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  : تفرض نفسها×فضائل علي 
 :قال العالمة املجليس

 يف »عليه السالم «ًرأيت عليا :روي عن سليم بن قيس اهلاليل، أنه قال
 ومجاعة يتحدثون ،عثامنيف خالفة » صىل اهللا عليه وآله «مسجد رسول اهللا

 وما قال ، وهجرهتا، وسوابقها، وفضلهاًويتذاكرون العلم، فذكروا قريشا
صىل اهللا عليه  «من الفضل، مثل قوله» صىل اهللا عليه وآله «فيها رسول اهللا

 . األئمة من قريش: »وآله
 .  وقريش أئمة العرب.الناس تبع لقريش :»صىل اهللا عليه وآله «وقوله
 . ًتسبوا قريشاال  :وقوله
 . إن للقريش مثل قوة رجلني من غريهم :وقوله
 . من أبغض قريشا أبغضه اهللا :وقوله
 .. من أراد هوان قريش أهانه اهللا: وقوله

 وما أثنى اهللا عليهم ، ونرصهتا، وسوابقها،وذكروا األنصار وفضلها
وذكروا من الفضل، » صىل اهللا عليه وآله «يف كتابه، وما قال فيهم رسول اهللا

 والذي غسلته املالئكة، والذي محته . ويف جنازته،ما قاله يف سعد بن معاذ
 .. الدبر
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 .منا فالن وفالن : من فضلهم حتى قال كل حيًفلم يدعوا شيئا
 ومنا محزة، ومنا ،»صىل اهللا عليه وآله «منا رسول اهللا :وقالت قريش

 ، وعمر، بكرجعفر، ومنا عبيدة بن احلارث، وزيد بن حارثة، ومنا أبو
 ..  وابن عوف، وسامل، وأبو عبيدة،وسعد

 من أهل السابقة إال سموه، ويف احللقة ًفلم يدعوا من احليني أحدا
 وسعد بن أيب ،»عليه السالم « فيهم عيل بن أيب طالب،أكثر من مائتي رجل

 وأبو ، واملقداد، وعامر، والزبري، وطلحة، وعبد الرمحن بن عوف،وقاص
 وابن ،»عليهام السالم« واحلسن واحلسني ، وابن عمر،تبة وهاشم بن ع،ذر

 . وعبد اهللا بن جعفر، وحممد بن أيب بكر،عباس
 ، وأبو أيوب األنصاري، وزيد بن ثابت،أيب بن كعب :ومن األنصار

 وجابر ، وقيس بن سعد بن عبادة،سلمةم وحممد بن ،وأبو اهليثم بن التيهان
 وعبد اهللا بن أيب ، وزيد بن أرقم،لك وأنس بن ما، وأبو مريم،بن عبد اهللا

 ، غالم صبيح الوجه، بجنبهً ومعه ابنه عبد الرمحن قاعدا،أوىف، وأبو ليىل
 . أمرد،مديد القامة

 صبيح ، غالم أمرد، ومعه ابنه احلسن،فجاء أبو احلسن البرصي
 وإىل عبد الرمحن ابن أيب ،فجعلت أنظر إليه:  معتدل القامة، قال،الوجه

 .أدري أهيام أمجل، غري أن احلسن أعظمهام وأطوهلام فال ،ليىل
 ال يعلم ، وعثامن يف داره، وذلك من بكرة إىل حني الزوال.وأكثر القوم

 . مما هم فيهءبيش
 ال ينطق هو وال أحد من أهل بيته، »عليه السالم «وعيل بن أيب طالب
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 . ما يمنعك أن تتكلم؟! يا أبا احلسن: فأقبل القوم عليه، فقالوا
 ـ، فأنا أسألكم ً وقال حقا،ًما من احليني أحد إال وقد ذكر فضال :قالف

 أبأنفسكم ! بمن أعطاكم اهللا هذا الفضل؟ـ! يا معارش قريش واألنصار
 ! أم بغريكم؟، وأهل بيوتاتكم،وعشائركم
» صىل اهللا عليه وآله « به علينا بمحمدَّ ومن،بل أعطانا اهللا :قالوا
 .  وال بأهل بيوتاتنا،رنا ال بأنفسنا وعشائ،وعشريته
ألستم تعلمون أن الذي ! صدقتم، يا معارش قريش واألنصار :قال

 !نلتم به من خري الدنيا واآلخرة منا أهل البيت خاصة دون غريهم؟
إين وأهل بيتي كنا  :قال» صىل اهللا عليه وآله «فإن ابن عمي رسول اهللا

 بأربعة »عليه السالم « آدم بني يدي اهللا تبارك وتعاىل قبل أن خيلق اهللاًنورا
 وأهبطه إىل ، فلام خلق اهللا آدم وضع ذلك النور يف صلبه،عرش ألف سنة

  .األرض
  .»عليه السالم «ثم محله يف السفينة يف صلب نوح

  .»عليه السالم «ثم قذف به يف النار يف صلب إبراهيم
  ينقلنا من األصالب الكريمة إىل األرحام،ثم مل يزل اهللا عز وجل

 ،الطاهرة، ومن األرحام الطاهرة، إىل األصالب الكريمة من اآلباء واألمهات
 . مل يلتق واحد منهم عىل سفاح قط
نعم قد سمعنا  : وأهل أحد، وأهل بدر،فقال أهل السابقة والقدمة

 . »صىل اهللا عليه وآله «ذلك من رسول اهللا
 ! وبرسوله؟أنشدكم باهللا، أتعلمون أين أول األمة إيامنا باهللا :ثم قال
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 . اللهم نعم :قالوا
 نشدتكم باهللا، أتعلمون أن اهللا عز وجل فضل يف كتابه السابق :قال

صىل «ىل رسوله إ وإين مل يسبقني إىل اهللا عز وجل و.عىل املسبوق يف غري آية
 ! أحد من هذه األمة؟»اهللا عليه وآله
 .  اللهم نعم:قالوا
َوالسابقون األولون من ﴿ : أنشدكم باهللا، أتعلمون حيث نزلت:قال َّ َِ َ َُ َُ ِ َّ

ِاملهاجرين واألنصار ََ َ َ ِ ِ َ َوالسابقون السابقون أولئك املقربون﴿ ،)١(﴾ُ َ َُ ْ ََّ َّ ََّ َ ُ ُُ َ ِ ُ ِ ِ﴾)٢( 
أنزهلا اهللا عز وجل يف : ، فقال»صىل اهللا عليه وآله «سئل عنها رسول اهللا

 ن أيب طالب وعيل ب،األنبياء ويف أوصيائهم، فأنا أفضل أنبياء اهللا ورسله
 ! وصيي أفضل األوصياء؟»عليه السالم«

 .  اللهم نعم:قالوا
ْيا أهيا الذين آمنوا أطيعوا ﴿: فأنشدكم باهللا، أتعلمون حيث نزلت :قال ْ َُّ َِ َِ َُ َ ََ ُّ

ْاهللاَ وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم ْ ُ َُّ ِ ِِ َ ِ ْْ َ ُ َُ ََ﴾)٣(. 
ُإنام وليكم اهللاُ ورسول﴿: وحيث نزلت ُ َ ُ َُّ َُ َِّ َ َه والذين آمنوا الذين يقيمون ِ ُ ُ َِ ِ َِ َ َ َُّ ْ َُّ

َالصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون َ ُْ ُ َ َ َِّ َ ْ َُ َ ََّ ُ َ﴾)٤(. 
                                     

 . من سورة التوبة١٠٠ اآلية )١(

 . من سورة الواقعة١١ و ١٠ اآليتان )٢(

 . من سورة النساء٥٩ اآلية )٣(

 . من سورة املائدة٥٦ اآلية )٤(
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َومل يتخذوا من دون اهللاِ وال رسوله وال املؤمنني ﴿: وحيث نزلت ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ َ ُ َُ َ َِ ْ ُ َّ ْ َ
ًوليجة َ ة  أم عام،أخاصة يف بعض املؤمنني! يا رسول اهللا: قال الناس، )١(﴾َِ

 !بجميعهم؟
 وأن يفرس هلم من ،فأمر اهللا عز وجل نبيه أن يعلمهم والة أمرهم

 وصومهم وحجهم، فنصبني ،الوالية ما فرس هلم من صالهتم وزكاهتم
 :بغدير خم، ثم خطب فقال للناس

 فظننت أن الناس ،إن اهللا أرسلني برسالة ضاق هبا صدري! أهيا الناس
 .يذبنِّ أو ليع،بلغهاِ فأوعدين أل،مكذبوين

أتعلمون !  أهيا الناس:ثم أمر فنودي بالصالة جامعة ثم خطب، فقال
 !أن اهللا عز وجل موالي وأنا موىل املؤمنني، وأنا أوىل هبم من أنفسهم؟

 . بىل يا رسول اهللا:قالوا
 . قم يا عيل:قال

 وعاد ،من كنت مواله فعيل مواله، اللهم وال من وااله :فقمت، فقال
 .من عاداه
 !والء كامذا؟! »صىل اهللا عليه وآله«يا رسول اهللا  :امن، فقالفقام سل
 أوىل به من نفسه،  فعيل،والء كوالئي، من كنت أوىل به من نفسه :قال

ِاليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي ﴿: فأنزل اهللا عز وجل ِ َِ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ َْ َ َ ُْ ُ َُ َ ْ ُْ َ َُ ْ َ َْ

                                     
 . من سورة التوبة١٦ اآلية )١(
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ًورضيت لكم اإلسالم دينا َِ َِ ْ ُ ََ ُِ ُ ، »صىل اهللا عليه وآله «فكرب رسول اهللا ،)١(﴾َ
 . ومتام دين اهللا والية عيل بعدي، متام نبويت،اهللا أكرب: وقال

هذه ! »صىل اهللا عليه وآله«يا رسول اهللا : فقام أبو بكر وعمر وقاال
 ! اآليات خاصة يف عيل؟

 .بىل، فيه ويف أوصيائي إىل يوم القيامة :قال
 . بينهم لنا! »ليه وآلهصىل اهللا ع«يا رسول اهللا  :قاال
 وويل كل مؤمن ي، يف أمتي وخليفتي،أخي ووزيري ووصي :قال

 ثم تسعة من ولد احلسني ، احلسنيي ثم ابن، احلسني ثم ابن.ومؤمنة بعدي
 ال يفارقونه وال يفارقهم ، وهم مع القرآن، القرآن معهم. بعد واحدًواحدا

 .حتى يردوا عيل احلوض
 .قد سمعنا ذلك وشهدنا كام قلت سواءاللهم نعم،  :فقالوا كلهم
 ومل نحفظ كله، وهؤالء الذين ،قد حفظنا جل ما قلت :وقال بعضهم

 .حفظوا أخيارنا وأفاضلنا
 . صدقتم، ليس كل الناس يستوي يف احلفظ :»عليه السالم «فقال عيل

صىل اهللا عليه  «أنشدكم باهللا عز وجل من حفظ ذلك من رسول اهللا
 . رب به وأخ، ملا قام،»وآله

 وأبو ذر، واملقداد، وعامر، ، والرباء بن عازب،فقام زيد بن أرقم

                                     
 . من سورة املائدة٣ اآلية )١(
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وهو قائم عىل » صىل اهللا عليه وآله «نشهد لقد حفظنا قول رسول اهللا: فقالوا
 :  وهو يقول، وأنت إىل جنبه،املنرب

 ، والقائم فيكم بعدي، إن اهللا أمرين أن أنصب لكم إمامكم!أهيا الناس
 وقرنه ،لذي فرض اهللا عىل املؤمنني يف كتابه طاعته واي، وخليفتيووصي

، وأمركم بواليته، وإين راجعت ريب خشية طعن أهل يبطاعته وطاعت
 .بلغنها أو يعذبني فأوعدين ريب أل،النفاق وتكذيبهم
 والزكاة ، فقد بينتها لكم، إن اهللا أمركم يف كتابه بالصالة!أهيا الناس
 وإين أشهدكم أهنا ، وأمركم بالوالية.ا فبينتها لكم وفرسهت،والصوم واحلج

 ثم البنيه ـ »عليه السالم « ووضع يده عىل يد عيل بن أيب طالبـهلذا خاصة 
 ال يفارقون ،»عليهم السالم«من بعده، ثم لألوصياء من بعدهم من ولدهم 

 . احلوضَّالقرآن وال يفارقهم حتى يردوا عيل
 ، ودليلكم،مكم وإما، قد بينت لكم مفزعكم بعدي!أهيا الناس

 بن أيب طالب، وهو فيكم بمنزلتي فيكم، فقلدوه  عيليوهو أخ وهاديكم،
 اهللا عز وجل من يدينكم وأطيعوه يف مجيع أموركم، فإن عنده مجيع ما علمن

 ، وتعلموا منه ومن أوصيائه بعده، وال تعلموهم، فاسألوه،علمه وحكمته
َ وال خت،وال تتقدموهم حلق واحلق معهم، وال يزايلونه فوا عنهم، فإهنم مع اَّلَ

 .  ثم جلسوا..وال يزايلهم
أتعلمون أن اهللا عز ! أهيا الناس: »عليه السالم «ثم قال عيل :قال سليم

ِإنام يريد اهللاُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ﴿: وجل أنزل يف كتابه ِ ِْ ِّ ُ ُ َُ ْ َ ْ َ َْ َ َ ُ َّْ ُ ِ َ ِ
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ًويطهركم تطهريا ِ ْ ََ ْ َ ُُ ِّ  ثم ألقى ،ً وحسيناًوابني حسنا فجمعني وفاطمة ،)١(﴾َ
 ما يؤملهم، ي يؤملني، وحلمتياللهم إن هؤالء أهل بيت: ، وقالًعلينا كساء

 .  ما جيرحهم، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريايوجيرحن
 !؟»صىل اهللا عليه وآله«وأنا يا رسول اهللا  :فقالت أم سلمة

) )٢(يف ابنتي فاطمةو( ، ويف أخي عيل،َّأنت إىل خري، إنام نزلت يف :فقال
 . ليس معنا أحد غرينا، ويف تسعة من ولد احلسني خاصةي،ويف ابن

صىل  «نشهد أن أم سلمة حدثتنا بذلك، فسألنا رسول اهللا: فقالوا كلهم
 .  فحدثنا كام حدثتنا به أم سلمة،»اهللا عليه وآله

 َيا﴿: أنشدكم باهللا، أتعلمون أن اهللا أنزل :»عليه السالم «ثم قال عيل
َأهيا الذين آمنوا اتقوا اهللاَ وكونوا مع الصادقني ِ ِ َِّ َ َ ََ َْ ْ ُ ْ َُّ ُ َّ ُ َ ُّ  .)٣(!﴾؟َ

 ! أم خاصة؟،عامة هذه اآلية! يا رسول اهللا :فقال سلامن
 أمروا بذلك، وأما الصادقون ،أما املأمورون فعامة املؤمنني :فقال

 .. وأوصيائي بعده إىل يوم القيامة»عليه السالم« فخاصة ألخي عيل
 . اللهم نعم :فقالوا
» صىل اهللا عليه وآله «فأنشدكم باهللا، أتعلمون أين قلت لرسول اهللا :قال

 !؟ومل خلفتني مع النساء والصبيان: يف غزوة تبوك
                                     

 . من سورة األحزاب٣٣ اآلية )١(

 .زيادة من اإلحتجاج ال)٢(

 . من سورة التوبة١١٩ اآلية )٣(



  ١٧                                                                 .. تؤكد اإلمامة  فضائل:  الفصل األول 
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إن املدينة ال تصلح إال يب أوبك، وأنت مني بمنزلة هارون من  :فقال
 !موسى إال أنه ال نبي بعدي؟

  .اللهم نعم :قالوا
:  باهللا، أتعلمون أن اهللا عز وجل أنزل يف سورة احلجفأنشدكم :قال

ْيا أهيا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا اخلري لعلكم ﴿ ْ ْ َ ْ ْ َ َُ َُّ َ ُ ََّ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َ ُ ََ َ َُّْ ْ ُ ُ َُ ِ َ
ِتفلحون وجاهدوا يف اهللاِ حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم يف  ِ ِْ ْ َ ُْ َ ََ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُُ َ ُ ُِ ِ ِ َِ َّ َ ِالدين ْ ِّ

ٍ ملة أبيكم إبراهيم هو سامكم املسلمني من قبل ويف هذا ليكون  َمن حرج ُ َُ ْ ُ َ َ َ ْ ِّ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِْ ُ َ َ ََّ ُ ُ َّ ِ ِ َ
ًالرسول شهيدا ِ َ ُ ُ ُ عليكم وتكونوا شهداء عىل الناس فأقيموا الصالة وآتوا َّ َّ َ ََ َّ َ َ ََ َ ُ ْ ِْ َ َ ُِ َ ََ ُ ُ ُ

َالزكاة واعتصموا باهللاِ هو موال ْ َ ُ ْ ََ ُِ ِ َ ََّ ُكم فنعم املوىل ونعم النصريَ ِ ِ َِّ َ َ ْْ َ ْ َْ َ َ  .)١(!﴾؟ُ
 ،من هؤالء الذين أنت عليهم شهيد! يا رسول اهللا :فقام سلامن، فقال

 ومل جيعل عليهم يف الدين من ،وهم شهداء عىل الناس، الذين اجتباهم اهللا
 !حرج ملة أبيهم إبراهيم؟

 . خاصة دون هذه األمةًعني بذلك ثالثة عرش رجال :قال
 !بينهم لنا يا رسول اهللا؟ :فقال سلامن
 ! وأحد عرش من ولدي؟، وأخي عيل،أنا :فقال
 . اللهم نعم :قالوا
قام » صىل اهللا عليه وآله «أنشدكم باهللا، أتعلمون أن رسول اهللا :قال

 :  فقالـ ومل خيطب بعد ذلك ـ ًخطيبا
                                     

 . من سورة احلج٧٨ و ٧٧ اآليتان )١(
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 ي، إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا وعرتيت أهل بيت!أهيا الناس
فتمسكوا هبام ال تضلوا، فإن اللطيف اخلبري أخربين وعهد إيل أهنام لن يفرتقا 

 .حتى يردا عيل احلوض
أكل ! يا رسول اهللا : فقالـ وهو شبه املغضب ـفقام عمر بن اخلطاب 

 !أهل بيتك؟
 ي وخليفت، ووزيريي،ال، ولكن أوصيائي منهم، أوهلم عيل أخ :فقال

 احلسن، ثم ابني ي هو أوهلم، ثم ابن. وويل كل مؤمن بعديي،يف أمت
 حتى يردوا عيل ، واحد بعد واحد،احلسني، ثم تسعة من ولد احلسني

 وحججه عىل خلقه، وخزان علمه، ومعادن ، شهداء هللا يف أرضه،احلوض
 . حكمته، من أطاعهم أطاع اهللا، ومن عصاهم فقد عىص اهللا

 . قال ذلك» لهصىل اهللا عليه وآ «نشهد أن رسول اهللا: فقالوا كلهم
 إال ناشدهم اهللا فيه ًفام ترك شيئا : السؤال»عليه السالم «ثم متادى بعيل

صىل اهللا عليه  « وما قال له رسول اهللا، حتى أتى عىل آخر مناقبههوسأهلم عن
اللهم : ، كل ذلك يصدقونه ويشهدون أنه حق، ثم قال حني فرغ»وآله

 .اشهد عليهم
صىل اهللا  «قل إال ما سمعناه من رسول اهللاا مل نَّاللهم اشهد أن :وقالوا
وما حدثناه من نثق به من هؤالء وغريهم أهنم سمعوه من ، »عليه وآله
 .»صىل اهللا عليه وآله «رسول اهللا
من زعم أنه : قال» صىل اهللا عليه وآله «أتقرون بأن رسول اهللا :قال

 .ووضع يده عىل رأيس!  فقد كذب وليس حيبني؟ً ويبغض عليايحيبن



  ١٩                                                                 .. تؤكد اإلمامة  فضائل:  الفصل األول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !؟»صىل اهللا عليه وآله«كيف ذلك يا رسول اهللا : فقال له قائل
 ومن أحبني فقد أحب ي، وأنا منه، ومن أحبه فقد أحبنيألنه من :قال

 .  ومن أبغضني فقد أبغض اهللا،اهللا، ومن أبغضه فقد أبغضني
 . اللهم نعم:  من أفاضل احلينيًنحو من عرشين رجال :قال

 .وسكت بقيتهم
 !. لكم سكتم؟ ما: فقال للسكوت

 .هؤالء الذين شهدوا عندنا ثقات يف قوهلم وفضلهم وسابقتهم :قالوا
 . اللهم اشهد عليهم: )قال: لعل الصحيح (قالوا

فكيف تصنع بام  :ـ وكان يقال له داهية قريش ـفقال طلحة بن عبيد اهللا 
 وشهدوا عىل مقالته يوم أتوه بك ،ادعى أبو بكر وأصحابه الذين صدقوه

 ،بايع، فاحتججت بام احتججت به: يف عنقك حبل، فقالوا لكتقاد و
 . فصدقوك مجيعا

أبى اهللا أن  :يقول» صىل اهللا عليه وآله «ثم ادعى أنه سمع رسول اهللا
 ، وأبو عبيدة،جيمع لنا أهل البيت النبوة واخلالفة، فصدقه بذلك عمر

 . ومعاذ بن جبل،وسامل
جت به من السابقة  واحتج،كل الذي قلت وادعيت :ثم قال طلحة

 . والفضل حق نقر به ونعرفه
 . فأما اخلالفة فقد شهد أولئك األربعة بام سمعت

ً  فأخرج شيئاـ عند ذلك وغضب من مقالته ـ »عليه السالم «فقام عيل
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 قاله يوم مات عمر مل يدر ما عني به، فأقبل عىل ًقد كان يكتمه، وفرس شيئا
 .طلحة والناس يسمعون

 ما صحيفة ألقى اهللا هبا يوم القيامة أحب إيل ـ يا طلحة ـ أما واهللا :فقال
من صحيفة األربعة، الذين تعاهدوا وتعاقدوا عىل الوفاء هبا يف الكعبة يف 

 فال ، ويتظاهروا أو توفاه أن يتوازروا عيلً إن قتل اهللا حممدا:حجة الوداع
 .تصل إيل اخلالفة

 ي قول نبـ يا طلحة ـ  عىل باطل ما شهدوا وما قلتـ واهللا ـوالدليل 
 أوىل به من نفسه، فكيف من كنت أوىل به من نفسه فعيل: اهللا يوم غدير خم

 ! وحكام؟ وهم أمراء عيل،أكون أوىل هبم من أنفسهم
 بمنزلة هارون من يأنت من :»صىل اهللا عليه وآله «وقول رسول اهللا

صىل اهللا  «موسى غري النبوة، فلو كان مع النبوة غريها الستثناه رسول اهللا
 .»عليه وآله
 لن تضلوا ما ، كتاب اهللا وعرتيت:إين قد تركت فيكم أمرين :وقوله

 فإهنم أعلم ، ال تتقدموهم وال ختلفوا عنهم، وال تعلموهم،متسكتم هبام
 .منكم

أفينبغي أن يكون اخلليفة عىل األمة إال أعلمهم بكتاب اهللا وسنة نبيه، 
ْأفمن هي﴿: وقد قال اهللا عز وجل َ َ َ َّدي إىل احلق أحق أن يتبع أمن ال هيدي إال َ َّ َِ ِ َِ َ َ َِّ ََّ َّ َُ َ َُّ ِّ َ ِ

َأن هيدى فام لكم كيف حتكمون ُْ ْ ُْ َ َُ َ َ َ ْ َُ َ ِوزاده بسطة يف العلم ﴿:  وقال،)١(!﴾؟َ ْ ْ ًِ ِ َ ْ َ ُ َ ََ
                                     

 . من سورة يونس٣٦ اآلية )١(
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ِواجلسم ْ ِ ْ ٍائتوين بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم﴿:  وقال،)١(﴾َ ْ َ َِ ٍ ِ ِْ ْ َ ِّْ َ َِّ َ َ ِ ٍ َ ُِ ِ  !.؟)٢(﴾ْ
 ًما ولت أمة قط أمرها رجال :»صىل اهللا عليه وآله «وقال رسول اهللا

حتى يرجعوا إىل ما  ًوفيهم من هو أعلم منه إال مل يزل يذهب أمرهم سفاال
 .تركوا

مارة، والدليل عىل كذهبم وباطلهم وفجورهم فأما الوالية فهي غري اإل
 .» اهللا عليه وآلهصىل « بإمرة املؤمنني بأمر رسول اهللاَّأهنم سلموا عيل

 ـ يعني الزبري ـ وعىل هذا معك ، وعليك خاصة،ومن احلجة عليهم
 ي يعنـ وخليفتكم هذا القائم ، وابن عوف،، وعىل سعدًوعىل األمة رأسا

ن جعلني عمر بن اخلطاب ـ أ فإنا معرش الشورى الستة أحياء كلنا ـعثامن 
صىل اهللا  «اهللا إن كان قد صدق هو وأصحابه عىل رسول ،)٣(يف الشورى

 فإن زعمتم أنه جعلها ! أجعلنا شورى يف اخلالفة أو يف غريها؟:»عليه وآله
 فليس لعثامن إمارة، وإنام أمرنا أن نتشاور يف غريها، ،مارةشورى يف غري اإل

  !ي؟ فهال أخرجن!؟ فيكمي فلم أدخلن،وإن كانت الشورى فيها
رج أهل بيته من أخ» صىل اهللا عليه وآله « إن رسول اهللا:وقد قال

 !اخلالفة، وأخرب أنه ليس هلم فيها نصيب؟

                                     
 . من سورة البقرة٢٤٧ اآلية )١(

 . من سورة األحقاف٤ اآلية )٢(

يف » عليه السالم«ًإن من احلجج عليهم جعل عمر بن اخلطاب عليا : املراد )٣(
 ..الشورى الخ
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 :ـ وها هو إذا ـ، فقال لعبد اهللا ابنه ً رجالًومل قال عمر حني دعانا رجال
 !ما قال لك حني خرجت؟! أنشدك باهللا يا عبد اهللا بن عمر

إن يتبعوا أصلع قريش حلملهم : أما إذا ناشدتني باهللا، فإنه قال :قال
 .  وأقامهم عىل كتاب رهبم وسنة نبيهم،بيضاءعىل املحجة ال
 !فام قلت له عند ذلك؟! يا بن عمر: قال
 !فام يمنعك أن تستخلفه؟: قلت له :قال
 !وما رد عليك؟ :قال
 .  أكتمهًرد عىل شيئا :قال

أخربين به يف » صىل اهللا عليه وآله «فإن رسول اهللا :»عليه السالم«قال 
صىل  «، ومن رأى رسول اهللايأبوك يف منام ثم أخربين به ليلة مات ،حياته

 .يف نومه فقد رآه يف يقظته» اهللا عليه وآله
 !؟فام أخربك :قال
لئن أخربتك به ! بن عمرافأنشدك باهللا يا : »عليه السالم «قال
 !؟لتصدقن
 .  أسكتًإذا :قال
 !فام يمنعك أن تستخلفه؟: فإنه قال لك حني قلت له :قال
ها بيننا والعهد يف الكعبة، فسكت ابن عمر الصحيفة التي كتبنا :قال

 . ي ملا سكت عن»صىل اهللا عليه وآله«أسألك بحق رسول اهللا : وقال
 .فرأيت ابن عمر يف ذلك املجلس خنقته العربة وعيناه تسيالن :قال سليم
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 وابن ، والزبري، عىل طلحة»عليه السالم «وأقبل أمري املؤمنني عيل
 كذبوا ))١(أو األربعة(كان أولئك اخلمسة واهللا لئن :  وسعد، فقال،عوف

ما حيل لكم واليتهم، وإن كانوا صدقوا » صىل اهللا عليه وآله «عىل رسول اهللا
ن إدخالكم إياي ما حل لكم أهيا اخلمسة أن تدخلوين معكم يف الشورى، أل

 .ورد عليه» صىل اهللا عليه وآله «فيها خالف عىل رسول اهللا
أخربوين عن منزلتي فيكم وما تعرفوين به،  :ثم أقبل عىل الناس، فقال
 !. أصادق أنا فيكم أم كاذب؟

بل صديق صدوق، واهللا ما علمناك كذبت كذبة قط يف جاهلية  :قالوا
 .سالمإوال 

صىل اهللا  «ً وجعل منا حممدا،فواهللا الذي أكرمنا أهل البيت بالنبوة :قال
ال يبلغ عنه غرينا، وال  ،وأكرمنا بعده بأن جعلنا أئمة املؤمنني، »عليه وآله

حد من الناس فيها معنا أهل تصلح اإلمامة واخلالفة إال فينا، ومل جيعل أل
 .ً وال حقاًالبيت نصيبا

 وال ي وليس بعده نب،فخاتم النبيني» صىل اهللا عليه وآله «أما رسول اهللا
 ،األنبياء إىل يوم القيامة» صىل اهللا عليه وآله «رسول، ختم برسول اهللا

 وشهداء عىل ،خلفاء يف أرضه» صىل اهللا عليه وآله «ا من بعد حممدوجعلن
 وبينه يف غري آية ،خلقه، وفرض طاعتنا يف كتابه، وقرننا بنفسه يف كتابه املنزل

 .من القرآن

                                     
 . لعل الرتديد من الراوي)١(



  ١٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٢٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،أن يبلغ ذلك أمته» صىل اهللا عليه وآله «ثم إن اهللا تبارك وتعاىل أمر نبيه
» صىل اهللا عليه وآله «لس رسول اهللافأهيام أحق بمج.. فبلغهم كام أمره اهللا

 .ومكانه
: حني بعثني برباءة، فقال» صىل اهللا عليه وآله «وقد سمعتم رسول اهللا

 ال يبلغ عني إال رجل مني، أنشدكم باهللا، أسمعتم ذلك من رسول اهللا
 !؟» صىل اهللا عليه وآله«

يه صىل اهللا عل «اللهم نعم، نشهد أنا سمعنا ذلك من رسول اهللا :قالوا
 . حني بعثك برباءة» وآله

ال يصلح لصاحبكم أن يبلغ عنه : »عليه السالم «فقال أمري املؤمنني
صحيفة قدر أربع أصابع، وإنه ال يصلح أن يكون املبلغ عنه غريي، فأهيام 

صىل اهللا  « بخاصته أنه من رسول اهللاي الذي سمـأحق بمجلسه ومكانه 
 !؟ـأو من حرض جملسه من األمة ، »عليه وآله

، »صىل اهللا عليه وآله «قد سمعنا ذلك من رسول اهللا :فقال طلحة
» صىل اهللا عليه وآله «ففرس لنا كيف ال يصلح الحد أن يبلغ عن رسول اهللا

 ! غريك؟
 . ليبلغ الشاهد الغائب:ولقد قال لنا ولسائر الناس

 ثم بلغها ي سمع مقالتً نرض اهللا امرءا:ـ بعرفة يف حجة الوداع ـفقال 
 ثالث ،ه، فرب حامل فقه ال فقه له، ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منهغري

إخالص العمل هللا عز وجل، والسمع : ال يغل عليهن قلب امرئ مسلم
 ولزوم مجاعتهم، فإن دعوهتم حميلة من ،مر واملناصحة لوالة األ،والطاعة
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 . ليبلغ الشاهد الغائب:ورائهم، وقال يف غري موطن
» صىل اهللا عليه وآله «إن الذي قال رسول اهللا :»المعليه الس «فقال عيل
 ويوم قبض يف آخر خطبة ، ويوم عرفة يف حجة الوداع،يوم غدير خم

 : خطبها حني قال
 كتاب اهللا تعاىل :إين قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم هبام

 وأهل بيتي، فإن اللطيف اخلبري قد عهد إيل أهنام ال يفرتقان حتى يردا عيل
 فتمسكوا هبام ال ،ن أحدمها قدام اآلخرإاحلوض كهاتني اإلصبعني، أال 

تضلوا وال تزلوا، وال تقدموهم وال ختلفوا عنهم، وال تعلموهم فإهنم أعلم 
 .منكم

 أن يبلغوا من لقوا من العامة إجياب طاعة األئمة ًوإنام أمر العامة مجيعا
 ءومل يقل ذلك يف يش وإجياب حقهم، ،من آل حممد عليه وعليهم السالم

من األشياء غري ذلك، وإنام أمر العامة أن يبلغوا العامة حجة من ال يبلغ عن 
 .مجيع ما يبعثه اهللا به غريهم» صىل اهللا عليه وآله «رسول اهللا

 ـقال يل » صىل اهللا عليه وآله «أن رسول اهللا! ـ يا طلحة ـأال ترى 
 وال يربء ذمتي غريك، ين ديي عن إنه ال يقيضييا أخ: ـوأنتم تسمعون 

 !.  وتقاتل عىل سنتي؟، وتؤدي ديني وغرامايت،تربئ ذمتي
! ؟ً فاتبعتموه مجيعا، اهللا دينه وعداتهيفلام ويل أبو بكر قىض عن نب

 عنه دينه وعداته غريي، ومل فقضيت دينه وعداته، وقد أخربهم إنه ال يقيض
ان الذي قىض من يكن ما أعطاهم أبو بكر قضاء لدينه وعداته، وإنام ك

 .الدين والعدة هو الذي أبرأه منه
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مجيع ما جاء به من عند » صىل اهللا عليه وآله «وإنام بلغ عن رسول اهللا
 وأمر بواليتهم، ،اهللا من بعده األئمة الذين فرض اهللا يف الكتاب طاعتهم

 .  ومن عصاهم عىص اهللا،الذين من أطاعهم أطاع اهللا
  أدري ما عنى بذلك رسول اهللا ما كنتي،فرجت عن :فقال طلحة

حتى فرسته يل، فجزاك اهللا يا أبا احلسن عن مجيع أمة » صىل اهللا عليه وآله«
 . اجلنة» صىل اهللا عليه وآله «حممد

 أريد أن أسألك عنه، رأيتك خرجت بثوب خمتوم، ءيش! يا أبا احلسن
» وآلهصىل اهللا عليه  « برسول اهللاًإين مل أزل مشتغال! أهيا الناس: فقلت

 .بغسله وكفنه ودفنه، ثم اشتغلت بكتاب اهللا حتى مجعته
 . حرف واحدي مل يسقط عنًفهذا كتاب اهللا عندي جمموعا

ومل أر ذلك الذي كتبت وألفت، وقد رأيت عمر بعث إليك أن ابعث 
به إيل، فأبيت أن تفعل، فدعا عمر الناس فإذا شهد رجالن عىل آية كتبها، 

 وأنا ـري رجل واحد أرجاها فلم يكتب، فقال عمر وإذا ما مل يشهد عليها غ
نه قد قتل يوم الياممة قوم كانوا يقرأون قرآنا ال يقرأه غريهم فقد إ: ـأسمع 
 .ذهب

 وكتاب يكتبون فأكلتها وذهب ما فيها، ،وقد جاءت شاة إىل صحيفة
 .والكاتب يومئذ عثامن

ىل عهد وا ما كتبوا عىل عهد عمر وعفوسمعت عمر وأصحابه الذين أل
إن األحزاب كانت تعدل سورة البقرة، وأن النور نيف : عثامن يقولون

 ـ يرمحك اهللا ـ وما يمنعك !ومائة آية، واحلجر مائة وتسعون آية، فام هذا؟
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 !؟أن خترج كتاب اهللا إىل الناس
 ومحل الناس ،وقد عهد عثامن حني أخذ ما ألف عمر فجمع له الكتاب

 وأحرقهام ، وابن مسعود،أيب بن كعبعىل قراءة واحدة، فمزق مصحف 
 ! بالنار؟

إن كل آية أنزهلا اهللا جل وعال ! يا طلحة :»عليه السالم «فقال له عيل
صىل اهللا عليه  «عندي بإمالء رسول اهللا» صىل اهللا عليه وآله «عىل حممد

 ،»صىل اهللا عليه وآله «وخط يدي، وتأويل كل آية أنزهلا اهللا عىل حممد» وآله
 حتتاج إليه األمة إىل يوم ء أو يش، أو حكم، أو حد، وحراموكل حالل

 ،وخط يدي» صىل اهللا عليه وآله «القيامة عندي مكتوب بإمالء رسول اهللا
 . حتى أرش اخلدش
 أو كان أو ، أو خاص أو عام، من صغري أو كبريءكل يش :فقال طلحة

 !يكون إىل يوم القيامة فهو عندك مكتوب؟
أرس إيل يف » صىل اهللا عليه وآله « رسول اهللانإنعم، وسوى ذلك  :قال

 .مرضه مفتاح ألف باب من العلم يفتح كل باب ألف باب
اتبعوين » صىل اهللا عليه وآله «ولو أن األمة منذ قبض رسول اهللا

 .وأطاعوين ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم
حني دعا » صىل اهللا عليه وآله «ألست قد شهدت رسول اهللا! يا طلحة

إن نبي اهللا هيجر، : فقال صاحبك، لكتف ليكتب فيه ما ال تضل أمتهبا
 !فرتكها؟» صىل اهللا عليه وآله «فغضب رسول اهللا

 . بىل، قد شهدته :قال
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بالذي » صىل اهللا عليه وآله «فإنكم ملا خرجتم أخربين رسول اهللا :قال
هللا عز  أن ا»عليه السالم «أراد أن يكتب ويشهد عليه العامة، فأخربه جربئيل

 .ختالف والفرقةوجل قد قىض عىل أمته اإل
 ما أراد أن يكتب يف الكتف، وأشهد عىل ثم دعا بصحيفة فأمىل عيل

واملقداد، وسمى ) أبا ذر: لعل الصحيح(سلامن وأبو ذر : ذلك ثالثة رهط
من يكون من أئمة اهلدى الذين أمر اهللا بطاعتهم إىل يوم القيامة، فسامين 

 ثم تسعة من ـ وأشار إىل احلسن واحلسني ـ ثم ابني هذا ،ا ثم ابني هذ،أوهلم
 .ولد ابني احلسني

 ! أكذلك كان يا أبا ذر ويا مقداد؟
 .»صىل اهللا عليه وآله «نشهد بذلك عىل رسول اهللا :فقاما ثم قاال
: يقول» صىل اهللا عليه وآله « لقد سمعت رسول اهللا،واهللا :فقال طلحة

رضاء عىل ذي هلجة أصدق وال أبر عند اهللا ما أقلت الغرباء وال أظلت اخل
 وأنت عندي أصدق وأبر .من أيب ذر، وأنا أشهد أهنام مل يشهدا إال بحق

 .منهام
وأنت يا ! اتق اهللا عز وجل يا طلحة :، فقال»عليه السالم« ثم أقبل عيل

اتقوا اهللا وآثروا رضاه، واختاروا ! وأنت يا بن عوف! وأنت يا سعد! زبري
 . ال ختافوا يف اهللا لومه الئمما عنده، و

ال أراك يا أبا احلسن أجبتني عام سألتك عنه من أمر  :ثم قال طلحة
 !. القرآن، أال تظهره للناس؟

،  كففت عن جوابك، فأخربين عام كتب عمرًعمدا! يا طلحة :قال
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 !  أم فيه ما ليس بقرآن؟!؟وعثامن، أقرآن كله
 .بل قرآن كله :قال طلحة
بام فيه نجوتم من النار ودخلتم اجلنة، فإن فيه حجتنا، إن أخذتم  :قال

 .وبيان حقنا، وفرض طاعتنا
 .حسبي، أما إذا كان قرآنا فحسبي :قال طلحة
 وعلم احلالل ، وتأويله،أخربين عام يف يديك من القرآن :ثم قال طلحة

 !واحلرام إىل من تدفعه؟ ومن صاحبه بعدك؟
 . أن أدفعه إليه» اهللا عليه وآلهصىل  « الذي أمرين رسول اهللاىلإ :قال
 !من هو؟ :قال

 ي ثم يدفعه ابن. احلسني ابن، وأوىل الناس بعدي بالناسيقال وصي
 احلسني، ثم يصري إىل واحد بعد واحد من ولد ياحلسن عند موته إىل ابن

 هم .حوضه» صىل اهللا عليه وآله «احلسني حتى يرد آخرهم عىل رسول اهللا
 . والقرآن معهم ال يفارقهم،مع القرآن ال يفارقونه

 ثم يليهام سبعة من ولد احلكم ،ن معاوية وابنه سيليان بعد عثامنإأما 
 عرش إمام ضاللة، وهم الذين ي تكملة اثن، واحد بعد واحد،بن أيب العاص

عىل منربه يردون األمة عىل أدبارهم » صىل اهللا عليه وآله « رسول اهللاىرأ
ية ورجالن أسسا ذلك هلم، وعليهام مثل القهقرى، عرشة منهم من بني أم

 . مجيع أوزار هذه األمة إىل يوم القيامة
 :»رمحه اهللا«ثم قال املجليس 
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ختالفات ولنذكر بعض الزوائد التي وجدناها يف كتاب سليم، وبعض اإل
 . بينه وبني سائر الروايات

 .مل يلتق واحد منهم عىل سفاح قط :ـ بعد قوله ـقال 
نعم قد سمعنا  : وأهل أحد، وأهل بدر، والقدمةفقال أهل السابقة

 . »صىل اهللا عليه وآله «ذلك من رسول اهللا
آخا بني » صىل اهللا عليه وآله «فأنشدكم اهللا، أتقرون أن رسول اهللا :قال

أنت أخي وأنا : كل رجلني من أصحابه وآخى بيني وبني نفسه، وقال
 !أخوك يف الدنيا واآلخرة؟

 . اللهم نعم :فقالوا
اشرتى موضع » صىل اهللا عليه وآله «أتقرون أن رسول اهللا :الق

 وجعل يل عارشها ، ثم بنى عرشة منازل تسعة له، فأتيناه،مسجده ومنازله
يف وسطها، ثم سد كل باب شارع إىل املسجد غري بايب، فتكلم يف ذلك من 

 ولكن اهللا أمرين بسد ،ما أنا سددت أبوابكم وفتحت بابه: تكلم، فقال
 !؟كم وفتح بابهأبواب

 أن يناموا يف املسجد غريي، وكنت أجنب يف ًولقد هنى الناس مجيعا
 يولد ،يف املسجد» صىل اهللا عليه وآله « ومنزيل ومنزل رسول اهللا،)١(املسجد

                                     
صىل اهللا «فتجويز ذلك للنبي . الناسال جيوز مقاربة الزوجة يف املسجد، ولعامة  )١(

 يدل عىل أهنام ليسا يف هذا األمر كسائر الناس، »عليه السالم« ولعيل »عليه وآله
= حيث يكون ذلك منهام ال ينايف حرمـة املسجد، إما ألن لبيت سكنامها حرمة 
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 !ويل فيه أوالد؟» صىل اهللا عليه وآله «لرسول اهللا
 .اللهم نعم :قالوا
عها من منزله إىل أفتقرون أن عمر حرص عىل كوة قدر عينه يد :قال

عليه  «إن اهللا أمر موسى: »صىل اهللا عليه وآله «املسجد فأبى عليه، ثم قال
ن اهللا إ ال يسكنه غريه وغري هارون وابنيه، وً طاهراً مسجداي أن يبن»السالم

 ! وابنيه؟ي ال يسكنه غريي وغري أخ،ً طاهراًأمرين أن أبني مسجدا
 . اللهم نعم :قالوا
قال ـ يف غزوة تبوك » صىل اهللا عليه وآله «سول اهللاأفتقرون أن ر :قال

 ! وأنت ويل كل مؤمن من بعدي؟،أنت مني بمنزلة هارون من موسى: ـ
 . اللهم نعم :قالوا
حني دعا أهل نجران » صىل اهللا عليه وآله «أفتقرون أن رسول اهللا :قال

 !إىل املباهلة أنه مل يأت إال يب وبصاحبتي وابني؟
 . ماللهم نع :قالوا
ًالراية غدا  نألدفع: أتعلمون أنه دفع إيل اللواء يوم خيرب، ثم قال :قال

 ،إىل رجل حيبه اهللا ورسوله وحيب اهللا ورسوله، ليس بجبان وال فرار

                                     
أو ألن حرمتهام من سنخ حرمة املسجد، فال يرض هذا األمر .. املسجد أو أكثر= 

فكان هذا الترصف النبوي من موجبات إظهار هذا املقام اجلليل له .  فيهمنهام
 .»صلوات اهللا وسالمه عليه«ولعيل 
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 !؟يفتحها اهللا عىل يديه
 . اللهم نعم :قالوا
ال :  برباءة وقاليبعثن» صىل اهللا عليه وآله «أفتقرون أن رسول اهللا :قال

 !إال رجل مني؟يبلغ عني 
 . اللهم نعم :قالوا
مل ينزل به شديدة قط » صىل اهللا عليه وآله «أفتقرون أن رسول اهللا :قال

وادعوا .. يا أخي: إال قدمني هلا ثقة يب، وأنه مل يدع باسمي قط إال أن يقول
 !؟يل أخي
 . اللهم نعم :قالوا
وبني قىض بيني » صىل اهللا عليه وآله «أفتقرون أن رسول اهللا :قال

 وأنت ويل كل ،أنت مني وأنا منك! يا عيل: جعفر وزيد يف ابنة محزة، فقال
 . مؤمن بعدي؟
 . اللهم نعم :قالوا
يف كل » صىل اهللا عليه وآله «أفتقرون أنه كانت يل من رسول اهللا :قال

 !يوم وليلة دخلة وخلوة، إذا سألته أعطاين، وإذا سكتت ابتدأين؟
 . اللهم نعم :قالوا
فضلني عىل محزة » صىل اهللا عليه وآله «تقرون أن رسول اهللاأف :قال
، ًإن زوجك خري أهيل وخري أمتي، أقدمهم سلام:  فقال لفاطمة،وجعفر

 !؟ًوأعظمهم حلام
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 . اللهم نعم :قالوا
أنا سيد ولد آدم : قال» صىل اهللا عليه وآله «أفتقرون أن رسول اهللا :قال

 !اطمة سيدة نساء أهل اجلنة؟ وأخي عيل سيد العرب، وف»عليه السالم«
 . اللهم نعم :قالوا
 ،أمرين بغسله» صىل اهللا عليه وآله «أفتقرون أن رسول اهللا :قال

 .  يعينني عليه؟»عليه السالم «وأخربين أن جربئيل
 . اللهم نعم :قالوا
قال يف آخر خطبة » صىل اهللا عليه وآله «أفتقرون أن رسول اهللا :قال
:  قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم هبامإين! أهيا الناس: خطبكم

 !كتاب اهللا وأهل بيتي؟
 . اللهم نعم :قالوا
 ، ويف أهل بيته من القرآن، مما أنزل اهللا فيه خاصةًفلم يدع شيئا :قال

إال ناشدهم اهللا به، فمنه ما » صىل اهللا عليه وآله «وال عىل لسان رسول اهللا
 . اللهم نعم: ويقول بعضهم،كت بعضهم ومنه ما يس. نعم:ًيقولون مجيعا

 أنتم عندنا ثقات، وقد حدثنا غريكم ممن نثق به أهنم :ويقول الذين سكتوا
 .»صىل اهللا عليه وآله «سمعوا من رسول اهللا
 .)١(اللهم اشهد عليهم :ثم قال حني فرغ

                                     
 ٢ وكتاب سليم بن قيس ج٤٣٢ ـ ٤٢٨ و ٤٢٧ ـ ٤٠٧ ص٣١بحار األنوار ج )١(

= امل ـوإك ١٠٣ ص٦ وج١٠٣و  ١٠٢ص ٢جرام ـة املـغاي و٦٦٠ ـ ٦٣٦ص
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 : ونقول
ال بد من التذكري بأمور لعلها تفيد يف إعطاء اإلنطباع الصحيح عن 

 :  هذا احلوار فالحظ ما ييلمضامني
  : حقيقة تلك الفضائل

والسؤال هو . لقد ادعى اولئك الناس فضائل خمتلفة لقريش وسواها
ًهل يمكن احلكم بصحة كل ما أوردوه من ذلك، استنادا إىل أن نفس 
تصديق هذا اجلمع الكثري يدل عىل صحة تلك الفضائل ألصحاهبا، وعىل 

 !.. ؟»ىل اهللا عليه وآلهص«أهنا قد صدرت من رسول اهللا 
 :جياب عن هذا

 بالنفي، إذ ال جيب أن يكون مجيع من مل يعرتض عىل تلك ً:أوال
 .. مبارشة» صىل اهللا عليه وآله«املرويات قد سمعها من رسول اهللا 

فلعله مل يسمعها، أو سمعها من أشخاص كان هيمهم روايتها وإشاعتها 
                                     

منهاج الفاضلني : ن املصادر التاليةً خمترصا، وع٢٧٩ ـ ٢٤٧ ص١الدين ج= 
 ٢ وج٦٢٠ و ١٠٨ ص١، وإثبات اهلداة ج)خمطوط(للحموئي اخلراساين 

 ٢٣٧ واللوامع النورانية ص٢٨٤ ص٢ وفضائل السادات ج١٨٤ و ٤٤٧ص
 ٥ ونور الثقلني ج٢٥ والتحصني البن طاووس باب ٥٢والغيبية للنعامين ص

 وكفاية ٤٤٥ و ١١٤دة ص وينابيع املو٣١٢ ص١ وفرائد السمطني ج٥١٦ص
 ونزهة الكرام ملحمد حسني ٢٠٢ ص٣ وج٣٥٩ و ٣٤٣ ص٢املوحدين ج
 .٥٣٩الرازي ص
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 . .بني الناس
يف تكذيبها، أو يف اإلعرتاض عليها، ألن كام أنه قد ال يرى مصلحة 

 .ذلك ربام يثري عصبيات فئات ال يريد أن يثريها فيها
 إن تلك الفضائل التي ذكرت إنام كان مالك الفضل فيها هو :ًثانيا

أو احلمزة، أو جعفر، أو عيل، أو بنو .. »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 ..كقبيلة وحيهاشم، فال يمكن عدها يف مجلة فضائل قريش 

ًكام أن فضائل األنصار إن ثبتت، فإنام ثبتت هلم لعني ما ذكرناه آنفا، 
 ..فليالحظ ذلك

بمن  :هبذا األمر، فأقروا به، فقد قال هلم» عليه السالم«وقد قررهم 
أم ! وأهل بيوتاتكم؟! أعطاكم اهللا هذا الفضل، أبأنفسكم؟ أو بعشائركم؟

 ! بغريكم؟
َّومن به علينا بمحمد وعشريته، ال بأنفسنا بل أعطانا اهللا،  :قالو

 ً.وعشائرنا، وال بأهل بيوتنا
صدقتم، يا معرش قريش، واألنصار، أتعلمون الذي نلتم به من  :قال

 !خري الدنيا واآلخرة منا أهل البيت خاصة دون غريهم؟
 .»عليه السالم«فيعرتفون لعيل 
ما حباه اهللا به قد ّحني بني هلم » عليه السالم«ً أن عليا :وقد الحظنا

تعمد أن ينتزع منهم اإلعرتاف بصحة كل مفردة عىل حدة مما يسوقه هلم، 
 ..ًمقررا مجيع من حرض ذلك اإلجتامع

أما ما ذكروه ألنفسهم، فإهنم قد اكتفوا بذكر ما راق هلم، ومل حياولوا 
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 .احلصول عىل اعرتاف مجيع احلارضين به هلم
  :من فمك أدينك
من التذكري بتلك املكرمات مل يكن هو » السالمعليه «إن غرض عيل 

بل .. اإلفتخار واإلستطالة هبا عىل الناس، من حرض منهم، ومن مل حيرض
هو يريد تكريس مفهوم اإلمامة لصاحبه الرشعي، بعد ما كانت السياسات 

 ..تسعى لتقويضه وإسقاطه
ًللناس، وعمال بالتكليف اإلهلي، » عليه السالم«وذلك خدمة منه 

ذي يفرض عليه توعية األمة عىل حقائق دينها، التي يراد تعمية السبل ال
 ..إليها

 : ولكننا حني نقرأ ما طرحه اآلخرون من فضائل تومهوها، نالحظ
أهنم حتدثوا عن انتامئهم القبيل، وبروحية عشائرية، لعل الكثريين من 

عتزاز الذين حرضوا كانوا جيدون فيها ما يربر حالة الزهو واخليالء واإل
الشخيص هلم بأمر لو طلب منهم أن ينهضوا بأعبائه، وأن يتحملوا 
مسؤولياته، وأن يطبعوا حياهتم بالطابع الذي يفرضه عليهم لوجدهتم 
ًيبادرون لرفض ذلك، بل ربام كانوا من أشد الناس منابذة له، وحربا عليه، 

 ..ًواضطهادا له ولكل رموزه
ًفلم يدعوا شيئا .. :عن األنصاروشاهدنا عىل ذلك قول الرواية نفسها 

 . من فضلهم، حتى قال كل حي منها، منا فالن وفالن
 ..و .. منا رسول اهللا، ومنا محزة، و :وقالت قريش
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  : أحاديث هلا أغراضها
» صىل اهللا عليه وآله«إن بعض ما ذكره املجتمعون من روايات عن النبي 

يف سياق إثبات » يه وآلهصىل اهللا عل«بعنوان فضائل ألنفسهم إنام صدر عنه 
 .)١(<األئمة من قريش>: »صىل اهللا عليه وآله«اإلمامة، أو للتوطئة هلا، مثل قوله 

                                     
 ٢٤ص  ٦ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٦٨ ص١٣وج ١٣٥ ص١٢جفتح الباري  )١(

وصول  و٣٠١ و ٢٨٦ ص٢وج ٨٢ ص١جالرصاط املستقيم  و٣٧ و ٢٩و 
 ١٧٠ و ١٦٨ و ٧٣و  ٥٩ص ةالصوارم املهرقو ٦٩صاألخيار إىل أصول األخبار 

 ٢٩ وج٢٦١ و ١٧١ ص٢٨ وج١٠٤ ص٢٥ وج١٣٣ ص١٨بحار األنوار جو
 ٣٧٧ ص٣٤ وج٤٠٧ و ٨٠ و ٧٦ ص٣١ وج٢٩١ و ١٠ ص٣٠ وج٣٧٨ص

 ٤٢١ ص٤ وج١٨٣ و ١٢٩ ص٣جأمحد مسند  و٣٦٦ ص٧حتفة األحوذي جو
 ٨ وج١٢١ ص٣لبيهقي جلالسنن الكربى  و٧٥ ص٤جللحاكم املستدرك و
 ٤جمغني املحتاج  و١٩٤ و ١٩٢ ص٥ع الزوائد ججمم و١٤٤ و ١٤٣ص
كشاف  و٥٩٠ ص١جحاشية رد املحتار  و٣١٩ ص٢جبدائع الصنائع و ١٣٠ص

 ٨الكايف ج و٤٩١ ص٧بن حزم جالاملحىل  و٢٠٢ ص٦ وج٥٧٤ ص١القناع ج
 ٢٧٤ص كامل الدين ومتام النعمة و٦٩ ص١عيون أخبار الرضا ج و٣٤٣ص

حتجاج اإل و٤٠٨و  ١٣٨لكربى صاهلداية او ٢٣٥بن شاذان صالاإليضاح و
خمترص املزين  و٣٩٤ ص٩ وج٣٠٩ ص٤ج) ج.ط(تذكرة الفقهاء  و٢١١ ص١ج
 ٢٦٨ ص٢جفتح الوهاب  و١٩٢ ص١٩ وج٧ ص١جلنووي لاملجموع  و٢٤ص

=  ٦٣٠صاووس ـبن طالالتحصني  و٣١٠ و ٩٦ ص١جمناقب آل أيب طالب و



  ١٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٣٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ونزيد يف توضيح تلك النصوص بذكر املثال والنموذج، فالحظ ما ييل
ً لعل احلديث القائل من أبغض قريشا أبغضه اهللا، يراد به التحذير :ألف

حلمية اجلاهلية، أو بغضها ألن رسول اهللا من بغضها عىل سبيل العصبية وا
 ..منها» صىل اهللا عليه وآله«

 يرمي إىل بيان <الناس تبع لقريش، وقريش أئمة العرب>:  حديث:ب
واقع عميل خارجي، من شأنه أن يرتب عىل قريش واجبات، وحيملها 

 .مسؤوليات جيمل هبا أن تلتفت إليها
 التزام طريق اإلستقامة، أي أن هذا احلديث هيدف إىل محل قريش عىل

ولذلك خصص إمامتها بالعرب، ولو كان املقصود اإلمامة اإلهلية لعمم 
 ..الكالم ليشمل مجيع األمم

ًإن الناس ينقادون عمليا  :يريد أن يقول» صىل اهللا عليه وآله«أي أنه 
لقريش، برهم ألبرارها، وفاجرهم لفجارها، كام ورد يف بعض نصوص 

 .)١(هذا احلديث

                                     
 ٥٨ ص١١جلصنعاين لاملصنف  و١٧٦ و ٤٤صبن طاووس الكشف املحجة و= 
 ٩٤ ص٧ وج٣٢١ ص٦مسند أيب يعىل ج و٥٤٥ ص٧جبن أيب شيبة الاملصنف و
 .٤٦٧ ص٣جلنسائي لالسنن الكربى و

بن الاملصنف  و١٥٧ ص٢٤جبحار األنوار  و٥٣صبصائر الدرجات  : راجع)١(
كنز  و٦٢٢صبن أيب عاصم الكتاب السنة  و٧٣٧ و ٥٤٦ ص٧جأيب شيبة 

 .٤٥صالدر النظيم  و٧٧ ص١٤جالعامل 
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 حصلت قريش عىل هذه املوقعية بسبب سدانتها للبيت، ولغري وقد
ًذلك من عوامل، فعليها أن حتسن النّظر لنفسها، وال تكون سببا يف جر 

 .الناس إىل الشقاء والبالء
حني نصل إىل أحاديث الثناء عىل األنصار، نكاد نطمئن إىل أن : ج

 سيام قريش اهلدف هو حتصني األنصار من بغي قبائل العرب عليهم، وال
ًالتي كان الكثريون منها يرتبصون باألنصار رشا، ألنه يرون أهنم هم السبب 

 ..عليهم يف حروهبم له» صىل اهللا عليه وآله«يف ظهور النبي 
 أن بغض قريش وغريها لألنصار، يتناىف مع اإليامن باهللا :ومن الواضح

 .ورسوله، ألهنم إنام يبغضوهنم لنرصهتم اهللا ورسوله
  : وأهل بيته×علي سكوت 

وأهل بيته الذين كانوا يف ذلك املجلس، قد بقوا » عليه السالم«ًإن عليا 
 ..ساكتني طيلة تلك الفرتة التي استمرت من بكرة إىل الزوال

، فهو طبيعي، فإهنم مل يكونوا »عليه السالم«فأما سكوت أهل بيته 
 كان ولعلهم أدركوا أن سكوته.. ليتقدموا سيدهم وعظيمهم يف ذلك

 ..حلكمة بالغة، اقتضته
ولعلهم شعروا أن هذه األجواء التي هيمنت عىل املجتمعني مل تكن 
سليمة من الناحية األخالقية والرشعية، حني فاحت منها روائح العصبيات 

 ..اجلاهلية، والعاهات األخالقية
ولكنه مل .. مل يشارك يف يشء» عليه السالم«ًولكن املهم هنا هو أن عليا 
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 ذلك املجلس، ربام ألنه رأى فيه فرصة لتصحيح املسار، ووضع يرتك
حني يصحح هلم البوصلة، ويعطي تلك األحاديث التي .. األمور يف نصاهبا

 ..احتجوا هبا معناها احلقيقي
قد متكن من تذكريهم بأصل أصيل » عليه السالم«فإنه .. وهكذا كان

أال وهو . األمة بأرسهالو عادوا إليه لكان يف تلك العودة نجاهتم، ونجاة 
أصل اإلمامة، الذي ال بد من مواصلة التذكري به، وإقامة احلجة عليهم فيه 

 ..ذلك» عليه السالم«وقد فعل .. رمحة هبم، وباألجيال التي ستأيت بعدهم
  !: تلك األحاديث؟×هل صدق علي 

ًما من احليني أحد إال وقد ذكر فضال، وقال  :»عليه السالم«إن قوله 
ًال يدل عىل أهنم مل يقولوا غري حق أيضا، وال عىل صحة كل ما . .ًحقا

 .فلعل بعضه مل يكن كذلك.. قالوه
ًوحتى لو كان كل ما ذكروه حقا، فإن املهم هو أن يوظفوه يف اإلجتاه 

فال حيرفوه عن مساره، باجتاه .. الصحيح، ويبقوه يف السياق الذي كان فيه
 ..آخر كام هو ظاهر

  : الثالثأشهد اثنني وترك
» صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : ذكر» عليه السالم«ً أن عليا :ويالحظ

» عليه السالم«ًأشهد سلامن، وأبا ذر، واملقداد عىل ما كتبه، ولكن عليا 
اكتفى بالطلب من املقداد وأيب ذر أن يشهدا عىل صحة كالمه، فهل غاب 

 ! سلامن عن ذلك املجلس يف تلك اللحظة؟



  ٤١                                                                 .. تؤكد اإلمامة  فضائل:  الفصل األول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سلامن أعجمي ال يفصح كام :خاف أن يقول قائل»  السالمعليه«أو أنه 
 !بفدك؟» عليها السالم«قالوا عن أم أيمن حني شهدت للزهراء 

  :تعابري مل نعهدها
للحارضين تعابري مل » عليه السالم«وقد وردت يف مناشدات عيل 

نعهدها منه يف أمثال هذه املجالس، مثل وصفه للخليفتني األولني بالكذب 
كان ينهى أهل بيته وأصحابه عن » عليه السالم« والفجور، مع أنه والباطل

 !ذكرمها عىل هذا النحو، فام عدا مما بدا؟
إال إن كانت هذه الكلامت قد زيدت من قبل الرواة، أو أريد هبا معنى 
أخف مما توحي به، فرياد بالكذب جمرد عدم موافقة أقواهلم تلك للحقيقة، 

 ..وكذا بالنسبة لكلمة الباطل
 ما يلتقي مع معنى اجلرأة عىل التفوه بخالف :ويراد بكلمة الفجور

 ..الواقع
  : يف املنام’من رأى رسول اهللا 

» صىل اهللا عليه وآله« أن رسول اهللا :يف مناشدته» عليه السالم«وذكر 
» صىل اهللا عليه وآله«أخربه يف املنام ليلة مات عمر ـ ومن رأى رسول اهللا 

ا، فقد رآه  .منَّ
ل املقصود بقوله هذا خصوص األئمة الطاهرين إذا رأى أي منهم فه

 !.يف املنام، فقد رآه؟» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
يف املنام فقد » صىل اهللا عليه وآله« أن كل من رأى النبي :أم أن املقصود



  ١٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !.حتى لو كان الرائي من سائر الناس، بل حتى لو كان غري مسلم؟. رآه
 .! من رآنا فكذبوه؟:مع بني هذا وبني الرواية التي تقولوكيف يمكن اجل

يف غيبته » عليه السالم«أم أن املراد هبذا احلديث هو ادعاء رؤية اإلمام 
 !ًقطعا لدابر الدعاوى الباطلة اهلادفة إىل تضليل الناس؟

فإن كان هذا هو املراد، فكيف نفرس ما ينقل عن طائفة كبرية من 
 !..يف حال غيبته؟» عليه السالم«رأوه علامئنا األبرار أهنم 
َّ املراد تكذيب من يدعي ذلك، ويريد من الناس أن :إال أن يقال

. يصدقوه، وأن يعملوا باألوامر والتوجيهات التي يدعي أهنا صدرت عنهم
 .وعلامؤنا ما كانوا ليفعلوا ذلك

 من رآنا فقد رآنا، فإن :»عليه السالم«أما املقصود بام روي عنهم 
يف مناطق » عليهم السالم«يطان ال يتمثل بنا، فقد يكون هو رؤية األئمة الش

يغسل سلامن » عليه السالم«ًبعيدة عن حمل سكناهم، كام يف رؤيتهم عليا 
يف املدينة، ورؤيتهم » عليه السالم«الفاريس يف املدائن، واملفروض أنه 

، »ه السالمعلي«اإلمام اجلواد يف خراسان عند وفاة والده اإلمام الرضا 
 ً.أنه يف املدينة أيضا: واملفروض

ورؤيتهم اإلمام السجاد يف كربالء يدفن الشهداء، واملفروض أنه يف 
 .الكوفة

» عليه السالم«فصار أعداءهم .. فلعل الناس صاروا خيربون بام يرون
فجاء الرد .. يدفعون أقوال الناس حول ذلك بأن الذي رأيتموه شيطان

 ..شيطان ال يتمثل بناإن ال: عليهم بالقول
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إن هذه املسألة حتتاج إىل بيان أوىف، نسأل اهللا أن يوفقنا وعىل كل حال، 
 .لذلك

  :×مصحف علي 
ًأن سورا يف القرآن، ومنها سورة األحزاب، كانت  :وقد ذكرت الرواية

مل يسلم مصحفه لعمر وال » عليه السالم«ًأطول مما هي عليه اآلن، وأن عليا 
 ..لغريه

أن القرآن قد حرف وحذف منه،  :كر القارئ بأن هذا ال يعنيونحن نذ
كان فيه بيان الناسخ واملنسوخ، » عليه السالم«بل املقصود أن مصحف عيل 

واملحكم واملتشابه، ويف من نزلت كل آية، وأين ومتى نزلت، يف ليل أو 
 ..وفيه تأويل آياته، وبيان أسباب نزوهلا، وغري ذلك.. هنار

غبة لدى املترضرين من ظهور هذه األمور باإلحتفاظ ومل يكن هناك ر
ولذلك رفضه احلاكمون يف البداية، وعملوا عىل .. بمصحف يشتمل عليها

جردوا «: ًمجع القرآن جمردا من كل ذلك، وأصدروا املرسوم املعروف عنهم
، ربام لكي خيفوه، »عليه السالم«ثم طلبوه بعد ذلك من عيل . »هذا القرآن
 ..ِفلم يرهم إياهأو ليتلفوه، 
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  :الفصل الثاين
 

يف العقائد، والفقه، .. حالل املشاكل
  ..والقضاء
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  :×حالل املشاكل علي 
ومرة أخرى نجد عثامن بن عفان يتبع سنة صاحبه عمر بن اخلطاب، 
يف قضية رواها لنا العاصمي من طريق شيخه حممد بن إسحاق بن حممشاد، 

 :يرفعه
 وبيده مججمة إنسان ، وهو أمري املؤمنني، أتى عثامن بن عفانًأن رجال

 !؟ وإنه يعذب يف القرب،إنكم تزعمون النار يعرض عىل هذا:  فقال،ميت
 .وأنا قد وضعت عليها يدي فال أحس منها حرارة النار

 . وأرسل إىل عيل بن أيب طالب املرتىض يستحرضه،فسكت عنه عثامن
 . أعد املسألة: من أصحابه قال للرجلفلام أتاه وهو يف مأل

 ! أجب الرجل عنها يا أبا احلسن:فأعادها، ثم قال عثامن بن عفان
والرجل السائل والناس . يتوين بزند وحجرإ: »عليه السالم «فقال عيل

 .ينظرون إليه
 ضع يدك عىل : فأخذمها وقدح منهام النار، ثم قال للرجل،فأيت هبام

 .احلجر
 .فوضعها عليه

 . ضع يدك عىل الزند: قالثم
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 .فوضعها عليه
 !؟ هل أحسست منهام حرارة النار:فقال

 .فبهت الرجل
 . )١( لوال عيل هللك عثامن:فقال عثامن
 :ونقول

 .إن هذه القضية من الوضوح بحيث ال حتتاج إىل بيان
 :غري أننا نقول

تاج مل يكن من األدلة العقلية التي حت» عليه السالم«إن الدليل الذي قدمه 
ًإىل دقة وتأمل، بل هو دليل قريب املأخذ، قد جاء منسجام مع نفس املنطق 

 .واستفاد من نفس العنارص التي استفاد منها. الذي جاء به ذلك الرجل
 إن عذاب القرب أمر غيبي، يثبت بإخبار اهللا تعاىل عنه يف :وبتعبري آخر

 .كتابه، أو عىل لسان نبيه
ل بنحو آخر، يبدأ بإثبات األلوهية، وكان يمكن البحث مع ذلك الرج

من خالل الدليل العقيل واملعجزة، املثبتة للصدق، ثم ينقل . ثم النبوة
 .الكالم إىل ما أخرب به اهللا تعاىل ورسوله حول عذاب القرب

وال حيتاج إىل الدخول . وهذا دليل إمجايل يعتمد عىل هذا اليقني الكيل
 . العذاب وكيفيتهيف التفاصيل، وال إىل التطرق حلقيقة

                                     
عن روائح القرآن يف فضائل  و٣١٨ ص١ وزين الفتى ج٢١٤ ص٨الغدير ج) ١(

 .٥١ صمناء الرمحنأ
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 .آثر أن يبطل الشبهة يف مضموهنا العلمي» عليه السالم«ًولكن عليا 
وأن يقتلعها من جذورها، لكي ال ترتك أي أثر سلبي عىل أهل اإليامن، 

 .وتضعف إيامهنم، ويقينهم.. بحيث تبقى عالقة يف أذهاهنم
د بالبيان الكالمي، الذي يعتم» عليه السالم«وألجل ذلك، مل يكتف 

عىل اإلستحضار الذهني للصور، بل بادر إىل إحضار العنارص نفسها لكي 
يتلمس احلارض والناظر املعنى فيها بصورة حمسوسة، يستغني هبا عن 
الصور التي حيتاج لبذل جهد إضايف الستحضارها، ولالحتفاظ هبا، 

 .واملحافظة عليها يف مواقعها، فال تنفلت منه، وال ختتلط عليه
الزند واحلجر، ومل يكتف ببيان فكرته وتطبيقها »  السالمعليه«فأحرض 

 ً.بل قدح منهام النار أيضا. باإلشارة إليهام. عليهام
ثم مل يكتف بذلك لبيان فكرته، بل دعا ذلك الرجل للمس الزند 

 .واحلجر، ليتحسس وجود احلرارة فيها، وعدم وجودها
ه مبارشة، فإن النار فإذا مل جيد احلرارة، يف الزند واحلجر، فسيجد جواب

وها هو يلمسهام بيده، فال جيد . قد خرجت من الزند واحلجر بال ريب
 . حرارة النار

 إن تلك اجلمجمة ال تعذب بنار ال يراها وال :إذن فمن الذي قال
أي ! يلمسها ذلك الرجل، بل هي كامنة فيها كمون النار يف الزند واحلجر؟

 احليس ليس هو كل يشء، بل هناك أفهمه أن املوجود» عليه السالم«أنه 
 .أنحاء وجودات أخرى ال يناهلا احلس
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ًفلامذا جيعل ذلك الرجل حسه الفعيل مالكا للنفي ولإلثبات، وللوجود  َّ
 !والعدم؟

  :اجلمع بني األختني مبلك اليمني
ً أن رجال سأل عثامن بن عفان :عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب

 !ل جيمع بينهام؟عن األختني من ملك اليمني، ه
 . أحلتهام آية، وحرمتهام آية، أما أنا فال أحب أن أصنع ذلك:فقال عثامن
صىل اهللا «ً فخرج من عنده، فلقي رجال من أصحاب رسول اهللا :قال
لو كان يل من األمر يشء، ثم وجدت : ، فسأله عن ذلك، فقال»عليه وآله

ًأحدا فعل ذلك جلعلته نكاال ً. 
 .يل بن أيب طالب أراه ع:قال ابن شهاب

إنام كنى قبيصة بن ذؤيب عن > :قال ابن عبد الرب يف كتاب اإلستذكار
عيل بن أيب طالب لصحبته عبد امللك بن مروان، وكانوا يستثقلون ذكر عيل 

 .)١(»عليه السالم«بن أيب طالب 

                                     
 ١جلقرآن العظيم تفسري ا، و عنه٢١٥ ص٨ والغدير ج٣٤ ح٥٣٨ ص٢ املوطأ ج)١(

 . ٤٨٤ص
أحكام القرآن للجصاص  و١٦٤ ص٧جالسنن الكربى للبيهقي : وراجع املصادر التالية

 ٤٩٦ ص١جتفسري الزخمرشي  و٥٢٢ ص٩جاملحىل البن حزم  و١٥٨ ص٢ج
=  ٢٦٤ ص٢جبدايع الصنايع مللك العلامء  و١١٧ ص٥واجلامع ألحكام القرآن ج
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 :ونقول
ال نريد هنا أن ندخل يف بحث فقهي جامع، بل نكتفي باإلملاح إىل 

ًبام تصلح مدخال إليضاح بعض ما حيتاج إىل إيضاح، وذلك نقاط يسرية، ر
 :كام ييل
 حبذا لو أن عثامن أرجع احلكم يف هذه القضية إىل من اعتاد  ـ١

عليه «الرجوع واإلرجاع إليه يف املوارد املشاهبة، أال وهو عيل أمري املؤمنني 
ًبعضا من وقد أوردنا . »صىل اهللا عليه وآله«، باب مدينة علم النبي »السالم

 ..ذلك يف كتابنا هذا
ِوأن جتمعوا بني األختني﴿:  إن قوله تعاىل ـ٢ ْ ْ ََ ْ َ َ ُ َْ َْ  مطلق وشامل )١(﴾َ

ومورد اآلية هو النهي عن خصوص .. ًللنكاح بالعقد وملك اليمني معا
 ..اجلمع من هذه الناحية

 مل يستطع املدافعون عن عثامن أن يذكروا لنا آية واحدة يمكن  ـ٣
والذي ..  هبا، جلواز اجلمع بني األختني يف النكاح بملك اليمنياإلستدالل

ذكروه يف هذا املجال ال يستحق الذكر بني أهل العلم واملعرفة، ولو بأدنى 
أحلتها آية، : إهنا هي التي قصدها عثامن بقوله: مستوياهتا، ليصح أن يقال

                                     
 مالك : عنً نقال١٣٦ ص٢جالدر املنثور  و٣٥٦ ص١جتفسري اخلازن و= 

 والبيهقي، ، وابن أيب حاتم، وابن أيب شيبة، وعبد الرزاق، وعبد بن محيد،والشافعي
 . عن احلفاظ املذكورينً نقال٤١٨ ص١جتفسري الشوكاين و

 . من سورة النساء٢٣ اآلية )١(
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 :فقد قالوا
ُواملحصنات﴿:  إن املقصود هو قوله تعاىل:ألف َ َ ْ َ من النساء إال ما َُ ََ ِ ِ ِِّ َ

ْملكت أيامنكم ْ َُ ُ ََ َ ْ  .، وهي ال تصلح لإلستدالل هبا)٢(»)١(﴾َ
 روي أن ابن مسعود سئل عن اجلمع بني األختني فكرهه، فقيل ً:أوال

ْإال ما ملكت أيامنكم﴿: يقول اهللا تعاىل: له ْ َ َُ ُ ََ َ ْ َ َ ِ﴾. 
 .)٣(ًأيضا مما ملكت يمينك) وبعريك( مجلك :فقال

 ال إشكال يف حرمة وطء أم الزوجة بملك اليمني، وال جيوز كام أنه
ًأيضا وطء حليلة االبن بملك اليمني، وال جيوز وطء األخت واألم من 
الرضاعة بملك اليمني، كام ال جيوز وطء األمة إذا كان أبو مالكها قد 

 ..تزوجها ووطأها
 وذلك يدل عىل أن هذه اآلية ال إطالق هلا بحيث يشمل اجلمع بني

                                     
 . من سورة النساء٢٤ اآلية )١(

ط ( و ١٥٨ ص٢أحكام القرآن للجصاص ج عن ٢١٨ ص٨الغدير ج:  راجع)٢(
 .٣٦ ص١٠جكبري للرازي تفسري ال وال١٦٤ ص٢ج) دار الكتب العلمية

املعجم و ٣٠٦ ص٣بة ج واملصنف البن أيب شي١٩٣ ص٧ املصنف للصنعاين ج)٣(
واملحىل البن حزم  ٢٦٩ ص٤ججممع الزوائد  و٣٣٥ ص٩جلطرباين لالكبري 
 ٩١٤ ص٣جتفسري ابن أيب حاتم و ١٣٧ ص٢ والدر املنثور ج٥٢٤ ص٩ج

الغدير  و٤٨٣ ص١ج) ط دار املعرفة( و ٢٧٢ ص١وتفسري القرآن العظيم ج
 .٤٥٤ ص١جفتح القدير  و٢١٨ ص٨ج
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 .األختني
ْما ملكت أيامنكم﴿: إن سبب نزول آية:  قالوا:ًثانيا ْ َ َُ ُ ََ َ ْ  هو أن املسلمني ﴾َ

تومهوا أن سبي املرأة ال يقطع عالقتها بزوجها املرشك، فنزلت اآلية لتبني 
 .)١(هلم أن سبيها يقطع الزوجية بينها وبني زوجها األول

َإال ﴿: إن مقصود عثامن هو قوله تعاىل:  قالوا:ب َعىل أزواجهم أو ما ِ ْْ َ َِ َِ ْ َ
َملكت أيامهنم فإهنم غري ملومني ِ ُ ََ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َُ ََ ََّ ُِ َ َ ، وهذه اآلية ال تصلح للداللة )٣(»)٢(﴾ْ

                                     
 ٩ واملحىل ج١٦٧ ص٧والسنن الكربى ج ٩٩صيات أسباب نزول اآل:  راجع)١(

فتح  و٥٠٧ ص٧املغني ج و٣٠٨ ص٦نيل األوطار ج و٣١٩ ص١٠ وج٤٤٧ص
 ٢العجاب يف بيان األسباب ج و١٣٧ ص٢الدر املنثور ج و٤٥٤ ص١القدير ج
 ٢٩٤ ص٨ وج٢٣٧ ص٤حتفة األحوذي ج و١١٠ ص٦ وسنن النسائي ج٨٥٥ص

لنووي لرشح مسلم  و١٤٦ ص٣ جبن عبد الربالالتمهيد  و٣٧٢ ص٣املصنف جو
 ٢ وأحكام القرآن للجصاص ج٨٤ و ٧٢ ص٣ ومسند أمحد ج٣٥ ص١٠ج
 ٨ والغدير ج٤٢١ ص٢ ومصابيح السنة ج٢١٨ ص٥ واجلامع الصحيح ج١٦٥ص
ط دار ( و ٤١٧ و ٤١٦ ص١صحيح مسلم ج:  عمن ذكرنا، وعن٢٢٠ و ٢١٩ص

جلامع ألحكام  وا٤٧٧ ص١ج) ط دار الفكر( وسنن أيب داود ١٧٠ ص٤ج) الفكر
 ١ وتفسري القرآن العظيم ج٢٦٩ ص١ وتفسري البيضاوي ج١٢١ ص٥القرآن ج
 .٣٧٥ ص١ وتفسري اخلازن ج٤٧٣ص

 . من سورة املؤمنون٦ اآلية )٢(

=  ٢ع جـع الصنائـبدائ: فراجع ذكر أن مقصود عثامن بآية التحليل هو هذه اآلية )٣(
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 .ًعىل ذلك أيضا
 ألن اآلية ـ كام يقول العالمة األميني ـ تتحدث عن عفة الرجل ً:أوال

 ينايف وهذا ال.. عام سوى ما أباحه له الشارع، وهو زوجته، وملك يمينه
ٍاشرتاط رشوط يف كل منهام، مثل أن تكون ليست من حمارمه، وأن ال جيمع 

عدا عن أن ال تكون املرأة يف حال احليض أو النفاس، .. هذا. بني األختني
 ..أو يف اإلحرام، وغري ذلك

 لو أخذنا بعموم اآلية بحيث تشمل اجلمع بني األختني يف ملك :ًثانيا
 يف موارد أخرى، كوطء األم واألخت، وأم اليمني جلاز األخذ بعمومها

 .الزوجة من الرضاعة بملك اليمني، وغري ذلك مما تقدم
إن اآلية املحللة للجمع بني األختني بملك اليمني هي قوله :  وقيل:ج
ْوأحل لكم ما وراء ذلكم﴿: تعاىل َ َ ُْ ُِ َِ َ ََ َّ ُ﴾)٢(»)١(. 

