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  :اخلالفة من يستقيل عثمان
 حني اشتد حصاره،  عثامنَّ أرسل إيل:قال حويطب بن عبد العزى

: قد بدا يل أن أهتم نفيس هلؤالء، فأت عليا وطلحة والزبري، فقل هلم: فقال
 .هذا أمركم تولوه، واصنعوا فيه ما شئتم

فخرجت حتى جئت عليا، فوجدت عىل بابه مثل اجلبال من الناس، 
 .والباب مغلق، ال يدخل عليه أحد

ثم انرصفت، فأتيت الزبري، فوجدته يف منزله ليس ببابه أحد، فأخربته 
 .بام أرسلني به عثامن

  !؟ً قد واهللا قىض ما عليه أمري املؤمنني، هل جئت عليا:فقال
 .لم أخلص إليه نعم، ف:قلت

تينا طلحة بن عبيد اهللا فوجدناه يف داره وعنده ابنه أفقمنا مجيعا، ف
قد واهللا قىض ما عليه أمري : ، فقالحممد، فقصصنا عليه ما قال عثامن

  !؟ًاملؤمنني، هل جئتم عليا
 .  نعم، فلم نخلص إليه:قلنا

 .فأخربته بام قال عثامن أخربه، :فأرسل طلحة إىل األشرت، فأتاه فقال يل
 . قد واهللا قىض ما عليه أمري املؤمنني:فقال طلحة وقد دمعت عيناه
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.  وجاءنا رسولكم بكتابكم، وها هو ذا، تبعثون إلينا:فقام األشرت فقال
 : فيهًفأخرج كتابا

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 الصحابة من املهاجرين األولني وبقية الشورى، إىل من بمرص من

 ..والتابعني
 وتداركوا خالفة رسول اهللا قبل أن يسلبها ، أن تعالوا إلينا..أما بعد

أهلها، فإن كتاب اهللا قد بدل، وسنة رسوله قد غريت، وأحكام اخلليفتني 
قد بدلت، فننشد اهللا من قرأ كتابنا من بقية أصحاب رسول اهللا والتابعني 

 .نا، وأعطاناهبإحسان، إال أقبل إلينا، وأخذ احلق ل
فأقبلوا إلينا إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر، وأقيموا احلق عىل 

 .املنهاج الواضح الذي فارقتم عليه نبيكم، وفارقكم عليه اخللفاء
غلبنا عىل حقنا واستوىل عىل فيئنا، وحيل بيننا وبني أمرنا، وكانت 

 .وضاخلالفة بعد نبينا خالفة نبوة ورمحة، وهي اليوم ملك عض
 .  أكلهءمن غلب عىل يش

 أليس هذا كتابكم إلينا؟ 
 ملا حرضنا أقبلتم تعرصون أعينكم، واهللا ال :فبكى طلحة، فقال األشرت

 . نفارقه حتى نقتله، وانرصف
 بعثه مع نافع بن طريف إىل أهل مكة ومن ً كتابا ثم كتب عثامن:قال

 عرفة بمكة، وابن عباس خيطب،  فواىف به نافع يوم،حرض املوسم يستغيثهم
 عىل املوسم، فقام نافع ففتح  كان قد استعمله عثامن،وهو يومئذ عىل الناس
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 :الكتاب، فقرأ، فإذا فيه
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 . أمري املؤمنني، إىل من حرض احلج من املسلمنيمن عبد اهللا عثامن
 . .أما بعد

إليكم كتايب هذا وأنا حمصور، أرشب من بئر القرص، وال فإين كتبت 
 أنا ومن ًفأموت جوعا. آكل من الطعام ما يكفيني، خيفة أن تنفد ذخرييت

 .معي، ال أدعى إىل توبة أقبلها، وال تسمع مني حجة أقوهلا
 من املسلمني بلغه كتايب إال قدم عيل، فأخذ احلق يف، ًفأنشد اهللا رجال
 . الباطلومنعني من الظلم و

 .  من شأنهء ثم قام ابن عباس، فأتم خطبته، ومل يعرض ليش:قال
 : وأهل دمشق خاصةمعاوية عامة، وإىل أهل الشاموكتب إىل 
 فإين يف قوم طال فيهم مقامي، واستعجلوا القدر يف، وقد ..أما بعد

وبني أن أنزع هلم . اإلبل إىل دخلخريوين بني أن حيملوين عىل شارف من 
 . وبني أن أقيدهم ممن قتلت. رداء اهللا الذي كساين

ومن كان عىل سلطان خيطئ ويصيب، فيا غوثاه يا غوثاه، وال أمري 
، وأدرك ثم أدرك، وما أراك معاويةعليكم دوين، فالعجل العجل يا 

 .)١(تدرك
                                     

 ١ج )حتقيق الشريي(  و٣٨  و٣٧ ص١ج) حتقيق الزيني( اإلمامة والسياسة )١(
 ١٩٠ ـ ١٨٩ ص٩جالغدير و ٥٥ ـ ٥٣ص
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 :ونقول
 :ييل ما فالحظ بيان، إىل حيتاج ما بعض النص هذا تضمن

  :نفسه يتهم أن هل بدا
 : بدا له أن يتهم نفسه، ونقولعثامن أن :تقدم

 عليه، املعرتضني باجتاه حركته عثامن به بدا الذي التعبري هذا إن
 اجلدي بالقرار منه أشبه باملناورة هو بل. كثري بخري يبرش ال وناصحيه،

 يقوم وهو حتى ًمقتنعا يكن مل عثامن أن :فيه للناظر يرتائ قد ذإ.. احلازم
 .اآلخرون عليه يأخذه مما يشء يف خالف أو أخطأ قد أنه املبادرة هبذه

 ما بعض إصالح إىل بادر قد لكان األمر يف ًجادا كان لو عثامن أن عىل
 أو أصحاهبا إىل احلقوق ضبع وإرجاع ،عامله من واحد بعزل ولو فسد،
 .ذلك نحو أو املال، بيت إىل املستلبة األموال بعض

  :× علي عند القرار
عليه  «عيل إىل ينظرون كانوا كلهم الناس ان :املتقدم النص ظهرأ وقد
» عليه السالم« َقَداص فإن معه، واحلق احلق مع أنه يعلمون ألهنم ،»السالم

 احلق، إىل أناب قد عثامن أن: علمواأو ذاك  عثامن من الفعل هذاعىل 
 ولو منه، القبول  هيسلمنيوامل اإلسالم مصلحة نأ: علموا وأ له، وخضع

 ..ختبارواإل متحاناإل سبيل عىل
 إىل هلم سبيل ال أنه :علموا بالرفض» عليه السالم« جاهر وإن

 بذلك يرىض ال اهللا أن عىل يلدل العلوي الرفض ألن.. فيام هم عليه ستمراراإل
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 ..تعاىل اهللا يسخط بام يرىض أن يمكن ال» عليه السالم «وعيل.. الفعل
.. القصوى اخلطورة درجة يبلغ ال األمر أن :علموا وأعرض سكت وإن

. بعمله ًامرهون سيكون إنسان كل وأن. االعرتاض مواصلة يف فسحة هلم وأن
 .فرشً رشا إنو فخري،ً خريا إن ،منه يكون بام ويؤخذ

عليه « ًعليا أتى كان إن ًحويطبا وطلحة الزبري سأل ذلك وألجل
 األمور، يدير الذي هو كان» عليه السالم «ًعليا أن ألجل ال.. ال أم» السالم
 يتجنبوه، لكي هلم، مناهض موقفله  كان إن ليعرفوا بل احلركة، ويتزعم

 ..به دمواطيص وال
» عليه السالم «عيل باب عىل كانوا الناس أن :ذلك عىل وشاهدنا

 األمر، هذا يف يدخل أن يريد ال ألنه دوهنم، بابه مغلق وهو اجلبال، كأمثال
 حركتهم يواصلون سوف وأهنم.. وطامعون طاحمون هناك أن يعرف ألنه
 .النتائج تكن مهام غاياهتم حتقيقهم حني إىل

 ربئي أن ريدي ال أنه كام هلؤالء، أن يكون مطية» عليه السالم «يريد وال
 مًخصوصا وأهن وعنهم، عنها حيامي أن وال ،املخالفات من وعامله عثامن

 .. عليها مرصون
 فيهم أن يعرف كان الذين.. الناس دون بابه وأغلق بيته، يف فجلس

 الكثري يدرك ال من وفيهم.. أهوائه وراء الساعي وفيهم.. اخلالص املؤمن
 .ذاك أو هذا أوامر نفذي وأ بالشعارات، ريتأث بل.. حوله جيري مما

 الوحيد هو كان» عليه السالم «أنه وهي ناصعة، حقيقة ثمة أن غري
 منهم ًايأ وديرا وال.. ذلك يف ونخيتلف وال.. ثقتهم كل الناس يمنحه الذي
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 ..نفوسهم يف املكانة هذه لغريه يكن ومل.. فيه ريب أو شك
  :واألشرت طلحة
 لقد حتى ،عثامن عىل طلحة رقة إظهار تقدمةامل الراوية حاولت وقد

 عثامن إن: قاال حني الزبري صديقههو و نصافهإ مدى وإظهار عيناه دمعت
 ..عليه ما قىض قد هذه برسالته

كانا من أشد الناس .. وال شك يف كذب هذه الفقرات فطلحة والزبري
 !دمع عينامها من أجله؟، فلامذا تعثامنعىل 

 وأقسم وأخلف، مرة، من أكثر وعد قد عثامن أن يعلامن أهنام مع
 .ونقضها املواثيق وأعطىهبا،  ثنوح االيامن

عليه  «بعيل ثاغاست حتى املاء، عثامن منع الذي هو نفسه طلحة أن كام
من رد  طلحة متكن و ها،بعض يف نجح وقد مرة، من أكثر فأغاثه ،»السالم

 .الكتاب هذا يف ذكرناه كام اآلخر، بعضها يف هبطل
 ! هناك؟ عينيه يعترص الذي الباكي ذلك هو هنا القايس هذا فهل
وتكريس اهتامه بقتل  ،وقسوته األشرت، غلظة إظهار هو املقصود أن أم
 طلحة، قسوة هرمظا من والتخفيف ،وحمبيه عيل أنصار من كان ألنه، عثامن

ً، ملجرد أنه حارب عليا، فغفر األمويون له ذنبه، عثامنالذي منع املاء عن 
 !طلحة؟ دون ،األشرت رأس عىل واألحقاد النقامت تنصب وأرادوا أن
  :ويستنجد يستقيل عثمان
 إىل يرسل فهو ،عثامن موقف يف ًرصحيا ًتناقضا املتقدم النص أظهر وقد
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 هو ثم ،»شئتم ما فيه وانعواص تولوه أمركم هذا«: »عليه السالم «عيل
 كان أهيام ففي.. اخلالفة يعني ،إياه اهللا ألبسه ًقميصا لينزع يكن مل بأنه يرصح
 !؟ترى ياً وصادقا ًجادا

  : فيطمع طلحة والزبري×يتنحى علي 
 استأذنه عيل يف بعض بواديه :وذكروا أنه ملا اشتد الطعن عىل عثامن

 ! ينتحي إليها
 فأذن له؟ 

 ورجا الزبري وطلحة أن . بعد خروج عيلواشتد الطعن عىل عثامن
 إىل ميال إليهام قلوب الناس، ويغلبا عليهم، واغتنام غيبة عيل، فكتب عثامنُي

 . عيل إذ اشتد الطعن عليه
 ! غ السيل الزبى فقد بل..أما بعد

 . وجاوز احلزام الطبيني
 ! وارتفع أمر الناس يف شأين فوق قدره

 . وزعموا أهنم ال يرضون دون دمي
 . وطمع يف من ال يدفع عن نفسه

 ب َّمغل ك مثل ـف ومل يغلبـيـعـض    اخر ـك كفـخر عليـفـك مل يـوإن
 .و يل عيل أ،فأقبل:  أكل السبع خري من افرتاس الثعلب:وقد كان يقال
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 .)١(زقـــا أمـي وملـنـأدركـوإال ف   وال فكن خري آكل ـإن كنت مأكـف
 : ونقول

 :التالية األمور بالحظة بأس ال
 أي وإىل يفكران، ذابام والزبري، طلحة: الرجلني هذين إىل انظر  ـ١

 أو ،إيامنية قاعدة إىل يرجعان ال أهنام كيف تتأمل أن تنس وال يسعيان، يشء
صفات  يملك» عليه السالم «ًعليا أن إىل اينظر فلم.. انيةوجد أو ،رشعية

 ليستًاإلمامة العظمى، وليس هلام شئ من ذلك، وقد أثبتنا عمليا أهنام 
ما يصلح حال الناس، ومل يكونا بصدد اختيار األصلح  هيمهام وال.. لدهيام

 !!عيل غيبة واغتنام. الناس قلوب إليهام يميال أن رجيا بللألمة، 
 حال إليها هىتان التي والذليلة املزرية احلال تبني الرسالة هذه إن  ـ٢
 .عثامن
 إثارة خالل من» عليه السالم «ًعليا يستعطف أن أراد عثامن إن  ـ٣

 .عثامن عم ابن هو حيث من القبلية، العصبية
 فكيف عمته، ابن بأنه هفذكر ،الرحم عاطفة فيه حيرك أن أراد إنه  ـ٤
 !؟يقتل بأن يرىض

 إىل ينظركان  بأرحامه، وأبرهم الناس، أوصل هوو ًعليا أن يدر ومل
 للرحم هيتم ال هوف الرشعي، التكليف ناحية من يشء كل وقبل ًأوال األمر

                                     
 )حتقيق الشريي(  و٣٧ ص١ج )حتقيق الزيني( و ٣٧ ص١ اإلمامة والسياسة ج)١(

 .١٢٠١ و ١٢٠٠ ص٤جبن شبة التاريخ املدينة :  وراجع٥٢ ص١ج
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باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، أو  يتعلق األمر كان إذا ،لغريه وال
 عنده فاملعيار.. ذلك اقتضت جريمة عىل عقوبة أو قصاص، أو بحديرتبط 

 ..وتعاىل تبارك رضاه حيقق وما اهللا، حكم هو
بل إن الرحم تدعوه ألن يكون أحرص الناس عىل ذوي رمحه عن 

 .املنكرات ودفعهم اللتزام املعروف، وليس العكس
 تعود التي النعم من هي تقمصها التي اخلالفة أن اعترب عثامن إن  ـ٥

 أمره ومن ،»عليه السالم «عيل شؤون من وهي. »عليه السالم «عيل عىل
  ..عنه الدفاعو حفظه يعنيه الذي

مع أن هذه اخلالفة بالذات هي ذلك احلق الذي اغتصبه هو نفسه من 
 .بالذات» عليه السالم«عيل 

 حني»  السالمعليه «ًعليا ينرص مل بأنه هنا عثامن نذكر أن من لنا بد وال
 رسول وفاة رفو النعمة هذه منه وسلبت األمر، هذا نفسأبو بكر،  منه أخذ
 واملساعدين ذلك، عىل املاملئني من عثامن كانبل  ،»صىل اهللا عليه وآله «اهللا

 ثم ساعد عىل رصفه عنه إىل عمر، ثم يقبضه منه اآلن، ويسعى ..عليه
 .لتكريسه يف بني أبيه

عليه  «ًعليا أن دعواهم صحة عدم عىل يدلناً ما ذكرناه آنفا  إن ـ٦
 واملراد (يأكلها احلرضمية ابن نرتك ال. عثامن  ـواهللاـ  صدق: قال» السالم

 ابن هو السقيفة يوم عيل منوأخذها  أكلها الذي وأن ًخصوصا) طلحة هنا
  أعني أبا بكر التيمي..هذا طلحة عم

عليه  «عيل نظرة مع تنسجم ال.. يأكلها: كلمة أن كذل إىل يضاف  ـ٧
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هي مسؤولية  بل. لغريه وال له، أكلة عنده هي فليست للخالفة،» السالم
 .معلوم هو كاموواجب 
 فإنام حصل، قد كان إن املناسبة هذه يف طلحةعن  ساالن تفرق نإ  ـ٨
 موقعه عىل يدل وهذا للصالة،» عليه السالم «عيل خروج ملجرد حصل

 إعجاهبم تعني ال لطلحة الناس متابعة أن وعىل.. القلوب يف» عليه السالم«
 هدف إىل الوصول يف مشاركة جمرد هي بل غريه، عىل هلتفضي وال ،به

 .ورشائطه لضوابطه ًتابعا اخلالفة أمر يكون ثم واحد،
 قد عثامنل واعتذاره طلحة عن الناس قرتف يكون أن نحتمل أننا عىل

عليه  «عيل صالة عند ومرة ،عثامن عن املاء منعه عند مرة: مرتني لحص
 . بالناس» السالم
 فيه أواخلط جتهاداإل لنفسه ادعى قد عثامن أن من الرواية زعمته ما  ـ٩

 .عثامن حمبي قبل من ًمصنوعا يكون ربام
  : طلحة يوم احلصار يفرق الناس عن×علي 

 حمصور، فبعث  صىل عيل بالناس يوم النحر، وعثامن:قال أبو خمنف
) شاس، بن هلا، بن األسود: أي املمزق العبدي( ببيت املمزق، عثامنإليه 

 :وهو قوله
 زقــــا أمـــي وملــنـأدركـوإال ف  ل ـوال فكن خري آكـت مأكـإن كنو

له به عبد اهللا بن احلارث، بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب، وكان رسو
 . فاعتذرعثامنففرق عيل الناس عن طلحة، فلام رأى طلحة ذلك دخل عىل 
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ّ يا ابن احلرضمية، ألبت عيل الناس، ودعوهتم إىل قتيل، :عثامنفقال له 
 .)١(قبل اهللا ممن قبل عذركال ! ًحتى إذا فاتك ما تريد جئت معتذرا؟

 :ويف نص آخر
 فلام قدم أرسل ، وعيل بخيربعثامنحرص  :أخرج الطربي باإلسناد قال

  . فانطلق، يدعوهعثامنإليه 
 عثامن ألنطلقن معه وألسمعن مقالتهام، فلام دخل عليه كلمه :فقلت

 :ل عليه ثم قاىفحمد اهللا وأثن
  ..أما بعد

 وحق اإلخاء، وقد علمت أن ،سالمحق اإل :ًفإن يل عليك حقوقا
 حني آخى بني الصحابة آخى بيني وبينك، »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 . وما جعلت يل يف عنقك من العهد وامليثاق، حق القرابة والصهرَّوبني
ً أ لكان مبط ثم كنا إنام نحن يف جاهليةء،فواهللا لو مل يكن من هذا يش

 . عىل بني عبد مناف أن يبتزهم أخو بني تيم ملكهم
 :  فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال،»عليه السالم «فتكلم عيل
  ..أما بعد

 . عىل ما ذكرتَّفكل ما ذكرت من حقك عيل
 عىل بني عبد مناف أن يبتزهم ًأ لو كنا يف جاهلية لكان مبط:أما قولك

 . أتيك اخلربأخو بني تيم ملكهم، فصدقت وسي
                                     

 .٩٦ ص٩ والغدير ج٧٧ ص٥ أنساب األرشاف ج)١(
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 فاعتمد عىل يده ، فدعاه،ً فرأى أسامة جالسا،ثم خرج فدخل املسجد
 ي فدخلنا دار طلحة بن عبيد اهللا وه، وتبعته،فخرج يميش إىل طلحة

ما هذا األمر الذي وقعت ! يا طلحة:  فقام إليه فقال. من الناس)١(رجاس
 !فيه؟

 !؟بعد ما مس احلزام الطبيني!  يا أبا حسن:فقال
 .  حتى أتى بيت املالًف عيل ومل حير إليه شيئافانرص
 .  افتحوا هذا الباب:فقال

 .فلم يقدر عىل املفاتيح
 . اكرسوه:فقال

 . فكرس باب بيت املال
 .  أخرجوا املال:فقال

 ، فبلغ الذين يف دار طلحة الذي صنع عيل،فجعل يعطي الناس
 . فرس بذلكامنعث وبلغ اخلرب .فجعلوا يتسللون إليه حتى ترك طلحة وحده

 . عثامنثم أقبل طلحة يميش عائدا إىل دار 
 فلام عثامن فاستأذن عىل ، فتتبعته، واهللا ألنظرن ما يقول هذا:فقلت

 أردت أمرا فحال ،أستغفر اهللا وأتوب إليه! يا أمري املؤمنني: دخل عليه قال
 .اهللا بيني وبينه

                                     
 .صوت اليشء املختلط العظيم:  الرجاس)١(
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، اهللا حسيبك ً ولكنك جئت مغلوباً، إنك واهللا ما جئت تائبا:نفقال عثام
 .)١(يا طلحة
 : ونقول

 :هنا أمور حيسن التنبيه إليها، وهي التالية
  :اءـحق اإلخ

، غري »عليه السالم« حق اإلخاء عىل عيل عثامنما زعموه من أن ل
 :مقبول ملا ييل
 :، لسببني»وحق اإلخاء«:  صحة لقوله قال األميني الً:أوال
 أن املعتزيل قد نقل هذا النص عن الطربي وليس فيه ذكر حلق :أوهلام

 ملا حرص كان عيل عثامنأن : »روى الطربي يف التاريخ«: اإلخاء، فقد قال
بخيرب يف أمواله، فلام قدم أرسل إليه يدعوه، فلام دخل عليه » عليه السالم«

حق اإلسالم، وحق النسب، وحق مايل عليك : ً إن يل عليك حقوقا:قال له
من العهد وامليثاق، وواهللا، أن لو مل يكن من هذا كله يشء، وكنا يف جاهلية، 

 .ًلكان عارا عىل بني عبد مناف أن يبتزهم أخو تيم ملكهم ـ يعني طلحة ـ
                                     

ط مؤسسة (و  ٤٣٠ ص٤ وتاريخ األمم وامللوك ج٩٤  و٩٣ ص٩ج:  الغدير)١(
بن التاريخ املدينة و ٢٨٦ ص٢خ جوالكامل يف التاري ٤٥٣ ص٣ج) األعلمي

  و١٢٢ والتمهيد والبيان ص١٢٠٢ ص٤ج) ط أخرى(و  ١١٩٨ ص٤جشبة 
 ورشح هنج البالغة للمعتزيل ٣٩٧ ص٢جالعرب وديوان املبتدأ واخلرب  و١٢٣

 .١٥٤  و١٥٣  و١٤٨ ص٢ج
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 .)١(إىل آخر احلديث باللفظ املذكور.. اخلرب..  سآتيك:فقال
ًقد ذكر حديث املؤاخاة عن مصادر كثرية جدا » رمحه اهللا« أنه :ينالثا

وبني » عليه السالم«قد آخى بني عيل » صىل اهللا عليه وآله«أنه : وكلها تؤكد
 .عثامن، ال بينه وبني »صىل اهللا عليه وآله«نفسه 
، فإن بيعته مل تكن عثامنإن كان قد بايع » عليه السالم«ً إن عليا :ًثانيا

عن اختيار منه، بل كانت حتت طائلة التهديد بالقتل، كام رصحت به 
وما جعلت يل يف عنقك من «: عثامنفال معنى ألن يقول له .. النصوص

 .»العهد وامليثاق
 اعترب أن ابتزاز طلحة ـ وهو من بني تيم ـ امللك منه، عثامن إن :ًثالثا

عيب ال جيوز أن يرىض به بنو عبد مناف، بل ال بد من أن يتصدوا ملنع بني 
 .تيم من ذلك

 أخا تيم اآلخر ـ أعني أبا عثامن إذا صح هذا فلامذا أعان :والسؤال هو
عليه «بكر التيمي عىل ابتزاز بني عبد مناف حقهم، الذي هو لعيل 

 !؟»السالم
جيز لتيمي أن يبتز حق بني عبد مناف، فهل  وهو أنه إذا مل :وسؤال آخر

ً يبتز عليا عثامنوأليس ! جيوز لبني أمية أن يبتزوا حق بني هاشم يف اخلالفة؟
وكيف ! فكيف يطالبه بدفع طلحة عن ابتزازه منه؟! حقه هذا بالذات؟

 !.، ومل جتر باء طلحة؟عثامنَّجرت باء 

                                     
 .٩٥ ص٩جالغدير  و٨ ص١٠جللمعتزيل  رشح هنج البالغة )١(



  ٢١                                                        ..إعتماد عثمان على معاوية   :  الفصل الرابع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :عثمان يطلب ثأر عثمانقاتل 
، ويكفي أن عثامنال شك يف أن طلحة كان من أعظم املجلبني عىل 

أن مروان بن احلكم هو الذي قتل طلحة حني وقعت عليهم اهلزيمة : نذكر
 .)١(عثامنًيف حرب اجلمل، وذلك ثأرا منه بدم 

 .نادى طلحة يوم اجلمل» عليه السالم«ًا أن علي :ويذكر املؤرخون هنا
 !؟»يا أبا حممد، ما الذي أخرجك «:فقال له
 ..عثامن الطلب بدم :قال

 ..)٢(عثامن قتل اهللا أوالنا بدم :»عليه السالم«قال عيل 

                                     
ط دار (ستيعاب اإل:  وراجع١٠٠ ـ ٩٥ ص٩دير ج راجع نصوص ذلك يف كتاب الغ)١(

 ١جلطربيس لحتجاج اإل و٧٥ ص٤جرسائل املرتىض و ٧٦٦ ص٢ ج)اجليل
بن طاووس الاملالحم والفتن  و٣٤٣ ص٢جمناقب آل أيب طالب  و٢٣٩ص
 ٢٠١ و ١٧٧ ص٣٢جبحار األنوار  و١٧٠ ص٣جالرصاط املستقيم  و٢٢٣ص

 ٣٦٩ ص٣جلحاكم لاملستدرك  و٣٧٤ و ٣٧٣صلشريواين لمناقب أهل البيت و
 ٦٩ وج١٥٥ ص٦٨تاريخ مدينة دمشق ج و٢٢٣ ص٣جالطبقات الكربى و

 .٢٧٢ ص١٦جالوايف بالوفيات  و٢٠ ص٥جهتذيب التهذيب  و٢٦١ص

جواهر  و١٠٢ و ٩٩ ص٩ج و١٨٦ ص١ج والغدير ٣٨٢ ص٢ مروج الذهب ج)٢(
 ٣٥٣ ص٧جخالصة عبقات األنوار و ٣٣ ص٢جبن الدمشقي الاملطالب 

 .٢٣٩ ص١جالكنى واأللقاب  و٤٩ و ٤٨صائح الكافية النصو
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وقد ذكر العالمة األميني طائفة كبرية من النصوص الدالة عىل مشاركة 
 .)١( فراجععثامنيم أثره يف قتل طلحة، وعظ

  !: الناس عن طلحة؟×مباذا فرق علي 
فرق الناس عن طلحة، » عليه السالم«ً أن عليا :وذكر النص املتقدم

، ملجرد أنه فرق أموال بيت املال يف الناس، فإن هذه عثامنوفك احلصار عن 
أن : أي أهنم حني شعروا.. امنعثاألموال هي حقهم الذي يطالبون به 

 ..حقهم قد وصل إليهم مل يعد لدهيم اعرتاض
 مل يكن ألهنم يبغضون شخصه، بل كان عثامن أن قتاهلم ل:مما يعني

فكانت .. ألهنم يريدون حتصيل حقهم، وإعادة األمور إىل مسارها الصحيح
حقهم هلم بمثابة إعالن عام بأن ما إىل إيصال » عليه السالم«مبادرة عيل 

 .يريدونه قد حتقق
ًأن الذين حوله ال يرونه إماما :  أن هذا قد أفهم طلحة:يضاف إىل ذلك

 . هلم، فعليه أن ال يعول عىل كثرهتم وعىل اجتامعهم عنده
  : أقبح من ذنب طلحةعذر

 ارتكاب  كان بمثابة اعرتاف بأنه كان بصددعثامن لطلحةواعتذار 
جريمة، وأن الذي منعه من ذلك هو عجزه عنها، وليس هو خوف اهللا 

 .»..ًأردت أمرا فحال اهللا بيني وبينه«: عثامنتعاىل، ألنه قال ل

                                     
 .١٠١ ـ ٩١ ص٩الغدير ج )١(
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ًما جئت تائبا، ولكنك جئت مغلوبا :عثامنوألجل ذلك قال  وقد .. ً
 .. يف قوله هذاعثامنصدق 
  :عثمان ل×ديق علي تص

لو كنا يف : أما قولك «:عثامنل» عليه السالم«أما بالنسبة لقول عيل 
 .»ًجاهلية لكان مبطأ عىل بني عبد مناف أن يبتزهم أخو تيم ملكهم، فصدقت

 قد ماأل بني تيم عثامنً نفسه حسبام أوضحناه آنفا، فإن عثامنفهو يدين 
عىل ابتزاز بني عبد مناف أمرهم، يف قضية السقيفة، حني ساعد أبا بكر عىل 

 ..ابتزاز عيل حقه
وهو يؤكد عىل أن ابتزاز الناس حقوقهم مرفوض حتى يف منطق أهل 

ًوإن كان أهل اجلاهلية يدخلون اإلعتبارات القبلية أيضا يف .. اجلاهلية ِ ْ ُ
 ..حسابات الصواب واخلطأ

  : مل يدمعثمانور سر
 يعلمه فيه كيفية اخلروج من عثامنًدرسا ل» عليه السالم«لقد قدم عيل 

 بالنتائج التي حققها ترصف عثامناملأزق الذي وضع نفسه فيه، وقد رس 
 ..هذا» عليه السالم«عيل 

د فنقض هذا التدبري، وأعطى مناوئيه  عاعثامنولكنه رسور مل يدم ألن 
الذريعة ملعاودة حصاره، واقناع الناس بأنه ال يفي بعهوده ووعوده، كيف 

 !!وقد نقضها أكثر من مرة
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  :× علي بقتل يشري معاوية
 خرجت إىل املسجد فإين جلالس فيه مع عيل حني :ابن عباس قال

 ً. يدعو علياصليت العرص، إذ جاء رسول عثامن
 . نعم:»عليه السالم «فقال عيل

 ! مل تراه دعاين؟:فلام أن وىل الرسول أقبل عيل فقال
 . دعاك ليكلمك:قلت له
 . انطلق معي:فقال

 ، وأناس من املهاجرين، فجلسنا،لزبري وسعدفأقبلت فإذا طلحة وا
 عليه ثوبان أبيضان، فسكت القوم، ونظر بعضهم إىل بعض، فإذا عثامن

 :، ثم قالفحمد اهللا عثامن
 عنكم وعام نلتم مني، وما ً هذا قد كان غائبامعاوية فإن ابن عمي أما بعد،

 . وأن يكلمه من أراد،تبتموين، وقد سألني أن يكلمكمعاتبتكم عليه وعا
 أو يقول إال ما عاويةمل وما عسى أن يقال :فقال سعد بن أيب وقاص

 !قلت أو قيل لك؟
 : ، فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قالمعاوية تكلم يا ،فقال عىل ذلكم

 وإياكم أريد، ، فإياكم أعني،أما بعد يا معرش املهاجرين وبقية الشورى
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صىل «فمن أجابني بشئ فمنكم واحد، فإين مل أرد غريكم، تويف رسول اهللا 
فبايع الناس أحد املهاجرين التسعة، ثم دفنوا نبيهم،  »اهللا عليه وآله

 .فأصبحوا ساملا أمرهم، كأن نبيهم بني أظهرهم
ن، فلام  من بعده أحد املهاجريًفلام أيس الرجل من نفسه بايع رجال

احترض ذلك الرجل شك يف واحد أن خيتاره، فجعلها يف ستة نفر بقية 
 منهم ال يألون عن اخلري فيه، فبايعوه وهم ًاملهاجرين، فأخذوا رجال

 .ينظرون إىل الذي هو كائن من بعده، ال يشكون وال يمرتون
 معرش املهاجرين، فإن وراءكم من إن دفعتموه اليوم اندفع ً مهالًمهال

 وأعد من ،، ومن إن فعلتم الذي أنتم فاعلوه دفعكم بأشد من ركنكمعنكم
مجعكم، ثم استن عليكم بسنتكم، ورأى أن دم الباقي ليس بممتنع بعد دم 

 .املايض، فسددوا وارفقوا، ال يغلبكم عىل أمركم من حذرتكم
 ، كأنك تريد نفسك يا بن اللخناء:»عليه السالم «فقال عيل بن أيب طالب

 .لست هنالك
 .  عن شتم بنت عمك، فإهنا ليست برش نسائكً مهال:ل معاويةفقا

يا معرش املهاجرين، ووالة هذا األمر، والكم اهللا إياه فأنتم أهله، 
وهذان البلدان مكة واملدينة مأوى احلق ومنتهاه، إنام ينظر التابعون إىل 

 .امواالسابقني، والبلدان إىل البلدين فإن استقاموا استق
وأيم اهللا الذي ال إله إال هو لئن صفقت إحدى اليدين عىل األخرى ال 

 ولينقلن ،يقوم السابقون للتابعني، وال البلدان للبلدين، وليسلبن أمركم
امللك من بني أظهركم، وما أنتم يف الناس إال كالشامة السوداء يف الثور 
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 ،طرتم معيشتكم فإين رأيتكم نشبتم يف الطعن عىل خليفتكم، وب،األبيض
 وما كل نصيحة مقبولة، والصرب عىل بعض املكروه .وسفهتم أحالمكم
 .)١(خري من حتمله كله