 : وأجابوا
ْوأحل لكم﴿:  بأن قوله تعاىلً:أوال ُ َ َّ ِ ُ ْ ما وراء ذلكمَ َ َُ ِ َ بمنزلة اإلستثناء ﴾ َ

مما قبله من املحرمات، ومنها اجلمع بني األختني الذي هو حمرم بإمجاع 

                                     
 ٢٢١ ص٨جالغدير  و٤٩٦ ص١ والكشاف للزخمرشي ج٢٦٤ص= 

 .٢٠٢ ص٢جآلمدي لحكام اإلو

 . من سورة النساء٢٤ اآلية )١(

 وتفسري القرآن ١١٧ ص٥اجلامع ألحكام القرآن جو ٢٢٢ ص٨الغدير ج:  راجع)٢(
 .٤٨٥ ص١ج) ط دار املعرفة( و ٤٧٤ ص١العظيم ج
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األمة، ومل يفرق العلامء بني اجلمع بني األختني يف الوطء بني أن يكون عىل 
 .)١(سبيل النكاح، أو أن يكون بملك اليمني

من كان يؤمن : أنه قال: » وآلهصىل اهللا عليه« رووا عن رسول اهللا :ًثانيا
 .)٢(باهللا واليوم اآلخر فال جيمعن ماءه يف رحم أختني

لو أغضينا النظر عن كل ما ذكرناه، وسلمنا بوجود :  قال األميني:ًثالثا
أحلتهام آية، وحرمتهام «: التعارض بني اآليتني اللتني قصدمها عثامن بقوله

املنسوخ، فإن دليل احلظر بحسب الظاهر، ومل يعرف الناسخ من » ..آية
 .)٣(مقدم عىل دليل اإلباحة

  : ×بطالن ما نسب إىل علي 
 :وبعدما تقدم نقول

 أنه قال يف هذه املسألة بمثل قول :»عليه السالم«قد نسبوا إىل عيل 
أحلتهام آية، وحرمتهام آية، فسأله أياس بن عامر عام يقال عنه يف : عثامن

                                     
 .٢٢٢ ص٨ الغدير ج)١(

 ٣ والبحر الرائق البن نجيم ج٢٦٤ ص٢بدائع الصنائع جو ٢١٨ ص٨ الغدير ج)٢(
 ٢ج) ق.ط(تذكرة الفقهاء  و١٦٨ ص٣ج) دار الكتب العلميةط ( و ٩٥ص
 .١٦٢ ص٢جتفسري أيب السعود  و٣١٩ ص٣جنصب الراية  و٦٣٥ص

ط دار (و  ١٥٨ ص٢أحكام القرآن للجصاص جو ٢٢٢ ص٨الغدير ج:  راجع)٣(
 .١٩٣ ص٣وعن التفسري الكبري للرازي ج ١٦٤ ص٢ج) الكتب العلمية
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 .)١(كذبوا: »عليه السالم«ذلك، فقال 
يريد تكذيبهم يف نسبة التحري يف » عليه السالم« هو أنه :والظاهر

 .املسألة إليه، أو يريد تكذيبهم يف نسبة التحليل
:  سمعت أبا صالح احلنفي، قال:فقد روى العيايش عن أيب عون قال

 .سلوين: ذات يوم» عليه السالم«قال عيل 
 وعن اململوكتني  أخربين عن بنت األخ من الرضاعة،:فقال ابن الكوا

 .األختني
 .  إنك لذاهب يف التيه، فسل عام يعنيك، أو ينفع:فقال

 . إنام نسألك عام ال نعلم، فأما ما نعلم فال نسألك عنه:فقال ابن الكوا
ّ أما األختان اململوكتان أحلتهام آية وحرمتهام آية، وال أحله وال :ثم قال

 .)٢(يوال أفعله أنا وال واحد من أهل بيت. ّأحرمه
                                     

 .١٥٨ ص٢كام القرآن للجصاص جأحو ٢١٨ ص٨ الغدير ج)١(

املكتبة العلمية ط (و  ٣٨٤ و ٣٨٣ ص١ج) ط مؤسسة البعثة( تفسري العيايش )٢(
وسائل : راجع و٣٣٦ ص١٠٠وبحار األنوار ج ٢٣٢ ص١ج) اإلسالمية

 ١٤ج) ط دار اإلسالمية ( و٤٨٦ ص٢٠ج) آل البيتط مؤسسة (الشيعة 
 ١١٦ ص١ج وفضله جامع بيان العلمو ٤٧٣ ص٢جالفتح الساموي  و٣٧٤ص

ختريج  و٢٦٩ ص٤ججممع الزوائد  و٤٩٦ ص٢٠ججامع أحاديث الشيعة و
 ٢جالدر املنثور :  وراجع٢٨٥ ص٤جامليزان  و٣٠١ ص١جاألحاديث واآلثار 

 . عن البيهقي وابن أيب شيبة١٣٧ص
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 سألت أبا :ّوروى الشيخ بإسناده عن معمر بن حييى بن سامل، قال
عن » عليه السالم«ّعم يروي الناس عن أمري املؤمنني » عليه السالم«جعفر 

: أشياء من الفروج مل يكن يأمر هبا وال ينهى عنها إال نفسه وولده، فقلت
 كيف يكون ذلك؟ 

 . أحلتها آية، وحرمتها آية أخرى:قال
أم مها حمكمتان !  هل اآليتان تكون إحدامها نسخت األخرى؟:فقلنا

 ينبغي أن يعمل هبام؟ 
 . قد بني هلم إذا هنى نفسه وولده:فقال
  ما منعه أن يبني ذلك للناس؟ :قلنا
ثبتت قدماه » عليه السالم« خيش أن ال يطاع، فلو أن أمري املؤمنني :قال

 .)١(أقام كتاب اهللا كله، واحلق كله
 ال يرىض باجلمع بني األختني، وال يرى »عليه السالم«ًعليا أن فظهر 

 بني ذلك بنحو يتحاشى فيه سلبيات »عليه السالم«رأي عثامن، ولكنه 
 .املواجهة الرصحية مع أنصار عثامن

                                     
الكايف  و١٤٥صمسائل عيل بن جعفر  و٤٦٣ ص٧هتذيب األحكام ج: راجع )١(

) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و١٧٣ ص٣جستبصار اإل و٥٥٦ ص٥ج
 ٢جبحار األنوار  و٣٠١ ص١٤ج) ط دار اإلسالمية ( و٣٩٧ ص٢٠ج
 ١جالصايف  و٤٠٣ ص٢٠ججامع أحاديث الشيعة  و٢٦٦ ص١٠ وج٢٥٢ص
 .٢٨٥ ص٤جامليزان  و٤٣٧ص
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البكر قد حتمل أيضا :  
نه مل يصل أ فزعم الشيخ ، فحملت،ن امرأة نكحها شيخ كبري أ:رووا

  .ً وكانت بكرا!هل افتضك الشيخ؟: ل عثامن املرأة فسأ، وأنكر محلها،إليها
 . ال:فقالت

 .فأمر باحلد
 وسم ، احليضَّمُ س:نيَّمُن للمرأة سإ :»عليه السالم «فقال أمري املؤمنني

  .البول
 !! فحملت منه، فسال ماؤه يف سم املحيض،فلعل الشيخ كان ينال منها

 .فتضاض وصول إليها باإل من غري،نزل املاء يف قبلهاأ قد كنت :فقال الرجل
 وأرى عقوبته ، والولد له، احلمل له:»عليه السالم «فقال أمري املؤمنني

 .نكار لهإلعىل ا
 .)١(فصار عثامن إىل قضائه بذلك، وتعجب منه

                                     
 ٢مناقب آل أيب طالب جو ٢١١  و٢١٠ ص١ج) دار املفيدط (اإلرشاد للمفيد  )١(

 ٤٠وبحار األنوار ج ١٩٢ ص٢ج) املكتبة احليدريةط (و  ٣٧١ و ٣٧٠ص
ط دار  ( و٣٧٩ ص٢١ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٢٥٦ص

جامع  و١١٩ص) املجموعة(املستجاد من اإلرشاد  و١١٤ ص١٥ج) اإلسالمية
 ٧٣صكشف اليقني  و٣٩٢صالدر النظيم  و٣٢٤ ص٢١جأحاديث الشيعة 

 .٨٩ص »المعليه الس«عجائب أحكام أمري املؤمنني و
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 :ونقول
َّيف ذلك املجلس حلدت » عليه السالم« لوال حضور أمري املؤمنني  ـ١

ِحرج أقارهبا هباُتلك املرأة، وتلوثت سمعتها بني الناس، وأ ْ. 
 إن كل هذه املصائب كانت سوف تصيبها ملجرد أن اخلليفة ال  ـ٢

 ..ًيعرف شيئا من علوم الترشيح، يؤهله ألن حيكم بام يريده اهللا يف عباده
 إن احلكم ـ كام رأينا ـ قد انقلب من إدانة للمرأة إىل حد املبارشة  ـ٣

م إدانة لزوجها املدعي عليها، الذي ًبإقامة احلد عليها، إىل براءة هلا أوال، ث
 ..ًجتري عليه عقوبة اإلنكار ثانيا

بحكمه هذا نفي الولد عن أبيه، وهو أمر » عليه السالم« قد تالىف  ـ٤
له تبعاته السيئة عىل الولد يف حياته من دون أب يرعاه، ثم العار الذي يلحق 

، ما يعانيه من به، حيث سيعترب ابن زنا، وسيعاين من هذه التهمة والنظرة
باإلضافة إىل ما يرتتب .. اختالل يف موقعه اإلجتامعي، ومن عذاب روحي

 ..وما إىل ذلك.. عىل ذلك من حرمانه من اإلرث
لقد كان يكفي اخلليفة أن يتأكد من بكارة تلك املرأة، فإذا ثبت له   ـ٥

وجيعله يتوقف عن . أهنا ال تزال باقية، فإن ذلك يربؤها من هتمة الزنى
فيام يرتبط بمقاربة زوجها » عليه السالم«رمجها لالحتامل الذي أبداه عيل 

 .الشيخ هلا
عىل زوج تلك املرأة، وهي » عليه السالم« إن العقوبة التي أثبتها  ـ٦

عقوبة اإلنكار، إنام هي ألنه يعلم ببقاء بكارهتا، ويعلم بأن محلها قد يكون 
 قد حصل منه، فالوليد يلحق به، بأن ذلك: ويعلم.. بإراقة املاء عىل فرجها
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 .ألن الولد للفراش
 . املراد بإنكار زوجها حلملها هو إنكار أن يكون محلها منه ـ٧
إن ذلك يعطي أن موضوع خالفة الرسول ال يتلخص باإلدارة   ـ٨

بل هناك أمور كثرية ال بد أن يكون اخلليفة .. السياسية، وتدبري احلروب
ًواجدا لرشائطها، عارفا بأ حتى إنه قد .. رسارها، وباحلق والباطل منهاً

حيتاج إىل علم الترشيح وسواه من علوم، كام أظهرته هذه احلادثة، وأحداث 
 ..ًكثرية غريها، ذكرنا شطرا منها يف هذا الكتاب

املكاتبة جتلد حبساب احلرية والرق معا :  
 ا،ه وقد عتق منها ثالثة أرباع عثامن،ن مكاتبة زنت عىل عهدأ :ورووا

 وجتلد ،جتلد بحساب احلرية:  فقال»عليه السالم«فسأل عثامن أمري املؤمنني 
 .منها بحساب الرق

 . جتلد بحساب الرق:فقال زيد بن ثابت
 وقد عتق ، كيف جتلد بحساب الرق:»عليه السالم«قال أمري املؤمنني 

 !؟ثالثة أرباعها
 !؟فيها أكثرفإهنا  ،احلريةبحساب وهال جلدهتا 

 .كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب احلريةلو  :فقال
 . أجل ذلك واجب:»عليه السالم«قال أمري املؤمنني ف
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 .)١(فحم زيدأف
، »عليه السالم«وخالف عثامن أمري املؤمنني  «:زاد املفيد هنا قوله

 .)٢(»وصار إىل قول زيد، ومل يصغ إىل ما قال بعد ظهور احلجة عليه
 :ونقول
عن احلكم، فلام أخرب به عمد » عليه السالم «ًإن عثامن يسأل عليا ـ ١

إىل خمالفته، واألخذ بقول زيد، وكان عليه أن يعمل بقول باب مدينة علم 
، وبمن هو مع احلق والقرآن، واحلق »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 ..والقرآن معه
عىل زيد، واضحة املأخذ، » عليه السالم« إن احلجة التي أقامها عيل  ـ٢

ة الرشد، وقد أفحم زيد هبا، فكيف يأخذ عثامن بفتوى من أفحمته بين
 !احلجة؟

                                     
 ٢مناقب آل أيب طالب جو ٢١٢  و٢١١ ص١ج) دار املفيدط (اإلرشاد للمفيد  )١(

 ٢٥٧ ص٤٠وبحار األنوار ج ١٩٢ ص٢ج) املكتبة احليدريةط (و  ٣٧١ص
ط  (و ١٣٨ ص ٢٨ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة و ٥٠ ص٧٦وج

جامع أحاديث  و٢٤٠ ص٤وقاموس الرجال ج ٤٠٥ ص١٨ج) دار اإلسالمية
 .٩٠ص »عليه السالم«عجائب أحكام أمري املؤمنني  و٤٠١ ص٢٥جلشيعة ا

 ٢٥٧ ص٤٠ بحار األنوار ج٢١٢ ص١ج) دار املفيدط (اإلرشاد للمفيد :  راجع)٢(
 ٢٥ججامع أحاديث الشيعة  و٢٣٩ ص٤قاموس الرجال ج و٥٠ ص٧٦وج
 .٤٠١ص
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وبني زيد دل عىل أن » عليه السالم« إن احلوار الذي جرى بني عيل  ـ٣
 ..ًزيدا جيهل حكم اإلرث، باإلضافة إىل حكم اجللد يف الزنا

أن : َّأن زيد بن ثابت متميز يف الفرائض، ويدعون:  إهنم يزعمون ـ٤
، وإذ به جيهل أبسط )١(أفرضكم زيد: قال» صىل اهللا عليه وآله«هللا رسول ا

 .أحكام اإلرث، وهو مقدار إرث األمة املكاتبة، التي حترر جزء منها بالكتابة
صىل اهللا عليه «أال يدل ذلك عىل عدم صحة ما نسبوه إىل رسول اهللا 

 ! يف حق زيد؟» وآله
، من أنه »عليه السالم «وأال يفرس هذا لنا ما روي عن اإلمام الباقر

 .)٢(أشهد عىل زيد بن ثابت لقد حكم يف الفرائض بحكم اجلاهلية: قال

                                     
املواقف  و١٧ ص١٢ وج٨٤ ص٧جفتح الباري  و١٠٢ ص٣جسبل السالم  )١(

 ٢٩٧ ص٢جالدراية يف ختريج أحاديث اهلداية  و٦٢٧ ص٣جي إلجيل
كشف اخلفاء  و٢٨ ص٢جفيض القدير  و٣٠٦ ص٧جلمرداوي لاإلنصاف و
 ٢جاإلتقان يف علوم القرآن  و١٧٢ ص٢جلزركيش لالربهان  و١٤٩ ص١ج
 ١جاإلصابة  و٢٢٢ ص٢جأسد الغابة  و٥٥٧صلغزايل لاملنخول  و٤٨٣ص
لجاحظ لالعثامنية  و٣٥صرجال املوطأ إسعاف املبطأ ب و٤٩٢ ص٢ج و٥٥ص
 ١١جسبل اهلدى والرشاد  و٢٢٣ ص٢جبن خلكان الوفيات األعيان  و٩٤ص
املبسوط  و٣ ص٣جمغني املحتاج  و١٥٥ ص١٠جحتفة األحوذي  و٣٨٣ص

 .١٨ ص٢ج ةبن قدامالاملغني  و١٣٦ ص٢٩جلرسخيس ل

=  ؤسسةط م(وسائل الشيعة  و٢١٨ ص٦جهتذيب األحكام  و٤٠٧ ص٧جالكايف  )٢(
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ً إن زيدا استفاد من القياس الذي ال جيوز استعامله يف الرشيعة،  ـ٥
واألحكام، فإن املالكات واحليثيات ختتلف وتتفاوت من حكم آلخر، 

كام أهنا يف .. ام احليضولذلك تقيض املرأة الصيام وال تقيض الصالة يف أي
الديات ختتلف عن الرجل، فإهنا تعاقله إىل نصف الدية، فإذا بلغت الثلث 

 .وهذا هو احلكم الرشعي يف دية األصابع. )١(رجعت إىل النصف
ًقد استدرج زيدا إىل اإلقرار بأنه قد أفتى برأيه، » عليه السالم« إنه  ـ٦

وإال الحتج .. »ىل اهللا عليه وآلهص«ال باإلستناد إىل ما سمعه من رسول اهللا 
 ..بام سمعه
ًحني سأل زيدا عن سبب عدم جلد األمة » عليه السالم«ً إن عليا  ـ٧

                                     
فقه القرآن  و١١ ص١٨ج) ط دار اإلسالمية ( و٢٣ ص٢٧ج) آل البيت= 

 وقاموس الرجال ٢٤ ص٢٥جامع أحاديث الشيعة ج و٧ ص٢لراوندي جل
جواهر الكالم  و٤٢٦ و ٤٢٥صالكايف للحلبي  و٢٣٩ ص٤ج) الطبعة األوىل(
 ٢٠٣صالفوائد املدنية والشواهد املكية  و٤١ ص٢جالصايف  و١٦ ص٤٠ج
 .١٣٧ ص٢جلربوجردي لطرائف املقال  و٣٤١ ص١جألردبييل للرواة جامع او

 ومن ال حيرضه ١٨٤ ص١٠ وهتذيب األحكام ج٢٩٩ ص٧الكايف ج: راجع )١(
) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و١٢٠ واملقنعة ص٨٨ ص٤الفقيه ج

جامع  و٢٦٩ و ٢٦٨ ص١٩ج) ط دار اإلسالمية ( و٣٥٣ و ٣٥٢ ص٢٩ج
» عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت  و٣٨٠ ص٢٦جأحاديث الشيعة 

 .٢٤١ ص٩جلنجفي ل



  ١٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحساب احلرية فإهنا فيها أكثر، مل يكن يريد أن يستفيد من اإلستحسانات يف 
ًاستنباط احلكم الرشعي، بل أراد أن يكلم زيدا وفق منطقه، لكي يلزمه 

عليه «ًره بمستنده، الذي اعتربه كافيا إلبطال حجة عيل باحلجة، بعد إقرا
 ..»السالم

ومل يرد أن هييء له فرصة تعمية احلقيقة، ولو بإهيام الناس بأنه يفتي بام 
 .»صىل اهللا عليه وآله«سمعه من النبي 

ً والذي مل نجد له تفسريا هو ما أرسله زيد إرسال املسلامت، من أن  ـ٨
ساب الرق، فمن أين أخذ هذا، وملاذا توهم أنه هو توريث املكاتبة يكون بح
أتراه سمع ذلك من بعض من كان يعارشهم من ! احلق الذي ال مراء فيه؟

 !املتنفذين وغريهم، فصدقه، من دون أن يتثبت فيه؟
مل » صىل اهللا عليه وآله«ًأم أنه اجتهد فيه من عند نفسه، متومها أن النبي 

 !يرصح بحكم اهللا فيه؟
باحلقيقة أدرك أن األمر عىل عكس ما » عليه السالم«هه عيل فلام واج

ًتومهه، فإن ثمة نصا صادرا عن رسول اهللا  يف هذا » صىل اهللا عليه وآله«ً
 ..املورد، وأن املكابرة فيه ستجره إىل فضيحة ال يستطيع حتملها

  :رجم من ولدت لستة أشهر
عثامن، ودخلت امرأة عىل زوجها، فولدت لستة أشهر، فذكر ذلك ل

 .فأمر أن ترجم
ُومحله ﴿: إن اهللا عز وجل يقول: ، فقال»عليه السالم«فدخل عليه عيل  ْ َُ َ
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ًوفصاله ثالثون شهرا ُ َ ُْ َ َ َ ُ َ ِوفصاله يف عامني﴿: ً، وقال أيضا)١(﴾َِ ِْ َ َ ُ َ َُ ِ﴾)٢(. 
 . فواهللا ما كان عند عثامن إال أن بعث إليها فرمجت:قال

 .)٣( بعد الفراغ من رمجها فلم يصل رسوله إليهم إال:ويف نص آخر
 ربام كان له فيه اجتهاد اقتىض« :واعتذر ابن روزهبان عن عثامن بقوله

 .)٤(»رمجها، فهو عمل بعلمه واجتهاده
 : ونقول
عىل عثامن ال » عليه السالم« إن اآليتني اللتني استدل هبام عيل ً:أوال

 .ًتدعان جماال ألي اجتهاد
 .ر هبا، ودفع اللوم والعيب عن نفسه لو كان لعثامن حجة ألصح:ًثانيا
ّأن عثامن قد أرص عىل رجم املرأة عىل سبيل :  إن ظاهر الرواية:ًثالثا

                                     
 . من سورة األحقاف١٥ اآلية )١(

 . من سورة القامن١٤ اآلية )٢(

)  قمـدار اهلجرة ط (و  ١٩٦ ص١ ق٣ج) مطبوع مع دالئل الصدق( هنج احلق )٣(
 ٣١وبحار األنوار ج ٢٥٨ص) األصل(إحقاق احلق وعن مسلم،  ٣٠٣ص
 ١٧٦ص ٢ملالك جاملوطأ : يف هامشه عن املصادر التالية و٢٤٧ و ٢٤٦ص

 ١٥٧ص ٤ج  القرآن العظيم وتفسري٤٤٢ص ٧جلبيهقي لالسنن الكربى و
 ٦جلدر املنثور وا ٦٤٢ص ٩ج وعمدة القاري ٩ص ٢ج الوصول ريوتيس
 .١٥٠البن عبد الرب صكتاب العلم  و٤٠ص

 .١٩٦ ص١ ق ٣ج) مطبوع مع دالئل الصدق( إبطال الباطل )٤(
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ًالعناد، الذي مل يكن تصديقه عنه يف مثل هذا املورد ممكنا لدى العقالء 
 .وأهل الدين، حتى احتاج الراوي لتأكيد حصول الرجم بالقسم

ّما كان حال اإلحصان، وأما الزنا  إن الزنا املوجب للرجم هو :ًرابعا
 .من غري املحصن، فجزاؤه اجللد مئة جلدة

فاعتربت . إال إن كان قد عقد عليها قبل الستة أشهر، ومل يدخل
 .حمصنة، وحكموا برمجها ألجل ذلك

أن قصة أخرى شبيهة هبذه القصة كانت قد حصلت :  تقدم:مالحظة
 .»يه السالمعل«يف عهد عمر، فنجت تلك املرأة بتدخل عيل 

  !:هل هذا تلطيف وختفيف؟
وتذكر بعض نصوص رواية الرجم املتقدمة عن بعجة بن عبد اهللا 

ن خاصمتك بكتاب اهللا إ: قال لعثامن» عليه السالم«ًأن عليا : اجلهني
  .فأمر عثامن بردها، احتج عليه باآليات» عليه السالم«ثم إنه  ،خصمتك
 .)١(د أن بعث إليها ترد ما عند عثامن بع:»عليه السالم«قال ف

أي ليس عند عثامن حجة، بعد أن اعرتف بخطأه، وقد ظهر ذلك 
 .بإرساله بطلبها، وردها لئال ترجم

عىل عثامن يف أمر تلك املرأة » عليه السالم«ّ أنه ملا احتج :ويف نص آخر

                                     
 عن كشاف ١٩٢ ص٢ج) املكتبة احليدريةط ( و ٣٧١ ص٢جمناقب آل أيب طالب  )١(

 .٢٣٦ ص٤٠جبحار األنوار الثعلبي، وكشاف اخلطيب، وموطأ مالك، و
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 .واهللا ما فطنت هلذا: قال عثامن
 .فأمر هبا عثامن أن ترد، فوجدت قد رمجت

فواهللا ما كشف فرجي أحد !  يا أخية ال حتزين:وهلا ألختهاوكان من ق
 .قط غريه
 . فشب الغالم بعد، فاعرتف الرجل به، وكان أشبه الناس به:قال
ً فرأيت الرجل بعد يتساقط عضوا عضوا عىل فراشه:وقال ً)١(. 

 .)٢( إن املرأة كانت من قومه، من جهينة:وقال بعجة
 : ونقول
ه قد تعمدت تلطيف اجلو، والتخفيف من  لعل رواية بعجة هذً:أوال

حدة النقد الذي يوجه لعثامن، لعمله هذا الذي أودى بحياة بريئة، ال ذنب 
                                     

 ٧ والسنن الكربى للبيهقي ج١١ حديث ٨٢٥ ص٢املوطأ ملالك ج: راجع) ١(
 ١١ ص٢ وتيسري الوصول ج١٥٨ ص٤ وتفسري القرآن العظيم ج٤٤٢ص

 وعن جامع بيان العلم ٤٠ ص٦ والدر املنثور ج١٨ ص٢١اري جوعمدة الق
 ٨ وج٩٤ ص٦جالغدير :  وراجع. وعن ابن املنذر، وابن أيب حاتم١٥٠ص
تأويل  و٢٨٩ ص١١جسبل اهلدى والرشاد  و٢٠٧ ص١٨جامليزان  و٩٧ص

 .١٠٧صخمتلف احلديث 

 تفسري ابن أيب حاتم و٢٠٧ ص١٨جامليزان  و٩٧ و ٩٤ ص٦جالغدير : راجع) ٢(
 ١١جسبل اهلدى والرشاد  و٤٠ ص٦جالدر املنثور  و٣٢٩٣ ص١٠ج
 .٢٨٩ص



  ١٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٦٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هلا إال أن اخلليفة كان ال يعرف أحكام اهللا، وال يتثبت فيها، رغم وجود باب 
 .عىل بعد خطوات يسرية منه» عليه السالم«مدينة العلم عيل 

ان مل يرش إىل هذا النص الذي خيفف من  أن ابن روزهب:وقد لفت نظرنا
ًبشاعة هذه احلادثة، مما قد يشري إىل أنه مل جيد سبيال لتسويقه به، وهو 
املعروف بالتشبث بام هو أدنى من الطحلب، فإن مل جيد بادر إىل اإلبتداع 

 .واإلخرتاع
 ما ذنب هؤالء الناس حتى يتسلط عليهم من ال يعرف أحكام :ًثانيا
 وال جيد الداعي إىل سؤال العارف هبا، وهو ال يبعد عنه سوى اهللا تعاىل،

 !بضع خطوات؟
عىل أنه قد كان يمكنه أن يفوض أمور الفقه والقضاء إىل العارفني هبام، 
وال ينقص ذلك من قدره، وال يؤثر عىل نفوذ كلمته، بل هو يزيده قوة 

لذين لن ًونفوذا، حني يسد عنه باب النقد من قبل الصلحاء واألخيار، ا
كام أنه جينبه . يروق هلم أن يروا أحكام اهللا تنتهك، وحرمات الناس تستباح

نقمة الناس املظلومني، الذين سيكونون هم وذووهم ضحايا أخطائه 
 .العفوية والعمدية

 إن هذا الذي صدر من عثامن مل يكن جمرد عدوان عىل حياة تلك ً:ثالثا
ا، وكرامة أهلها، وعشريهتا، حيث أثار املرأة، بل هو قد ترك آثاره عىل كرامته

ّالشبهة حول عفتها إىل حد التصديق لدى كثري من الناس، فأصبحت يف عداد 
 .من يتهم بالفاحشة لدى عامة الناس، وعىل رؤوس األشهاد

ا ال نصدق أن ما جرى يف عهد عمر أكثر من مرة، مل يره أو مل :ًرابعا  إننّ
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وكذلك ابن عباس » عليه السالم«منني يسمع به عثامن، فقد منع أمري املؤ
من رجم نساء ولدن لستة أشهر، وأمثال هذه القضايا مما تتوافر الدواعي 

 .عىل روايته ونقله، مع ندرة حصوله، وغرابته، وحساسية موضوعه
وال سيام إذا . وال سيام إذا تضمن ختطئة ملن يتبوأ أعظم مقام يف األمة

 .كان عمر بن اخلطاب
ذكر لنا تلك الروايات إن كان عثامن قد حتمل مسؤولية  مل تً:خامسا

خطأه، فودى تلك املرأة، وأعلن عىل املأل براءهتا مما نسب إليها، ومنع الناس 
من تداول اسمها يف مجلة أهل الفاحشة، فإن غاية ما أشارت إليه رواية بعجة 

 !!» هلذاواهللا، ما فطنت«: احلكم له» عليه السالم«هو أنه قال بعد بيان عيل 
كام أننا مل نجد يف الرواية ما يشري إىل أية مشكلة حصلت بسبب حكمه 
ّهذا الذي أودى بحياة وبسمعة تلك املرأة، ولكننا ال حظنا أهنا ترصح بأن 

) الذي قد ال يكون له ذنب سوى أنه ظن هبا السوء(بالء أصاب زوجها 
ه بأي مكروه، وكيف مل يصب غري! فهل استحق هذا البالء ملجرد ظنه هذا؟

 !مع أن ذلك الغري هو الذي أوصل األمور إىل ذلك احلد؟
ً أنه كان يتهاوى عضوا عضوا عىل فراشه، بسبب :إال إن كان املقصود ً
 .. ما أمل به من احلزن عليها

مل يكن جمرد » عليه السالم«أن كالم عيل :  أظهرت رواية بعجة:ًسادسا
أهنا بمستوى الرأي الفقهي : عيَّاستفادة قرآنية، قد حياول البعض أن يد

 .األقرب أو األصوب
ًبل هي قد تأيدت بأمر تكويني، بلغ من الظهور حدا دعا ذلك الذي 
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ًكان زوجا للمرأة إىل اإلعرتاف بذلك الولد، ويشهد بذلك هلا بطهارة الذيل 
والرباءة من كل سوء، مع أنه ربام كان يرى أن له مصلحة بقتل املرأة لصيانة 

 .حفظ كرامته وسمعتهرشفه، و
 إن ذلك الزوج اعرتف بالولد، واحلقة بنفسه، ومل يعرتض عليه :ًسابعا

فدل ذلك عىل أن عثامن يعرتف باخلطأ، ويرى أن املرأة .. عثامن، وال غريه
 ..رمجت بغري حق

  :اليت ملكت زوجها
ً  وأنكحها عبدا، ثم اعتزهلا، فأولدها، لديه رسيةت كانًن رجال أ:روي

 . فورث زوجها ولدها، فعتقت بملك ابنها هلا،ويف ثم ت،له
 . فورثت من ولدها زوجها،ثم تويف االبن
 . هذا عبدي: تقول، خيتصامن عثامنفارتفعا إىل
 . ولست مفرجا عنها،مرأيتإ هي :ويقول هو
 ، حارض»عليه السالم«مشكلة، وأمري املؤمنني قضية  هذه : عثامنفقال

  جامعها بعد مرياثها له؟ َ هل،سلوها: »عليه السالم«فقال 
 . ال:فقالت
 ليس له عليك ، فإنه عبدك، اذهبي.علم أنه فعل ذلك لعذبتهأ لو :فقال

 .)١( فذلك لك، أو تبيعيه، أو تسرتقيه،ن شئت تعتقيهإ ،سبيل

                                     
  = ١٩٢ ص٢ج) ةـدريـة احليـاملكتبط (و  ٣١٧ ص٢ب جـب آل أيب طالـ مناق)١(
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 :ونقول
عليه «لو فعل لعذبته، إما ألنه : »عليه السالم« إن قول عيل  ـ١
ً عارفا باحلكم الرشعي، ويسعى إىل كان يعلم أن ذلك العبد كان» السالم

 ..خمالفته، ولو باإلستفادة من جهل غريه باحلكم، حتى لو كان اخلليفة نفسه
ًأو ألنه كان يعلم أن ذلك العبد، وإن كان جاهال باحلكم، ولكن كان 

 .ًعليه أن ال يقدم عىل هذا األمر إال بعد إحراز جوازه رشعا
اب خليفة املسلمني، الذي يفرتض  ال ندري ما هو الشعور الذي انت ـ٢

أن يكون هو الذي يتصدى للمعضالت، وحيل املشكالت، حني تصدى عيل 
 !حلل املشكلة، بعد اعرتاف عثامن بأن القضية مشكلة» عليه السالم«

هل حدثته نفسه بأنه مل يكن هو الرجل املناسب يف املكان املناسب، بل 
 !بمقامه منه؟كان حالل املشكالت، ومزيل املعضالت أوىل 

لو أعلم أنه فعل ذلك «: قال عن ذلك العبد» عليه السالم« إنه  ـ٣
فنسب فعل التعذيب إىل نفسه مبارشة، وبصورة جازمة وحازمة، . »لعذبته

ومل يرش إىل رضا .. فأعلمنا بذلك أن له احلق يف ذلك، وأنه سيامرس هذا احلق
 ..ن ذلكعثامن بذلك أو عدم رضاه، وال علق قراره عىل يشء م

ً ويتأكد ما ذكرناه آنفا بمالحظة أن عثامن مل يطلب منه احلكم يف  ـ٤

                                     
املستجاد من اإلرشاد  و٢٥٧ ص٤٠ وبحار األنوار ج٢١١ ص١واإلرشاد ج= 

الدر النظيم  و١٤٥ ص٢١ججامع أحاديث الشيعة  و١١٩ص) املجموعة(
 .٨٩صعجائب أحكام أمري املؤمنني و ٣٩٢ص
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من دون .. املسألة، وال ندبه حلل املشكل فيها، بل كان هو املبادر لذلك
 ..مسألة ومن دون استئذان من أحد، كام هو ظاهر الرواية

  :×عثمان يرجع احلكم إىل علي 
َّوصفية، كانا من ) أو حينس( أن حييس :روى احلسن بن سعد، عن أبيه َِ

فادعى . ًسبي اخلمس، فزنت صفية برجل من اخلمس، وولدت غالما
 .فرفعهام عثامن إىل عيل بن أيب طالب. الزاين وحينس، فاختصام إىل عثامن

صىل اهللا عليه « أقيض فيهام بقضاء رسول اهللا :»عليه السالم«فقال عيل 
 .)١(وجلدمها مخسني جلدة، »الولد للفراش، وللعاهر احلجر«: »وآله

 :ونقول
ويف أن الولد .. ال يرتاب مسلم يف أن حكم الزاين املحصن هو الرجم

وال يليق بعثامن أن يكون غري عارف هبذين .. للفراش وللعاهر احلجر
 ..احلكمني

عليه «إذن، فام الذي حري عثامن، واضطره إىل رفع القضية إىل عيل 
 ! ؟»السالم

ن مل يكن يعرف أن حكم األمة واململوك هو  أن عثام:قد يرى البعض

                                     
 ١ وتفسري القرآن العظيم ج١٩٨ ص٦ وكنز العامل ج١٠٤ ص١مسند أمحد ج) ١(

رشح إحقاق  و١٩٥ ص٨جالغدير  و٤٨٩ ص١ج) دار املعرفةط ( و ٤٧٨ص
 .١٣ ص٥ججممع الزوائد  و١٣٥ ص٣٢ج )امللحقات(احلق 
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ًاجللد مخسني جلدة، حمصنا كان أو غري حمصن، ذكرا كان أو أنثى، فأرجع  ً
 ..ألجل ذلك» عليه السالم«احلكم إىل عيل 

ًغري أننا ال نكاد نصدق ذلك، فإن هذا احلكم أيضا مما نص عليه 
َّفإذا أحصن﴿: القرآن، فقد قال تعاىل عن اإلماء ِْ ُ َ ِ َّ فإن أتني بفاحشة فعليهن َ َِ َْ َْ َ َ ٍَ َِ ِ َ َ ْ ِ

ِنصف ما عىل املحصنات من العذاب َ َ َ َ ْ َ ْْ َِ ِ َِ ُ َ ُ﴾)١( . 
 أهنم اختلفوا يف حكم الولد، :هو» عليه السالم«لكن ظاهر كالم عيل 

 : بقوله» عليه السالم«ويف حد الزاين، فأجاب 
 الولد للفراش :»صىل اهللا عليه وآله«إنام أقيض فيهام بقضاء رسول اهللا «

 .»وللعاهر احلجر، وجلدمها مخسني جلدة
  : يف كيفية اإلقتصاص×مراجعة علي 
 ذكر يف األحاديث أن موىل لعثامن بن عفان لطم :وقال العاصمي

ًأعرابيا، فذهبت عينه الواحدة، وأعطاه عثامن الدية، وأضعف، فأبى أن 
 . يقبل الدية، دون القود

، فأمر عيل أن يوضع عىل »عليه السالم «فرفعها عثامن إىل عيل املرتىض
إحدى عيني اجلاين قطنة، ثم جياء بمرآة، فتقرب من العني األخرى، واجلاين 

 .فاحتها، ففعل ذلك
ت الواحدة نجفأمر، فأدنيت املرآة املحامة من العني األخرى، فسالت، و

                                     
 .  من سورة النساء٢٥اآلية ) ١(
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 . )١(بالقطنة
 .»نجت الواحدة «:ولعل الصحيح

 :ونقول
األعرايب يف مطالبته بالقود، وإرصاره عليه، فإن  ال لوم عىل ذلك  ـ١

 .ذلك من حقه
 إن عثامن مل يدر كيف يمكن اإلقتصاص من اجلاين، بحيث يستويف  ـ٢

حقه دون زيادة أو نقيصة، وبنحو ال تتأثر العني األخرى بام جيري عىل 
ًأختها، فاضطر إىل مراجعة سيد الوصيني فيها، فمثل ذلك اعرتفا منه  َّ

ألحكام » عليه السالم«رغم أنه كان يتضايق من بيانه .. ه يف األموربمرجعيت
ًاهللا، ويعترب ذلك خالفا عليه، ومساسا بموقعه  .كام سلف. ً

 : إن هذه املراجعة ذات وجهني ـ٣
ً أنه كان يريد منه حال فقهيا خيرجه من اإلحراج:أحدمها وذلك .. ً

أن عثامن وسواه ال يصلون اإلعرتاف له بالفقاهة والعلم يف الدين، و: معناه
إليه يف ذلك، وإال لكان عثامن قد حل املشكل، أو حله له أحد الصحابة أو 

 . غريهم
ً أنه مل يكن يريد منه حال فقهيا، بل حال عمليا، يتصل بكيفية :الثاين ًً ً
ألنه يريده يف غاية الدقة، بحيث ال يزيد وال ينقص عن .. اإلقتصاص

اج إىل خربة ومهارة، ومعرفة تامة، وعلم وافر وهذا حيت. املقدار املطلوب
                                     

 .٣١٨ ص١زين الفتى ج) ١(
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 .بالوسائل التي حتقق ذلك
 .وهذا من العلوم احلياتية الدنيوية، وليس من العلوم الرشعية

قد » عليه السالم«فتكون هذه املراجعة العثامنية لعيل أمري املؤمنني 
ًتضمنت أيضا اعرتافا بأعلميته   بأمور الدنيا، وبالعلوم» عليه السالم«ً

 .واملعارف التي حيتاج الناس إليها يف دنياهم
إن املطلوب من احلاكم هو أن جيري األحكام بدقة، ويبدو أن   ـ٤

عثامن، وإن كان يرغب بإرضاء األعرايب من دون أي قصاص إال أنه حني 
أرص األعرايب عىل حقه خاف من حلوق رضر بمواله يزيد عىل ما هو 

 الوجه األتم، ومن دون زيادة، فلجأ مطلوب، مل يدر كيف ينفذ احلكم عىل
 .، ليحل له املشكة»عليه السالم«إىل عيل 
لو كان هذا قد حصل : ولعل ثمة من يريد أن ييسء الظن، فيقول  ـ٥

عليه «ًألحد من سائر الناس، ممن ال هيم عثامن أمره، فهل كان يستدعي عليا 
اإلقتصاص عىل للحكم، أو إلجياد الوسيلة التي متنع من تأثري » السالم

 ! أم أنه يقتص منه كيفام اتفق؟. العني األخرى
 . إن الوقائع تؤيد هذا اإلحتامل األخري

 أنه يرص عىل رجم التي ولدت لسته أشهر، رغم بيان :ويؤيد ما نقول
ًوعىل الصالة متاما بمنى، رغم .. براءهتا، وعىل األكل من الصيد وهو حمرم

 .. غري ذلكويف هذين األمرين له احلكم بيان 
!! ولكنه هنا يعطي املجني عليه ضعف الدية ليعفي مواله من القصاص

وال نتحمل نحن مسؤولية صحة هذا اإلحتامل، وال نلزم أنفسنا بتأييده، أو 
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ًيف هذه الواقعة أهدافا » عليه السالم«إذ لعل لرجوع عثامن لعيل . تفنيده
نه أراد أن يراعي سنة أو أ! أخرى، ككونه أراد أن يعرف طريقة حل املعضلة

فإن اهللا هو عالم . العدل يف هذه الواقعة عىل األقل، أو غري ذلك من الدواعي
 .الغيوب، واملطلع عىل ما يف الضامئر والقلوب
  :طريقة دقيقة لإلقتصاص

 إن عثامن أتاه رجل من :قالأنه » عليه السالم«روي عن اإلمام الصادق 
 ليس يبرص هبا ، وهي قائمة،ملاء فيها فأنزل ا،قيس بموىل له قد لطم عينه

 . فأبى.أعطيك الدية:  فقال له،ًشيئا
 .احكم بني هذين:  وقال»عليه السالم« فأرسل هبام إىل عيل :قال

 . فأبى،فأعطاه الدية
 . فلم يزالوا يعطوهنم حتى أعطوه ديتني:قال
 .ليس أريد إال القصاص: فقال :قال
وهو ( ثم دعا بكرسف ،فحامها بمرآة »عليه السالم« فدعا عيل :قال

 ثم استقبل بعينه . وعىل حواليها، ثم جعله عىل أشفار عينيه،هَّفبل) القطن
 .عني الشمس
 .انظر:  فقال، وجاء باملرآة:قال

 .)١( وذهب البرص، وبقيت عينه قائمة، فذاب الشحم،فنظر

                                     
= ط (ل الشيعة ـوسائ و٢٧٦ ص١٠جام ـب األحكـهتذي و٣١٩ ص٧جايف ـالك )١(
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 :ونقول
 »عمر« ذكر هذه الرواية الشيخ الطويس يف هتذيب األحكام وفيه  ـ١

 .وكالمها مروي عن رفاعة. بدل عثامن
 إن سند الرواية ال يرض، فقد عمل هبا املشهور، وإن كان ال يتيقن  ـ٢

 .إذهاب البرص مع بقاء احلدقة بام ذكر
ً رغم كثرة الصحابة الذين يدعون هلم جزافا العلم بالقضاء  ـ٣

أو واألحكام، ويمنحون األوسمة بمناسبة، وبال مناسبة، مل يرسل عثامن 
ولو كان حيتمل ولو بنسبة واحد . عمر هذه القضية ألي منهم، ليبت فيها

. باملئة، بل باأللف أن يتمكن أحد منهم من حلها ملا تردد يف اختياره
 ..ال جيهلها أحد.. ألسباب خمتلفة

إلذهاب البرص، من » عليه السالم« إن الطريقة التي اختارها  ـ٤
لعمل، مع بقاء احلدقة سليمة وقائمة إحدى العينني، وتعطيل حدقتها عن ا

ولن يستطيع غري أهل بيت النبوة املعصومني . كانت فريدة، وسديدة
 .اإلهتداء إليها

أن يقابل بمرآة حمامة مواجهة للشمس، بأن : أن املراد هو:  الظاهر ـ٥
ًوليس املراد جعل الرجل مواجها .. يكلف النظر إليها حتى يذهب الضوء

ام هو ظاهر الرواية، فإن ذلك ال يوجب ذوبان الشحم، للشمس ال للمرآة ك

                                     
 ١٣٠ ص١٩ج) اإلسالميةط دار ( و ١٧٣ ص٢٩ج) آل البيتمؤسسة = 
 .٢٩٠ ص٢٦ججامع أحاديث الشيعة و
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 .وذهاب نور العني مع بقاء احلدقة
 ـ وإنام جيعل القطن عىل أشفار العينني وحوهلا، لئال حترتق اشفار ٦

 .العينني كام عن الشيخ يف النهاية
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  :الفصل الثالث
 

  ..اصرار وتراجع.. صيد احلرم
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  : وعثمان وصيد احلرم×علي 
 : قالروى أمحد وغريه بإسناد صحيح، عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل 

 ،ً فاصطاد أهل املاء حجال، بقديده فاستقبلت،أقبل عثامن إىل مكة
:  فقال عثامن، فأمسكوا، فقدمناه إىل عثامن وأصحابه،فطبخناه بامء وملح
 !؟ فام بأس به، اصطاده قوم حل فأطعموناه،ر بصيدهصيد مل نصده ومل نأم
 شهد ًنشد رجالأ : فغضب عيل وقال، فذكر له، فجاء،فبعث إىل عيل

 فقال رسول ، حني أيت بقائمة محار وحش»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 ! فأطعموه أهل احلل؟، إنا قوم حرم:»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 .»صىل اهللا عليه وآله«حاب رسول اهللا  من أصً عرش رجالافشهد اثن
صىل اهللا « شهد رسول اهللا ً أنشد اهللا رجال:»عليه السالم «ثم قال عيل

إنا : »صىل اهللا عليه وآله« فقال رسول اهللا ،حني أيت ببيض النعام» عليه وآله
 !قوم حرم أطعموه أهل احلل؟

  .ثنى عرشفشهد دوهنم من العدة من اإل
 وأكل الطعام أهل ،ه من الطعام فدخل رحله فثنى عثامن ورك:قال
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 .)١(اءـامل
 إن أباه ويل طعام عثامن :ويف لفظ آخر ألمحد عن عبد اهللا بن احلرث

إن عليا ريض :  فجاء رجل فقال،فكأين أنظر إىل احلجل حوايل اجلفان: قال
 .اهللا عنه يكره هذا

الف  إنك لكثري اخل:وهو ملطخ يديه باخلبط فقالفجاء فبعث إىل عيل 
 .علينا

 »صىل اهللا عليه وآله« أذكر اهللا من شهد النبي :»عليه السالم «فقال عيل
 !؟ فأطعموه أهل احلل،إنا حمرمون: أيت بعجز محار وحش وهو حمرم فقال

 .فقام رجال فشهدوا
 أيت بخمس »صىل اهللا عليه وآله« شهد النبي ً أذكر اهللا رجال:ثم قال

 !؟ فأطعموه أهل احلل،نإنا حمرمو: بيضات بيض نعام فقال
                                     

 ومسند ٤٤٩ ص١صحيح مسلم ج:  ويف هامشه عن٢٥٠ ص٣١ بحار األنوار ج)١(
 ٣٩ ص٢دارمي ج وسنن ال٣٧ ص٤ وج٣٤١ و ٣٣٨ و ٢٩٠ ص١أمحد ج

 والسنن ١٨٥ و ١٨٤ ص٥ وسنن النسائي ج٤٦٢ ص٢وسنن ابن ماجة ج
 ٥٨٦ ص٢ وأحكام القرآن للجصاص ج١٩٣ و ١٩٢ ص٥الكربى للبيهقي ج
 ٧جالبن حزم  واملحىل ٢٧٢ ص١ وتيسري الوصول ج٤٨ ص٧وجامع البيان ج

كتاب ( ورشح معاين اآلثار ٣٢٢ ص٦ واجلامع ألحكام القرآن ج٢٤٩ص
 عن ابن جرير وصححه، وأيب يعىل، ٥٣ ص٣ وكنز العامل ج٣٨٦ص) احلج

 .٢٢٩ ص٣ي، وجممع الزوائد جاووالطح
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 .فقام رجال فشهدوا
 . وتركوا الطعام عىل أهل املاء،فقام عثامن فدخل فسطاطه

 فأكل القوم ، إن عثامن أهديت له حجل وهو حمرم:ويف لفظ الشافعي
 . فإنه كره ذلكًإال عليا

 فأيت عثامن ، فحج عيل معه، حج عثامن بن عفان:ويف لفظ البن جرير
واهللا ما :  فقال عثامن، ومل يأكله عيل، فأكل منه،لّالُبلحم صيد صاده ح

 . وال أرشنا، وال أمرنا،صدنا
ًوحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما﴿: فقال عيل ْ َُ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ ُِّ ُ َ َ َ ُ َُ ُِّ ُ﴾)١(. 
 فأيت باحلجل يف اجلفان شائلة ،ً إن عثامن بن عفان نزل قديدا:ويف لفظ

 فجاء واخلبط ، لهًبعريا هو يضفرو» عليه السالم« فأرسل إىل عيل ،بأرجلها
من هاهنا من :  فقال عيل،ينحات من يديه، فأمسك عيل وأمسك الناس

 جاء أعرايب ببيضات »صىل اهللا عليه وآله«أن النبي   هل تعلمون!أشجع؟
 ! فإنا حرم؟،أطعمهن أهلك: وحش فقال نعام وتتمري
 . بىل:قالوا

 . )٢(ا خبثت علين: فقال،فتورك عثامن عن رسيره ونزل
 بعث عثامن بن :وأخرج الطربي من طريق صبيح بن عبد اهللا العبيس قال

 فمر به رجل من أهل ،ً فنزل قديدا،عفان أبا سفيان بن احلرث عىل العروض
                                     

 .  من سورة املائدة٩٦اآلية ) ١(
 .٢٣٠ ص٣جممع الزوائد ج و١٠٤ ص١محد جأمسند  و١٨٨ـ  ١٨٧ ص٨ الغدير ج)٢(
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 فجعلهن يف ،بي فاصطاد به من اليعاق، منهه فاستعار،قرصالشام معه باز و
 .كلوا: ثامن فقال ع، ثم قدمهن إليه، فلام مر به عثامن طبخهن،حظرية

 . عيل بن أيب طالبيء حتى جي:فقال بعضهم
 . إنا ال نأكل منه:»عليه السالم «فلام جاء فرأى ما بني أيدهيم قال عيل

 !لك ال تأكل؟  ما:فقال عثامن
 . هو صيد ال حيل أكله وأنا حمرم:فقال

 . لناِّبني: فقال عثامن
ْيا أهيا الذين آمنوا ال تق﴿ :فقال عيل ْ ََّ َُ َ ََ ِ َ ُّ ٌتلوا الصيد وأنتم حرمَ ُ ْ ُْ َ َُّ َ َُ ْ ُ﴾)١(. 
 ! أونحن قتلناه؟:فقال عثامن
ًأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا﴿: فقرأ عليه ْ َ ََّ َُ ُ ْ ُْ َ َ ْ َ ََ ِ ُ ِ َ لكم وللسيارة وحرم ُ ِّ َ َّ َّ ُْ َ َِ ِ ُ َّ

ًعليكم صيد الرب ما دمتم حرما ْ َُ ْ ْ َ ْ ْ ُْ ُ َ َ َُ ُِّ ُ﴾)٢(. 
من طريق برس بن ـ زم كام ذكره ابن حـ وأخرج سعيد بن منصور 

 ، ثم يذبح،إن عثامن بن عفان كان يصاد له الوحش عىل املنازل: سعيد قال
 .فيأكله وهو حمرم سنتني من خالفته

 يصاد لنا ومن أجلنا، لو ، ما أدري ما هذا: فقال،ثم إن الزبري كلمه
 .تركناه

                                     
 .  من سورة املائدة٩٥اآلية ) ١(
 .  من سورة املائدة٩٦اآلية ) ٢(
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 .)١(فرتكه
 :ونقول

 :ت عىل ما ييلفقد دل. يف هذه النصوص أمور حيسن لفت النظر إليها
  :×املعيار قول علي 

هو املقبول واملريض عند الناس، وهو » عليه السالم«إن قول عيل 
املعيار للحق والباطل، وللصحيح واخلطأ فيه، حتى إن خليفتهم يرص 
ًعليهم، وحيتج بام رآه كافيا إلقناعهم، فال يلتفتون إىل قوله، وال إىل حججه، 

 .كلوا: وايات ـفهو يقول هلم ـ كام يف بعض الر
 . حتى جييء عيل بن أيب طالب:فيقول بعضهم
عليه «ًإن عليا :  أهنم وهم حول اجلفان جاء رجل فقال:ويف بعضها

وهذا يدل عىل أهنم ال يثقون بعلم . يكرهه، فأرسلوا إىل عيل» السالم
 ..خليفتهم، وال يطمئنون إىل أنه حيتاط يف أحكام الرشع والدين

رد واحد يتهيأ فيه اخلليفة وسائر من معه ونحن مل يمر معنا مو
ًإن فالنا يكره ذلك، فيتوقف اجلميع، : للمبارشة يف فعل، فيقول شخص

بانتظار معرفة رأي ذلك الشخص، إال ما نراه هنا بالنسبة ألمري املؤمنني 
، فإن جمرد احتامل خمالفته جعل اخلليفة املعروف بتمرده عىل »عليه السالم«

عمده فرض رأيه، كام ظهر يف التمتع بالعمرة إىل احلج، آراء اآلخرين، وت
ويف إمتام الصالة بمنى، وغري ذلك جعله يتوقف، ويستطلع رأي وحكم 

                                     
 .٢٥٤ ص٧جبن حزم الاملحىل  و١٨٨ ص٨ج الغدير )١(
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 ..يف هذا األمر» عليه السالم«عيل 
 هو أنه وجد نفسه أمام أمر مبهم، فخاف إن بادر :ولعل سبب ذلك

عليه «ًفحم عليا إليه، أن يواجه بام مل يكن باحلسبان، أو لعله أراد أن ي
 .بحجة ظن أهنا تفيده يف ذلك» السالم

يوم عيد؛ » عليه السالم«وسيكون اليوم الذي ينترص فيه عثامن عىل عيل 
 .ومناوئيه، وشائنيه» عليه السالم«بل هو العيد األعظم عند حاسدي عيل 

مل تنفع مطلقها .  ما صدنا، وال أمرنا، وال أرشنا:وهذه احلجة هي قوله
 ..ًال أغنت عنه فتيالًشيئا، و

ًفيه مشغوال بتهيئة » عليه السالم«وما أروعه من مشهد يكون عيل 
مائدة لبعريه، ويأتيهم ويداه ملطختان باخلبط، الذي هو طعام ذلك البعري، 

جيلسون حول مائدة طعام أخرى يشغلهم النظر » عليه السالم«ومناوؤا عيل 
وإذ به يمنعهم .. »عليه السالم«إليها، وهم ينتظرون اإلفراج عنها بفتواه 

 .عنها، وحيرمهم منها
أكل القوم إال عليا:  

وقد لفت نظرنا ما يشبه التناقض الذي ظهر بني الروايات، حيث جاء 
 ..أو نحو ذلك» وأكل الطعام أهل املاء« : يف بعضها قوله

 .»ًفأكل القوم إال عليا « :ويف بعضها اآلخر قوله
 .»منه، ومل يأكله عيلأكل « أن عثامن :ويف بعضها

ولعل عثامن ومن معه، أو بعضهم أصابوا من ذلك الطعام، قبل أن 
، »عليه السالم«فلام جاءهم .. يكره ذلك» عليه السالم«ًيعرفوا أن عليا 
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 .وأقام عليهم احلجة انسحب عثامن ومن معه، وتركوا الطعام ألهل املاء
  :الصيد حرام للمحرم

َكال إن اإلنسان ليطغىاملال ﴿إن هذا اإلنسان الذي يطغيه  ْ َ ََ َ َِّ ْ ِ َّ ُأن رآه  َ َّ َ
َاستغنى َْ ﴾، وتبطره النعمة، ويزهو بقوته، ويتيه بكربيائه، ويستكرب بخيالئه، ْ

ًيريد اهللا تعاىل أن يعيده إىل حجمه الطبيعي، وأن يعود إىل اهللا تعاىل، مقرا 
ًمذعنا معرتفا، مستعينا به، الجئا إليه، معتمدا عليه ً ً ً  ليعيد إليه حالة التوازن .ً

أنه هو الذي جيب أن هييمن عىل نفسه، وأنه قادر عىل : ِّواإلنضباط، وليعرفه
ًذلك بالفعل، فبدل أن يكون عبدا لنفسه األمارة بالسوء، منقاد ا ألهوائه  ً
وشهواته، يريد أن يذيقه حالوة العبودية والطاعة هللا تبارك وتعاىل، وأن 

 .ًى لنفسه حوال وال قوة إال بهًيكون فانيا فيه، ال ير
وكان الصيد .. فكان أن حرم عليه يف إحرامه بعض ما كان قد أحله له

ًفعال وأكال هو أحد تلك املحرمات يف حال اإلحرام، ألن يف الصيد .. ً
ًإحساسا بالظفر، وشعورا بالقوة، وإيقاظا هلوى النفس ً ً. 

حد سواء، وهذا اإلحساس والشعور بتشاطره الصائد واآلكل عىل 
ًوإن كان يف الصائد أكثر جتليا وبروزا منه يف سواه ً .. 

  :اخلوف واإلحرتام للحاكم
ومل جيد الناس يف كثري من احلكام ما يبعث السكينة إىل قلوهبم، ويؤكد 
الثقة لدهيم يف صحة كثري مما جيعلونه ألنفسهم من صالحيات، وما 

وثقة الغفلة .  موهومةبل هو أمن مصطنع، وسكينة.. يتصدون له من أعامل
 .أو التغافل، ال ثقة الروية والبصرية
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فاخللفاء الذين جيعلون ألنفسهم حق الفتوى، والتعبري عن احلكم 
ال جيدون إال القليل من الناس يصدقوهنم يف دعواهم أهنم . الرشعي اإلهلي

 .يصيبون كبد احلقيقة فيام ينقلونه، أو يرشعونه، أو يفتون به هلم
ذين جيعلون ألنفسهم حق الترشيع الذي جعله اهللا تعاىل واحلكام ال

لنفسه دوهنم؛ ال جيد أكثر الناس فيام يرشعونه ما يضمن هلم صحة ذلك 
 .الترشيع، أو عدم النقص أو اخللل فيه

.. وحتى يف مسألة األمن اإلجتامعي واإلقتصادي، والسيايس، وغريه
من نصبوهم، ألهنم يراعون ًال جتد أحدا يطمئن لغري األنبياء وأوصيائهم، و

 .مصاحلهم يف ذلك كله وسواه
فاحرتام الناس ألولئك احلكام وخضوعهم هلم، ليس ألجل قناعتهم 
بعدهلم، وبصحة أحكامهم، وإنام هو احرتام اخلوف من السيف والعصا، أو 
رغبة يف نيل بعض الفتات الذي يلقونه هلم، فال عجب إذا رأينا السكينة 

جرة عنهم إىل موقع آخر، وإىل شخص يكرهه أولئك واألمن والثقة مها
 .اخللفاء واحلكام كل الكره

ًوربام هياجر األمن وسواه عن هؤالء احلكام، ويبقى تائها ال يستقر عىل 
ٍأرض، وال يستظل بسامء، بسبب ما تصنعه األهواء، وتثريه الشبهات من 

هم وتبعدهم أباطيل وأضاليل يغرق هبا الناس العاديون وتشككهم، أو حترف
 .عن ملجئهم، ومالذهم، وإمامهم، وصانع األمن احلقيقي هلم

ًولعل هذه القضية التي نحن بصدد احلديث عنها تصلح مثاال هلجرة 
الشعور بالسكينة واألمن والثقة عن احلكام، وإستقرارها يف املوضع الذي 
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 يكرهه أولئك احلكام، حيث وجدنا الناس ال يقبلون من عثامن فتواه، وال
ليعرفهم احلق، » عليه السالم«ًتقنعهم حججه عليها، وينتظرون عليا 

 . ويكشف هلم عنه
فهم بعيل يثقون، وإىل علمه وتقواه وورعه يسكنون، ومعه من أي 

 .حيف أو استجابة هلوى يأمنون
  : خبثت علينا

ولعل الكلمة التي أطلقها عثامن يف هذا املورد بعد أن سدت أمامه السبل، 
ـ بتشديد الباء ـ » خبثت علينا«: ني يديه ومن خلفه، وهي قولهوأخذ من ب

تستطيع أن حتمل لنا أكثر من داللة، يف أكثر من اجتاه، فقد رصحت، أو أملحت 
 :إىل ما ييل
قد أنتج خباثة » عليه السالم« لعل عثامن رأى أن ما فعله عيل  ـ١

رته من للطعام، مع أن حرمة ذلك الطعام عىل املحرم، ال تعني صريو
: اخلبائث التي حرمها اهللا، بل يبقى من الطيبات، كام هو مفاد قوله تعاىل

َوحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبآئث﴿ َ ُِّ ِ َِ َ َ َ ََ ُ ْ ُ ِّ ِّ ُِ َ ُ َُّ َُ﴾)١(. 
فاإلحرام مانع من تناول الطعام الطيب، وليس من موجبات خباثته، 

 . عىل طيبهفهو كالطعام الذي يمنع املرض من تناوله، فإنه يبقى
 إن عثامن قد قصد معنى أبسط من ذلك وأيرس، وهو املعنى :وقد يقال

                                     
 . من سورة األعراف١٥٧اآلية ) ١(
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َوآتوا اليتامى ﴿ :الذي يلتقي بتحريم أكل مال اليتيم، حيث قال تعاىل ََ ُْ ْ َ
ِأمواهلم وال تتبدلوا اخلبيث بالطيب ِّ ْ َّْ ِ َ ْ ُِ َ ََّ َ ََ َ ََُ َ﴾. 

 :ونقول
ر منها هو النهي عن إن هذا املعنى ليس هو الظاهر من اآلية، بل الظاه

تبديل أموال اليتامى الطيبة التي هلم عندكم، فتأخذوهنا ألنفسكم، 
ًوتعطوهنم أمواال رديئة عوضا عنها، وهذا ما يستفاد من قوله تعاىل بعده 

ًوال تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم إنه كان حوبا﴿: مبارشة َ ْ ُُ ُ َ َ ََ َ َُّ ُِ ِْ ْ ْ ِْ َ ََُ ْ َ ً كبرياَ ِ َ﴾)١(. 
ّإنك نغصت علينا طعامنا :  إن عثامن أراد أن يقول لعيل:وربام يقال

ليدل بذلك عىل أنه ال يرتك ذلك الطعام بطيب خاطر، لكن .. وجملسنا
عن احلكم الرشعي أرغم عثامن عىل ترك ذلك » عليه السالم«كشف عيل 

الطعام بعد أن ظهر قصوره، وبعد أن صغر مقامه يف أعني الذين من 
 ..حوله
ًمع أن عليا » عليه السالم«د نسب ختبيث الطعام إىل عيل  إن عثامن ق ـ٢

ًمل يزد عىل أن بني له احلكم الرشعي فيه، استنادا إىل اآليات » عليه السالم«
 .»صىل اهللا عليه وآله«املباركة، وإىل فعل رسول اهللا 

ال يكفي » عليه السالم«فهل أراد بذلك اإلحياء بأن ما احتج به عيل 
» عليه السالم«ًتعاىل، وال خيرج املورد عن كونه رأيا لعيل إلثبات حكم اهللا 

وبذلك يكون قد حفظ لنفسه بعض ماء ! قد خيطئ فيه وقد يصيب؟

                                     
  من سورة النساء ٢اآلية ) ١(
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 !!الوجه
أم أنه أطلق الكالم بعفوية وبراءة، ويريد أن يبني هبا أن نفس بيان عيل 

 !للحكم الرشعي قد جعل الطعام هبذه املثابة؟» عليه السالم«
حركات وكلامت عثامن األخرى ال يؤيد هذا املعنى إن التأمل يف 

باإلهتام املستبطن للتهديد » عليه السالم«ًاألخري، ال سيام وأنه واجه عليا 
بمجرد حضوره يف املجلس، وقبل أن ينبس ببنت شفة، حيث قال له ـ 

 !!.إنك لكثري اخلالف علينا: ًمؤكدا قوله بالالم، وبإن، وباجلملة اإلسمية ـ
وأحوجه إىل ابتغاء الشهود » عليه السالم«ً هو ما أغضب عليا ولعل هذا

من أشجع، وإىل أن ينشد القوم مرة بعد أخرى، ليشهدوا بام رأوه وسمعوه من 
 ..، وليستدل عليه باآليات الرشيفة»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

بتشديد الباء أما لو قرئت بتخفيفها » خبثت«هذا كله لو قرئت كلمة 
ألن حرمة األكل ال جتعل ذلك احلرام من : ً، فال جمال لقبوهلا أيضاوضمها

 ..اخلبائث إال برضب من التأويل
قد أظهر انزعاج » عليه السالم« أن سياق الكالم مع عيل :مع مالحظة
 .إنك كثري اخلالف علينا: كام أظهره قوله. عثامن مما جرى
  :ويتهدد.. عثمان يتهم

هبذه القسوة، » عليه السالم« ملواجهة عيل وال ندري ما الذي دعا عثامن
فإنه هو الذي طلب إليه أن حيرض، فلام حرض وجه إليه ما يشبه التهديد، 

 !!ورصح باإلهتام له بكثرة اخلالف عليه
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أو هو خدمة ! ًفهل بيان األحكام الرشعية يعترب خالفا عىل احلاكم؟
 !هم احلاكم نفسه؟للناس، وحفظ لدينهم، ونصيحة هلم، وغرية عليهم، بام في

ـ املؤكد بالالم، وبإن، وباجلملة » إنك لكثري اخلالف علينا «:وقوله هذا
اإلسمية ـ إن كان يريد به ما يرتبط ببيان األحكام، فهو يشري إىل كثرة أخطاء 

» عليه السالم«عثامن وفريقه يف بياهنا للناس، وكثرة احلاجة إىل تدخل عيل 
ًألمر قد بلغ حدا أصبح عثامن يشعر معه وإىل أن ا.. للتصحيح وللتوضيح

باإلحراج الكبري، أو بخطر انفالت األمور من يديه، من خالل سقوط 
 ..اهليبة، وفقدان الثقة

يشري به ـ فيام يظهر ـ إىل أن . »علينا «:، بل قال»َّعيل«وعثامن مل يقل 
لتصحيح األحكام مل تكن تنحرص بشخص » عليه السالم«تدخالت عيل 

حتى فضحهم بذلك، ومل ..  بل تعدته إىل سائر بطانته، وحزبهاخلليفة،
 !يعودوا يطيقونه منه؟

  : يطلب الشهادة من الصحابة×علي 
ًخصوصا وأنه سعى » عليه السالم«ً أن عثامن قد أغضب عليا :وتقدم

لإلحياء باهتامه بأنه يزور أحكام اهللا تعاىل، وحيرف الكلم عن مواضعه، 
ف أمره، ويسقط هيبته، وأن داعيه إىل ذلك هو ليظهر جهل احلاكم، ويضع

 .. أهواؤه ومآربه الشخصية
إىل إقامة احلجة القاطعة، لريد احلجر من حيث » عليه السالم«فبادر 

أن هذا احلكم هو رصيح القرآن، وهو قول الرسول : جاء، فأثبت له
ًوأشهد عليه أناسا هم جلساء عثامن، وليست هلم أية عالقة بعيل .. وفعله
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، بل لعل قبيلة أشجع بأرسها كانت أقرب إىل عثامن وحزبه »عليه السالم«
 ..منها لعيل وأهل بيته

مل يقل برأيه، وال مال مع هواه، وال هو » عليه السالم«ً أن عليا :وظهر
 .بصدد اخلالف عىل أحد

  :مل يعرتض الشهود على عثمان
عليه « إذا كان قد شهد لعيل :والسؤال الذي حيتاج إىل إجابة هو

صىل اهللا «ًاثنا عرش رجال بأهنم رأوا وسمعوا وشهدوا رسول اهللا » السالم
قال وفعل ذلك، حني أيت بقائمة محار وحش، ثم شهد دوهنم يف » عليه وآله

العدة، يف قضية بيض النعام، فلامذا مل ينبهوا عثامن إىل ذلك قبل أن حيرض 
إىل دعوته وحضوره ولو فعلوا ذلك مل تبق حاجة ! ؟»عليه السالم«عيل 

 .»عليه السالم«
واحلال أن الذين شهدوا كانوا يف جملس عثامن، ولعله كان من 

 !!املفروض أن يشاركوه يف تناول ذلك الطعام
  :ونجيب

بأنه قد يكون السبب يف ذلك هو خوفهم من غضب عثامن، وعيل 
م، وحده الذي يقدم عىل بيان األحكام املخالفة هلوى احلكا» عليه السالم«

ًوال هياب أحدا، كام أظهرته الوقائع التي جرت يف خالفة أيب بكر وعمر 
وقد عرضنا بعض مفردات ذلك يف أجزاء سابقة من هذا الكتاب، .. وبعده

 .، عىل تعريض أنفسهم ملا ال حتمد عقباه»عليه السالم«فآثروا اإلحتامء بعيل 
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  :حفظت شيئا وغابت عنك أشياء
عليه « املقنعة التي ختوله مواجهة عيل  ظن عثامن أنه يملك احلجة

.. ، وكسب املعركة، التي ظن عثامن للمرة الثانية أهنا معركة آراء»السالم
 .ًوللمرة الثالثة ظن أيضا، أهنا تنتحل الدين لتحقيق مكاسب للدنيا

 .. ما صدنا وال أمرنا، وال أرشنا:وكانت حجته كلامت ثالث هي
ه بلسان احلجة من الكتاب ومن السنة يقول ل» عليه السالم«وإذا بعيل 

ًالنبوية، قوال وفعال  .ًحفظت شيئا، وغابت عنك أشياء: ً
فإن حرمة الصيد عىل املحرم ليس معناها أن ال يقتل الفريسة، أو أن ال 
يأمر بقتلها، وال يشري عىل أحد به، بل معناها ذلك، باإلضافة إىل حرمة أكل 

 .الصيد عىل املحرم
بارك وتعاىل كلمة الصيد عىل املصيد يف آية رصحية، ال وقد أطلق اهللا ت

ْليبلونكم اهللاُ بيشء من الصيد تناله أيديكم ﴿: جمال للتأويل فيها؛ فقال ْ ْ ِّ ُ َُ ُ َِّ ِ ٍَ ُ َّ َ َ ُْ َ ُ ََ َ ْ ِ
ْورماحكم َُ ُ َِ﴾)١( . 
ٌا أهيا الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرمَي﴿ :وقال ُ ْ ْ َُ َ َّ َُ َ ُ َ َُ َْ ُ ْ ْ ََّ ِ َ ُّ﴾)٢(. 

، »صىل اهللا عليه وآله«بالشاهد من فعل النبي » عليه السالم«م جاء ث
لتصبح اآلية دالة عىل حرمة فعل . ليكون القرينة القاطعة عىل هذا التعميم

                                     
 .  من سورة املائدة٩٤اآلية ) ١(
 .  من سورة املائدة٩٥اآلية ) ٢(
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 .الصيد، وحرمة أكله
  :اإلستدراج يف ا إلستدالل

قد استدرج عثامن يف » عليه السالم«ومل نعد بحاجة إىل التذكري بأنه 
أن القضية تنطلق من خلل حقيقي يف : ليعرف الناس.. تقرير احلجة عليه

» عليه السالم«معرفته بعنارص احلجة عىل هذا احلكم الرشعي، حيث اقترص 
 .ًأوال عىل اإلستشهاد باآلية الرشيفة عىل حرمة قتل الصيد

 !ِّ بني لنا؟:فقد قال له عثامن
ْيا أهيا الذين آمنوا  ﴿:»عليه السالم«فقال عيل  َُّ َ ََ ِ َ ُّ ْال تقتلوا الصيد وأنتم َ ُْ َ ُ ََ َ َّ ْ ُ ْ َ

ٌحرم ُ ُ﴾)١(. 
 بأنه ال جيدها رصحية يف :فظن عثامن أنه ظفر بمطلوبه، فاعرتض عليه

 .تقرير احلكم بتحريم أكل الصيد
ًباآلية الثانية األكثر اقرتابا من الرصاحة، من » عليه السالم«فبادره 

حلل، ثم تعطف حيث أهنا تتحدث عن حلية الصيد، وعن حلية أكله يف ا
 عليه الصيد املحرم، وهو ما كان يف حال اإلحرام، 

ًأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا﴿ :وهي قوله تعاىل ْ َ ََّ َُ ُ ْ ُْ َ َ ْ َ ََ ِ ُ ِ ِ لكم وللسيارة ُ َِ َّ َّ َْ ُ َّ
ًوحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما ْ َُ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ ُِّ ُ َ َ َ ُ َُ ُِّ ُ﴾)٢(. 

                                     
 .  من سورة املائدة٩٥اآلية ) ١(
 .  من سورة املائدة٩٦اآلية ) ٢(
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وف عليه، فام حلل يف  أن املعطوف يأخذ حكم املعط:ومن املعلوم
ًاملعطوف عليه صيدا وأكال حرم يف املعطوف صيدا وأكال أيضا ً ًً ثم بني .. ً

وشهد » صىل اهللا عليه وآله«صحة هذه النتيجة بام ظهر من فعل رسول اهللا 
 .به اإلثنا عرش، ثم الشهود اآلخرون الذين انضموا إليهم، وقيض األمر

مة حتكي واقعة واحدة، فيحتاج إىل  أن الروايات املتقد:ويبدو لنا.. هذا
ًلتصبح الصورة أكثر وضوحا، .. ضم اخلصوصيات املتفرقة إىل بعضها

 .فليالحظ ذلك
  !:ملاذا؟.. سنتان مضتا

 أن عثامن كان يصاد له الوحش :وقد ذكرت رواية سعيد بن منصور
عىل املنازل،ثم يذبح فيأكله، وهو حمرم سنتني من خالفته، ثم كلمه الزبري، 

 ..كهفرت
 :وسؤالنا هو

عن عثامن يف هاتني السنتني اللتني كان يأكل » عليه السالم«أين كان 
 !فيهام الصيد وهو حمرم؟

قد حج يف تينك » عليه السالم« بأن من املمكن أن ال يكون :وجياب
 .السنتني

فيهام، ومل حيرض يف جملس » عليه السالم«ومن اجلائز أن يكون قد حج 
ًمن ذلك الصيد، ولعل أحدا مل يتجرأ عىل االعرتاض عثامن الذي أكل فيه 

أو .. حلل اإلشكال» عليه السالم«عىل ما جيري، ليصار إىل استدعاء عيل 
 .ًلعل معرتضا اعرتض، فزجره عثامن
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قد علم باألمر » عليه السالم«وال جيوز لنا أن نحتمل أن يكون عيل 
. استجابتهم هلذا األمرأنه كان قد يئس من : وسكت عنه سنتني، إال إذا فرضنا

فلامذا مل يقمها يف .. ولكنهم استجابوا يف الثالثة حني أقام احلجة عليها
 !..ًالسنتني األوليني لو كان حارضا؟
حلرمة أكل » عليه السالم« أن بيان عيل :إال إذا فرض أن مقصود الرواية

الصيد قد حصل يف السنة األوىل، وكان عثامن قد أكل من ذلك الصيد، 
َّثم أرص عثامن عىل أكل الصيد بعد ذلك، فرأى الزبري أن .. نتهى األمروا

ينصحه بالكف حتى ال تنشأ مضاعفات تضعف موقع عثامن، وجترئ 
فاستجاب عثامن . الناس عليه، ألنه خيالف حكم اهللا بعد إيضاحه واتضاحه

 !!!ٍعندئذ، وترك األكل
 !!!ولعل هذا اإلحتامل هو األقرب إىل اإلعتبار
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  :ةـدايـب

ظهر بوضوح مساعي هتدف إىل اإلستفادة  تذجونقدم يف هذا الفصل نام
 :، وهيالسياسية من مسائل الفقه، والترشيع

 .. ـ تقديم اخلطبة عىل صالة العيد١
 .. ـ قرص الصالة يف منى٢

 :فالحظ ما ييل
  : اخلطبة على الصالة يف العيد ـ تقدمي١

 .)١(إن أول من قدم اخلطبة عىل صالة العيد عثامن بن عفان :قالوا
صىل اهللا «بسنة رسول اهللا » عليه السالم«ويف مقابل ذلك التزام عيل 

، وهو تقديم الصالة عىل اخلطبة، فقد روي عن أيب عبيد، موىل »عليه وآله
 حمصور، فجاء شهدت العيد مع عيل بن أيب طالب، وعثامن: ، قالابن أزهر

 .)٢(فصىل، ثم انرصف، فخطب
                                     

 وحمارضة األوائل ٣٦١ ص)ط أخرى( و ٤٥١ ص٢فتح الباري ج:  راجع)١(
 .١٥٤ وتاريخ اخللفاء ص١٤٥ص

 .١٧١ ص١ وكتاب األم ج١٧٨ص) ط أخرى( و ١٤٧ ص١ املوطأ ملالك ج)٢(
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 :ونقول
َّإن الناس عىل دين ملوكهم، وكم غري احلكام من األحكام  ً:أوال

ومل يعرتض عليهم إال قلة ! ؟»صىل اهللا عليه وآله«الرشعية بعد رسول اهللا 
، فكانوا يستجيبون »عليه السالم«لة من الناس، ويف مقدمتهم عيل قلي

ًأحيانا، ويرصون عىل موقفهم أحيانا أخرى ً.. 
قد ذهب » عليه السالم«ولكن هذا اإلرصار ال يعني أن ما فعله عيل 

ًهباء، بل كانت ثمرته معرفة األمة بأن حكم اهللا الذي يعرفه عيل غري الذي 
 ..ِّيسوق له غريه

.. اول الناس هذا اخلالف بصورة ظاهرة عرب األحقاب واألجيالوقد تد
بالعلم » عليه السالم«ال سيام وأن مجيع املسلمني يقرون لعيل .. وإىل يومنا هنا

 ..والفضل، وهو عىل أقل تقدير خليفتهم الذي ال يمكن إنكار ذلك له
 مل يعرتض عىل تلك األحكام لبقيت سارية» عليه السالم«ًولو أن عليا 

ًومقبولة للناس، عىل أهنا هي احلق والدين، ومل خيالج أحدا شك يف 
 ..»صىل اهللا عليه وآله«صوابيتها ويف نسبتها إىل رسول اهللا 

 يف حياة عثامنقد نقض سنة » عليه السالم«ًأن عليا : يالحظ :ًثانيا
يف » معليه السال«عثامن، ويف أيام خالفته وحكومته، وقد تكرر ذلك منه 

كان يريد أن » عليه السالم«ًأمور كثرية، وهذا أقوى يف الداللة عىل أن عليا 
وأن يتأكد لدهيم .. عثامنيرى الناس فعله هذا، وأن يقارنوا بينه وبني فعل 

وأن .. ًأن موقع اخلالفة والسلطة ال خيول أحدا تغيري رشع اهللا تبارك وتعاىل
 .كم من ذلك أمر ال بد منه، وال غنى عنهالعودة عام حيدثه احلا
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طائفة من النصوص عن النبي » رمحه اهللا «ذكر العالمة األميني :ًثالثا
تؤكد عىل أن احلكم اإلهلي هو تأخري اخلطبة عن صالة » صىل اهللا عليه وآله«

العيد، وذكر طائفة أخرى من كالم علامء أهل السنة، املؤكد عىل هذه 
 .)١(يقة، فراجع كالمهاحلق

اختلف يف صحة العيدين مع تقدم اخلطبة، ففي :  قال الشوكاين:ًرابعا
، ما يدل عىل عدم اإلعتداد هبا، وكذا قال النووي خمترص املزين عن الشافعي

 . أنه ال يعتد هباإن ظاهر نص الشافعي: يف رشح املهذب
 .)٢(وهو الصواب :لقا

  :سبب تقدمي اخلطبة
 اخلطبة عىل الصالة يف العيد أنه صىل عثامنإن سبب تقديم  :وقالوا

 .ًبالناس، ثم خطبهم، فرأى ناسا مل يدركوا الصالة، ففعل ذلك
امعة  رأى مصلحة اجلعثامن، ألن وهذه العلة غري التي اعتل هبا مروان>

 .<يف إدراكهم الصالة، وأما مروان فرأى مصلحتهم يف إسامعهم اخلطبة
 يتعمدون ترك سامع خطبته ملا فيها من سب هنم كانوا يف زمن مروانأل

                                     
 .. فام بعدها عن مصادر كثرية١٦٠ ص٨ الغدير ج)١(

 والفقرة األخرية مروية يف ٣٦٣ ص٣ج) ط أخرى( و ٣٣٥ ص٣ نيل األوطار ج)٢(
 ورشح ٢٧٦ ص١ وبدائع الصنائع ج٨٦ ص٥ املحىل ج:مصادر كثرية، فراجع

 .٣٨٦ ص١السدي لسنن ابن ماجة ج
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، واإلفراط يف مدح بعض »عليه السالم«من ال يستحق السب وهو عيل 
 .)١(الناس

 : ونقول
 الحظها، كانت قائمة يف عثامنون أن َّإن هذه املصلحة التي يدع ً:أوال

، وال »صىل اهللا عليه وآله«ًعهد من سبقه أيضا، فلامذا مل يراعها رسول اهللا 
وهل هذا إال من !  نفسه يف شطر من خالفته؟عثامن، وال ، وال عمرأبو بكر

 !اإلجتهاد يف مقابل النص؟
والذين ذكروه . إن هذا التعليل يدخل يف دائرة األهداف والنوايا :ًنياثا

ومل يذكروا لنا أهنم استندوا فيه إىل رواية بلغتهم ومل .. ال يعلمون الغيب
 .تبلغنا

 .عثامنَّولو كان ثمة نص مل يعد الناس هذه احلادثة من أخطاء 
  :عثمان و×متعة احلج بني علي  ـ ٢

،  باجلحفةعثامن بن عفانّواهللا، إنا ملع : ، قالعن عبد اهللا بن الزبري  ـ١
 ـ عثامن، إذ قال ، فيهم حبيب بن مسلمة الفهريومعه رهط من أهل الشام

                                     
 يف نيل األوطار  وعن الشوكاين٣٦١ص) ط أخرى( و٤٥١ ص٢ فتح الباري ج)١(

 .٣٦٢ ص٣ج) ط أخرى( و ٣٤٥ ـ ٣٣٤ ص٣ج
 وبدائع الصنائع ٨٦ ص٥املحىل ج: والفقرة األخرية مروية يف مصادر كثرية، فراجع

 .٣٨٦ ص١ ورشح السدي لسنن ابن ماجة ج٢٧٦ ص١ج
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إنه أتم للعمرة واحلج أن ال يكونا يف : وذكر له التمتع بالعمرة إىل احلج ـ
أشهر احلج، فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتني كان 

 ..أفضل، فإن اهللا تعاىل قد وسع اخلري
فبلغه الذي قال  :ًوعيل بن أيب طالب يف بطن الوادي، يعلف بعريا له، قال

أعمدت إىل سنة سنها رسول اهللا : ، فأقبل حتى وقف عىل عثامن، فقالعثامن
، ورخصة رخص اهللا تعاىل هبا للعباد يف كتابه، تضيق »صىل اهللا عليه وآله«

 ؟عليهم فيها، وتنهى عنها، وقد كانت لذي احلاجة، ولنائي الدار
ًثم أهل بحجة وعمرة معا َّ. 

إين مل أنه عنها، وإنام ! وهل هنيت عنها؟ :قال عىل الناس، فعثامنفأقبل 
 .)١(ًكان رأيا أرشت به، فمن شاء أخذ به، ومن شاء تركه

: عثامنقال ل» عليه السالم«ًأن عليا :  ويف رواية عبد اهللا بن شقيق ـ٢
أجل : عثامنفقال . »صىل اهللا عليه وآله«َّلقد علمت أنا متتعنا مع رسول اهللا 

 . )٢(ولكنا كنا خائفني

                                     
موطأ :  وراجع٤١٦، وذخائر املواريث ص٧٠٧ حديث ٩٢ ص١مسند أمحد ج )١(

 ٥بن كثري جالبداية والنهاية ال، و٤٠احلديث ) ٣٣٦باب القرآن يف احلج (مالك 
 ٣٠ ص٢جامع بيان العلم جو ٢٢٠ و ٢١٩ ص٦ والغدير ج١٢٩ص
 .١٩٨امع بيان العلم ص وخمترص ج٧٨٥ ص٦حكام البن حزم جواإل

 ٥جنيل األوطار  و١٥٩ ص٧جلنووي لاملجموع  و٩٧و  ٦١ ص١جمحد أمسند  )٢(
=  كنز العامل و٤٧٠ ص٣جحتفة األحوذي و ٢٠١صالنص واإلجتهاد  و٣٨ص
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 ما كان خوفهم؟ : فقلت لقتادة:  قال شعبة:ويف نص آخر للرواية
 . )١( ال أدري:قال
 عثامنان ، وك بعسفانعثامناجتمع عيل و:  قال وعن سعيد بن املسيب ـ٣

 ؟ ما تريد إىل أمر فعله رسول اهللا تنهى عنه: ينهى عن املتعة أو العمرة، فقال عيل
 .  دعنا منك:عثامنفقال 
 .  ال أستطيع أن أدعك مني:قال

 .)٢(ًفلام رأى عيل ذلك أهل هبام مجيعا
                                     

 و ١٤٤ ص٥ ج)دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية  و١٦٨ ص٥ج= 
 ٢١٦ ص١الدر املنثور ج و٢٥٤ و ٢٤٨ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية  و١٤٧

 ٤ج) ط دار الفكر( و ١٥٨ حديث ٦٨ ص٣وصحيح مسلم، كتاب احلج ج
 عن ١٣٠ ص٨جالغدير :  وراجع٢٢ ص٥جلبيهقي لالسنن الكربى  و٤٦ص

 .مصادر كثرية

 .١٣١ ص٨جالغدير و ٦١ ص١جمحد أمسند  :راجع )١(

 ١اد ج وزاد املع٣٧١ ص١ ورشح معاين اآلثار ج٢١٠ ص١منحة املعبود ج )٢(
 ٦٣٣ و ٦١٣ ص٣٠جبحار األنوار  و١٥٦ ص٧جلنووي لاملجموع و ٢١٨ص

 ١٣٦ ص١جمحد أمسند  و١٣٠ ص٨جالغدير  و٢٠١صالنص واإلجتهاد و
 )ط دار الفكر(صحيح مسلم  و١٥٣ ص٢ ج)ط دار الفكر(صحيح البخاري و
 ٢٠٣ ص٩جعمدة القاري  و٢٢ ص٥جلبيهقي لالسنن الكربى  و٤٦ ص٤ج
= نصب  و١٥ ص٢جتنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق  و١٦صمسند أيب داود و
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ًحاجا، حتى إذا » عليه السالم«يل خرج ع:  وعن سعيد بن املسيب ـ٤
إنه قد هنى عن التمتع بالعمرة : »عليه السالم«كان ببعض الطريق قيل لعيل 

 .إىل احلج
 .إذا ارحتل فارحتلوا :ألصحابه» عليه السالم«فقال عيل 

 . يف ذلكعثامنوأصحابه بعمرة، فلم يكلمه » عليه السالم«فأهل عيل 
 ! أمل أخرب أنك هنيت عن التمتع بالعمرة؟:» السالمعليه«فقال له عيل 
 .بىل :فقال
 !متتع؟» صىل اهللا عليه وآله«أمل تسمع رسول اهللا  :فقال
 .)١(..بىل إلخ :قال

                                     
 ١١٤صرشح مسند أيب حنيفة  و١٦٧ ص٥جكنز العامل  و١٩٩ ص٣جالراية = 
 ص ٥ج) دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية  و٢١٦ ص١جالدر املنثور و

سفينة النجاة  و٢٥٣ و ٢٤٨ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية  و١٤٦ و ١٤٤
بن الأحكام القرآن  و٣٣٦ ص٣بن حجر جالفتح الباري  و٢٦٨ص لتنكابنيل

 .١٨١ ص١العريب ج

 ١ واملستدرك للحاكم ج١٥٢ ص٥ وسنن النسائي ج٥٧ ص١مسند أمحد ج )١(
 والسنن ١٦٦ ص٥ وكنز العامل ج١٤١ ص٢ ورشح معاين اآلثار ج٤٧٢ص

 واحلصون املنيعة ٢٥٢ ص٢ وسنن الدارقطني ج٣٤٨ ص٢الكربى للنسائي ج
 ١٥٢ ص٥جحاشية السندي عىل النسائي  و١٤١د حمسن األمني صللسي

 .١٢٩ و ١٢٦ ص٥والبداية والنهاية ج
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 ينهى عثامنً وعليا، وعثامنشهدت :  قالوعن مروان بن احلكم  ـ٥
ًلبيك بعمرة وحجة معا، : جيمع بينهام، فلام رأى عيل أهل هبامعن املتعة، وأن 

 ..)١(لقول أحد» صىل اهللا عليه وآله«ما كنت ألدع سنة النبي : قال
 !.وأنا أهنى عنها؟! أتفعلها: عثامنفقال  :وعند النسائي

 اهللا عليه صىل«مل أكن ألدع سنة رسول اهللا  :»عليه السالم«فقال عيل 
 .)٢(ألحد من الناس» وآله

                                     
 ١بداية املجتهد ج و١٥١ ص٢ج )ط دار الفكر(صحيح البخاري : راجع )١(

 ٣ والرصاط املستقيم ج٤٨٨ والطرائف ص٤٦ ص٥ ونيل األوطار ج٢٦٩ص
عن اجلمع بني  ١٩٦ ص١ ق٣ج) مطبوع مع دالئل الصدق( وهنج احلق ٣٥ص

 ١٩٨ ص٩جعمدة القاري  و٣٣٦ ص٣جفتح الباري ، والصحيحني
سري  و٧٨٦ ص٣جتذكرة احلفاظ  و٦٦ ص٤جبن عبد الرب الستذكار اإلو

 ١٤٧ ص٥جالبداية والنهاية  و٤٤٥ ص٢٦ وج٢٩٤ ص١٤جأعالم النبالء 
 .٢٥٣ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية و

 ٦٩ ص٣ج) هـ١٣٧٢ط سنة (ي  عن صحيح البخار٢١٩ ص٦الغدير ج:  راجع)٢(
لبيهقي لالسنن الكربى  و١٣٦ ص١محد جأمسند  و١٤٨ ص٥وسنن النسائي ج

 ٣٤٢ ص١مسند أيب يعىل ج و١٦صأيب داود مسند  و٢٢ ص٥ج و٣٥٢ ص٤ج
 ٤٠٩ ص٢١ج و٢٩٤ ص١٤جسري أعالم النبالء  و١٦٠ ص٥كنز العامل جو
 ٢٧٩ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية و ١٤ ص٢لقايض عياض جلالشفا و
 .٤٤٥ ص٢٦جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و١٥٩ ص٥البداية والنهاية جو
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 .)١(لقولك :ويف رواية أخرى
ّ سمع رجال هيل بعمرة وحج، فقالعثامن أن وروى ابن حزم  ـ٦ َّعيل : ً َ َ
 .)٣(فرضبه، وحلقه. )٢(َّباملهل

 : ونقول
 :إننا نلفت نظر القارئ إىل األمور التالية

قد » صىل اهللا عليه وآله«أن رسول اهللا :  بأنه يعلمعثامن إن اعرتاف  ـ١
حج حج متتع، وإقدامه عىل منع الناس من ذلك يعطي معنى نربأ بأي كان 

» صىل اهللا عليه وآله«من الناس أن ينسب إليه، أال وهو ختطئة النبي األعظم 
 .يف أمور الترشيع

 حيكم بأفضلية ما عدا حج عثامنويتأكد هذا املحذور حني نرى   ـ٢
ّالتمتع عىل املتمتع، استنادا إىل إستحسانات، وقياسات، وذوقيات، يراها  ً

، »صىل اهللا عليه وآله«تصلح ألن تكون ناقضة لفعل وقول رسول اهللا 
 !! عليهعثامنومرجحة لرأي 

 فهل لو كان رسول اهللا ..َّ يعاقب من أهل بعمرة وحجعثامن إن  ـ٣
 هل عثامنَّمعه وأهل بعمرة وحج، وكانت السلطة ل» صىل اهللا عليه وآله«

                                     
رشح معاين اآلثار و ٤٥٤ ص١جمسند أيب يعىل و ٩٥ ص١جمحد أمسند :  راجع)١(

 .٢٨٠ ص٩ وج١٣٠ ص٨جالغدير و ١٤٩ ص٢ج

 .أي الذي أهل بالعمرة يف حج التمتع: ّ املهل)٢(

 .١٠٧ ص٧َّاملحىل البن حزم ج:  راجع)٣(
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  !ًوحيلقه أيضا؟» صىل اهللا عليه وآله«كان سيرضب الرسول 

صىل اهللا عليه «أن النبي :  هيعثامن كانت النتيجة التي انتهى إليها  ـ٤
واستطاع هو أن يعرفه .. عرف األفضل من األعاململ يستطع أن ي» وآله

ًاستنادا إىل ما ساقه من آراء واستحسانات، يظن أنه اكتشفها وعرفها، 
 !!عن معرفتها وعن اكتشافها» صىل اهللا عليه وآله«وعجز النبي 

 يفرض عىل الناس أن يعملوا باجتهاده الذي يريد إبطال عثامنإن   ـ٥
 . به، ثم يعود ليمنع الناس من العمل بالنصعبادات الناس

ً تارة يلوم عليا عىل تعمده العمل بام ينهى عنه، وتارة عثامنإن   ـ٦
ًإنه مل ينه أحدا عن حج التمتع، وإنام هو رأي رآه، من شاء فعله : يقول لعيل

ة ويبدو أن ذلك حصل يف واقعتني، فكانت ختيريه يف املر.. ومن شاء تركه
عىل خالفه حني رأى انصياع الناس » عليه السالم«ًاألوىل، ثم لومه عليا 

 !!لرأيه
 الناس عن حج التمتع، بل ورضبه عثامنوترصيح الروايات بنهي 

 .ّومعاقبته من أهل به جتده يف غالب النصوص املتوافرة لدينا
ما كنت ألدع «: ميف هذا املقا» عليه السالم«إن الكلمة التي أطلقها   ـ٧

ما هي إال تعبري .. »ألحد من الناس» صىل اهللا عليه وآله«سنة رسول اهللا 
 .ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق: آخر، أو تطبيق عميل للقول املأثور

ًإن هذه الكلمة تشري إىل أن ثمة قدرا من عدم اإلكرتاث بشخصية   ـ٨
 .الفة بالذاتّمن يطلب منه ذلك، حتى لو كان يتبوأ موقع اخل

يفتح بذلك أمام األمة باب اإلعرتاض عىل » عليه السالم«إنه   ـ٩
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خمالفات احلكام، ويكرس أجواء اهليمنة، والقهر التي يريد اخللفاء فرضها 
 .عىل الناس، من خالل التعدي عىل أحكام الرشيعة

وقد عرفهم موقفه هذا بأن عليهم أن ال يأمنوا من أن يتمرد عليهم 
ح، ويواجهوهم باحلق، ولو كان ثمن ذلك هو سقوط هيبة أهل الصال

أولئك احلكام، أو بلغ ذلك إىل حد قيام ثورة عارمة، تطيح بالكثري من 
 ..آماهلم
عىل ارصاره عىل اإللتزام بسنة » عليه السالم«ًإننا ال نلوم عليا   ـ١٠

 يتعرض مهام كانت النتائج السلبية التي ربام» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
فإن موقعه يفرض عليه اختاذ املوقف الذي من شأنه أن حيفظ أحكام .. هلا

 .اهللا سبحانه من التحريف
أن يلجأ إىل التقية، إذا كان ذلك يوجب » عليه السالم«وليس له 

تضييع حكم اهللا، ولو بأن يتخيل الناس أن هذا احلكم الطارئ هو حكم 
قد نسخ احلكم » صىل اهللا عليه وآله «اهللا تبارك وتعاىل، ولو بتوهم أن النبي

 ..عىل ذلك الناسخ دون سائر الناس» عليه السالم«األول، وقد اطلع هو 
حكم اهللا بالقول، ثم بالفعل الذي ال جمال » عليه السالم«لقد بني   ـ١١

ال : عثامنل» عليه السالم«وهذا يبني لنا سبب قوله . لإلدعاء وال للتأويل فيه
 ..ًتطيع أن أدعك، ثم أهل بعمرة وبحجة معااس

عليه «ًأن عليا  :بل لقد أظهر النص املروي عن سعيد بن املسيب
 عن سبب ما أقدم عليه، ثم يتعمد إظهار عثامنهو الذي يسأل » السالم

صىل «مع وعرف أن رسول اهللا  بأنه سعثامنًخمالفته له، ثم ينتزع إقرارا من 
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 ..قد حج حج متتع» اهللا عليه وآله
 من أهنم كانوا يف عهد رسول اهللا خائفني، ال عثامنما اعتذر به   ـ١٢

معنى له، إذ مل يكن خوف يف حجة الوداع، التي هي احلجة الوحيدة 
 ..»صىل اهللا عليه وآله«له ) الظاهرة(

 ومل يعرفا سبب ذلك اخلوف املدعى كام ولذلك حتري شعبة وقتادة،
 ً.عرفت آنفا

 .)١(!ومن أي جهة كان؟!  مل يدر عالم حيمل هذا اخلوف؟كام أن ابن كثري
أن هيل بعمرة هو وأصحابه، وأن » عليه السالم«قد تعمد عيل   ـ١٣

حابه خيالفون ليظهر أنه هو واص.. عثامنيرحتل هو واصحابه مع ارحتال 
ألنه لو ارحتل بعده أو قبله، وانفصل هو ..  بمرأى ومسمع منهعثامن

» عليه السالم«ً أن عليا  ومن معه، فربام يشيع حمبو عثامنعثامنواصحابه عن 
لتزموا واصحابه مل يسمعوا بالنهي، ومل يعرفوا به، ولو عرفوا به ال

 ..بمقتضاه
عليه « هو املوافق للسنة النبوية، وعيل عثامنإن  :أو لعلهم يقولون

 .هو املخالف هلا، ولذلك استخفى هو واصحابه بفعلهم» السالم
 املخالفة عثامنأو يقولون أي يشء آخر يصب يف مصلحة تكريس سنة 

 ..»هصىل اهللا عليه وآل«لسنة رسول اهللا 
                                     

 ١٥٤ ص٥ج) دار إحياء الرتاث العريبط ( و ١٣٧ ص٥اية والنهاية جالبد)١(
 .٢٧٠ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية و
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 بالنسبة ألسباب ارصار هؤالء الناس عىل خمالفة سنة رسول اهللا  ـ١٣
 :يف احلج نقول» صىل اهللا عليه وآله«

ربام يكون السبب هو الرغبة يف العودة إىل سنة اجلاهلية التي كانت متنع 
 ..من هذا األمر

عىل  قد اعرتض عىل التمتع بالعمرة إىل احلج كام أن عمر بن اخلطاب
 ..نفسه وكالمه يف هذا الصدد معروف ومشهور» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

  :اإلجتهاد يف مقابل النص
 : بقي هنا أمور
. هذا حمل اإلختالف«:  بقولهعثامن عن اعتذر ابن روزهبان :األول

 .»دٌوكل عمل باجتهاده، وال اعرتاض للمجتهد عىل املجته
 : ونجيب

 عثامنإذا كان ال إعرتاض للمجتهد عىل املجتهد، فلامذا اعرتض  ً:أوال
 !.؟»عليه السالم«عىل عيل 
 ال اجتهاد يف مقابل النص النبوي عىل ذلك، وهذا هو ما رد به :ًثانيا

 سنة ما كنت ألدع:  حيث قال لهعثامنعىل » عليه السالم«أمري املؤمنني 
عليه « يريد منه عثامنلقول أحد، أي أن » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

عليه «وال يرىض عيل » صىل اهللا عليه وآله«أن يرتك سنة رسول اهللا » السالم
 يتعمد النهي عن أمر عثامنبأن » عليه السالم«بل رصح .. بذلك» السالم

  ومسلم، كام تقدم عن البخاري»اهللا عليه وآلهصىل «صنعه رسول اهللا 
 .وغريمها
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ً جوابا عىل حجة أمري املؤمنني هذه التي تستند إىل عثامنمل جيد  :الثاين
 .)١(»دعنا منك«: إال قوله» صىل اهللا عليه وآله«عمل رسول اهللا 

 : أمرين» السالمعليه «لقد أثمر موقف عيل  :الثالث
 .ً، واعرتافه بأنه كان رأيا رآهعثامنتراجع  :أحدمها
أنه سمح للناس بأن يفعلوا ما يروق هلم، فمن شاء أخذ به،  :الثاين

 ..ومن شاء تركه
الناس لرغبته عاد إىل متابعة العمل عىل أكثر ولكنه ملا رأى انصياع 

خالف رأيه يف هذا املورد تكريس حكم اجلاهلية، فرضب وحلق الذي 
 .حسبام تقدم

                                     
 ٦٣٣ و ٦١٣ ص٣٠جبحار األنوار  و١٥٦ ص٧جلنووي لاملجموع : راجع )١(

 ١٣٦ ص١جمحد أمسند  و١٣٠ ص٨جالغدير  و٢٠١صالنص واإلجتهاد و
 )ط دار الفكر(لم صحيح مس و١٥٣ ص٢ج )ط دار الفكر(صحيح البخاري و
 ٢٠٣ ص٩جعمدة القاري  و٢٢ ص٥جلبيهقي لالسنن الكربى  و٤٦ ص٤ج
 ١٦٧ ص٥جكنز العامل  و١٩٩ ص٣جنصب الراية  و١٦صمسند أيب داود و
البداية والنهاية  و٢١٦ ص١جالدر املنثور  و١١٤صرشح مسند أيب حنيفة و
بن كثري ال السرية النبوية و١٤٦ و ١٤٤ ص ٥ج) دار إحياء الرتاث العريبط (
 .٢٦٨صلتنكابني لسفينة النجاة  و٢٥٣ و ٢٤٨ ص٤ج
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  :هااممتإ وقصر الصالة يف مىن ـ ٣
ة يف السفر حكم رشعي ثابت، وقد قرص ال شك يف أن قرص الصال

 ، وكذلك أبو بكر ومنىعرفاتالصالة يف » صىل اهللا عليه وآله«النبي 
 .)١( نفسه عدة سنوات من خالفتهعثامن، وعمرو

                                     
 ١٧٣ و ٣٤ ص٢ج) ط دار الفكر(و  ١٨٩  و١٢٦ ص١صحيح البخاري ج: راجع) ١(

واملوطأ  ١٤٦ ص٢ج) ط دار الفكر(و  ١٤٦ و١٤٥ ص٢وصحيح مسلم ج
 ١ج) دار إحياء الرتاث العريبط (و  ٣١٤ ص١ج) مطبوع مع تنوير احلوالك(
  ومسند١٢١ ص٣ وسنن النسائي ج١٨٧  و١٩٢ ص٢اية جونصب الر ٤٠٢ص

 واملصنف ١٦٨ ص٣ وج١٤٠ و ٥٧ و ٥٥ و ١٦ ص٢ وج٣٧٨ ص١أمحد ج
 ٤ وج٣٣٩ص ٢جبن أيب شيبة الاملصنف  و٥١٨ و ٥١٦ ص٢للصنعاين ج

 ٣ والسنن الكربى للبيهقي ج٥٨٧ ص١لنسائي جلالسنن الكربى  و٣٤٠ص
املغني  و٤٦٣ ص٦جبان صحيح ابن ح و١٥٣ و ١٤٤ و ١٤٣ و ١٢٦ و ١٣٦ص
 ٧جمسند أيب يعىل  و١٩٩ ص٢ وسنن أيب داود ج٤٨٢ ص٣ جةبن قدامال
 ٤١٧ص ١جرشح معاين اآلثار  و٣١٤ ص٤جصحيح ابن خزيمة  و٢٦٠ص

 ١٩٠ ص١ج) ط دار الفكر( و ١٥٩ ص١ وج١٧٥ ص٧وكتاب األم للشافعي ج
املعجم  و٢٧٠ ص٤ واملحىل البن حزم ج٢٤٩ و ٢٤٥ ص٣ونيل األوطار ج

 ٢٣٥ و ٢٣٣ و ٢٣١ ص٣١جبحار األنوار  و٢٣٨ ص١لطرباين جلوسط األ
دى ـسبل اهل و١٦ ص٣٦جتاريخ مدينة دمشق  و١٢٥ ص٤مسند الشاميني جو

=  ٢٢٩ ص٣ وج٢٣٠ و ٢٢٨ ص٢ذي جـرتمـ وسنن ال٢٣١ ص٨جاد ـرشـوال
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 فرضب ،عثامنحج ويف سنة تسع وعرشين ـ وقبل سنة ثالثني ـ 
 وأتم الصالة هبا ،منى بعثامن وكان أول فسطاط رضبه ،منىفسطاطه ب

 حني أتم الصالة ً ظاهراعثامن، وكان أول ما تكلم به الناس يف وبعرفة
 .)١(منىب

صىل اهللا عليه «، بعد أن كان النبي منى أتم الصالة بعثامن أن :وذكروا
 ست سنني من عثامن، وعمر، وًقد صالها قرصا، وكذلك أبو بكر» وآله

 .خالفته
يف من » عليه السالم«وقد عاب عليه الصحابة ذلك، حتى جاء عيل 

 :جاء، فقال
صىل اهللا عليه «واهللا ما حدث أمر، وال قدم عهد، ولقد عهدت نبيك 

                                     
ط مؤسسة ( و ١٥٢ و ١٥١ ص٨ ج وكنز العامل١٨٣ ص٢ج) ط دار الفكر(و = 

 .٢٤٠ ص٨ج) الرسالة
و  ٤٢ ص٣ج) ط دار الكتاب العريب ـ بريوت( و ٥١ ص٣الكامل يف التاريخ ج) ١(

 ٣ج) ط مؤسسة األعلمي(وتاريخ األمم وامللوك  ١٠٣ ص٣ج) ط دار صادر(
 ٧ج) دار إحياء الرتاث العريبط (و  ١٥٤ ص٧والبداية والنهاية ج ٣٢٢ص
 ٥ وأنساب األرشاف ج٣٨٦ ص٢والعرب وديوان املبتدأ واخلرب ج ١٧٣ص
مناقب أهل البيت  و٢٦٩ و ٢٣٦ ـ ٢٣٥ ص٣١جبحار األنوار  و٣٩ص

 ٢ وأحكام القرآن للجصاص ج١٠١ ص٨جالغدير  و٣٦٦صلشريواين ل
 .٢٦٢ وتقريب املعارف ص٢٥٤ص
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 .ًا من واليتك، وأنت صدرعمر ويصيل ركعتني، ثم أبا بكر» وآله
 .هذا رأي رأيته: ، فقال)أو فام أدري ما ترجع إليه(فام درى ما يرجع إليه 

 .)١( وغريهً ظاهرا، كام قاله الطربيعثامنوكان هذا أول ما تكلم الناس يف 
عيد صالته بعد أن يرجع  ي،عثامن خلف َِّمتُين أ بعد وقد كان ابن عمر

 .)٢(إىل بيته
 فإنه عاد فصار ، لفعله ذاك،عثامن الذي اعرتض عىل أما ابن مسعود

                                     
و  ٤٢ ص٣ج) ط دار الكتاب العريب ـ بريوت( و ٥١ ص٣الكامل يف التاريخ ج) ١(

ط مؤسسة ( ٢٦٧ ص٤وتاريخ األمم وامللوك ج ١٠٣ ص٣ج) ط دار صادر(
 والبداية ٣٦٦صلشريواين لمناقب أهل البيت  و٣٢٢ ص٣ج) األعلمي
بحار و١٧٣ ص٧ج) دار إحياء الرتاث العريبط (و  ١٥٤ ص٧والنهاية ج

 ٥٠٨ و ٥٠٧ ص٣وحياة الصحابة ج ٢٦٩وراجع ص ٢٣٥ ص٣١جاألنوار 
 و ١٠١ ص٨ عن ابن عساكر والبيهقي، والغدير ج٢٣٩ ص٤عن كنز العامل ج

 ٢ وعن العرب وديوان املبتدأ واخلرب ج٣٩ ص٥أنساب األرشاف ج عن ١٠٢
 .٣٢٨ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٣٨٦ص

مطبوع مع (املوطأ : راجعو ٩٨ ص٨جالغدير و ٢٧٠ ص٤جالبن حزم املحىل  )٢(
 ١٤٩ ص١ج) دار إحياء الرتاث العريبط ( و ١٦٤ ص١ج) تنوير احلوالك

رشح معاين  و١٢١ ص١جالكربى املدونة و ٢٦٢ ص٧جلشافعي لكتاب األم و
بن عبد الستذكار اإل و٤٢٧ ص٢جمعرفة السنن واآلثار  و٤٢٠ ص١جاآلثار 

 .٢٥٠ ص٢جالرب 
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 .)١(ن اخلالف رشأ بحجة ،ًيصيل أربعا
 ثم ً،وال أعثامن فإنه ناقش ، عبد الرمحن بن عوففعل ًوكذلك متاما

 .)٢(ًتابعه وعمل بعمله أخريا
 .»عليه السالم«وسيأيت إن شاء اهللا بيان موقف أمري املؤمنني 

  : البن عوفعثمانإعتذارات 
 هذا األمر، أعني إمتامه  عىل عثامنوقد أنكر عبد الرمحن بن عوف

                                     
 ٧ وج٢٠٨ ص١ج) ط دار الفكر(و  ١٧٥ ص٧ وج١٥٩ ص١األم جكتاب ) ١(

 ٣هقي جيبكربى للسنن الالو ٤٣٨ ص١جسنن أيب داود  و٢٦٣ و ١٩٩ص
 ١٢٦ ص١يح البخاري جوصح ١١٧ و ١٠٢و  ٩٩ ص٨ ج والغدير١٤٤ص

 والكامل يف ٥١٦ ص٢جللصنعاين  واملصنف ١٥٤ ص٧والبداية والنهاية ج
مسند أيب يعىل و ٢٧صبن قتيبة التأويل خمتلف احلديث  و١٠٤ ص٣التاريخ ج

معرفة السنن واآلثار  و٣٦٨ ص٦لطرباين جلاملعجم األوسط  و٢٥٦ ص٩ج
ختالف ا و٢٤٥ ص٨ ج)ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و٤٢٦ ص٢ج

عمدة القاري  و٤٦٥ و ٣٣٣ ص٢جفتح الباري  و٤٩١صلشافعي لاحلديث 
دار إحياء ط (البداية والنهاية   و٣٠٧ ص٥جعون املعبود  و١٢٠ ص٧ج

 .٢٤٤ ص٧ ج)الرتاث العريب

 والكامل يف ٣٩ ص٥ وأنساب األرشاف ج٣٢٢ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج )٢(
العرب وديوان :  وراجع١٥٤ ص٧ والبداية والنهاية ج١٠٣ ص٣التاريخ ج

 . عنهم١٠٢ ـ ٩٨ ص٨ والغدير ج١٤٠ ص٢ قسم ٢املبتدأ واخلرب ج
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 :، فقال عثامنبمنى
، وجفاة أن بعض من حج من أهل اليمن: يا أبا حممد، إين أخربت«

إن الصالة للمقيم ركعتان، هذا إمامكم : الناس قد قالوا يف عامنا املايض
 .يصيل ركعتني

ً أهال، فرأيت أن أصيل أربعا خلوبمكةوقد اختذت  ف ما أخاف عىل ً
 .الناس

 .وأخرى قد اختذت هبا زوجة
َ مال، فربام أطلعته، فأقمت فيه بعد الصدرويل بالطائف َّ. 

اختذت : ّ ما من هذا يشء لك فيه عذر، أما قولك:فقال عبد الرمحن
رج هبا إذا شئت، وتقدم هبا إذا شئت، إنام تسكن ، ختًأهال، فزوجتك باملدينة

 .بسكناك
 مسرية ثالث الطائف، فإن بينك وبني  يل مال بالطائف:ّوأما قولك

 .ليايل، وأنت لست من أهل الطائف
هذا إمامكم :  وغريهم، فيقولون يرجع من أهل اليمن:ّوأما قولك

» صىل اهللا عليه وآله« يصيل ركعتني وهو مقيم، فقد كان رسول اهللا عثامن
 مثل ٍينزل عليه الوحي، والناس يومئذ اإلسالم فيهم قليل، ثم أبو بكر

 .حتى مات ركعتني، فرضب اإلسالم بجرانه، فصىل هبم عمرذلك، ثم 
 . هذا رأي رأيته:فقال عثامن

ُ أبا حممد غري ما يعلم؟:، فقالفخرج عبد الرمحن، فلقي ابن مسعود َّ! 
 . ال:قال
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 ! فام أصنع؟:قال
 . اعمل، تعلم:قال

 . اخلالف رش:فقال ابن مسعود
ً صىل أيضا أربعا، ألن اخلالف رش، ن أن عبد الرمح:ثم تذكر الرواية ً

 .)١(حسب زعمهم
 :، ما مضمونه العالمة اجلليل الشيخ حممد حسن املظفرقال

ليت شعري ما معنى الرأي بعد انقطاع احلجة، وما الداعي للرشيعة 
                                     

 ٢٦٨ ص٤ وتاريخ األمم وامللوك ج٢٠٠ و ١٩٩ ص١ ق٣دالئل الصدق ج) ١(
 ٤٢ ص٣ج) ط دار الكتاب العريب ـ بريوت( و ٥١ ص٣والكامل يف التاريخ ج
 ٢٤٤ ص٧ج )يبدار إحياء الرتاث العرط (و  ١٥٤ ص٧والبداية والنهاية ج

  .٣٩ ص٥ وأنساب األرشاف ج٣٨٦ ص٢والعرب وديوان املبتدأ واخلرب ج
 ٧ وج٢٠٨ ص١ج) ط دار الفكر(و  ١٧٥ ص٧ وج١٥٩ ص١األم جكتاب : وراجع
 ٣هقي جيبكربى للسنن الالو ٤٣٨ ص١جسنن أيب داود  و٢٦٣ و ١٩٩ص
 ١٢٦ ص١وصحيح البخاري ج ١١٧ و ١٠٢و  ٩٩ ص٨ ج والغدير١٤٤ص

 ٢٧صبن قتيبة التأويل خمتلف احلديث و ٥١٦ ص٢جلصنعاين لواملصنف 
معرفة  و٣٦٨ ص٦جلطرباين لاملعجم األوسط  و٢٥٦ ص٩جمسند أيب يعىل و

 ٢٤٥ ص٨ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و٤٢٦ ص٢جالسنن واآلثار 
 ٤٦٥ و ٣٣٣ ص٢جفتح الباري  و٤٩١صلشافعي لاختالف احلديث و
 .٣٠٧ ص٥جعبود عون امل و١٢٠ ص٧جعمدة القاري و
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 !بعد اتضاح املحجة؟
 ً: أيضاويرد عىل عثامن

، بعد الذهاب إىل  ال يوجب اإلمتام بمنى إن اختاذ األهل بمكة ـ١
 منى كانوا إذا حجوا يقرصون الصالة يف أن أهل مكة: ، وقد تقدمعرفات

 رصح بأن  بالفعل، مع أن ابن عوف مكةهذا لو كانت ساكنة يف. ًأيضا
 .زوجة عثامن كانت مع زوجها يف املدينة

 . إن املرأة هي التي تتبع الزوج يف اإلقامة والسفر، وليس العكس ـ٢
 .ًوجمرد قرب الزوجة من بيئتها األصلية ال جيعل زوجها مقيام

 لو صح ما ذكروه من إجياب ذلك اإلمتام عىل الزوج مل يعرتض  ـ٣
 .عثامنأحد عىل 
 وحده دون سائر الناس، عثامن لو صح ذلك، فإنام يصح بالنسبة ل ـ٤

ًفلامذا ال يوكل رجال آخر يصيل بالناس قرصا؟ أو ملاذا مل خيرب الناس قبل ! ً
ًوإن كان قد أحدث زواجا يف ذلك ! عليهم التقصري دونه؟بدئه بالصالة بأن 

أنه مل حيج حج متتع، بل حج قران، وال جيوز : السفر بالذات، فاملفروض
 .النكاح للمحرم

 ركعتني عىل  بمنىعثامن بصالة  كيف يمكن أن يستدل أهل اليمن ـ٥
، وهم يعرفون ً مل يكن مقيام بمنىعثامناملقيم ركعتني، واحلال أن أن صالة 
 .ذلك

 هم املقصودون باإلفهام، فلامذا جيرب مجيع  إذا كان أهل اليمن ـ٦
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 .)١(!الناس عىل اإلمتام، وهم بني مقيم وغري مقيم؟
ح أن يكون بإجياد وهم آخر، من شأنه إبطال  إن رفع الوهم ال يص ـ٧

 عىل إمتام ّ حيث أرص بنو أميةعثامن، كام حصل بعد منىصالة القرص يف 
ً، وحاولوا أن يفرضوه عىل الناس، واعتربوا ذلك ترشيعا منىالصالة يف 

 .س كلهم اإللتزام بهجيب عىل النا
، ألن اخلالف رش، عثامن إىل رأي  وابن عوف إن عودة ابن مسعود ـ٨

 .ًغري مفهومة لنا، ألن خمالفة الرسول وتغيري األحكام أعظم رشا
  : أيضاوابن عمر

، ألن اخلالف عثامن قد عادا إىل متابعة  وابن عوفوإذا كان ابن مسعود
» صىل اهللا عليه وآله«صىل رسول اهللا : ً أيضا، قالرش، فإن عبد اهللا بن عمر

ً صدرا من عثامن، و بعد أيب بكر بعده، وعمر ركعتني، وأبو بكربمنى
 ً.خالفته، ثم إن عثامن صىل بعد أربعا

وإذا صىل وحده صىل . ً إذا صىل مع اإلمام صىل أربعافكان ابن عمر
 .)٢(ركعتني

                                     
 .٢٠٠ ص١ ق٣ دالئل الصدق ج)١(

 ١٧ ح١٤٢ ص٢ وصحيح مسلم ج١٥٧٢ح٥٩٦ ص٢ صحيح البخاري ج)٢(
 ٣كتاب صالة املسافرين، باب قرص الصالة بمنى، والسنن الكربى للبيهقي ج

=  ٣٧٨ و ١٤٨ و ١٤٥ و ٥٦ و ٥٥و  ٤٤ و ١٦ ص٢ ومسند أمحد ج١٢٦ص
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 أربع صىل مع اإلمام بمنى كان إذا  إن ابن عمر:وقال ابن حزم
 .)١(ركعات، انرصف إىل منزله، فصىل ركعتني، أعادها

 قد عمل بالتقية، التي مل يزل املخالفون لعيل وال ندري إن كان ابن عمر
وشيعته يعيبوهنا عليهم، ويتهموهنم بأنواع من التهم الباطلة من » عليه السالم«

طالبوهنم بالتخيل عنها، ليالحقوهم بأنواع األذى، وليغروا هبم أجلها، وي
 .السلطان الذي يطلبهم حتت كل حجر ومدر، ليقتلهم، وينكل هبم كام حيلو له

 كان يشجع السلطان بموافقته عىل صالة ختالف صالة أم أن ابن عمر
يتشجع ذلك ً معه أربعا ل، حيث صىل»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 !ً، وتشييدا للبدعة؟»صىل اهللا عليه وآله«السلطان عىل إماتة سنة رسول اهللا 
، لتبقى له ّأم أنه كان يلتمس بفعله هذا رىض العامة، ورىض بني أمية

 ! املكانة املرموقة عند هؤالء وأولئك؟

                                     
 ورشح معاين ٧٠٥ ص٥ل ج وجامع األصو٢٣٢ ص٣١وبحار األنوار ج= 

 .٩٨ ص٨جالغدير ، واآلثار، باب صالة املسافرين

املوطأ : راجعو ٩٨ ص٨جالغدير و ٢٧٠ ص٤جالبن حزم املحىل :  راجع)١(
 ١ج) دار إحياء الرتاث العريبط ( و ١٦٤ ص١ج) مطبوع مع تنوير احلوالك(
 ١٢١ ص١جاملدونة الكربى و ٢٦٢ ص٧جلشافعي لكتاب األم  و١٤٩ص

 ٤٢٧ ص٢جمعرفة السنن واآلثار  و٤٢٠ ص١جعاين اآلثار رشح مو
باب قرص الصالة (وعن صحيح مسلم  ٢٥٠ ص٢جبن عبد الرب الستذكار اإلو

 .)بمنى، كتاب احلج
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 !..أم أن كل هذه االحتامالت قد اجتمعت له؟
 عىل التقية البعض اإلحتامل األول، فإن محل فعل ابن عمرقد يرجح 

 .واملجاراة أوىل من اهتامه بام ال يرىض مسلم بأن يتهم به
 ..ولكننا نتحفظ عىل هذا الرتجيح

  :أعذار ال تصح
 ألنه كان  وعرفاتبأنه إنام أتم يف منى: عثامنذر عن ذلك  وقد اعتـ١

 .. )١( ملا قدمهاقد تأهل بمكة

                                     
 ٢مع الزوائد ججم و٣٩ ص٥األرشاف ج وأنساب ٦٢ ص١أمحد ج مسند  )١(

 ٢ج ةبن قدامالالرشح الكبري  و٣٢٢ ص٣ وتاريخ األمم وامللوك ج١٥٦ص
 ١٧٣ ص٧ج) ط دار إحياء الرتاث( و ١٥٤ ص٧ والبداية والنهاية ج١١٠ص

املبسوط و ١١٠صرشح مسند أيب حنيفة  و١٠٣ ص٣والكامل يف التاريخ ج
 ٣جنيل األوطار  و٩٢ ص١جبدائع الصنائع  و٢٤٠ ص١جلرسخيس ل

 تاريخ و١٣٥ ص٢ج ةبن قدامالاملغني  و٢٣٩ ص٢جالبحر الرائق  و٢٥٩ص
بن عبد الرب الالتمهيد  و١٢٨ ص٦جفيض القدير  و٢٥٦ ص٣٩جمدينة دمشق 

 ٤٧٠ ص٢جفتح الباري  و١٢٠ ص٧جعمدة القاري  و٣٠٥ ص١٦ج
 ٢جتفسري أيب السعود و ٣١٩ ص٢جلجصاص لأحكام القرآن : وراجع
أنه كان :  وفيه١٢٩ ص١وزاد املعاد ج ١٣٢ ص٥جتفسري اآللويس و ٢٢٥ص

  .٢٥٤ ص٢قد تأهل بمنى، وأحكام القرآن ج
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  :عثمانما اعتذر به 
 اعتذر ألهل األمصار املعرتضني عليه إلمتامه الصالة عثامن إن :وقالوا

، كانوا إذا حجوا مل عمر ووأبا بكر» صىل اهللا عليه وآله«بأن النبي : منىب
 بيوت ومنازل، ومل يكونوا عازمني عىل السكون، وإين كان يل يكن هلم بمكة

، فنويت اإلقامة يف تلك األيام، فأمتمت الصالة، ألن منازل وبيوت يف مكة
 .)١(وطني كانت منزيل، ومكة

 :وجياب
 .)٢( إن هذا احلديث ال يصحً:أوال
 .)٣(كان يسافر بزوجاته ويقرص» صىل اهللا عليه وآله« إن النبي :ًثانيا
 ليجرؤ عىل عثامن قد منع من حج التمتع، ومل يكن عمر إن :ًثالثا

وال جيوز .. ً حمرما باحلجمكةل  قد دخعثامنأن : خمالفته، فذلك يعني
 ..للمحرم أن يتزوج

                                     
إحقاق احلق  و١٩٧ ص١ ق٣ج) مطبوع مع دالئل الصدق(الباطل هنج ل إبطا) ١(

 .٢٥٩ص) األصل(

رشح مسلم  و٤٠٩صالنص واإلجتهاد  و٤٧٠ ص٢فتح الباري ج:  راجع)٢(
 ٢٥٩ ص٣جنيل األوطار  و٥٣ ص٤جعمدة القاري  و١٩٥ ص٥جلنووي ل
 .١٢٨ ص٦جفيض القدير  و١٠٣ ص٨جالغدير و

النص واإلجتهاد  و٤٧٠ ص٢فتح الباري ج و٣٢٣ ص٢جالديباج عىل مسلم  )٣(
 .٥٣ ص٤جعمدة القاري  و١٩٥ ص٥جلنووي لرشح مسلم  و٤٠٩ص
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َ ال ينكح :أنه قال» صىل اهللا عليه وآله« نفسه عن النبي عثامنوقد روى 
 ..)١(ُاملحرم وال ينكح، وال خيطب

                                     
 )ط دار الفكر(صحيح مسلم  و٧٣  و٦٨  و٦٥  و٦٤  و٥٧ ص ص١جمحد أمسند ) ١(

 ٨٩ و ٨٨ ص٦جسنن النسائي  و٤١٣ ص١جسنن أيب داود  و١٣٧ و ١٣٦ ص٤ج
 ٢٦٨ ص٤مع الزوائد ججم و٢١٠ ص٧ وج٦٥ ص٥لبيهقي جلالسنن الكربى و
 ١٧٥صخمترص املزين  و١٩٠ و ٨٤ ص٥ج) ط دار الفكر(لشافعي لكتاب األم و
 ٤٦٢صآليب األزهري لالثمر الداين  و٢٨٨ و ٢٨٣ ص٧جلنووي لاملجموع و
 ةبن قدامالاملغني  و٢١٠ ص٧جاجلوهر النقي  و١٩١ ص٤جلرسخيس لاملبسوط و
الرشح  و٢٥٣و  ١٨٠صلشافعي لكتاب املسند  و٥٧٨ و ٣١٤ و ٣١٢ ص٣ج

 ٩١ ص٥ وج٥١٣ ص٢جكشاف القناع  و٥٠٧ و ٣١٢ ص٣ جةبن قدامالالكبري 
بن رشد احلفيد البداية املجتهد  و١٩٩ و ١٩٨ و ١٤٠ ص٧جبن حزم الاملحىل و
فتح  و٥٣٠صلشافعي لختالف احلديث  وإ٨١ ص٥جنيل األوطار  و٣٧ ص٢ج

األحوذي حتفة  و١٩٥ ص١٠جعمدة القاري  و١٤٢ ص٩ وج٤٥ ص٤جالباري 
لنسائي لالسنن الكربى  و٤٥صمنتخب مسند عبد بن محيد  و٤٩١ و ٤٩٠ ص٣ج
 ٤جصحيح ابن خزيمة  و١٧٤ و ١١٧صاملنتقى من السنن املسندة  و٢٨٩ ص٣ج
املعجم األوسط  و٤٣٧ و ٤٣٤ ص٩ وج٤٨٤ ص٥جصحيح ابن حبان  و١٨٣ص

ناسخ احلديث ومنسوخه  و١٨١ ص٣جسنن الدارقطني  و٢٤٠ ص٧جلطرباين ل
 ٥ وج٣٥ ص٤جمعرفة السنن واآلثار  و١٢٧صمعرفة علوم احلديث  و٤٩٧ص
 .٤٠ ص٥ ج)ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و٣٤٩ص
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 إن املرأة إذا تزوجت هي التي تتبع الرجل يف اإلقامة والسفر، :ًرابعا
 .أة يف ذلكوال يتبع الرجل املر
ّمل يتزوج يف سفره إىل احلج، فلامذا يرص » عليه السالم«ً إن عليا :ًخامسا

 .. كام سيأيت إن شاء اهللا تعاىل..ً بأن يصيل بالناس متاماعثامنعليه 
، إن كانت تقتيض اإلمتام فهي  ألن املنازل والبيوت يف مكة:ًاسادس

 منى أنفسهم إذا خرجوا إىل ، وكان أهل مكةمنى، ال يف تقتضيه يف مكة
 .قرصوا

إذا حجوا ركعتني، حتى  بمنىيصلون إهنم « :أهل مكةقال مالك يف 
 .)١(»مكةينرصفوا إىل 
،  هي اإلمتام ألجل منازله وبيوته يف مكةعثامن إذا كانت وظيفة :ًسابعا

فإن ! ًفإن سائر الناس مل تكن هلم منازل، فلامذا حيملهم عىل اإلمتام أيضا؟
 .واجبه هو أن ينبههم إىل أن حكمه غري حكمهم، وأن عليهم التقصري دونه

نه هو اآلخر قد تزوج، فهل  أ:لنفرتض ـ من باب فرض املحال ـ: ًاثامن
 !تزوج سائر الناس الذين سوف يأمتون به؟

 .. مال بالطائفعثامنبأنه كان ل: ً واعتذروا أيضا ـ٢
  إن كان له مال، فإنه مل يكن لعيل مال، ال يف الطائفً:ويرد عليه، أوال

 !وال يف غريها، فلامذا أرص عليه بأن يتم؟
                                     

دالئل و ٣٣٥ ص٤جبن عبد الرب الستذكار اإلو ٤٠٢ ص١جالك ملكتاب املوطأ  )١(
 .١٩٩ ص١ ق٣الصدق ج
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 . جمرد وجود املال ال يوجب اإلمتام:ًثانيا
 !وما ربط هذه بتلك؟! ؟منى و من عرفاتالطائف أين :ًثالثا
 .. لينقطع سفره بذلك إنه مل يمر بالطائف:ًرابعا
 ! ما ذنب الذين يأمتون به؟ وملاذا يتمون؟:ًخامسا

ا أهنا ال تصح فراجع كتابنا الصحيح من سرية  وثمة أعذار أخرى بينّ
 .»حدث وترشيع«: ل، فص»صىل اهللا عليه وآله«النبي األعظم 

  :احلمية العشائرية األموية
 عىل الناس، عثامند ذلك عىل فرض رأي  أرصوا بعولكن بني أمية

 : قالوا نفسه قد تراجع عن إلزام الناس به، فقد عثامنرغم أن 
 وقتل أمري املؤمنني ، واجتمع الناس عليه،ملا كان يف خالفة معاوية  ـ١

 . ثم سلم، ركعتني الظهرمنى فصىل بالناس ب، حج معاوية»عليه السالم«
،  ومن كان من شيعة عثامن، وثقيف، بعضهم إىل بعضفنظرت بنو أمية

 . وأشمت به عدوه، وخالف،قد قىض عىل صاحبكم: ثم قالوا
 عىل أن  ما زدت!؟ أتدري ما صنعت: فقالوا، فدخلوا عليه،فقاموا

 .بت عن صنيعه وسنتهَّ ورغ، وأشمت به عدوه،قضيت عىل صاحبنا
صىل يف » صىل اهللا عليه وآله « أما تعلمون أن رسول اهللا، ويلكم:فقال

 ، وصىل صاحبكم ست سنني كذلك،عمر و وأبو بكر،هذا املكان ركعتني
 ،وما صنع أبو بكر، » عليه وآلهصىل اهللا «فتأمروين أن أدع سنة رسول اهللا

 ! قبل أن حيدث؟عثامن و،عمرو
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 . ما نرىض عنك إال بذلك، ال واهللا:فقالوا
 العرص  فصىل، وراجع إىل سنة صاحبكم،ين مشفعكمإ ف، فأقيلوا:قال

 .)١(مراء عىل ذلك إىل اليوم فلم يزل اخللفاء واأل،ًأربعا
 ركعتني، مكة حج فصىل بالناس الظهر يف أن معاوية: روي ـ ٢

ما عاب أحد ابن عمك : ، وقاال له، وعمرو بن عثامنفاعرتض عليه مروان
 .بأقبح مما عبته به
 ! وما ذاك؟:فقال هلام
ّ أمل تعلم أنه أتم ا:فقاال له  !؟مكةلصالة بّ
قد صليتهام مع رسول !  وحيكام، وهل كان غري ما صنعت؟:فقال هلام

 ! وعمر؟، ومع أيب بكر»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 . فإن ابن عمك قد كان أمتهام، وإن خالفك إياه له عيب:قاال
 .)٢(ًها بنا أربعا إىل العرص، فصال فخرج معاوية:قال

                                     
جامع  و٤٦٨و  ٤٦٧ ص٣١جبحار األنوار و ٥١٩ ـ ٥١٨ ص٤ الكايف ج)١(

وسائل الشيعة و ٢٠٢ ص٢جمنتقى اجلامن  و٤٠و  ٣٩ ص٧جث الشيعة أحادي
 ٥٠٠ ص٥ج) ط دار اإلسالمية( و ٤٩٩و  ٤٦٥ ص٨ج) آل البيتط مؤسسة (

لجزائري ل) خمطوط(التحفة السنية  و٣٧٤ ص١٧جاحلدائق النارضة  و٥٠١و 
 .١١٧ص

 ٩٤ص ٤جأمحد  ومسند ٣٥٥ و ١٩١ ص١٠ وج٢٦٢ و ١١٦ ص٨جالغدير : راجع) ٢(
 .٣٣٠ ص١٩جلطرباين لاملعجم الكبري و. ١٥٧ و ١٥٦ ص٢مع الزوائد جوجم
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 بني القرص واالمتام فام هو العيب يف امتام مكة املكلف خمري يف :فإن قيل
 .. فيهاعثامن

ً إنام تعد عيبا لو كان القرص واجبا وقد  أن صالة معاوية:فاجلواب ً
 يف اإلمتام حتى عثامنن معاوية أن يوافق فرييدون م..  باإلمتامعثامنخالفه 
وهذا .  قد غلط وخالف حكم اهللا ورسوله يف هذا املوردعثامنإن : ال يقال

 فال يتحقق ذلك فيها ألجل أن احلكم هو مكة، أما يف منىال يكون إال يف 
 يف أي من »صىل اهللا عليه وآله«املخالفة لرسول اهللا التخيري، فال تتحقق 

 ..األمرين
 باملعنى األعم الشامل مكة قد جاء للتضليل أو اريد به مكةولعل ذكر 

 .ً أيضانىمل
ية يف آخر هذا الفصل  اآلتوالذي هيون اخلطب أن رواية اإلمام الباقر

 .منىترصح بأن ذلك كان يف 
 سنة مكةّ سنة، فإنه جعله بمنى كام جعل اإلمتام بعثامن أن :وهذا معناه