يا بن : عثامن ابن عباس، فقال له عثامن وأمسك ، ثم خرج القوم:قال
  أحبه وال أكرهه عيل والءعمي ويا بن خالتي، فإنه مل يبلغني عنك يف أمري يش

يل، وقد علمت أنك رأيت بعض ما رأى الناس، فمنعك عقلك وحلمك من 
 .أن تظهر ما أظهروا، وقد أحببت أن تعلمني رأيك فيام بيني وبينك فأعتذر

 فقلت يا أمري املؤمنني، إنك قد ابتليتني بعد العافية، :قال ابن عباس
عرف وأدخلتني يف الضيق بعد السعة، وواهللا إن رأيي لك أن جيل سنك، وي

قدرك، وسابقتك، واهللا لوددت أنك مل تفعل ما فعلت مما ترك اخلليفتان 
قبلك، فإن كان شيئا تركاه ملا رأيا أنه ليس هلام علمت أنه ليس لك كام مل 

 خيفة أن أن ينال منهام مثل الذي نيل ،يكن هلام، وإن كان ذلك هلام فرتكاه
 .فسهام منك بإكرام نفسكمنك تركته ملا تركاه له، ومل يكونا أحق بإكرام أن

 ! فام منعك أن تشري عيل هبذا قبل أن أفعل ما فعلت؟:قال
 ! وما علمي أنك تفعل ذلك قبل أن تفعل؟:قال
 .  فهب يل صمتا حتى ترى رأيي:قال
ما ترى، فإن هؤالء : عاويةمل  فخرج ابن عباس، فقال عثامن:قال

                                     
ـ  ٤٧ ص١ج )حتقيق الشريي(  و٣٣ ص١ج )حتقيق الزيني( والسياسة مامةاإل )١(

 .٥٩ص ٦جهبج الصباغة  وعن ٤٨



  ١٨ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٣٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ا القدر، وال بد هلم مما يف أنفسهماملهاجرين قد استعجلو
 .  الرأي أن تأذن يل فأرضب أعناق هؤالء القوم:فقال معاوية

 ! من؟:قال
 . عيل وطلحة والزبري:قال

أقتل أصحاب رسول اهللا بال حدث أحدثوه، !  سبحان اهللا:قال عثامن
 !وال ذنب ركبوه؟
 .  فإن مل تقتلهم فإهنم سيقتلونك:قال معاوية
 .  ال أكون أول من خلف رسول اهللا يف أمته بإهراق الدماء:قال عثامن
 ! فاخرت مني إحدى ثالث خصال؟:قال معاوية
 ! وما هي؟:قال عثامن
، أهل الشاممن خيل  أرتب لك ها هنا أربعة آالف فارس :قال معاوية

 ً. وبني يديك يدا،ًيكونون لك ردءا
 ! أرزقهم من أين؟:قال عثامن
 . من بيت املال:قال

 أرزق أربعة آالف من اجلند من بيت مال املسلمني حلرز :قال عثامن
 . ال فعلت هذا! دمي؟
 . فثانية:قال
 ! وما هي؟:قال
 فال جيتمع منهم اثنان يف مرص واحد، وارضب ، فرقهم عنك:قال
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 .عليهم البعوث والندب، حتى يكون دبر بعري أحدهم أهم عليه من صالته
 وكبار أصحاب رسول ،شيوخ املهاجرين!!  سبحان اهللا:قال عثامن

 وأفرق بينهم وبني أهلهم ، أخرجهم من ديارهم،اهللا، وبقية الشورى
 . ال أفعل هذا! بنائهم؟وأ

 . فثالثة:قال معاوية
 ! وما هي؟:قال
 . اجعل يل الطلب بدمك إن قتلت:قال

 .)١( إن قتلت فال يطل دمي، نعم هذه لك:قال عثامن
 :ونقول
، عندها التوقف حيسن التي األمور من العديد النص هذا تضمن قد

 :فالحظ ما ييل
  :التسعةاملهاجرون 
» صىل اهللا عليه وآله«أن الناس بعد وفاة رسول اهللا  :معاويةحني ذكر 

بايعوا أحد املهاجرين التسعة، كأنه يريد اإلحياء بأن اخلالفة إنام هي 
وإن هؤالء . للمهاجرين دون غريهم، فاملهاجرون متقدمون عىل من عداهم

. ن، فتكون اخلالفة منحرصة فيهمالتسعة هم املتقدمون عىل سائر املهاجري

                                     
 ١ج )حتقيق الشريي(  و٣٤ و ٣٣ ص١ج )حتقيق الزيني( والسياسة مامةاإل )١(

 .٤٩ ـ ٤٨ص
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وما فعله سعد .. ًوبذلك يكون ما فعله أبو بكر مرشوعا وخالفته صحيحة
 .ًبن عبادة خارجا عن دائرة الرشعية

» صىل اهللا عليه وآله«وهو كالم باطل، فإن األمر بعد رسول اهللا 
يضعه حيث يشاء، وليس للبرش فيه أي » صىل اهللا عليه وآله«لرسول اهللا 

 .ر، وال حيق هلم اإلختيارخيا
وقد نصبه رسول اهللا .. »عليه السالم«ًوقد اختار اهللا ورسوله عليا 

ًللناس وليا وهاديا يف غدير خم، ويف سواه» صىل اهللا عليه وآله« وكل من .. ً
 .. تصدى هلذا األمر سواه فهو غاصب له منه، معتد فيه عليه

  !؟وسواه عليا عثمان يدعو ملاذا
 يف وهو ،»عليه السالم «عيل إىل أرسل عثامن أن :املتقدم النص رذك
 ..جرى ما جرىو. الصحابة من مجاعة عند وجد أتاه فلام ..يدعوه املسجد

 وطلحة،» عليه السالم «ًعليا دهيد أن أراد عثامن أن :سياقال وظاهر
 عثامن كلامت ّدلت وقد.. ويةمعا خالل من وغريهم والزبري، ًوسعدا،
، مني نلتم وعام عنكم ًغائبا كان معاوية إن: هلم قال فقد ذلك، عىل بالذات

 :فظهر ما ييل.. وما عاتبتكم عليه وعاتبتموين
ً اهتاما معهأن يأتوا  همرمأ وملن له ليوجه املسجد من بعيل يأيت نهإ  ـ١
  منه، نالوا قد بأهنم ًارصحي
، ويصدر هذا األمر هذا يف بدلوه يديل أن معاوية من يريدإنه   ـ٢

 .التهديد هلم
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 . معاويةأن يسمع ما يقوله هلم » عليه السالم« إنه يريد من عيل  ـ٣
 .. بالفعلةالصحاب هؤالء يتهدديبادر إىل ذلك، و معاوية نإ  ـ٤

 أن ويعترب. بنفسه يتهددهم هو وإنام ،أهل الشامب هميتهدد ليته ويا
 قتل إن ةمهدور دماءهم وأن.. مجعهم من أعد ومجعه ركنهم، من أشد ركنه
 .وكأن البالد ملك له، والعباد خول عنده. .عثامن
 بكلمة اندفاعه وجلم طغيانه، كرس إىل بادر» عليه السالم «ًعليا إن  ـ٥
 وحتولت ،األوهام وتبخرت األحالم، وهتاوت ،اآليةهبا  انقلبت واحدة،

 ..ةحونصي ومالطفة، مالينة إىل
  !!:يا ابن اللخناء

 !؟اللخناء ابن يا نفسك تريد كأنك« :»عليه السالم «عيل له قال وقد
 .»هناك لست
 : أمرين الكلمة هذه تضمنت فقد
 حرمة، هلند تكن ومل. النتن وهوباللخن،  معاوية م أهند وصف :األول

 ،فيها» صىل اهللا عليه وآله «النبي قول ألهنا كانت من أهل النار كام دل عليه
 يف استشهد حني »عليه تعاىل اهللا رضوان« محزة كبد من أكلت حني ألهنا
 ّحرم اهللا نإ: »صىل اهللا عليه وآله «قال تسيغها، أن تستطع ومل والكتها ُأحد،
 .)١ً(أبدا ًشيئا محزة حلم من تذوق أن النار عىل

                                     
=  ١٧٥ ص٧٠جتاريخ مدينة دمشق و ١٣ ص٣جبن سعد ال الكربى الطبقات )١(
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 .)١(النار محزة من ًشيئا ليدخل اهللا كان ما :قال أو
 لو«أهنا : هذه بكلمته» صىل اهللا عليه وآله «مراده أن :بعضهم وزعم

 .)٢(»النار متسها مل جوفها يف استقر أي منه أكلت
 أكلته، ما هند تسيغ أن زمالال لكانذلك  ّصح لو إذ ،زائف كالم وهو

يف  القطعة لكت فلتكن  ـبزعمهمـ  اجلنة تدخل أن بد ال ،صحابية األهن
 .اجلنة يف معها ستقرت كيجوفها 
 :عىل يدل معاويةه اإلجابة العلوية، وتراجع وهذ
 وقع ومدى تأثري وشدة صدورهم، يف ،»عليه السالم «عيل هيبة :لفأ
 .عليهم كالمه

                                     
ط دار (و  ٢٤٤ ص ٢ ج احللبية السريةو ١٦٦ ص١جإمتاع األسامع و= 

اإلكامل يف أسامء الرجال و ١١٢صالنصائح الكافية  و٥٢٩ ص٢ج) املعرفة
 . ٢٤١ ص٤جسبل اهلدى والرشاد  و٤١ص

) ط دار املعرفة( و ٤١٣ص ١ج العظيم القرآن وتفسري ٤٦٣ ص١جمحد أمسند  )١(
 ٢١٧ ص٢جينابيع املودة  و٨١ ص٣ج بن كثري الالسرية النبوية و٤٢٢ ص١ج
الدر  و٤٦ ص٤ج) دار إحياء الرتاث العريبط ( و ٤١ص ٤جالبداية والنهاية و

ذخائر العقبى  و٤٩٢ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف  و٨٤ ص٢جاملنثور 
 القمي وتفسري ١٤ ص٤جتفسري امليزان  و١١٠ ص٦ج جممع الزوائد و١٨٢ص
 .هعن ٥٥ ص ٢٠ ج بحار األنوارو ١١٧ ص ١ ج

 .٥٢٩ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ٢٤٤ ص ٢ ج احللبية السرية )٢(
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 أمه وصف وهو األشياء، بأصعب معاوية واجه» عليه السالم «نهإ :ب
 ربقي الذي الوقت هذا نفس يف وضعفه معاوية جبن مدى ّليبني يشينها، بام
 وأن.. التحدي هذا عىل يسكت ال أن ويتوقع منه!! ويرعد معاوية فيه

 يرتاجع به وإذ أظهرها، التي لعنجهيةا تلك مع يتناسب بام يترصف
 غاية وكانت اللهجة، تغريتف ،ثقب وقد منفوخ، زق وكأنه ويتضاءل

 .عمه بنت تناول وعدم الرفق،» عليه السالم «عيل من طلب أنه :جهده
 اكتفى وإنام ،»عليه السالم «عيل قاله ما ينكر مل أنه :ذلك من واألغرب

أهنا رش، ولكنه يدعي أن ثمة من : ا يعني مم..النساء ّبرش ليست أهنا بادعاء
 !!هو رش منها
 عتباراإل عن معاوية هتديدات أسقط» عليه السالم «إنه :الثايناألمر 

 ..هناك لست :قوله هي واحدة بكلمة
 من لديه أن إىل تشري واحدة بكلمة ولو. ذلك عىل معاوية جيب ومل
 ..به والتهويل استعراضه من يتمكن ما القدرة

 أناسأمر غامض، باإلحالة عىل ب التهديد إىل بقدراته هتديده انقلب بل
 من عليهم قضونتوسين ،بعدهم يأتون الذين التابعون وهم. فونَعرُي ال

 املكروه بعض عىل بالصرب نصحهمثم  ،منهم ًعددا أكثر وهم البالد، سائر
 ..كله املكروه يتحملوا ال حتى

 بعد ،عباس وابن عثامن بني جرى فياماألموي  الفشل هذا يلزاد جت وقد
 . فالحظ حواره معه..حرضه قد كان من وخرج األول، املجلس انفض أن
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  :عثمان على معاوية مشورة
رد جعجعة من دون جم كان عثامن عىل معاوية عرضه ما أن يف شك الو
مما  ًشيئا يفعل أن أراد لو ألنه.. أراد هبا التغطية عىل فشله الذريع.. طحني

 نفسه،بذلك  ألهلك.. الصحابة من أحد لقتل ويتعرض ،عثامنعرضه عىل 
 .باملرصاد له سيكون ،»عليه السالم «ًعليا وأن سيام ال حوله، من ومجيع

 عىل، هبذه املشورة، فذلك يدل عثامن يريد أن يوقع بمعاويةوإذا كان 
 سوف الشام يف عرشه أن منه ًظنا ،الفتنة يريد كان أنهعىل و ،يتهطو خبث
 وان إثارة فتنة كهذه هي الطريق األقرص للوصول إىل اخلالفة ..بذلك يسلم

 .بأقل قدر ممكن من اخلسائر
  :مقاتل آالف بعةاألر

 وزعمت مقاتل، آالف أربعة له يرتب أن عثامن عىل معاوية عرض وقد
 تؤيد ال األخرى النصوص أن غري.. ًأيضا ذلك رفض عثامن أن الرواية
 .ذلك

 واليهوم بيته أهل من عثامن لدى كان  هناك ما يدل عىل أنهً:فأوال
 للدفاع حتريكهم عىل جيرؤ مل ولكنه رجل، آالف أربعة من أكثر وأصحابه

 ..عنه
 أن يريد ال ألنه ،آالف األربعة رفض عثامن نإ: قول الرواية :ًثانيا
 :غري مقبول ملا ييل.. املال بيت من يرزقهم
 الدفع من يتمكنوا ال أن من ًخوفاـ فيام يبدو ـ  كان هذا رفضه نإ :ألف
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 إىل أرسل احلصار واشتد ،اخلناق عليه ضاق حني أنه :نرى ولذلك.. عنه
 ..إليه العساكر إرسال همحثويست هبم، يستغيث عامله من وغريه ،معاوية
 ألقاربه عطاياه وكانت املال، بيت فاقنإل هيتم يكن مل عثامن نإ :ب
 ملن املال بيت من الرواتب عطاهأ من يتأثم فهل.. واملاليني األلوف بمئات
 عىل املال بيت نفاقهبسبب إ كان بالئه أعظم أن واحلال !؟وعنهم عنه يدافع

ونزلت . املستحقني ممن لعنهم اهللا ورسوله، وطردهم، وأباح دمهم غري
مروان، واحلكم، وعبد اهللا بن سعد بن أيب رسح، : اآليات فيهم، مثل

 ..اص وغريهموالوليد، وسعيد بن الع
. عليهم البعوث ورضب البالد، يف الصحابة لتفريق بالنسبة :ًثالثا

 :نقول
 علمهم قد عمر ألن ًأيضا، ذلك يف عثامنل ًغاشا كان معاوية إن :ألف

 الناس اللتفاف املجال يفسح أن :معناه بالتفرق، الصحابة لكبار السامح أن
 العمرية السياسة كانت امم الكثري ونرش ،منهم العلامء علم ظهورو حوهلم،
 وما كان الذي جرى عىل ..ذلك من يفعل ُبِوتعاق ، بهالتفوه بعدمتقيض 
 . إال بسبب ذلكأيب ذر
 حقيقتها، عىل األمور رؤية من  الناسيمكن سوف ذلك إن :ب

 عثامن خمالفات عىل االعرتاض عىل الناس وحيرضون وسيعرتضون،
صىل  «اهللا رسول ولسنة ،والرشع الدين ألحكامممارسات عامله املخالفة و

 ..وسريته» اهللا عليه وآله
 املشاركة عىل» عليه السالم «عيل محل عاييستط مل وعمر بكر أبا إن  :ج
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 نفسه، اخلليفة برفقة لوو البالد، من أي إىل السفر عىل حتى وال حروهبام، يف
 عمرو  أيب بكرعهد يف جرى ما بعرض تكفلت التي الفصول يف متقد وقد
 ..ذلك من بعض اخلطاب بن

إذ ليس .. يصح ال قتلبدمه إذا  الطلب عاويةمل عثامن جعل :ًرابعا
 جعل قد هسبحان اهللا ألن. الناس من ألي كان  ذلكجعل لغريه وال ،عثامنل

 وليس.. منهم معاوية وليس ،املقتولمال  ورثةصوص خل قهذا احل
ً حقا ليس أنه كام. احلق هذا يسلبهم أنًلمقتول أيضا أن هيبه ألحد، وال ل

 .. وال بعدهيقتل أن قبل للمقتول
 اهللا عبيد من قتصاصاإل من منع قد عثامن أن :ذلك إىل يضاف :ًخامسا

 يذال للخليفة حيق ال فلامذا.. عنه العفو يف احلق لنفسه وأعطى.. عمر بن
 !؟عثامنً أن يعفو أيضا عن قاتيل بعده األمر يتوىل