 .ًأيضا سواء نوى املسافر عرشة أيام، أم مل ينوها
  :× وعلي عثمانبني 

 ً:والذي حتسن اإلشارة إليه هنا أيضا
 : نقولمنى بالنسبة لرضب الفسطاط يف  ـ١

، منى رضب الفسطاط، وإطعامه الناس يف عثامنأنكر األصحاب عىل 
ألن ذلك كان من شعار اجلاهلية، ومل يقدم عليه أحد منذ بعث رسول اهللا 
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صىل اهللا عليه «وقد سألوا رسول اهللا . إىل ذلك الوقت» هللا عليه وآلهصىل ا«
 .ًك فسطاطا بمنىَ لَّنَبْرضنََل: ، فقالوا»وآله

 .)١( مناخ من سبقمنى: فقال
، ومل يصفه بأي عثامنمل يبدأ كالمه باهلجوم عىل » عليه السالم«ّ إنه  ـ٢

وصف يثريه، أو يربر له أي موقف انفعايل، يضيع احلق الذي يريد اإلمام 
إظهاره، بل ساواه بغريه، وأعطاه صفة العارف، واحلارض » عليه السالم«

 .والناظر، الذي ال يتوقع منه اجلهل بام يعرفه غريه
ه،  أي مربر يمكن أن يلجأ إليعثامنقد أبطل ل» عليه السالم«ّ إنه  ـ٣

ًوأي عذر قد يعتمد عليه، وذلك بطريقة عفوية، قرر هبا مراده، مرسال 
كالمه إرسال املسلامت التي ال حيسن النقاش فيها، أو إثارة أية شبهة حوهلا، 

 أن يتعلل عثامن، فليس ل»ما حدث أمر، وال قدم عهد«: وذلك حني قال له
ل، وال أن يعتذر بالنسيان بسبب ًبأن أمرا قد استجد، ودعاه إىل هذا العم

 .قدم العهد
ألزمه احلجة حني ذكر له اتصال السرية العملية » عليه السالم«ّ إنه  ـ٤

ًإىل ذلك اليوم، مذكرا إياه » صىل اهللا عليه وآله«عىل ذلك، من عهد النبي 
 .ّبأنه هو نفسه قد مارس القرص طيلة السنوات الست التي خلت

ّ إنه ذكره بأمور ث ـ٥  .ال مناص له من اإللتزام بواحد منها: الثةّ
هو النبي الذي يلزم كل مسلم » صىل اهللا عليه وآله« فرسول اهللا :ألف

                                     
 . عن روضة األحباب٢٣٦ ص٣١جبحار األنوار ) ١(
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 أن يقتدي به، وينتهي إىل أمره وهنيه، 
، قد وفرا اإلتصال العميل هلذه السنة النبوية عمر و وأبو بكر:ب

 .بمامرستها طيلة سني حكمهام
 بخطهام، ويرفض اهتامه بأدنى عثامن الرجالن اللذان يلتزم :ًومها أيضا

 .خمالفة هلام
 نفسه بالعمل هبذا احلكم الرشعي عثامن واألهم من ذلك هو التزام :ج

 .طيلة ست سنوات من حكومته
  بذلك كله عرض احلائط؟عثامنفلامذا رضب 

، »عليه السالم«ً، ومل يدر ما جييب به عليا عثامنك حتري  فلذل ـ٦
ورصح باحلقيقة التي أسقطت إجراءه عن التأثري، أو سلبته أية قيمة، 

 مبني عىل اللجاج، واملكابرة أن إلزامهم به من قبل بني أمية: ّوعرفت الناس
 .وبأحكامهويشري إىل قلة املباالت بالدين 

  : ال يصلي إال قصرا×علي 
 :، فإنا نقولعثامن عىل »عليه السالم«وعدا عام قدمناه من اعرتاض عيل 

، عن ، عن جعفر بن حممد، من طريق سفيان بن عيينةروى ابن حزم
 .صىل بالناس: ، فأتى عيل، فقيل له، وهو بمنىعثامناعتل : أبيه، قال
» صىل اهللا عليه وآله« إن شئتم صليت بكم صالة رسول اهللا :فقال

 .يعني ركعتني
 ً. ـ أربعاعثامن ال، إال صالة أمري املؤمنني ـ يعنون :قالوا
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 .)١(فأبى
، ، عن عمر بن أذينةيب عمريأ، عن أبيه، عن ابن  بن إبراهيمعيلوروى 

 : قال»عليه السالم«، عن أيب جعفر عن زرارة
 ثم ، يصيل ركعتنيً ثالثافأقام بمنى، »صىل اهللا عليه وآله«حج النبي 

 ثم ، ست سننيعثامن ثم صنع ذلك ،عمر وصنع ذلك ،صنع ذلك أبو بكر
 فقال ، ثم متارض ليشد بذلك بدعته،ً فصىل الظهر أربعا،ً أربعاعثامنأكملها 
 . فقل له فليصل بالناس العرص،اذهب إىل عيل: للمؤذن

 يأمرك عثامن إن أمري املؤمنني :ه فقال ل،»عليه السالم« ًفأتى املؤذن عليا
 .أن تصيل بالناس العرص

صىل اهللا عليه «ذن ال أصيل إال ركعتني كام صىل رسول اهللا إ :فقال
 .»وآله

 .»عليه السالم« بام قال عيل عثامن فأخرب ،فذهب املؤذن
 .فصل كام تؤمر، اذهب ءإنك لست من هذا يف يش:  فقل له، اذهب إليه:فقال

 . ال أفعل، ال واهللا:»عليه السالم«قال عيل 
  .ً فصىل هبم أربعا،عثامنفخرج 

                                     
لامرديني لاجلوهر النقي و ١٠٠ ص٨جالغدير  و٢٧٠ ص٤ املحىل البن حزم ج)١(

مطبوع هبامش (يل سنن البيهقي البن الرتكامين ذ: جعاور ١٤٥ و ١٤٤ ص٣ج
 .١٠٠ ص٨ير ج والغد١٤٤ ص٣ج) السنن
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 : ونقول
 عمر، الذي أراده  إن كل منصف سيالحظ كيف أن ابن عوف ـ١

ل اهللا ًحاكام يف أخطر منصب بعد منصب النبوة، أال وهو اخلالفة لرسو
، وأرضاهبم، ممن  وابن عمروكذلك ابن مسعود» صىل اهللا عليه وآله«

نعم، إن هؤالء يعرتضون عىل البدعة، .. ًيعتربوهنم كبارا بني الصحابة
ًويستدلون عىل بطالهنا، ثم يامرسوهنا، ويكونون سببا يف إشاعتها، ويف إلزام 

ولكنها !..  عليها؟عثامن يتورع عن موافقة ى معاويةفهل تر. الناس هبا
 !!السياسة وما أدراك ما السياسة

، فيعرتض عىل الباطل، ويتخذ املوقف »عليه السالم«ّأما أمري املؤمنني 
ّالرشعي الصحيح منه، ويرص عىل موقفه، ليس يف هذا املورد وحسب، وإنام 

 . ويف مواجهة أي كان من الناس، ويف مجيع أدوار حياتهيف مجيع املوارد،
أن يبادر إىل الصالة، ويصيل » عليه السالم« كان يمكن لعيل  ـ٢

ًبالناس وفق ما قرره الرشع الرشيف، وال خيربهم مسبقا بأنه سيصيل هبم 
ًقرصا أو متاما، وبعد أن تنتهي الصالة، فلريض من يرىض، وليسخط من  ً

 .يسخط
مل يفعل ذلك، بل أرجع األمر إليهم، ألنه يريد » ه السالمعلي«ولكنه 

أن يسجل هلم موقفه، وجيعلهم أمام اخليار الصعب، ليعربوا هم لألجيال 
ًأم خيتارون معصيته تزلفا ! هل خيتارون اتباع الرسول؟: عن موقفهم
لكي ال يدعي الناس هلم النزاهة والعصمة عن األخذ بخالف ! للحاكم؟

 .بق علم وتصميمالرشيعة عن سا
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ّأن يعرفهم أنه ال يرغب بثواب الصالة مجاعة : ً وأراد أيضا ـ٣
، وهم »صىل اهللا عليه وآله«بمأمومني تكون هلم هذه النظرة للرسول 

يقدمون حكم أمريهم عىل حكم رهبم ونبيهم، ال سيام وأنه يعلم أهنم بعد 
 أنه قد غرر أن يفرغوا من تلك الصالة سيظهرون نفرهتم منها، وسيعتربون

  وبطانته عنها، عثامنهبم، وسيعتذرون ل
ً شعورا بالقوة ويدعوه لإلرصار عىل خمالفته، وربام عثامنوهذا سيزيد 

 .يشجعه ذلك عىل خمالفات أخرى
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  :لفصل اخلامسا
 

  ..ل ودلـا قـمـم
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  :عثماندليل إقطاعات  ×اعات علي إقط

 الدفاع عنه فيام يرتبط بإقطاعاته غري املرشوعة، بأن وحاول حمبوا عثامن
، واقطع سويد  الكردوسيةقد أقطع كردوس بن هاين» عليه السالم«ًعليا 

 . اجلعفيبن غفلة
استقطعت  :، قال، عن سويد بن غفلة، عن ثابت بن هريموعن سيف

ًهذا ما أقطع عيل سويدا أرضا لدا ذويه، : اكتب: ، فقال»عليه السالم«ًعليا  ً
 .)١(ما بني كذا إىل كذا، وما شاء اهللا

 : ونقول
 :إننا نالحظ هنا أمرين

 لذويه ومواليه وحزبه بإقطاعات عيل عثامنإن قياس إقطاعات  :أوهلام
 ..قياس مع الفارق» عليه السالم«

 كان يقطع أقاربه وحمبيه حماباة هلم، وبنحو يزيد عن قدرهتم عىل عثامنف
وذلك عىل القاعدة التي أطلقها . .إحياء األرض، ويصيبهم بالتخمة املالية

                                     
 .٨٩ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٥٨٩ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(
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 .)١(السواد بستان لقريش: أحد أقاربه، والتي تقول
ُفهو يقطع القادرين عىل إحياء األرض، وال » عليه السالم«وأما عيل  ُِ ْ

ُيقطع حماباة لقريب، وال لصديق أو حبيب، وإنام ألهل احلاجة وذوي  ُِ ْ
 ..اإلستحقاق

، »عليه السالم« من األمة مل يعرتض عىل إقطاعاته ًأحدا :وشاهد ذلك
صىل اهللا عليه «بل رأوها صورة طبق األصل عن إقطاعات رسول اهللا 

 ..»وآله
 يف إقطاعاته ويف عثامنولكن صلحاء األمة وعلامءها اعرتضوا عىل 

عطاياه عىل حد سواء، ورأوها خمالفة ألحكام الرشع والدين، ومن 

                                     
كتاب  و٣٠ ص٣جالرصاط املستقيم  و٣٦٥ ص٣ جمم وامللوكتاريخ األ: راجع) ١(

 ٢جمواقف الشيعة  و٣٢ و ٣١ ص٩جالغدير  و٥٨٠صلشريازي لاألربعني 
أعيان  و٢١ ص٣ وج١٢٩ ص٢ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٢٧ص

 ٣٤٢ ص١جلقريش ل» عليه السالم«حياة اإلمام احلسني  و٤٤٣ ص٣جشيعة ال
 ٢٢٩صتقريب املعارف  و٢٥٦ ص٤جمامة الشايف يف اإلو ٢٧٩ ص٢وج

 ٥ وأنساب األرشاف ج١٧١ ص٢ والفتوح البن أعثم ج٢٩١صهنج احلق و
 ٣ واإلستيعاب ترمجة سعيد بن العاص، والكامل يف التاريخ ج٤٢ ـ ٤٠ص
لرباقي لتاريخ الكوفة  و١٤٠ ص٢ ق٢ج ان املبتدأ واخلرب والعرب وديو١٣٩ص
تاريخ مدينة دمشق  و٣٢ ص٥جبن سعد الالطبقات الكربى :  وراجع٣٠٥ص
 .٤٣١ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و١١٥ و ١١٤ ص٢١ج
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سقوطه عن األهلية للموقع الذي وضع نفسه فيه، بل هم قد موجبات 
 ..استحلوا قتله بسبب ذلك

 عىل مرشوعية فعل خليفتهم إن لنفس استدالل أتباع عثامن :ثانيهام
كان » عليه السالم«ً، داللة واضحة عىل أن عليا »عليه السالم«بفعل عيل 

 بنظر الناس الذين إذا بلغهم يشء عنه والباطلهو امليزان واملعيار للحق 
هو الذي تطمئن النفوس إىل أخذ الرشع أذعنوا ورضوا بقوله وفعله، فإنه 

 ..»والفضل ما شهدت به األعداء«وقد قيل .. والدين منه وعنه
  : يف عطاياهعثماناإلعرتاض على 
 إعطاءه سعيد بن عثامنأنكر الناس عىل  : والواقديقال أبو خمنف

 ، وطلحة، والزبري»عليه السالم« مئة ألف درهم، فكلمه عيل العاص
 ً.إن يل قرابة ورمحا: ل يف ذلك، فقا، وعبد الرمحان بن عوفوسعد
 ! قرابة، وذو رحم؟عمر، وأفام كان أليب بكر :قالوا
 كانا حيتسبان يف منع قرابتهام، وأنا أحتسب يف عمر وإن أبا بكر :فقال

 .إعطاء قرابتي
 .فهدهيام ـ واهللا ـ أحب إلينا من هديك :قالوا
 .)١(!!ال حول وال قوة إال باهللا :فقال

                                     
أنساب  وعن ٢٦٩ ص٨جالغدير و: راجع و٢١٩ ص٣١بحار األنوار ج )١(

 .٣٥ ص٣ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٨ص ٥رشاف جاأل
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 :ونقول
إن الذي يريد أن يصل قرابته يمكنه أن يصلها من ماله، ال من  ً:أوال

 .ًمال غريه، وخصوصا إذا كانوا من املستضعفني والفقراء
ال بد أن تكون تلك  إن كان يريد أن يعطيهم من بيت املال، ف:ًثانيا

اوين التي جعل اهللا تعاىل هلا القرابة من أهل احلاجة، ومن مصاديق العن
ًأموال الفيء والصدقات، كأن يكون ابن سبيل، أو فقريا، أو من املؤلفة 

 ..قلوهبم، أو من املساكني، أو غري ذلك
فإن الصلة .. لو سلمنا أن له احلق أن يصل رمحه ولو بأموال غريه :ًثالثا

 مئة درهم تتحقق بام هو أقل من تلك املبالغ اهلائلة بكثري، فلو أعطاه
 .لتحققت الصلة

أما أن جيمع أموال الفقراء واملساكني، ويعطيها كلها لواحد أو أكثر من 
ًأهل قرابته األغنياء جدا، فهذا غري معقول يف التدبري، وال مقبول يف أي 

 ..رشع ودين
إن هذه الصلة ال بد أن تكون مما يرضاه اهللا، أما إذا كانت معونة  :ًرابعا

فإهنا تكون .. ىل معصية اهللا، وللتقوية عىل أهل اإليامنعىل الطغيان، وع
 .قطيعة هللا ولرسوله، وألهل اإليامن

 بعد الوليد بن الكوفة عثامن هو القائل ملا واله وسعيد بن العاص
 .)١(ريشإن هذا السواد بستان لق: عقبة

                                     
=  كتاب و٣٠ ص٣جالرصاط املستقيم  و٣٦٥ ص٣ جمم وامللوكتاريخ األ: راجع) ١(
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 وحرق داره، ألنه رأى  هذا هو الذي رضب هاشم املرقالوسعيد
إذا «: »صىل اهللا عليه وآله«ًهالل العيد، وعمل بام رأى، وفقا لقول النبي 

ه، صوموا لرؤيت>: ، أو»رأيتم اهلالل فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا
 .)١(<وأفطروا لرؤيته

                                     
 ٢جمواقف الشيعة  و٣٢ و ٣١ ص٩جالغدير  و٥٨٠صلشريازي لاألربعني = 
أعيان الشيعة  و٢١ ص٣ وج١٢٩ ص٢ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٢٧ص
 ٢ وج٣٤٢ ص١جلقريش ل» عليه السالم«حياة اإلمام احلسني  و٤٤٣ ص٣ج
هنج احلق  و٢٢٩صتقريب املعارف  و٢٥٦ ص٤جمامة الشايف يف اإل و٢٧٩ص
 ٤٢ ـ ٤٠ ص٥ وأنساب األرشاف ج١٧١ ص٢ والفتوح البن أعثم ج٢٩١ص

 والعرب ١٣٩ ص٣واإلستيعاب ترمجة سعيد بن العاص، والكامل يف التاريخ ج
: اجع ور٣٠٥صلرباقي لتاريخ الكوفة  و١٤٠ ص٢ ق٢ جوديوان املبتدأ واخلرب

 و ١١٤ ص٢١جتاريخ مدينة دمشق  و٣٢ ص٥جبن سعد الالطبقات الكربى 
 .٤٣١ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و١١٥

 و ٢٠٩ و ٢٠٧و  ٢٠٦ و ٢٠٥ و ٢٠٤ ص٤السنن الكربى للبيهقي ج:  راجع)١(
وسنن ابن  ١٩٠ و ١٨٩و  ١٨٦ ص٧جلنووي لرشح مسلم  و٢٥٢ و ٢٤٧
 و ٢٢٧ ص٢ج)  دار الفكرط(صحيح البخاري  و٥٣٠و  ٥٢٩ ص١ماجة ج
ط دار (و  ١٩ ح٤٦١ ص٢وصحيح مسلم ج ١٢٤ و ١٢٢ ص٣ وج٢٢٩
 ٢وسنن النسائي ج ٩٨ و ٩٦ ص٢جسنن الرتمذي و ١٢٤ ص٣ج) الفكر
= ح ـتـف و١٥٤ و ١٣٩ و ١٣٦ و ١٣٥ و ١٣٤ و ١٣٣ ص٤وج ٦١ و ٦٩ص
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من رأى : الكوفة قال مرة بأن سعيد بن العاص :فقد روى ابن سعد
 .وذلك يف فطر رمضان! اهلالل منكم؟
 .ما رأيناه :فقال القوم

 .هأنا رأيت :فقال هاشم بن عتبة بن أيب وقاص

                                     
 ٢٧٩ و ٢٧٤ و ٢٧٢و  ٢٧١ ص١٠جعمدة القاري و ٤٩٣ ص١١جالباري = 
 ٤٢٥و  ٤٢٣ ص١جلحاكم لاملستدرك و ٣٢٢ ص٦جملعبود عون ا و٢٨٠و 
 ٢٣٨ ص١جمسند احلميدي  و١٥٦و  ١٥٥ ص٤جلصنعاين لاملصنف و
و  ٦٩ ص٢جلنسائي لالسنن الكربى و ٤٣٧ ص٢جبن أيب شيبة الاملصنف و
 ٣٤٢ و ٣٣٧ ص٩ وج٢٧٧و  ١٧١ ص٤جمسند أيب يعىل  و٧٤ و ٧١ و ٧٠
الفتوح البن أعثم : عوراج ٤٢٩ ص١جمسند ابن راهويه  و١٢٦ ص١١وج
 ١٢٣ ص٢جمن ال حيرضه الفقيه  و٧٧ ص٤جالكايف  و١٧٠ و ١٦٩ ص٢ج
ط (وسائل الشيعة  و١٥٦ ص٤جهتذيب األحكام  و٦٣ ص٢جستبصار اإلو

 و ١٨٢ ص٧ج) ط دار اإلسالمية ( و٢٨٩ و ٢٥٢ ص١٠ج) آل البيتمؤسسة 
ر الغدي و١٢٤ ص٩ججامع أحاديث الشيعة  و١٣٧ ص١جيل عوايل الآل و٢٠٩
لشافعي لكتاب املسند  و٥٤٦صلشافعي لاختالف احلديث  و٢٧٠ ص٨ج
 و ٢٥٩ و ١٤٥ ص٢ وج٢٥٨ و ٢٢٦ و ٢٢٢ ص١جمحد أمسند  و١٨٧ص
 ٤٩٧ و ٤٦٩ و ٤٥٦ و ٤٥٤ و ٤٣٨ و ٤٣٠ و ٤٢٢ و ٢٨٧ و ٢٨١ و ٢٦٣
جممع  و٣ و ٢ ص٢جسنن الدارمي  و٣٢١ و ٢٣ ص٤ وج٣٢٩ ص٣وج

 . أخرى ومصادر كثرية١٤٦ و ١٤٥ ص٣جالزوائد 
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 !بعينك هذه العوراء رأيته من بني القوم؟ :فقال له سعيد
ـ وكانت عينه ! تعريين بعيني، وإنام فقئت يف سبيل اهللا؟ :فقال هاشم

 .أصيبت يوم الريموك
ك ً يف داره مفطرا، وغدى الناس عنده، فبلغ ذلثم أصبح هاشم

  .)١(، فأرسل إليه فرضبه، وحرق دارهًسعيدا
 يف عطاياه هم رشكاؤه يف الشورى، عثامنإن املعرتضني عىل  :ًخامسا

  أن يعمل بسنة أيب بكرعثامن الذي اشرتط عىل وفيهم عبد الرمحان بن عوف
 عثامن بالذات، فيرص عمر ووها هو حيتج عليه هنا بسنة أيب بكر.. عمرو

 ..عىل خمالفتهام فيها
  : على تولية الوليد×إعرتاض علي 
، اعرتض عليه الكوفة ة الوليد بن عقبعثامنأنه ملا وىل  :وذكر البالذري

 :، وقالوا له والزبري، وطلحة»عليه السالم«عيل 
 !الناس؟ عىل رقاب ، وبني أميةّ أال حتمل آل أيب معيطعمرأمل يوصك 

 .)٢(فلم جيبهم بيشء
 

                                     
 ١١٤ ص٢١جتاريخ مدينة دمشق  و٣٢ ص٥ الطبقات الكربى البن سعد ج)١(

 .٢٧٠ ص٨جالغدير و

 .٣٩٣ ص٢جبن أعثم الكتاب الفتوح  و٢٨٩ ص٨الغدير ج )٢(
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 : ونقول
 :ال بأس بمالحظة النقاط التالية

 سنة ست وعرشين يف قول  الكوفة قد وىل الوليد بن عقبةعثامنإن   ـ١
 فاستعظم )٢(يف سنة مخس وعرشين: ، وقال خليفة بن خياط)١(الواقدي

 .)٣(الناس ذلك
 بقول رسول عثامن، ومن معه مل حيتجوا عىل »عليه السالم«ًإن عليا   ـ٢

قتله يف » صىل اهللا عليه وآله«، حني أراد ألبيه عقبة» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 ! بية؟من للص:  فقال له عقبةبدر

 .)٤(النار :»صىل اهللا عليه وآله«فقال 

                                     
 ٣١٠ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٥١ ص٤ تاريخ األمم وامللوك ج)١(

 .١٧٠ ص٧جالبداية والنهاية و

 ٤٣٨ ص٣ج) مطبوع مع اإلصابة(ستيعاب اإلو ١١٤صتاريخ خليفة بن خياط  )٢(
هتذيب  و٢٣٦ ص٦٣ وج٤٧٠ ص٢١ وج٣٥٢ ص٢٠جتاريخ مدينة دمشق و

العرب وديوان :  وراجع١٢٦ ص١١جهتذيب التهذيب  و٥٩ ص٣١جالكامل 
 .١٢٧ ص١ ق٢جاملبتدأ واخلرب

 .٦٣٨ ص٣ اإلصابة ج)٣(

 ١٨٧ ص١ وربيع األبرار ج٣٥٦ و ٣٥٢ و ٢٠٥ ص٥ املصنف للصنعاين ج)٤(
 ٢٩٨ ص٢ والسرية النبوية البن هشام ج١٣١ ص٢والكامل يف التاريخ ج

 .١١ و ١٠ ص١ج) ط سايس(واألغاين 
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ٍإن جاءكم فاسق بنبأ ﴿: ومل حيتجوا عليه بقول اهللا تعاىل يف الوليد َِ ََ ِ ٌ َْ ْ ُ ِ
ُفتبينوا ََّ َ  .)٢( إذ ال خالف بني أهل العلم بتأويل القرآن أهنا نزلت فيه)١(﴾َ

 عىل يته له بشأن محله بني أيب معيط ووصعمربل احتجوا عليه بقول 
هو الذي حذر أصحابه » صىل اهللا عليه وآله«رغم أن النبي .. رقاب الناس
، من حيث أنه هيتم بوصية عثامنوهذا يمثل إدانة ضمنية ل.. وقومه منهم

 .. أكثر مما هيتم بإطاعة اهللا ورسولهعمر
 وإن كان حني البيعة له قد التزم بالعمل بسنة الشيخني، عثامنإن   ـ٣

مل حيتج عليه بذلك، ألنه قد يدعي أن من سنة » عليه السالم«ًولكن عليا 
، فإهنا نص يف عمر، بل ألزمه بوصية  تولية أمثال الوليد وأيب بكرعمر

 . مل جيبهم بيشء، كام رصحت به الروايةعثامناملطلوب، ولذلك نرى أن 
  !: ال حتبكم؟ما أصنع إن كانت قريش

  : قال يف كتابه، عن ابن عباسوروى أبو سعد
كالم، وذلك يف حياة عمر بن » عليه السالم « وعيلعثامنوقع بني 

 .)٣(اخلطاب
 ال حتبكم، وقد قتلتم منهم يوم ما أصنع إن كانت قريش :عثامنفقال 

                                     
 . من سورة احلجرات٦ اآلية )١(

 .٤٣٨ ص٣ اإلصابة ج)٢(

 .٩٩ص)  قمـمكتبة الداوري ط (و  ١٨٦ اجلمل للمفيد ص)٣(
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 .)١(َّ سبعني كأن وجوههم شنوف الذهب، ترصع أنفهم قبل شفاههمبدر
 . األعىلهو القرط :والشنوف

وكأنه يريد أن .. بدرونحن نستغرب هذا التوصيف لقتىل املرشكني يف 
يظهر مجاهلم الباهر، وأهنم أهل عزة وشمم، بحيث ترصع آنافهم قبل 
شفاههم، وكأنه يسعى لنيل عطف الناس، وأسفهم عىل فقدان أمثال 

الذي » عليه السالم« ضد عيل ًثم إثارة الناس وخصوصا قريش.. هؤالء
 .قتل نصف هؤالء وشارك يف قتل النصف الباقي

 ال حتب رسول اهللا ً يدل عىل أن قريشاعثامنعىل أن هذا الكالم من 
ً، وال أحدا من املسلمني، الذين شاركوا يف قتل هؤالء »صىل اهللا عليه وآله«

 .بدريف 
 من الفيء×مينعون عليا :  

، من قبل الكوفة ـ وهو يومئذ أمري عىل وحني منع سعيد بن العاص
 :»عليه السالم«حقه يف الفيء، قال » عليه السالم«ً ـ عليا عثامن
أما . ًتفويقا» صىل اهللا عليه وآله«قونني تراث حممد ّ ليفوإن بني أمية«

                                     
 ٤٦١ ص٣١ وبحار األنوار ج٢٣  و٢٢ ص٩ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(

حياة اإلمام و ١٣١صالتحفة العسجدية  و٢٠٢صلشريازي لكتاب األربعني و
 .٩٩صلشيخ املفيد لاجلمل : وراجع ٢٣٥ ص١جلقريش لاحلسني 
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 .)١(»ِالوذام الرتبة) َّالقصاب(َّواهللا، لئن بقيت هلم ألنفضنّهم نفض اللحام 
 يف كتاب األغاين، بإسناد أصل هذا اخلرب رواه أبو الفرج األصفهاين

 : قال،رفعه إىل حرب بن حبيش
 ـ عثامن وهو يومئذ أمري الكوفة من قبل ـ بعثني سعيد بن العاص

: ، وكتب إليه»عليه السالم«، وبعث معي هدية إىل عيل هبدايا إىل أهل املدينة
 .مننيأين مل أبعث إىل أحد أكثر مما بعثت به إليك، إال أمري املؤ

 تراث حممد  لشد ما ختطر عيل بنو أمية: وقرأ كتابه قالًفلام أتيت عليا
 لئن وليتها ألنفضنها نفض القصاب الرتاب ،، أما واهللا»وآله صىل اهللا عليه«

 .الوذمة
 .الوذام الرتبة: وهذا خطأ، وإنام هو :قال أبو الفرج

أيب ، عن عمر بن وحدثني بذلك أمحد بن عبد العزيز اجلوهري :لقا
 حيث كان أمري ، أن سعيد بن العاص:ـ ذكره يف الكتاب ـ، بإسناده شيبة

 »عليه السالم«عيل بن أيب طالب  مواله إىل  بعث مع ابن أيب عائشة،الكوفة
 :»عليه السالم«بصلة، فقال عيل 

 يبعث إلينا مما أفاء اهللا عىل  ال يزال غالم من غلامن بني أمية،واهللا
رسوله بمثل قوت األرملة، واهللا لئن بقيت ألنفضنها كام ينفض القصاب 

                                     
 وهنج ٣٥٠ ص٨ج) ط قديم( وبحار األنوار ٧٧ هنج البالغة اخلطبة رقم )١(

 .٣٠٥ ص١ ونثر الدر لآليب ج١٦٥ ص١السعادة ج
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 .)١(الرتاب الوذمة
 : ونقول

 :الحظ ما ييل
فالوذام إذا وقعت يف الرتاب فإن . الكرش واألمعاء: الوذام ـ ١

 .القصاب يأخذها وينفضها، ليلقي عنها ما علق هبا منه
إن القصاب هو الذي يتحكم بالوذام واألمعاء، وجيري فيها ما  ـ ٢

 .يريد
هي من األمور التي ال يرغب هبا الناس وال هيتمون هلا،  :والوذام

فإن القصاب الذي ينفضها !..  وأصبحت تربة؟فكيف إذا مرغت بالرتاب،
فهو .. ال بد أن يشتد يف نفضها، مع علمه بأهنا لن تصبح نظيفة كام يرغب

عليه «وهذا هو حال عيل . زاهد هبا، وال هيتم ملا جيري عليها حني نفضه هلا
 .. يف تلك احلقبةمع بني أمية» السالم

 ينفضهم حتى يزول عنهم ما علق هبم من مال اهللا، إنه يريد أن :أو فقل
وأن يستخرج منهم حقوق اهللا تعاىل، وحقوق الناس، وجيازهيم عىل 

 .سيئاهتم
ًهو إعطاء اليشء آنا فآنا: التفويق  ـ٣ أي أهنم يعطونه تراثه عىل .. ً

 ..ًدفعات، وآنا بعد آن
ق وسواه هو يشري بكلمته هذه إىل أن يفء العرا» عليه السالم«إنه   ـ٤

                                     
 .٤٧١ ص٣١ بحار األنوار ج)١(
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، فال حيق ألحد اإلستئثار به، بل وال »صىل اهللا عليه وآله«تراث النبي 
الترصف فيه، وال أن يمن به عىل أحد، وال أن حيبسه عن أهله، ولو بأن 

 ..يعطيهم إياه بصورة تدرجيية، وعىل شكل دفعات
صىل اهللا عليه «أوىل الناس برسول اهللا » عليه السالم«ًإن عليا   ـ٥

 ..، فهو أخوه وابن عمه، ووصيه، ووارث علمه، واإلمام من بعده»وآله
فإهنم قد حاربوه ! ؟»صىل اهللا عليه وآله« من رسول اهللا وأين بنو أمية

ثم هم مل يكونوا احلريصني عىل العمل بدين اهللا .. ونابذوه إىل أن عجزوا
ًحدوده، وانتهاكا حلرمات ًبل كانوا أكثر الناس تعديا عىل .. سبحانه
 . .الدين

وقد متردوا وساعدوا عىل التمرد عىل أمر اهللا يف موضوع اإلمامة بعد 
عن املقام » عليه السالم«وساعدوا عىل إقصائه » صىل اهللا عليه وآله«النبي 

. فيه» صىل اهللا عليه وآله«الذي جعله اهللا تعاىل له، وابطلوا تدبري رسول اهللا 
 ..»صىل اهللا عليه وآله«تراث حممد أوىل الناس بمحمد وها هم يمنعون 

كان عىل يقني من أنه إن بقي » عليه السالم«أنه : هذا النص يظهر  ـ٦
ًأنه كان عارفا بأنه : مما يعني. ًهلم، فيسكون قادرا عىل فعل ذلك ببني أمية

ًيا عىل قانون ًسيصل إىل احلكم، إال إن كان األجل مانعا له من ذلك، جر
 . البداء

وعلمه بام سيكون ال بد أن يكون قد أخذه من ذي علم اختصه به دون 
 ..كل أحد
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 يريدون أن خيجلوا عليا×:  
، عن  بن رئاب، عن عيل، عن ابن حمبوبعن أمحد بن حممد بن عيسى

 عثامن يف إمرة إن مجاعة من بني أمية: ، قال»عليه السالم «أيب عبد اهللا
 وهم ، يف يوم مجعة»صىل اهللا عليه وآله« اجتمعوا يف مسجد رسول اهللا

 قريب منهم، »عليه السالم «يريدون أن يزوجوا رجال منهم، وأمري املؤمنني
 : هم لبعضفقال بعض

 نسأله أن خيطب بنا !؟ الساعة»عليه السالم «ًهل لكم أن نخجل عليا
 !  بالكالم؟ا فإنه خيجل ويعي،ويتكلم

 ونحن . فالنة،ًإنا نريد أن نزوج فالنا! يا أبا احلسن :فأقبلوا إليه، فقالوا
 .نريد أن ختطب
 !؟ًفهل تنتظرون أحدا :فقال
 .ال :فقالوا
حلمد هللا املختص بالتوحيد، املقدم بالوعيد، ا :اهللا ما لبث حتى قالوف

الفعال ملا يريد، املحتجب بالنور دون خلقه، ذي األفق الطامح، والعز 
الشامخ، وامللك الباذخ، املعبود باآلالء، رب األرض والسامء، أمحده عىل 
حسن البالء، وفضل العطاء، وسوابغ النعامء، وعىل ما يدفع ربنا من البالء، 

 . له العباد، وينمو به البالد يستهلًمحدا
 وال ، قبلهء مل يكن يش، وحده ال رشيك له،وأشهد أن ال إله إال اهللا

 . بعدهءيكون يش
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 اصطفاه ، عبده ورسوله»صىل اهللا عليه وآله« ًوأشهد أن حممدا
 وهدى به من التضليل، اختصه لنفسه، وبعثه إىل خلقه برساالته ،بالتفضيل

  والتصديق بنبيه،قرار بربوبيته واإل،ته وتوحيدهوبكالمه، يدعوهم إىل عباد
، بعثه عىل حني فرتة من الرسل، وصدف عن احلق، »صىل اهللا عليه وآله«

وجهالة، وكفر بالبعث والوعيد، فبلغ رساالته، وجاهد يف سبيله، ونصح 
 .ً كثريا»صىل اهللا عليه وآله« المته، وعبده حتى أتاه اليقني
العظيم، فإن اهللا عز وجل قد جعل  بتقوى اهللا أوصيكم ونفيس

للمتقني املخرج مما يكرهون، والرزق من حيث ال حيتسبون، فتنجزوا من 
اهللا موعده، واطلبوا ما عنده بطاعته، والعمل بمحابه، فإنه ال يدرك اخلري 
إال به، وال ينال ما عنده إال بطاعته، وال تكالن فيام هو كائن إال عليه، وال 

 : اهللاحول وال قوة إال ب
 غري ي فه،فإن اهللا أبرم األمور وأمضاها عىل مقاديرها ..أما بعد

 .متناهية عن جمارهيا دون بلوغ غاياهتا فيام قدر وقىض من ذلك
 وقضاياه املربمة ما قد ،وقد كان فيام قدر وقىض من أمره املحتوم

تشعبت به األخالق، وجرت به األسباب من تناهي القضايا بنا وبكم إىل 
 ،هذا املجلس الذي خصنا اهللا وإياكم للذي كان من تذكرنا آالئهحضور 

 .وحسن بالئه، وتظاهر نعامئه
 .فنسأل اهللا لنا ولكم بركة ما مجعنا وإياكم عليه، وساقنا وإياكم إليه

 وهو يف احلسب من قد ،ثم إن فالن بن فالن ذكر فالنة بنت فالن
 من الصداق ما قد عرفتموه، ويف النسب من ال جتهلونه، وقد بذل هلا
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عرفتموه، فردوا خريا حتمدوا عليه، وتنسبوا إليه، وصىل اهللا عىل حممد وآله 
 .)١(وسلم

  !!:أسئلة كعب األحبار
 اجتمع نفر من الصحابة عىل باب عثامن بن :بإسناد مرفوع قالروي و
 أعلم أصحاب حممد عندي َّواهللا لوددت أن:  فقال كعب األحبار،عفان

 عىل وجه األرض يعرفها ما خال ًاعن أشياء ما أعلم أحد فأسأله ،الساعة
 . أو رجلني إن كاناًرجال
:  قال.»عليه السالم« إذ طلع عيل بن أيب طالب ، فبينا نحن كذلك:قال

 .فتبسم القوم
 دخله من ذلك بعض الغضاضة، فقال »عليه السالم« ً فكأن عليا:قال

 !ا تبسمتم؟َّ مءليش: هلم
 متنى أمنية فعجبنا ً إال أن كعبا،ال بأس يا أبا احلسن و، لغري ريبة:فقالوا

 .من رسعة إجابة اهللا له يف أمنيته
 ! وما ذاك؟: هلم»عليه السالم«فقال 
 »صىل اهللا عليه وآله« متنى أن يكون عنده أعلم أصحاب حممد :قالوا

                                     
 ٣٧٠ ـ ٣٦٩ ص٥ والكايف ج٤ حديث٤٦٦ ـ ٤٦٤ ص٣١ بحار األنوار ج)١(

 ـ ١٤٧ ص١جهنج السعادة  و١١١ ـ ١٠٩ ص٢٠ججامع أحاديث الشيعة و
١٥٠. 
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 . عىل وجه األرض يعرفهاًليسأله عن أشياء زعم أنه ال يعرف أحدا
 .هات يا كعب مسائلك: ، ثم قال» السالمعليه« فجلس :قال
 أخربين عن أول شجرة اهتزت عىل وجه ، يا أبا احلسن:فقال
 !األرض؟

 ! أو يف قولكم؟!؟ يف قولنا:»عليه السالم«فقال 
 . بل أخربنا عن قولنا وقولكم:فقال

هنا الشجرة التي أ تزعم يا كعب أنت وأصحابك :»عليه السالم«فقال 
 .شق منها السفينة

 . كذلك نقول:ل كعبقا
 ولكنها النخلة التي أهبطها اهللا ، كذبتم يا كعب:»عليه السالم«فقال 

 . وأكل من ثمرها، من اجلنة، فاستظل بظلها»عليه السالم«تعاىل مع آدم 
 .هات يا كعب

 . أخربين عن أول عني جرت عىل وجه األرض، يا أبا احلسن:فقال
 !ولكم؟ أو يف ق!؟ يف قولنا:»عليه السالم«فقال 

 .ً أخربين عن األمرين مجيعا:فقال كعب
 ا تزعم أنت وأصحابك أهنا العني التي عليه:»عليه السالم«فقال 

 .صخرة بيت املقدس
 . كذلك نقول:قال كعب
 وهي التي رشب منها ، ولكنها عني احليوان، كذبتم يا كعب:قال
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 .اخلرض فبقي يف الدنيا
 . هات يا كعب:»عليه السالم«قال 
 . من اجلنة يف األرضءربين يا أبا احلسن عن يش أخ:قال

 !؟ أو يف قولكم!؟ يف قولنا:»عليه السالم«فقال 
 ً. عن األمرين مجيعا:فقال

 تزعم أنت وأصحابك أنه حجر أنزله اهللا من :»عليه السالم«فقال 
 . فاسود من ذنوب العباد،اجلنة أبيض
 . كذلك نقول:قال
 البيت من لؤلؤة بيضاء، جوفاء  ولكن اهللا أهبط، كذبتم يا كعب:قال

هات .  فلام كان الطوفان رفع اهللا البيت وبقي أساسه،من السامء إىل األرض
 .يا كعب
 أخربين يا أبا احلسن عمن ال أب له، وعمن ال عشرية له، وعمن :قال
 .ال قبلة له
ال عشرية له من ، وأما »عليه السالم« أما من ال أب له فعيسى :قال

، وأما من ال قبلة له فهو البيت احلرام، هو قبلة وال قبلة »المعليه الس«فآدم 
 .هات يا كعب. هلا

 ومل ، أخربين يا أبا احلسن عن ثالثة أشياء مل ترتكض يف رحم:فقال
 .خترج من بدن

 ،، وناقة ثمود»عليه السالم« هي عصا موسى : له»عليه السالم«فقال 
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 .وكبش إبراهيم
 . هات يا كعب:ثم قال
 . فإن أنت أخربتني هبا فأنت أنت، أبا احلسن بقيت خصلة يا:فقال
 . هلمها يا كعب:قال
 . قرب سار بصاحبه:قال
 .)١( إذ سجنه اهللا يف بطن احلوت، ذلك يونس بن متى:قال
 :ونقول

 :الحظ ما ييل
ً أن لديه علام ال يعرفه عىل وجه :إن كعب األحبار حياول أن يدعي
ما !! وليسا مها من أصحاب حممد. ًاألرض أحد ما خاله رجال أو رجلني
 .يعني أنه أعلم من عىل وجه األرض

بل هو قد شكك بوجود هذين !! ًولعله أعلم من هذين الرجلني أيضا
 .الرجلني من األساس

وهبذه األساليب واإلنتفاخات الكاذبة كان علامء أهل الكتاب هييمنون 
 .عيل عقول الناس

                                     
خصائص األئمة  و١٠٤ص» عليه السالم« قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )١(

 .٩٠ ـ ٨٩ص
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  !:ملاذا تبسموا؟
ًاألحبار تشكيكا، إن مل نقل نفيا مبطنا لوجود وقد تضمن كالم كعب  ً ً

.. »عليه السالم«العلم الذي يدعيه لنفسه لدى أحد من الناس حتى عيل 
طيلة عهد أيب بكر » عليه السالم«وكان الناس قد عاينوا من علوم عيل 

ولذلك .. ما هبرهم» صىل اهللا عليه وآله«وعمر، بل ويف عهد رسول اهللا 
، وكأهنم أحسوا أن اهللا سبحانه »عليه السالم«يهم عيل تبسموا حني طلع عل

 .قد أرسله ليكذب كعب األحبار
ًوعلينا أن ال ننسى أن كعبا كان قد مىض عليه بني املسلمني سنوات 

يف زمن عمر : وقيل. )١(كثرية، فإنه أسلم يف عهد أيب بكر كام عن أيب مسهر
صىل اهللا عليه «نبي إنه أسلم يف زمن ال: بل قيل. )٢(كام عن أيب نعيم

                                     
وخمترص  ١٩٠ ص٢٤جهتذيب الكامل و ١٥٧ ص٥٠جتاريخ مدينة دمشق  )١(

 .١٨١ ص٢١تاريخ دمشق ج
الدر و ٥٢٠ ص١ج لقرآن العظيمتفسري او ١٧٤ ص٥جلطربي لجامع البيان  )٢(

 ٢١وخمترص تاريخ دمشق ج ٤٩ ص٥جتفسري اآللويس و ١٦٩ ص٢جاملنثور 
عمدة القاري  و٤٤٦ ص٧جبن سعد الالطبقات الكربى  و١٨٢ و ١٨١ص
 ٥٠ج مدينة دمشق تاريخ و٣٩ ص٢٣جبن عبد الرب الالتمهيد  و٤٢ ص١٨ج
 ٣جلشيخ الطويس لالتبيان  و٣٥١صحقائق التأويل  و١٦٢ ـ ١٥٧ص
 ٣٢٦ ص٤جبن أعثم الكتاب الفتوح  و٩٩ ص٣ججممع البيان  و٢١٦ص

 .٢٧٦ ص١٨ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق و
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 .)١(»وآله
فال يعقل أن يكون قد مىض عليه هذا الزمن كله، وهو خيالط املسلمني 

ما يصده عن هذا » عليه السالم«ويتنسم أخبارهم، وال يعرف عن علم عيل 
املتضمن إلنكار الفضل ألهل الفضل، والتكذيب لرسول اهللا .. القول

عليه «فيام أخرب به عن علم عيل وكتاب اهللا تعاىل » صىل اهللا عليه وآله«
 ..»السالم

 هو التسامل الذي أظهرته هذه الرواية :ومالحظة أخرى نسجلها هنا
أعلم الصحابة، وذلك يضاف إىل عرشات » عليه السالم«ًعىل أن عليا 

األدلة األخرى التي تكذب ما يزعمونه من أعلمية بعض الناس يف القضاء 
 .»السالمعليه «أو يف غريه بالنسبة لعيل 
  :والفشل الذريع.. التحدي البديع

وقد ظهر كعب األحبار يف هذا املوقف بمظهر التحدي ألهل 
وأن . أنه مهيمن عىل الدين كله: وكأنه يريد أن يسقط قول القرآن.. اإلسالم

 ..دون سواه هو الذي عنده علم الكتاب» عليه السالم«ًعليا 
 وعاد بالفشل الذريع، ولكن اهللا سبحانه أبطل كيده، وأبار جهده،

 ..والذل املريع، وبمقام اخلزي الشنيع

                                     
 ١٨٢ ص٢١ وخمترص تاريخ دمشق ج١٦٣و  ١٦٢ ص٥٠جتاريخ مدينة دمشق  )١(

 .٤٢ ص١٨جدة القاري عم و٨٤ ص٨جفتح الباري  و١٨٣و 
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ًمل جيامل كعبا ومن وراءه، وقد » عليه السالم«ً أن عليا :ولذلك نالحظ
ًوكان صارما وحازما، ولذلك مل يقل له. وصفهم بالكذب ثالث مرات ً :

 ..ًأخطأتم مثال
  :هات يا كعب
ً أن كعبا مل يكن متحمسا لسؤال أمري:وقد لوحظ  املؤمنني، ولوال أن ً

هات يا : كان يستحثه عىل طرح أسئلته بقوله» عليه السالم«أمري املؤمنني 
ألنه ال يريد أن . ًكعب، ثم كان يفتح له آفاقا تثريه، فلعلنا ال نجده يواصلها

 . يفقد اهلالة التي أحاط نفسه هبا، والربيق الذي يظن أنه ينبثق ويتفايض عنه
 يستنزفه حتى أقر أنه مل يبق لديه يشء يمكنه أن »عليه السالم«وقد بقي 

 ..يدعي أن له خصوصية أو قيمة
يف » عليه السالم«عىل أن من األسئلة ما كان قد سئل وأجاب عنه عيل 

ًمناسبات سابقة، ومن البعيد أن ال يكون خربها قد بلغ كعبا، فإهنا تعنيه 
 .أكثر من أي شخص آخر
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  :شرثاين عالباب ال
 

  ..ينات من سياسات عثمانع
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  :الفصل األول
 

  ..اإلنكار على عثمان
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  :عثمان من أعظم املنكرين على ×علي 
، وعبد  دخل سعد بن أيب وقاص: يف كتاب الدار، قالذكر الواقدي
عىل » عليه السالم«، وعيل بن أيب طالب ، وطلحة، والزبريالرمحان بن عوف

عليه «، فكلموه يف بعض ما رأوا منه، فكثر الكالم بينهم، وكان عيل عثامن
 .من أعظمهم عليه» السالم

 . بثوبهًمغضبا، فأخذ الزبري» ه السالمعلي«فقام عيل 
 .إجلس، فأبى :فقال

ّ دعه، فواهللا ما علمت أنه ملا يكل، واهللا، لقد علم أهنا ال :عثامنفقال  ِّ َ
 .)١(تكون فيه، وال يف واحد من ولده

 :ونقول
 : أظهرت الوقائع

ن فيه وال يف أحد من ولده أي اخلالفة إهنا ال تكو: عثامنأن قول   ـ١
 غري صحيح، فإهنا ـ أعني اخلالفة ـ كانت فيه، ويف ولده اإلمام احلسن

                                     
 الصالح احللبي يبألتقريب املعارف  و٢٦٩  و٢٦٨ ص٣١ جاألنواربحار  )١(

 .٢٦٢ص
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 ! عىل أمر ال علم له به؟عثامن، فلامذا حيلف »عليه السالم«
هذا إذا أرارد اإلخبار، أما إذا أراد اإلنشاء، فاألمر يكون أدعى 

تساؤل، إذ هو ال يشارك العزة اإلهلية يف املشيئة والقضاء والتدبري، وليس لل
 .له قدرة عىل تغيري إرادة اهللا تعاىل يف أمور اخللق

يعلم بأهنا ال تكون فيه » عليه السالم«ًأن عليا : عثامنمن أين علم  ـ ٢
 !وال يف ولده، فإن اهللا مل يكشف له عن قلبه؟

من ، أو ، أو من ابن سالمقد أخذ ذلك من كعب األحبارإال إن كان 
، الذين كانوا يدسون أنوفهم يف شؤون غريمها من علامء أهل الكتاب

 !! املسلمني
من األمر » عليه السالم«َّإنه ال معنى ألن يكل أو أن يتعب عيل  ـ ٣

 ..املعروف والنهي عن املنكر، وهو يرى أنه قادر عىل ذلكب
 ليس يف حمله، بل جيب عليه أن يستجيب عثامنإن هذا اجلواب من   ـ٤

ًملا يطلبه منه ناصحوه، أو عىل األقل أن ينظر فيه، فإن كان حقا عمل به، 
م أن يقبلوا وعليه. ًوإن كان باطال، دفعه عن نفسه ببيان وجه بطالنه للناس

 .ًمنه ما كان حمقا فيه
قد » عليه السالم«ولكن طول الكالم يف تلك األمور، وغضب عيل 

ًأظهر أن ثمة عنادا وجلاجا ال جمال لتحمله، وال بد من رفضه، واإلحتجاج  ً
 .عليه، ولو بمغادرة املجلس

 كان يتهم نعثامقد يبني أن » عليه السالم« عن عيل عثامنإن ما قاله   ـ٥
أهنم ـ : ناصحيه بأهنم يريدون اإليقاع به، لإلستيالء عىل مقامه، مما يعني
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 .بنظره ـ ال يملكون اإلخالص املطلوب يف نصيحتهم
  !:اآلن وقد عصيت؟
ً ضج الناس يوما حني صلوا الفجر يف خالفة :، قالعن ايب إسحاق

، فحول وجهه إليهم، واستدبر القبلة، فنادوا بعبد الرمحان بن عوف، عثامن
 : ثم خلع قميصه من جيبه، فقال

: أشهد اهللا، وأشهدكم!! يا معرش أصحاب حممد، يا معرش املسلمني
 .. من اخلالفة كام خلعت رسبايل هذاعثامنأين قد خلعت 

َآآلن وقد عصيت قبل وكنت من ﴿: لصف األولفأجاب جميب من ا َ ْ َ َ َِ َ ْ َ ُْ ُ َ َْ َ َ
َاملفسدين ِ ِ ْ ُ﴾)١(. 

 !فنظروا من الرجل؟
 .)٢( »عليه السالم«فإذا هو عيل بن أيب طالب 

 : ونقول
 وعامله يدل عثامن إن ضجيج الناس عند صالة الفجر من خمالفات ـ ١

 حتى ليبدوا أهنا أصبحت عىل عظيم أثر تلك املخالفات عىل الناس،
 ..هاجسهم األكرب، ومصدر القلق هلم يف ليلهم وهنارهم

                                     
 . من سورة يونس٩١ اآلية )١(

 الصالح احللبي أليبتقريب املعارف  و٢٨٩  و٢٨٨ ص٣١ جاألنواربحار  )٢(
 .٢٨١ص
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 عثامن حني أعلن خلع  ما ذكر الرواية من أن عبد الرمحان بن عوفـ ٢
عىل النحو املذكور منها حيتاج إىل توضيح، فإن كان يريد خلع يده من 

إن بيعته له كانت باطلة من أول األمر، : بيعته، فيقال لهطاعته، والرجوع ب
ألهنا مبنية عىل تعمد إقصاء صاحب احلق الرشعي، الذي نص اهللا تعاىل 

 ..ًإمتثاال ألمر اهللا تعاىل» صىل اهللا عليه وآله«عليه، ونصبه رسول اهللا 
ومع ذلك، فإن هذا اخللع والرجوع بالبيعة، كان بعد فوات األوان، 

َآآلن وقد عصيت قبل وكنت ﴿: »عليه السالم«ال أمري املؤمنني ولذلك ق ْ َ ُْ َ ْ َ َ َُ َ َْ َ َ
َمن املفسدين َِ ِ ِْ ُ﴾)١(. 
تضمنت أن الذي أفسد األمور » عليه السالم« إن اآلية التي قرأها ـ ٣

وأن عمله هذا ال يصلح ما ..  نفسهمن األساس هو عبد الرمحان بن عوف
 ..أفسده
 كان ال يزال يرى أن له احلق يف  وحيتمل أن يكون ابن عوفـ ٤

 له حني موته، حيث جعل له عمرالنصب والعزل، إنطالقا من تفويض 
ً تنفيذا التفاق رسي كان بينه عثامنَّكلمة الفصل يف تعيني اخلليفة، فعني 

 . عمروبني 
، ومع أطامعه، حيث ًوكان هذا اإلتفاق منسجام مع ميول ابن عوف

 ..  أن جيعل اخلالفة له من بعده كام قد قدمناعثامنًأخذ عهدا من 
وهذا كالم وترصف ال يبتني عىل أساس يرضاه اهللا، إذ مل يكن حيق 

                                     
 . من سورة يونس٩١  اآلية)١(
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أوضحناه يف حمله، بل هو ترصف باطل، فام بني عليه  نفسه كام عمرذلك ل
 ..يكون مثله يف البطالن

ولو سلمنا بصحة ذلك يف موضوع الشورى، فال دليل عىل إعطائه هذا 
 والية عىل الناس بعد عمرمع العلم بأنه ليس ل.. احلق عىل نحو اإلطالق

 ..موته
، فلو سلمنا أن للناس احلق يف نصب اخلليفة عثامن وقد بايع ابن عوف

إذ لو كان هلم ذلك مل يكن .. بالبيعة له، فال دليل عىل أن هلم احلق يف عزله
ًنكث البيعة حراما، بل مل يتحقق النكث أصال ً. 

ً إنه إذا كان ابن عوف منابذا لعثامن إىل هذا احلد، فال يعقل أن يأتم  ـ٥
.. ً فحضوره يف املسجد للصالة ال يعني أنه يصيل مأموماصالةبه يف ال

 .يف املسجد» عليه السالم«ًوبذلك يعرف أيضا حال حضور عيل 
  : ومجع الناس على قراءة واحدة×علي 

 وغفل بعض من أدركناه، :ويف سنة مخس وعرشين قال ابن حجر
 الناس عثامنً له مستندا ـ مجع فزعم أنه كان يف حدود سنة ثالثني ـ ومل يذكر

 .)١(عىل قراءة واحدة

                                     
ط دار الفكر ( و ٢٠٩ ص١ج) ش.هـ ١٣٦٣ط سنة (اإلتقان يف علوم القرآن  )١(

تاريخ القرآن الكريم  و١٥ ص٩جفتح الباري  و١٦٥ ص١ج)  هـ١٤١٦سنة 
 .٥٩٧ ص٤جأعيان الشيعة  و٤٠حمد طاهر الكردي صمل
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 : فقد قالوا ما ييل
إين : ، قال يزيد النخعيالكوفة عىل يف زمن تويل الوليد بن عقبةـ  ١

: من كان يقرأ عىل قراءة أيب موسى:  هتف هاتف؛ إذلفي مسجد الكوفة
، فليأت الزاوية التي عند باب كندة، ومن كان يقرأ عىل قراءة ابن مسعود

 .اهللا فليأت الزاوية، التي عند دار عبد
 . وأمتوا احلج والعمرة للبيت :واختلفا يف آية من سورة البقرة، قرأ هذا

 .وأمتوا احلج والعمرة هللا :هذاوقرأ 
 كالم يف ً، وكان حارضا، ثم جرى بينه وبني ابن مسعودفغضب حذيفة

 .. ذلك
 .)١( أن يتصدى حلل املشكلعثامنذلك من بعد ثم طلب 
، وكان يغازي أهل عثامن قدم عىل  بن اليامنأن حذيفة: عن أنس  ـ٢
 اختالفهم ، فأفزع حذيفة مع أهل العراق، وآذرباجيان يف فتح أرمينيةالشام
 .راءةيف الق

 . والنصارىأدرك األمة قبل أن خيتلفوا اختالف اليهود :فقال لعثامن
أن أرسيل إلينا الصحف، ننسخها يف املصاحف، ثم  :فأرسل إىل حفصة

 ..نردها إليك
، وسعيد ، وعبد اهللا بن الزبريثابت، فأمر زيد بن فأرسلت هبا حفصة

                                     
التمهيد : راجع و٢٤٠ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و٢٠٨ ص١جالدر املنثور  )١(

 .١٥ ص٩فتح الباري ج:  وراجع١٤ ـ١١ عن املصاحف ص٢٧٨ ص١ج
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 .، فنسخوها يف املصاحف، وعبد الرمحان بن احلارث بن هشامبن العاص
 يف إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت :ثالثة ال للرهط القرشينيعثامنوقال 

 .، فإنه إنام نزل بلساهنميشء من القرآن، فاكتبوه بلسان قريش
 الصحف عثامنففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف يف املصاحف، رد 

 نسخوا، وأمر بام سواه من ، وأرسل إىل كل أفق بمصحف مماإىل حفصة
 .)١(القرآن يف كل صحيفة ومصحف أن حيرق

ختالف  بأن اإل:رصحت )٢(ومهام يكن من أمر، فإن املصادر الكثرية

                                     
 ٣٤٨ ص٤جسنن الرتمذي و ٩٩ ص٦ج )ط دار الفكر(صحيح البخاري  )١(

 ٢ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و٩٣و  ٩٢ ص١جمسند أيب يعىل و
 عن البخاري، والرتمذي، ٧٧  و٧٦ ص٨٩جاألنوار بحار و ٥٨١ص

  و٢٠٨ ص١ج) ش .هـ١٣٦٣ط سنة (وصاحب جامع األصول، واإلتقان 
:  وراجع،عن احلاكم ١٦٥ ص١ج) هـ ١٤١٦ط دار الفكر سنة (و  ٢٠٩

 ١٢جامليزان  و٤٥٣ ص٨جمستدرك سفينة البحار  و١٩٣ ص١مشكل اآلثار ج
 ١جلزركيش لالربهان  و٦٠٨ ص٢جبن العريب الأحكام القرآن  و١٢٢ص
 ٣٣صلكردي لتاريخ القرآن الكريم  و٣١٧ ص١جالدر املنثور  و٢٣٦ص

 .٢٤٦ ص٤ج إمتاع األسامع و٩٩١ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة و

 ١٤٥ ص٣صحيح البخاري ج:  مصادر ذلك كثرية؛ فراجع عىل سبيل املثال)٢(
واإلتقان  ٤٦ ص١ ج)ط دار الفكر( و ٢٣ و ٢٢ و ٢١ ص١وجامع البيان ج

=  ٢امل جـ وكنز الع١٦  و١٥ ص٩اري جـ وفتح الب.اريـ عن البخ٥٩ ص١ج
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ن يتصدى هلذا أ: عثامن، وطلب من فزع ذلك حذيفةأقد نام وازداد، حتى 
 .األمر، ففعل
 بسند صحيح، عن سويد بن وأخرج أبو داود«: قال السيوطي  ـ٣
ً إال خريا، فواهللا ما عثامنال تقولوا يف : »عليه السالم«قال عيل : ، قالغفلة

 ..ٍفعل الذي فعل يف املصاحف إال عن مأل منا
إن : بلغني أن بعضهم يقولما تقولون يف هذه القراءة؟، فقد  :قال

 ً.قراءيت خري من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفرا
 !فام ترى؟ :قلنا
أرى أن جيمع الناس عىل مصحف واحد، فال تكون فرقة وال  :قال
 .اختالف
 .)١(نعم ما رأيت :قلنا

                                     
 داود وابن  عن البخاري، والرتمذي، وابن سعد، والنسائي، وابن أيب٣٦٨ص= 

 وعن الكامل يف ٧ ص١ يف املصاحف، وابن حبان، والنرش جًاألنباري معا
 ١٠جصحيح ابن حبان  و٢٠ـ١٩ وعن املصاحف ص٥٥ ص٣التاريخ ج

تاريخ املدينة  و٢٤١ ص٣٩ وج٣٠٨ ص١٩جتاريخ مدينة دمشق  و٣٦٥ص
صحيح ابن حبان  و٤١ ص٢جلبيهقي لالسنن الكربى  و٩٩٢ص ٣جبن شبة ال
دار إحياء ط (البداية والنهاية  و١٥٦ ص٤جمسند الشاميني و ٣٦٥ ص١٠ج

 .٢٨٦ ص١١جسبل اهلدى والرشاد  و٢٤٣ ص٧ج )الرتاث العريب
)= دار الفكرط ( و ٢١٠ ص١ج) ش .هـ١٣٦٣ط سنة (اإلتقان يف علوم القرآن  )١(
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لو وليت لعملت : ، أنه قال»عليه السالم«ورووا عن عيل  ـ ٤
 .)١( هبا، أو لئن وليت لفعلت مثل الذي فعلعثامنباملصاحف عمل 

                                     
لكردي لتاريخ القرآن الكريم  و١٢٣ ص١٢جتفسري امليزان  و١٦٥ص ١ج= 
 ٢جكنز العامل  و٤١١ ص٨جحتفة األحوذي  و١٦ ص٩جفتح الباري  و٣٨ص
 ٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و٥٢ ص١ج  واجلامع ألحكام القرآن٥٨٣ص
 .٩٩٦ و ٩٩٥ ص٣البن شبة جتاريخ املدينة  و٢٤٨ و ٢٤٥ص

 ١٦٦ ص١ج) دار الفكرط ( و ٢١١ ص١ج) ش.  هـ١٣٦٣ط سنة ( اإلتقان )١(
 ٤تفسري القرآن العظيم ج و٢٣٥  و٢٤٠ص ١الربهان يف علوم القرآن ج: راجعو
 وتاريخ القرآن ٢٤ ص١ ج)هبامش الطربي( وغرائب القرآن ١١ص) اخلامتة(

 ١ ومناهل العرفان ج٤٢ ص٢بيهقي جكربى للسنن الال و٦٨للزنجاين ص
 ٢٤٤ ص٧ ج)دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية و ٢٧٥  و٢٥٥ص

رشاد إ و٢٧٨د صسعد السعو:  وراجع٢٨٦ ص١١سبل اهلدى والرشاد جو
تاريخ مدينة دمشق  و٩٩٥ ص٣بن شبة جال وتاريخ املدينة ٤٤٨ ص٧الساري ج

 ١٨٣ ص١ والفتنة الكربى ج٥٤ ص١ واجلامع ألحكام القرآن ج٢٤٥ ص٣٩ج
ط مؤسسة (و  ٣٧٣  و٣٧٠ ص٢ وكنز العامل ج١١١وتاريخ القرآن لألبياري ص

 داود، وابن األنباري، عن الصابوين يف املأتني، وعن ابن أيب ٥٨٤ ص٢ج) الرسالة
 والكامل يف التاريخ ١٦٣واحلاكم، والبيهقي، وبحوث يف تاريخ القرآن وعلومه ص

 ٨ ص١ والنرش يف القراءات العرش ج٢٨٨  و٢٨٩ ص١ والتمهيد ج١١٢ ص٣ج
 .١٦ ص٩جع فتح الباري جا ور١٣٨ ومباحث يف علوم القرآن ص٣٣ و
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 الناس عىل القراءة بوجه عثامنإنام محل  «:وقال احلارث املحاسبي
، ملا  واألنصارواحد، عىل اختيار وقع بينه وبني من شهد من املهاجرين

 .. يف حروف القراءات والشام الفتنة عند اختالف أهل العراقخيش
فأما قبل ذلك، فقد كانت املصاحف بوجوه من القراءات املطلقات 

 .)١(عىل احلروف السبعة التي نزل هبا القرآن
 :ونقول
ًاألمر قد بلغ حدا من اخلطورة ال  وفزع ألن إنام غضب حذيفة ـ ١

يمكن السكوت عليه، فهو يمس معجزة اإلسالم اخلالدة، فال بد من 
وال يكون ذلك إال من خالل السلطة، بعد أن .. التصدي هلذا اخلطر

 ..أصبحت النصائح القولية عاجزة عن التأثري
ً ـ هم دائام ـ ومنهم حذيفة» عليه السالم«وأصحاب أمري املؤمنني 

الذين هيتمون بحفظ دين الناس أكثر من كل أحد سواهم، لعمق وعيهم، 
وسعة أفق تفكريهم، وصائب نظرهتم، ألن والءهم ألمري املؤمنني، وقرهبم 
منه، وسامعهم توجيهاته ونصائحه يعطيهم املزيد من احلرص عىل الدين 

 ..وأهله، واملزيد من الوعي ومن اليقظة
، لقد  هيهات يا أهل العراق: لعكرشة بنت األطرش معاويةوقد قال

                                     
 ١٦٦ص ١ج) دار الفكر ط( و ٢١١ ص١ج) ش. هـ١٣٦٣ط سنة ( اإلتقان )١(

 . ٢٣٩ ص١جلزركيش لالربهان و
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 .)١(نبهكم عيل بن أيب طالب
ملظكم ابن أيب طالب اجلرأة عىل :  هيهات:وقال لسودة بنت عامرة
 .)٢(..ًالسلطان، فبطيئا ما تفطمون إلخ

 : إن إحراق املصاحف غري جائز، ويدل عىل ذلك الروايات التالية ـ٢
 يف املستدرك من كتاب الفردوس، بإسناده عن  روى ابن بطريق:ألف

: جييء يوم القيامة ثالثة: »صىل اهللا عليه وآله«قال رسول : ، قالجابر
 .ملسجد، والعرتةاملصحف، وا

 . حرقوين، ومزقوين:يقول املصحف
 . خربوين، وعطلوين، وضيعوين:ويقول املسجد
 . يا رب قتلونا، وطردونا ورشدونا، وجثوا باركني للخصومة:وتقول العرتة

 .)٣( ذلك إيل، وأنا أوىل بذلك:فيقول اهللا تبارك وتعاىل
                                     

 وحمادثة ٧١ وبالغات النساء ص١١١  و١٠٨ ص٢العقد الفريد ج:  راجع)١(
 .٢ ص١١ وقاموس الرجال ج٨١النساء ص

 ، عن بالغات النساء٤٦١ ص١٠ وقاموس الرجال ج٣٢٥ ص١ العقد الفريد ج)٢(
 .٩٣ ص٣والفتوح البن أعثم ج

 ٢٢٢ ص٧جبحار األنوار  و١٩٣ ص١١ج )سسة الرسالةط مؤ(كنز العامل  )٣(
مستدرك سفينة  و٣٣٣ ص١٠٨ وج٤٩ ص٨٩ وج١٨٧ و ١٨٦ ص٢٤وج

اخلصال  و٤٢٧ ص٩ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٨ ص٦جالبحار 
 .٤٤١ ص٤ججامع أحاديث الشيعة  و١٧٥ص
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، عن عبد اهللا بن وروى نحو ذلك الصدوق عن حممد بن عمر اجلعايب
، عن األبطح، عن ، عن أيب بكر بن عياش، وعن احلسني بن الزبرقانبرش

 ..)١(، عن جابرأيب الزبري
 يف  عن حرق املصاحف، فقد روى الثقفيعثامن هنى إن أبا ذر :ب
، عثامنيا :  قد أمر بتحريق املصاحف قالعثامن ملا رأى أن أن أبا ذر: تارخيه

 .)٢(دم هيراقال تكن أول من حرق كتاب اهللا، فيكون دمك أول 
ً أن ذلك يعد استخفافا بالدين، وإهانة لكتاب اهللا :ً ويدل عليه أيضا:ج

 .)٣(تبارك وتعاىل، الذي جيب صيانته عن البذلة واإلستخفاف
وكتب يف مجع املصاحف من اآلفاق حتى مجعت، «:  قال اليعقويب ـ٣

ل به  أحرقها، فلم يبق مصحف إال فع:ثم سلقها باملاء احلار واخلل، وقيل
 .»ذلك خال مصحف ابن مسعود

 .)٤( بسبب امتناعه عن تسليم مصحفهثم ذكر كرس أضالع ابن مسعود
                                     

ط (وسائل الشيعة و ٣٦٨ ص٨٠ وج١٨٧  و١٨٦ ص٢٤جاألنوار  بحار )١(
واخلصال  ٤٨٤ ص٣ج) اإلسالميةط دار  ( و٢٠٢ ص٥ج) يتآل البمؤسسة 

 .٢٩٦ ص١٠جلنجفي لموسوعة أحاديث أهل البيت  و٨٣ ص١ج

 .٢٦٣صتقريب املعارف  و٢٧٠ ص٣١جبحار األنوار  )٢(
 ١١٠ و١٠٩ ص٤تلخيص الشايف جو ٢٨٥ ص٤جمامة الشايف يف اإل )٣(

 .٤٧ ص٣ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و

 .١٧٠ ص٢جتاريخ اليعقويب  )٤(
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ًوسلق املصاحف باملاء احلار واخلل، ألنه قد يكون أشد قبحا من 
 .اإلحراق
يف محله الناس  عثامنهو تصويب فعل » عليه السالم«إن مراد عيل   ـ٤

ألنه ال يرىض .. ومل يرد تصويبه يف حرقه للمصاحف.. عىل قراءة واحدة
 .»صىل اهللا عليه وآله«بفعل ما فيه إهانة للقرآن، وما هنى عنه رسول اهللا 

ُإن القرآن كان يقرأ عىل الوجوه السبعة، : قول احلارث املحاسبي  ـ٥ ُ
ألن القرآن .  السبعة التي نزل هبا القرآن، ال يصحاملطلقات عىل احلروف

 حقائق هامة :كام ذكرنا يف كتابنانزل عىل حرف واحد من عند الواحد، 
 .حول القرآن الكريم

إن القراءات السبع هي األحرف السبعة، فإنه  :ًوال يصح أيضا قوهلم
 ..جمرد رجم بالغيب

أهنا تدخل يف نطاق كام أننا ال نرتاب يف بطالن كثري من القراآت، و
 ..)١(وصمة التحريف التي يسعى األعداء إلحلاقها بالقرآن

  :املرسوم العلوي العام
 القرآن ال هياج :هو الذي أطلق كلمته املشهورة» عليه السالم«ًإن عليا 

َّوال حيول بعد اليوم، لكي يمنع من أي يشء يوجب توهم التحريف، حتى 
 .لو جاء عىل سبيل التفسري والبيان

                                     
 .القراءات واألحرف السبعة:  فصل١٧٧ حقائق هامة حول القرآن الكريم ص)١(



  ١٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ١٧٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍ منضود﴿: »عليه السالم«ً أن رجال قرأ عنده :فقد روي ٍوطلح ُ َّ ْ َ َ﴾)١(. 
: إنام هو وطلع منضود، ثم قرأ!  وما شأن الطلح؟:»عليه السالم«فقال 