 إن :قالي فقد القصاص، هو هنا عثامن قاتيل حكم أن مل يثبت :ًسادسا
 يقتل وال جمتهدون،صحابة  وهم هلم، عرضت لشبهة حصل قد القتل

 ..اجتهاده يف خطأه عىل يعاقب وال أخطأ، إذا املجتهد
» عليه السالم «عيل حماريب من ًأحدا أن اخللفاء أتباع ير مل ذلك وألجل

. )١(عامر قاتل اديةغال أيب باجتهاد حيكم بعضهم رأينا بل القتل، يستحق

                                     
مطبعة ( واإلحكام يف أصول األحكام ١٦١ ص٤جالفصل البن حزم  : راجع)١(

 ٣٢٨ ص١جالغدير  و١٥١ص ٤ واإلصابة ج٢٠٥ ص٢ج)  القاهرةـالعاصمة 
 .١٣١صفصل يف امللل نظرة يف كتاب الو
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، أو نعثام قتلوا والذين. )١(»عليه السالم «عيل قاتل ملجم ابن وباجتهاد
 ال فلامذا ،اوغريمه طلحةعائشة و وفيهم الصحابة، من كانوا أمروا بقتله

 !القتل؟ امباستحقاقهوعائشة  طلحة عىل حيكمون
  :عاويةمل عثمانكتاب 

 :قال ابن شهرآشوب
يل  لعً وكان معادياـ، عن أيب اجلهم العدوي والناصبةنقلت املرجئة 

 واملرصيون قد نزلوا بذي ـ عثامنخرجت بكتاب :  قالـ» عليه السالم«
 وجعلته يف قراب سيفي، وقد ،ً لطيفاً وقد طويته طيا،معاوية إىل ـخشب 

 حتى كنت بجانب اجلرف، إذا ، وتوخيت سواد الليل،تنكبت عن الطريق
 فإذا هو عيل بن أيب ،شيان أمامهرجل عىل محار مستقبيل ومعه رجالن يم

 ومل أثبته حتى ، فأثبتني، قد أتى من ناحية البدو»عليه السالم«طالب 
 !أين تريد يا صخر؟: سمعت كالمه، فقال

 .البدو، فأدع الصحابة :قلت
 !فام هذا الذي يف قراب سيفك؟ :قال

                                     
مطبوع هبامش سنن ( واجلوهر النقي ٤٨٤ ص١٠ج البن حزم املحىل : راجع)١(

 ٣جخالصة عبقات األنوار  و. عن الطربي يف التهذيب٥٨ ص٨ج) البيهقي
 .٣٩٣ ص٩جالغدير  و٦١ص
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 .)١(تهز ثم ج،ًال تدع مزاحك أبدا :قلت
 :ونقول

 : توضيح، فقد تضمنال حيتاج هذا النص إىل
قد أخرب حامل الرسالة عن أمر غيبي » عليه السالم«ًأن عليا   ـ١

يفرتض بمن عاينه وشاهده أن يقلع عن مناوأته وبغضه فإن مقام معرفة 
الذي يستحق كل حمبة ووالء . الغيوب ال يناله إال األوحدي من الناس

 .وطاعة
دث عن رجل ال إن املرجئة والناصبة هم الذين يروون هذا احل  ـ٢

، بل »عليه السالم«َّيتوهم فيه أن يظهر أو أن يقر بأية كرامة وفضيلة لعيل 
 .هيمه إشاعة عكس ذلك، ولو عن طريق الدس والتزوير

أن املطلوب كان هو التخفي بكتاب : إن الظاهر من هذا احلديث  ـ٣
ربام ألن ذلك . ً، ومن عيل أيضاً، خصوصا من املرصينيمعاوية إىل عثامن

 أن ينجده بالعساكر، ولعله تضمن معاوية من عثامنالكتاب يتضمن طلب 
ًأيضا هجوما رشسا عىل املرصيني ومن معهم ً ً. 

لكي ال يتخذوه ..  خيشى إطالعهم عىل ذلك الكتابعثامنكان   ـ٤
ً الكتاب الذي ضبطوه مع غالمه حيث كان ذاهبا به ًدليال عىل صحة نسبة

                                     
 ٩٦ ص٢ج) املكتبة احليدريةط ( و ٢٦٠ و ٢٥٩ ص٢مناقب آل أيب طالب ج )١(

املسرتشد  و٣٠٦ و ٣٠٥ ص٤١ وج٤٨١ و ٤٨٠ ص٣١جبحار األنوار و
 .٣٦٦ و ٢٦٥ ص١١جلتسرتي لقاموس الرجال و ٦٧٢ص
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 ..إىل ابن أيب رسح بمرص، وفيه أمره بالقتل وبالتنكيل بعدد منهم
ًإن حامل الرسالة ظن أنه كان ذكيا حني حول الكالم مع عيل   ـ٥

وكأنه يتغافل عن حقيقة أن . إىل املزاح، ثم جاز عنه ومىض» عليه السالم«
ب سيفه عارف بكل أالعيبه، وهو قادر عىل أن من خيربه بكتابه يف قرا

يتغافل عنه، ألنه مل يكن يريد منه أكثر » عليه السالم«يأخذه بنفسه، ولكنه 
 .مما كان
 أيام معاويةإىل  إن هذا ليس هو الكتاب الوحيد الذي أرسله  ـ٦

 أن احلصار، فإن كتبه إليه تعددت، ألنه كان يريد منه ومن سائر عامله
 ..ينجدوه، ولكنهم مل يفعلوا

  :عاويةمب يستقوي عثمان
، فأتى جملسا  عىل أثر ذلك من الشاموقدم معاوية بن أيب سفيان :قالوا

فيه عيل بن أيب طالب، وطلحة بن عبيد اهللا، والزبري بن العوام، وسعد بن 
 : وقاص، وعبد الرمحن بن عوف، وعامر بن يارس، فقال هلمأيب 

، فواهللا لئن قتل بني ًيا معرش الصحابة، أوصيكم بشيخي هذا خريا
 ً. ورجاالًأظهركم ألمألهنا عليكم خيال

 مئة ألف فارس،  يا عامر، إن بالشام:ثم أقبل عىل عامر بن يارس فقال
 وال ًم من أبنائهم وعبداهنم، ال يعرفون علياكل يأخذ العطاء، مع مثله

 وال سابقته، وال الزبري وال صحابته، وال طلحة وال ًقرابته، وال عامرا
 .هجرته



  ١٨ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وال دعوتهًوال هيابون ابن عوف وال ماله، وال يتقون سعدا
 ، وهذا هذا قاتل عثامن: يف فتنة تنجيل، فيقالًفإياك يا عامر أن تقعد غدا

 . قاتل عيل
 يا ابن عباس، إنا كنا وإياكم يف زمان ال : فقال،ثم أقبل عىل ابن عباس

 وال ،، وكنا أكثر منكم، فواهللا ما ظلمناكمً، وال نخاف عقاباًنرجو فيه ثوابا
 وال أخرناكم عن مقام تقدمناه، حتى بعث اهللا رسوله منكم، ،قهرناكم

  ويتغافل به عنا حتى ويل،افسبق إليه صاحبكم، فواهللا ما زال يكره رشكن
 .األمر علينا وعليكم

 رب فأخذ صاحبنا عىل صاحبكم لسنه، ثم غ،ثم صار األمر إلينا وإليكم
 . ال تطفأ باملاءً ونطق عىل لسانه، فقد أوقدتم نارا،فنطق

كنا كام ذكرت حتى بعث اهللا رسوله منا ومنكم، ثم  :فقال ابن عباس
األمر إلينا وإليكم، فأخذ صاحبكم عىل وىل األمر علينا وعليكم، ثم صار 

صاحبنا لسنه، وملا هو أفضل من سنه، فواهللا ما قلنا إال ما قال غرينا، وال 
نطقنا إال بام نطق به سوانا، فرتكتم الناس جانبا، وصريمتونا بني أن أقمنا 

 . أو نزعنا معتبني،متهمني
ال يرد وصاحبنا من قد علمتم، واهللا ال هيجهج مهجهج إال ركبه، و

 . حوضا إال أفرطه
 وأكره ما كرهت، ولعيل ال ألقاك :وقد أصبحت أحب منك ما أحببت
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 .)١(إال يف خري
 :ونقول
 فالحظ بتحريفه، أو بكذبه، نجزم نحن بل ريب، موضع النص هذا إن
 : ييل ما

 صحابة هتديد خيوله ما والدولة الصولة، من له يكن مل معاوية إن ً:أوال
 هبذه» عليه السالم «عيل رأسهم وعىل ،»صىل اهللا عليه وآله «اهللا ولرس

 ..والفجة الوقحة الطريقة
اإلمامة : يف نفس ذلك الكتاب، وهو كتاب يليه الذي النص إن :ًثانيا

 معاوية أن فأعلمهم فحرضوا، إليهم أرسل عثامن بأن :رصحوالسياسة 
 .التهديد شائبة فيه بام معاوية فتكلم. .يكلمهم أن يريد

 لست اللخناء، ابن يا نفسك تريد كأنك «:»عليه السالم «عيل له فقال
 .هناك
 عمك بنت شتم عن ًمهال« :له قال بل مواجهته، عىل معاوية جيرؤ فلم

 . وقد تقدم ذلك.)٢(»نسائك برش ليست فإهنا
 اخلليفة، وهو ،عثامنب املجلس ذلك يف ًمستنرصا كان معاوية أن مع

                                     
حتقيق (  و٣٢ ص١ج )حتقيق الزيني( و ٢٩ و ٢٨ ص ١ ج والسياسة اإلمامة )١(

  ٢٨ و ٢٧ ص٣جمواقف الشيعة  و٤٧و  ٤٦ ص١ج )الشريي

 )يحتقيق الشري(  و٣٣ ص١ج )حتقيق الزيني( و ٣٠ص ١ج والسياسة اإلمامة )٢(
 .٤٨ ص١ج
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 هذه أمثال يف عليه قدمي فيام ًكثريا يتأمليراعي الناس، وال  ال الذي
 .املواقف
ً خيال عليكم ألمألهنا :لعيل قال كان لو  معاويةأن من يقني عىل وأنا
.. قرابته وال ًعليا يعرفونال  الشام يف ارسف ألف بمئة هددهم وأ ً،ورجاال

. عثامن قاتل هذا: فيقال تنجيل، فتنة يف ًغدا تقعد أن عامر يا إياك: وقال
عليه « بحضور عيل بعضه أو ذلك قال معاوية أن لو نعمـ  عيل قاتل وهذا

 حيدث يف ثيابه، معاويةًزئريا جيعل » لسالمعليه ا «عيلل لسمعنا ،»السالم
 :له قوله من أشد هو ما عاويةمل يقولولكان 
 الوليد، وخالك شيبة، وعمك عتبة، جدك قاتل ًحقا، احلسن أبو أنا«

 وذلك. بدر يوم يف يدي عىل دماءهم اهللا سفك الذين حنظلة، وأخيك
 .)١(»عدوي ألقى القلب وبذلك معي، السيف
 عوف، ابن خياطب ومل يارس، بن عامرب اخلطاب معاوية خيص ملاذا :ًثالثا

نفسه لو كان لديه كل » عليه السالم«ً، أو عليا طلحة أو الزبري، أو ًسعدا أو
 !هذه الشجاعة؟
 يف معاوية حيشد مل فلامذا مقاتل، ألف مئتي شدحت الشام كانت لو :ًرابعا

                                     
 ٣٣وراجع ج ٥٧٢ ص٣٢جبحار األنوار و ٣٥١ ص٢جمناقب آل أيب طالب  )١(

 ٢ج) ط دار األضواء(و  ٤٣٥ص ٢ج أعثم البن الفتوح و١٢٤ و ١٠٢ص
مستدرك (مصباح البالغة  و١١ ص٣ج )برشح عبده(هنج البالغة  و٥٣٦ص

 .٨٢ و ٧٩ ص١٥ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٦٢ ص٤ج) هنج البالغة
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 من به وقام ،شبهات من أثاره ما كل مع ًألفا وعرشين مئة من أكثر صفني
 !؟موت أو حياة قضية إليه بالنسبة كان األمر أن معو !؟دعايات
 مع. بأسامئهم ألشخاص نسبهاٍوصفات  ًأمورا الرواية ذكرت :ًخامسا

 .إليهم نسبتها يصح وال ،لصفاتا بتلك هلم عالقة ال أهنم يثبت التحقيق أن
 فإن ..دعوته وال ًاسعد يتقون وال.. هجرته وال طلحةال و :قوله مثل

 ..ًالناس كانو يعرفون أن طلحة وسعدا ليسوا هبذه املثابة
 وال معاوية يقول لكي.. املال كثرة وبني اهليبة بني العالقة ما :ًسادسا

ل هم يتزلفون لصاحب املال، ويراعون  ب..ماله وال عوف ابن هيابون
 ..ًخاطره طمعا باإلنتفاع

 أن دون من الفاجرة الكذبة هذه يطلق أن عاويةمل يمكن هل :ًسابعا
 وال ظلمناكم، ما فواهللا، منكم، أكثر اكن«: له فيقول فيها،أحد  عليه يعرتض

 ..»تقدمناه مقام عن رناكمخأ وال قهرناكم،
وأخروهم » صلوات اهللا وسالمه عليهم« وقهروهم، فقد ظلموهم،

 ..عن مقامهم
 أن: »صىل اهللا عليه وآله «النبي سرية من الصحيح كتابنا يف أثبتنا قد :ًاثامن

 ًإسالما، األمة أول» عليه السالم «عيل كان بل أسلم، من أول يكن مل بكر أبا
 بكر أبا أن عاويةم يدعي أن معنى فام. سنوات عدة إسالمه فتأخر بكر أبو أما

 ! ممن حرض؟وغريمها وعامر ،»عليه السالم «عيل عنه ويسكت أسلم، من أول
 عباس، ابن قبل من عاويةمل الظاهرة املوافقة هذه معنى ما :ًاتاسع

 .وكيف؟ وكيف؟! عليها؟ وعامر» عليه السالم «عيل سكت وكيف



  ١٨ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٤٧                                                        ..وساطات مع الوفد املصري   :  الفصل اخلامس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

  :امس اخللفصلا
 

  ..وساطات مع الوفد املصري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٨ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٤٩                                                        ..وساطات مع الوفد املصري   :  الفصل اخلامس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
  :املصريني ووفد × علي

 أنه مجاعة من مرص من الوجهاء، جاؤا إىل املدينة، :ورد عن ابن أعثم
 فرأوا عدة من املهاجرين ، ودخلوا إىل املسجد النبوي،يشتكون عاملهم

 وسألوهم عن االمر الذي ،لسالم فردوا عليهم ا، فسلموا عليهم،واألنصار
لقد جئنا استنكارا لبعض االعامل التي صدرت :  فقالوا،دعاهم للحضور

 . عن عاملنا
 ، ال تتعجلوا يف أمركم:»عليه السالم «فقال هلم عيل بن أيب طالب

 إن العامل كان : وقولوا،ما تريدون مشافهة) عثامنيعني (مام وأخربوا اإل
 وأخربوه بكل ، وليس حسب أوامر اخلليفة،بحسب رأيه. شاءيفعل ما ي

 . األمور التي تنكروهنا عليه
 . فيحصل مطلوبكم،ثم هو يعاتبه ويستدعيه

أما إذا مل ينكر عليه وتركه يف مكانه، حينئذ تأملوا يف وجه املصلحة وما 
 . جيب أن تفعلوه

ك باملجيء  وتكلف نفس، نأمل أن تتلطف بنا:فدعا له املرصيون وقالوا
 . معنا إىل عثامن
 .  ال حاجة لكم بحضوري ففيكم الكفاية:»عليه السالم «فقال عيل
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 . صحيح، ولكننا نرغب يف حضورك لتشهد علينا:فقالوا
 .  هناك شاهد أقوى مني سيكون:فقال عيل

 .وكل ما جيري سرياه ويسمعه(
 وحضوره ،دتك من ذاك الذي ستكون شهادته أعظم من شها:فقالوا

 !؟»صىل اهللا عليه وآله« وأنت أخ للرسول ،أعظم من حضورك
 ).  اهللا جل جالله:فقال عيل

فاتركوين  (، وأرحم بعباده من أنفسهم،إنه أعظم من مجيع املخلوقات
وشأين واذهبوا إىل أمري املؤمنني وارشحوا حالكم، وما تنقمونه عىل العامل 

 ). ون راضني وتكون، لعله حيصل مقصودكم:فقولوا
 فلام أذن ،ذن عليه وطلبوا اإل،حينئذ توجه املرصيون إىل منزل عثامن

 .معه هلم جرى ما الرواية تذكر ثم .)١(هلم دخلوا وسلموا عليه
 :ونقول
 لكتاب الفارسية النسخة عن مرتجم النص هذا أن :لنا يبدو  ـ١
ال يف و املتانة يفال  ،للكتاب امالع السياق مع ًمتوافقا راهن ال ولذلك ،الفتوح