ٌطلعها هضيم﴿ ِ َ َُ ْ َ﴾)٢(. 
 !ِّ أال نحوهلا؟:فقلنا
 .)٣( إن القرآن ال هياج بعد اليوم، وال حيول:قال

                                     
 .الواقعة من سورة ٢٩ اآلية )١(

 .الشعراء من سورة ١٤٨ اآلية )٢(

عن ابن  ٥١٩ ص٢ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ٣٢٨ ص٢كنز العامل ج: راجع )٣(
ط دار (و  ١٠٤ ص٢٧األنباري يف املصاحف، وابن جرير، وجامع البيان ج

 ٩ججممع البيان و ٤٩٥ ص٩جلطويس لالتبيان  و٢٣٤ ص٢٧ج) الفكر
 ٥جنور الثقلني  و٩٠ ص٧وج ١٢٢ ص٥جالتفسري الصايف و ٣٦٤ص
تفسري اآللويس و ١٥٥ ص٥جفتح القدير و ١٥٧ ص٦جالدر املنثور و ٢١٥ص
 ٢٠٧ ص٩جتفسري الثعلبي و ٢٨٢ ص٤جتفسري البغوي و ١٤١ ص٢٧ج
 والقراءات ٢٦٢ ص٢واملحجة البيضاء ج ١٢٨ ص١٩جتفسري امليزان و

 والتمهيد يف علوم ٥٥ عن كولد تسيهر ص٩٩ريخ وتعريف صات: القرآنية
 عن ابن جرير، وعن القراءات ١١٠ ص٢ وج٣٢٢ و ٢٨٩ ص١القرآن ج
 ٦جفتح الباري  و٢٢٦ ص٤جمستدرك الوسائل :  وراجع١٥١الشاذة ص

 واجلامع ٢٤٤ ص٥جاملحرر الوجيز  و١٥٠ ص١٥جعمدة القاري  و٢٢٨ص
 .٣٢٥ ص٤جإمتاع األسامع  و٢٠٨ ص١٧جألحكام القرآن 
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 :ونقول
 واحلقيقة .واضحةغري د صيغ بصورة أن صدر الرواية، ق :يالحظ

 الناس عن الشائع عندأنه عليه السالم، قصد إىل تصحيح املفهوم : هي
الطلح، حيث رأى أهنم يفرسون الطلح، بشجر العظاه، وهو شجر عظيم، 

 .ترعاه اإلبل
 أن املقصود بالطلح، الذي يمتن اهللا عليهم بكونه يف :فأوضح هلم

 .ًضود، وهو الذي يكون هضياماجلنة، هو الذي يوصف بأنه من
 يشء خيرج، كأنه نعالن مطبقان، واحلمل بينهام :والطلع من النخل

 .  كذا يقول أهل اللغة.)١(منضود والطرف حمدد
 .أما شجر العظاه، الذي ترعاه اإلبل؛ فليس كذلك

ستدالل، لزوم تغيري احلرف فتخيل السائلون، بعد هذا التفسري، واإل
 ولعلهم كانوا يرون جواز تبديل الكلامت ).قرآنيةأي تغيري الكلمة ال(

 فعرضوا عليه ذلك، فرفض !؟<ّأوال نحوهلا>: بمرادفاهتا، بقرينة قوهلم
 ..»عليه السالم«

ّثم بني هلم قاعدة كلية، تقيض بعدم املساس بأي شأن من شؤون 
                                     

تاج و ٥٩ ص٣جالقاموس املحيط  و٥٥٤  و٥٥٣حميط املحيط ص:  راجع)١(
 ١٦٧ ص٥٥جبحار األنوار :  وراجع٣٢٢ ص١١وج ٩٣ ص١جالعروس 

 ٤٤ ص١٢جلنجفي لموسوعة أحاديث أهل البيت  و١٢٦ و ٥٩ ص٦٣وج
 . ١٦٦ ص٣جتفسري أيب السعود و
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ًالقرآن إطالقا؛ فالقرآن ال هياج، وال حيول أيضا  :معناهألن السامح بذلك  ..ً
ً شأنه أن يزيد األمر سوءا، والطني بلة، ما دام أن األجيال القبول بام من

 طالالحقة، قد يلتبس عليها األمر، وتقع يف املحذور الكبري، حينام ختل
 ..)١(التفسري بالقرآن، ويرتتب عىل ذلك من املفاسد ما ال خفاء به عىل أحد

  :اقرؤا كما علمتم
 إن رسول اهللا يأمركم أن تقرؤا :ولهق» عليه السالم«وقد روي عن عيل 

 .)٢(ِّالقرآن كام علمتم
تأمر » عليهم السالم«وثمة روايات عديدة مروية عن أئمة أهل البيت 

ِّالناس باإللتزام بأن يقرؤا كام علموا، أو كام يقرأ الناس وأن ال يتجاوزا ذلك ُ. 
 .)٣(»عليه السالم «وقد ورد ذلك يف رواية عن اإلمام الصادق

                                     
 .٢٦٥صالكريم  حقائق هامة حول القرآن )١(

 ١النرش يف القراءات العرش جو ٣٣٩ ص٢ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  )٢(
مناقب آل أيب :  وراجع٨٢ تاريخ وتعريف ص: والقراءات القرآنية٣٣ص

 .٤٢ ص٢طالب ج

 وكتاب ٢٧٣ ص٥ والوايف ج٢٦٣ ص٢ واملحجة البيضاء ج٦٣١ ص٢ الكايف ج)٣(
 ٦ج) آل البيتط مؤسسة ( ووسائل الشيعة ٢٧٥مصباح الفقيه صالصالة من 

 ٣٢٩أوائل املقاالت ص و٨٢١ ص٤ج) اإلسالميةط دار (  و١٦٣ص
 و ٢٢٥ وعدة رسائل للمفيد ص٣١٥ ص٣لحر العاميل جلالفصول املهمة و

 . واملسائل الرسوية٢٢٦
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 .)١(»عليه السالم«وحديث آخر عن أيب احلسن 
 .)٢(»عليه السالم « احلديث املروي عن اإلمام الباقر:اف إىل ذلكيض
 .وغري ذلك )٣(»عليه السالم «مروي عن أيب عبد اهللا :حديث آخرو
 
 

                                     
ط ( و ١٦٣ ص٦ج) آل البيتط مؤسسة (الشيعة ووسائل  ٦١٩ ص٢الكايف ج )١(

 ٣١٥ ص٣جلحر العاميل لالفصول املهمة  و٨٢١ ص٤ج) اإلسالميةدار 
 التفسري و١٧٠ ص٣جنور الثقلني و ٢٧٥وكتاب الصالة من مصباح الفقيه ص

 ٢ والبحر الزخار ج٢٨٩ ص١والتمهيد يف علوم القرآن ج ٤٠ ص١جالصايف 
 .نتصارحكاه يف اإل: ه وقال يف هامش٢٤٧ص

ووسائل  ٢٥٧ص) رة اإلرشاد ـ طهرانط وزا(و  ٩٢  و٩١ تفسري فرات ص)٢(
 ١٨ج) اإلسالميةط دار ( و ٢٠٢ ص٢٧ج) آل البيتط مؤسسة (الشيعة 
 ١٦٤ ص١ججامع أحاديث الشيعة  و١٩٧ ص٢٧جبحار األنوار  و١٤٩ص

 .٦صتفسري أيب محزة الثاميل و

ط  ( و١٦٣ ص٦ج) آل البيتط مؤسسة (الشيعة ووسائل  ٦٣٣ ص٢ الكايف ج)٣(
الفصول  و٢٢٦ ص٤جمستدرك الوسائل ، و عنه٨٢١ ص٤ج) اإلسالميةدار 

 ٣جنور الثقلني  و٨٨ ص٨٩جبحار األنوار  و٣١٥ ص٣جلحر العاميل لاملهمة 
 .١٧٠ص
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  :أقوال وتفاصيل: قتل اهلرمزان
وقتل «،  وجفينة قتل اهلرمزانأن عبيد اهللا بن عمر:  ذكر ابن سعدـ ١

 .»، وكانت تدعي اإلسالمابنة أيب لؤلؤة
 .)١( عثامنوكان ذلك يف األيام الثالثة للشورى، قبل أن يبايع 

قاتلك اهللا قتلت : يقول، وعثامن عثامن كان ينايص  أن عبيد اهللا:وذكر
 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله«ًرجال يصىل، وصبية صغرية، وآخر من ذمة رسول اهللا 

 .)٣( حني ويل كيف تركه فعجبت لعثامن:فعن وجزة عن أبيه
 .)٤( ويل حنيعثامن حبس يف السجن حتى أطلقه  أن عبيد اهللاً:وذكر أيضا

                                     
 وعن ١٣٣ ص٨جالغدير  و١٦ ـ ١٥ ص٥ الطبقات الكربى البن سعد ج)١(

 .٢٤ص ٥جأنساب األرشاف 

 ١٣٣ ص٨جالغدير  و١٦ ص٥ج و٣٥٧ ص٣ج الطبقات الكربى البن سعد )٢(
 .٢٩٧ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٦٤ ص٣٨جتاريخ مدينة دمشق و

 ١٣٤ ص٨جالغدير  و١٦ ص٥ج و٣٥٧ ص٣جالطبقات الكربى البن سعد  )٣(
 .٦٤ ص٣٨جتاريخ مدينة دمشق و

 .١٣٤ ص٨جالغدير  و١٦ ص٥الطبقات الكربى البن سعد ج )٤(
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 إن ويل سيقتله، ملا كنت عثامن فكنت أحسب أن :وقال حممود بن لبيد
 .)١(أراه صنع به
ما ذنب : قال عيل لعبيد اهللا بن عمر:  قال وعن عبد اهللا بن حنطب ـ٢

 ! حني قتلتها؟بنت أيب لؤلؤة
 ورأي األكابر من أصحاب عثامن فكان رأي عيل حني استشاره :قال

 عثامن كلم بن العاص وعمرعىل قتله، لكن » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 .حتى تركه

 ويل سلطان بن عمر لو قدرت عىل عبيد اهللا :فكان عيل يقول
 .)٢(القتصصت منه

 حدثني من : قال، حدثني هشام بن سعد: قالأخربنا حممد بن عمر  ـ٣
 : قالبن عباساسمع عكرمة موىل 

 .)٣( لو قدر عليهكان رأي عيل أن يقتل عبيد اهللا بن عمر
  عن الزهري، حدثني حممد بن عبد اهللا: قال،أخربنا حممد بن عمر

 أشريوا يف قتل هذا : فقال،نصار واأل دعا املهاجرينعثامنملا استخلف : قال
 .الذي فتق يف الدين ما فتق

                                     
 ١٣٤ ص٨جالغدير  و١٦ ص٥ج و٣٥٧ ص٣جالطبقات الكربى البن سعد  )١(

 .٦٤ ص٣٨جتاريخ مدينة دمشق و

 .٦٨ ص٣٨تاريخ مدينة دمشق ج و١٧ و ١٦ ص٥ الطبقات الكربى البن سعد ج)٢(

 .٦٩ و ٦٨ ص٣٨جتاريخ مدينة دمشق  و١٧ ص٥ الطبقات الكربى البن سعد ج)٣(
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 عىل عثامن عىل كلمة واحدة يشجعون نصار واألفأمجع رأي املهاجرين
 يريدون يتبعون عبيد اهللا ، وجفينة، أبعد اهللا اهلرمزان: وقال جل الناس،قتله
 . فكثر ذلك القول،أباه

مر قد كان قبل أن  إن هذا األ، يا أمري املؤمنني:فقال عمرو بن العاص
 فتفرق الناس عن كالم عمرو . فأعرض عنه،يكون لك سلطان عىل الناس

 .)١(بن العاص
 واحتملتها ، وقد جعلتها دية،أنا وليهم: عثامن قال : قولهزاد الطربي (
 ).)٢(يف مايل

 :ونقول
؛  وعىل أنه كان ينفق أمواله عثامن إن هذا يدل عىل كثرة أموال :قد يقال

 ..هذه يف الديات، ويف مصالح املسلمني
 عىل أن صدور غري هذا  بأن هذه قضيته يف واقعة، وهي ال تدل:وجياب

ونحن مل نستطع تأكيد ذلك، فإن .. املورد، لو أنه ذلك قد حصل بالفعل

                                     
تاريخ  و١٣٤ ص٨جالغدير  و١٧ ص٥الطبقات الكربى البن سعد ج:  راجع)١(

 ١٩٤ ص٣جرشح معاين اآلثار :  وراجع٦١ و ٦٥ ص٣٨جمدينة دمشق 
 .٣٣٤ ص٦جنصب الراية و

 ٣٠٢ ص٣ج) مؤسسة األعلميط ( و ٢٣٩ ص٤تاريخ األمم وامللوك ج:  راجع)٢(
الغدير  و٣٠٦ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٧٥ ص٣جالكامل يف التاريخ و
 .١٣٥ ص٨ج
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 ..التاريخ مل يصفح لنا عن أي من التفاصيل املتعلقة هبذا األمر
عىل أن هذا ال بد أن يعد من ترصفاته التي مل يرد هبا مصلحة املسلمني، 

 ..، ولو بابطال حد من حدود اهللا، كام سيتضحبل أراد هبا ارضاء آل عمر
 استشار عثامن أن :بن جريجا فحدثني : قالأخربنا حممد بن عمر

 وكانا قد . وال يقتل هبام عبيد اهللا بن عمر، فأمجعوا عىل ديتهام،املسلمني
 .عمرفرض هلام  و.أسلام

 فهرب ،وكان عيل بن أيب طالب ملا بويع له أراد قتل عبيد اهللا بن عمر
  .)١( فقتل بصفني، فلم يزل معه، بن أيب سفيانمنه إىل معاوية
 وثب عبيد اهللا بن عمرملا طعن :  قالعن عبيد اهللا بن عبيد بن عمري  ـ٤

 . قتل اهلرمزانإن عبيد اهللا بن عمر: عمر فقيل ل، فقتله، عىل اهلرمزانعمر
 ! ومل قتله؟:قال
 .قتل أيب إنه :قال
 ! وكيف ذلك؟:قيل
 . وهو أمره بقتل أيب، بأيب لؤلؤةً رأيته قبل ذلك مستخليا:قال

                                     
 ٦٩ ص٣٨جتاريخ مدينة دمشق  و١٧ ص٥ الطبقات الكربى البن سعد ج)١(

 ٣أسد الغابة ج و٣٣٤ ص٦جنصب الراية :  وراجع١٣٤ ص٨جالغدير و
الفايق يف غريب احلديث  و١٠١٢ ص٣ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإل و٣٤٣ص
 .١٨٧صبن قتيبة الاملعارف  و٢٥٩ ص٢ج
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 البينة  انظروا إذا أنا مت فاسألوا عبيد اهللا، ما أدري ما هذا:عمروقال 
ام البينة فدمه بدمي، وإن مل يقم البينة  فإن أق!، هو قتلني؟عىل اهلرمزان

 . من اهلرمزانفأقيدوا عبيد اهللا
 !؟ يف عبيد اهللاعمر أال متيض وصية : قيل لهعثامنفلام ويل 
 !؟ ومن ويل اهلرمزان:قال
 ! أنت يا أمري املؤمنني:قالوا
 . )١( قد عفوت عن عبيد اهللا بن عمر:فقال
إن هذا األمر كان «:  قال لعثامنأن عمرو بن العاص:  ويف نص آخر ـ٥

 .)٢(»ًهدرا وليس لك عىل الناس سلطان، فذهب دم اهلرمزان
يف أمر عبيد اهللا، » عليه السالم« رجع إىل عيل عثامنإن :  وقالواـ ٦

 .أقتل عبيد اهللا: »عليه السالم«فقال له 
ال أفعل، ولكن هذا ! ً كيف أقتل رجال قتل أبوه أمس؟:عثامنفقال 

                                     
 ٦٣ ص٣٨جتاريخ مدينة دمشق  و٦٢ و ٦١ ص٨السنن الكربى للبيهقي ج )١(

 .١٣٣ ص٨والغدير ج

وأخرجه الطربي يف : وقال يف أدب القضاء،  عن الكرابييس١٣٢ ص٨ الغدير ج)٢(
 ١٥٠ص ٢ج واملحب الطربي يف الرياض ، بتغيري يسري٤٢ص ٥جتارخيه 

: راجعو . وصححه باللفظ املذكور٦١٩ص ٣جوذكره ابن حجر يف اإلصابة 
 .١٧ ص٥الطبقات الكربى البن سعد ج
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 .)١(أعفو عنه، وأودي ديتهرجل من أهل األرض، وأنا وليه 
:  الصورة األوضح واألتم، فهو يقول ما ملخصه ونجد عند املفيد ـ٧

 تعلل تارة بأن أباه قتل، وال يرى قتله اليوم، لكي ال حيزن عثامنإن 
املسلمون بذلك، وتواتر عليهم اهلموم والغموم، وملا خياف من اإلضطراب 

 .به والفساد
هذا الرأي، وأعلمه أن حدود اهللا » عليه السالم«فرد عليه أمري املؤمنني 

 ..ال تسقط، وال جيوز تضييعها بمثل هذا اإلعتالل
: وقال..  إىل التعلل بالراي يف إسقاط احلد عن ابن عمرعثامنفعدل 

 .قد رأيت العفو عن قاتلهو.  رجل غريب، ال ويل لهاهلرمزان
 ليس لإلمام أن يعفو عن حد :»عليه السالم«فقال له أمري املؤمنني 

وليس لك أن تعفو عن ابن . يتعلق باملخلوقني إال أن يعفو األولياء عنه
 .عمر

ولكن إن أردت أن تدرأ احلد عنه، فأد الدية إىل املسلمني الذين هم 
 ..، واقسمها مع ما يف بيت املال عىل مستحقيهأولياء اهلرمزان
 أما أنت فمطالب : يف ذلك قال لهعثامنتعلل » عليه السالم«فلام رأى 
 . يوم يعرض اهللا اخللق للحساببدم اهلرمزان

 آلخذن وأما أنا فإنني أقسم باهللا لئن وقعت عيني عىل عبيد اهللا بن عمر
                                     

 ٢٦ وج٢١٩ ص١٠جلرسخيس لاملبسوط :  وراجع٢٤٥ ص٧ بدائع الصنائع ج)١(
 .١٣٩ ص٨جالغدير  و١٣٣ص
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 .وإن رغم أنف من رغم. حق اهللا منه
عليه «ً ليال، وأمره باهلرب من أمري املؤمنني  عبيد اهللاعثامنفاستدعى 

، الكوفة أقطعه فيه ً كتاباعثامنً ليال، وقد أصحبه املدينةفخرج من . »السالم
عليه «، فلم يزل هبا حتى ويل أمري املؤمنني فهي تسمى كويفة ابن عمر

واجتهد يف حربه مع جند .  يف مجلة املباينني له، فكان عبيد اهللا»السالم
 .)١(.. فقتله اهللا ببغيه إلخ،الشام
 بادر عبيد اهللا  عمر بن اخلطاببعد أن طعن أبو لؤلؤة: ً وقالوا أيضا ـ٨

ويف نص (ً، وبنتا أليب لؤلؤ ً، ورجال اسمه جفينة إىل قتل اهلرمزانبن عمر
وذلك ) ولعله غلط ملخالفته لسائر النصوص. )٢( وابنتهاهلرمزان: آخر

ّ ادعى أنه رأى  سمع أن عبد الرمحان بن أيب بكربحجة أن عبيد اهللا بن عمر
 يتناجون، فلام رأوه ثاروا، فسقط منهم خنجر ة، وأبا لؤلؤ وجفينةاهلرمزان
 .)٣(له رأسان

                                     
 وأشار ٩٥ و ٩٤ص) قم ـ مكتبة الداوريط ( و ١٧٦ و ١٧٥اجلمل ص:  راجع)١(

 واألخبار الطوال ٥١٠ ص١ ج٤أنساب اإلرشاف:  إىل املصادر التاليةهيف هامش
 واملغني لعبد اجلبار ١٦٤ و ١٦٣ ص٢ وتاريخ اليعقويب ج١٧٨ و ١٦١ص
 ١٢٣ ص٤ص الشايف ج وتلخي٣٠٥ ـ ٣٠٣ ص٤ والشايف ج٥٦ ص٢ ق٢٠ج
 .٦٢ ـ ٥٩ ص٣ وج٥٥ ـ ٥٤ ص٩ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج١٢٥ـ 

 .٣٤٢ ص٣أسد الغابة ج )٢(

=  ٣٠٣ ص٣ج) مؤسسة األعلميط ( و ٢٤٠ ص٤تاريخ األمم وامللوك ج:  راجع)٣(
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، فدافعهم  باهلرمزان طلب املسلمون قتل عبيد اهللاعثامن وملا ويل  ـ٩
ً، وأقطعه هبا دارا، وأرضا فنسب املوضع الكوفة، وعللهم، ومحله إىل عثامن ً

 .)١(ـ فنقم املسلمون منه ذلكإليه ـ كويفة ابن عمر
: ً بالقتل، فقدم عليه يوما، فقال لهوكان أمري املؤمنني يتوعد ابن عمر

 .)٢(ًأما واهللا، لئن ظفرت بك يوما من الدهر ألرضبن عنقك

                                     
 ٣ والرياض النرضة ج٣٤٣ ص٣ وأسد الغابة ج٧٥ ص٣والكامل يف التاريخ ج= 
 ٦ وج٤٢ ص٥ج) ط دار الكتب العلمية( و ٦١٩ ص٣ واإلصابة ج٨٩ص
املصنف  و١٣٢ ص٨جالغدير  و٢٩٦ ص٣لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و٤٤٩ص

 ٣جرشح معاين اآلثار  و١١٠ ص١جاآلحاد واملثاين  و٤٧٨ ص٥جلصنعاين ل
البن سعد الطبقات الكربى  و٦٢ و ٦١ ص٣٨تاريخ مدينة دمشق ج و١٩٤ص
الدراية يف ختريج  و٥٠٩ ص١٠لتسرتي ج لقاموس الرجال و٣٥٥ ص٣ج

 .٢٦٣ ص٢أحاديث اهلداية ج

)  قمـدار اهلجرة ط (و  ١٨٤ ص١ ق٣ج) مطبوع مع دالئل الصدق( هنج احلق )١(
بحار األنوار  و١٦٣ ص٢تاريخ اليعقويب ج: عن املرتىض، وراجع ٣٠١ص
 .٦١ ص٣للمعتزيل جرشح هنج البالغة  و١٣٦ ص٨جالغدير  و٢٢٥ ص٣١ج

إبطال الباطل :  وراجع١٨٤ ص١ ق٣ج) ئل الصدقمطبوع مع دال( هنج احلق )٢(
 ٢٢٤ ص٣١جبحار األنوار :  وراجع)نفس اجلزء والصفحة(البن روزهبان 

 . ٣٠٤ ص٤جمامة الشايف يف اإل و٦١ ص٣للمعتزيل جرشح هنج البالغة و
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عليه «، فقال )١(وطلبه يف أيام خالفته ليقتله، فهرب إىل معاوية
 .)٢(لئن فاتني يف هذا اليوم ال يفوتني يف غريه: »السالم
 : حني استخلف، فكان مما قالعثامن وخطب  ـ١٠

، وكان اب اهلرمزانصأ  أن عبيد اهللا بن عمر:وقد كان من قضاء اهللا«
كم وقد إماماهلرمزان من املسلمني، وال وراث له إال املسلمون عامة، وأنا 

 ! أفتعفون؟،عفوت
 . نعم:قالوا

ً أقد الفاسق، فإنه أتى عظيام، فقتل مسلام بال :»عليه السالم«فقال عيل  ً
 .ذنب

 .)٣(ً لئن ظفرت بك يوما ألقتلنك باهلرمزان يا فاسق،:وقال لعبيد اهللا
                                     

 ١ ق٣ ودالئل الصدق ج١٨٤ ص١ ق٣ج) مطبوع مع دالئل الصدق( هنج احلق )١(
 ٣٨جتاريخ مدينة دمشق  و١٧ ص٥ سعد جالطبقات الكربى البن و١٨٦ص
أسد الغابة  و٣٣٤ ص٦جنصب الراية :  وراجع١٣٤ ص٨جالغدير و ٦٩ص
 ٣ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإل و٢٦١ ص١٩جالوايف بالوفيات  و٣٤٣ ص٣ج
بن قتيبة الاملعارف  و٢٥٩ ص٢جالفايق يف غريب احلديث  و١٠١٢ص
 .١٨٧ص

 ٣٦٣صالدر النظيم و ١٣٧ ص٨جالغدير  و٣٨٥ ص٢ مروج الذهب ج)٢(
 .٦١٦ ص٤جأعيان الشيعة و

 . ١٣٢ ص٨جالغدير  و٢٤ ص٥ أنساب األرشاف ج)٣(
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 يف أمر عبيد اهللا بن عثامنأن الناس كلموا :  عن حممود بن لبيد ـ١١
أهيا : م قال فحمد اهللا وأثنى عليه، ث،، فصعد املنرب وقتله اهلرمزانعمر

 ، وإنام قتله عبيد اهللاواهلرمزان الناس، قد أكثرتم يف أمر عبيد اهللا بن عمر
 ثم اخلليفة، أال وإين قد ، اهللاهتمة بدم أبيه، وإن أوىل الناس بدم اهلرمزان

 . اهللاوهبت دمه لعبيد
 يا أمري املؤمنني، ما كان هللا كان اهللا أملك :، فقالفقام املقداد بن األسود

 .به منك، وليس لك أن هتب ما اهللا أملك به منك
 . ننظر وتنظرون:فقال

ألقتلن  واهللا لئن ملكت : فقال،»عليه السالم« ً علياعثامنفبلغ قول 
 . باهلرمزانعبيد اهللا

 .)١(ليفعلن واهللا لئن ملك :فبلغ ذلك عبيد اهللا، فقال
، عن أبان بن  عن حممد بن إسحاق،زياد بن عبد اهللا البكائي عن  ـ١٢
 فكلمه ، بعد ما استخلفعثامن أتى »عليه السالم« أن أمري املؤمنني :صالح

اقتل هذا الفاسق اخلبيث الذي قتل : ، ومل يكلمه أحد غريه، فقاليف عبيد اهللا
 .ً مسلامًامرءا

و رجل من أهل  إنام ه!؟قتله اليومأقتلوا أباه باألمس و: عثامنفقال 
 .األرض

                                     
بحار  و٧١٠ و ٧٠٩ص) ـ  قمدار الثقافةط ( و ٣٢١ و ٣٢٠ ص٢جلطويس لاألمايل  )١(

 .٤١صبن عقدة ال» عليه السالم«فضائل أمري املؤمنني  و٢٢٦ ص٣١جاألنوار 
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 !يا فاسق« : فقال له،»عليه السالم« عىل عيل  عليه مر عبيد اهللاىفلام أب
 .)١(».. من الدهر ألرضبن عنقكً أما واهللا لئن ظفرت بك يوما!إيه

 أن املسلمني ملا :، عن أبيه، عن زيد، عن احلسن بن عيسىوروى القباد
ليس لك أن تعفو : ، قالواإين قد عفوت عن عبيد اهللا بن عمر: عثامنقال 
 .عنه

سالم، وأنا أوىل  قرابة من أهل اإل واهلرمزانةن بىل، إنه ليس جلفي:قال
 . فقد عفوتـين ويل املسلمني  ألـهبام 

 إنه ليس كام تقول، إنام أنت يف أمر مها بمنزلة :»عليه السالم«فقال عيل 
أقىص املسلمني، وإنام قتلهام يف إمرة غريك، وقد حكم الوايل الذي قبلك 
الذي قتال يف إمارته بقتله، ولو كان قتلهام يف إمارتك مل يكن لك العفو عنه، 

 . سائلك عن هذافإن اهللا! فاتق اهللا
 أن املسلمني قد أبوا إال قتل عبيد اهللا أمره فارحتل إىل عثامنوملا رأى 

، فعظم كويفة ابن عمر: ، وهي التي يقال هلاً وأرضاً وأقطعه هبا دارا،الكوفة
 .)٢(فيهذلك عند املسلمني وأكربوه وكثر كالمهم 

 

                                     
رشح هنج :  وراجع٢٢٤ ص٣١حار األنوار ج وب٣٠٤ ص٤جمامة الشايف يف اإل )١(

 .٦١ ص٣ج للمعتزيلالبالغة 

الشايف  و٦١ ص٣ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٢٥ ص٣١ بحار األنوار ج)٢(
 .٣٠٤ ص٤جمامة يف اإل
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 :ونقول
 :إن لنا هنا وقفات عديدة، فالحظ ما ييل

  :حنن وما تقدم
وأين ! ً قد ذهب هدرا فامذا عن دم غريه؟ إن كان دم اهلرمزان ـ١

 !؟، وبنت أيب لؤلؤةأصبح دم جفينة
ع القتل يف عهد هذا  القاتل يقتل بحكم الرشع الرشيف، سواء وق ـ٢

 .اخلليفة أو ذاك
 بالقتل، إن مل يقم عبيد  قد حكم عىل عبيد اهللاعمرإن :  إهنم يقولون ـ٣

 بأنه قتله، أو شارك يف قتله، فكيف يلغي اخلليفة اهللا البينة عىل اهلرمزان
 !د صدوره؟الالحق حكم اخلليفة السابق بع

 إذا كانت اجلريمة قد وقعت يف سلطان غريه، وال مسؤولية له يف  ـ٤
، وإىل عثامنً ومن معه هدرا، فام احلاجة إىل عفو ذلك، وأصبح دم اهلرمزان

 !واليته، وإىل استيهابه من املسلمني؟
ي هبة بعضهم دون ّ إذا كان ال بد من هبة املسلمني حقهم، فال تكف ـ٥

ً مل يستوهب إال من ثلة قليلة جدا من عثامنالبعض اآلخر، ومن املعلوم أن 
وهي ال تقاس بمن غاب عن ذلك املجلس، وكانوا . احلارضين عنده

 بسبب إرصار املسلمني عىل عثامنبل لقد اضطر . مرصين عىل اإلقتصاص
 .الكوفة إىل القصاص إىل ترحيل عبيد اهللا

الذي كان الشخصية األوىل » عليه السالم«ً أن عليا :يضاف إىل ذلك
ًيف املسلمني مل هيب حقه، بل بقي مرصا عىل اإلقتصاص من عبيد اهللا بن 
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 .، وقتل معهإىل معاويةّ إىل أيام خالفته، حتى فر عبيد اهللا منه عمر
ّ هل للمسلمني وخلليفتهم رفع حكم القصاص، وهبة حد من  ـ٦

 !حدود اهللا تبارك وتعاىل؟
 إن حكم اهللا تعاىل بقتل القاتل بال فرق بني ابن اخلليفة وغريه، وال  ـ٧

بني ما لو كان املقتول هو اخلليفة ثم ابنه، أو أي شخص آخر ـ إن ذلك ـ يرد 
 أراد أن ال يشمت األعداء، وأن يدفع عثامنما يزعمه البعض، من أن 

تشنيعهم عىل املسلمني، وعيبهم هلم بأهنم يقتلون خليفتهم وابنه، فكيف إذا 
 بأنه قتل  نفسه قد أمرهم بقتل ولده إن مل تقم البينة عىل اهلرمزانعمركان 
 !، أو شارك يف قتله؟عمر

 ولو صح ذلك لكان ينبغي رفع اليد عن كثري من أحكام اإلسالم  ـ٨
 .التي يشنع األعداء عىل املسلمني فيها

: أهنم يقولون: عن ملك العلامء احلنفي» رمحه اهللا «األميني نقل  ـ٩
ألن القصاص حق  إال أنه ال يملك العفو، ،إلمام أن يصالح عىل الديةلإن «

 .أن مرياثه هلم، وإنام اإلمام نائب عنهم يف اإلقامة: املسلمني بدليل
ًسقاط حقهم أصال ورأسا، وهذا ال جيوز، وهلذا ال يملكه إويف العفو  ً

 يملكان استيفاء القصاص، وله أن يصالح عىل ااالب واجلد، وإن كان
 .)١(الدية
ً من أن أحدا مل يطالب باإلقتصاص من  لعل ما رواه ابن إسحاق ـ١٠

                                     
 . عنه١٣٨ ص٨جالغدير  و٢٤٥ ص٧جبدائع الصنائع  )١(
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فقد كان أكثر .. هو األقرب للصواب» عليه السالم« إال عيل ابن عمر
ً، خوفا من أن يتخذ ذلك ذريعة الناس ال جيرؤون عىل املطالبة بقتل عبيد اهللا

 نفسه، ال سيام مع كون عبيد اهللا عمرملالحقتهم، بحجة أهنم قد جترأوا عىل 
 .قد ارتكب جريمته بحجة اإلنتقام ألبيه

، وإرصاره عىل اإلقتصاص قد »عليه السالم«ولكن بعد مطالبة عيل 
يكون الكثريون تشجعوا للمطالبة به، حتى صار من مجلة ما ينقم الناس 

 .عثامنعىل 
قتله أقتلوا أباه باألمس و«:  عن عبيد اهللاعثامن إهنم ينسبون كلمة  ـ١١

، للتخفيف من حدة النقد املوجه ـ ينسبوهنا ـ لعمرو بن العاص» اليوم
، ال سيام وأن هذه الكلمة ختالف املوازين الرشعية املقررة بلزوم قتل لعثامن

ًسواء أكان أبوه مقتوال أيضا، أم كان املقتول شخص آخرالقاتل،  ً. 
 يريد أن عثامنأن : ً ويظهر من النص املنقول أخريا عن البالذري ـ١٢

،  عىل القضاء اإلهلي، ليخفف من جرم عبيد اهللا بن عمرحييل مقتل اهلرمزان
ًليتمكن من إقناع الناس برتك اإلقتصاص من القاتل، ولكنه وجد عليا 

له باملرصاد، حيث أرص عىل إجراء حكم اهللا تعاىل، إن » عليه السالم«
ًعاجال أو آجال، معلنا ً  لن ينفع يف إبطال حد من عثامنأن ما يقدم عليه : ً

 .حدود اهللا
ن اهلم إ يمنع من إقامة حدود اهللا، فن تواتر اهلموم والغموم ال إ ـ١٣

ً، يكون خروجا عن جادة احلق إن كان ألجل التضايق من إقامة حدود اهللا
وإن كان من أجل قتل األب .. والصواب، واعرتاض عىل اهللا يف أحكامه
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ًواالبن معا، فإذا كان قتل االبن إقامة لرشع اهللا فلامذا يغتم له اإلنسان 
 !املسلم؟
 :ف من اإلضطراب والفساد، فهو أما اخلو ـ١٤
 ال يدعو إىل العفو عن القاتل، وإبطال حدود اهللا، بل يدعو ملجرد ً:أوال

 .التأجيل إىل حني زوال املانع
 عمر قتل القاتل ال يوجب الفتنة وال الفساد، ال سيام مع كون :ًثانيا

 .ن مل يأت بالبينة عىل تورط اهلرمزان، إنفسه قد أمر بقتل عبيد اهللا
  !:كيف عرف عبيد اهللا باخلنجر؟

 ومن الدالئل عىل التالعب احلاصل يف هذه القضية أن ابن روزهبان
باب داره مع أيب  وهو عىل  مر عىل اهلرمزانأن عبيد اهللا بن عمر: َّيدعي
 من حجر عمر، فوقع اخلنجر الذي قتل به ، فقام له اهلرمزانلؤلؤة

 .ّ، فسأله عنه عبيد اهللا، فأخربه أنه من سالح احلبشةاهلرمزان
 فقتله، الهتامه إياه  عىل اهلرمزان عدا عبيد اهللاعمرفلام رجعوا من دفن 

 .باملشاركة يف قتل أبيه
 كان بعد ّ أهنم اتفقوا عىل أن قتل اهلرمزان:ً أيضاوزعم ابن روزهبان

 .)١( عمردفن 

                                     
 ١٨٤ ص١ ق٣ج) مطبوع مع دالئل الصدق( إبطال الباطل البن روزهبان )١(

 .٦٣ ص٣٨جتاريخ مدينة دمشق : وراجع
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 :ونقول
أن :  وغريمها والطربي ذكر ابن األثريَّ إن هذا كله غري مسلم، فقدً:أوال

ّ بأنه عمر غداة قتل  هو الذي أخرب عبيد اهللا بن عمرعبد الرمحن بن أيب بكر
، وهم يتناجون، فلام رأوه  وجفينةؤة، وأبا لؤلرأى عشية أمس اهلرمزان

 .)١(ثاروا، وسقط منهم خنجر له رأسان، فقتلهم عبيد اهللا
ً، فضال  قد عرف بنوايا أيب لؤلؤة إن ذلك ال يثبت أن اهلرمزان:ًثانيا

 .ًعن أن يكون متآمرا معه
قد رأينا أبا : قيل لعبيد اهللا« عمرأنه حني دفن : نص آخر ذكر :ًثالثا

 .)٢(»ده يقلب هذا اخلنجر بي واهلرمزان، تناجيا واهلرمزانلؤلؤة
، ومعه خنجر له  مر باهلرمزانبا لؤلؤةأن أ: ً أيضا روى ابن األثري:ًرابعا

                                     
 ٣٠٣ ص٣ج) مؤسسة األعلميط (و  ٢٤٠ ص٤تاريخ األمم وامللوك ج: راجع )١(

 والرياض النرضة ٣٤٣ ص٣ وأسد الغابة ج٧٥ ص٣والكامل يف التاريخ ج
 ٤٢ ص٥ج) ط دار الكتب العلمية( و ٦١٩ ص٣ واإلصابة ج٨٩ ص٣ج
 ١٣٢ ص٨جالغدير و ٢٩٦ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٤٤٩ ص٦وج

رشح معاين  و١١٠ ص١جاآلحاد واملثاين  و٤٧٨ ص٥جلصنعاين لاملصنف و
الطبقات الكربى  و٦٢و  ٦١ ص٣٨جتاريخ مدينة دمشق  و١٩٤ ص٣جاآلثار 

الدراية يف و ٥٠٩ ص١٠جلتسرتي  لقاموس الرجالو ٣٥٥ ص٣جالبن سعد 
 .٢٦٣ ص٢جختريج أحاديث اهلداية 

 .٣٤٢ ص٣جأسد الغابة  و٦٤ ص٣٨جتاريخ مدينة دمشق  )٢(
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 ما تصنع به؟: رأسان، فتناوله منه، وقال
 ).أي أحطم به) (أبس به( أسن به، :قال

،  دفعه إىل فريوز رأيت اهلرمزان: قالعمرفرآه رجل، فلام أصيب 
 .)١(فأقبل عبيد اهللا فقتله
،  وأيب لؤلؤة مل ير اخلنجر مع اهلرمزان عىل أن عبيد اهللا:وكل ذلك يدل

 .فكيف يمكن التوفيق بينهام
، وأن عمر قتلهم قبل موت ّأن عبيد اهللا:  ذكر السيد املرتىض:ًخامسا

:  وجفينةّ، إن مل تقم البينة العادلة عىل اهلرمزانعمر أوىص بأن يقتل عبيد اهللا
 . بقتله، وكانت وصيته إىل أهل الشورىّأهنام أمرا أبا لؤلؤة

، فدافع، وعللهم،  بقتل عبيد اهللاعثامن طالب املسلمون عمرلام مات ف
ً، وأقطعه هبا دارا وأرضا، فنقم املسلمون منه ذلك، الكوفةومحله إىل  ً

 .)٢(وأكثروا الكالم فيه
 وصحبه كان  أن قتل اهلرمزانفال معنى لدعوى اتفاق املؤرخني عىل

 .عمربعد دفن 
                                     

ط مؤسسة ( و ٢٤ ص٤ وتاريخ األمم وامللوك ج٧٦ ص٣ الكامل يف التاريخ ج)١(
 .١٣٨ ص٨جالغدير  و٣٤٢ ص٣ وأسد الغابة ج٣٠٥ ص٣ج) األعلمي

)  قمـدار اهلجرة ط (و  ١٨٤ ص١ ق٣ج) مطبوع مع دالئل الصدق(هنج احلق  )٢(
بحار األنوار  و١٦٣ ص٢تاريخ اليعقويب ج: عن املرتىض، وراجع ٣٠١ص
 .٦١ ص٣للمعتزيل جرشح هنج البالغة  و١٣٦ ص٨جالغدير  و٢٢٥ ص٣١ج
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  :وعبيد اهللا.. األشرت
 بأن خوفه من القصاص هو الذي دعاه حلرب :وقد رصح عبيد اهللا

يا : ، فقال له األشرت يف صفنيفقد برز إىل األشرت» عليه السالم«عيل 
 !؟هال اعتزلت كام اعتزل أخوك وسعد! ما أجلاك إىل هذا؟! مسكني
 . خفت القصاص بيوم اهلرمزان:فقال
َ كنت أقمت ب:فقال له  !؟مكةَ
 . دع عنك اخلطاب والعتاب:فقال

 .)١(، فاهنزمعليه األشرتفحمل 
 :ونقول

ً، ويظهر أنه كان مضطرا إىل اختاذ إن عبيد اهللا أراد أن يموه عىل األشرت ّ
هو الذي أجلاه إليه، حيث » عليه السالم«ًهذا املوقف، ملوحا له بأن عليا 

 .كان يطلبه ليقتله باهلرمزان
ً يغض النظر عن تذكريه بأنه كان مستحقا للقتل، ألن وإذ األشرت ّ

يف طلبه، » عليه السالم«القصاص حكم إهلي ثابت، فال غضاضة عىل عيل 
 .بل جيب عىل املجرم أن يسلم نفسه إلجراء حكم اهللا فيه

لإلقتصاص من عبيد » عليه السالم«ًويغض النظر أيضا عن أن طلبه 
 ارتكاب جريمة أشنع وأفظع، وهي خروجه عىل إمام  ال يربر البن عمراهللا

                                     
 .٤١٠ ص١ تذكرة اخلواص ج)١(
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 .زمانه، ونرصته ألعداء اهللا، ومعونة أهل الضالل والفتنة
،  يغض النظر عن هذا وذاك، وكأنه يريد أن ياميش عبيد اهللانعم، إن األشرت

، لكي يلزمه احلجة بام هو أبسط من ذلك ين األمرينازل له عن هذويتن
أنه قد فر من عقوبة ذنب ليوقع نفسه يف ذنب أعظم، وهو حربه وأوضح، وهو 

ـ » عليه السالم«ّأنه كان يكفيه حلفظ نفسه من عيل إلمامه مع  ـ لو جاز له ذلك 
 .ال يمكن أن يتعدى حدود اهللا» معليه السال«ً، فإن عليا مكةأن يلتجئ إىل 

ّ أن من جنى يف احلل، ثم فر إىل احلرم أو جلأ إليه، :ومن األحكام الثابتة
ّفال جيوز أن يقام عليه احلد أو أن يقتص منه ما دام هناك، لكن يضيق عليه 
 .ّيف املطعم واملرشب، ويمنع من السوق، وال يكلم، حتى خيرج منه إىل احلل

 ، يدفع ما ذهب إليه املالكية هذا، الذي أحرج عبيد اهللاوكالم األشرت
ّ من أنه جيب اخراجه من احلرم وإقامة احلد عليه، وخالفهم والشافعية ّ
 .)١(، وقالوا بمضمون كالم األشرت واحلنابلةاألحناف

  : يف صفني× يدخل على علي ابن عمر
يف عسكره يف » عليه السالم« دخل عىل عيل  أن ابن عمر:وذكروا

ن أبوك فرض له يف الديوان، ، وقد كاأنت قاتل اهلرمزان: ، فقالصفني
 !وأدخله اإلسالم؟

،  احلمد هللا الذي جعلك تطلبني بدم اهلرمزان:فقال له عبيد اهللا

                                     
 .٣١٠ ـ ٣٠٨ ص٥ الفقه عىل املذاهب األربعة ج: راجع)١(
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 .عثامنوأطلبك بدم 
 .)١(ً ال عليك، سيجمعني وإياك احلرب غدا:»عليه السالم«فقال 
 :ونقول
 وعدم أخذ يف صفني» عليه السالم« عىل عيل بن عمر إن دخول ا:ألف

له إنام كان يف ساعات األمان، أو قبل نشوب احلرب، » عليه السالم«عيل 
حيث ال سبيل إىل التعرض له، ألن ذلك يعطي املربر للطرف اآلخر لقتل 

 ً.األبرياء الذين يظفر هبم يف ساعات األمان أيضا
عليه «ّكام أن ذلك يعطي الذريعة ملعاوية إلنشاب احلرب، بحجة أنه 

، وسينخدع بذلك الكثريون، هو الذي بدأها، بام فعله بابن عمر» السالم
 . وحزبهويقعون يف براثن معاوية

ّفكان ال بد من حفظ هؤالء، وإيصاد أبواب اخلديعة واملكر أمام أهل 
الل، حتى يسفر الصبح لذي له عينني، ويرى الناس بأم أعينهم غدر الض

 .الغادرين، ومكر املاكرين
 بفعل أبيه نفسه، ومل يكتف قد ألزم ابن عمر» عليه السالم«ّ إنه :ب

 نفسه، وأنه هو الذي عمر، بل أضاف إسالمه إىل بذكر إسالم اهلرمزان
 ..أدخله فيه

ًكام أنه مل يبق األمر يف نطاق الدعوى أو اإلخبار، بل قدم شاهدا عمليا،  ً ِ ْ ُ ّ
َّ نفسه أيضا يثبت صحة هذا اخلرب، وهو أنه قد ثبت اسم عمرومن فعل  ّ ً

                                     
 .١٦٩صاألخبار الطوال :  وراجع١٨٦صفني للمنقري ص )١(
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 .، وفرض له يف الديواناهلرمزان
.  إال املكابرة، واجلهر باإلرصار عىل العدوان ومل يبق أمام عبيد اهللا:ج

ّ إنه مضطر إىل موقفه هذا، ألنه يريد أن ّوكأنه ينقض بذلك قوله لألشرت
 .جينب نفسه خطر االقتصاص منه

 بأنه يعترب عدوانه عىل إمام زمانه من التوفيقات التي  رصح ابن عمر:د
، وكأنه يريد أن ّ إنه حيمد اهللا الذي جعله يطلبه بدم اهلرمزانحيمد اهللا عليها،

لكي .  إىل اهللا تعاىل، من خالل مقولة اجلرب اإلهليينسب قتل اهلرمزان
 .يصبح قتل املسلم بال مربر ليس جريمة، وال توجب اخللود يف جهنم

ً كام أنه يتهم عليا زورا وهبتا:هـ ً  .عثامنًنا بقتل ّ
ّ ثم هو جيعل لنفسه حق املطالبة بدمه، مع أنه ليس يف العري وال يف :و

ًمربرا هبذه األكذوبة جريمته الكربى األخرى، وهي : النفري من هذا األمر
 ..بغيه عىل إمام زمانه، ونرصته للضالني الظاملني، والقاسطني

  : ويل اهلرمزانعثمان
 !؟من ويل اهلرمزان:  قال للمسلمنيعثامن أن :وزعموا
 . أنت:قالوا
 .)١( قد عفوت عن عبيد اهللا:قال

                                     
 ٥جاإلصابة  و٦٣ ص٣٨جتاريخ مدينة دمشق  و٣٤٢ ص٣ أسد الغابة ج)١(

 .٦٢ ص٨جلبيهقي لالسنن الكربى  و١٣٣ ص٨جالغدير  و٤٣ص
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 :ونقول
فيكون هو وليه، ). القامذبان(ً ابنا اسمه أن للهرمزان:  ذكرواً:أوال

 .عثامنوليس 
 قد عفا عنه لكونه هو وليه، فلامذا ينقم عليه عثامن لو كان :ًثانيا

 .املسلمون ذلك، وهو إنام صنع ما هو حق له
 .بعد ذلك ليقتله» عليه السالم«ّ لو صح هذا فلامذا يطلبه عيل :ًثالثا
 إىل االستيذان من املسلمني، واستيهاب عبيد عثامن ملاذا احتاج :ًرابعا
 !اهللا منهم؟

 ! أيضا؟، وبنت أيب لؤلؤةوماذا عن جفينة
  : هو الذي عفاالقماذبان
 بن اهلرمزان» لقامذبانا« إىل  سلم عبيد اهللا بن عمرعثامن أن :وزعموا

فأطاف يب الناس، وسألوين يف العفو عنه، : ليقتله بأبيه، قال القامذبان
 !هل ألحد أن يمنعني منه؟: فقلت
 . ال:قالوا
 ! أليس إن شئت قتلته؟:قلت
 . بىل:قالوا
 .)١( قد عفوت عنه:قلت

                                     
= الكامل يف : راجعو ٦٨ ص٣٨جتاريخ مدينة دمشق و ٣٤٣ ص٣ أسد الغابة ج)١(



  ٢٠٧                                          ..                 واهلرمزان.. عبيد اهللا بن عمر: الفصل الثاين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ونقول
 :ً يصح أيضاإن هذا ال

عليه «، فلامذا يريد عيل  إذا كان ويل الدم قد عفا عن عبيد اهللاً:أوال
 !أن يقتله يف أيام خالفته؟» السالم
فذهب دم :  لو كان الويل قد عفا، فال معنى لقول ابن املسيب:ًثانيا
 ً. هدرااهلرمزان
 قد عفا، لكن ذلك ال يعني أن يكون  سلمنا أن ويل دم اهلرمزان:ًلثاثا

، التي كانت تدعي ً غري مستحق للقتل أيضا بقتله ابنة أيب لؤلؤةعبيد اهللا
 أنه نرصاين من أهل :، وإن كانوا قد زعمواأو بقتله جفينة.. اإلسالم

  مل يكن يأذن ألحد من العلوجعمر، فإن هذا غري ظاهر، ألن )١(احلرية
 . املدينة بتوسط املغرية بن شعبةّ، وإنام دخل أبو لؤلؤةاملدينةبدخول 
واألول ـ يعني عفو :  بعد ذكره قصة القامذبان قال ابن األثري:ًرابعا

ً ألن عليا ملا  يف إطالق عبيد اهللا، أصح عنه، وإعطاءه ديته من ماله ـعثامن
إطالقه بأمر ولو كان .  بالشامويل اخلالفة أراد قتله، فهرب منه إىل معاوية

                                     
ط مؤسسة ( و ٢٤٣ ص٤ وتاريخ األمم وامللولك ج٧٦ ص٣التاريخ ج= 

 .١٣٨ ص٨جالغدير  و٣٠٥ ص٢ج) األعلمي

 ١٢٦ ص١ ق٢ج  وديوان املبتدأ واخلرب والعرب٧٥ ص٣ الكامل يف التاريخ ج)١(
 ٦١ ص٣٨جتاريخ مدينة دمشق  و٣٥٦ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى و
 .٣٠٣ ص٣جمم وامللوك تاريخ األ و٥٨٣ ص٣جفتوح البلدان و
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 .)١(ويل الدم مل يتعرض له عيل
، )٢( هو الذي قتل أبا لؤلؤةإن عبيد اهللا بن عمر:  قال ابن األثريً:خامسا

ً مل يكن مسلام، لكن ثمة شواهد تشري إىل وهم وإن كانوا يزعمون أن أبا لؤلؤة
 :ضد ذلك، فالحظ ما ييل

، )٤(!، أم جمويس؟)٣(!، هل هو نرصاين؟ اختلفوا يف دين أيب لؤلؤة ـ١

                                     
 ٨جالغدير  و٢٢٧ ص٣١جبحار األنوار  و٧٦ ص٣ الكامل يف التاريخ ج)١(

 .١٤٠ص

 .٧٥ ص٣ الكامل يف التاريخ ج)٢(

 ٢ج) هبامش اإلصابة( واإلستيعاب ١١٨ ص٣١ار األنوار جبح:  راجع)٣(
 عن ٥٦١ ص٧ وسفينة البحار ج١١٥ ص٣ج) ط دار اجليل( و ٤٧٠ص

املجلد الثاين ) ط عز الدين(رياض العلامء، عن الذهبي، وتاريخ األمم وامللوك 
 ٧٣ ص٢٤جالوايف بالوفيات  و٢٣٦ ص٣ج) مؤسسة األعلميط ( و ٤٠٥ص

 ٢ وتاريخ اخلميس ج١٠ ودول اإلسالم ص٤٩ ص٣جالكامل يف التاريخ و
 والعرب وديوان املبتدأ ١٨٩ و ١٨٨ ص٥ والبدء والتاريخ ج٢٤٩ و ٢٤٨ص

:  وراجع٢١١ ص١٦ وعمدة القاري ج١٢٤ ص٢واخلرب املجلد الثاين قسم
رشح السري  و٩١ ص٣جلحاكم لاملستدرك  و١٣٧صفتوح مرص وأخبارها 

 .٢١٤ ص٩جمستدرك سفينة البحار  و٥٩٢ ص٢جالكبري 

 ١١٨ ص٣ عن رياض العلامء، وبحار األنوار ج٥٦١ ص٧ سفينة البحار ج)٤(
=  ٤٢٣ ص٤٤جة دمشق ـتاريخ مدين و٢١٤ ص٩جمستدرك سفينة البحار و
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 .)١(!أم مسلم؟
ّأنه كان : ، بل ذكروا)٢(ّ إنه كان من أكابر املسلمني واملجاهدين:بل قيل

 .)٣(»عليه السالم «من خيار شيعة عيل
 قد كثرت إين أرى هذه األعاجم«: عمر ل قال عيينة بن حصن ـ٢

                                     
املعجم  و١١٢ ص١جاآلحاد واملثاين  و٤٧٤ ص٥جلصنعاين لاملصنف و= 

: وراجع ٢٨١ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٧١ ص١جلطرباين لالكبري 
 عن ٦٩٣ و ٦٩١ ص١٢ وكنز العامل ج٩١٣ ص٣خ املدينة البن شبة جتاري

) ط دار اجليل( و ٤٧٠ ص٢ج) هبامش اإلصابة(ابن أيب شيبة، واإلستيعاب 
 ٢٢ ص١اإلمامة والسياسة ج:  وراجع١٢٦ وتاريخ اخللفاء ص١١٥ ص٣ج

 والفتوح البن ٣٢٠ ص٢ ومروج الذهب ج٢٤٩ ص٢وتاريخ اخلميس ج
 ٥ والبدء والتاريخ ج٣٢٣ ص٢ املجلد األول ج)ط دار األضواء(أعثم 
رشح و ٧٣ ص٢٤جالوايف بالوفيات و ١١٢ ص٦ وإرشاد الساري ج١٩٤ص

 .٥٩٢ ص٢جالسري الكبري 

 ٩جمستدرك سفينة البحار  عن رياض العلامء، و٥٦٠ ص٧ سفينة البحار ج)١(
 .٢١١ ص١٦ وعمدة القاري ج٢١٤ص

 ٩جمستدرك سفينة البحار و،  عن رياض العلامء٥٥٩ ص٧ سفينة البحار ج)٢(
 .٢١٤ص

 ويف هامشه ٨٩٠ ص٣ وتاريخ املدينة البن شبة ج٥٠٧ ص٥ رياض العلامء ج)٣(
 .٦٠٤ ص٢ وسرية عمر ج١٠٠ ص٢الرياض النرضة ج: عن
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 .ببلدك، فاحرتس منهم
 .ّ إهنم قد اعتصموا باإلسالم:قال
ل يف هذه يف بطن  أما واهللا، لكأين انظر إىل أمحر أزرق منهم قد جا:قال

 .عمر
 .)١(..إلخ! ؟ ما فعل عيينة: قالعمرفلام طعن 

بان أن بوك حتألقد كنت و«:  بعد أن طعن البن عباسعمر وقال  ـ٣
 . باملدينةتكثر العلوج
 .ّ إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا:فقال
 ! كذبت، بعد ما تكلموا بكالمكم، وصلوا قبلتكم، وحجوا حجكم؟:قال

 .»إن شئت قتلناه«:  قال أن ابن عباس:وحسب نص ابن أيب شيبة
 .)٢( بام ذكرعمرفأجابه 

                                     
 ٢ ويف هامشه عن الرياض النرضة ج٨٩٠ ص٣ تاريخ املدينة البن شبة ج)١(

 .٦٠٤ ص٢ وسرية عمر ج١٠٠ص

 ونيل األوطار ٨٥ و ٨٤ ص٥ج) بة الثقافية ـ بريوتط املكت( صحيح البخاري )٢(
 ورشح هنج البالغة للمعتزيل ٤١٦ ص٤٤ وتاريخ مدينة دمشق ج١٥٨ ص٦ج
 ٤٧ ص٨ والسنن الكربى للبيهقي ج٧٥ ص٤ وأسد الغابة ج١٨٨ ص١٢ج

 وإرشاد الساري ٥١ ص٧ وفتح الباري ج٩٣٤ ص٣وتاريخ املدينة البن شبة ج
 .٣٣٧ ص٣ن سعد ج والطبقات الكربى الب١١٢ ص٦ج
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 . قد أقر بإسالم أيب لؤلؤةخلطاب أن عمر بن ا:وهذا يعني
، ، فقتل اهلرمزان بادر عبيد اهللا بن عمرعمرّإنه بعد قتل :  قالوا:ًسادسا

 بقتله عثامنعىل » عليه السالم«إلمام عيل ، فأشار اً، وبنتا أليب لؤلؤةوجفينة
 .)١(هبم، فأبى

 . إىل أن املقتولني كانوا مسلمني، إذ ال يقتل مسلم بكافر:فهذا يشري
 كانت قد بلغت سن التكليف، كام يشري إليه ويبدو أن بنت أيب لؤلؤة

 .)٢(»ي اإلسالمكانت تدع«:  عنهاقول ابن سعد
، وطلب من املسلمني أن  قد عفا عن عبيد اهللاعثامنإن :  قوهلم:ًسابعا

 . ويل اسمه القامذبانيعفوا يدل عىل أنه مل يكن للهرمزان
عبيد » عليه السالم«ا، فلامذا يطلب عيل  قد عفكام أنه لو كان القامذبان

 ! حسب ترصيح الروايات التي تقدمت ليقتله؟ باهلرمزاناهللا
                                     

 ٨ج) طبعة قديمة( و ٢٢٦ ص٣١ وبحار األنوار ج٥٦١ ص٧ سفينة البحار ج)١(
 . ومصادر كثرية تقدمت٣٣١ص

معرفة السنن واآلثار  و١٥ ص٥ج و٣٥٦ ص٣ج الطبقات الكربى البن سعد )٢(
 ٨جالغدير  و١١٥ ص١١ وج٣٥١ ص١٠جبن حزم الاملحىل  و٢٧٠ ص٦ج
 ١٩٤ ص٣جرشح معاين اآلثار و ٤٧٩ ص٥جلصنعاين لاملصنف  و١٣٣ص

 و ٢٦٣ ص٢جالدراية يف ختريج أحاديث اهلداية  و٣٣٤ ص٦جنصب الراية و
 ٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٦٢ ص٣٨جتاريخ مدينة دمشق  و٢٦٤
 .٢٩٦ص
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 !؟عثامنوملاذا جعلوا هذا األمر من املطاعن عىل 
  :عثماندفاع فاسد عن 

 أن لإلمام أن يعفو، ومل يثبت أن أمري :عثامنًزعم بعضهم دفاعا عن 
ً ليقتله قصاصا، بل ليضع من كان يطلب عبيد اهللا» عليه السالم«املؤمنني 

 . )١(قدره، ولإليذاء والتعزير
 :ونقول
 يفهم  ملأن عبيد اهللا بن عمر:  إن النصوص املتقدمة أوضحت:ألف

وما هي القرائن ! ومن أين فهمه؟! ذلك، فكيف فهمه هذا املدافع الغيور؟
 ! التي دلته عليه؟
، »عليه السالم« أن اهللا تعاىل مل يطلعه عىل ما يف قلب عيل :فإننا نعلم

 !وال عىل ما يف قلب غريه؟
 .ًكام أنه ال يشء يثبت أن غري عبيد اهللا قد فهم ذلك أيضا

عليه « قد عفا وكان حيق له ذلك، فال حيق لعيل عثامن إذا كان :ب
احلط من قدر عبيد اهللا، وال تعزيره، وال إيذاؤه، ألن احلق، وهو » السالم

 .القود، قد سقط عنه

                                     
 ٣٠٠ ص٤جمامة الشايف يف اإل و٦٠ و ٥٩ ص٣ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )١(

إبطال الباطل  و٣٠١ص) مط دار اهلجرة ـ ق(هنج احلق وكشف الصدق و
 .١ ق ٣ج) مطبوع مع دالئل الصدق(
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  قد سقط، فأين ذهب دم بنت أيب لؤلؤة إذا كان القود باهلرمزان:ج
 إن صحت ، أو بنت اهلرمزانًإلسالم، فضال عن جفينةالتي كانت تدعي ا

 !الرواية فيها؟
  :عثمان يدافع عن احملب الطربي

 :، فأجاب بجوابنيعثامن أن يدافع عن وقد حاول املحب الطربي
أله، وإن كان املبارش ا يف ذلك وم شارك أبا لؤلؤةإن اهلرمزان :األول«

 لكن املعني عىل قتل اإلمام العادل يباح قتله عند ، وحدهلؤلؤة) أبا ـ ظ(أبو 
 .ن الفقهاء القود عىل اآلمر واملأمورممجاعة من األئمة، وقد أوجب كثري 

 : أخربه إن عبد الرمحن بن أيب بكر: وقالا اعتذر عبيد اهللا بن عمروهبذ
 ، ويتشاورون، يدخلون يف مكان وجفينة و اهلرمزاننه رأى أبا لؤلؤةأ

 يف صبيحة تلك عمر فقتل ،ه يف وسطه مقبض،وبينهم خنجر له رأسان
انظروا إىل :  فقال، فسأله عن ذلك، عبد الرمحنعثامنفاستدعى الليلة، 
 .  فال أرى القوم إال وقد اجتمعوا عىل قتله، فإن كانت ذات طرفني،السكني

 قتل عثامن، فلذلك ترك الرمحنفنظروا إليها فوجدوها كام وصف عبد 
 فلم ير ، القود لذلك، أو لرتدده فيهب لرؤيته عدم وجو،عبيد اهللا بن عمر

 .لشكباالوجوب 
 م ألنه كان بنو تي، خاف من قتله ثوران فتنة عظيمةعثامن إن :والثاين
عنه، وكان بنو ) دافعني(من قتله، ودافعون ) مانعني( مانعون وبنو عدي

قتل : إليه، حتى قال له عمرو بن العاص) جانحني( جانحون ً أيضاأمية
، ً ال واهللا ال يكون هذا أبدا!مس، ويقتل ابنه اليوم؟ باألعمرأمري املؤمنني 
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 ،أمره إيل:  ذلك اغتنم تسكني الفتنة وقالعثامن، فلام رأى ومال يف بني مجح
 .)١(» منهوسأريض أهل اهلرمزان

 :ونقول
 :بالنسبة جلوابه األول

 باخلنجر الذي رآه عبد ي استعمله أبو لؤلؤة إن شبه اخلنجر الذ:ألف
 . ال يعني أن يكون هو عينهالرمحن بن أيب بكر

وكان أبو لؤلؤة قد اشرتاه من  حتى لو كان اخلنجر هو عينه، :ب
ً، فضال عن أن بو لؤلؤة بام ينويه أفذلك ال يعني معرفة اهلرمزاناهلرمزان، 

 .يكون قد شارك أو أمر، بل لعله هناه عن ذلك الفعل، لو كان قد أخربه به
 ال تكفي لإلقدام عىل قتل مسلم،  إن شهادة عبد الرمحن بن أيب بكر:ج

 باملشاركة، وإال فليقتل رمزانّ بأنه إن قامت البينة عىل اهلعمرولذلك أوىص 
 .عبيد اهللا به

، فلعل غريه يعفو عن عمر إن عبيد اهللا هو أحد أولياء الدم بالنسبة ل:د
 .القاتل أو يرىض بالدية

ًأرص عىل قتل عبيد اهللا، ولو وجد له عذرا » عليه السالم«ً إن عليا :هـ ّ
 إىل استيهاب عبيد اهللا من عثامن، ومل حيتج ّيف ذلك ملا أرص عىل القود

 . وعفوهعثامناملسلمني، وال إىل هبة 
، وال بالنسبة  مل يصح بالنسبة جلفينةّ لو صح ذلك بالنسبة للهرمزان:و

                                     
 .١٤١ ص٨ الغدير ج)١(
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 .م التي كانت تدعي اإلساللبنت أيب لؤلؤة
 :وبالنسبة جلوابه الثاين نقول

 باملنع من ، وأمية، ومجح، وتيم ال شاهد نعرفه لقيام بني عدي:ألف
 .اإلقتصاص من عبيد اهللا بن عمر

قتصاص من أفرادها ّ لو صح ذلك، لقامت كل قبيلة باملنع من اإل:ب
إذا ارتكبوا اجلرائم، وتساعدها عىل ذلك القبائل املتحالفة معها، وتتعطل 

 .االحكام ويمنع من إجراء القصاصات واحلدود
 .ّ لو صح ذلك، فإن عدالة الصحابة تصبح يف مهب الريح:ج
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  :الفصل الثالث
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  :’احلكم طريد الرسول 
صىل «، أخرجه النبي مكة بعد فتح املدينة ملا قدم احلكم بن أيب العاص

 .ًنني يف بلد أبداال يساك: ، وقالالطائفإىل » اهللا عليه وآله
صىل اهللا عليه « كان يتظاهر بعداوة رسول اهللا ّ أن احلكم:وسبب ذلك

صىل اهللا عليه «ّ، والوقيعة به، حتى بلغ به األمر إىل أنه كان يعيب النبي »وآله
، وأبعده، ولعنه، وأباح دمه متى »صىل اهللا عليه وآله«فطرده . يف مشيه» وآله

صىل اهللا عليه «، ومل يبق أحد يعرفه إال بأنه طريد رسول اهللا وجد باملدينة
 .»وآله

مع » صىل اهللا عليه وآله«وكان يتسلق عىل حائط بيته لريى النبي 
وهو متطلع عليه، فلام وقعت عيناه » صىل اهللا عليه وآله«أزواجه، فبرص به 

 .)١(ثم نزل، »صىل اهللا عليه وآله«كلح يف وجه النبي يف عينيه 
 .)٢(يداري قومه من قبل بالصرب» صىل اهللا عليه وآله«كان و

                                     
 ٩٦ص)  قمـمكتبة الداوري ط ( و ١٨٠صلشيخ املفيد لاجلمل  )١(

 ٩٧ص)  قمـمكتبة الداوري ط ( و ١٨١صلشيخ املفيد لاجلمل  )٢(
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  :ضرورة نفي احلكم
ً قرارا إهليا أجراه رسول اهللا الطائف إىل وبعد فقد كان نفي احلكم ً

ن وجوه احلكمة فيه أن بقاءه يف ، ونستطيع أن نتلمس م»صىل اهللا عليه وآله«
ً سيكون مرضا بالدعوة إىل اهللا، وسيؤثر عىل ضعفاء النفوس، ويزلزل املدينة

يقينهم بدينهم، وقد جيرئ املنافقني عىل ممارسة نفس األساليب التي 
 .»صىل اهللا عليه وآله«يامرسها احلكم ضد رسول اهللا 
ًدا يف األرض، فجزاؤه إما القتل، أو الصلب، وإذا اعتربنا احلكم مفس

أحد » صىل اهللا عليه وآله«أو النفي من األرض، ومل خيرت رسول اهللا 
بل قد . األولني، ألن ذلك لن يسهل تقبله عىل كثري من ذوهيم وعشائرهم

 ..يؤدي إىل ردات فعل غري محيدة، وال جيوز إثارهتا
 وينشط حركة املجاهرة وربام خيل ذلك بحالة السكون واإلستقرار،

باإلستهانة بالرمز االقدس، باإلضافة إىل الفرصة التي يقدمها إلثارة 
 .العصبيات والنعرات، وحتريك األحقاد، وبث الفرقة بني الناس

فكان اإلجراء األمثل واألفضل هم جلم الفتنة بإخراج عنرص إثارهتا 
ه له، فإن ذلك قد وإبعاده، دون أن يعاقبه بالقتل أو الصلب، رغم استحقاق

 األزرق، عثامنيدفع باألمور إىل ما ال حتمد عقباه، فأخرج احلكم، ومعه 
 .)١(واحلارث، وغريمها من بنيه

                                     
 . ٢٤٤ ص٨جالغدير  و١٢٥ ص٥ أنساب األرشاف ج)١(
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  : يرد احلكمعثمان
 .فكلمه فيه، فأبى» صىل اهللا عليه وآله« إىل النبي عثامنفجاء 

 يف زمان واليتهام، فكلمهام فيه، فأبيا، وأغلظا عمر وثم جاء إىل أيب بكر
، »صىل اهللا عليه وآله«خيرجه رسول اهللا : عمرعليه القول، وزبراه، وقال له 

َّواهللا، لو أدخلته مل آمن من قول قائل غري عهد رسول ! وتأمرين أن أدخله؟
! ؟»صىل اهللا عليه وآله«يف أخالف رسول اهللا ، وك»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 .)١( ـ أن تعاودين فيه بعد اليومفإياك ـ يا ابن عفان
 ، وحباه، وأعطاه، وأقطعه املربداملدينة إىل ّ رد احلكمعثامنفلام ويل 

 .»صىل اهللا عليه وآله«بمدينة الرسول 
، فسألوه أن »عليه السالم«وصاروا إىل عيل.. فعظم ذلك عىل املسلمني

 .)٢(، ورده إىل منفاه األولاملدينةيكلمه يف إخراجه عن 
 وعبد الرمحن بن ، وسعد والزبري، وطلحة»عليه السالم«فجاءه عيل 

 ومن معه، وقد كان ّإنك أدخلت احلكم: ، فقالوا، وعامر بن يارسعوف
رك اهللا ّوإنا نذك. عمر، وأخرجهم، وأبو بكر» صىل اهللا عليه وآله«النبي 

                                     
اجلمل :  وراجع١٥١ ـ ١٥٠ ص١ ق٣ج) ئل الصدقمطبوع مع دال( هنج احلق )١(

 ٩٧ و ٩٦ص)  قمـمكتبة الداوري ط ( و ١٨١ و ١٨٠صلشيخ املفيد ل
 ١٧٢ ـ ١٧٠ ص٣١بحار األنوار ج:  وراجع٢٧ ص٥أنساب األرشاف جو

 .٢٧١ و ٢٧٠ و ٢٦٩ ص٤والشايف يف اإلمامة ج

 .٩٧ص)  قمـمكتبة الداوري ط ( و ١٨١صلشيخ املفيد لاجلمل  )٢(
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ًواإلسالم، ومعادك، فإن لك معادا ومنقلبا  ،وقد أبت ذلك الوالة قبلك. ً
 . نخاف اهللا عليك فيهءومل يطمع أحد أن يكلمهم فيهم، وهذا يش

حيث  إن قرابتهم مني ما تعلمون، وقد كان رسول اهللا :عثامنفقال 
لغته عن احلكم، ولن  لكلمة ب وإنام أخرجهم.كلمته أطمعني يف أن يأذن هلم

 .ًيرضكم مكاهنم شيئا، ويف الناس من هو رش منهم
يا عيل، قد علمت مكان هذا الرجل مني، : عثامن فقال :وعند املفيد

ًأخرجه ليال عنه لبالغه ما مل » صىل اهللا عليه وآله«وأنه عمي، وقد كان النبي 
 .يصح عليه