 ..املقاصد عن التعابري يفال و ،املصطلحات يف الدقةال يف و ،الرصانة
 مراجعة لزوم إىل املرصي الوفد أرشد» عليه السالم «ًعليا إن  ـ٢
عىل  املشكلة طرح املصلحة من ير ومل. األمر معاجلة هو ليتوىل نفسه، اخلليفة

وهذا هو الترصف .. نفعه من أكرب رضره سيكون ذلك ألن الناس، سائر
                                     

 .٤٠٣ ص٢ج) ط دار األضواء( الفتوح البن أعثم )١(
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» عليه السالم «أنه ولو .والوجدان احلق يمليه ما ووفق ؛احلكيم واملسؤول
 ..ضده الناس وإثارة به، التشهري إىل لدعاهم عثامنل الكيد يريد كان
 عثامن حيرج ال لكي ه،ترافقطلبهم بم رفض» عليه السالم «إنه  ـ٣

عليه  «له يكون أن يف واألوهام الظنون عثامنب تذهب الوحتى  ،وجودهب
 األمر تدبري يف وأ ،إليهم بيشء اإلحياء يف أو حتريكهم، يف أثر أي» السالم
 ..معهم
 جاز: طالبكممل عثامن يستجب مل إذا: هلم يقل مل» عليه السالم «إنه  ـ٤

 أن وهي هبا، قيدهم ضابطة إىل ارجعهم بل لكم، روقي كام تترصفوا أن لكم
 يدفعهمأن  وال توازهنم،جيوز أن يفقدوا  فال ترصف، أي يف املصلحة يراعوا
 من ذلك ويكون.. ًسوءا األمر يزيد أرعن ترصف إىل اهلمعوانف غيظهم
 ..هبم والتنكيل إيذاؤهمثم  ضدهم، حادة مواقف اختاذ مربرات
 ألهنم.. عليهم ًوشاهدا ًرقيبا تعاىل اهللا جعل قد» عليه السالم «إنه  ـ٥

 ضامئرهم عىل مطلع ،ونجواهم برسهم عامل سبحانه أنه: يدركون
 املخلوقيننمن  أي من أكثر وهيمنته برقابته يشعروا أن وجيب.. ورسائرهم
 ..واملعني والكافل الضامن هوتعاىل  أنه كام.. واملربوبني

  :املصريون غضبوا هللا
من عبد « :َّإىل أهل مرص، حني وىل عليهم األشرت» مالسالعليه «وكتب 

ُاهللا عيل أمري املؤمنني، إىل القوم الذين غضبوا هللا حني عيص يف أرضه، 
ُوذهب بحقه، فرضب اجلور رسادقه عىل الرب والفاجر، واملقيم والظاعن، 
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 ..)١(فال معروف يسرتاح إليه، وال منكر يتناهي عنه
ًب تضمن ثناء عىل أهل مرص، ألجل ما فعلوه ان هذا الكتا :فقد يقال

 .عثامنيف موضوع » عليه السالم«وهذا ال ينسجم مع سياسات عيل .. ثامنبع
 : ونقول
َّهذا الفصل يشكل عيل تأويله، ألن أهل مرصهم «: قال املعتزيل  ـ١

منني أهنم غضبوا هللا حني عيص يف ، وإذا شهد أمري املؤعثامنالذين قتلوا 
 .)٢(» بالعصيان، وإتيان املنكرعثامناألرض، فهذه شهادة قاطعة عىل 

تدل عىل أن اجلور كان قد عم األمة » عليه السالم«إن كلامت عيل   ـ٢
وشمل الصالح والطالح، والظاعن واملقيم، والرب .. اإلسالمية بأرسها

 .يمن واملسيطروالفاجر، وكان هو امله
عىل أن املعروف كان قد اختفى من بني الناس، : ًودل كالمه أيضا  ـ٣

 .. ومل يعد يرى له أثر

                                     
 ٥٩٥و  ٦٢٢ ص٢٩جبحار األنوار و ٦٣ ص٣ج )برشح عبده(هنج البالغة  )١(

 وتاريخ األمم ١٥٦ ص١٦ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٧٤ ص٩والغدير ج
 واألمايل للمفيد ٢٦٦ ـ ٢٦٣ ص١ والغارات للثقفي ج٩٦ ص٥وامللوك ج

 ١جبن الدمشقي الجواهر املطالب  و٨٠ و ٧٩ واإلختصاص ص٨٢ ـ ٧٩ص
  .٣٦٦ص

 ورشح هنج البالغة للمعتزيل ٧٤ ص٩جالغدير و ٥٩٦ ص٣٣جبحار األنوار  )٢(
 .٤١٠ ص٣٨الكتاب ) صبحي الصالح(هنج البالغة  و١٥٦ ص١٦ج
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 ..إن املعروف هو الذي يعطي الناس الطمأنينة والراحة  ـ٤
 ..ًمل يعد الناس ينهى بعضهم بعضا عن املنكر  ـ٥
َإنه قد ذهب بحق اهللا، وحقه تعاىل هو العبودية له، وا  ـ٦ ِ إلعرتاف بألوهيته، ُ

 ..ًوربوبيته، فأصبح الناس عبيدا للدنيا، وأرسى لشهواهتم وأهوائهم
إىل أهل مرص بعد » عليه السالم«إن هذه الرسالة التي كتبها   ـ٧

عىل أن املرصيني كانوا خملصني يف عبوديتهم .. ، تدلعثامنسنوات من قتل 
وأهنم مل يغضبوا ألنفسهم، ومل يطلبوا الدنيا يف .. عثامنهللا حني ثاروا عىل 

 عنهم عثامنثورهتم تلك، بل غضبوا هللا تبارك وتعاىل ، عىل عكس ما يذكره 
 ..يف رسالته لعامله التي يطلب فيها إرسال ألف كر إليه

وهذه الرسالة تدل عىل أنه ينبغي حفظ الفضل ألهل الفضل، والثناء 
 .له، وأن تطاول الزمن ال يقلل من قيمة العملعليهم ألج

إن هذا اإلخالص، املصاحب للتضحية واجلهاد، وبذل اجلهد، ال   ـ٨
يسقط عن اإلعتبار ملجرد اخلطأ يف بعض مفردات املامرسة، فإن من يعطي 
ماله يف الصدقة قربة هللا، ال ينقص من ثوابه وقوعها بيد الغني، ألجل خطأ 

 .حقاقيف تشخيص مورد اإلست
  :الثائرين إىل املغرية يرسل عثمان

اذهب إىل أولئك : ثم طلب املغرية بن شعبة وقال له :قال ابن أعثم
 . القوم واسرتضهم

 . وتعهد هلم بأداء كل ما يطلبونه
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ويف ( حيتكم وإياهم إىل كتاب اهللا وسنة رسوله  بأن عثامن:وأخربهم
 .)فكمكل حال ال يود خال
 .  أفعل:فقال املغرية
 ارجع يا ، ارجع يا أعور: وحني اقرتب منهم صاحوا به،فذهب إليهم

 .  ارجع يا فاجر،فاسق
 .  بام أسمعوه إياه وأخرب عثامن، املغريةرجعف

 .  ومحله إليهم الرسالة السابقة، عمرو بن العاصثم استدعى عثامن
 ارجع يا عدو ، ال سالم عليك: وقالوا له، أقبحفكان ردهم عليهم

  !! فلست عندنا بمأمون وال نثق بك، يا بن النابغة!!اهللا
 .  بام لقي منهم وأخرب عثامن،فعاد عمرو بن العاص

 يا أمري املؤمنني، إن أولئك القوم مل يستمعوا :حينئذ قال عبد اهللا بن عمر
أرسلته إليهم يمكن أن يسمعوا كالمه فيطيعوا  فإن ،إال لعيل بن أيب طالب

 .)١(مراأل
 :ونقول

 :ال بأس بمالحظة ما نذكره ضمن العناوين التالية
  :!!فاجر يا ارجع !!فاسق يا ارجع
 رهاشت ما نسوا أهنم أو ،تارخيه يعرفون ال الناس أن املغرية ظن لقد  ـ١

                                     
 .٤١٠ ص٢ج) ط دار األضواء( الفتوح البن أعثم )١(
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 عمر، قبل من ًياوال كان حني ،زناه قضية معنه ذهبتأهنم و ،درغال من عنه
 فصل يف أوضحنا حسبام ،أراد ما له فكان عنه، احلد لدرءی سعوان عمر قد 

 .الكتاب هذا من سابق
 البالد، تلك أهل وعرفه ،والبرصة الكوفة توىل قد كان املغرية أن عىل
 الشئ وعسفه ظلمهمن  ، وناهلموفجوره فسقه املدينة أهل ًأيضا وعرف
 .الكثري
 حليتبج عليه الثائرين وبني اخلليفة بني يتوسط نأ اآلن يريد هو هاو
 .والسؤدد الكرامة أهل من أنه للناس ويظهر غريه، عىل به ويستطيل بذلك،

 يفاجأ به وإذ.. أن املرصيني جيهلون هذه األمور عنهويبدو أنه توهم 
 ال أنه وأفهمه وموقعه، حجمه، فهَّعر الذي ،واحلازم الرصيح املوقف هبذا

 به سارت قد وأنه .عنهم بخاف ليس وفجوره فسقه وأن. دهمعن له كرامة
 ..مرص أهل بلغ حتى الركبان،

أن أهل مرص الذين جاؤوا إىل املدينة مل يكونوا فيها  :يضاف إىل ذلك
منعزلني عن سائر الناس، بل كان فيهم من أهل املدينة، ومن أهل العراق، 

 !مخازيه؟فهل يسكت هؤالء، وال خيربون الناس الذين حوهلم ب
 اهللا رسول عهد يف )١(وقتلهم باألبرياء، غدر الذي يستطيع هل  ـ٢

 واخلطرية احلساسة القضية هذه مثل يف الناس يقنع أن »صىل اهللا عليه وآله«
 يقبل ضامنه، ويراعي عثامنوهل يرون أن ! هلم؟ به يتعهد بام سيفي بأنه

                                     
 .٨٤ ص ٩قاموس الرجال ج :  راجع)١(
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 .مقامه وشأنه
 ،عثامن إلصالح هيتمون وأمثاله ملغريةا أن يصدقوا أن يمكن وهل

 .. والدين الرشع بأحكام االلتزام عىل وعامله هو ومحله
 ! االلتزام؟ هبذا الوفاء رضورة املغرية يرى وهل
 ! هب غريه يقنع أن يستطيع أو بذلك، يقتنع والفاسق الفاجر وهل
 نفسك، نتأ تصلح ال ملاذا :هو سيسمعه الذي البدهيي اجلواب إن
 !، وتسلم نفسك لتقام احلدود عليك؟اهللا رشع إىل وتعود
 بن وعمرو املغرية أمثال عليه للثائرين يوسط حني عثامن إن  ـ٣

الكبار،  الصحابة من أي تأييد من إفالسه عن أعلن قد يكون العاص،
 ..هؤالء أمثال إال عنده يبق ومل..  يف هذه األمةاألخيارواألبرار 
رأوا  إذا به الثقة درجة من ويضعف الثائرين، عند يدينه هلؤالء إرساله إن

 يف عليهم يعتمد ومن أن أمثال املغرية وابن العاص هم ثقاته، وهم بطانته،
 .أموره مهامت

 رأيهصدقه، وطهارته، وجهاده، و يعرفون فالناس» عليه السالم «عيل وأما
 ..احلقيقة عىل وإصالحهم إلصالحه يسعى وهو م،وخمالفاهت عاملهو عثامن يف

  :مبأمون ليس العاص بن عمرو
 األغرب كان الثائرين إىل إرساله فإن العاص بن عمرو وأما
 :فهو واألعجب،
 هاَّوالو ،مرص عن عثامن هـعزلمنذ أن  عثامن عىل حيرض كان ً:أوال
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 عىل فيؤلبه ًعليا يأيت لجعو املدينة قدمفإنه ح، رس أيب بن سعدعبد اهللا بن 
 بأحداث خيربهم الركبان ويلقي طلحة، ويأيت الزبري، ويأيت ، بزعمهعثامن
 .عثامن
 ،عثامن قتل حتى وتربص ،فلسطني أرض إىل خرج ،عثامن حرص فلام
  .)١(أدميتها ًةقرح نكأت إذا ينإأنا أبو عبد اهللا،  :فقال

 .بالشام فلحق والزبري، طلحة قتل حتى وتربص
 يوسطه فكيف، عثامنفإذا كان إبن العاص مل يزل يؤلب وحيرض عىل 

                                     
رشح هنج و ،والواقدي ،الثقفي عن ٢٩١ و ٢٩٠ ص ٣١ ج نواربحار األ:  راجع)١(

ط (  وتاريخ األمم وامللوك٢٩١ ص٦ وج١٤٤ ص٢ج للمعتزيلالبالغة 
النصائح  و١٠١ ص١٧جالوايف بالوفيات  و٥٥٨ ص٣ج) مؤسسة األعلمي

 اهللا دعب ترمجة ٩١٩ و ٩١٨ ص٣ج) ط دار اجليل( ستيعابواإل ٥٨صالكافية 
 ٥ج األرشاف وأنساب ١٦٣ ص٣جالكامل يف التاريخ و ،رسح أيب بن سعد بن
القول الرصاح يف البخاري  و٢٨٣ص) مؤسسة األعلميط ( و ٧٤ص

 ٩ج ١٥٣ و ١٣٥ ص٢جالغدير  و٢٢٣صألصبهاين لوصحيحه اجلامع 
احلجة عىل الذاهب إىل تكفري  و٤٤٢ ص١جأعيان الشيعة  و١٣٩ و ١٣٨ص

رشح  و٢٨٣ص الصالح احللبي أليبتقريب املعارف  و٢٣٢صأيب طالب 
تاريخ مدينة دمشق  و٥٤٣ ص٢٦ وج٢١٤ ص١١ج )امللحقات(إحقاق احلق 

تاريخ عمرو بن  و٦٨ ص٢جهنج السعادة  و٢٨ ص٥٥ وج٤٢٦ ص٣٩ج
 .٢٣٥صر حسن إبراهيم حسن ودكتللالعاص 
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 !..عليه؟ الثائرين لدى عثامن
 بن سعد بن بداهللاع قبل مرص عىل ًواليا كان العاص بن عمرو إن :ًثانيا

 هجيعل فكيف. معه الويالت ذاقوا وقد املعرفة، حق يعرفونه وهم رسح، أيب
 .!رسوله إليهم؟ عثامن

 ما واملغرية العاص بن عمرو عن يعرف ال عثامن يكون أن يعقل أم
 !والدين؟ الرشع أحكام عىل وتعد ارهتاست من غريه، عنه يعرفه

 فقد فاعليه،أوًا عمرو يعرف ال من الناس أؤلئك بني كان لو أنه عىل
 سيخاطب وهو  وهو بينهم ومعهم،يعرفونه الذين الصحابة بينهم من كان
 الذين الرؤساء ومن البالد، أعيان من أو الصحابة من إما وهم. القوم ةعلي

 االعتامد إمكانية وعن موقعه، وعن الوسيط، هذا عن الصحابة سيسألون
 .امناتهضو وتعهداته ،قوالهأ عىل

 ال: له قالوا بل ،عمرو عىل السالم برد يرضوا مل أهنم: يالحظ :ًثالثا
 ولعلهم واإلسالم، اإليامن أهل من يرونه ال أهنم عىل يدل مما.. عليك سالم
 ..وتعاىل تبارك هللا كفره وعداوته عىل يدل ما بعض منه رأوا

 . دون الكافر..ًمسلام كان إذا ،والفاجر الفاسق عىل واجب السالم رد فإن
 فدل ،»النابغة ابن يا« :له قالوالقد خاطبوه بخطاب مقذع، حني  :ًرابعا

 يف الرايات ذوات من كانت العاص بن عمرو أمم كانوا يعرفون أن أهن عىل
 ،أربعة فيه اختلف وقد .سفاحو رعه من ولدتهو به محلت وقد ،اجلاهلية
أمرها  يف للتخفي جمال فال. وائل بن العاص أعني. هارجزا عليه فغلب

 ..طاهرةرشيفة وال  والدةله  تكن فلم. أمرهو



  ٥٩                                                        ..وساطات مع الوفد املصري   :  الفصل اخلامس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :عمر ابن مشورة
 عىل عمر ابن أشار خائبني العاص وابن املغرية رجع أن بعد أنه :وتقدم

 عليهم تفرض مكانته فإن إليهم،» عليه السالم «ًعليا يرسل أنب عثامن
 .منه القبول

 أن وحياول يكابر، كان ولكنه .ذلك جيهل كان  عثامنأن نظن وال
من  باألمر سيفوز الذي هو ًعليا أن يتوهم ألنه.. الناصعة احلقيقة يتجاهل

ِوال يريد أن يقبل أية مشورة تأيت من قبله.. هبعد ِِ َ. 
 تومهات زاد قد األمور، إصالحعىل » عليه السالم «عيل إرصار ولعل

 عثامن ناصحي خيطئ ال» عليه السالم «أنه يرى وهو وأذكاها، ،عثامن
 عن والرتاجع للخلل، إصالح لزوم يف رأيال يشاركهم هو بل ومنتقديه،
 ..األخطاء
 يريد أنه :القول قبل بالعمل له أثبت ًعلياأنه ال مربر خلوفه، فإن  مع

 ..امتياز أي عىل احلصول وال االنتقام، يريد وال اإلصالح،
» عليه السالم «عيل غري نأ : عثامنقتل وبعد قبل الوقائع اظهرت وقد

 البعد كل البعيد هووحده » عليه السالم«وعيل  والطامع، الطامح هوكان 
 هيرب كان عثامنبعد مقتل  نهأ: األمر به بلغ بل الطريقة، هبذه التفكري عن
 تواريوي يدافعهم، أيام مخسة وبقي غريي، والتمسوا دعوين :قوليو ،هممن

 .عليه ويرصون يالحقونه وهم. املدينة) بساتني أي (حيطان يف عنهم
 ،وأقاربه عامله محاية والتزامه ،هبا تعلقه وشدة للخالفة، عثامن حب نإ

 ..ليهع وهييمن يأرسه كان الذي هو ، وخمالفاهتمهممائرج كل عن والدفاع
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، »عليه السالم«ّويفسح له املجال للتبرص يف األمور، وتفهم حقيقة موقف عىل 
 ..وأهدافه
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  :سسادالفصل ال
 

  ..ةـبل حوب.. ةـليست توب
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  :وعودته عنها.. عثمانتوبة 

 جاء ً إن عليا:قال ، أبيهن، عأخرج الطربي من طريق عيل بن عمر
 يسمعه الناس منك، ًتكلم كالما:  بعد انرصاف املرصيني فقال لهعثامن

ويشهدون عليه ويشهد اهللا عىل ما يف قلبك من النزوع واإلنابة، فإن البالد 
يا عيل :  فال آمن ركبا آخرين يقدمون من الكوفة فتقول،قد متخضت عليك

 . إركب إليهم
 . ً وال أسمع عذرا،أقدر أن أركب إليهموال 

 .  يا عيل إركب إليهم:ويقدم ركب آخرون من البرصة فتقول
 .  واستخففت بحقك، رمحك،أيتني قد قطعتر ،فإن مل أفعل
 و أعطى الناس من ، وخطب اخلطبة التي نزع فيهاعثامن فخرج :قال

 ..أما بعد:  هو أهله ثم قال فقام فحمد اهللا وأثنى عليه بام،نفسه التوبة
 .)١(..إلخ

 ودفعه مروان ،ه عىل املنرببت توعثامن أنه بعد أن أعلن :وذكرت الروايات

                                     
والغدير  ١٦٤ ص٣جالكامل يف التاريخ  و ٣٩٥ ص٣ج مم وامللوكتاريخ األ )١(

 .١٨٠ ص٦أنساب األرشاف ج  وعن١٧٢ ص٩ج
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 . مبتهجنيعثامنوزبر الناس حني اجتمعوا عىل باب منها، إىل التنصل 
ما رضيت من مروان أ : وهو مغضب، فقالًبلغ عليا اخلرب، فأتى عثامن«

 ألراه ينإ و!د دينك، وخديعتك عن عقلك؟افسبإك إال منوال ريض 
 .»د بعد مقامي هذا ملعاتبتكئعاب اوما أن. سيوردك ثم ال يصدرك

 وال ،قد أطعت مروان«: وقالت له. الفرافصةبنت المته زوجته نائلة و
 . »قدر له عند الناس وال هيبة

 . )١(ه فلم يأت،فبعث إىل عيل
 :غوثال عبد الرمحان بن األسود بن عبد يوق

 ، وأجد عنده عامر بن يارس،فجئت إىل عيل فأجده بني القرب واملنرب
 .صنع مروان بالناس وصنع:  ومها يقوالن،وحممد بن أيب بكر

 !؟أحرضت خطبة عثامن:  فقالٌّ عيلَّ فأقبل عيل:قال
 .  نعم:قلت
 !قالة مروان للناس؟ أفحرضت م:قال
 .  نعم:قلت

 عياذ اهللا يا للمسلمني، إين إن قعدت يف بيتي :»عليه السالم«قال عيل 

                                     
 ٣٦٠ص ٤ج تاريخ األمم وامللوكو ٣٣١ ص٨وج ١٧٤ و ١٧٢ ص ٩ج الغدير )١(

 ٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣٩٧ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي(و 
 .١٦٦ ص٣جالكامل يف التاريخ  و١٤٧ص
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تركتني وقرابتي وحقي، وإين إن تكلمت فجاء ما يريد يلعب به : قال يل
 وصحبة رسول ، بعد كرب السن، فصار سيقة له يسوقه حيث شاء،مروان

 . »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 . إئتني: فلم يزل حتى جاء رسول عثامن:ن األسودالرمحن بقال عبد 

ما أنا بداخل عليك وال :  قل له:فقال عيل بصوت مرتفع عال مغضب
 . عائد

 فسألت ،ً بعد ذلك بليلتني جائيا فلقيت عثامن. فانرصف الرسول:قال
 ناتال غالمه من أين جاء أمري املؤمنني؟ 

 فغدوت فجلست :ن عند عيل، فقال عبد الرمحن بن األسود كا:فقال
إين غري : بارحة فجعل يقولال جاءين عثامن: فقال يل» عليه السالم«مع عيل 

 .عائد وإين فاعل
صىل اهللا عليه « بعد ما تكلمت به عىل منرب رسول اهللا : فقلت له:الق
روان إىل الناس وأعطيت من نفسك، ثم دخلت بيتك، وخرج م، »وآله

  !فشتمهم عىل بابك ويؤذهيم؟
 . وجرأت الناس عيل،نيت وخذل،قطعت رمحي:  فرجع وهو يقول:قال
 واهللا إين ألذب الناس عنك، ولكني كلام جئتك هبنة أظنها لك :فقلت

 .  واستدخلت مروان، فسمعت قول مروان عيل.رىض جاء بأخرى
 . ثم انرصف إىل بيته:قال
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 .)١( ال يفعل ما كان يفعل، عنهًمنكبا ً أزل أرى عليافلم
  :فرصة مروان

ًن مروان مل يكن قادرا عىل يشء من الفساد واإلفساد، لو مل يكن جيد إ
ً هذه التوبة ألنه خاف القتل، متاما وقد أعلن قبل عثامنًممهدا لدى  السبيل

ن حني ولك.. قدمة األوىل التي كانت ألهل مرصاملكام أعلن التوبة يف 
 نقضها عاد فنقضها، ومل هيبعىل شجعه مروان 

 كتب أهل :أخرج الطربي من طريق عبد اهللا بن الزبري عن أبيه قال
 يدعونه إىل التوبة، وحيتجون ويقسمون له باهللا ال يمسكون املدينة إىل عثامن

 . أو يعطيهم ما يلزمه من حق اهللا،عنه أبدا حتى يقتلوه
 قد صنع القوم ما : فقال هلم، نصحاءه وأهل بيتهقتل شاورفلام خاف ال

  !قد رأيتم فام املخرج؟
 فيطلب إليه أن يردهم ،فأشاروا عليه أن يرسل إىل عيل بن أيب طالب

 . ليطاوهلم حتى يأتيه أمداده، ويعطيهم ما يرضيهم،عنه
 وقد كان مني يف .ً حمميل عهدام وه، إن القوم لن يقبلوا التعليل:فقال

 . دمتهم األوىل ما كان، فمتى أعطهم ذلك يسألوين الوفاء بهق
مقاربتهم حتى تقوى أمثل من !  يا أمري املؤمنني:فقال مروان بن احلكم

                                     
ط مؤسسة ( و ٣٥٩ص ٤ج تاريخ األمم وامللوكو ١٧٥ ص٩ الغدير ج)١(

 .١٦٥ ص٣جلكامل يف التاريخ ا و٣٩٨ ص٣ج) األعلمي
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مكاثرهتم عىل القرب، فاعطهم ما سألوك، وطاوهلم ما طاولوك، فإنام هم 
 .بغوا عليك فال عهد هلم

 إنه قد كان من ! يا أبا حسن: فلام جاءه قال،فأرسل إىل عيل فدعاه
 ، وكان مني ما قد علمت، ولست آمنهم عىل قتيل.الناس ما قد رأيت

 فإن هلم اهللا عز وجل أن اعتبهم من كل ما يكرهون، وأن ؛رددهم عنياف
 . وإن كان يف ذلك سفك دمي،أعطيهم احلق من نفيس ومن غريي

 الناس إىل عدلك أحوج منهم إىل قتلك، :»عليه السالم«فقال له عيل 
هم يف قدمتهم ت وقد كنت أعطي،إين ألرى قوما ال يرضون إال بالرضاو

األوىل عهدا من اهللا لرتجعن عن مجيع ما نقموا فرددهتم عنك، ثم مل تف هلم 
 .  فال تغرين هذه املرة من شئ، فإين معطيهم عليك احلق، من ذلكءبيش

 .  فواهللا ألفني هلم، فاعطهم، نعم:قال
 إنكم إنام طلبتم احلق فقد ، أهيا الناس:فخرج عيل إىل الناس فقال

 قد زعم أنه منصفكم من نفسه ومن غريه، وراجع عن  إن عثامن.أعطيتموه
 .  ووكدوا عليه،مجيع ما تكرهون، فاقبلوا منه

 .  فإنا واهللا ال نرىض بقول دون فعل، فاستوثق منه لنا، قد قبلنا:قال الناس
 .  ذلك لكم:فقال هلم عيل

 ارضب بيني وبينهم أجال :م دخل عليه فأخربه اخلرب، فقال عثامنث
 . مهلة، فإين ال أقدر عىل رد ما كرهوا يف يوم واحدهيكون يل في

 ما حرض باملدينة فال أجل فيه، وما غاب :»عليه السالم«قال له عيل 
 .فأجله وصول أمرك
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 . ام نعم، ولكن أجلني فيام باملدينة ثالثة أي:قال
 .  نعم: عيلقال

 كتابا أجله  وكتب بينهم وبني عثامن،فخرج إىل الناس فأخربهم بذلك
 .فيه ثالثا عىل أن يرد كل مظلمة، ويعزل كل عامل كرهوه

ثم أخذ عليه يف الكتاب أعظم ما أخذ اهللا عىل أحد من خلقه من عهد 
 .نصار من وجوه املهاجرين واألً وأشهد عليه ناسا،وميثاق

 ورجعوا إىل أن يفي هلم بام أعطاهم من نفسه، ،فكف املسلمون عنه
 من ً عظيامًقد كان اختذ جنداو ويستعد بالسالح، ،فجعل يتأهب للقتال

 .رقيق اخلمس
 مما كرهوه، ومل ً مل يغري شيئا،فلام مضت األيام الثالثة وهو عىل حاله

 .، ثار به الناسًيعزل عامال
نصاري حتى أتى املرصيني وهم بذي وخرج عمرو بن حزم األ

إىل   فأرسلوا، وسار معهم حتى قدموا املدينة، فأخربهم اخلرب،خشب
أمل نفارقك عىل أنك زعمت أنك تائب من أحداثك، وراجع عام : عثامن

  وأعطيتنا عىل ذلك عهد اهللا وميثاقه؟ ،كرهنا منك
 .  أنا عىل ذلك، بىل:قال
 .)١(اب الذي وجدنا مع رسولك فام هذا الكت:قال

                                     
 ٤٠٣ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ١١٦ ص٥ تاريخ األمم وامللوك ج)١(

 .١٧٦ و ١٦٢ ص٩جالغدير و
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يف أمر  عثامن» عليه السالم«جع عيل اأنه ملا ر :النصوصوتذكر بعض 
عيل عىل  عثامن أن يكون قد كتبه أقبل عثامنمرص، وأنكر ب عاملهالكتاب إىل 

 هذه احللقة  واهللا لو كنت يف،ًإن يل قرابة ورمحا: فقال» عليه السالم«
 . فاخرج إليهم فكلمهم، فإهنم يسمعون منك،لفككتها عنك
تذر تعولكن أدخلهم حتى .  واهللا ما أنا بفاعل:»عليه السالم«قال عيل 

 .)١( فادخلوا،إليهم
 :ونقول

 :ال بد من مالحظة األمور التالية
  !:؟حيأي ذلك صح

ًويكتب كتابا ألهل مرص  يتوب عىل املنرب، عثامنن أ: نالحظ هنا  ـ١
 : املرصيون يصعد املنرب ويقولهولكنه حني يرجع عن. توبته هذهيضمنه 
قنوا يإن هؤالء القوم من أهل مرص كان بلغهم عن إمامهم أمر، فلام ت«

 .)٢(»أنه باطل ما بلغهم عنه رجعوا إىل بالدهم
 عىل فتوبته السابقة تدل.. هذا الرجلوأفعال فام هذا التناقض يف أقوال 

 ..أنه قد فعل تلك األمور التي أخذت عليه

                                     
 .٤٠٧ ص٣ج مم وامللوكتاريخ األ و١٨٢ ص٩ الغدير ج)١(

 ٣جمم وامللوك تاريخ األ و١٧٧ و ١٣٧ ص٩ وج١٥٣ ص٢جالغدير : راجع )٢(
 .٣٨٥ ص١جلقريش لحياة اإلمام احلسني  و٣٩٥ص
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ً إن ما بلغهم عنه كان باطال يدل عىل ضد ذلك، فأي ذلك :ًوقوله ثانيا
 ! هو الصحيح؟

 . !؟اقضةنوكيف جيرؤ عىل مواجهة الناس هبذه املواقف املت
 !يطيعوه؟أن قوا به، وثوكيف يطلب منهم أن ي

ال أدعي إىل توبة أقبلها، «:  إىل أهل مكةعثامن أن يكتب :ما معنى  ـ٢
  .)١(!؟»..وال تسمع مني حجة أقوهلا

 ثم نقضها، حتى اضطر عيل ،فإنه قد دعي إىل توبة، فأعلنها عىل املنرب
 ..إىل إعالن مقاطعته» عليه السالم«
  : ويستحل دماءهمهمكفري

م اجلنود للبطش  قد كفر أهل املدينة، وصار يسعى الستقداعثامنإن 
هبم، ملجرد أهنم يطالبونه بإصالح األمور، وباإلقالع عن املخالفات، 

 ..قدامهم عىل املحرماتإ حد لعامله يف انتهاكهم احلرمات، وعوبوض
!.. فهل هذه املطالبة من موجبات كفرهم؟ واستحالل دمائهم؟

ام،  ال سي؟خ ما أراده هبمنال يبادروه بام هو من سيطلب منهم أن وكيف 
وما .. »صىل اهللا عليه وآله«وهم يرون إرصاره عىل خمالفة سنة رسول اهللا 

 !..قرره الرشع احلنيف؟

                                     
  و٣٨ ص١ج )حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل و١٩٥ و ١٩٢ ص ٩ ج الغدير )١(

 .٥٤ ص١ج )حتقيق الشريي(
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  :التكفري متبادل
ً موقفا تكفرييا من الصحابة ظهر جليا يف قوله عن عثامنثم إن ل ً ً

إن أهل املدينة كفروا، وأخلفوا الطاعة،  «:املهاجرين واألنصار يف املدينة
 .»نكثوا البيعةو

 .»غزانا بأحدهم كاألحزاب أيام األحزاب، أو من « :وقال
وال .  إهنم عدول بأمجعهم:ةبمع أن أهل السنة يقولون عن الصحا

علامء أخيار أبرار، ال يدانيهم أحد يف كبار، و من بينهم صفوة هريب يف أن
 .الفضل واالستقامة والرب والصالح
أنه يستحل دماءهم، لذلك كتب إىل  : معناهوتكفريهم من قبل عثامن

 ..عامله بإرسال اجليوش إليه لكي ينتقم منهم
وهذا ما .. بة وبني عثامنفالتكفري واستحالل الدم متبادل بني الصحا

 إىل عقوبتهم، أو يف »عليه السالم« عيل بادرةميزيد من الشبهة يف جواز 
 .قتصاص منهماإلجة إرادة  بح  باإلعتداء عليهمالسامح

  : من التكفري×موقف علي 
قتل : ًروي أن عامرا نازع احلسن بن عيل، فقال عامر «:قال املرتىض

 ً.قتل مؤمنا: ً كافرا، وقال احلسنعثامن
 :، فقال»عليه السالم«وتعلق بعضهام ببعض، فصارا إىل أمري املؤمنني 