 ما عمر ولسبيله، ورأى أبو بكر»  اهللا عليه وآلهصىل«وقد مىض النبي 
وليس هو رش أهل . وأنا أرى أن أصل رمحي، وأقيض حق عمي. رأياه

 .ويف الناس من هو رش منه. األرض
يك ليقولن الناس ف عثامنواهللا، لئن أبقيته يا  «:»عليه السالم«أو فقال 

ًرشا من هذا، أو رشا من هذا ً«)١(. 
ّرش منه، ) أو ال أجد( ال أحد :»عليه السالم«أو فقال أمري املؤمنني (

 ).وال منهم
 عىل رقاب واهللا ليحملن بني أيب معيط:  يقولعمر هل تعلم :ثم قال

 !الناس؟ واهللا لئن فعل ليقتلنه
 ما كان منكم أحد ليكون بينه وبينه من القرابة ما بيني وبينه، :عثامنفقال 

                                     
 .٩٧ص)  قمـمكتبة الداوري ط ( و ١٨١صلشيخ املفيد لاجلمل  )١(



  ٢٢٣                                            .. ’يرد طريد رسول اهللا .. عثمان: الفصل الثالث
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 .ّوينال من املقدرة ما نلت إال كان سيدخله، ويف الناس من هو رش منه
.  واهللا، لتأتينا برش من هذا إن سلمت:، وقال»عليه السالم«فغضب عيل 

 .)١(ندهثم خرجوا من ع.  غب ما تفعلعثامنوسرتى يا 
 :ونقول

 :ًتضمن هذا احلدث أمورا حيسن الوقوف عندها، فالحظ ما ييل
  : بإرجاع احلكمعثمانهل استأذن 

، وقد عثامنإن إرجاع احلكم كان من املآخذ التي نقمها الصحابة عىل 
فعله حاول أتباعه إجياد املخارج، والتامس املربرات له، والتخفيف من آثار 

 :هذا، فقال بعضهم
! ؟ احلكم بن أيب العاص أدخلتِ مل:روى أرباب الصحاح ملا قيل له«

يف إدخاله، فأذن يل، وذكرت » صىل اهللا عليه وآله«استأذنت رسول اهللا : قال
عملت بعلمي يف ً، فلم يصدقاين، فلام رصت واليا عمر وذلك أليب بكر

 .املدينةإعادهتم إىل 

                                     
)  قمـدار اهلجرة ط (و  ١٥١ ص١ ق٣ج) مطبوع مع دالئل الصدق( هنج احلق )١(

 ٤ والشايف يف اإلمامة ج١٧١ ـ ١٧٠ ص٣١وبحار األنوار ج ٢٩٣ و ٢٩٢
لشريازي لكتاب األربعني  و٣١ ص٣جالرصاط املستقيم  و٢٧٠ و ٢٦٩ص
سفينة النجاة  و٣١ و ٣٠ ص٣ج للمعتزيلج البالغة رشح هن و٥٨٢ص

 .٢٧٠صلتنكابني ل
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا مذكور يف الصحاح، وإنكار هذا النقل من قايض القضاة إنكار 
 .باطل، ال يوافقه نقل الصحاح

أمر يوم » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي «:  ما ذكر يف الصحاح:ويؤيد هذا
، واستأمن منه، فلم يؤمنه رسول عثامن، فجاء الفتح بقتل عبد اهللا بن أيب رسح

، فأتى من اليمني واليسار، والقدام واخللف، ويف كل »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
ال يقبل منه، وهو يبالغ، حتى » صىل اهللا عليه وآله«هذه املرات كان رسول اهللا 

 .. عىل صلة الرحمنعثامقبل يف آخر األمر، وكان هذا من حرص 
  .)١(» فال خمالفة له، وال طعن:إىل أن قال

كنت : ، وقالّ ملا ويل اخلالفة رد عمه احلكمعثامن إن :وعن ابن األثري
 .)٢(دهفوعدين بر» صىل اهللا عليه وآله«قد شفعت فيه إىل رسول اهللا 

، ، وحمب الدين الطربي البالذري:وال بأس بمراجعة ما ذكره.. هذا
 .)٣( هنا، واحللبي، واهليثميواليافعي

                                     
إحقاق احلق  و١٥١ ص١ ق٣ج) مطبوع مع دالئل الصدق( إبطال الباطل )١(

 .٢٥١ص) األصل(

 )ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٩٢ ص٢جاإلصابة  و٣٥ ص٢ أسد الغابة ج)٢(
 .٥٠٩ ص١ج

 والرياض النرضة ٢٧ ص٥رشاف جأنساب األو ٨٥ ص١مرآة اجلنان ج:  راجع)٣(
ط دار ( و ٨٦ ص٢ والسرية احللبية ج٦٨ والصواعق املحرقة ص١٤٣ ص٢ج

 .٥٠٩ ص١ج )املعرفة
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 :حيث ذكر ما مضمونه»  اهللارمحه « بام ذكره العالمة املظفر:وجياب عن هذا
 هلذا اخلرب يف صحاحهم، بحسب التتبع، ومل أجد من نقله ثرأال « ً:أوال

ًعنها، ولو كان موجودا فيها فلم مل يعني الكتاب، وحمل ذكره منه، بعد إنكار 
أيب ، حتى ال حيتاج إىل التأييد بذكر اخلرب املتعلق بابن »رمحه اهللا «املرتىض
 .)١(!؟»رسح
» صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : عثامن إن اخلرب املتقدم ينقل عن :ًثانيا

 . أطمعه يف ردهم
 مل يصدقاه، فلامذا يصدقه عمر وبأن أبا بكر:  يرصح هناعثامن إن :ًثالثا

 !فإهنام أعرف به، وأقرب إليه منهم؟! مها من أتباعهام؟غري
،  يف هذا األمر، ثم جعله يف مجلة أهل الشورىعمر كيف مل يصدقه ً:رابعا

 !وساق األمور إليه؟
يف ذلك، » صىل اهللا عليه وآله« قد استأذن النبي عثامن إن كان :ًخامسا

 !؟»صىل اهللا عليه وآله«فلامذا مل يبادر إليه يف زمان النبي 
يف أيام مرضه، فإن » صىل اهللا عليه وآله«وإن كان قد استأذن النبي 

صىل اهللا عليه « عىل النبي عمرّ وأتباعه ال بد أن يردوا ذلك عليه، حلكم عمر
  !! أو غلبه الوجع، والعياذ باهللاّبعدم صحة ترصفاته، ألنه كان هيجر،» وآله

 لنفسه حني تكلم الناس يف إرجاعه احلكم عثامن قد احتج :ًسادسا

                                     
 .١٥٢ ـ ١٥١ ص١ ق٣ دالئل الصدق ج)١(
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ًإين وصلت رمحا، وأقررت عينا! ؟ما ينقم الناس مني«: بقوله ً« )١(. 
 !أذن له؟» صىل اهللا عليه وآله«فلامذا مل حيتج عليهم بأن رسول اهللا 

 برشط رمحن قد جعل اخلالفة يف الشورى لعثامن إذا كان عبد ال:ًسابعا
، فإن خمالفته سريهتام يف قضية عمر وأيب بكر: أن يسري بسرية الشيخني

 .، تفقده رشط اخلالفة هذااحلكم
 عدوا اهللا، وعدوا رسوله، وقد ابن أيب رسح و إذا كان احلكم:ًثامنا

، وال يتربأ عثامن، فلامذا ال يعادهيام »صىل اهللا عليه وآله«لعنهام رسول اهللا 
 ! منهام؟

ْقل إن كان آباؤكم وأبنآؤكم وإخوانكم وأزواجكم ﴿: وقد قال تعاىل ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُُ َ َ َ َ ْ َ َْ ْ ََ َِ ُِ ُ ََ ْ ُ
َوعشريتكم وأموال اقرتفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوهنا  ْ َ َ َ َ ُ ْ َْ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ُِ ِ َِ ٌ ََ ََ ْ َُ ْ َ ْ ٌ َ َ
ِأحب إليكم من اهللاِ ورسوله وجهاد يف سبيله فرتبصوا حتى يأيت اهللاُ بأمره  ِ ِ ٍ ِ ِِ ِْ َ َ ُ َ ِّ َْ ِ ْ ِ ِِ َ َّ َ ُ َّ َ َ َ َّ َْ ََ َ َ َ ُ ِ َ

َواهللاُ ال هيدي القوم الفا ْ َ َْ ْ َِ ْ َ َسقنيَ ِ ِ﴾)٢(. 
ًال جتد قوما﴿: وقال سبحانه َْ ُ ِ َ ْ يؤمنون باهللاِ واليوم اآلخر يوادون من َ ُّ َ ْ ََ ُ َ َُ َ ِْ ِ ِْ ِ ْ ِ ُ

ْحاد اهللاَ ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم  ْ ُ ْ ْ ُ َُ ََ ْ َِ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َّ ََ َ َ َِ ُ َ َ َ
َأولئك كتب يف قلوهبم اإليامن  َ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ َِ َ َْ َ َ ِ ٍ منه ويدخلهم جنات جتري من ُ ِوأيدهم بروح ٍ ِِ ْ َ َّ ْ ْ ََ َ ُ ُ َْ ُ ِّ ُ َُّ ُ ِ َ

َحتتها األهنار خالدين فيها ريض اهللاُ عنهم ورضوا عنه أولئك حزب اهللاِ أال  َْ ُُ ْ ُ َ َ َ َ ْْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ َ ُ َُ َ ََ َ ْ َ

                                     
 .٢٥٧ ص٨جالغدير  و١١٨ ص٤ العقد الفريد ج)١(

 . من سورة التوبة٢٤ اآلية )٢(
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َإن حزب اهللاِ هم املفلحون َُّ ُ َِ ِْ ُ ُ ْ ِ﴾)١(. 
 وال مل يؤوه، ال أبو بكرّوملاذا يرص عىل إعادة طريد الرسول الذي 

 !؟عمر
 .)٢(!وملاذا يقدمه يف العطاء، حتى لقد أعطاه مئة ألف؟

بل لقد واله صدقات قضاعة، فبلغت ثالث مئة ألف، فوهبها له حني 
 .)٣(أتاه هبا

، فقد كان ال صار واألنًويقدمه أيضا يف اإلكرام، عىل وجوه املهاجرين
، ، واحلكم، والعباسأبو سفيان: جيلس معه عىل رسيره إال أربعة، هم

                                     
 . من سورة املجادلة٢٢ اآلية )١(

 ١٩٩ و ١٩٨ ص١ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج١٠٣ ص٤ريد ج العقد الف)٢(
املعارف :  وراجع٣٦٦ ـ ٣٦٥ص) ٣١حواث سنة (وتاريخ اإلسالم للذهبي 

 ومرآة ٤٧٦ ص٤ واملحارضات للراغب املجلد الثاين ج١٩٤البن قتيبة ص
ط ( و ١٨١صلشيخ املفيد لاجلمل  و٢٤٢ ص٨جالغدير  و٨٥ ص١اجلنان ج

 .٩٧ص)  قمـمكتبة الداوري 

 وتاريخ ٢٨ ص٥ وأنساب األرشاف ج٢١٩ و ٢١٨ ص٣١ بحار األنوار ج)٣(
لشريازي لكتاب األربعني  و٣٢ ص٣جالرصاط املستقيم  و٤١ ص٢اليعقويب ج

حياة  و٣٥ ص٣ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٤٢ ص٨جالغدير  و٥٨٤ص
 ٤جمامة الشايف يف اإل و٣٥٧ ص١جلقريش ل» عليه السالم«اإلمام احلسني 

 .٢٥١ص) األصل(إحقاق احلق  و٢٩٤صهنج احلق  و٢٧٣ص
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 .)١( نعثامً، ومل يكن ذلك الرسير يسع إال واحدا مع والوليد بن عقبة
صىل اهللا « الذي لعنه رسول اهللا ثم جعل بطانته وخاصته ولده مروان

 . )٢(..وهو يف صلب أبيه إلخ» عليه وآله
  :تربير حيتاج إىل تربير

 مل املدينة إىل  بأنه لو أدخل احلكم:عثامن رفضه لطلب عمروقد برر 
 .»صىل اهللا عليه وآله«َّغري عهد رسول اهللا : يأمن قول قائل

 :وينبغي التوقف عند هذا الكالم من جهتني
 ولكل مسلم يف رفضه عمرهو أن يكون الداعي ل:  أن املتوقع:إحدامها

إىل اهللا بمعاداة من يعادي إعادة احلكم هو إطاعة أمر اهللا ورسوله، والتقرب 
اهللا ورسوله، ريض الناس أم غضبوا، وليس هو اخلوف من أقوال الناس، 

                                     
 ط( و ١٩٢ ص٤ج) ط دار الكتب العربية ـ مرص( للمعتزيلرشح هنج البالغة  )١(

 ١٢١صلجوهري لالسقيفة وفدك و ٢٢٧ ص١٧ج) مؤسسة إسامعيليان
 . عن األغاين١٤٤ ص١ ق ٣دالئل الصدق جو

 اإلمام احلسني حياة:  وراجع١٥٣ ـ ١٥٢ ص١ ق ٣ راجع دالئل الصدق ج)٢(
 ٥٦صفتح الدين احلنفي لفلك النجاة  و٣٧٧ ص١جلقريش ل »عليه السالم«
بحار األنوار  و٤١٦ ص١جلطربيس لحتجاج اإل و٥٣٠ ص٢جرشح األخبار و
مسند أيب  و٢٤٠ ص٥ججممع الزوائد  و٢٦٢ ص٨جالغدير  و٨٥ ص٤٤ج

 ٣٥٧ ص١١جكنز العامل  و٨٥ ص٣جاملعجم الكبري و١٣٦ ص١٢جيعىل 
 .٢٤٥ ص٥٧جتاريخ مدينة دمشق  و١٧٩ ص٣جالثقلني نور و
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ال سيام مع قلتهم، ومع كون التيار .. والتامس ما يروق هلم، ويكف ألسنتهم
 . العام ضد مقولتهم هذه

 نفسه قد غري الكثري من األمور التي كانت عىل عهد عمر أن :الثانية
ومن ذلك . ومل يرهب قول أحد من الناس» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

متعة احلج والنساء، وإسقاطه حي عىل خري العمل، : حتريمه املتعتني
يف أذان الفجر، وصالة الرتاويح يف » الصالة خري من النوم«: وإضافة فقرة

حياته، يف » صىل اهللا عليه وآله«شهر رمضان، وكان جيرتئ عىل رسول اهللا 
 ..وجترأ عىل ابنته بعد وفاته، وغري ذلك

وقد سمع وعرف رفض فضالء الصحابة لذلك منه، وهتددهم 
 .بالعقوبة عىل خمالفة ما قرره
 أن رفض إرجاعه إما خلوفه من أن يتعرض :ولعل حقيقة األمر هي

احلكم للقتل، أو لغريه من قبل بعض املؤمنني، وتنشأ بسبب ذلك 
 أن يواجهوها، ألهنا قد ال تكون مأمونة  وال أبو بكرعمرمشكالت ال يريد 

، من أنه »صىل اهللا عليه وآله«ًأو خوفا من أن يتحقق ما أخرب به .. العواقب
ً ثالثني رجال جعلوا مال اهللا دوال، وعباد اهللا خوالإذا بلغ بنو أيب العاص ً ً .

وهذا ما ال .. ، أو من يد أيب بكرعمرأن تذهب اخلالفة من : نى هذاومع
 .يمكنهام من قبوله بأي حال

  :عثمانتربيرات 
 ما أقدم عليه من إرجاع احلكم ومن معه بأمور أربعة، عثامنوقد برر 

 :هي
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 .، ورغبته يف صلة رمحهمعثامن ومن معه من  قرابة احلكم ـ١
 .أخرج احلكم لكلمة بلغته عنه» صىل اهللا عليه وآله« أن النبي  ـ٢
 ً. أن مكاهنم ووجودهم بني الناس لن يرض الناس شيئا ـ٣
 .ّ أن يف الناس من هو رش منهم ـ٤

 :ونالحظ عىل ذلك ما ييل
 : نقولعثامن من  بالنسبة لقرابتهم:ألف
 أن يرجع أقاربه ولو مل عثامنّ لو صح هذا املربر، لكان جيوز لً:أوال

يف عهد الرسول نفسه، فإن ذلك من » صىل اهللا عليه وآله«يرض الرسول 
ًالرب هبم حسب زعمه، ألهنم أقاربه، كام وجيوز له ذلك أيضا يف عهد أيب بكر ّ 

 .، ومل حيتج إىل إذهنم، بل ولو أغضبهم ذلكعمرو
 إذا كان املعيار يف جواز فعل ذلك هو قدرته عليه، فلامذا يغضب :ًثانيا

، وعيل، وابن عمر، و، وأبو بكر»صىل اهللا عليه وآله«اهللا تعاىل، والنبي 
فإن من حقه أن يفعل ذلك، فالكل يعلم أن اهللا ! سائر الصحابة؟، وعوف

ال يغضب، وال النبي وال املؤمنون من ممارسة احلق، بل جيب عليهم أن 
 .يؤيدوه، ويشجعوه، ويعينوه عليه

 أن يغلظا عليه عمر ووليس من حق النبي أن يمنعه، وال أليب بكر
 أن حيذره من أن يعاوده فيه بعد اليوم، عىل عمره، وال لالقول، وأن يزبرا

 .ّحد تعبريه
 :احلكم نقول» صىل اهللا عليه وآله« وعن سبب إخراج النبي :ب

 يف بيان ذلك توحي، بأن األمر مل يكن أكثر من كلمة عثامنإن طريقة 
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ّولعلها تصح، أو ال تصح، ولعلها » صىل اهللا عليه وآله«بلغت رسول اهللا  ّ
زيد فيها أو نقص منها، أو بلغته عىل حاهلا، ولعلها تستحق هذا اإلجراء 
القايس، ولعلها ال تستحق، ولعل العفو عنها كان أقرب إىل احلكمة، وإىل 

 . الريض، ولعله مل يكن كذلكاخللق
وكل ذلك يرخي بظالله الثقيلة والسيئة لتضمنه التشكيك بصحة 

، وكرم أخالقه، ورمحته، »صىل اهللا عليه وآله«وصوابية موقف النبي 
 .»صىل اهللا عليه وآله«وصفحه، وتساحمه، وغري ذلك من صفات فيه 

 بعدم صحة ما بلغ النبي : ـ ـ حسب رواية املفيدعثامنبل لقد رصح 
قد » صىل اهللا عليه وآله«مع أن النبي . )١(عن احلكم» صىل اهللا عليه وآله«

رآه يراه، وهو يتجسس عىل بيته، ورآاه، وهو حيكيه يف مشيته وكالمه، ويف 
 .غري ذلك

، ثم عيبه النبي »صىل اهللا عليه وآله«بعداوة رسول اهللا  أما جماهرة احلكم
كان يتكفأ يف » صىل اهللا عليه وآله«يف مشيته، حيث إنه » صىل اهللا عليه وآله«

كن : ًيوما فرآه يتخلج يف مشيته، فقال» صىل اهللا عليه وآله«مشيته، فالتفت 
 .)٢(ًفلم يكن يقدر عىل امليش بعدها إال خمتلجا.. كذلك، أو نحو ذلك

                                     
 .٩٧ص)  قمـمكتبة الداوري ط ( و ١٨١صلشيخ املفيد لاجلمل  )١(

 ١ج) ط دار اجليل(و  ١١٨ ص١ج) هبامش اإلصابة(اإلستيعاب :  راجع)٢(
لشيخ لاجلمل  و١٧٣ ص٣١ وبحار االنوار ج٣٤ ص٢ وأسد الغابة ج٣٥٩ص

= لتسرتي لقاموس الرجال  و٩٦ص)  قمـمكتبة الداوري ط ( و ١٨٠صاملفيد 
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بيشء » صىل اهللا عليه وآله«وكان يقف نصب عينيه، فإذا تكلم النبي 
 .)١(ّمن الوحي أو األحكام لوى احلكم شدقيه يف وجهه، حيكيه، ويعيب به

 وقد ذكره عبد الرمحن بن حسان.. عثامنأما هذا وسواه فلم يرش إليه 
 :، فقالن بن احلكميف هجائه لعبد الرمح

 اـونـــنـًا جمــجـلـرم خمـرم تـإن ت  هـــامـظـارم عـاك فـني أبـعـإن الل
 )٢(بطينا بيث ـل من عمل اخلـويظ  يميش مخيص البطن من عمل التقى 
صىل اهللا عليه «ّ أنه كان يتسمع رس رسول اهللا :ًوقيل يف سبب نفيه أيضا

، إىل أصحابه يف مرشكي قريش» صىل اهللا عليه وآله« ويفيش ما يرسه ،»وآله

                                     
 ١جالكنى واأللقاب  و١٩٣ ص٤جالكامل يف التاريخ  و٣٩ ص١٠ج= 
 ١٢جإمتاع األسامع  و١٤٩ ص٦ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٩٧ص
» عليه السالم«مناقب أهل البيت  و١٧٣ ص٣١جبحار األنوار  و١٠٠ص

 .٣٦٤صلشريواين ل

 .٩٧ص)  قمـمكتبة الداوري ط ( و ١٨٠صلشيخ املفيد لاجلمل  )١(

ط دار (و  ١١٨ ص١ج) هبامش اإلصابة( واإلستيعاب ٣٤ ص٢ أسد الغابة ج)٢(
مناقب أهل البيت  و١٢٥ ص٥وأنساب األرشاف ج ٣٦٠ ص١ج) اجليل

 ٢٤٤ ص٨ وج٢٦٠ ص١جالغدير  و٣٦٤صلشريواين ل» عليهم السالم«
إمتاع و ٥٣صالنزاع والتخاصم  و١٥٠ ص٦ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و

 .١٠١ ص١٢جاألسامع 
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 .)١(وسائر الكفار واملنافقني
من باب بيته، حتى لقد أراد » صىل اهللا عليه وآله«وكان يطلع عىل النبي 

أن يفقأ عينه بمدري يف يده ملا اطلع عليه من الباب، » صىل اهللا عليه وآله«
 .)٢(عض حجر نسائه، أو خرج إليه بعنزةوهو يف ب
، واعتربه كأنه مل يكن، رغم عثامن إن ذلك كله وسواه قد جتاهله ..نعم

 يراها كل أحد ظاهرة يف احلكم» صىل اهللا عليه وآله«بقاء معجزة رسول اهللا 
 .يلفت األنظاروهي اختالجه املتواصل، الذي من شأنه أن .. فيه

، »ًلن يرضكم مكاهنم شيئا«: عثامن وعن التربير الثالث وهو قول :ج
 :نقول

 !ً أن وجود هؤالء بني املسلمني لن يرض املسلمني شيئا؟عثامنمن أين علم 
ًفإن أحدا ال يستطيع أن يمنع هؤالء من اإلقدام عىل تشكيك الناس 

دينهم، ومن السعاية هبم إىل من يرضهم، ومن إثارة الذين خيالطوهنم ب
                                     

 ١ج) ط دار اجليل(و  ١١٨ ص١ج) هبامش اإلصابة(اإلستيعاب :  راجع)١(
مناقب أهل  و١٧٣ ص٣١جبحار األنوار  و٣٤ ص٢وأسد الغابة ج ٣٥٩ص

رشح هنج  و٢٤٤ ص٨جالغدير  و٣٦٤صلشريواين ل» عليه السالم«البيت 
 .١٤٩ ص٦ج للمعتزيلالبالغة 

 ١ والسرية احللبية ج٢٧ ص٥نساب األرشاف ج وأ٣٤ ص٢أسد الغابة ج) ٢(
النزاع والتخاصم  و٢٤٣ ص٨جالغدير  و٣٣٧ص) طبعة أخرى( و ٣١٧ص
 .٤٦٢ ص٢جسبل اهلدى والرشاد  و٥٢ص
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الفتن بينهم، ومن إحلاق األذى هبم بمختلف أنواعه، ولو بجرهم إىل 
التهاون يف دينهم، وإشاعة املنكرات بينهم، كالكذب، والغيبة، ورشب 

ًاخلمر، وغري ذلك، رسا أو جهرا ً. 
 :، فريد عليه» منهمّويف الناس من هو رش«: عثامنّ وأما قول :د

 ال يعلم الغيب، ومل يكشف اهللا تعاىل له عن دفائن عثامنّ أن ً:أوال
 .النفوس، وخفايا القلوب، وال أوقفه عىل أفعال العباد

صىل اهللا «الذي علمه رسول اهللا» عليه السالم«ّ إن أمري املؤمنني :ًثانيا
من كل باب ألف باب، وهو قسيم الف باب من العلم، يفتح له » عليه وآله

 عثامناجلنّة والنار، وهو مع احلق والقرآن، والقرآن واحلق معه، قد أخرب 
 .»ّال أحد رش منه وال منهم«: بعدم صحة مقولته هذه، وقال له

ون بكل بالعلم، ويصدق» عليه السالم« يعرتفون لعيل عثامنوإذا كان أتباع 
وال . فيه، فعليهم أن يقبلوا شهادته هذه» صىل اهللا عليه وآله«ما قاله رسول اهللا 

 .ّ إال إن أرادوا اجلمع بني النقائض واألضدادعثامنحيق هلم قبول دعوى 
ًمؤيدا بالشاهد والعيان، » عليه السالم«وال سيام مع كون كالم عيل 

 وطرده، وأخرجه، ومنعه من مساكنته يف أرض فإن رسول اهللا لعن احلكم
 . مل يكونوا كذلك، كام هو ظاهرعثامنهو فيها، والذين يقصدهم 

  :عثمان حيذر ×علي 
عليه «، حني أعاد عثامنَّصعد حتذيره ل» عليه السالم«ًثم إن عليا 

 عىل رقاب  له بان ال حيمل آل أيب معيطعمرامعه حتذير عىل مس» السالم
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 من غريه، ولكالمه وقع يف نفسه، ألنه عثامن أقرب إىل قلب عمر و. الناس
 .من إخوان الصفاء بالنسبة إليه

، يف هذا األمر بالذات، عثامنّوقد تضمن قوله هذا دق ناقوس اخلطر ل
، ، ومروانملا يعلمه من حرصه عىل أقاربه، حتى لو كانوا مثل احلكم

 .والوليد
 بالنسبة عثامنومل يكن هذا األمر بالذي خيفى عىل أحد، فإن ما فعله 

، وقبل ذلك كان قد قتل زوجته فتح مكة يف  بن سعد بن أيب رسحلعبد اهللا
ّ، لتومهه أهنا دلت عىل معاوية بن »صىل اهللا عليه وآله«ربيبة رسول اهللا  ّ

 . خري شاهد عىل هذا األمراملغرية
  : خيرب مبا يكون× يصر وعلي عثمان

ّ أرص عىل موقفه، بل تقدم خطوة أخرى باجتاه تأكيد هذا عثامنولكن 
أن مجيع الذين يعرتضون عليه، سيتخذون : املوقف، وتكريسه، حني ادعى
 .نفس موقفه لو كانوا يف موقعه

، كام أثبتته عثامنليس ك» عليه السالم«ًوهو كالم ال مربر له، فإن عليا 
، وقد قرر عمر بن  وسعد والزبري ليس مثل طلحةالوقائع، وعامر بن يارس

ً نفسه بعض الفوارق بني أركان الشورى الذين كانوا مجيعا، اخلطاب
 وأيب عامر: ًفضال عن اعرتاض غريهم، مثل أمثال. عثامنيعرتضون عىل 

 .، وسواهم، وابن مسعودذر
 ، وبني طلحةعثامن و، وبني عامرعثامن ووقد جرت بني ابن عوف

ً خطوب وأحيانا  والزبريوطلحة» عليه السالم« وبني عيل عثامن ووالزبري
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ّحروب، يعرفها الناس، وكثري منها دون يف كتب التاريخ، ورواه الرواة، 
 .وتناقلته األفواه

 بمقدرته، وظهر أنه مصمم عىل اإلستفادة من موقعه عثامنوحني لوح 
ونفوذه، وأعلن إرصاره عىل ما ادعاه، بالرغم من بوار حجته فيه، أعلن عيل 

 :عىل املأل ثالثة أمور» عليه السالم«
ّ أن األمور قد اختذت منحى أشد صعوبة، وأعظم خطرا، وأهنا :أوهلا ً ّ

» عليه السالم«ة واحدة، ولذا أكد تسري من يسء إىل أسوء، ومل تعد عىل وتري
 سيأتيهم برش عثامنبالقسم، وبالالم املؤكدة، وبنون التوكيد الثقيلة، عىل أن 

 .من هذا
). حياته: أو فقل( سالمته عثامن أن هذا الرش سينتهي بخرسان :ثانيها

 .ومقدار حساسيتهاًوهذا يشري ضمنا إىل خطورة املامرسات التي يعتمدها، 
 ليستثنى منها، عثامن أن قانون التسبيب سنة إهلية جارية مل يكن :ثالثها

 .وأن ما سيجري عليه هو النتيجة الطبيعية ملامرساته وأفعاله
  :خليط غري متجانس

، عثامنونحن إذا نظرنا إىل اجلامعة التي بادرت إىل اإلعرتاض عىل 
هنا خليط غري متجانس، يف أهدافه ومواقفه، ويف ممارساته فسنجد أ

وسياساته، ويف خصوصياته الشخصية، ويف درجات اإليامن والتقوى؛ 
يف علمه وإيامنه، وقيمته عند اهللا عز وجل من » عليه السالم«فأين اإلمام 
 .فإنه ال يقاس به أحد! سائرهم؟
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 من وأين أم سلمة! ؟، أو من عبد الرمحن بن عوف من سعدوأين عامر
 !؟ والزبري من طلحةوأين أبو ذر! ؟عائشة

شارة ولسنا بحاجة إىل اخلوض يف التفاصيل، ولكن ما يعنينا هنا هو اإل
 هذا، مهام اختلفت مربرات أو دوافع عثامنإىل اتفاق هؤالء عىل ادانة فعل 

 .هذه اإلدانة لدى كل منهم بالنسبة لغريه
 ليعيد النظر يف قراره، عثامنولعل هذه املالحظة وحدها كانت تكفي 

ئح التي وأن يدرك خطأه فيه، وأن إرصاره عليه سوف حيرك كل الرشا
تلتقي مع أي واحد من هؤالء املعرتضني، أو تنسجم معه، فإن ذلك يشري 
ًإىل سعة دائرة الرفض ملا أقدم عليه، لو كان يقيم وزنا آلراء الناس، وهيمه 
بقاء األمور هادئة، بعد أن يكون قد ختىل عن العمل، بام قرره اهللا ورسوله يف 

 . عىل نقضه كام تقدمعمر وال حق احلكم، ومل يقدم أبو بكر
  :احلكم يف موقف الذل واخليبة

للحكم بن أيب » صىل اهللا عليه وآله«ّإن األحاديث املتضمنة للعن النبي 
: يف كتابه» رمحه اهللا «األميني، ومن يف صلبه كثرية، وقد ذكر العالمة العاص

طائفة منها، ونذكر هنا رواية واحدة منها، وهي تلك املروية ) ٨غدير جال(
 :، قالعن عبد اهللا بن عمر

 ، فجاء أبو احلسن،»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا إىل هجرت الرواح «
 .ادن: »صىل اهللا عليه وآله«فقال له رسول اهللا 

 ، يساره»صىل اهللا عليه وآله«نبي  فبينام ال،فلم يزل يدنيه حتى التقم أذنيه
إذهب فقده كام تقاد :  فقال لعيل، بسيفه البابّعَدَف:  قال،إذ رفع رأسه كالفزع
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 .الشاة إىل حالبها
 حتى أوقفه ، وهلا زنمة، بإذنهً آخذافإذا عيل يدخل احلكم بن أيب العاص

 ً ثالثا»صىل اهللا عليه وآله«لعنه نبي اهللا  ف،»صىل اهللا عليه وآله«بني يدي النبي 
 . واألنصار حتى راح إليه قوم من املهاجرين.ه ناحيةَّأحل: ثم قال

 إن هذا سيخالف كتاب اهللا وسنة نبيه، : ثم قال، فلعنه،ثم دعا به
 .وسيخرج من صلبه فتن يبلغ دخاهنا السامء

 . هو أقل وأذل من أن يكون هذا منه: ناس من القومفقال
  .)١(» وبعضكم يومئذ شيعته، بىل:قال
 :ونقول

 :دلتنا هذه الرواية عىل ما ييل
صىل « عىل رسول اهللا  إن هذه احلادثة هي من موارد جتسس احلكم ـ١

عض األرسار ليعمل عىل َّ، واسرتاقه السمع، عله حيصل عىل ب»اهللا عليه وآله
قد اشتد » صىل اهللا عليه وآله«ّإفشائها، وقد أظهرت أن غضب رسول اهللا 

وكان عيل . ًإىل حد أنه أراد أن يذيقه بعضا من طعم الذل الذي يستحقه
ثم أن يواجه الفضيحة القاتلة حيث . هو املتويل لذلك منه» عليه السالم«

 ..، فشفعوا فيه واألنصارجرينجعله ناحية، حتى راح إليه قوم من املها
 .ولكنه مل يطلقه حتى لعنه مرة أخرى، وعرفهم بأمور مل يكونوا يعرفوهنا

                                     
 ٣٥٩ ص١١ وكنز العامل ج٣٣٦ ص١٢ واملعجم الكبري ج٢٤٥ ص٨ الغدير ج)١(

 . والدارقطني يف األفراد،عنه، وعن ابن عساكر
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صىل اهللا « أمر رسول اهللا قد نفذ يف احلكم» عليه السالم«ً إن عليا  ـ٢
 .حيث جاء به يقوده كام تقاد الشاة إىل حالبهاًحرفيا، » عليه وآله

نظائر تدل » صىل اهللا عليه وآله«وهلذه الدقة يف تنفيذ أوامر رسول اهللا 
سجية يف عيل » صىل اهللا عليه وآله«عىل أن هذا النوع من الطاعة لرسول اهللا 

 .مل يكن هلا نظري يف الصحابة عىل اإلطالق» عليه السالم«
قال له حني أعطاه راية الفتح » صىل اهللا عليه وآله « أن النبي:وقد قرأنا

 .إذهب وال تلتفت: يف خيرب
: »صىل اهللا عليه وآله«ًفسار قليال، ثم وقف ومل يلتفت، وقال للنبي 

 .)١(..إلخ! عالم أقاتلهم؟
ًمع أنه لو التفت يف هذه احلال لسامع جواب سؤاله، مل يره أحد خمالفا  ّ

 .»صىل اهللا عليه وآله«سول اهللا ألمر ر
 بام يسانخ فعله أراد أن يعاقب احلكم» صىل اهللا عليه وآله«ّ إن النبي  ـ٣

َّيف اجلوهر واملظهر، فإن احلكم ختفى ليطلع عىل األرسار واخلفايا، ليفضحها  َّ
، وتوهني أمره، »صىل اهللا عليه وآله«وليتوصل ـ بزعمه ـ إىل إحراج النبي 

 .وإجياد املشكالت يف طريق دعوته
بفضح أمره، وإظهار ما أخفاه، » صىل اهللا عليه وآله«فجازاه النبي 

، واخلائب الذي  واألنصاروايقافه موقف املحرج الذليل أمام املهاجرين
 .فه الرشيرةيواجه املشكالت يف طريق وصوله ال هدا

                                     
 . غزوة خيرب تقدمت مصادر ذلك يف)١(
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كشف للناس عن بعض ما سيكون عليه » صىل اهللا عليه وآله«ّكام أنه 
ّ، وحال ذريته، ومآله يف املستقبل، حيث أخربهم أهنم حمض حال احلكم

 .صناع فتن، ال ينتج عنها صفاء وال هباء، بل دخان بغيض يبلغ السامء
ّحقيقة ال بد أن تدعو سامعيها » هصىل اهللا عليه وآل« ثم سجل  ـ٤

ًالستحضار هذا املوقف عرب األحقاب واألجيال، وجيعله عصيا عىل 
النسيان، حيث سيبقى أولئك الذين سمعوه يف دائرة احلذر والوجل، من أن 

ٌينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يكونوا هم املصداق لقول من ال ﴿ َْ َ َ ُ َ ََّ ِ ِْ َُ ِ ِ
َيوحى  .»ٍ، وبعضكم يومئذ شيعتهبىل«: ، حيث قال)١(﴾ُ

  :لعن احلكم زكاة ورمحة له
 وكذلك أبو ، هذا يرمى بالداء العضالوكان احلكم« :قال ابن ظفر

 . يف حياة احليوان كذا ذكره الدمريي.جهل
صىل اهللا « ألنه ، وابنه ال ترضمها للحكم»صىل اهللا عليه وآله«ولعنته 

إنه برش يغضب كام :  تدارك ذلك بقوله مما بينه يف احلديث اآلخر»عليه وآله
 أن يكون ، أو دعا عليه، أو لعنه،ن من سبهأيغضب البرش، وإنه سأل ربه 

 . وطهارة، وكفارة، وزكاة،رمحة
 ، ال تأويل عليه فيه يف أيب جهل عن ابن ظفر»الدمريي«وما نقله 

 ، وقبيح أي قبيح أن يرمى صحايب بذلك، فإنه صحايب،بخالفه يف احلكم

                                     
 . من سورة النجم٤ ـ ٣ اآليتان )١(
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 .)١(»ـ هأ. فليحمل عىل أنه إن صح ذلك كان يرمى به قبل االسالم
 :ونقول
ً صحابيا ال يربئه من ارتكاب املوبقات كم إن جمرد كون احلً:أوال

والعظائم، وال يمنع من ابتالئه باألدواء، وال يصونه عن متابعة شهواته، 
وقد علم أن من الصحابة من قطع يف الرسقة، ورجم وجلد يف الزنا، ويف 

 .رشب اخلمر، وسوى ذلك من موبقات
 . طريق اإلستقامة، وجياهد نفسه يف سلوكهوإنام جينبه ذلك أن خيتار هو

 ال للحكم» صىل اهللا عليه وآله« بالنسبة ملا ذكره من أن لعن النبي :ًثانيا
 :يرضه، بل هو له زكاة ورمحة، وكفارة وطهارة، فريد عليه ما ييل

أيام «:  إن هذا الكالم مأخوذ من احلديث املروي عن أيب هريرة ـ١
مؤمن آذيته، أو سببته، أو لعنته، أو جلدته، فاجعلها له كفارة وقربة تقربه 

 .)٢(أو نحو ذلك من ألفاظ» هبا إليك

                                     
 .١٨١ الصواعق املحرقة ص٢٥١ ص٨ الغدير ج)١(

 ٤٩٦ و ٤٩٣ و ٤٨٨ و ٤٤٩ و ٣٩٠ و ٣١٧ و ٢٤٣ ص٢مسند أمحد ج: راجع )٢(
 وصحيح ٥٢ و ٤٥ ص٦ وج٤٣٩ و ٤٣٧ ص٥ وج٤٠٠ و ٣٩١ و ٣٣ ص٣وج

والغدير  ة، كتاب الرب والصل٣٩١ ص٢وج ٢٧ و ٢٦ و ٢٥ و ٢٤ ص٨مسلم ج
 وجممع ١٥١ ص١٦ ورشح مسلم للنووي ج عنه،٢٥٢ ص٨ وج٨٩ ص١١ج

 وأبو هريرة لرشف الدين ١٤٧ ص١١ وفتح الباري ج٢٦٧ ص٨الزوائد ج
=  ٤ والتاريخ الكبري للبخاري ج١٢٥ ص١٠ وقاموس الرجال ج٩١ ص٤٣ص
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 :ويرد عىل اإلستدالل هبذا احلديث ما ييل
يام أ«: ّ إنه حدبث خاص باملؤمنني، فال يشمل املنافقني، فقد قال:ألف

 .ًملؤمنني، وإن كان مظهرا لإلسالم، ومل يكن احلكم من ا»..مؤمن
ّيتكلم عام يصدر منه عىل » صىل اهللا عليه وآله«ّ ظاهر احلديث أنه :ب

سبيل العقوبة ملستحقها، فإذا اقرتن ذلك بتوبة املجلود، والذي وقع عليه 
 .األذى، فإنه يكون كفارة له

وقد ورد هذا املعنى يف أحاديث أخرى حتدثت عمن جتري عليهم 

                                     
 ٣٨٦ ص٤ وأسد الغابة ج٣٢٦ ص٦٧ وتاريخ مدينة دمشق ج١٠٩ص= 

 ٤ج) كتاب الدعوات(عن صحيح البخاري ١١٩ و ١١٣ ص٨جوالبداية والنهاية 
 وسبل اهلدى والرشاد ٢٥٢ و ٢٥١ ص٢ وج٢٦٧ ص١ وإمتاع األسامع ج٧١ص
 و ٢٧٠ ص١٢ وعون املعبود ج٣١٠ ص٢٢ وعمدة القاري ج٤٣٤ ص١٠ج

 ٢ واآلحاد واملثاين ج٥٤٣ ص٢ وج٢٧٥ ص١ ومسند ابن راهويه ج٢٧١
 وختريج ٧٥ ص٢ذكار ج واإلست٤٤٤ ص١٤ وصحيح ابن حبان ج٢٠٠ص

 وكنز ٨٢ واللمع يف أسباب ورود احلديث ص٢٦١ ص٢األحاديث واآلثار ج
 وسنن الدارمي ٧٦٨ ص٢ والفتح الساموي ج٦١٣ و ٦١١ و ٦٠٩ ص٣العامل ج

 ٣ وأحكام القرآن ج٢٢٣ ص٣ وج٣٦٩ ص٢ وتفسري السمعاين ج٣١٥ ص٢ج
 ٢٢٧ ص١٠ واجلامع ألحكام القرآن ج٢٣١ ص٢٢ والتفسري الكبري ج٤٣١ص

 و ٥٨٩ و ٥٨٧ ص١ ومكاتيب الرسول ج٢٥ و ٢٤ ص١٥وتفسري اآللويس ج
٦١٧. 
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 .القصاصات، والتعزيرات إذا تابوااحلدود و
ّ إن هذا املعنى ال بد أن يقرتن باإلعرتاف بأنه قد زيد يف احلديث :ج
صىل اهللا عليه «أو سببته أو لعنته، فإن السب ال يصدر من النبي : كلمتا
 .)١(ًقطعا ألن سباب املسلم فسوق» وآله

                                     
ط (صحيح البخاري  و٤٥٤ و ٤٤٦ و ٤١١ و ٣٨٥ ص١جمحد أمسند : راجع) ١(

 ٥٨ ص١صحيح مسلم ج و٩١ ص٨ وج٨٤ ص٧ وج١٧ ص١ ج)دار الفكر
 ٢٣٨ ص٣جسنن الرتمذي  و١٢٩٩ ص٢ وج٢٧ ص١سنن ابن ماجة جو
لبيهقي لالسنن الكربى  و١٢٢ و ١٢١ ص٧جائي سنن النس و١٣٢ ص٤وج
 ١٦ وج٥٣ ص٢لنووي جلرشح مسلم  و٢٠٩ ص١٠ وج٢٠ ص٨ج
فتح  و٧٣ ص٨ وج٣٠٠ ص٧ وج١٧٢ ص٤جممع الزوائد ج و١٤١ص

 ٢٧٩ و ٢٧٧ ص١عمدة القاري ج و٢٢ ص١٣ وج٤٤٨ ص١١الباري ج
 ١جالديباج عىل مسلم  و١٨٨ ص٢٤ وج١٢٣ ص٢٢ وج١٩٠ ص٩وج
مسند ابن  و٥٨ ص١جمسند احلميدي  و١٠٠ ص٦حتفة األحوذي ج و٨٥ص

كتاب الصمت وآداب و ٩٧لبخاري ص لاألدب املفرد و٣٧٩ ص١راهويه ج
السنن الكربى  و٣٢١ ص٢جاآلحاد واملثاين و ٢٧٣صبن أيب الدنيا الاللسان 

 و ٥٦ ص٩ وج٤٠٨ ص٨جمسند أيب يعىل  و٣١٤ و ٣١٣ ص٢جلنسائي ل
 ٤ وج٢٢٣ ص١جط املعجم األوس و٢٦٦ ص١٣ وج٤٤١ ص١٠ وج١٨٣
نيل  و١٠٥ ص١٠ وج١٤٥ ص١املعجم الكبري ج و٣٧ ص٦ وج٤٤ص

=  ٢٨١ ص١٢ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٣٧٥ ص١جاألوطار 
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. و ملستحقه، فإنام ه»صىل اهللا عليه وآله«أما اللعن، فهو إن صدر منه 
 .يف هذه احلال» صىل اهللا عليه وآله«وهو دعاء يستجيبه اهللا تعاىل لرسوله 

 ورد يف احلديث كلامت السب، واألذية، واللعن، واجللد، ومن :د
ال يمكن أن يؤذي، أو أن يسب، أو » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : املعلوم

ذلك الختلت عصمته، ًأن يلعن، أو أن جيلد أحدا بغري حق، ألنه لو فعل 
ال » صىل اهللا عليه وآله«أنه : ًومل يكن أهال ملقام النبوة، ألن ذلك معناه

يتعامل مع األمور من موقع املسؤولية والتعقل واإلنصاف، وإنام من موقع 
 .النزق والطيش واإلنفعال

ًبرشا يرىض ويغضب، » صىل اهللا عليه وآله« إن اعتبار النبي :هـ
لتني ما ال يرضاه اهللا تعاىل فيه حط من مقام الرسول فيصدر منه يف احلا

فال قيمة لثنائه .. ، وإسقاط كالمه عن أن يكون له قيمة»صىل اهللا عليه وآله«
وغريهم، كام ال قيمة ملا أخرب به عن » عليهم السالم«عىل عيل وأهل بيته 

                                     
 ٢١٥ ص١٨مستدرك الوسائل ج و٥٩٨ ص٨ج) اإلسالميةط دار (و = 
بحار األنوار  و٦١٦صلشريازي لكتاب األربعني  و٥٣٧لطويس صلاألمايل و
عليهم «مناقب أهل البيت  و٨٩ ص٧٤ وج١٦٥ ص٧٢ وج٢٤٦ ص٧١ج

 ١٦ وج٤٣٧ ص١٣ججامع أحاديث الشيعة  و٣٩٣صلشريواين ل» السالم
 ٨ وج١٧٤ ص٢جالغدير  و١٠٤ ص٢٦ وج١٤٥ ص٢٣ وج٣٢٤ص
مستدرك سفينة  و٩١ ص١١ وج٢٧٢ و ٢٦٧ و ٢١٣ ص١٠ وج٢٥٢ص

 .٤٢٦ ص٤جالبحار 
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ني كام أنه هيدف إىل تربير ما يصدر عن اخللفاء ح. رذائل أعدائه وأعدائهم
 ..يصدر منهم األذى والسب واللعن للناس، والتعدي عليهم

حلفظ ماء » صىل اهللا عليه وآله«فهم قد رضوا باحلط من مقام رسول اهللا 
وجه أناس ظاملني متسلطني عىل الناس بالقهر والغلبة، صدرت وتصدر منهم 

 .املآثم، واجلرائم، والعظائم، عىل مدى مئات من السنني، وإىل يومنا هذا
 .)٢(، أو العن املؤمن كقاتله)١( أن لعن املؤمن كقتله:قد رويو

                                     
 وصحيح مسلم ٢٢٣ و ٩٧ ص٧ج) ط دار الفكر( و ٣٨ ص٤صحيح البخاري ج) ١(

السنن الكربى  و١٩٢ ص٢ وسنن الدارمي ج٣٣ ص٤ ومسند أمحد ج٧٣ ص١ج
مستدرك سفينة و ٢٢٣صالصوارم املهرقة  و٣٠ ص١٠ وج٢٣ ص٨لبيهقي جل

 ١٦ وج١٢٥ و ١١٩ و ٦٧ ص٢جلنووي لرشح مسلم  و٢٦٧ ص٩البحار ج
 ٢٢ وج٢٠٣ ص١عمدة القاري ج و٧٣ ص٨جممع الزوائد ج و١٤٨ص
 ٤٦٣ ص١٠ وج٤٨٢ ص٨لصنعاين جلاملصنف  و١٨٠ ص٢٣ وج١٥٨ص

األدب  و١٢٥ ص١جالديباج عىل مسلم و ١٦٦ص مسند أيب داود الطياليسو
 ١٨ وج٧٥ ـ ٧٢ ص٢جلطرباين لاملعجم الكبري  و١٦٦لبخاري صلاملفرد 
كنز  و٣٥١األذكار النووية ص و٣٠٦ ص٧جمعرفة السنن واآلثار  و١٩٤ص

بن حزم الحكام اإل و٧٥ ص١جلعريب بن االأحكام القرآن  و٦١٦ ص٣جالعامل 
فتح  و٥٨٤ ص٢تذكرة احلفاظ ج و١٩٦ ص٦جعلل الدارقطني  و١٠٣٨ ص٧ج

 .١٤٧ ص٤جاآلحاد واملثاين  و٤٦٨ ص١١الباري ج

 .٣٢٥ ص٧جحتفة األحوذي  و١٣٢ ص٤جسنن الرتمذي  )٢(
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لكان عىل املسلمني أن ..  من سببته أو لعنته الخ:ّولو صح هذا احلديث
إال !! باإلساءات واملوبقات لكي يلعنهم» صىل اهللا عليه وآله«يتعرضوا له 

 !!إن كانوا يزهدون بالثواب، وبالطهارة والرمحة
، لكان ينبغي أن يعتز امللعونون بلعنات رسول  لو صح هذا احلديث:ز

، ولكانوا قد ألفوا الكتب عن امللعونني عىل لسان »صىل اهللا عليه وآله«اهللا
ولكننا مل نجد منهم إال التأمل، والنفور من .. »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 .نسبة ذلك إليهم، وجتنب أتباعهم إشاعة ذلك عنهم
ّسجلون هذا اللعن عىل أنه سبب إدانة ألولئك  إن الصحابة كانوا ي:ح

 .، وغريهم»عليه السالم«، وعيل ، وأبو ذراملعلونني، وقد فعلت ذلك عائشة
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  : جيلد الوليد احلد×علي 
ألمور التي حيسن التوقف عندها أنه بعد سبع سنني من إمارة ومن ا

 يف اخلمر، وكان  جلد الوليد بن عقبة)١(، أي يف سنة ثالثني للهجرةعثامن
ف الفت من هذه  موقعثامن، وكان لعثامن من قبل الكوفةًواليا عىل 

 : »رمحه اهللا «األمينيالقضية، أثار انتقادات الصحابة، حتى ليقول العالمة 
 ، رشب فسكر إن الوليد بن عقبة:باإلسناد عن أيب إسحاق اهلمداين

 !دكم؟أزي:  ثم التفت فقال،فصىل بالناس الغداة ركعتني
 . ال قد قضينا صالتنا:فقالوا

 وهو  وجندب بن زهري األزديثم دخل عليه بعد ذلك أبو زينب
 ً. فانتزعا خامته من يده وهو ال يشعر سكرا،سكران

 يرم حتى قاء، نه حني صىل ملأ : وأخربين مرسوق:قال أبو إسحاق
وأبو . وجندب بن زهري. أبو زينب:  أربعة نفرعثامنفخرج يف أمره إىل 

 عبد  فقال، خربهعثامنفأخربوا . والصعب بن جثامة. حبيبة الغفاري

                                     
 ٣جالكامل يف التاريخ  و٢٧٨ ـ ٢٧٦ ص٤تاريخ األمم وامللوك ج:  راجع)١(

 .٣٢٩ ص٣جلذهبي ل اإلسالم تاريخ و١٠٤ص
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 ! أجن؟! ما له؟:الرمحن بن عوف
 . ال، ولكنه سكر:قالوا
 . وهتددهمعثامن فأوعدهم :قال

 ! أنت رأيت أخي يرشب اخلمر؟:وقال جلندب
 معاذ اهللا، ولكني أشهد إين رأيته سكران يقسلها من جوفه، وإين :قال

 .ذت خامته من يده وهو سكران ال يعقلأخ
 فأخربوها بام جرى بينهم وبني ، فأتى الشهود عائشة:قال أبو إسحاق

 وتوعد ، أبطل احلدودعثامنإن :  زبرهم، فنادت عائشةعثامنن أ، وعثامن
 .الشهود

، ً رضب بعض الشهود أسواطاعثامنإن :  وقد يقال:وقال الواقدي
 . فشكوا ذلك إليه،ًفأتوا عليا

 ، شهدوا عىل أخيكً ورضبت قوما، عطلت احلدود: فقال،عثامنفأتى 
 خاصة عىل  وآل أيب معيطال حتمل بني أمية: عمر، وقد قال فقلبت احلكم
 .رقاب الناس
 ! فام ترى؟:قال
 من أمور املسلمني، وأن تسأل عن ً أرى أن تعزله وال توليه شيئا:قال
 .)١( فإن مل يكونوا أهل ظنة وال عداوة أقمت عىل صاحبك احلد،الشهود

                                     
= ج ـرشح هن:  وراجع٣٣ص ٥جأنساب األرشاف  عن ١٢٠ ص٨ر جـديـ الغ)١(



  ٢٥١                                                           ..  لتدعوين قريش جالدها  :  الفصل الرابع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  من الشهودعثامنويف نص آخر قال عن موقف 
 !تنحيا عني: فزبرمها ودفع يف صدورمها، وقال(

بالقصة، فأتى   فأخرباه،»عليه السالم«فخرجا وأتيا عيل بن أيب طالب 
 !دفعت الشهود وأبطلت احلدود؟:  وهو يقولعثامن

 ! فام ترى؟:عثامنفقال له 
، فإن أقاما الشهادة عليه يف وجهه ومل  أرى أن تبعث إىل صاحبك:قال

 .)١()بحجة يدل
 عثامن إلقامة احلد عليه أخذ  وملا حرض الوليد:»رمحه اهللا «وقال املفيد

من شاء : السوط، فألقاه إىل من حرضه من الصحابة، وقال ـ وهو مغضب ـ
 .)٢(فليقم احلد عىل أخي

                                     
 .١٩ ص٣ج للمعتزيلالبالغة = 

 ٤٤١و  ٤٤٠ ص١٠جلتسرتي لقاموس الرجال و ١٥٦ ص٣١جبحار األنوار  )١(
 ومروج ١٦٥ ص٢تاريخ اليعقويب ج:  ويف هامشه عن١٧٧اجلمل ص: وراجع

والكامل يف  ٣٣٦ص ٢ج )دار األندلس ط( و ٣٤٥ و ٣٤٤ ص٢الذهب ج
 .١٣٠ و ١٢٩ و ١٢٦ ص٥ واألغاين ج١٠٧ و ١٠٦ ص٣التاريخ ج

 النسخة وأشار يف هامش ٩٦ص )قم ـ مكتبة الداوريط (و  ١٧٩ اجلمل ص)٢(
 ١أنساب األرشاف ج:  إىل املصادر التي يف اهلامش السابق، باإلضافة إىلاألوىل
 ٤ والشايف ج٣٠٨ و ٣٠٧ ص٤د ج والعقد الفري٥٢١ و ٥٢٠ص ٤ق
 .٢٠ ـ ١٨ ص٣ ورشح هنج البالغة ج٧٨ ص٢ والرياض النرضة ج٢٤٥ص



  ١٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٢٥٢
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! وما أنت وهذا؟:  وأغلظ هلا وقالعثامن أغلظت ل إن عائشة:ويقال
 .إنام أمرت أن تقري يف بيتك
 ومن أوىل بذلك منها، فاضطربوا : وقال آخرون،فقال قوم مثل قوله

 . )١(»صىل اهللا عليه وآله«بالنعال، وكان ذلك أول قتال بني املسلمني بعد النبي 
قد هنيناك :  فقاال له،عثامن أتيا  والزبرين طلحةأ :رج من عدة طرقوأخ

 وقد شهد عليه برشب ، فأبيت، من أمور املسلمنيً شيئاالوليدعن تولية 
 . فاعزله،اخلمر والسكر

 . عليه يف وجههه إذا شهد الشهودَّ وحد، اعزله:وقال له عيل
، فلام قدم الوليدشخاص إ وأمره ب،الكوفة  سعيد بن العاصعثامنفوىل 

 .الوليد وأشخص ، ودار اإلمامة، غسل املنربالكوفة سعيد
 وأدخله ، أن حيده ألبسه جبة حربعثامنفلام شهد عليه يف وجهه وأراد 

أنشدك اهللا : الوليد ليرضبه قال له  من قريشً فجعل إذا بعث إليه رجال،ًبيتا
 .ففيك.  وتغضب أمري املؤمنني عليك،أن تقطع رمحي

 ومعه ابنه ، ودخل عليه،فلام رأى ذلك عيل بن أيب طالب أخذ السوط
 . مثل تلك املقالةالوليد فقال له ،احلسن

 . صدق يا أبت:فقال له احلسن
 .وجلده بسوط له شعبتان.  بمؤمنً ما أنا إذا:فقال عيل

                                     
 ٦ج) ط أخرى( و ٣٣ج ٥جأنساب األرشاف  وعن ١٢١ و ١٢٠ ص٨الغدير ج )١(

 .١٩ ص٣ج للمعتزيلرشح هنج البالغة :  وراجع١٤٤ص



  ٢٥٣                                                           ..  لتدعوين قريش جالدها  :  الفصل الرابع 
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 .قم يا بني فاجلده:  ابنه فقال عيل للحسن:ويف لفظ
 ومشى ، فأخذ عيل السوط، يكفيك ذلك بعض من ترى:عثامنفقال 

 .)١( يسبهالوليد  فجعل يرضبه و،إليه
 .نشدتك باهللا وبالقرابة: الوليد فقال له :ويف لفظ األغاين

 بتعطيلهم فإنام هلكت بنو إرسائيل!  اسكت أبا وهب:فقال له عيل
 : فرضبه وقال،احلدود

 .)٢( بعد هذا جالدهالتدعوين قريش
 . حلق مثلهعمرإن :  أن حيلق، وقيل لهعثامن وسئل :قالوا
 .)٣( قد كان فعل ذلك ثم تركه:فقال

يقصد نحوه » عليه السالم«ً ملا رأى عليا الوليد أن :وعند املفيد
فقبضه، » عليه السالم«ليرضبه، هنض من موضعه لينرصف، فبادر إليه 

بام كان أهله، وتعتعه حتى » عليه السالم«، فسبه أمري املؤمنني الوليدفشتمه 
 .أثبت إقامة احلد عليه

                                     
 .٣٥ج ٥جأنساب األرشاف  وعن ١٢١ ص٨الغدير ج )١(

 ١ج) املكتبة احليدريةط (مناقب آل أيب طالب  و١٢١ ص٨الغدير ج: راجع )٢(
 ١٧٧ص ٤ج) ط سايس(األغاين  و٩٩ ص٧٦جبحار األنوار  و٤٠٩ص

 .٢٣٠ ص١٧ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و

 .٣٥ج ٥جأنساب األرشاف  وعن ١٢١ ص٨ الغدير ج)٣(



  ١٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٢٥٤
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 ليس لك أن تتعتعه يا عيل، وال لك : من ذلك، وقال لهعثامنفاستشاط 
 .أن تسبه

وما سببته .  بل يل أن أقهره عىل الصرب عىل احلد:»عليه السالم«فقال له 
 .ًإال ملا سبني بباطل، فقلت فيه حقا

 .كان له رأسان ـ أربعني جلدة يف احلساب بثامننيثم رضبه بالسوط ـ و
 .)١( عثامنفحقدها عليه 

 :يقول احلطيئة جرول بن أوس بن مالك العبيس الوليدويف 
 ذرــــعــالـق بــ أحدــيـولـالن أ  ه ـــوم يلقى ربــة يـد احلطيئـهـش
 دريــا يـ ومًالـمـم؟ ثــدكــأأزي   م ــالهتـص دت ــد نفــادى وقـن
 رــــشـىل عــم عـــزادهــه لـنـم   وا ــلـو قبــ ولًرياـــم خـدهـليزي
 وترـالع وـفـشـني الـت بــرنـقـل    واـولو فعل! أبا وهبا ـوا أبــأبـف
 )٢(زل جتريـك مل تـانـنـوا عـلـخ   و ــت ولـريـوا عنانك إذ جـحبس

                                     
 وسائر املصادر ٩٦ص)  قمـمكتبة الداوري ط ( و ١٧٩اجلمل للمفيد ص:  راجع)١(

 . اهلامش السابقيف

رشح هنج  و١٢٢ و ١٢١ ص٨ والغدير ج١٥٣ ص٣١جبحار األنوار :  راجع)٢(
 ٣جالكامل يف التاريخ  و٥٨ ص٣١جهتذيب الكامل  و١٨ ص٣ جللمعتزيلالبالغة 
 ١١ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٥٢ ص٤جمامة الشايف يف اإل و١٠٧ص
=  ٢١٨ ص١٣امع جـاع األسـإمت و١٢٣صلجوهري لالسقيفة وفدك  و٢١٤ص



  ٢٥٥                                                           ..  لتدعوين قريش جالدها  :  الفصل الرابع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »اإلستيعاب« يف  وأبو عمر١٧٨ص ٤ج »األغاين« يف وذكر أبو الفرج
  : قولهًبعد هذه األبيات حلطيئة أيضا

  اقـــفـنـالـر بــاهـوج ةـيـالنـع    ا ـهـيـالة وزاد فــم يف الصـلـكـت
 راقـتــاف ع إىل ـيـمـادى واجلــون    يل ـصـن املـنـر يف سـمـج اخلـوم
 )١(القـن خـا يل مـم ومـكـل امــف    دوين ــىل أن حتمـ ع!م؟ــدكـأزي

 :ونقول
 :هنا أمور حتسن اإلشارة إليها، وهي التالية

  :سبه مبا أهله
، ملجرد أنه يريد أن يقيم احلد عليه »السالمعليه « لعيل الوليدإن شتم 

ليس بصدد اإلنتقام منه لنفسه، » عليه السالم«ًهو ظلم وعدوان، ألن عليا 
وال أن يتلذذ بآالم غريه، بل يريد أن يؤدي واجبه اإلهلي، فإن كان للوليد 

ي  أن حيقد عىل أحد، فليحقدا عىل رب العاملني الذعثامنأن يعرتض، ول
 .أمرمها بإقامة احلدود

                                     
 .٤٤١ ص١٠جلتسرتي لقاموس الرجال و= 

ط دار (ستيعاب اإل و١٢٣صلجوهري لالسقيفة وفدك  و١٢٢ ص٨ الغدير ج)١(
 ١٣جإمتاع األسامع  و٥٨ ص٣١جهتذيب الكامل  و١٥٥٥ ص٤ج )اجليل
الوايف و ١٧١صالنصائح الكافية  و٢٥٣ ص٤جمامة الشايف يف اإل و٢١٨ص

 ١٧ وج١٩ ص٣ج للمعتزيلج البالغة رشح هنو ٢٧٧ ص٢٧جبالوفيات 
 .٤٤٢ ص١٠جلتسرتي لقاموس الرجال  و٢٣٠ص



  ١٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٢٥٦
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عليه «ً يشتم عليا بالباطل الذي يدرك براءته الوليد أن :والالفت هنا
 بام فيه، وذلك أوجع لقلبه، من حيث إنه الوليدأما عيل فيسب . منه» السالم

 ..يذكر الناس بصفاته وممارساته التي تصغره يف أعينهم
 أن ذكر اإلنسان بام فيه لردعه عن عدوانه، أو للمقابلة :ومن الواضح

باملثل ليس هو السب املبغوض هللا، والقبيح عند العقالء، بل هو عبادة 
وإن أطلق عليه سب، فهو عىل سبيل املجاز، ملوافقته .. وقربة إىل اهللا تعاىل

ه، وما هو مع أنه ليس منه، بل هو نعته بام في.. من حيث الشكل مع السب
 .أهله

  :هذا هو حكم اهللا
 أنه خالف حكم اهللا :ً، زاعام»عليه السالم« يعرتض عىل عيل عثامنإن 

عليه «ً بام هو أهله، وتعتعه، وإذ به يفاجأ بأن عليا الوليدحني رد عىل 
 حكم اهللا عليه كان يراعي حكم اهللا يف هذا وذاك، فإن من يمنع من» السالم

 ..ال بد أن يقهر عىل ذلك
ومن يسب الناس بالباطل، فال غضاضة يف أن يؤخذ منه هذا احلق 

ًأيضا، وهو أن يوصف باحلق، وبام هو فيه، وإن سمي هذا سبا جمازا ً ً. 
  :أسكت أبا وهب

عليه «باهللا والرحم، قال له » عليه السالم«ً عليا الوليدوحني ناشد 
 . بتعطيلهم احلدودّ، فإنام هلكت بنو إرسائيلأبا وهباسكت أبا : »السالم

 



  ٢٥٧                                                           ..  لتدعوين قريش جالدها  :  الفصل الرابع 
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 :ونقول
أن يراعي » عليه السالم«ّ حني أظهر أنه يريد من عيل الوليد إن ً:أوال

ّا حرمة الرحم، فإنه قد عرب عن أمرينرىض اهللا تعاىل فيه، وأن يراعي أيض ً: 
أن هللا تعاىل حرمة، وأن رضاه تعاىل مطلوب، : ّ أنه يرى:أحدمها

وهذا أمر إجيايب، وهو . ًوكذلك احلال بالنسبة للرحم، فإن هلا حرمة أيضا
 ..، أم مل يصدقصحيح يف نفسه، سواء أصدق فيه ابن عقبة

راد أن يستفيد من هذا األمر الصحيح يف اجتاه خمالف لرضا ّ أنه أ:الثاين
اهللا ولصلة الرحم، أال وهو تعطيل حدود اهللا تبارك وتعاىل، وتشجيع 

 .العصاة عىل اإلستمرار يف معاصيهم
ّكام أنه يتضمن قطيعة للرحم، ألن تشجيع األقارب عىل املنكر ال يعد 

 .صلة هلم، بل هو قطيعة وعقوق، وجناية عليهم
ًللوليد حامال خلصوصيتني أيضا، » عليه السالم«فجاء جواب عيل  ً

، واألخرى تغضبه، وهو كالم حق وصحيح يف الوليدإحدامها تريض 
 :فقد قال له. ًنفسه، وصحيح يف موقعه أيضا

 تزلف ، املعتاد عىلالوليدوهي كلمة ال يرضاها لنفسه .  أسكت:ألف
 ما الوليدّاملتزلفني، ولكنها تعرب عن واقع ال بد من حصوله، ألن ما ينطق به 

 .هو إال كلمة حق يراد هبا باطل
بكنيته التي تريض غروره، ليتجانس مع » عليه السالم« ثم خاطبه :ب

برعاية » عليه السالم«ًمطالبته عليا  املخالف لباطنه، ألنه بالوليدظاهر كالم 
» عليه السالم«رضا اهللا وحق الرحم، أراد أن جيعل ذلك ذريعة حلمل عيل 
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 .عىل فعل ما يسخط اهللا، ويتسبب بقطيعة الرحم
املظهر لإلحرتام الظاهري من » عليه السالم«فيتجانس معه كالم عيل 

ّد عليه، واملصاحب خالل خطابه بالكنية، واملستبطن لإلرصار عىل إجراء احل
 .ألمره بالسكوت عن الكالم الذي يراد به باطل

أن :  ليبنيالوليدّ ثم جاء التعليل القايض بلزوم إجراء احلد عىل :ج
القضية ليست مسألة شخصية، ترتبط بصلة الرحم وقطعها، وإنام هي متس 

ًتأكد من كونه مرضيا هلا، ّاألمة بأرسها يف مصريها الذي ال بد هلا من ال
 .ًومنسجام مع آماهلا، وطموحاهتا وتوقعاهتا

ً يف مواجهة األمة، عوضا الوليدقد وضع » عليه السالم«وبذلك يكون 
 .»عليه السالم«من كونه يف مواجهة شخص عيل 

ّبذلك حقا لألمة، ال بد هلا أن متارسه يف » عليه السالم«وقد أسس  ً
، الوليد، حني يتعرض للسباب من قبل »عليه السالم«لدفاع عن عيل ا

ّملجرد أنه جيري عليه احلد الذي هو حق لألمة، ولو أهنا مل متارس حقها هذا،  ّ
 .فإهنا ستهلك كام هلك بنو ارسائيل

  !:اجلبة ملاذا؟
 جبة حرب، فإن املفروض الوليدباس ّوال بد من السؤال عن السبب يف ال

ًهو إقامة احلد عليه جمردا إال من ساتر عورته فهل . ويرضب أشد الرضب. ّ
وأال تعترب !  بأمل الرضب الوارد عليه؟الوليد أن خيفف من إحساس عثامنأراد 

 !يعة؟هذه خمالفة أخرى ألحكام الرش



  ٢٥٩                                                           ..  لتدعوين قريش جالدها  :  الفصل الرابع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مخيصة يوم أمر به أن جيلد، الوليد بأنه كانت عىل :وقد رصح الطربي
 .)١(»عليه السالم«فنزعها عنه عيل بن أيب طالب 

مل يعرتض عىل ذلك، فال بد أن » عليه السالم«ً أن عليا :ولنفرتض
ّحلد، بحجة أهنم مل يكون سبب ذلك خوفه من جعل ذلك ذريعة لتعطيل ا

 !!ًنصا يلزمهم بذلك» صىل اهللا عليه وآله«يسمعوا من النبي 
  : موقف عائشةعن خيتلف ×موقف علي 

 . أوعد الشهود، وهتددهم وزبرهمعثامن أن :تقدم
احلدود، وتوعد  أبطل عثامن إن :، فنادت عائشةوأهنم شكوه إىل عائشة

 .الشهود
ً أنه رضب بعضهم أسواطا، فشكوه إىل عيل :وتقدم ، »عليه السالم«ّ

 .وطالبه بذلك» عليه السالم«فأتاه 
ًونحن ال نحتاج إىل التأكيد عىل حرمة التهديد والوعيد للشاهد، فضال 

 .عن حرمة رضبه
ه قد احرج ّ وموقفها، فإنوال أن نتوقف عند شكوى الشهود لعائشة

اخلليفة بصورة كبرية، فهو مدين ألبيها يف تسهيل وصوله إىل املقام الذي هو 
 .، وحيتمي بهعثامن تأثري كبري عىل التيار الذي ينتمي إليه فيه، ولعائشة

                                     
 ٣ج) مؤسسة األعلميط ( و ٢٧٧ و ٢٦٧ ص٤ تاريخ األمم وامللوك ج)١(

 .٤٤٠ ص١جأعيان الشيعة  و١٠٦ ص٣جالكامل يف التاريخ  و٣٣٠ص
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ما فعله هبم » عليه السالم«ولكننا نتوقف عند شكوى الشهود إىل عيل 
 .يف موقفه الذي اختذه من هذه القضية» عليه السالم«، ودقة عيل عثامن

» عليه السالم« هو هذا االختالف الظاهر بني موقفه :والبارز هنا
 بصورة الوليد  وعثامنً مثال بادرت إىل اإلعالن بإدانة وموقف غريه، فعائشة

 أبطل احلدود، وتوعد الشهود، وذلك عثامنإن : ث نادتقاطعة، حي
 .بمجرد شكوى الشهود هلا

ٍفلم يستسغ موقفا كهذا، فقد يدعي مدع أن » عليه السالم«ّأما عيل  ً
، فإن رشبه للخمر مل يكن الوليدالشهود كاذبون أو خمطؤن يف شهادهتم عىل 

ٍاض، وشهادهتم مل توثق بعد من قبل من يتصدى لذلك، قد ثبت بعد عند ق
 .ولعل.. ًفلعل فيها خلال من بعض اجلهات يسقطها عن اإلعتبار، ولعل

 عثامن وغريها ـ عىل ّكام أنه مل يثبت بعد صحة ما ادعوه ـ عند عائشة
 .اإلدعاء عليهمن التهديد والوعيد هلم، فإن القضية ال تزال يف دائرة 

وحتى لو ثبت أنه فعل ذلك، فال يصح إصدار حكم ضده قبل سؤاله 
 .»ًعل هلا عذرا وأنت تلومل«عن مربرات فعله هذا، فـ 

ّكام أنه ال جيوز جتاهل أمر كهذا، بل ال بد متابعته، وإحقاق احلق فيه،  ّ
 .وفق أصول الرشيعة، وما تقتضيه أحكامها

، عثامن إىل احلضور بنفسه ليسمع من »عليه السالم«ولذلك بادر عيل 
 .ومل يكتف بأقوال الشهود يف حقه، فيحكم عليه وهو غائب

وحني أتاه مل يواجهه بإدانة حازمة، وال بحكم قاطع بأنه قد عطل 
ًبل طرح عليه سؤاال ينتظر منه اإلجابة عليه، ثم . احلدود، ورضب الشهود
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 .يترصف وفق ما يقتضيه
إلجابة التي فتحت له باب التدخل لإلصالح، ووضع وجاءته ا

 الوليدّ بأنه يواجه مشكلة فيام يرتبط بأخيه عثامنّاألمور يف نصاهبا، فقد أقر 
 .عقبةبن 

فجاءه اإلقرتاح امللزم له، والذي ال جمال له للتنصل منه، أو التقاعس 
أي حتامل، أو » عليه السالم«أن يكون لدى عيل فيه، واملزيل ألي وهم يف 

 .، إستجابة ألي داع غري رعاية أحكام الرشعالوليدّجتن عىل 
 :بل هو قد فتح له باب احتامل براءة أخيه، كام سنرى يف الفقرة التالية

  !:؟×ماذا يف اقرتاح علي 
ا يف غاية الدقة، ومها أمرين، مه» عليه السالم«وقد تضمن اقرتاح عيل 

 واهليئة احلاكمة، بل عثامنموافقان ألحكام اهللا تعاىل، وليس فيهام رضر عىل 
 :وهذان األمران مها. ربام جيدون أن األخذ هبام مفيد وسديد

ً عن موقعه، وعدم توليته بعد ذلك شيئا من أمور الوليد عزل :األول
، ألن تولية شخص عرفت عنه أمور كهذه، سيكون من موجبات املسلمني

سوء الظن باحلكم واحلاكمني، وتضعيف الثقة به وهبم، وعدم اإلطمئنان 
إليه وإليهم، كام أن ذلك قد هييء الفرصة للوليد وحزبه لإلنتقام، وإثارة 

 .البالبل والقالئل
تسع اخلرق ًوقد تزداد األمور سوءا، وحيدث ما مل يكن باحلسبان، وي

 .عىل راقعه، وتنتهي األمور إىل حيث ال ينفع الندم
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 وحزبه للدفاع عن الوليدأفسح املجال أمام » عليه السالم«ّ إنه :الثاين
أنفسهم، بل هو قد فتح الباب أمام التأكد من صدق الشهود، حيث أعطى 

املعقول عدم صحة احلق للمشهود عليه، بأن يثبت بالدليل املقبول و
 .االستناد إىل شهادهتم، إذا كانوا من أهل الظنة، أو من أهل العداوة له

 :»عليه السالم«وبذلك يكون 
َوال جيرمنكم شنآن قوم عىل ﴿:  قد عمل بمقتىض اآلية الكريمةً:أوال ََ ْ ٍَ ُ َ ََّ ْ َُ ِ ْ َ َ

َأال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ُ َ ُ ْ ْْ ْ ْ ُ ْ َُّ َِ ِ َِ َ ّلت عىل أنه ال بد من ، حيث د)١(﴾ََّ
 .رعاية حقوق املتهم، وحفظها له، وأدائها إليه عىل أتم وجه

وأعطى األمثولة يف العدل، ورعاية احلقوق، واإللتزام بأحكام الرشع 
 .الرشيف
 :قد أكد مضمون القاعدة التي تقول» عليه السالم«ّ إنه :ًثانيا

 الشهود ال يربر إن املتهم بريء إىل أن تثبت إدانته، وإن جمرد شهادة
التجني عليه، وال يسقط حقه يف الدفاع عن نفسه، وال أيا من حقوقه 

 .األخرى
أن تتم شهادة الشهود : الوليدإلدانة » عليه السالم« لقد رشط :ًثالثا

عليه يف وجهه، وهذه ضامنة أخرى حلق املشهود عليه، ليس فقط ألجل أن 
 الشاهد اإلفرتاء والكذب، والشهادة عىل الغائب هي ِّاملواجهة تصعب عىل

األيرس واألسهل عىل الشاهد، حيث يتكلم بال رقيب أو حسيب، وإنام 

                                     
 . من سورة املائدة٨ اآلية )١(
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أن الشهادة احلارضة تعطي املشهود عليه الفرصة إلثارة : يضاف إىل ذلك
الكثري من عالمات اإلستفهام حول ما يديل به الشاهد، وقد يتمكن من 

 .ن يف الشهادة، وبالتايل من إسقاطهاكشف بعض مواضع الوه
  :الوليد من جلد × موقف اإلمام احلسن

 ألقى السوط إىل من حرضه من الصحابة، وقال ـ عثامن أن :وتقدم
َّفرتاه قد ضمن كالمه . من شاء منكم فليقم احلد عىل أخي: وهو مغضب ـ

ٍ بمثابة تعد عليه هو عثامن سيعتربه الوليد احلارضين عىل أن جلد ما دل
 .فليقم احلد عىل أخي: ًشخصيا، ولذلك قال

ًوقد قال ذلك، وهو مغضب، فأحجم احلارضون عن ذلك ربام خوفا 
 .من عاقبة هذا املوقف الذي يشبه التهديد

أنشدك اهللا :  كان يقول ملن يريد أن جيلده من قريشالوليد أن :وتقدم
ّفينرصفون عنه، وأنه قال . أن تقطع رمحي، وتغضب أمري املؤمنني عليك

 .صدق يا أبت: »عليه السالم«ذلك، فقال احلسن » عليه السالم«لعيل 
 .ًا أنا إذا بمؤمن م:»عليه السالم«فقال عيل 
 :ونقول
 قطيعة لرمحه، بل رأى الوليدمل ير يف جلد » عليه السالم«ً إن عليا ً:أوال

يف إجراء حدود اهللا الرادعة للمذنبني، واملوجبة لعربة » عليه السالم«
ًاملعتربين سببا يف صلة الرحم، ألهنا من وسائل صدهم عن املنكرات، 

 التزام سبيل الصالح والرشاد، وهذا غاية اإلحسان إليهم، ومحلهم عىل
 .والصلة هلم
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مل يكن هيتم لغضب أي كان من الناس إذا كان » عليه السالم«ّ إنه :ًثانيا
يغضب من إجراء أحكام اهللا، وإقامة حدوده، فإن املطلوب هو رضا اهللا 

 اخلالق ّدون سواه، فإنه ال طاعة ملخلوق وال قيمة لرضاه يف جانب سخط
 .تبارك وتعاىل
 ـ لو »عليه السالم« إن هذه الكلمة التي تنسب لإلمام احلسن :ًثالثا

» عليه السالم«ّصحت عنه ـ إنام أريد هبا إسامع الناس موقف أمري املؤمنني 
بأن اإللتزام هبا معناه اخلروج عن دائرة اإليامن، : من هذه املقولة، وتعريفهم

 تؤدي إىل ختطئة الساحة اإلهلية فيام رشعته، ورشاء رضا املخلوق ألهنا
 .بسخط اخلالق

. بل هي تعني ختصيص أحكام الرشيعة بفئات من الناس دون سواهم
والقول بلزوم إجراء حدود اهللا بغري أقارب اخللفاء، وبغري ذوي األرحام 

 .روهذا هو الترشيع الباطل، املخرج عن دائرة اإليامن كام هو ظاه
  :الوليد جلد × ال يرضى بتويل احلسن عثمان
بجلد » عليه السالم «أمر اإلمام احلسن» عليه السالم«ً أن عليا :وتقدم

 .يكفيك ذلك بعض من ترى:  بقولهعثامن، فمنعه الوليد
ّ بقوله هذا عىل أنه يرغب بأن يتوىل مهمة اجللد أحد عثامنّ دل فقد

، ربام ألنه ظن أهنم سيكونون به أرفق، ال سيام مع الوليداملتعاطفني مع 
ّ، ال حيايب وال يتساهل يف إجراء حد »عليهام السالم« كعيل علمه بأن احلسن

 .الوليداهللا، وال يمكن أن تأخذه الرقة عىل 
نفسه هلذه املهمة قد أفشل ما خطط له » عليه السالم«غري أن تويل عيل 
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ً، ومل يكن يمكنه اإلعرتاض عليه يف ذلك، ألن األمر سيصبح مكشوفا عثامن
 .ّإىل حد الفضيحة
د الرواية التي تقول بتويل عبد اهللا بن  أنه ال جمال لتأيي:وهذا يعطي

 الذي مل يرض عثامن، ألن »عليه السالم« بأمر عيل الوليد جللد جعفر
 لنفس السبب الذي ال يرىض بابن جعفر.. »عليه السالم«باإلمام احلسن 

 .ذكرناه
  :× التزييف والتحريف يف موقف اإلمام احلسن

 ،دونك ابن عمك: »عليه السالم«لعيل قال  عثامن أن :وعند ابن قتيبة
 .فأقم عليه احلد

 . قم فاجلده:»عليهام السالم«فقال عيل للحسن 
 .هذا لغريك!  ما أنت وذاك؟:فقال احلسن

 .، قم فاجلده يا عبد اهللا بن جعفر. ال، ولكنك عجزت وفشلت:قال عيل
 جلد رسول اهللا :، فلام بلغ أربعني أمسك وقالّفقام فرضبه وعيل يعد

 .)١(ة سنٌَّّ وكل. ثامننيعمر وكملها ، أربعنيأربعني، وأبو بكر
 :ونقول
، »عليه السالم«ً إن هذا احلديث قد تضمن طعنا باإلمام احلسن ً:أوال

                                     
 )حتقيق الشريي( و ٣٧ ص١ج )يحتقيق الزين( و ٣٤ ص١جمامة والسياسة اإل )١(

 .٥٢ ص١ج



  ١٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٢٦٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّحيث نسب إليه إساءة أدب اخلطاب مع أبيه، وقد نزهته آية التطهري عن أي 
 ..شني وعيب
يرى أن أباه يتدخل » ه السالمعلي « إنه تضمن أن اإلمام احلسن:ًثانيا

 احلد، حيث قال الوليدفيام ال يعنيه، وما ليس من شأنه، حني يتصدى جللد 
 .هذا لغريك! وما أنت وذاك؟: له

يرى أباه » عليه السالم «بل هذه الكلمة توحي بأن اإلمام احلسن
 .بصدد تعليمهًجاهال باحلكم الرشعي، وأنه 

عليه «، فكيف رضيه عيل »عليه السالم«وإذا كان هذا لغري عيل 
ال يدري احلكم الرشعي، » عليه السالم«وإذا كان عيل ! لنفسه؟» السالم

 !وهو باب مدينة العلم، فمن يدريه؟
ًالذي أعلن أن عليا » صىل اهللا عليه وآله«ًوأال يعد هذا تكذيبا للنبي 

عليه «، ومع القرآن، واحلق والقرآن مع عيل مع احلق» عليه السالم«
 !؟»السالم

هذا » عليه السالم«لعيل » صىل اهللا عليه وآله«بل كيف ريض النبي 
األمر حني أمره بجلد األمة التي زنت، فجلدها، بعد أن طهرت من 

 .)١(!استحاضتها؟
جز ويفشل عن يع» عليه السالم « هل صحيح أن اإلمام احلسن:ًثالثا

                                     
 ١٩٦ ص٨جالغدير و ٢٩٢ ص٧جنيل األوطار و ١٣٦ ص١ مسند أمحد ج)١(

 .ومصادر كثرية أخرى ذكرناها يف موضعها ١٩٥ ص٢٩جهتذيب الكامل و
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 !ومن يكون كذلك هل يصلح إلمامة األمة؟! أمر كهذا؟
قد أخطأ يف » صىل اهللا عليه وآله« أن يكون النبي :وهل معنى ذلك

 !.؟» إمامان قاما أو قعدا واحلسنياحلسن«: نصبه يف هذا املقام حني قال
ال ينطق عن اهلوى، أال يكون من الكفر » لهصىل اهللا عليه وآ«وإذا كان 

أم أن من ! إنه عاجز وفاشل؟: ًالقول عمن رضيه اهللا ورسوله إماما لألمة
 !أوصاف اإلمام هو العجز والفشل؟

 بالنسبة للجلد أربعني أو ثامنني يف اخلمر، وقول أمري املؤمنني :ًرابعا
 :وكل سنة، نقول: »عليه السالم«

أما إذا .. ثامنون جلدة، إذا جلده بسوط واحدإن احلد يف اخلمر هو 
 ..جلده بسوط له شعبتان أربعني جلدة، فإهنا حتتسب ثامنني

عليه « بسوط له شعبتان ملصلحة رآها الوليدوقد يكون اختيار جلد 
وقد يكون هو السوط الذي توفر . ً، وهي تأكيد جواز ذلك رشعا»السالم
 .ٍهلم آنئذ
عليه  « هو الذي رفض أن يتوىل اإلمام احلسنعثامن تقدم أن :ًساخام

:  قال»عليه السالم«إن احلسن : ولعل قول الرواية هنا. الوليدجلد » السالم
 .هو الذي قال ذلك عثامنِّقد حرف، وأن ! ما أنت وذاك؟

  : جالدهالتدعوين قريش
» هاالد بعد هذا جلتدعوين قريش« :»عليه السالم«وعن قول عيل 

 :نقول



  ١٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٢٦٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ إنه عليه خيرب عن املستقبل، فإنه أعرف الناس بنفسيات بني :ألف ّ
الالم وبالنون قومه، وبأفق تفكريهم، ونطاق ترصفاهتم، غري أن التأكيد ب

ّأن األمر أكثر من جمرد توقع، فإنه علم مأخوذ من : املؤكدة الثقيلة يعطي
عىل مثل هذه األخبار » عليه السالم«ذي علم، وقد عودنا أمري املؤمنني 

 .الصادقة
بالفعل، فصاروا يعدونه ممن » عليه السالم«هذا وقد حتققت نبوءته 

وه، بل لقد رووا ذلك عىل لسانه يرضب احلدود بني يدى اخللفاء الذين سبق
 .)١(ًأيضا

 تقيس األمور بام خيالف ًقد دل عىل أن قريشا» عليه السالم«ّ إنه :ب
ّفرتى حتى إقامة احلد عىل . طريقة أهل اإليامن والتسليم حلكم اهللا تعاىل

ًالزاين أو شارب اخلمر منها تعديا عليها وانتهاكا حلرمتها ً. 
 : يشري إىل أمرينوذلك 
 أهنا تتعامل مع األمور من خالل النظرة القبلية والعشائرية، :أحدمها

 .وتنظر إليها بمنظار اجلاهلية
أن من حقها أن تعيص اهللا يف أمر ه وهنيه، وأن أحكام :  أهنا ترى:الثاين

شعب اهللا املختار، املأخوذ : احلدود والقصاص ال تشملها، ربام عىل قاعدة
 .من اليهود

                                     
 ١ج) طبع مرص(واملحاسن واملساوي  ١٢٠ و ١١٩اريخ اخللفاء ص ت: راجع)١(

  .٣٦٨ ص٢ ج)طفى حممدط مص( والفتوحات اإلسالمية لدحالن ٧٩ص
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أن من يقيم حدود اهللا عىل مرتكبي الفواحش :  ترىً أن قريشا:ج
 .ًجالدا، يف حني أن ذلك عند اهللا تعاىل يعد من العبادات التي يثاب فاعلها

ً وأرضابه ممثال هلا، وتعبريا ع أهنا ترى يف الوليد بن عقبة:د نها، فليت ً
 عنوان رشفها، ومصدر عزها الوليدما حال قبيلة يكون أمثال ! شعري

وال أتقياؤها وأبرارها، ! وفخرها، وليس صلحاؤها، إن كان فيها صلحاء؟
 .إن كان ثمة أبرار وأتقياء، وقليل ما هم

  :الوليد جيلد سعيد بن العاص
، فأورث  هو سعيد بن العاصالوليد أن الذي جلد :وزعم الطربي

 .)١(ذلك عداوة بني ولدهيام حتى اليوم
 :ونقول

عليه «ً أن عليا :إن ذلك موضع ريب، فإن املشهور املعروف هو
لتدعوين «: »عليه السالم«ًملشهور أيضا قوله هو الذي جلده، ومن ا» السالم
» عليه السالم«ًأن عليا : ولعله ألجل ذلك ادعوا. » بعد هذا جالدهاقريش

 .كان يقيم احلدود بني يدي اخللفاء
فلعلها ألجل  وولدامها، الوليد، وأما العداوة بني سعيد بن العاص

، وغسل املنرب عثامن إىل الوليد ، فسري سعيدالوليد مكان الكوفةتولية سعيد 
                                     

 ٣ج) مؤسسة األعلميط ( و ٢٧٧ و ٢٧٦ ص٤تاريخ األمم وامللوك ج:  راجع)١(
الكامل يف  و٢٤٥و  ٢٤٤ ص٦٣جتاريخ مدينة دمشق  و٣٣٠ و ٣٢٩ص

 .٣٠٢صلسيد الرباقي لتاريخ الكوفة  و١٠٦ ص٣جالتاريخ 
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 .كام تقدم.. الكوفةيف 
. املدينة يف الوليد مل حيرض جلد  أن سعيد بن العاص:وهذا يعطي

 !فكيف يكون هو الذي جلده احلد؟
  :ال قيمة لروايات الطربي

قيمة ، فال )١( الوليد، من مروايات حتاول تربئة أما ما ذكره الطربي
 ..الوليدبعد ظهور اإلمجاع عىل جلد .. هلا

 أهنا تعتمد عىل ادعاء العداوة :ويتأكد سقوط هذه الروايات، بمالحظة
مع العلم بأن ..  وبينهم وبني الشهود ألمور كانت بينهالوليدالسابقة بني 

إن العداوة بني الشاهد واملشهود تسقط : نعثامقد قال ل» عليه السالم«ًعليا 
ً حريصا كل احلرص عىل التشبث عثامنوقد كان . شهادته عن اإلعتبار

 ..الوليدبأدنى سبب لتربئة أخيه 
َ عىل سقوط دعوى العداوة والتجني من قبل الشهود عىل :فدلنا ذلك ِ

 .الوليد
 
 
 

                                     
 ٣ج) مؤسسة األعلميط ( و ٢٨٠ ـ ٢٧٥ ص٤تاريخ األمم وامللوك ج:  راجع)١(

 .٣٣٣ ـ ٣٢٨ص
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  :عشرثالث الباب ال
  

عمار، ابن عبدة، : عينات من عنف عثمان
  ..، وابن حنبل
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  :ألولالفصل ا
 

  ..وبابن عبدة.. عثمان يبطش بالشاكني
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  : يبطش بالشاكني من عمالهعثمان
، وأرسل إىل عثامنيع البالد إىل وبعد أن شكى الناس عامهلم يف مج

عامله، فجاؤوه وطالبهم بذلك، وأشاروا عليه بإتباع سياسات ظاملة يف 
مواجهة الشاكني، ردهم إىل أعامهلم، وحذرهم الشكايات، فلم يزدادوا عىل 

ًالناس إال جفا وغلظة، وجورا يف األحكام، وعدوال عن السنة ً ً. 
، ومالك  منهم يزيد بن قيس األرحبيالكوفة فجلس نفر من أهل :قال

، ، وعمرو بن احلمق اخلزاعي، وحجر بن عدي الكنديبن حبيب الريبوعي
، وزياد بن النرض ، وعبد اهللا بن الطفيل البكائيالتميميوزياد بن حفيظة 

، وزيد بن ، ومعقل بن قيس الرياحي، وكرام بن احلرضمي املالكياحلارثي
، ، واملسيب بن نجبة الفزاري، وسليامن بن رصد اخلزاعيحصن السنبيس

 :عثامن بن عفان ورؤسائهم، فكتبوا إىل ري من قرى أهل الكوفةثورجال ك
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، 

، سالم  أمري املؤمنني من املأل املسلمني من أهل الكوفةعثامنلعبد اهللا 
 ! عليك

 ! فإنا نحمد إليك اهللا الذي ال إله إال هو، أما بعد
فقة عىل هذه  وشً واعتذارا،فإننا كتبنا إليك هذا الكتاب نصيحة لك
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 ً، ظاملاًن لك نارصاإ و،األمة من الفرقة، وقد خشينا أن تكون خلقت هلا فتنة
 اختلفت ، ونرصك الظامل،وناقام عليك مظلوما، فمتى نقم عليك الناقم

 وتباين الفريقان، وحدثت أمور متفاقمة أنت جنيتها بأحداقك، ،الكلمتان
 ! عثامنيا 

 ،نة الصاحلني من قبلك، وانزع عن رضب قرابتنا والزم س،فاتق اهللا
 واختاذك بطانة ،ستبدال عنا واإل،نا بني أرشارنائم فيْسَونفي صلحائنا، وق

 ، دوننا، فأنت أمرينا ما أطعت اهللالطلقاء.) ظ. أبناء ( وابن من الطلقاء
وجانبت ) أي أهل القرآن( وأحييت أهله ،ليه وأنبت إ،واتبعت ما يف كتابه

 وكان القريب والبعيد . ورددت من نفيت منا، وكنت للضعفاء.الرش وأهله
 .عندك يف احلق سواء

فقد قضينا ما علينا من النصيحة لك، وقد بقي ما عليك من احلق، فإن 
 فال تلوم ، وأعوانا، وإالتبت من هذه األفاعيل نكون لك عىل احلق أنصارا

 ولن نجد عند اهللا . فإننا لن نصاحلك عىل البدعة وترك السنة،إال نفسك
 هو أعز يف .عذرا إن تركنا أمره لطاعتك، ولن نعيص اهللا فيام يرضيك

 .. وأجل من ذلك،أنفسنا
نشهد اهللا عىل ذلك وكفى باهللا شهيدا، ونستعينه وكفى باهللا ظهريا، 

 . طاعته، يعصمك بتقواه من معصيته ـ والسالم ـراجع اهللا بك إىل 
من يبلغه عنا : قال رجل منهم. . فلام كتبوا الكتاب وفرغوا منه:قال

 كتابنا؟ 
 .فواهللا إن ما نرى أحدا جيرتئ عىل ذلك
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اسمه  ( آدم ممشوق،رجل من عنزة) فقام: لعل الصحيح( فقال :قال
 ).أبو ربيعة
 ، أم حبس، أرضب:ا يبلغ هذا الكتاب إال رجل ال يبايل واهللا م:فقال

 فأيكم عزم عىل أن يصيبه خصلة من هذه اخلصال . أم حرم، أم نفي،أم قتل
 .فليأخذه

 . ما ههنا أحد حيب أن يبتيل بخصلة من هذه اخلصال:فقال القوم
 فام ،، وإن ابتليت]يل[ فواهللا إين ال عافية ، هاتوا كتابكم:فقال العنزي

 ً. وأجراًيائس أن يرزقني ريب صرباأنا 
 .  فدفعوا إليه كتاهبم:قال

 واهللا : فقال ـوكان من املتعبدينـ   النهديوبلغ ذلك كعب بن عبيدة
 !  كتابا باسمي واسم أيب، بلغ ذلك من عنده ما بلغعثامنألكتبن إىل 

 :إليهثم كتب 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ! ، أما بعد أمري املؤمنني من كعب بن عبيدةعثامنلعبد اهللا 
فإين نذير لك من الفتنة، متخوف عليك فراق هذه األمة، وذلك أنك 

 ، وقسمت فيأهم يف عدوهم، ووليت أرشارهم،قد نفيت خيارهم
 ومحيت ،كتاهبم) وحرقت: لعل الصحيح(  ومزقت،واستأثرت بفضلهم

 حتى قد ،قطر السامء ونبت األرض، ومحلت بني أبيك عىل رقاب الناس
 . واخرتت عداوهتم،أوغرت صدورهم

 ، فإنك تعلم أنك إذا فعلت ذلك وتكرمت،ولعمري لئن فعلت ذلك
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 .فإنام تفعله من فيئنا وبالدنا، واهللا حسيبك حيكم بيننا وبينك
 فإننا نستعني اهللا ،وعنيت قتلنا وأذانا ومل تفعل ،وإن أنت أبيت

 .ونستجريه من ظلمك لنا بكرة وعشيا ـ والسالم ـ
 ،املدينة وقد ركب يريد ، بكتابه هذا إىل العنزيثم جاء كعب بن عبيدة

 وحثا عىل ، فيه نصيحة له، فإنعثامنأحب أن تدفع كتايب هذا إىل : فقال
 . والكف عن ظلمها،االحسان إىل الرعية

 . أفعل ذلك:فقال
 . املدينة ثم أخذ الكتاب منه ومىض إىل :قال

 فجعل حيدث ، حتى دخل املسجد األعظمورجع كعب بن عبيدة
واهللا يا هذا لقد اجرتأت وعرضت : وا، فقالعثامنأصحابه بام كتب إىل 

 ! نفسك لسطوة هذا الرجل
 فإين أرجو العافية واالجر العظيم، ولكن أال أخربكم ، ال عليكم:فقال

 بمن هو أجرأ مني؟ 
  ومن ذلك؟ ، بىل:قالوا
 . الذي ذهب بالكتاب:فقال
 وإنا لنرجو أن يكون أعظم هذا املرص . بىل صدقت، إنه لكذلك:فقالوا

 . د اهللا غداأجرا عن
 ثم ناوله ،، فدخل وسلم عليه باملدينةعثامن وقدم العنزي عىل :قال

 وتغري ، لونهّدب ارعثامن، فلام قرأه  وعنده نفر من أهل املدينة،الكتاب األول
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 لكتاب؟ من كتب إيل هذا ا: وجهه، ثم قال
 ، وقرائها كتبه إليك ناس كثري من صلحاء أهل الكوفة:فقال العنزي

 .وأهل الدين والفضل
 !  كذبت:عثامنفقال 

 إنام كتبه السفهاء وأهل البغي واحلسد، فأخربين من هم؟ 
 . ما أنا بفاعل:فقال العنزي

 . وأطيل حبسك، واهللا أوجع جنبك إذا:عثامنفقال 
 . واهللا لقد جئتك وأنا أعلم أين ال أسلم منك:فقال العنزي

 !  جردوه:عثامنفقال 
 . فاقرأه من قبل أن جتردين، وهذا كتاب آخر:فقال العنزي

 . آت به، فناوله إياه:عثامنفقال 
  هذا؟  من كعب بن عبيدة:فلام قرأه قال
 ..قد نسب لك نفسه!  إيه:قال العنزي

  فمن أي قبيل هو؟ :عثامنقال 
 . ما أنا خمربك عنه إال ما أخربك عن نفسه:قال العنزي
هل ! يا كثري:  إىل كثري بن شهاب احلارثي فقالعثامن فالتفت :قال

 .تعرف كعب بن عبيدة
 .هو رجل من بني هند!  نعم يا أمري املؤمنني:قال كثري
 بالعنزي، فجردوه من ثيابه ليرضب، فقال عيل بن أيب عثامن فأمر :قال
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 : »عليه السالم«طالب 
 ملاذا يرضب هذا الرجل؟ 

 وأبلغك رسالة محلها، فلم جيب عليه يف ،إنام هو رسول جاء بكتاب
 .ذا رضبه

  أفرتى أن أحبسه؟ :عثامنفقال 
 .  ال، وال جيب عليه احلبس:قال
 . عن العنزيعثامن فخىل :قال

 أو ، أو رضب، وأصحابه ال يشكون أنه قد حبسالكوفةوانرصف إىل 
  .قتل

 رجل الكوفة فلم يشعروا به إال وقد طلع عليهم، فام بقي يف :قال
مذكور إال أتاه ممن كان عىل رأيه، ثم سألوه عن حاله فأخربهم بام قال وما 

 .قيل له
 .»عليه السالم«ثم أخربهم بصنع عيل 
 ، بخري»عليه السالم«  ودعوا لعيل، من ذلكفعجب أهل الكوفة

 . وشكروه عىل ما فعله
 يرضب كعب بن عبدة( أن  إىل سعيد بن العاصعثامن وكتب :قال

ويف . كام يف بعض النصوص. ففعل. ًعرشين سوطا، وحيول ديوانه إىل الري
 حتى يقدم عيل به ـ ، مع سائق عنيف كعب بن عبيدةَّرسح إيل:) نص آخر

 . موالسال
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 أرسل إىل ، ونظر فيه، عىل سعيد بن العاصعثامن فلام ورد كتاب :قال
 . مع رجل فظ غليظعثامن ووجه به إىل ، فشده يف وثاقكعب بن عبيدة

فلام صار يف بعض الطريق جعل الرجل ينظر إىل صالة كعب بن 
إنا هللا وإنا إليه راجعون، بعثت مع رجل :  وتسبيحه واجتهاده فقال،يدةعب

  !؟ أو احلبس الطويل، أهديه إىل القتل والعقوبة الشديدة،مثل هذا
 . عثامن حتى أدخله عىل ثم أقبل بكعب بن عبيدة

تسمع باملعيدي خري من  (: ينظر إليه ثم قالعثامنفلام سلم عليه جعل 
ًوكان شابا حديث السن نحيفا ()!أن تراه ً.(  

 !؟ وقد قرأت القرآن وأنت يف صلب أب مرشك،أنت تعلمني احلق
، فإن كتاب اهللا لو كان لألول دون  عىل رسلك يا بن عفان:قال كعب

 .ن لألول واآلخراالخر مل يبق لآلخر يشء، ولكن القرآ
 إن امارة املؤمنني إنام كانت لك بام أوجبته الشورى، حني :أو قال(

بسرية نبيه، ال تقرص عنها، وان ) كذا(عاهدت اهللا عىل نفسك يف أن تسرين 
 ..). الخعثامنا ييشاورنا فيك ثانية، نقلناها عنك، 

 ! ين ربك واهللا ما أراك تدري أ:عثامنفقال 
 .هو يل ولك باملرصاد! عثامن بىل يا :قال

حلمك عىل مثل هذا وأصحابه أطمع !  يا أمري املؤمنني:فقال مروان
 .فيك الناس

 .إن هذا وأصحابه أغمروك وأغرونا بك! عثامن يا :فقال كعب
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، ثم أمر به فرد إىل ًا ورضبه عرشين سوط، جردوه، فجردوه:عثامنقال 
 :، وكتب إىل سعيد بن العاصالكوفة

 فوجه به مع رجل فظ ، هذا فإذا قدم عليك كعب بن عبيدةأما بعد،
فليكن منفيا عن ) إىل جبل الدخان: ويقال. إىل دباوند( ،غليظ إىل جبال كذا

 . بلده وقراره
 فضمه إىل رجل من ، دعا به عىل سعيد بن العاص فلام قدم كعب:قال

 فخرج به حتى جعله كذلك ،أصحابه يقال له بكري بن محران األمحري
 .نعثامحيث أمر 

، ومطالبتهام إياه عثامن عىل  والزبري دخول طلحةثم ذكر ابن أعثم(
 ).عثامنوذكر ما أجاب به . ببعض خمالفاته

 : ثم قال ابن أعثم
 الكوفة وكتب إىل عامله ب،من ساعته بدواة وقرطاس عثامن فدعا :قال

 :سعيد بن العاص
 فإين خشيت أن أكون قد اقرتفت ذنبا عظيام وإثام كبريا من أما بعد،

 ثم ، فابعث إليه فليقدم عليك،، وإذا ورد كتايب هذا إليككعب بن عبيدة
 ـ . ل به عيل ـ والسالمعج

 دعا ببكري بن محران  فلام ورد الكتاب عىل سعيد بن العاص:قال
، فلام املدينة فأشخصه إليه، ثم وجه به إىل ، وأنفذه إىل كعب بن عبيدةاألمحري
يا أخا بني : ثم أدنى جملسه وقال» عليه السالم« سلم، فرد عثامنىل أدخل ع

 .)اقتص: ًإنه كانت مني طرية، ثم نزع ثيابه، وألقى إليه سوطا، وقال(! هند
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 ، ولو كتبت أنت يل فيه بعض اللني،ً غليظاًإنك كتبت إيل كتابا :أو قال
 ،ورتك ونصيحتك، ولكنك أغلظت يلوسهلت بعض التسهيل لقبلت مش
 فنلت منك ما نلت، وإنه وإن كان لكم ،وهتددتني واهتمتني حتى أغضبتني

 .عيل حق فيل عليكم مثله مما ال ينبغي أن جتهلوه
. قم (ثم :  ودعا بالسوط فدفعه إليه وقال، قميصهعثامن ثم نزع :قال
 .تص مني ما رضبتكاق! يا أخا بني هند.) ظ

 وال ، فإين أدعه هللا تعاىل، أما أنا فال أفعل ذلك:فقال كعب بن عبيدة
أكون أول من سن االقتصاص من األئمة، واهللا لئن تصلح أحب إيل من أن 
تفسد، ولئن تعدل أحب إيل من أن جتور، ولئن تطيع اهللا أحب إيل من أن 

 .تغضبه
 فتلقاه قوم من أصحابه ،عثامن فخرج من عند يدةثم وثب كعب بن عب

  وقد أمكنك من نفسه؟ ،ما منعك أن تقتص منه: فقالوا
لعل (ولو شاء ملا أفداين !  سبحان اهللا وايل أمر هذه األمة:فقال
 .)١( وأرجو أن يفعل،من نفسه، وقد وعد التوبة) أقادين: الصحيح
 :ونقول

                                     
ـ ٣٩٠ ص٢ج) ط دار األضواء( و ١٨٨ ـ ١٧٩ ص٢ج) ط اهلند( الفتوح البن أعثم )١(  

 عنه، وعن ٤٨ و ٤٧ ص٩ والغدير ج٤٣ـ  ٤١ ص٥ وأنساب األرشاف ج٣٩٤
 وعن ١٤٩ ـ ١٤٠ ص٢ وعن الرياض النرضة ج١٣٧ ص٥تاريخ األمم وامللوك ج

 .٦٨ املحرقة ص وعن الصواعق١٦٨ ص١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج
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ن هذا النص حيتاج إىل وقفات عديدة نقترص عىل القليل منها، إ
 : ، فالحظ ما ييل»عليه السالم«ًخصوصا ما يرتبط بأمري املؤمنني 

  :أسباب النقمة
أن ما يطلبه الصحابة  :إن مراجعة النصوص التي بني أيدينا تعطي

ام بسنة العدل  مل يكن أكثر من اإللتزعثامنوسائر الناس يف اجلملة من 
 ..واإلنصاف، والعمل بأحكام اهللا التي تركت، ورشائعه التي انتهكت

ولكن ذلك ال يعني أن مجيع املعرتضني، كانوا يريدون باعرتاضاهتم 
بل كان بعضهم يسعى للحصول عىل يشء من .. وجه اهللا تبارك وتعاىل

 من ذلك، بل إن  والزبريطلحة وحطام الدنيا، وال نربئ عمرو بن العاص
 ..الوقائع تؤكد ذلك عليهم

كام أن بعضهم كان حيرض الناس عليه، ألنه قطع عنه العطاء الذي 
ومن هؤالء أم املؤمنني . أو أخر بعض أرزاقهم.  قد قرره لهعمركان 

 . وقد تقدم ذلك.)١(، كام يذكره املؤرخونعائشة
 ربام كان جيد عليه يف نفسه، ألنه وبعض ثالث كعبد الرمحان بن عوف

                                     
كشف  و٤٨٣ و ٢٩٥ ص٣١وبحار األنوار ج ١٢٥صلمفيد لاألمايل :  راجع)١(

اللمعة البيضاء  و٢٨٦وتقريب املعارف أليب الصالح ص ١٠٧ ص٢جالغمة 
 ١جلكجوري لاخلصائص الفاطمية و ١٥٦صبيت األحزان و ٨٠٠ص
 .٥٠٩ص
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 سوف لن يفي له بام كان قد وعده به، من جعل اخلالفة له عثامنأدرك أن 
 .)١(من بعده

ولكن اجلميع بدون استثناء كانوا يطالبونه بالعودة عن خمالفاته، 
وبكف يد عامله عن ظلم الناس، ومنعهم من التعديات عىل أحكام اهللا 

 ..ورشائعه
 كان قد أعطى مناوئيه الكثري الكثري من املفردات التي يمكنهم عثامنف

اإلستفادة منها يف مناوأته، ومل يستطع أن يفي بوعوده هلم بإصالح األمور، 
 هو عليه، وبطريقة تعامله مع بل كان بإرصاره عىل مواصلة التمسك بام

منتقديه يضيف املزيد من املؤاخذات، واملزيد من التقوية هلم، فهو الذي 
 .كان يعينهم عىل نفسه، فهو يف ذلك كالذي يسعى إىل حتفه بظلفه

  : بناصحيه ومنتقديهعثمانبطش 
 البطش هبم،  عىل ناصحيه ومنتقديه، وحرصه عىلعثامنوكانت شدة 

وإيصال األذى إليهم ملجرد توجيه النصيحة له، ومالحقتهم ومالحقة كل 
 ..ًمن يسمع عنه أنه تفوه بيشء من ذلك، تزيد األمور تعقيدا، والطني بلة

                                     
 يبألتقريب املعارف  و٤٠٣ و٢٨٩ و ٢٨٨ ص٣١جبحار األنوار :  راجع)١(

 ٣٤٨ ص٣جخالصة عبقات األنوار  و٢٨٢ و ٢٨١صالصالح احللبي 
 ١٢للمعتزيل جرشح هنج البالغة  و١٢ ص١٠ وج١١٥ ص٩جالغدير و
 ٣مم وامللوك جتاريخ األ و٩٣٠ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة  و٢٦٤ص
  .٢١٠ ص٤جمامة الشايف يف اإل و٧١ ص٣جالكامل يف التاريخ  و٢٩٧ص
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هذا عدا عن بطش عامله بكل من يوجه إليهم كلمة نقد أو نصيحة ـ 
مله عىل مرص ـ مهام إىل حد القتل، كام فعله عبد اهللا بن سعد بن أيب رسح عا

 ..عال شأنه، وظهر صالحه
، وللرجل العنزي، وسائر ، ولعامر بن يارسوما جرى لكعب بن عبيدة

 .. أو آذهم خري شاهد عىل ما نقولعثامنالناس الذين رضهبم 
 مل جيرؤا عثامن ًتابا لوقد رأينا كيف أن أولئك العرشة الذين كتبوا ك

عىل تسليمه له، لعلمهم بأن مصري من يفعل ذلك سيكون غري محيد، وقد 
ألعنف الرضب، حتى » رمحه اهللا«حصل ذلك بالفعل، حيث تعرض عامر 

 .. نفسهعثامنأصابه الفتق عىل يد 
 مل جيرؤا عىل كتابة أسامئهم يف كتاب أن أهل الكوفة :وقد الحظنا

، عثامنالنصيحة، كام أهنم يتحريون يف الطريقة التي يوصلون هبا كتاهبم إىل 
 ..ًما نرى أحدا جيرتئ عىل ذلك: حتى ليقسم بعضهم عىل قوله

وحني تربع أحدهم بإيصال الكتاب، رأوا أنه قد وطن نفسه عىل 
ب، أو حبس، أو قتل، أو نفي، أو حرمان ـ الصرب عىل ما يصيبه من رض

 ..ًطمعا، منه باألجر والثواب
 حني رصح بأنه يريد أن يكتب إليه كتاب كام أن كعب بن عبيدة

 ..نصيحة، وقال إنه سيرصح له باسمه وإسم أبيه، بلغ ذلك من عنده ما بلغ
لقد : ض إخوانه بام كتب به إليه، قالوا لبعوحني رصح كعب بن عبيدة

 ..اجرتأت، وعرضت نفسك لسطوة هذا الرجل
ال عليكم، فإين ألرجو العافية واألجر العظيم، ثم أخربهم أن  :فقال
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 ..الذي ذهب بالكتاب أجرأ منه
بىل، صدقت، إنه لكذلك، وإنا لنرجو أن يكون أعظم هذا  :فقالوا

ًاملرص أجرا عند اهللا غدا ً. 
 ..أنه كان يعلم بأنه ال يسلم منه :عثامنر العنزي لوقد ذك

وحني ..  ال يشكون أنه قد حبس، أو رضب، أو قتلوكان أهل الكوفة
 .. رجل مذكور إال أتاهالكوفةعاد إليهم مل يبق يف 

ار والصلحاء هذه املعاملة، وعنده مروان  األخيعثامنوكيف ال يعامل 
 !يزين له التنكيل بالناس، والتعدي عىل حرماهتم كام ظهر مما تقدم؟

  :× وتدخل علي عثمانموقف 
 بادر إىل تكذيب رسول الكوفيني عثامنأن  :وقد ذكر النص املتقدم

قراء، وأهل الدين، حني وصف له مرسيل كتاب النصيحة بالصلحاء، وال
 :، فالحظ ما ييل»السفهاء، وأهل البغي واحلسد« بـ عثامنوالفضل، فنعتهم 

 بأنه ال يعرفهم، وهو يطالب الرسول بأن خيربه عثامنرصح  ً:أوال
 .بأسامئهم
إذا كان ال يعرفهم فمن أين عرف أهنم من أهل البغي واحلسد،  :ًثانيا
 ..هاء، واحلال أنه ال يشء يف كتاهبم يدل عىل يشء من ذلكوأهنم سف
ً أن ينظر إىل ما قيل، فإن كان حقا قبله، وإن كان عثامناملفروض ب :ًثالثا

ًباطال بحث عن سبب رواج هذا الباطل، فإن كان هو الوقوع يف الشبهة 
 أزال جهلهم، وإن كان لدوافع أخرى عالج والغلط بسبب اجلهل،
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املوضوع بام يتناسب مع ما يظهر له بالوسائل املرشوعة، وباملقدار املسموح 
 ..ًبه رشعا
 جام غضبه، فإن عثامنما ذنب حامل الكتاب حتى يصب عليه  :ًرابعا

من حقه ومن حق مرسليه عليه أن ال يبوح باألسامء يف مثل هذه احلاالت، 
 !م، وال عىل احلكم؟إذ ليس يف كتامهنا أي خطر عىل احلاك

ً أن يتعرف عىل األسامء، فضال عن أن عثامنليس من حق  :ًخامسا
 »عليه السالم«يعاقب غريه عىل كتامهنا، وألجل ذلك تدخل أمري املؤمنني 

.. ًمعرتضا عىل ترصفه، وأوضح له أنه ال حيق له أن يرضب ذلك الرسول
غ الرسالة التي حيملها، وال يستحق فإنام هو رسول، ال يطلب منه إال إبال

فكيف .. وقد كانت الرسل حتفظ لدى أهل اجلاهلية. أية عقوبة عىل ذلك
 !يعتدى عليهم بعد أن جاء اإلسالم؟

ً إنه يستحق املثوبة، من حيث كونه حمسنا للمرسل، :هذا إن مل نقل
 ..وللمرسل إليه عىل حد سواء

 من ذلك الرسول هو من قبيل مهامت عثامنإن الذي يطلبه  :ًسادسا
التجسس، ونقل معلومات عن الغري، ال مربر لقوهلا ونقلها، ألهنا ال ترتبط 
بأمن الدولة، وال بأمن األشخاص، وإنام يراد اإلستفادة منها يف إحلاق 
األذى باألبرياء، والناصحني، واألخيار املصلحني، اآلمرين باملعروف، 

 ..والناهني عن املنكر
عليه « قد تراجع مبارشة أمام تساؤل عيل عثامنرأينا أن  :ًابعاس
 :ولعل ذلك يعود لسببني..  عن مربر هذا القرار»السالم
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 وجد نفسه غري قادر عىل تربير قراره إال باإلعرتاف عثامنأن  :أحدمها
 ..وال يقبل منهبالعشوائية أو بالغطرسة، أو بالتشفي، وكل ذلك ال يتوقع 

أن أولئك الناس كانوا غري قادرين يف معظم احلاالت عىل رد  :الثاين
ً، ألهنم يعرفون أن ذلك يكلفهم غاليا، ومل تكن »عليه السالم«كلمة عيل 

عليه «معرفة أسامء مرسيل الكتاب باألمر الذي يستحق إغضاب عيل 
ودفع . ألمور، ال سيام مع ما يرونه من سعيه احلثيث إلصالح ا»السالم
 ..الرشور

 .. عن رضب الرجلعثامنوألجل ذلك عدل 
.. ً توهم أن ختليه عن رضب ذلك الرجل يريض علياعثامنإن  :ًثامنا

ًفسأل عليا .. وأنه ال يامنع من إنزال عقوبة أخرى به، أخف من الرضب
ال، وال جيب عليه : قالف! أفرتى أن أحبسه؟: ً عن ذلك قائال»عليه السالم«

 ..احلبس
ً أي خيار سوى إطالق رساح العنزي ليعود ساملا عثامنفلم يكن أمام 

 ..إىل بالده
  ):عبدة (وكعب بن عبيدة.. عثمان

 :نقول) أو عبيدة ( وكعب بن عبدةعثامنوعن 
 عثامن لسنا بحاجة إىل التذكري بالسؤال عن السبب واملربر ألمر ً:أوال

 !، مشدود الوثاق، مع سائق عنيف؟الكوفة من باإلتيان بكعب بن عبيدة
 !وكيف يصدر عليه حكمه قبل سؤاله عن أمره، وسامع جوابه؟
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أم أهنا تضمنت ! هذا الرجل ما يوجب عقوبته؟وهل وجد يف رسالة 
 !ما يوجب مكافأته بكل مجيل؟

تسمع :  للرجل، حيث قال له حني رآهعثامنما معنى احتقار  :ًثانيا
 .هل احتقر فيه شكله؟ أم حجمه؟ أم ماذا؟! باملعيدي خري من أن تراه؟

 :الشاعرًوملاذا ال يتمثل عوضا عن حديثه عن املعيدي ـ بقول 
 ..ورـــصـد هـه أسـابـيـت ثـوحت   ه ـزدريـتـقري فـل احلـرجـرى الـت

وهل قراءة .  احلق؟عثامنّ ممن يعلم ملاذا ال يكون كعب بن عبيدة :ًثالثا
 ! من أن يعلمه احلق؟ًبا جتعله أفضل منه، ومتنع كع للقرآن قبل كعبعثامن

 !أليس قد قرأ الكثريون القرآن، ومل ينتفعوا به، ألسباب تعود إليهم؟
فهمهم، ويف معارفهم، ويف دينهم ويف يف  القرآن اوأال يتفاوت قارئو

 !ويف التزامهم؟. وعيهم
ه وأال جيوز تذكري الناس باهللا، وأمرهم بتقوى اهللا، وبالتزام أحكام

حتى لو كانوا يعرفون ما يوعظون به، أو ما يراد حثهم عىل ! ورشائعه؟
 ! اإللتزام به؟
 كان هو اآلخر يف صلب أب مرشك، وكذلك سائر عثامنإن  :ًرابعا

 .. ترى يا، فام الذي يميزه عن كعبعمر والصحابة بام فيهم أبو بكر
» عليه السالم«وملاذا ال يعرتف عثامن وأبو بكر وعمر، وسواهم لعيل 

بالتقدم عليهم، فإنه مل يسجد لصنم قط، وهم قد أرشكوا باهللا مدة من 
 !؟حياهتم
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 ـ عىل الرشك مدة عثامنأمل يكن بعض الصحابة ـ بام فيهم  :ًخامسا
أمل يكونوا ـ بزعم ! املرشكني؟مديدة من حياهتم، وكانوا يف صلب آبائهم 

 ! ـ أفضل من بعض من ولدوا عىل اإلسالم ومن آباء مسلمني؟عثامن
وهو . واهللا ما أراك تدري أين ربك:  لكعبعثامنكيف يقول  :ًسادسا

ًمل يسمع منه بعد سوى جواب واحد، جاء قويا وحاسام؟ وهل يصح أن ! ً
 !..إنه ال يدري أين ربه؟: ا اجلواب الصحيح والرصيحيقال ملن جييب هبذ

لكي يسعى الناس للتعرف عىل ! وهل هللا تعاىل مكان يكون فيه؟
 !مكانه؟

 !؟وبام استحق كعب الرضب، والنفي واإلبعاد مع رجل فظ غليظ
  ):عبدة (اسرتضاء كعب بن عبيدة

 من أن يكون قد أذنب يف حق كعب بن عثامنأما فيام يرتبط بخشية 
 : ، ثم سعيه إلسرتضائه، فنقول)أو عبدة (عبيدة

، وأراد اسرتضاءه فقد أذنب إىل غريه، إذا كان قد أذنب إىل كعب ً:أوال
ً، وسواهم، فضال ، وأبو ذر، وابن عوف، وابن مسعودومنهم عامر بن يارس

، فلامذا مل يسع إلسرتضائهم، وأداء »عليه السالم«عن أمري املؤمنني عيل 
 !؟حقوقهم، وسل سخيمتهم، ولو بأن يتواضع هلم بمثل تواضعه لكعب

 ال يكلفه أكثر من بضع كلامت عليها أم أنه رأى أن إرضاء كعب
من دون أن يرتاجع .. مسحة من التواضع، وإظهار الندم، والوعد بالتوبة

 .عن يشء
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، وعيل، ، وأيب ذر، وابن عوف، وابن مسعودأما إرضاؤه لعامر
ً، وأهل مرص، فإنه يكلفه تغيريا يف املرصيني، واألشرت، وأهل الكوفةو

ًسياساته، وتراجعا عن ممارساته، وحماسبة لعامله، وإقامة حلدود اهللا عليهم 
 !!فإرضاء هؤالء دونه خرط القتاد.. وعىل غريهم ممن يستحق ذلك

 سوف يقتص منه بالفعل، ن كعب بن عبيدة كان يعلم أعثامنلو أن  ً:ثانيا
 !فهل ينزع قميصه، ويعطيه السوط، ويمكنه من اإلقتصاص من نفسه؟

إننا نشك يف ذلك، فإن ما فعله به من محله من بلد إىل بلد، ومن 
مشقات مصاحبة الناس القساة، ثم من رضب، وإبعاد، ملجرد أن كتابه إليه 

 ً مل يكن جادا يف عرضه عىل كعبعثامنًوال سهال، يدل عىل أن ًمل يكن لينا، 
 .اإلقتصاص منه

 !! ذلك حتى وهو يسرتضيه، ويطلب أن يقتص منهعثامنوقد ذكر له 
ًبل هو قد زاد عىل ذلك بأن ذكره بأن له عليه حقوقا مل يكن ينبغي له أن  ّ

ًشريا بذلك إىل أن كعباجيهلها، م  عثامنمما دل عىل أن ..  مل يراع تلك احلقوقً
 ..ًيرى نفسه حمقا فيام أتاه إىل كعب

 كان يتوخى من عمله هذا أن يذهب ذكره يف طول عثامنإن  :ًثالثا
ًا إجيابيا عىل سمعته، وخيفف من درجة البالد وعرضها، وأن يرتك أثر ً

 ..الغليان ضده
، عثامن التي أكد فيها عىل أن املطلوب هو صالح ولكن كلامت كعب

 من فساده، وعدله أحب وعدله وطاعته هللا، فإن صالحه أحب إىل كعب
 ..ليه من أن يغضبه سبحانهإليه من جوره، وطاعته هللا أحب إ
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أن : إن هذه الكلامت قد ارشدت الناس الذين يسمعون بام جرى
 قد عثامناملطلوب هو مراقبة اإلفعال، إذ ال تكفي األقوال، فإن كانت أمور 

وإال، فإن . تغريت، وأحواله قد تبدلت إىل ما هو أصلح، فهو املطلوب
 .  األمر باملعروف والنهي عن املنكرعليهم أن يواصلوا القيام بواجب

 ال جيدي، فإن من يترسع يف أموره، ويبطش إن اسرتضاء كعب :ًرابعا
بالناس ملجرد نصيحتهم له، بدل أن يشكرهم عليها ال جيديه ندمه يف إثبات 
صالحيته إلمامة األمة، ورعاية شؤوهنا، بحيث يكون للناس بمثابة األب 

 .)١( كام ورد يف الرواياتالرحيم
ويا ليته طلب الصفح من مجيع من تعدى عليهم بالرضب الوجيع، 

 ..والشتم الشنيع، وهدر احلقوق الفظيع
  : ال يقيد من نفسهعثمان

، وطلب منه أن يقتص  أحرض كعب بن عبدهعثامنما زعموه من أن 
                                     

لصدوق لاألمايل  و٤٠٧ ص١جالكايف و ١٣٨صتبرصة  اإلمامة وال: راجع)١(
بحار  و٦٢١ ص٢جمن ال حيرضه الفقيه  و٥٦٧و  ١١٦صاخلصال و ٤٥٣ص

جامع أحاديث الشيعة  و٥ ص٧١ وج٢٥٠ ص٢٧ج و١٣٧ ص٢٥جاألنوار 
 ٤ج و١٥٩ ص٣جلنجفي لموسوعة أحاديث أهل البيت  و١٠٣ ص١٤ج
 ١٧٤ ص١٥ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و١٢٥ ص٨ وج٢٣٤ص

 ٤٢٠صلطربيس لمكارم األخالق  و١٣٤ ص١١ج) اإلسالميةط دار  (و
 .٥١٢ ص١جمستدرك سفينة البحار و
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ب ذلك ـ قد يكون غري مقبول من أساسه، لرجحان أن منه، فرفض كع
يكون ذلك من املوضوعات، التي أريد هبا ختفيف حدة النقد املوجه له، 

 ..بسبب ما فعله بكعب
 وكذلك احلال بالنسبة ملا زعموه من أنه ريض بأن يقيد عامر بن يارس

 ..وما إىل ذلك.. من نفسه
 :هوواملربر لشكنا هذا 

 هو املذنب ًأن كعبا:  بني لكعب بن عبدةعثامن ما قدمناه، من أن ً:أوال
فلامذا يقدم الربيء نفسه ليقتص منه، من دون ذنب .. الذي مل يراع حقه

 .ًأتاه، بل مع كون املذنب شخصا آخر
، والتظاهر أمام الناس بام منه بكعبإال إذا كان ذلك عىل سبيل العبث 
 .يوجب له املزيد من املحبة، واإلعجاب

 ما روي من أنه حني اشتد احلصار عليه وظهور اخلطر العظيم :ًثانيا
إما يقيدونني بكل رجل : إهنم خيريوين إحدى ثالث«: عىل حياته قال

ًأصبته، خطأ أو صوابا، غري مرتوك منه يشء ً. 
أما إقاديت من نفيس، فقد كان من قبيل خلفاء ختطئ  :فقلت هلم

 ..)١(وتصيب، فلم يستقد من أحد منهم
                                     

 )حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإلو ٤٣٧ ص٣ج مم وامللوكتاريخ األ:  راجع)١(
 ٤جبن شبة التاريخ املدينة و ٦٠ ص١ج )حتقيق الشريي(و  ٤٣ ص١ج
 .٥٠ ص٩جالغدير  و ٣٧٦ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق و ١١٦٤ص
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:  ملجرد اإلحتامل، حيث قال قد حترج مما فعله بكعبعثامنوإذا كان 
إنه خيش من أن يكون قد أثم بذلك، فلامذا ال يرىض بأن يقيد من نفسه يف 

صوص ما علم وثبت بالقطع واليقني أنه تعدى فيه عىل خيار وكبار خ
.. ، و، وابن مسعود، وأيب ذرالصحابة بغري حق، كام هو احلال بالنسبة لعامر

 ..و
  :يعاجل ما يشبه السحر) عبدة (كعب بن عبيدة
: عن الرسي، عن شعيب، عن حممد وطلحة :واية للطربيوزعمت ر

 ).أخذ كالسحر، وليس به: وهو(ً كان يعالج نرينخا، ًأن كعبا
 فإن أقر ، ليسأله عن ذلك فأرسل إىل الوليد بن عقبة،عثامنفبلغ ذلك 

 .به فأوجعه
 ، فأمر به فعزر، وأمر يعجب منه،إنام هو رفق : فقال، فسألهفدعا به

 فعليكم ،إنه قد جد بكم: عثامن وقرأ عليهم كتاب ،وأخرب الناس خربه
 عىل عثامن وتعجبوا من وقوف . فكان الناس عليه، وإياكم واهلزال،باجلد

 .مثل خربه
 فيه، فلام عثامن فكتب إىل ،هم فنفر يف الذين نفروا فرضب مع،فغضب

 وكان . ومالك بن عبد اهللا كعب بن ذي احلبكةِّ سري،ِّ من سري إىل الشامَّسري
 . ألهنا أرض سحرة،دينه كدينه إىل دنباوند

 : للوليدذلك كعب بن ذي احلبكةفقال يف 
 طتي لسبيلـقـا من سـت هبـطمع  ردتني ما إىل التي ـري لئن طـمـعـل
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 ولـك غـال ذلـرا غـق دهـإىل احل    ورجعتيرجوت رجوعي يا ابن أروى
 لــيـلـه قـي يف ذات اإللـمـتـشو   الد وجفويت ـي البـرايب فـتـوإن اغ
 طويلـم لـدكـون اـدنبـك بـيـلـع   ة ـــلـيـوم ولـل يـي كـائـوإن دع

 واستصلحه فكفره فلم يزدد إال ، وأحسن إليه، أقفله سعيدفلام ويل
 .)١ً(فسادا

 :ونقول
وقد . هذه القصة، إما مكذوبة، أو يقصد هبا رجل آخر اسمه كعب

، فلعله غري حت الرواية املزعومة بأن املقصود هو كعب بن ذي احلبكةرص
 ..كعب بن عبدة

ويدل عىل ما نقول باإلضافة إىل ضعف سند الرواية، وعدم وجود أي 
 :شاهد هلا يف أي من املصادر األخرى، األمور التالية

  كان يف والية سعيد بن العاص إىل الشامةإن تسيري صلحاء الكوف  ـ١
 ..، ال يف والية الوليد بن عقبةالكوفةعىل 
 وقرائها، فمن غري املعقول  كان من نساك الكوفة إن كعب بن عبدة ـ٢

 .أن يامرس ما يشبه السحر
لو صح  ( املزعوم يدل عىل أن الذي كان يامرسه كعبعثامن إن كتاب  ـ٣

 .هو ما يضحك الناس، ويدخل يف دائرة اهلزل، واأليام أيام جد) ذلك عنه
                                     

الفتنة ووقعة  و٥١ ص٩جالغدير و ٤٣٠ ص٣ج مم وامللوكتاريخ األ:  راجع)١(
 .٨٠صسيف بن عمر الضبي لاجلمل 
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فهل فعل ما .. إنام هو رفق، وأمر يعجب منه: قول كعب :ويؤيد ذلك
أو أن يوجع فاعله ! ًيدخل يف دائرة اهلزل ويعجب الناس يوجب تعزيرا؟

 !ًرضبا؟
ّلقد ذكر املؤرخون أسامء الذين سريوا إىل الشام  ـ٤ ، وليس من بينهم ُ

، ومالك بن بل فيهم مالك بن احلارث األشرت.. من اسمه مالك بن عبد اهللا
 ..حبيب
كانت أرض سحرة، ولو سلمنا ) أو دماوند ( ال نعلم أن دنباوند ـ٥

فيها ما يشجعه أهنا كانت كذلك، فلامذا ينفيه إىل أرض السحرة، التي جيد 
عىل مواصلة هذا العمل املرفوض، وال ينفيه إىل أرض يكون مكثه فيها من 

 !موجبات صالحه؟
  هو ابن أروىالوليدأن :  ذكرتإن األبيات املنسوبة إىل كعب  ـ٦

 ..عثامن هو وليس األمر كذلك، بل ابن أروى بنت كريز
والذي ..  كان يف ذات اهللاأن نفي كعب:  إن األبيات تضمنت ـ٧

يعرتف بمامرسته ملا يشبه السحر، ويعاقب عليه، أو يعرتف بأنه يعالج ما 
يوجب الضحك والتعجب، ليس له أن يدعي أنه قد ظلم، وأنه أبعد يف 

 ..ذات اهللا
 يف ذات اهللا، فام معنى قول الرواية إنه مل  إذا كان قد نفي إىل دنباوند ـ٨

 ..ًيزدد إال فسادا
 .. وعاملهعثامنأال يكون املقصود بفساده هو انتقاده ل

إذا كانت عقوبة من يامرس النارجيات هي الرضب .. ًوأخريا  ـ٩



  ١٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٢٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !، أو إىل غريها؟التغريب إىل دنباوندالوجيع، فلامذا الشتم و
  :هنا اخللل
 ً:وقالوا أيضا

، وتقدم قوم من خيار عثامن إىل  فشكوا معاويةتقدم قوم من أهل الشام
إىل ! يا هؤالء: عثامن، فقال عثامن إىل ص فشكوا سعيد بن العاأهل الكوفة

 ! ؟كم تكون هذه الشكوى من هذين الرجلني
إهنم ال يشكون هذين !  يا هذا:فقال له احلجاج بن غزية األنصاري

 وقد بعثت إليهم فأشخصتهم  ولكنهم يشكون مجيع عاملك،،الرجلني فقط
 ثم أحرضهم يف ، ثم بادرت فرددهتم إىل أعامهلم، فابعث إليهم ثانية،إليك

، ثم خذ عليهم »صىل اهللا عليه وآله«هذا املسجد بحرضة أصحاب النبي 
 ثم ردهم ، واستحلفهم عىل ذلك،ًاملواثيق والعهود أهنم ال يظلمون أحدا

 . ، فإن صلحاء املسلمني كثريمإىل أعامهلم، وإال فاستبدل هبم غريه
 إىل مجيع عامله عثامن فأرسل ، وأشار عليه عامة الناس بمثل ذلك:قال

فأشخصهم إليه من مجيع البالد، ثم أحرضهم وأقبل عىل أصحاب رسول 
 :فقال» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

ووليت هؤالء عاميل الذين أعتمدهم، فإن أحببتم عزلتهم ! أهيا الناس
 . من حتبون
 ! عثامنيا :  وقال»عليه السالم« فتكلم عيل بن أيب طالب :قال

 ،ت سخطتْقِدُ وإن الباطل خفيف، وأنت رجل إذا ص،إن احلق ثقيل مر
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ت رضيت، وقد بلغ الناس عنك أمور تركها خري لك من اإلقامة ْبِذُوإذا ك
 .  وتب إليه مما يكرهه الناس منك،عثامنعليها، فاتق اهللا يا 

إن الناس قد سفهوك ! عثامنيا :  فقال ثم تكلم طلحة بن عبيد اهللا:قال
 فإن ، ومل يكونوا يعهدوهنا،وكرهوك هلذه البدع واالحداث التي أحدثتها

نيا واآلخرة  وإن أبيت مل يكن أحد أرض بذلك يف الد،تستقم فهو خري لك
 . منك
 ما أحدثت ،ما تدعوين وال تدعون عتبي:  ثم قال،عثامن فغضب :قال

 !  ولكنكم تفسدون عيل الناس، هلم يا بن احلرضمية،حدثا
 ما هذه االحداث التي أحدثت؟ 

 فهال سألته عن هذه األحوال ، إنه قد كلمك عيل من قبيل:فقال طلحة
 .ت فيخربك هباالتي أحدث

 .عثامن فخرج من عند ثم قام طلحة
 أم يعزهلم !؟ أيرد عامله إىل أعامهلم،وجعل يدبر رأيه بينه وبني نفسه

 .)١(!؟ويويل غريهم
 :ونقول
 كانوا قد غريوا من سلوكهم، ومن طبيعة عثامنلو أن عامل  ً:أوال

بدلوا الظلم بالعدل، واحليف والتجني باإلنصاف، تعاملهم من الناس، ف
                                     

 ٣٩٥ ـ ٢٩٤ ص٢ج) ط دار األضواء( و ١٩٠ ـ ١٨٨ ص٢ الفتوح البن أعثم ج)١(
 .١٥٦ص ٦جأنساب األرشاف : وراجع
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واإلستئثار بإعطاء كل ذي حق حقه، والتعدي عىل الرشائع واحلقوق 
 أن يتساءل، أو أن عثامنباإللتزام بحدود اهللا، وبرعاية حقوق عباده، لكان ل

 .. إىل كم تكون هذه الشكوى: يسأل
 ستستمر شكوى :أتيه اجلوابولكن ما دامت األمور عىل حاهلا، فسي

 ..الناس إىل حني اإلستجابة لشكواهم بإصالح األمور
 هو الصحيح، واقرتاحه عليه هو التدبري وكان جواب احلجاج بن غزية

 ..الواقعي واحلازم
 عثامن قد وضع يده عىل اجلرح، حني بني ل»عليه السالم«ًإن عليا  :ًثانيا

ًأن العيب األهم، والذي حيتاج إىل إصالح أوال وقبل كل يشء يكمن يف 
فال بد لعثامن من أن يغري سياساته وسلوكه قبل أن يطلب .. عثامنشخص 

وإال، فإنه حتى لو غري عامله، فسيستبدهلم بمن هم عىل .. ذلك من غريه
 ..شاكلتهم، أو أسوأ

ه ببعض األمور يف تلك الساعة، ثم يوصيهم كام أنه قد يويص عامل
وقد يأخذ عليهم العهود واملواثيق عىل أمر أو عىل .. بغريه يف ساعة أخرى

َسلوك بعينه، ثم خيالفون أمره، فال يصنع شيئا، بل يبطش بمن يلجأ إليه 
 ..بالشكوى

 .فاملعاجلة جيب أن تكون حقيقية وجذرية
ًمه أمورا هامة جدا حول إصالح  يف كال»عليه السالم«لقد قرر  :ًثالثا ً

 :، وهي التاليةعثامنأمور 
 يشعر بثقل عثامنوقد كان .. إن احلق ثقيل ومر، والباطل بخالفه  ـ١
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ًاحلق وبمرارته كلام سمع أن أحدا تفوه بيشء منه، وكان أيضا ال يستثقل من  ً
م يريد منا أن نحب احلق، وأن مع أن اإلسال.. الباطل الذي يامرسه عامله

 ..نأنس به، وأن خيف علينا سامعه، وقبوله، واإللتزام به
وهذا هو لب مشكلته مع .  يسخط إذا قيل له الصدقعثامنإن   ـ٢

ناصحيه، ومنتقديه، فإهنم يرون أبواب إيصال احلقائق إليه موصدة، وأية 
وان عىل كراماهتم وحياهتم، حماولة تبذل يف هذا السبيل تواجه بالعد

 ..ًوبالبطش الذي ال يرحم أحدا، وال يرثى ألحد
ِ يرىض إذا كذب عليه، وهذا يفسح املجال لتزوير احلقائق عثامنإن   ـ٣ ُ

وتشوهيها، واإلستفادة من هيبة السلطان لتمكني الباطل، وتروجيه، 
 ..وإشاعته
أخرى بإشارته إىل أمور بلغت  تقدم خطوة »عليه السالم« ثم إنه  ـ٤

 عثامن بتلك األمور، وتركها لذاكرة »عليه السالم«فلم يرصح .. الناس عنه
نفسه، لكي ال يثري غضبه، وليتمكن من مراجعة حساباته، ويستحث هو 

 ..ذاكرته إلستحضار تلك األمور، ويتخذ قراره فيها
، بل وضعه أمام موازنة معقولة ومرضية، عثامن إنه مل يرصح بإدانة  ـ٥

حتى لو كان يظن أن يف اخليار اآلخر .. تفيض به إىل إختيار ما هو أصلح له
َوإثمهمآ أكرب من نفعهام{: بعض الصالح، عىل قاعدة ِ َِ ِْ َّ ُ َ َْ َ ُُ ْ ِ{)١(.. 