 !ماذا تريد من ابن أخيك؟
 .ين قلت كذا، وقال كذا إ:فقال
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 ؟عثامن أتكفر برب كان يؤمن به :»عليه السالم«فقال له أمري املؤمنني 
 .)١(»فسكت عامر
 : ونقول

 :ال بد من اإلشارة فيام ييل إىل بعض التوضيحات وهي
 ألجل حكمه بغري ما أنزل اهللا تعاىل عثامن إن تكفري عامر وغريه ل:ألف

ً يعني تكفري سائر الصحابة له أيضا، بل لعل الكثريين منهم كانوا يرون ال
لزوم قتله بسبب امتناعه من اخللع، أو ألسباب أخرى، قد ال تكون موجبة 

، فقد تقدم يف بعض فصول كقتله بعض النفوس املحرتمة.. ْللكفر بنظرهم
 .ود ببعض من قتلهم شكا من أهنم يطالبونه بالقعثامنهذا الكتاب أن 

» عليه السالم«يدل عىل أنه » عليه السالم« إن جواب أمري املؤمنني :ب
 من ناحية إخالله بالتوحيد، أو إنكاره األلوهية، فإنه قد عثامنال يكفر 

ً، ألن عامرا ال عثامنًأسكت عامرا بسؤاله إن كان يكفر برب كان يؤمن به 
، ليحكم عليه يف إيامنه صحة عثامن يدعي أنه مطلع عىل ضمري يستطيع أن

 ..ًوفسادا، ولذلك كان ال بد له من السكوت يف مقابل هذا السؤال
غري أن اجلميع يعلم أن الكفر ال ينحرص بإنكار األلوهية، أو باإلخالل 

 ما أنزل اهللا تعاىل، ويستشهد  حلكمه بغريعثامنًبالتوحيد، فإن عامرا كان يكفر 

                                     
مامة الشايف يف اإل و١٧٥ ص٣ ودالئل الصدق ج٤٨ ص٣ رشح هنج البالغة ج)١(

 .٢٨٦ ص٤ج
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َومن مل حيكم بام أنزل اهللاُ فأولئك هم الكافرون﴿: بقوله تعاىل ُ ُ ْ َِ َِ ْ ُْ َُ ْ ََ ُ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ﴾)٢(»)١( . 
 : واخلالصة

كان يعلم أن الكفر ال ينحرص بإنكار الرب والربوبية، » عليه السالم«إنه 
ري ذلك، ولكنه أراد أن بل هناك كفر بالصفات، وكفر بالنبوة، وكفر باملعاد، وغ

أنه ليس من املقبول أن يطرح أمثال هذه املوضوعات، فإهنا قد : يشري إىل عامر
، وأهنم هم الذين يثريوهنا، »عليهم السالم«تنسب إىل عيل وأهل البيت 

 .ونظرائه، ملكان عامر منهم» رمحه اهللا«ويلقوهنا إىل عامر 
ًهبام، وسكت عامر أيضا عن األمر يف دائرة اإل» عليه السالم«وقد أبقى 

قد فهم ما يرمي إليه » رمحه اهللا«مطالبته بالتوضيح والبيان، ربام ألنه 
 ..صلوات اهللا وسالمه عليه

 »عليه السالم«ً لعل ما ذكرناه آنفا هو الذي دعا اإلمام احلسن :ج
 ولكن ما معنى أن تتحدث الرواية »رمحه اهللا«إلثارة هذا املوضوع مع عامر 

، »عليه السالم«ع حصل بني عامر بن يارس، وبني اإلمام احلسن عن تناز
عليه «فهل يتجرأ عامر عىل اإلمام احلسن !.. حتى تعلق أحدمها باآلخر؟

يف يشء من أمور الدين أو الدنيا إىل هذا احلد؟ وهو قد عرف نزول » السالم
 صىل اهللا«اآليات القرآنية يف حقه، ومنها آية التطهري، وعرف قول النبي 

 ..وغري ذلك.. احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا: »عليه وآله

                                     
 . من سورة املائدة٤٤اآلية  )١(

 .١٧٥ ص١ ق٣ دالئل الصدق ج)٢(
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 أثار املوضوع مع »عليه السالم«فلعل املقصود هو أن اإلمام احلسن 
 للسامع منه، ومل يكن هناك أي خالف »عليه السالم«عامر، ثم أخذه إىل عيل 

ًحقيقي فعال، متاما كام جرى للملكني حينام رفعا أمرمها إىل داود  عليه وعىل ً
َإن هذا أخي له تسع وتسعون ﴿.. نبينا وآله الصالة والسالم يف قضية النعاج َُّ َ ٌ ُ َْ ِْ ِ َِ َ َ ِ

ِنعجة ويل نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزين يف اخلطاب َ َِ ِ ِ ِْ ِ ِ َّ ََ َ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ ٌ ِ ًْ ٌَ َ َ َ قال لقد ظلمك ،ََ َ َ َ َ ََ َْ
ًبسؤال نعجتك إىل نعاجه وإن كثريا َِ ِ ِ َِ َّ َِ َِ َ َ ِْ َ َ ِ ُ ُ من اخلِ َ ٍلطاء ليبغي بعضهم عىل بعض ِ ْ َ َ ْ َ َْ َ َْ َُ ُ ِ ِ َ

ُإال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وقليل ما هم وظن داود أنام فتناه  ُ ُ َ َّ َ ُ َ َّ َ َ ََّ َ َُ َ َّ َ َ ْ َ ٌَ َ ُ َِّ ِ ِ ِ َِ َ ِ
َفاستغفر ربه وخر راكعا وأناب َ َ ُ ََّ َْ ً ِ َ َّ َ َ َْ ََ َ﴾)١(.. 

، حيث »رمحه اهللا«ر  يالحظ هنا هذا التعظيم واإلجالل العلوي لعام:د
» رمحه اهللا«ًفجعل عامرا ! ماذا تريد من ابن أخيك؟: »عليه السالم«قال له 

 ..إمامه، وكذلك اإلمام احلسن» عليه السالم«أنه : ًأخا له، واحلال
ًمل يسأل ولده اإلمام احلسن، بل سأل عامرا عام » عليه السالم« إنه :هـ

عليه «ألنه يعلم أن اإلمام احلسن ، »عليه السالم«يريده من اإلمام احلسن 
كان عىل يقني مما يقول، وعامر فقط كان هو الذي حيتاج إىل » السالم

التوضيح والبيان، ويسعى لتحصيل اليقني، فهو الطالب، وهو الذي ينبغي 
 ..أن يوجه السؤال إليه

 بإيامن »عليه السالم« ال حاجة إىل اإلفاضة فيام قصده اإلمام احلسن :و
، وهو »عليه السالم«، فإن مقصوده هو نفس ما ذكره اإلمام عيل عثامن

                                     
 .سورة ص من ٢٤  و٢٣ ان اآليت)١(
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 ..ًإثبات أنه ال ينكر األلوهية، وال يرشك به أحدا
  :والطاعة.. البيعة

 ألهنم رأوا أنه مل يقم بام رشط عليه عثامنإن الصحابة إنام قاموا يف وجه 
ه عليه عبد رشطسنة نبيه، وخالف ما  فلم يعمل بكتاب اهللا و،يف عقد البيعة

 . وعمرًالرمحان بن عوف من العمل أيضا بسنة أيب بكر
 قام صاحبها بالرشوط التي  إذا،مة هللزممأهنم يرون البيعة  :والظاهر

فكيف إذا رأوا أنه .. أخذت عليه، فإذا مل يف هلم مل جيب عليهم الوفاء له
 !؟ هبم وقتلهمقاعح ألجل اإليجيمع اجلنود، وهييء السال

  :عثمانالبالد كلها ضد 
: عثامنقال ل» عليه السالم«ًأن عليا  «:رصحت رواية الطربي املتقدمة

 نفسه مل يرض بإنجاده، ألنه معاوية بل إن »..قد متخضت عليك إن البالد«
 .ً أن يفعل له شيئامعاويةفال يستطيع .. يهّيرى أنه بدل وغري فبدل ـ اهللا عل

وهذا يسقط ما حتاول بعض الرويات األخرى التسويق له من أن 
 .. كانوا قلة، ال شأن هلا وال مقدارعثامن  عيليعرتضونالذين 

عىل أن هذه الروايات لو صحت لكان ينبغي للصحابة أن يؤازروه 
ويمنع عنه ، أكثر أو أقلشهرين، أو ال أن يرتكوه حيارص .. وينرصوه عليهم

 . ثم يقتل،املاء
  :إن رجع هؤالء، فسيأيت غريهم

 هو أن الذين قدموا عثامنل» عليه السالم«ظاهر كالم أمري املؤمنني 
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مل يكونوا وحدهم .. املدينة من أهل الكوفة، أو مرص، أو البرصة، أو غريها
بل كان من ورائهم أمثاهلم، ممن كان من املتوقع أن يقدموا رتضون عليه، عي

 .. إن ظهر هلم فشل هؤالء يف مهمتهم،ًاملدينة أيضا
 من نة برد هذا الفريق بحف، إذن، أن ال يتوقع انتهاء األزمةعثامنفعىل 

 يريض هؤالء، ويريض بل ال بد من قرار واقعي حاسم.. الوعود يزجيها له
 .ممن خلفه

  :اإلصرار حىت املوت
ثم شحذ مروان عزيمته عىل .  عىل عدم القبول باخللععثامنإن إرصار 

فلم يسمح له بأن يرتاجع عن يشء مما طلب منه الرتاجع . هذا اإلرصار
 له باجليوش حتى قتل ـ إن ذلك كله ـ مل يأت من معاويةوعدم إنجاد .. عنه

 :اهر أهنم فكروا يف األمر، فظهر هلمفراغ، بل الظ
أن ال يبقى أمل لألمويني باخلالفة، ألن :  معناهعثامن إن عزل  ـ١

 ..الناس سوف يستهينون هبم، ويذلوهنم، وال يبقى هلم قيمة وال شأن
 إن ذلك قد يمهد الطريق ملالحقة كل ذلك الفريق باجلرائم التي  ـ٢

وستسرتد األموال التي استولوا عليها، . ي مارسوهاارتكبوها، واملآثم الت
بل قد تنال العقوبة اخلليفة املخلوع نفسه، وكان . وسيعزلون من مناصبهم

 .هو أعرف الناس بام صدر منه، وبام يأخذونه عليه، أو يطالبونه به
ان وسوامها من  ومروعاويةملً سيكون هو األكثر نفعا عثامن إن قتل  ـ٣

، ألنه يفسح املجال إلثارة الشبهة يف الناس، وادعاء مظلوميته، بني أمية
ُّورفع شعار املطالبة بدمه، ويمكنهم من ختري النخبة اإليامنية يف سياساهتم  ِّ
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 .اإلنتقامية
  : بل ينصر دينهعثمانال ينصر 

لتوسط لدى الذين با» عليه السالم« إن من غري املعقول أن يستمر عيل
أهنا وعود فارغة، وأهنم لن يطالبون باإلصالح، ويردهم، ثم يظهر هلم 

» عليه السالم«ًعىل يشء من مطالبهم، ألن ذلك يفقد عليا حيصلوا 
ـ والعياذ باهللا ـ بل هو يظهره هلم عىل أنه .  وعند غريهممصداقيته عندهم

 أو أنه ألعوبة، وضعيف ال ..ي عىل حدودهمداهن يف دين اهللا، راض بالتعد
 ً.يملك من أمره شيئا

أن .. عثامنمن أن يوضح ل» عليه السالم«من أجل ذلك كان ال بد له 
عليه أن ال يتوقع منه هذه املعونة التي من شأهنا أن تيسء إىل كرامته، وإىل 

ا لديه إنام يدخره ألن حرمته وكل م.. إىل إسقاط حرمتهتؤدي و. سالمة دينه
 جيدي يف هذا لديه ما، ومل يبق عثامنفإذا فقده وأنفقه عىل .. حلامية الدين

بدل أن يضحي السبيل، يكون قد ضحى بدينه وبكرامته من أجل شخص، 
 .بكل شيئ يف سبيل دينه، الذي حيفظ له كرامته وعزته

  :إفساد الدين واخلديعة عن العقل
ً فسادا للدين، ،هذا التنصل العثامين من التوبة» ه السالمعلي«اعترب عيل 

 .. وخديعة عن العقل
الدين، من حيث أنه يكرس اخلروج عىل يفسد  هووهو كالم دقيق، ف

 ويعطيها صفة الرشعية، من خالل محاية مقام خالفة ،، ومسلامتههأحكام
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مرارها،  واإلرصار عىل است،لتلك املخالفات» صىل اهللا عليه وآله«الرسول 
 .وعدم الرتاجع عنها

حكم اخلليفة بأن املعصية طاعة،  :معناهن الرجوع عن التوبة إبل 
 .واخلطأ صواب

، عثامنًوذلك أيضا خديعة للعقل، فإن ما جيري ال يصب يف مصلحة 
وال يزيده إال بالء وعناء، يف حني أن مروان يزينه له بصورة انتصارات، 

 .وة وشوكةوإنجازات تزيده ق
ه موارد اهللكة، د ليور،ًوكأنه يطلب منه أن يدع عقله جانبا، لينقاد له

، النجاة من اهللكاتن مروان ال يريد له أل، احيث ال يمكنه أن يصدر عنه
 . ذلكأو ال يستطيع
  !:؟عثمان إىل ×ود علي عملاذا ال ي

جها بأن ًوقد أدركت زوجة عثامن بعضا من احلقيقة، ونصحت زو
. »عليه السالم«فحركه ذلك إىل أن يرسل إىل عيل .. يكف عن طاعة مروان

أهنا لن تكون : مل يأته هذه املرة، ربام ألنه يعلم» عليه السالم«ًولكن عليا 
 نفسه، ألن عثامنًأفضل من سابقاهتا، إن مل تكن ستزيد األمر سوءا عىل 

نقضها مرة أخرى سيقرب النهاية السيئة عودته إليه، وقبوله بوعوده، ثم 
لثائرين أنه يتالعب هبم، وباخلرية من أصحاب رسول ل ذ سيتأكد، إعثامنل

 وربام ال يتمكن أحد بعد هذا من صدهم عن .»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 .ًممارسة أساليب من العنف، ربام تلحق أرضارا هائلة بالكيان كله

ٍوهو بمثابة صدمة وفرصة كان أنفع له، » عليه السالم«فعدم جميء عيل 
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 ملراجعة حساباته، والرتاجع عن األمور التي يأخذها الناس عليه، إن عثامنل
 ..ًكان حقا يعني ما يقول

اد دزي يبادر إىل يشء من ذلك، بل هو ولكن األيام كانت متيض، وال
م ثًح أكثر عنادا يف الدفاع عن مآرضابه، وأصبأًرصارا عىل طاعة مروان، وإ

 .عامله
، حيث رفض »عليه السالم«فظهر بذلك صوابية موقف أمري املؤمنني 

 .العودة حني أرسل إليه
  :قطعت رمحي وخذلتين

عليه « حني مل جيد عند عيل عثامن أن :ًاأيضوقد أظهر النص املذكور 
عليه « عىل عيل  أظهر سخطه، نقض توبته عىل املنربهنألما حيب، » السالم
ً، واعتربه قاطعا لرمحه، خاذال له»السالم  ..ً جمرئا الناس عليه،ً

عليه «أنه ينظر إىل األمر، وكأنه أمر شخيص، ال بد لعيل  :فدل ذلك عىل
عد، يًأو مظلوما، وأن ينرصه حني كان ًأن يكون معه فيه، ظاملا » السالم

حيث يتوب، وحني ينقض توبته، وينرصه حني خييس بوعوده، ويكون معه 
وهذا هو عني منطق أهل .. ويدفع عنه حني يعيص اهللا، وحني يطيعه

 ..ي رفضه اإلسالم وأدانهذاجلاهلية ال
  :املطاولة إىل أن يأيت املدد

 ال يريد أن يتخىل عن أي من عامله، عثامنأن  :ثم أظهرت الوقائع
هنم، ويتخذون مال اهللا دوال، وعباده الذين كانوا يقتلون الناس، ويظلمو
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 ورد يفكام .. ويريد أن يطاول الناس حتى يأتيه املدد، فينتقم منهم.. ًخوال
 . عن عبداهللا بن الزبري، عن أبيه،النص الذي رواه الطربي

 فال ، أهنم قد بغوا عليه:، وحجته يف ذلكيهوهذا هو اقرتاح مروان عل
 .عهد هلم

ًوان عىل اعتبارهم بغاة، فإهنم كانوا إىل تلك وال ندري ما الذي محل مر
الساعة يطالبون اخلليفة بإنصافهم، وبالرجوع عن املخالفات ألحكام 

يف مرص، وحني قبل ذلك منهم رجعوا إىل بالدهم .. الرشع والدين
ففاجأهم كتابه إىل ابن أيب رسح الذي يأمر فيه بقتل البعض من رؤسائهم، 