 إىل أنه ال يطلب منه التنازل لصالح غريه، »عليه السالم«مع إشارة منه 

                                     
 .البقرة من سورة ٢١٩اآلية ) ١(
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ًه أن خيتار ما هو أصلح له هو شخصيا، لكي ينطلق إىل ذلك من بل يريد من
 ..موقع احلرص عليه، املنطلق من حرصه عىل نفسه

 مسؤولية أخرى، وهي عثامن سجل عىل »عليه السالم« ثم إنه  ـ٦
 ..ًلزوم رعاية حق اهللا تعاىل وحق الناس أيضا يف هذا األمر

 عىل ما طرحه »عليه السالم«ً مل يستطع أن جييب عليا عثامنإن  :ًرابعا
 عثامن، ألن طلحة أثار غضب عليه، ولكنه صب جام غضبه عىل طلحة

 ..وواجهه بالتهديد والوعيد الرصيح
ً هبذا الغضب، وتساءل عن مربر ذلك ما دام أن عليا ففوجئ طلحة

 .د أشار هو اآلخر إىل ما رصح به طلحةق» عليه السالم«
الوادع والريض، » عليه السالم«ولكن شتان ما بني أسلوب عيل 

 . واآلخرونواحلازم وبني الطريقة الفجة، والنشاز التي اعتمدها طلحة
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  :ياسر بن عمار يتهدد عثمان
 أما ، قال لعامرعثامنأن  عباس ابن عن ،املعتزيل احلديد أيب ابن روى

ائنا، واتباعهم  السبيل نإو منبسطة،وأيم اهللا، إن اليد عليك . ُإنك من شنَّ
 مىض، ماتكفى  زجرة لزجرتك الشعثّ ومل العافية إيثار ولوال لسهلة، ليكإ

 .بقي ما ومتنع
 اليد وما. »عليه السالم «ًعليا حبي من أعتذر ما واهللا :عامر له فقال

 . سنة عىل ومقيم حجة، الزم إين بسهلة، السبيل وال منبسطةب
  .ذلك زمفال الشعث ومل العافية إيثار وأما

 . تعليمي معلمي كفاك فقد عنه، مسكأف زجري ماوأ
 عليه، احلاضني الرش، أعوان ملن علمت ماـ  واهللاـ  إنك :عثامن له فقال

 .عنه واملثبطني اخلري، ، عن)عند (اخلذلة
» صىل اهللا عليه وآله «اهللا ولسر سمعت فقد ،عثامن يا ًمهال :عامر فقال

 .ذلك بغري يصفني
 !ومتى؟ :عثامن فقال
 وقد غريك، عنده وليس اجلمعة، عن همنرصف عليه أنا دخلت يوم :قال

ُفضله، يف وقعد ثيابه، ألقى  يا: فقال وجبهته، ونحره، صدره، أنا فقبلت ُ
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 عن واملثبطني اخلري، عىل األعوان ملن وإنك لنحبك، وإنا لتحبنا إنك ،عامر
 .الرش

 .وبدلت غريت ولكنك أجل، :عثامن فقال
 .به ِّفغري َّغري، من اللهم ،عباس ابن يا نِّأم :وقال يدعو، يديه عامر فرفع
 إىل عثامنصاله، ومضيت مع  إىل معامرودخلنا املسجد، فأهوى  :قال

 . إذا انرصفناتلبث عيل: القبلة، فدخل املحراب، وقال
 ! آنفاأما رأيت ما بلغ يب : وحدي أتاين، فقالعامرفلام رآين 
 ، وفضله،أما واهللا لقد أصعبت به وأصعب بك، وأن له لسنه :قلت

 .هوقرابت
 .وانرصف.  ال حق ملن ال حق عليهإن له لذلك، ولكن :قال

هل سمعت ما قال  :، فقال وانرصفت معه يتوكأ عيلعثامنوصىل 
 !؟عامر

نعم، فرسين ذلك وساءين، أما مساءته إياي فام بلغ بك، وأما  :قلت
 .مرسته يل فحلمك واحتاملك

 آتيه فقائل له ً وإن عامرا،ة فارقني منذ أيام عىل املقاربًإن عليا :فقال
مر إليه ، فألق األً وأصدق قوال،وقائل، فابدره إليه، فإنك أوثق عنده منه

 .عىل وجهه
 يف املسجد، فإذا هو »عليه السالم« ً وانرصفت أريد عليا،نعم :فقلت
 .خارج منه
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 !ما أدركتها :فلام رآين تفجع يل من فوت الصالة، وقال
 . ولكني خرجت مع أمري املؤمنني، ثم اقتصصت عليه القصة،بىل :قلت
 .، إنه ليقرف قرحة، ليحورن عليه أملهاأما واهللا يا بن عباس :فقال
 .إن له سنه وسابقته، وقرابته وصهره :فقلت
 .إن ذلك له، ولكن ال حق ملن ال حق عليه :قال
 .، وتبسم يف وجهه، وسأله فبش به عيلعامرثم رهقنا  :قال

  هل ألقيت إليه ما كنا فيه؟،بن عباسايا  :عامرفقال 
 .نعم :قلت
 !، ونطقت هبواهعثامنأما واهللا إذا لقد قلت بلسان  :قال
ي ، وإنك لتعلم أما عدوت احلق جهدي، وال ذلك من فعيل :قلت

 !، وأي احلقني أوجب عيلاحلظني أحب إيل
 غري ما ألقيت إليه، فأخذ بيده وترك يدي، عامر أن عند فظن عيل :قال

فعلمت أنه يكره مكاين، فتخلفت عنهام، وانشعب بنا الطريق، فسلكاه ومل 
تيته، فأجد ببابه  يدعوين، فأعثامنيدعني، فانطلقت إىل منزيل، فإذا رسول 

يف رجال من بنى أمية، فأذن يل وألطفني، .  وسعيد بن العاصمروان
 !ما صنعت؟: وقربني وأدنى جمليس، ثم قال

:  وكتمته قولهـ وما قال الرجل، وقلت له ،فأخربته باخلرب عىل وجهه
 له، وذكرت ً عليه، وإجالال إبقاءـ »ليقرف قرحة ليحورن عليه أملهاإنه «
له غري ما ألقيت عليه، وسلوكهام َبِ أن ق له، وظن عيل، وبش عيلعامر يءجم
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 .حيث سلكا
 !وفعال؟ :قال
 .نعم :قلت

اللهم رب الساموات واألرض، عامل الغيب  :فاستقبل القبلة، ثم قال
بن ان يا ِّأم! ي له، وأصلحنًوالشهادة، الرمحن الرحيم، أصلح يل عليا

 .عباس
 .)١(، وفارقته وأتيت منزيلًثم حتدثنا طويال. فأمنت

 :فهذا النص يعطي
 به، اإليقاع عليه يصعب وال يده، حتت بأنه ،ًعامرا هيدد عثامن نأ  ـ١

 عثامن ولكن. الناس من كان بأي منه يمتنع أن يستطيع أنه عامر يظنن فال
 ومل الكلمة، جلمع ًوروما ية،فللعا منه ًإيثارا والعفو، اإلحسان سبيل يتخذ
 .الشعث
 يشنؤه من أتباع من وأنه ويعيبه، ،عثامن ينتقد أنه هو عامر ذنب إن  ـ٢
 جيعل ال ،احلاكم يعيب شخص اعبتأ من شخص نكو جمرد أن مع.. ويعيبه

 هذه عثامن جيعل أن معنى فام. تابعيته ملجرد التابع ذلك عىل ًسبيال للحاكم
 ! به؟ باإليقاع هتديده تربر التي عامر ذنوب من التابعية

» عليه السالم «ًعليا يتبع إنام أنه وهي احلقيقة، ذهه عثامنل عامر بني وقد
 ..نةبي وسنّة واضحة، حجة إىل ًاستنادا وإنام ًجزافا، ال

                                     
 .١٣ ـ ١١ ص ٩ ج للمعتزيل بالغةال هنج رشح )١(
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 التي الذنوب من ليس» عليه السالم «لعيل حبه نإ :قال ًعامرا إن  ـ٣
التي تكون عىل حد تبعية  التبعية مفردات من ليس أنه كام ،منها يعتذر

 خصال حيب ألنهبناء لآلباء ملجرد أبوهتم هلم، وللقرابة فيام بينهم، بل األ
عليه  «بحبه أمرا ورسوله تعاىل اهللا وألن، »عليه السالم« عيل يف اخلري

 أمر حب من يعتذر فكيف. هذا حبه يف ملثوبته ٍراج ،هللا مطيع فهو.. »السالم
 !..به؟ ورسولهتعاىل  اهللا
ً عليا يعني ًعامرا أن :بادعاء احلقيقة هلذه التنكر عثامن حاول ولذلك  ـ٤

  ـبذلكـ  نفسه ًمعتربا.. اخلري عن والتخذيل الرش، فعل عىل» عليه السالم«
 عىل وأعانه ،عثامن وافق منأن : لتصبح النتيجة هي والرش، للخري ًمعيارا

 م،ثومآ موبقات من لهَّامُع يأتيه بام وريض ،يها التي يؤاخذونه علسياساته
 .الرش أعوان من كان األفاعيل، بتلك يرض مل ومن.. اخلري عىل معني فهو

 ..ًمنكرا واملعروف ًمعروفا، املنكر صريورة مصاديق منيف احلقيقة  وهذا
 . الناس من الوقوع فيه»صىل اهللا عليه وآله«وهو ما حذر النبي 

 فيه عثامن قول أن: له ببيانه الصفر نقطة إىل عثامن أرجع ًعامرا إن  ـ٥
 عىل األعوان ملن إنك: هفي» صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول قول يناقض
 .ًعامرا حيب أنه» صىل اهللا عليه وآله «قرر أن بعد ،الرش عن واملثبطني اخلري،

 !؟والصاحلني واألبرار األخيار إال» صىل اهللا عليه وآله «النبي أحب وهل
 !!يرتابوا ومل. يبدلوا ومل يغريوا مل الذين
 وبدل ّغري قد ًعامرا أن ادعى عرتاف،اإل من ًبدا عثامن جيد ملوحني   ـ٦

 ليس األمر أن مع.. » عليه وآلهصىل اهللا «اهللا رسول عهد يف عليه كان امع



  ١٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٣١٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واملنكر ًمنكرا املعروف يرى أصبح الذي هو ّوبدل ّغري الذي بل كذلك،
 عىل تهدمساعو هذه، نظرته يف تأييده عىل الناس محل عىل ويرص ًمعروفا،

 ..وحارهبم رهم،َّوكف ،واهتمهم ،بذهمذلك نا  يفعلوا مل فإن تكريسها،
 .يوش لإليقاع هبموأرسل إىل عامله لريسلوا له اجل

 عىل ونحنـ  له نقول بأنلنا  فليسمح هذا عثامن بمنطق أخذنا إذا  ـ٧
 : ـ نقول فيام حق

مقامات، و فضائل، من حمبوه له وادعاه لنفسه، عثامن ادعاه ما مجيع إن
 .. وتبديله تغيريه بعدم مرشوط باحلور احلسانو ،ووعود باجلنان

 فقتلوه املسلمون إليه وميش ّوبدل، ّغري بأنه عليه األمة دتشه وقد
 ،عقبة بن والوليد ،ومعاوية ،مروان باستثناء ،ذلك يف الصحابة وأيدهم
 والكل. حرس أيب بن سعد بن اهللا بدوع ،عامر بن وعبداهللا ،العاص بن وسعيد

 . واملوبقاتواملآثم عللفظائ املرتكبني ومن ،الطلقاء من هؤالء أن يعلم
 ما وكان.. به اهللا ِّيغري بأن َّغري من عىل عامر دعوة استجيبت وقد  ـ٨

 ..أحد جيهله وال ،عثامن عىل رىج مما كان
 ،سنه عثامنل أن عىل اتفقا ًوعامرا عباس ابن أن: الرواية ذكرت  ـ٩
 ..له ذلك مراعاة هو املطلوب وأن ،وقرابته ،وفضله

 ً،كافرا يراه كان إذا فإنه ذلك، عىل عامر موافقة يف البعض يشكك وربام
 إن إال.. املراعاة تستحق التي وبالقرابة بالفضل، له يعرتف أن يمكن فال
 عثامن عىل وحيكم النتيجة، هذه إىل عامر يصل أن قبل حصل قد هذا كان

 ...بالكفر
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، له ًموافقا ،عثامن مع ًلينا كان عباس ابن أن الرواية أظهرت  ـ١٠
 بمكانة حيظى كان أنهًأيضا  وأظهرت. له حفظها ينبغي ًحقوقا له أن ًمدعيا
 .أموره ةمتشي يف منه ويستفيد له، يتودد عثامن وكان. عثامن لدى

 الذي الرد نفس نكا» عليه السالم «عيل من  الذي سمعهردال إن  ـ١١
. عنده ًحقا ألحد أن يرى ال ملن حق ال أنه: ًمعا قررا حيث ،عامر من سمعه

 هفإن. معهم التعامل مستوى ويف. الناس بني العالقة يفأصيل  أصل هذاو
 ال التقصري فهذا أدائه، يف يقرص ثم. ًحقا لغريه بأن يعتقدإذا كان إنسان 

 .إليه قاحل أداء لزوم من راآلخ الطرف يعفي
مل   اهللا تعاىلوأن ،ًأصال عنده هلم حق ال اآلخرين أن اعتقد إذا ولكنه

ًجيعل إال حقا واحدا و  من عليهم حقه تسقط النظرة هذه فإن عليهم، هوً
 ..باملثل املقابلة بمبدأ ًعمال ،ًأيضا األساس
عليه  «عيليعرف  أن عىل عثامن حرص ًأيضا الرواية أظهرت قد ـ١٢
لن يكون  ًعامرا أن يرى وأنه بمصلحته، يرض ال بنحو جرى بام» السالم

 يوجب بنحو ينقله سوف هو بل ، ما جرى»عليه السالم«ًأمينا يف نقله لعيل 
 عباس ابن أن يرى وكان. »عليه السالم «عيل وبني بينه العالقة تأزم زيادة

 .له مريض بنحو جرى ما سينقل
صىل اهللا عليه «وهذا ال يمكن تصديقه يف حق من يقول فيه رسول اهللا 

 .عامر مع احلق، واحلق مع عامر: »وآله
 .. جلدة ما بني عينيعامر :ويقول فيه
 .ً ملئ إيامنا إىل مشاشهًإن عامرا :ويقول
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» عليه السالم «عيل عند أوثق عباس ابن أن عثامن عرف أين من ـ١٣
 ال ..الصحيح هو ذلك عكس يكون ال وملاذا! منه؟ً قوال وأصدق ،عامر من

 .عامريف حق »  عليه وآلهصىل اهللا«بام قاله » عليه السالم«سيام مع علم عيل 
 !..صدقه؟ ويف !؟عامر وثاقة يف يشكك أن له جاز وكيف
. هبواه وينطق ،عثامن بلسان يتكلم بأنه عباس ابن يتهم ًعامرا إن ـ١٤

 .األساس هذا عىل معه يتعاملكان  وأنه ، بهثقي يكن مل أنه: وهذا معناه
 :نقول له ويصلحه ًعليا، له اهللا يصلح بأن :عثامن دعاء وعن  ـ١٥
عليه  «عيل من نصيحة أية قبوله عدم :ومنها ،األحوال قرائن نإ

اهللا تعاىل  يغري أنبدعائه هذا  يريدإنام كان  أنه عىل تدل غريه ومن ،»السالم
 أعامله، بجميع ًراضيا ،عثامن يريده ما وفق وجيعله ،»عليه السالم« ًعليا

 تصري بحيث خمالفاته، سائرًمدافعا عن  املال، بيت عىل تعدياتهًمؤيدا لكل و
 له» عليه السالم «عيل نصائح تصبح لكي ،عثامن نظرة عن ختتلف ال نظرته
 .مروان ئحنصا وأهدافها مضموهنا يف تشبه

 »عليه السالم «عيل رضا عىل حيصل أن املمكن من لكان ذلك ولوال
من  والكبار اخليار ه، وبنصائحبنصائح يقبل بأن وذلك الدعاء، هذا بدون

 عليه يفرضه بام ويلتزم. أساسها عىل األمور ويصلحالصحابة وغريهم، 
 ..والعقبات املتاعب لوتزو املشكالت، وتنحل..  والضمريوالرشع العقل،
 ليقرف إنه: عثامن عن عباس البن» عليه السالم «عيل كلمة إن  ـ١٦

عليه  «أنه عىل تدل. أملها عليه) لريجعن أي (َّنَورُحَيَل ،قرحة) يقرش أي(
 ذيول من هاعترب أنه او ،عثامن من حترش أنه عىل جرى ما تلقى قد» السالم
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 كالذي فيكون. هلا واملحرك هبا، البادئ عثامن كان عنه، صدرت ترصفات
 ..وأسقامها بآالمها يبتيل الذي هو يكون جسده، يف قرحة يقرش

 جرى، الذي هذا من استفادهتا يمكن أخرى ًأمورا هناك فإن وبعد،
 ..لغريها واجلهد الوقت وفرن لكي عنها، اإلغامض من بد ال أنه رىن

  : لعمارعثمانأسباب ضرب 
 أنه كان يف بيت : يف إسناده، عن أيب خمنفيروى عباس بن هشام الكلب

 . ما حىل به بعض أهلهعثامن وجوهر، فأخذ منه  سفط فيه حيلاملال باملدينة
فأظهر الناس الطعن عليه يف ذلك وكلموه فيه بكل كالم شديد حتى 

لنأخذن حاجتنا من هذا الفئ وإن رغمت أنوف : غضب فخطب، وقال
 . أقوام

 .  وحيال بينك وبينه،إذا متنع من ذلك :»عليه السالم «فقال له عيل
 . أنفي أول راغم من ذلكأشهد اهللا أن : عامرفقال 
 !؟ئ جترتـ وسميةيارسبن  يا ـأعيل  :عثامنفقال 
 .. خذوه

 ورضبه حتى غيش عليه، ثم أخرج ، فدعا بهعثامنفأخذوه، ودخل 
 فلم يصل الظهر »صىل اهللا عليه وآله« زوج النبي فحمل إىل منزل أم سلمة

 . والعرص واملغرب، فلام أفاق توضأ وصىل
 .يف اهللا تعاىل  احلمد هللا، ليس هذا أول يوم أوذينا فيه:وقال

 لبني ً حليفاعامر وكان ـ  املخزوميفقال هشام بن الوليد بن املغرية
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 ورضبت ، وأما نحن فاجرتأت علينا. فاتقيتهأما عيل! عثامنيا :  ـخمزوم
عىل التلف، أما واهللا لئن مات ألقتلن به رجال من  أخانا حتى أشفيت به

 . الشأن عظيم بني أمية
 !. وإنك هلا هنا يا بن القرسية :عثامنفقال 
، فشتمه ـ وكانت أمه وجدته قرسيتني من بجيلة ـفإهنام قرسيتان  :قال

 . فإذا هي قد غضبت لعامر، وأمر به فأخرج، فأيت به أم سلمة،عثامن
 من شعر رسول ً وأخرجت شعرا، فغضبت ما صنع بعامروبلغ عائشة

 ما أرسع :وقالت،  من ثيابهً وثوبا، من نعالهً ونعال»صىل اهللا عليه وآله« اهللا
 . ما تركتم سنة نبيكم، وهذا ثوبه وشعره ونعله مل يبل بعد

 مر بقرب جديد، فسأل عثامن أن :ن السبب يف ذلكأ :وروى آخرون
 .عبد اهللا بن مسعود: عنه، فقيل

 إذ كان املتويل للصالة عليه والقيام ـ لكتامنه إياه موته عامرفغضب عىل 
 . )١( حتى أصابه الفتقً عامراعثامن فعندها وطئ ـبشأنه 

 وعدة من ً وعامرا، والزبري، وطلحة،أن املقداد :نوروى آخرو
 عددوا فيه أحداث ً، كتبوا كتابا»صىل اهللا عليه وآله«أصحاب رسول اهللا 

 الكتاب عامر وخوفوه ربه، وأعلموه أنه مواثبوه إن مل يقلع، فأخذ ،عثامن
 .ً فقرأ منه صدرا،فأتاه به

                                     
 ورشح ١٩٤ و ١٩٣ ص٣١ وبحار األنوار ج٤٩ و ٤٨ ص٥أنساب األرشاف ج )١(

 .١٧٠ ص٢تاريخ اليعقويب ج و٤٣ اخلطبة رقم ١٥٠ ص٣هنج البالغة ج
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 !أعيل تقدم من بينهم؟ :عثامنفقال 
 . ألين أنصحهم لك :فقال
 !. كذبت يا بن سمية :فقال
 .عامربن ا وأنا بن سميةاأنا واهللا  :فقال

ومها يف ـ  برجليه عثامن ثم رضبه ،فأمر غلامنه فمدوا بيديه ورجليه
 .)١( فغيش عليهً كبرياًعىل مذاكريه فأصابه الفتق، وكان ضعيفاـ اخلفني 

 عىل يةإنه سيؤثر بني أم:  ملا خطب، وقالعثامنأن  :ويف نص الثقفي
 .رغم أنف من رغم

 .أنفي واهللا ترغم من ذلك :عامرقال 
 . فأرغم اهللا أنفك :عثامنقال 
 ! ترغم؟عمر ووأنف أيب بكر :عامرقال 
 .بن سميةاوإنك هلناك يا  :قال

 ..)٢(ثم نزل إليه فوطأه، فاستخرج من حتته وقد غيش عليه، وفتقه

                                     
 ٢٩١ ـ ٢٨٩ ص٤ والشايف للسيد املرتىض ج١٩٥ـ  ١٩٣ ص٣١جاألنوار  بحار )١(

رشح هنج البالغة  و١٦ ص٩جالغدير  و٤٩ و ٤٨ ص٥وأنساب األرشاف ج
لتنكابني لسفينة النجاة  و٢٥٤ص) األصل(إحقاق احلق  و٥٠ ص٣ج للمعتزيل
 .٢٤٧ص

 . وعن الثقفي يف تارخيه٢٨٠  و٢٧٩ ص٣١جاألنوار  بحار )٢(
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 :ونقول
 حتى أصيب  لعامرعثامنإن السبب يف رضب : هناك رواية تقول ً:أوال

 بأنه نعثامحيث اهتمه .. بالفتق هو الكتاب الذي كتبه عرشة من الصحابة
 ..جيرتي عليه من بينهم
 . هو قضية ابن مسعود إن سبب رضبه لعامر:وتقدم قوهلم

 . أن السبب هو إعالنه إيثار بني أمية:ورواية ثالثة تذكر
 عثامنفرضبه فهل األسباب الثالثة قد حصلت يف أوقات متقاربة، 

عندها، فحكي رضبه له، وأسنده كل راو إىل سبب منها، وكلهم صادق يف 
 !ذلك؟

 ..ًإن التناقضات التي ظهرت كانت أوهاما من الرواة :أو يقال
 . لتعدد األسباب..  لعامرعثامن هو تعدد رضب :واألرجح
 .ّات ال حتل إال بتقدير تعدد الواقعة وجود تناقض:ويؤيده
 الذي كان خيطب، ويعلن أنه عثامنيقول ل» عليه السالم«ًإن عليا  :ًثانيا

وال جييبه . ًإذا متنع من ذلك، وحيال بينك وبينه: سيأخذ حاجته من الفيء
 أنه أعلن عدم رضاه بام يقول ، ملجردولكنه بطش بعامر..  بيشءعثامن
 .عثامن

أما عيل فقد اتقيته، وأما نحن  : بقولهعثامنل وقد رصح هشام بن الوليد
 ..فاجرتأت علينا
 : أوضحت ما ييلعثامنل» عليه السالم«إن كلمة عيل  :ًثالثا
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كان مرهوب اجلانب، ال جيرتئ عليه أحد، حني » معليه السال«إنه   ـ١
جيد اجلد، ويبلغ السيل الزبى، وإن كانوا حني يأمنون جانبه يسيئون معاملته، 

 ..وجيرتئون عليه، ويظهرون ما يعتلج يف صدروهم من حسد وحقد
وهلذا املوقف نظائر كثرية يمكن تتبعها، والوقوف عليها، ومنها رفضه 

، وغضبه من مساوات  من تشييع أيب ذرعثامن بمنع للقبول» عليه السالم«
 .. له بمروانعثامن
 من عثامنمل يرصح بإسم وال هبوية من يمنعون » عليه السالم«إنه   ـ٢

بل أبقى األمر يف دائرة اإلهبام، لكي ال يفسح املجال للجدل .. فعل ما يريد
 ..لعقيم، أو إلثارة العصبيات، وحتريك األهواءا

ً مل يكن يملك منطقا يواجه به عامراعثامنإن  :ًرابعا ، ألن خطابه مبني ـ ً
 ..ًأساسا ـ عىل اجلربية والقهر، وفرض القرار بالقوة

، وإنام تضمنت عثامنعىل  مل تتضمن جرأة ظاهرة عامربل إن كلمة 
 ..ًاإلقرار بالعجز عن مواجهة القوة بالقوة، وإعالنا لعدم الرضا بالفعل

 بأمه، وكأنه يريد تنقصه  يعرض هلشام بن الوليدعثامنإن  :ًخامسا
 ..بنسبته إليها
،  بموت ابن مسعودعثامن أن خيرب هل كان جيب عىل عامر :ًسادسا

 ! قد طلب منه أن خيربه بذلك؟عثامنحتى لو كان 
!  يف تلميع صورته أمام الناس؟عثامنوهل كان جيب عليه أن يساعد 

ومنها رضبه البن ! الفاته؟ عن أي يشء من خمعثامنمن دون أن يرتاجع 
 نفسه، حيث مل يرتاجع عنه، وال عن موجباته، ومل يصلح ما أفسده مسعود
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 ..بفعله هذا
هب أنه كان جيب عليه أن خيربه بذلك، أو اشتبه عليه األمر يف  :ًسابعا

ًأنه عىص هذا األمر عمدا، : وجوب الطاعة يف هذه القضية، بل لنفرض
ويف ! وهل العقوبة هي بإحداث الفتق له؟!..  عقوبته عىل ذلك؟فهل تصح

 !أي كتاب أو سنة وجد ذلك؟
  :، وسعدعامر، وعثمان

عثامن بن ، فأتيت املدينةخرجت حتى أتيت .. :عن أيب كعب احلارثي
 . من أمر دينيء، وهو اخلليفة يومئذ، فسألته عن يشعفان

 من بنى احلارث بن  يا أمري املؤمنني، إين رجل من أهل اليمن:وقلت
 . فأمر حاجبك أال حيجبني،، وإين أريد أن أسألككعب

 . ، فأذن له إذا جاءك هذا احلارثي، يا وثاب:فقال
 !من ذا؟: قال.  فكنت إذا جئت، فقرعت الباب:قال
 . احلارثي:فقلت
 . ادخل:فيقول

 جالس، وحوله نفر سكوت ال يتكلمون، عثامن فإذا ،ًفدخلت يوما
 ملا رأيت ءكأن عىل رؤوسهم الطري، فسلمت ثم جلست، فلم أسأله عن يش

 .يءإنه أبى أن جي:  نفر، فقالوامن حاهلم وحاله، فبينا أنا كذلك إذ جاء
 . فغضب:قال
 .ًاذهبوا فجيئوا به، فإن أبى فجروه جرا! يء أبى أن جي:وقال
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 فجاءوا ومعهم رجل آدم طوال أصلع، يف مقدم ،ً فمكثت قليال:قال
 !من هذا؟: رأسه شعرات، وىف قفاه شعرات، فقلت

 . عامر بن يارس:قالوا
 ! يء أنت الذي تأتيك رسلنا فتأبى أن جت:عثامنفقال له 
 .  مل أدر ما هو، ثم خرجء فكلمه بيش:قال

 واهللا ال :فام زالوا ينفضون من عنده حتى ما بقي غريي فقام، فقلت
 . أسأل عن هذا االمر أحدا أقول حدثني فالن حتى أدرى ما يصنع

 جالس إىل سارية، وحوله نفر من عامرفتبعته حتى دخل املسجد، فإذا 
 . يبكون»صىل اهللا عليه وآله«أصحاب رسول اهللا 

 .واؤ يا وثاب عىل بالرشط، فجا:عثامنفقال 
 .  فرقوا بني هؤالء، ففرقوا بينهم:فقال

 فصىل هبم، فلام كرب قالت امرأة من عثامنثم أقيمت الصالة، فتقدم 
 . يا أهيا الناس: احجرهت

 . ، وما بعثه اهللا به»صىل اهللا عليه وآله«ثم تكلمت، وذكرت رسول اهللا 
 تركتم أمر اهللا، وخالفتهم عهده ونحو هذا، ثم صمتت، :ثم قالت

 .  وحفصةوتكلمت امرأة أخرى بمثل ذلك، فإذا مها عائشة
إن هاتني لفتانتان، حيل : س، وقال، ثم أقبل عىل الناعثامن فسلم :قال

 . يل سبهام، وأنا بأصلهام عامل
صىل اهللا «  أتقول هذا حلبائب رسول اهللا:فقال له سعد بن أيب وقاص
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 ! »عليه وآله
 ! وما هاهنا!  وفيم أنت:فقال

 . ثم أقبل نحو سعد عامدا ليرضبه، فانسل سعد
 . بباب املسجد»عليه السالم«ً  علياي، فلقامنعثفخرج من املسجد، فاتبعه 

 ! أين تريد؟:»عليه السالم«فقال له 
 . يشتمه ـً أريد هذا الذي كذا وكذا ـ يعنى سعدا:قال

  . أهيا الرجل، دع عنك هذا:»عليه السالم«فقال له عيل 
 . فلم يزل بينهام كالم، حتى غضبا:قال

له » صىل اهللا عليه وآله« لست الذي خلفك رسول اهللا أ:عثامنفقال 
 ! يوم تبوك

صىل اهللا عليه « ألست الفار عن رسول اهللا :»عليه السالم« فقال عيل
 .  يوم أحد»وآله

 .  ثم حجز الناس بينهام:قال
، فوجدت أهلها الكوفة حتى انتهيت إىل املدينة ثم خرجت من :قال

 .أيضا وقع بينهم رش، ونشبوا يف الفتنة
 .)١(أتيت بالد قومي فلام رأيت ذلك رجعت حتى :إىل أن قال

                                     
 ٢٠١ ـ ١٩٨ ص٣١ وبحار األنوار ج٥ ـ ٣ ص٩ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(

 .٣٥٦ ـ ٣٥٣ ص١١جاملصنف  و٨٣ ـ ٨١صلجوهري لالسقيفة وفدك و
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 :ونقول
 :إننا نشري هنا إىل األمور التالية

.. ًه ولو جرا بن يارس إلي باإلتيان بعامرعثامنال ندري بأي حق يأمر   ـ١
 أن جيري فيه حكم اهللا تبارك عثامنً قد ارتكب ذنبا، ويريد عامرإال إن كان 
 ..وتعاىل

، الذي كان عامر يغتنمها فرصة يف عثامنولكن ذلك لو كان لرأينا 
 .ًيضايقه جدا بمطالباته ونصائحه

 مل يظهر منه أي يشء يدل عىل أنه أنه حني جاؤوه بعامر :دل عىل ذلكوي
قد فعل ما يستحق عليه العقوبة، وليس من حقوق احلاكم، وال من 
صالحياته أن يطيعه الناس يف املجيء إليه إذا طلبهم، بل عليه هو أن 

اختاروا السكوت فإن أحبوا أجابوا، وإن .. يقصدهم، ويكلمهم فيام يريد
 .كان هلم ذلك
 يريد عثامن عن املجيء ربام يكون ألجل أنه فهم أن عامر إن امتناع  ـ٢

، ومن عثامنأن يفرض عليه عدم ذكر يشء عن املخالفات التي يراها من 
فأراد هبذا اإلمتناع .. أعوانه أو عامله، فإن هذا هو ما كان حياوله باستمرار

 ..أن يفهمه أن ما حياوله منه لن حيصل عليه
ليس من حق احلاكم استعامل القوة، واإلستعانة بالرشط للتفريق   ـ٣

ٍبني الناس املجتمعني يف املسجد، فإن هذا ظلم هلم، وتعد منه عليهم غري 
 .وسيزيد ذلك من النقمة عىل ذلك احلاكم.. مقبول
 وحفصة إنام تكلمتا بام رأتاه وملستاه، ويوافقهام عليه إن عائشة  ـ٤
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 !؟عثامنٍسائر الصحابة آنئذ، فبأي يشء استحقتا السب من 
، وتطبيقه عىل  وعائشةاملهم هو النظر إىل مضمون كالم حفصة  ـ٥

 إىل نصاهبا، وأصلح ما فسد، ًالواقع اخلارجي، فإن كان حقا، أعاد األمور
 ..َّسواء أكان هذا الكالم صدر من فتان، أو من خملص

ًوإن كان ذلك الكالم باطال، فقد كان عليه أن يراعي حرمة رسول اهللا 
 ..، وال يؤاخذمها بام صدر منهام»صىل اهللا عليه وآله«

وأنا : قال وحفصة، حيث عىل أننا مل نستسغ تشكيكه بأصل عائشة  ـ٦
 عمر وبأصلهام عامل، فإن هذا األمر مؤسف من رجل مل حيفظ حتى أبا بكر

يف ابنتيهام، رغم أهنام اللذان وضعاه يف ذلك املقام، وأوصاله إىل ما هو فيه، 
صىل اهللا عليه «وإن كان ذلك قد تم بقيمة التعدي عىل أهل بيت رسول اهللا 

إىل آخر ما هو معلوم ومفهوم، .. »عليها السالم« الزهراء ، ورضب»وآله
 .. ًوذكرنا شطرا منه يف هذا الكتاب

 بلزوم مراعاة عثامنَّإن سعد ابن أيب وقاص مل يزد عىل أن ذكر   ـ٧
يف زوجتيه، فلامذا هيجم عليه » صىل اهللا عليه وآله«جانب رسول اهللا 

 !وملاذا يشتمه؟! سجد؟ليرضبه، ويتبعه إىل خارج امل
يف غزوة تبوك، مل ينقص من قدره، بل » عليه السالم«إن ختلف عيل   ـ٨

هو من أسباب رفعة شأنه، وعلو مقامه، وال سيام بعد أن منحه رسول اهللا 
ذلك الوسام اجلليل، الذي يقض مضاجع مناوئيه » صىل اهللا عليه وآله«

صىل اهللا «يامة، حيث قال له وحيرجهم، وحيرج أتباعهم، وسيبقى إىل يوم الق
 ..أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إال أنه ال نبي بعدي: »عليه وآله
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» صىل اهللا عليه وآله«وقد تكلمنا فيام سبق عن بعض ما يرمي إليه 
 ..بكالمه هذا

 ! بام هو فضيلة له؟عثامنفكيف يعريه 
 حديث فراره يف أحد، إنام عثامنحني ذكر ل» عليه السالم«ًإن عليا   ـ٩

ًذكر له أمرا ال يرضاه أحد لنفسه، وال شك يف أنه يعد من أعظم العيوب، 
فهل يصح ممن صدر منه مثل هذا . فإن الفرار من الزحف من الكبائر

بام هو من أعظم فضائله، » عليه السالم«الذنب العظيم، أن يعيب عىل عيل 
 !وأجل مقاماته؟
  !:؟عمارناه ما الذي ج

 :عثامنقالوا بالنسبة لسياسات 
 كذلك حتى مضت له سنة من السنني كانت فيها أمور عثامنفلم يزل 

 كلها كانت عندهم مكروهة، فعاتبه املسلمون عليها، ،عثامنكثرية من أمور 
  .نهم ومل ينزع عنهايفلم يع
 ثم إهنم »صىل اهللا عليه وآله« واجتمع نفر من أصحاب النبي :قال

 منذ يوم ويل اخلالفة إىل عثامن وذكروا فيه كل حدث أحدثه ،ًكتبوا كتابا
إن مل ينزع عام هو ] أنه[ذلك اليوم، ثم إهنم خوفوه يف الكتاب وأعلموه 

 .  واستبدلوا به غريه،عليه خلعوه
 حتى نضعه يف يده، ً ننطلق به مجيعا: ثم قالوا،ذا الكتابفكتبوا ه :قال

 .فإننا إن ذهبنا نكلمه وليس معنا كتاب مل حيرضنا من الكالم ما نريد
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هل لك أن تكفينا ! يا أبا اليقظان : وقالوا لهثم أقبلوا عىل عامر بن يارس
 !؟عثامن وتنطلق بالكتاب إىل ،مرهذا األ

 وقد عثامن، فإذا عثامنأفعله، ثم أخذ الكتاب وانطلق إىل  :عامرفقال 
ً  واقفاعامرلبس ثيابه وخفيه يف رجليه، فلام خرج من باب منزله نظر إىل 

  !حاجة يا أبا اليقظان؟:  فقال له،والكتاب يف يده
 من ً نذكر فيه أموراً ولكنا اجتمعنا فكتبنا كتابا،يل حاجة ما :عامرفقال 

 فنظر فيه عثامن فأخذه ،ثم دفع إليه الكتاب: أمورك ال نرضاها لك، قال
 .حتى قرأ سطرا منه، ثم غضب ورمى به من يده

 فإنه كتاب أصحاب ،ًالكتاب وانظر فيه حسناال ترم ب :عامرفقال له 
 !  وأنا واهللا ناصح لك،»صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا

 ! كذبت يا بن سمية:عثامنفقال له 
 ! أنا واهللا ناصح لك:عامرفقال 
 !ا بن سمية كذبت ي:عثامنفقال 
 .يارسبن ا وبن سميةا أنا واهللا :عامرفقال 
 حتى وقع جلنبه، ثم ً شديداً غلامنه، فرضبوه رضباعثامن فأمر :قال

 وأصابه الفتق، ،كريه، حتى غيش عليه فوطئ بطنه ومذاعثامنتقدم إليه 
 . ًفسقط ملا به ال يعقل من أمر شيئا

 يف نفر ، فأقبل هشام بن الوليد بن املغرية واتصل اخلرب ببني خمزوم:قال
واهللا لئن :  وجعلوا يقولون، من موضعه ذلكً فاحتملوا عامرامن بني خمزوم

 . من بني أميةً عظيامًمات اآلن لنقتلن به شيخا
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 وال ً وال عرصاً عليه، فلم يصل ظهراً إىل منزله مغشياثم انطلقوا بعامر
 فقام ،ته حتى ذهب بعض الليل، ثم أفاق بعد ذلك من غشيً وال عشاءًمغربا

 . فقىض ما فاته من صلواته كلها
 .)١( فكان هذا من إحداثه الذي نقموا عليه:قال

 ً،فلام قرأه تغري واستشاط غضبا« أعطاه الكتاب ًأن عامرا :وعند املفيد
 !؟ أنت جترتي عيل وتلقاين بام أكره، بظر أمهصام يا :قال لهثم 

 ، وداس بطنه وعورته،فدفعه حتى انرصع عىل األرضووثب إليه 
 واملغرب والعشاء ، فلم يصل الظهر والعرص،أغمي عليهأحدث وحتى 

 .اآلخرة
 . وعرف املسلمون ذلك فأنكروه

 .)٢(وقال فيه ما هو مشهور
 :نص آخر هلذا احلدث يقولو

ً اجتمع ناس من أصحاب النبي عليه الصالة والسالم، فكتبوا كتابا
                                     

 ٣٧٤ ـ ٣٧٢ ص٢ج) دار األضواءط (و  ١٥٥ ـ ١٥٣ ص٢جالبن أعثم الفتوح  )١(
 وبحار ٣٢ ص١ واإلمامة والسياسة ج٢٧٢ ص٢العقد الفريد ج: وراجع

 ورشح هنج ٤٩ ص٥ وأنساب األرشاف ج١٩٥ و ١٩٤ ص٣١األنوار ج
 .٥٠ ص٣البالغة ج

 وأشار يف هامش ٩٩ ص) قمـي مكتبة الداورط ( و ١٨٥لشيخ املفيد لاجلمل  )٢(
 .النسخة األوىل إىل مصادر كثرية فراجع
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 :فيهذكروا 
 . من سنة رسول اهللا وسنة صاحبيهعثامنما خالف فيه 

 وفيه حق اهللا ورسوله، ومنهم  ملروانوما كان من هبته مخس أفريقية
 .ذوو القربى واليتامى واملساكني

ً دارا: ةوما كان من تطاوله يف البنيان، حتى عدوا سبع دور بناها باملدين
 . وغريمها من أهله وبناته لعائشةًلنائلة، ودارا

وبنيان مروان القصور بذي خشب، وعامرة األموال هبا من اخلمس 
 .الواجب هللا ولرسوله

 ، وبني عمه من بني أمية،وما كان من إفشائه العمل والواليات يف أهله
 . وال جتربة هلم باألمور،أحداث وغلمة ال صحبة هلم من الرسول

 إذ صىل هبم الصبح وهو أمري ،الكوفة بوما كان من الوليد بن عقبة
إن شئتم أزيدكم صالة زدتكم، : عليها سكران أربع ركعات ثم قال هلم

 .ه ذلك عنهوتعطيله إقامة احلد عليه، وتأخري
 وال يستشريهم، ء، ال يستعملهم عىل يش واألنصاروتركه املهاجرين

 .واستغنى برأيه عن رأهيم
 .املدينةوما كان من احلمى الذي محى حول 
 قوام باملدينة واألعطيات عىل أ،وما كان من إدراره القطائع واألرزاق

 .ليست هلم صحبة من النبي عليه الصالة والسالم، ثم ال يغزون وال يذبون
وما كان من جماوزته اخليزران إىل السوط، وأنه أول من رضب 
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 .بالسياط ظهور الناس، وإنام كان رضب اخلليفتني قبله بالدرة واخليزران
 .عثامن يد ثم تعاهد القوم ليدفعن الكتاب يف

 وكانوا . بن األسود واملقداد،وكان ممن حرض الكتاب عامر بن يارس
 .عرشة

، جعلوا عامر والكتاب يف يد عثامنفلام خرجوا بالكتاب ليدفعوه إىل 
، فاستأذن عثامن حتى بقي وحده، فمىض حتى جاء دار رعاميتسللون عن 

 وأهله من عليه، فأذن له يف يوم شات، فدخل عليه وعنده مروان بن احلكم
 .، فدفع إليه الكتاب فقرأهبني أمية

 !تاب؟ أنت كتبت هذا الك:فقال له
 . نعم:قال
 ! ومن كان معك؟:قال
 . منكً كان معي نفر تفرقوا فرقا:قال
 ! من هم؟:قال
 . ال أخربك هبم:قال
 ! فلم اجرتأت عيل من بينهم؟:قال

قد ) ًيعني عامرا( إن هذا العبد األسود ، يا أمري املؤمنني:فقال مروان
 .إن قتلته نكلت به من وراءهجرأ عليك الناس، وإنك 

 . ارضبوه:عثامنقال 
 معهم حتى فتقوا بطنه، فغيش عليه، فجروه عثامن ورضبه ،فرضبوه
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 .حتى طرحوه عىل باب الدار
 زوج النبي عليه الصالة والسالم، فأدخل منزهلا، فأمرت به أم سلمة

 . وكان حليفهم،وغضب فيه بنو املغرية
،  لصالة الظهر، عرض له هاشم بن الوليد بن املغريةعثامنفلام خرج 

 من بني ً عظيامً من رضبه هذا ألقتلن به رجالأما واهللا لئن مات عامر: فقال
 .أمية

 .)١( لست هناك:عثامنفقال 

 الناس عليه يف ه عيبه وما ينقمعثامنكتب أصحاب  :قال ابن عبد ربه
 !من يذهب هبا إليه؟:  فقالوا،صحيفة

 .أنا :عامرقال 
 .أرغم اهللا أنفك : فلام قرأها قال،فذهب هبا إليه

 .عمر و بكروبأنف أيب :قال
 .فقام إليه فوطئه حتى غيش عليه :قال

: إخرت إحدى ثالث : يقوالن له والزبري وبعث إليه طلحة،عثامنثم ندم 
 .إما أن تعفو، وإما أن تأخذ األرش، وإما أن تقتص

 .)١(ا حتى ألقى اهللاواهللا ال قبلت واحدة منه :فقال

                                     
 ١ج )حتقيق الشريي(  و٣٦ ـ ٣٥ص ١ج )حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل )١(

 .٥١ ـ ٥٠ص
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 :ونقول
 مل ً تعطي أن عامرا وعامر بن يارسعثامنإن مراجعة ما جرى بني   ـ١

أنه : غاية ما هناك..  إىل مهامجته هبذه الطريقةعثامنيقرتف أي ذنب يدعو 
 مل يرص عثامنًلصحابة، ذكروا فيه أمورا لو أن ًمحل كتابا كتبه له نفر من ا

 ..عليها مل تصل األمور إىل حد الثورة عليه وقتله
 أن يتقبل النقد، وأن ينظر يف األمور التي :عثامنبوقد كان املفروض 

 ..أخذوها عليه، فإن كانت صحيحة، أصلح وأناب
م، ألنه يعلم أن النصيحة ألئمة  أن يشكرهم عىل نصيحته:ويفرتض به

كام أن من األقوال التي تداوهلا أو يعرفها عامة .. املسلمني واجبة عىل الناس
 .)٢(رحم اهللا من أهدى إيل عيويب: القول املأثور: الناس

                                     
خالصة عبقات األنوار  و٢٧٢ص ٢ج) ط أخرى( و ١١٩ ص٤جالعقد الفريد  )١(

 .١٨ ص٩جالغدير  و٢٠ ص٣ج

 ١٩٥ ص١٨ وج٣٩ ص١٢وج ٣١٩ ص٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )٢(
 ٧جسري أعالم النبالء و ٢١٩صلسبكي لالسيف الصقيل رد ابن زفيل و
 ١جسنن الدارمي و ٨٩ ص٥جالغدير و ٩٠ ص٣٢جكبري تفسري الوال ٣٩٣ص
وسائل الشيعة  و٣٦٦صحتف العقول  و٦٣٩ ص٢جالكايف : وراجع ١٦٣ص

 ٤١٣ ص٨ج) اإلسالميةط دار ( و ٢٥ ص١٢ج) آل البيتط مؤسسة (
 ٧٥جبحار األنوار  و٢٤٠صختصاص اإل و٣٢٩ ص٨جمستدرك الوسائل و
=  ١جمستدرك سفينة البحار  و٤٦ ص١٦ججامع أحاديث الشيعة  و٢٤٩ص
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وإن مل يرد اإلعرتاف هلم هبذا اجلميل، أو استغشهم يف أهداف 
 ..ع منهمنصيحتهم، فإن إصالحه لألمور معناه سحب الذرائ

وإن كانت تلك األمور مكذوبة عليه، فبإمكانه أن يوضح هلم وللناس 
 ..ذلك، ويعرفهم مدى التجني والظلم الذي يتعرض له

ً متشنجا ثائرا إىل هذا احلد، من عثامنإن من الغرائب أن نرى   ـ٢ ً
 !!ًكتاب مل يطلع عليه، بل مل يكد يقرأ سطرا منه

مع !!.. ً يف أن يكون ناصحا لهعامر عىل تكذيب وأغرب منه إرصاره
 !، وال فضح له نواياه؟عامرأن اهللا تعاىل مل يكشف له عن قلب 

 ..عامربحق » صىل اهللا عليه وآله«وهو عىل دراية بام قاله الرسول 
وليس ألحد من الناس أن .. ه وأفعالهعىل أن املرء إنام يؤخذ بأقوال

 ..حياسب عىل النوايا، حتى لو صحت عنده
، فهل يربر عثامنً كان كاذبا يف ادعائه النصح لًأن عامرا: لنفرتض  ـ٣

 !. ومواليه به عىل النحو الذي تقدم ذكره؟عثامنذلك بطش 
 الذي استحق به كل هذه القسوة يف البطش به هو عامرهل ذنب   ـ٤

، ومواقف عرفت عنه تدين وبني هاشم» عليه السالم«حبه وقربه من عيل 
 !غضب اخلالفة منهم؟

                                     
موسوعة أحاديث أهل البيت  و٤٩٨ ص١٠ وج٥٠١ ص٧ وج٧٢ص= 

 ٣جميزان احلكمة  و٣٦ ص١٢ وج٣٨٧ ص٧ وج٤١ ص٦جلنجفي ل
 .٢٢٠٧ص
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 ! أم أن ذنبه هو جمرد محله رسالة نصيحة له من مجاعة من الصحابة؟
وهل ! ؟عامر، فلامذا اكتفى بمهامجة فإن كانت الرسالة هي السبب

 !أو عاتبهم؟! وهل طالبهم؟!  بقية اجلامعة؟عثامنعرف 
 ! هل يريد أن يعيبه بذلك؟!  إىل أمه؟عامر عىل نسبة عثامن ملاذا يرص  ـ٥

الصابرة املجاهدة التي ماتت حتت وطأة  الشهيدة وهل يف سمية
 !التعذيب القريش ما تعاب به؟

 !  بنسبته إىل املرأة؟ًأم أنه كان حيتقر عنرص املرأة، ويريد أن ينتقص عامرا
 !فهل هذا مما يعاب الناس به؟. أم أنه يعريه ببرشة أمه

ًوملاذا استعر حتى تشظى غضبا، حني نسب   وإىل  نفسه إىل سميةعامرَّ
 !..ً معا؟يارس

 بدل أن يعالج األمور، ويصلح ما فسد، ويتقوى بذلك عثامنإن   ـ٦
وأصبح ما فعله .. ً الطني بلة، واخلرق اتساعازاد بام فعله بعامر.. عىل مناوئيه

 .. يف عداد املآخذ واألحداث التي نقمها الناس منهبعامر
، وشعوره بالقوة، وانقياده ملشاعره عثامنّوقد كان ذلك نتيجة ترسع 

ومل يعط للروية والتعقل أية فرصة .. امللتهبة، وانسياقه مع غضبه العارم
 .عرللتدخل للجم هذا الغضب، والسيطرة عىل تلك املشا

 بعد أن  كام اعتذر من كعب بن عبدةعامر اعتذر من عثامنويا ليت 
، ملجرد أنه كتب إليه جلده عرشين جلدة، وكان من صلحاء أهل الكوفة

 ..بنصيحته
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 . بظر أمهّماصيا : ، حيث قال لهبه لعامر قد أفحش يف سعثامنإن   ـ٧
وهذا ال يصدر من إنسان عادي، فكيف بمن هو يف موقع اخلالفة 

، ويريد أن ينرش يف الناس أخالق وتعاليم »صىل اهللا عليه وآله«لرسول اهللا 
 ..الرسول

 ! هيدة الصابرة؟ الش وسميةعامروهل هذا جزاء 
 ! النصيحة، وغضب منها إىل هذا احلد؟عثامنملاذا أنكر   ـ٨
وإذا كان الكتاب هو كتاب املسلمني وهو رأي طائفة كبرية من   ـ٩

 جمرد رسول، فلامذا  ال يراعي جانبهم، ويمتنع حتى عامرالصحابة، وكان 
در إىل عقوبة رسوهلم إليه هبذه احلدة والشدة، وما ثم يبا! عن قراءة كتاهبم؟
 ! ليستحق منه كل هذه العقوبة؟عامرالذنب الذي جناه 
  !:؟عمارمىت ضرب 

» رمحه اهللا « كان قبل وفاة أيب ذرعامرأن رضب  :ويفهم من رواية املفيد
 .٣١سنة : وقيل.  للهجرة عىل األشهر٣٢سنة 

، حتى أصابه الفتق،  لعامرعثامنبعد أن ذكر رضب » رمحه اهللا«فإنه 
  فخرج إىل مسجد رسول اهللا،صلح من مرضه» رمحه اهللا «ًثم إن عامرا: قال

 من عثامن عىل  أيب ذري فبينام هو كذلك إذ دخل ناع،»صىل اهللا عليه وآله«
 .، ودفنه قوم سفرً وحيداةربذ مات بالإن أبا ذر:  فقال،الربذة

 .رمحه اهللا : وقال،عثامنفاسرتجع 
 . من كل أنفسنارحم اهللا أبا ذر :عامرفقال 
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: ويف نص البحار (وإنك هلناك بعد، يا عاض أير أبيه :عثامنفقال له 
ْبعد ما برئت! وإنك هلناك؟  .)١(»..الخ! ، أتراين ندمت عىل تسيريي إياه؟)ُ

 من الرضب والفتق الذي عامر عىل أنه بمجرد برء فهذا النص يدل
فإذا مجعنا بني هذه . أصابه خرج إىل املسجد، فصادف وصول نعي أيب ذر

 .، فأنكره رضب، فبلغ ذلك أبا ذرًأن عامرا: الرواية وبني غريها يتضح
 أن عثامن، فأراد  من الفتق الذي أصابه وصل نعي أيب ذرامرعفلام برئ 

 ..، ومنع من ذلك»عليه السالم«ً أيضا، فتدخل عيل  إىل الربذةعامرينفي 
ًقادرا عىل املنع » ه السالمعلي« إذ كان عيل :أما بالنسبة للسؤال القائل

، ثم إىل  إىل الشام، فلامذا مل يمنع قبل ذلك من نفي أيب ذرعامرمن نفي 
ًمل يكن قادرا عىل » عليه السالم«أن األمور تشري إىل أنه : فسيأيت.. الربذة

 . أيب ذراملنع من نفي
 .عامرًثم تغريت األمور، وأصبح قادرا عىل املنع من نفي 

  :مشورة مروان
 ليس عامر عىل عثامن التحريضية لأن مشورة مروان بن احلكم :ونرى

ت مغرضة هتدف إىل إغراق عثامن يف بحر فقط مل تكن موفقة، وإنام كان
 ..اهلالك، وال ندري حقيقة الدوافع التي ساقته إىل مثل هذا املوقف

ولو أنه أطاع ( يف مأزق حقيقي عثامن قد تصور أن إال إن كان مروان

                                     
 . عنه٤٨٢ ص٣١ج بحار األنوار و ٧٢ ـ ٦٩مفيد صللاألمايل ) ١(
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ت يف التهديدات وأن بوادر نتائج هذا املأزق قد ظهر)  لتفاقم األمرمروان
 ً.، بعد رضبه عامرا، وبني خمزوم من بني املغريةعثامنالتي تلقاها 

 قد فكر يف أن األمور إذا سارت عىل هذا النحو، فستنتهي فلعل مروان
 وسواه ، ثم إمساكه هو بالسلطة إذا هب إىل نرصته معاويةعثامنإىل سقوط 

 الذين كانوا هييمنون عىل البالد والعباد يف رشق من رجاالت بني أمية
 ..األرض وغرهبا

 ، يستجيب لطلب مروانعثامنغري أن األعجب واألغرب هو أن نرى 
، ويسجل هذا ولو بنسبة أقل مما توخاه مروان، فيبادر إىل البطش بعامر
فكان «:  بقولهالعدوان الكبري يف صحائف خمالفاته، كام رصح به ابن أعثم

 .»هذا من أحداثه الذي نقموا عليه
  :سود عبد أعمار

 بالعبد األسود، هبدف حتقريه، وتصغري ً عامراوقد وصف مروان
: أن هذه النزعة قد رفضها اإلسالم وأداهنا، قال تعاىل: وقد علمنا.. شأنه
ْوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللاِ أتقاكم﴿ ْ َ َ َ ُْ ْ َُ َ َ ً ْْ َ ْ َ ََ َِ ِ ُِ َّ ِ ُ َُ َ َ ُ َ َ َ﴾)١(. 

 ال فضل لعريب عىل أعجمي وال :»ىل اهللا عليه وآلهص«وعن النبي 
 .)٢(»إال بالتقوى.. ألبيض عىل أسود

                                     
 . من سورة احلجرات١٣ اآلية )١(

 ٤٢ ص٢ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ٨٥٠٢ حديث ٦٩٩ص ٣كنز العامل ج )٢(
 = ٤١١ص ٥جمسند أمحد  و١٦٤ ص٥جنيل األوطار  و٦٩٩ و ٩٣ ص٣وج
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ًفام معنى تعيري اإلنسان بلونه، الذي مل يكن باختياره، متاما كام يكون 
طول قامته أو قرصها وكونه بحاجة إىل مكان، وإىل طعام ورشاب، وإىل 

ل الناس يف إنجازاهتم التي ًهواء يتنفسه، ليس باختياره أيضا، وإنام يتفاض
 ..حيققوهنا، وبالطريق التي خيتاروهنا

  :عمار من أفضل × علي
 !تأمرنا؟ فام ،قتل قد عثامن إن :حلذيفة قيل
 ً.عامرا الزموا :قال
 ً.عليا رقيفا ال ًعامرا إن :قيل
! عيل من قربه عامر من ينفركم وإنام اجلسد، أهلك هو احلسد إن :قال

 من ًعامرا وإن والسحاب، الرتاب بني ما أبعد ،عامر من أفضل لعيل فواهللا،

                                     
 ٦جفتح الباري  و٨٤ ص٨ وج٢٧٧ ص٣ وج٢٦٦ ص٣ججممع الزوائد و= 
املعجم  و١٠٦صمسند ابن املبارك و ٨٧٣صالعهود املحمدية  و٣٨٢ص

 ٦جالغدير  و١٣ ص١٨جلطرباين لاملعجم الكبري  و٨٦ ص٥جاألوسط 
 ١٦٣ ص٢٦جتفسري اآللويس  و٩٩ و ٩٨ ص٦جالدر املنثور  و١٨٨ص

 ٢٢ ص٢جبن تيمية الدقائق التفسري  و٤٨٢ ص٨جسبل اهلدى والرشاد و
واجلامع  ٣٣٤ ص١٨جتفسري امليزان  و٢١صلكراجكي لمعدن اجلواهر و

 . ٣٤٢ ص١٦ج ألحكام القرآن
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 .)١(األخيار
 :ونقول
 إمام هو» عليه السالم «ًعليا إن :الكتاب هذا فصول بعض يف قلنا ـ ١

 بعد به ستغدر األمة أن: املعلوم من كان ولكن ورائدها، األمة هذه
 التجني، من للكثري وسيتعرض.. »صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول استشهاد
 يوسيطر.. به مساس له ما كل يف والتحريف والدس عليه، واالفرتاء
 واملنحرفني ملناوئيه ليمنحوها ،فضائله عىل ريونغوسي أعداءه، اآلخرون

 ..عنه
 عىل األمور وعرفوا ،ورأوا سمعوا الذين أن :الواضح ومن  ـ٢

 ايمكنه ال قليلة، قلة هم ،هي كام للناس يبلغوها أن ويريدون ،حقيقتها
 وصوارف وموانع، عقبات من ستواجهه ما لكثرة الواجب هبذا القيام

 .روادعو
 ،البالد فتح بعد سيام وال الكاثرة، ألكثريةا أن: ًأيضا املعلوم منثم   ـ٣

وأهل  عيل عن الكثري يعرفون ال الدين، هذا يف املختلفة األمم ودخول
 من يسمعوا وملومل يعيشوا األحداث بأنفسهم،  ،»عليهم السالم«البيت 
 التي االدعاءات خضم يف وسيضيعون مبارشة،» صىل اهللا عليه وآله« النبي

                                     
ط مؤسسة (و  ٧٣ ص ٧ ج العامل كنز و٤٥٦ ص٤٣جتاريخ مدينة دمشق  )١(

 ١٢ ص٣جخالصة عبقات األنوار ، وعساكر ابن عن ٥٣٢ ص١٣ج) الرسالة
 .٢٨ ص ٩ ج الغديرو
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 .. يف كل اجتاهواجهوهنايس لتيا والشبهات يسمعوهنا،
 مفاتيح ريوتوف هؤالء، لكل احلق إىل هداية نوافذ فتح من بد ال فكان

صىل اهللا  «فكان. متييز احلق من الباطل، والواقعي من الزائف هلم تسهل
، ليكونوا هلم الصحابة خيار من خيتارهم ،ًأعالما للناس يضع» عليه وآله

 يف هلم املرجعية هم اهنم عىل الناس يدل ام حقهم يف ويطلق. هداة إىل احلق
 يف املسجد بناء حني عثامن مع يارس بن لعامر جرى كام ،احلاالت هذه مثل
 :عامر، حيث أنشد اهلجرة أول
 داــاعـًام وقــائـا قـهــيـدأب فـي    اجدـعمر املسـن يـوي مـتـال يس

 داــائـرتاب حـن الـرى عـن يـوم
 إن :، فغضب وقال»صىل اهللا عليه وآله«، فسمعها النبي عثامنفتهدده 
 . جلدة ما بني عيني وأنفي، فإذا بلغ ذلك من املرء فقد بلغعامر بن يارس

د، وجعل يمسح وفرته من ، فطاف به يف املسجعامرٍوحينئذ أخذ بيد 
 :الرتاب ويقول

 .)١(»، ال يقتلك أصحايب، ولكن تقتلك الفئة الباغيةبن سمية يا«
                                     

) مكتبة حممد عيل صبيحط (و  ١٤٢ ص٢ جبن هشاملنبوية السرية اال : راجع)١(
  واألعالق النفيسة، ووفاء الوفاء٣٤٥ ص١ ج اخلميستاريخ و٣٤٥ ص٢ج
 ١جلقريش لحياة اإلمام احلسني و ٧٢ ص٢ ج والسرية احللبية٣٢٩ ص١ج
خالصة عبقات : وراجع ٨١ص) عامر بن يارس(حليف خمزوم  و٣٦٥ص

= سبل و ٤٤ ص٢جبن الدمشقي الجواهر املطالب  و٥٠و  ٤٠ ص٣جاألنوار 
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 قديكون  ًعامرا يرضب فمن ،الرسول عيني بني ما جلدة عامر كان ذافإ
 ما جلدة وهو ،»صىل اهللا عليه وآله «اهللا سولر يف موضع وأكرم أعز رضب

 ومن بلغ إىل هذا احلد، فإنه يكون قد بلغ أقىص املدى يف اجلرأة ..عينيه بني
 .والتحدي والعدوان

صىل اهللا « فيكون ،ًعامرا تقتل التيهي  الباغية الفئة كانت إذا نهأ كام
، وهو صفني حرب يف املبطل، والباغيحق وامل عىل الناس دل قد» عليه وآله

 . بال ريبمعاوية
 ،عيل مع عامر كان، وعامر مع واحلق ،احلق مع عامر :يقول حني نهأ كام

 .املبطل هو وغريه حقاملهو » عليه السالم «نهأ :الناس عرفي أن بد فال
أن الذي  الناس يعرف أن بد فال ،األرض أهل أصدق ذر أبو كان إذاو

 .ِّيكذبه، أو يرضبه، ظامل له، ومفرت عليه
، ويف سلامن ، ويف أيب ذرعامريف  الكلامت هذه أن :املعلوم ومن
 هؤالء أعداء من حتى الفئات مجيع من للناس تنقل كانت، واملقداد

 تنقلكانت  التي األمور تلك عن متييزها عليهم يسهل فكان: األشخاص

                                     
 ٤٢٣ ص٨ج) امللحقات(قاق احلق رشح إح و٣٣٦ ص٣جاهلدى والرشاد = 

 ٩ جوقد ذكره يف الغدير ٢٠٤ ص٢ج )ط الرشقية بمرص(العقد الفريد عن 
ًعن مصادر كثرية جدا، لكنه أخذ منه  ٣١٢ ص١٠وج ٢٧  و٢٢ و ٢١ص

 من مراجعة تلك املصادر الكثرية ملن أراد املزيد من ال بدبعض فقراته، ف
 .التحقيق
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 .بعينه فريق مدح يف واحد، جانب من
 وأنه ،عامر من أفضل» عليه السالم« ًعليا بأن :حذيفة ّرصح وقد.. هذا

 نريد وال .. والرتابالسحاب بني ما أبعد إليه بالنسبةه، بل هو ال يقاس ب
 . أنفسناعند من ًشيئا اهذ عىل دينز أن
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  :الفهارس
 

   ـ الفهرس اإلمجايل١           
   ـ الفهرس التفصيلي٢          
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   ـ الفهرس اإلمجايل١     
 

   :ب احلادي عشرالبا
   ..علوم، وفضائل، وسياسات.. ×عثمان وعلي 

  ٤٤ ـ ٧..............................فضائل تؤكد اإلمامة :الفصل األول

  ٧٨ ـ ٤٥......يف العقائد، والفقه، والقضاء.. حالل املشاكل :الفصل الثاين

  ٩٨ ـ ٧٩.....................تراجعارصار و.. صيد احلرم :الفصل الثالث

  ١٣٦ ـ ٩٩.........................الفقه يف خدمة السياسة :الفصل الرابع

   ١٦٠ـ ١٣٧.................................مما قـل ودل :الفصل اخلامس

   ..عينات من سياسات عثمان :الباب الثاين عشر

  ١٨٢ ـ ١٦٣............................ىل عثامناإلنكار ع :الفصل األول

  ٢١٦ ـ ١٨٣..................واهلرمزان.. عبيد اهللا بن عمر :الفصل الثاين

  ٢٤٦ ـ ٢١٧......’يرد طريد رسول اهللا .. عثامن :الفصل الثالث

  ٢٧٠ ـ٢٤٧.......................لتدعوين قريش جالدها :الفصل الرابع
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   :الباب الثالث عشر
   ..عمار، ابن عبدة، ابن حنبل، و: عينات من عنف عثمان

  ٣٠٢ ـ ٢٧٣..........وبابن عبدة.. عثامن يبطش بالشاكني :الفصل األول

  ٣٤٠ ـ ٣٠٣...................................عثامن وعامر :الفصل الثاين

  ٣٥٢ ـ  ٣٤١.................................................:الفهارس
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   ـ الفهرس التفصيلي٢
 

   :الباب احلادي عشر
   ..علوم، وفضائل، وسياسات.. ×عثمان وعلي 

   ..فضائل تؤكد اإلمامة :الفصل األول

  ٩........................................: تفرض نفسها×فضائل عيل 
  ٣٤................................................:حقيقة تلك الفضائل

  ٣٦.....................................................:من فمك أدينك

  ٣٧................................................:أحاديث هلا أغراضها

  ٣٩.........................................: وأهل بيته×سكوت عيل 

  ٤٠..............................!: تلك األحاديث؟×هل صدق عيل 

  ٤٠............................................:أشهد اثنني وترك الثالث

  ٤١.....................................................:تعابري مل نعهدها

  ٤١................................: يف املنام’من رأى رسول اهللا 

  ٤٣..................................................:×مصحف عيل 
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   ..يف العقائد، والفقه، والقضاء.. حالل املشاكل :الفصل الثاين

  ٤٧...........................................:×يل حالل املشاكل ع

  ٥٠.....................................:اجلمع بني األختني بملك اليمني

  ٥٥.......................................:×بطالن ما نسب إىل عيل 

  ٥٨.................................................ً:البكر قد حتمل أيضا

  ٦٠..............................:ًاملكاتبة جتلد بحساب احلرية والرق معا

  ٦٤..........................................:رجم من ولدت لستة أشهر

  ٦٦.........................................!:هل هذا تلطيف وختفيف؟

  ٧٠..................................................:التي ملكت زوجها

  ٧٢...................................:×عثامن يرجع احلكم إىل عيل 

  ٧٣.............................: يف كيفية اإلقتصاص×جعة عيل مرا

  ٧٦............................................:طريقة دقيقة لإلقتصاص

   ..ارصار وتراجع.. صيد احلرم :الفصل الثالث

  ٨١.....................................: وعثامن وصيد احلرم×عيل 

  ٨٥..............................................:×املعيار قول عيل 

  ٨٦...................................................:ًأكل القوم إال عليا

  ٨٧................................................:الصيد حرام للمحرم

  ٨٧...........................................:اخلوف واإلحرتام للحاكم

  ٨٩.........................................................:خبثت علينا



  ٣٤٧                                                                                             ..الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩١................................................:ويتهدد.. عثامن يتهم

  ٩٢.............................: يطلب الشهادة من الصحابة×عيل 

  ٩٣........................................:مل يعرتض الشهود عىل عثامن

  ٩٤....................................:ًحفظت شيئا وغابت عنك أشياء

  ٩٥...........................................:اإلستدراج يف ا إلستدالل

  ٩٦................................................!:ملاذا؟.. سنتان مضتا

   ..الفقه يف خدمة السياسة :الفصل الرابع

  ١٠١.............................................................:بـدايـة

  ١٠١........................: ـ تقديم اخلطبة عىل الصالة يف العيد١          

  ١٠٣.....................................:خلطبةسبب تقديم ا                    

  ١٠٤...........................: وعثامن× ـ متعة احلج بني عيل ٢          

  ١١٣...............................:اإلجتهاد يف مقابل النص                    

  ١١٥..............................: ـ قرص الصالة يف منى وإمتامها٣          

  ١١٨............................: البن عوفعثامنإعتذارات                     

  ١٢٢.........................................:ًوابن عمر أيضا                    

  ١٢٤.........................................:أعذار ال تصح                    

  ١٢٥.......................................:عثامنعتذر به ما ا                    

  ١٢٨................................:احلمية العشائرية األموية                    

  ١٣٠..................................:× وعيل عثامنبني                     



  ١٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٣٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣٢...........................:ً ال يصيل إال قرصا×عيل                     

   ..ممـا قـل ودل :الفصل اخلامس

  ١٣٩...........................:دليل إقطاعات عثامن ×إقطاعات عيل 

  ١٤١.....................................:اإلعرتاض عىل عثامن يف عطاياه

  ١٤٥.................................: عىل تولية الوليد×إعرتاض عيل 

  ١٤٧...............................!:نع إن كانت قريش ال حتبكم؟ما أص

  ١٤٨........................................: من الفيء×ًيمنعون عليا 

  ١٥٢.......................................:×ًيريدون أن خيجلوا عليا 

  ١٥٤..............................................!!:أسئلة كعب األحبار

  ١٥٨......................................................!:ملاذا تبسموا؟

  ١٥٩...................................:والفشل الذريع.. التحدي البديع

  ١٦٠......................................................:هات يا كعب

   ..عينات من سياسات عثمان :الباب الثاين عشر

   ..اإلنكار عىل عثامن :الفصل األول

  ١٦٥.............................: من أعظم املنكرين عىل عثامن×عيل 

  ١٦٧................................................!:اآلن وقد عصيت؟

  ١٦٩...........................: ومجع الناس عىل قراءة واحدة×عيل 

  ١٧٧..............................................:املرسوم العلوي العام



  ٣٤٩                                                                                             ..الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٨٠....................................................:ِّاقرؤا كام علمتم

   ..واهلرمزان.. عبيد اهللا بن عمر :الفصل الثاين

  ١٨٥......................................:أقوال وتفاصيل: قتل اهلرمزان

  ١٩٦.....................................................:نحن وما تقدم

  ١٩٩.....................................!:كيف عرف عبيد اهللا باخلنجر؟

  ٢٠٢.................................................:وعبيد اهللا.. األشرت

  ٢٠٣.............................: يف صفني×ابن عمر يدخل عىل عيل 

  ٢٠٥.................................................: ويل اهلرمزانعثامن

  ٢٠٦.............................................:القامذبان هو الذي عفا

  ٢١٢...............................................:عثامندفاع فاسد عن 

  ٢١٣.....................................:عثامنب الطربي يدافع عن املح

   ’يرد طريد رسول اهللا .. عثامن :الفصل الثالث

  ٢١٩.....................................:’احلكم طريد الرسول 

  ٢٢٠.................................................:رضورة نفي احلكم

  ٢٢١...................................................:ُّ يرد احلكمعثامن

  ٢٢٣....................................: بإرجاع احلكمعثامنهل استأذن 

  ٢٢٨................................................:تربير حيتاج إىل تربير

  ٢٢٩.....................................................:عثامنتربيرات 

  ٢٣٤...............................................:عثامن حيذر ×عيل 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٣٥................................:كون خيرب بام ي×ّ يرص وعيل عثامن

  ٢٣٦................................................:خليط غري متجانس

  ٢٣٧......................................:احلكم يف موقف الذل واخليبة

  ٢٤٠..........................................:لعن احلكم زكاة ورمحة له

   ..لتدعوين قريش جالدها :الفصل الرابع

  ٢٤٩..........................................:لد الوليد احلد جي×عيل 

  ٢٥٥........................................................:سبه بام أهله

  ٢٥٦...................................................:هذا هو حكم اهللا

  ٢٥٦...................................................:أسكت أبا وهب

  ٢٥٨........................................................!:اجلبة ملاذا؟

  ٢٥٩..........................: خيتلف عن موقف عائشة×موقف عيل 

  ٢٦١..........................................!:؟×ماذا يف اقرتاح عيل 

  ٢٦٣..........................: من جلد الوليد×موقف اإلمام احلسن 

  ٢٦٤.......................: جلد الوليد× ال يرىض بتويل احلسن عثامن

  ٢٦٥...................:×التزييف والتحريف يف موقف اإلمام احلسن 

  ٢٦٧............................................:لتدعوين قريش جالدها

  ٢٦٩.......................................:سعيد بن العاص جيلد الوليد

  ٢٧٠...........................................:ال قيمة لروايات الطربي



  ٣٥١                                                                                             ..الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :الثالث عشرالباب 
   ..عمار، ابن عبدة، ابن حنبل، و: عينات من عنف عثمان

   ..وبابن عبدة.. عثامن يبطش بالشاكني :الفصل األول

  ٢٧٥....................................:عثامن يبطش بالشاكني من عامله

  ٢٨٤......................................................:أسباب النقمة

  ٢٨٥.....................................:بطش عثامن بناصحيه ومنتقديه

  ٢٨٧...................................:×موقف عثامن وتدخل عيل 

  ٢٨٩...................................):عبدة(وكعب بن عبيدة .. عثامن

  ٢٩١...................................):عبدة(اسرتضاء كعب بن عبيدة 

  ٢٩٣.............................................:عثامن ال يقيد من نفسه

  ٢٩٥.......................:يعالج ما يشبه السحر) عبدة(كعب بن عبيدة 

  ٢٩٨..........................................................:هنا اخللل

   ..عثامن وعامر :الفصل الثاين

  ٣٠٥..........................................:عثامن يتهدد عامر بن يارس

  ٣١٣..........................................:أسباب رضب عثامن لعامر

  ٣١٨...............................................:، وسعدعامرعثامن، و

  ٣٢٣...............................................!:؟عامرما الذي جناه 

  ٣٣٢.................................................!:متى رضب عامر؟



  ١٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٣٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٣٣......................................................:مشورة مروان

  ٣٣٤.....................................................: عبد أسودعامر

  ٣٣٥.........................................:عامر أفضل من ×عيل 

  :الفهارس

  ٣٤٣.......................................... ـ الفهرس اإلمجايل١          

  ٣٤٥......................................... ـ الفهرس التفصييل٢          

 
 
 
 
 
 