 .بالبعض اآلخروبالتنكيل 
  :!؟ل اخلداع حالله

 فإن ،ولو سلمنا ما ادعاه مروان من أهنم ال عهد هلم، ألهنم قد بغوا
ً أن خيدع عليا بإهيامه أنه مقلع عام عثامنكيف جاز ل: السؤال الكبري هو

طلب منه اإلقالع عنه، وتائب عام بدر منه، وأنه سوف يصلح األمور، يف 
طش ب لي، املطاولة إىل أن يأتيه املددحني أنه يبطن خالف ذلك، ويريد

 !الناس وهم غافلون؟ب
لنقمة » عليه السالم«ض أمري املؤمنني َّعرلو حصل ذلك، يكون قد و

ً لكونه أصبح سببا يف حلول البالء هبم، وآلة غدر ،أولئك الناس عليه
 .ووسيلة خداع، قد تنتهي بإحراق األخرض واليابس

 ! أين هي كرامات الناس؟و
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هي وعود و ؟كون الوفاء بالوعودوي ومتى تقدم العهود،وكيف، 
 !.ها األرواح واملهج، وربام مصري األمة بأرسها؟ نقضثمنسيكون 

  :نثيقسم وحي
بنكثه، ونقضه للعهد والوعد الذي أعطاه » عليه السالم«ره َّذكقد و

وعرب عن خشيته من أن يكون اهلدف هو . للمرصيني يف قدمتهم األوىل
 ..يعةالتغرير واخلد
 يعرتف باحلق عثامن ف..في بام يعطيه من احلقي له بأنه سعثامنويقسم 

عهد ووعد  عن احلق إىل الباطل، حتى لو مل يكنل  يصح العدوهنا، فهل
فقد اجتمعت األسباب كافة عىل ..  فكيف إذا كان ذلك كذلك!؟وقسم

 .. لزوم الوفاء
  :اإلميان حنث دالالت

ًقد قدمت هذه املبادرة العلوية للناس دليال آخر، وحجة بالغة و
 ،يامنهأب وحنثه ،بوعوده هفالإخو لعهوده، عثامنودامغة تتمثل بنكث 

 .. كام تدل عليه النصوص الروائية والتارخيية..أعطاها التي ملواثيقه ونقضه
 :شأنه من باإليامن واحلنث للمواثيق، النقض وهذا
  .يهعل أخرى حجة، وأن يكون عثامنأن يؤكد صحة ما يقال عن  ً:أوال
 موقفه يف ينطلق يكن مل عثامن أن عىل آخر ًحسيا ًدليال يعطيهو  :ًثانيا

وأصول حتكم حركته وهتيمن عليها، وال كان حينث بإيامنه،  مبادئ منهذا 
 حمرم باإليامن احلنث فإن.. تعاىل اهللا رضا ءاغابتوخيل بوعوده وعهوده، 
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 .املحرمات بارتكاب تعاىل رضاه يطلب وال .ًرشعا
عليه  «عيل بني املقارنة إىل الناس يدعو إن هذا النقض واحلنث :ًثالثا
 حاله، يف التفكري وإىل.. بمقامه واملستأثرين حقه، غاصبي وبني» السالم

 عن يأبون وال ت،احلاال وهاتيك الصفات، هذه هلم ًأناسا يواجه وهو
 !!الروح هذه وبمثل الطريقة، هبذه الناس سائر ومع معه، التعامل
 القضايا يف بوعوده وخيلف عهوده، وينقض يامنه،أب حينث من :ًرابعا
 ينسب ما بيكذت املبادرة إىل يمكن ال. وخيارهم القوم كبار ومع الكربى،

 من هم الذين له،عام إىل ينسب عام ًفضال وخطرية، كبرية خمالفات من إليه
 .. دمه»صىل اهللا عليه وآله«وبعضهم اهدر النبي ! ؟والسفهاء الطلقاء

مع  املستقبل إىل والسكينة الطمأنينة الناس تعطي وضابطة قاعدة وأية
 هؤالء ينتقم ثم والعهود، الوعود تنكث ال أنوما الذي يضمن . هؤالء
 .انتقام رش هم خمالفيمن احلكام

  :الشروط الفاضحة
أهنا عني العدل يف اءت الرشوط التي ال يمكن ألحد اجلدال وج

 أما البعيد فأجله وصول ، وهي أن يبدأ التنفيذ فيام هو حارض،واإلنصاف
 .أمره

طلب منه أن يؤجله ثالثة فًتى يف هذا أيضا، ح قد ماحك عثامنولكن 
 ملاذا يؤجل  إذوهذا يثري الريب والشبهة،.. أيام يف خصوص ما كان باملدينة

 ال جيوز اإلبقاء عىل الباطل احلال أنهو..  أيامهذا احلارض القريب إىل ثالثة
 .. واخلطأ حلظة واحدة
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مل » عليه السالم« هذه الفرصة، ألنه منحه» عليه السالم«ًولكن عليا 
 واإلذالل، ، واإلهانة،أنه يتعرض لالبتزازدعاء يرد أن يفسح له املجال ال

..  ذلكما إىلً أو قاسيا، أو ،ً ويصري عيل ظاملا،ًاس مظلومافيصري بنظر الن
 . أن تظهر األيام الثالثة نواياه، وبعض ما ينطوي عليهفعسى

 ،وإذ بالثالثة أيام تتمخض عن تأهب للقتال، واستعداد بالسالح
 .  الذي كان عنده من رقيق اخلمس،وإعادة جتميع جنده العظيم

أهنم كانوا أربعة » عليه السالم«وقد ذكرت بعض الروايات عن عيل 
 .، وتفاقمت املشكلة كام تقدم ثم ظهر كتابه مع رسوله،آالف
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  :بعالفصل السا
 

 ويستنجد به×عثمان يشكو عليا ..  
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  :×عثمان يشكو ويضج من علي 
، عن عيسى بن داود، عن رجاله، عن وروى الزبري بن بكار، عن عمه

 فبلغه، ،ملا بنى عثامن داره باملدينة أكثر الناس عليه يف ذلك: ابن عباس، قال
 فحمد اهللا وأثنى عليه ، ثم صىل بنا، ثم عاد إىل املنرب،فخطبنا يف يوم اجلمعة

 :وصىل عىل رسوله، ثم قال
عداء  هلا حساد حسبها، وأثفإن النعمة إذا حدثت حد ..أما بعد

 ليحدث هلا حساد عليها، ومتنافسون فيها، ًقدرها، وإن اهللا مل حيدث لنا نعام
 وضم القاصية ، إرادة مجع املال فيه،ولكنه قد كان من بناء منزلنا هذا ما كان
 واستأثر ،ان وأنفق شيئ،أخذ فيئنا: إليه، فأتانا عن أناس منكم أهنم يقولون

ا غيب عنهم، وكأهنم هيابون َّ، كأنً، وينطقون رساًبأموالنا، يمشون مخرا
مواجهتنا، معرفة منهم بدحوض حجتهم، فإذا غابوا عنا يروح بعضهم إىل 

 من نظرائهم، ومؤازرين من ًبعضهم يذكرنا، وقد وجدوا عىل ذلك أعوانا
 !.ً رغامًورغام! ً بعداًشبهائهم، فبعدا
 : »عليه السالم « ثم أنشد بيتني يومئ فيهام إىل عيل:قال
 ا ـافيـج شـالـرى مما تعـت تـسـفل  ل ـت واشتعـنـام كـار أينـد بنـتوق

 ا ـيـائـوشيكا وال تدعى إذا كنت ن    هــك أهلــتشط فيقيض االمر دون
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  بن أيب طالب فبرص بعيل،ثم هم بالنزول :وذكر متام خطبته، ثم قال
  وناس من أهل هواه»رمحه اهللا « ومعه عامر بن يارس»عليه السالم«

 ! ؟ً ال جهاراًإرسارا! أهيا.. أهيا: جون، فقاليتنا
 من ضعف مرة،  ما أحنق عىل جرة، وال أويت،أما والذي نفيس بيده

 ، لعاجلتكم، فقد اغرترتم، ويل ولكم، والرفق يب وبكم،ولوال النظر مني
 . وأقلتم من أنفسكم

 وإيثاري ، اللهم قد تعلم حبي للعافية:ثم رفع يديه يدعو وهو يقول
 .تنيهاآمة فللسال
 ..، وقام عدي بن اخلياد»عليه السالم «فتفرق القوم عن عيل :قال

 وأتاه الناس وفيهم ، فأتى منزله،ونزل عثامن: وكلمه بكالم ذكره، ثم قال
 .ابن عباس، فلام أخذوا جمالسهم أقبل عىل ابن عباس

 ! ما يل ولكم يا بن عباس؟ :فقال
 .. نقمون عيل أمر العامة لت،ما أغراكم يب، وأولعكم بتعقيب أمري

خسأ ا .. :وعاتبه بكالم طويل، فأجابه ابن عباس، وقال ـ يف مجلة كالمه ـ
مر غلب غضبك وال يغلبك، فام دعاك إىل هذا األا، وكالشيطان عنك ال يركب

 !الذي كان منك؟
 . دعاين إليه ابن عمك عيل بن أيب طالب :قال

 !. وعسى أن يكذب مبلغك :قال ابن عباس
 . إنه ثقة :عثامنقال 
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 . إنه ليس بثقة من أولع وأغرى :قال ابن عباس
 . اهللا إنك ما تعلم من عيل ما شكوت منه؟! يا بن عباس :قال عثامن
اللهم ال، إال أن يقول كام يقول الناس، وينقم كام ينقمون، فمن  :قال

 !أغراك به وأولعك بذكره دوهنم؟
 ،مر ينصب نفسه لرأس األ من أعظم الداء الذييفتآإنام  :قال عثامن

 . وهو عيل ابن عمك، وهذا ـ واهللا ـ كله من نكده وشؤمه
 .إن شاء اهللا: قل! استثن يا أمري املؤمنني! ًمهال :قال ابن عباس

 .إن شاء اهللا :فقال
سالم والرحم، فقد واهللا غلبت اإل! إين أنشدك يا بن عباس :ثم قال

 ، إليكم دوينًان صائرامر كوابتليت بكم، واهللا لوددت أن هذا األ
 ً واهللا لوجدمتوين لكم خرياً وكنت أحد أعوانكم عليه، إذاي،فحملتموه عن

 .مما وجدتكم يل
 واختزلوه ، ولكن قومكم دفعوكم عنه،مر لكمولقد علمت أن األ

 !؟ أم رفعوه عنكم!؟.)ظ. عنه (دونكم، فواهللا ما أدري أرفعوكم
 ! مهال يا أمري املؤمنني :قال ابن عباس

فإنا ننشدك اهللا واالسالم والرحم مثل ما نشدتنا، أن تطمع فينا وفيك 
، فإذا صار ً، إن أمرك إليك ما كان قوالً، وتشمت بنا وبك حسوداًعدوا

فعال فليس إليك وال يف يدك، وإنا واهللا لتخالفن إن خولفنا، ولتنازعن إن 
قول قائل منا  إال أن ي،مر صار إلينا دونكنوزعنا، وما يمتنك أن يكون األ

 ! ويعيب كام عابوا،ما يقوله الناس
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مر فعن حسد قد واهللا عرفته، وبغي واهللا وأما رصف قومنا عنا األ
 .علمته، فاهللا بيننا وبني قومنا

 فلعمري إنك !نك ال تدري أرفعوه عنا أم رفعونا عنه؟إوأما قولك 
 إىل ًنا، وال قدرا إىل فضلًمر ما ازددنا به فضاللتعرف أنه لو صار إلينا هذا األ

قدرنا، وإنا ألهل الفضل وأهل القدر، وما فضل فاضل إال بفضلنا، وال 
سبق سابق إال بسبقنا، ولوال هدانا ما اهتدى أحد، وال أبرصوا من عمى، 

 .وال قصدوا من جور
 !حتى متى ـ يا بن عباس ـ يأتيني عنكم ما يأتيني؟ :فقال عثامن

 ! احلق عليكم أن أراقب وأن أناظر؟، أما كان يل منًهبوين كنت بعيدا
بىل، ورب الكعبة ولكن الفرقة سهلت لكم القول يف، وتقدمت بكم 

 . رساع إيل، واهللا املستعانإىل اإل
 وإذا به من ،»عليه السالم «فخرجت فلقيت عليا :قال ابن عباس

 ، أضعاف ما بعثامن، فأردت تسكينه فامتنع، فأتيت منزيليالغضب والتلظ
 . واعتزلتهام،يبوأغلقت با

فبلغ ذلك عثامن، فأرسل إيل، فأتيته وقد هدأ غضبه، فنظر إيل ثم 
ما أبطأ بك عنا، إن تركك العود إلينا دليل عىل ! يا بن عباس: ضحك، وقال

 وعرفت من حاله، فاهللا بيننا وبينه، خذ بنا يف غري ،ما رأيت عن صاحبك
 .ذلك

 »عليه السالم«  عن عيلفكان عثامن بعد ذلك إذا أتاه :قال ابن عباس
وال يوم اجلمعة حني أبطأت عنا وتركت :  فأردت التكذيب عنه يقولءيش
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 .)١(العود إلينا، فال أدري كيف أرد عليه
 : ونقول
 حتدث هذا النص عن أن عثامن واجه مشكلة فحاول معاجلتها،  ـ١

وذلك حني بنى داره الفخمة يف املدينة، فعاب عليه الناس ذلك وأكثروا، 
 ..، واستأثر بأمواهلم)أي ماهلم(اهتموه بأنه أخذ فيأهم، وأنفق شيئهم و

 أن عالجه قد اقترص عىل عرض العضالت، وعىل :وقد الحظنا
 ..التأنيب والتقريع، ألهنم ال يواجهونه وبني أبيه بذلك

أنه يملك القوة عىل مواجهة مناوئيه، ولكنه حياول أن يرفق  :ثم ادعى
 .قوبة، رغم استحقاقهم هلا، بسبب جرأهتم وغرورهمهبم، وال يعاجلهم بالع

ًالتعريض بعيل، واهتمه بأنه يشتعل حقدا، وأن  :وأضاف إىل ذلك
 ..األمور تقىض دونه، وال يدعى إىل أمر إذا غاب عنه

وهذه معاجلة فاشلة، فإهنا مل تتضمن ما يقنع، أو يشفى الغليل، بل 
 ..ًألمر سوءاتضمنت هتديدات واهتامات تزيد الطني بلة، وا

أي أن عثامن مل يبني هلم أن املال الذي استفاد منه يف بناء داره، هل كان 
 ..من مال املسلمني، أو من فيئهم وشيئهم أم ال

مع أن عثامن كان ال حيتاج إىل األخذ من بيت املال، فهو عىل حد تعبريه 
أمل أكن . ًمن أكثر قريش ماال، وأظهرهم من اهللا نعمة: يف خطبته هذه نفسها

                                     
 ورشح هنج ٦٠٧ ـ ٦٠١ واملوفقيات ص٤٥٦ ـ ٤٥٣ ص٣١ بحار األنوار ج)١(

 . باختالف١٠ ـ ٦ ص٩البالغة للمعتزيل ج
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 ! عىل ذلك قبل اإلسالم وبعده؟
 إذا كان يملك األموال اجلزيلة، وينفق النفقات :ولكن السؤال هو

فلامذا .. اجلليلة، ومنها ما زعموه من رشائه بئر رومة، وجتهيزه جيش العرسة
أمل يكن يكفيه أن ! وملاذا يتهدد ويغضب؟! يتهمونه بأخذ أموال بيت املال؟

 !يبني كذهبم عليه؟
وإنام يعرتض الناس ألهنم .. لو مل يكن خازن بيت املال قد أعلن ذلكف

يعلمون أن األموال التي دخلت إىل بيت املال مل ترصف بعد عىل أحد، 
أو رأوا كيف أخذت ومن أخذها ومتى نقله .. ولكنهم جيدوهنا قد تبخرت

 ! فلامذا يمد يده عىل بيت املال، ثم ينكر ذلك؟. منه
لتهديد والذم واإلهتام إذا كان يستطيع أن يثبت كذب وملاذا يلجأ إىل ا
 ! التهمة املوجهة إليه؟

 !..وملن وإىل متى يدخر تلك األموال الطائلة واهلائلة؟
ًأال يدري أن التهديد والوعيد، والتقريع والذم، يزيد الناس إرصارا 

 ..عىل املطالبة بحقهم، وبأمواهلم املنهوبة
حني عاد إىل منزله، وعاد الناس معه إن ما طلبه من ابن عباس  ـ ٢

 .وكشف رسه.. إليه، هو جمرد أن يكف بنو هاشم عن تعقب أمره
! ًفلامذا يريد عثامن أن جيعل أمور بيت املال، وما يرتكبه عامله أرسارا؟

وأن يطالبوا ! وأن يسألوا عنها؟! ًأو أمورا يمنع عىل الناس أن يتعقبوها؟
 !؟أهل السلطة بإصالح ما فسد منها

للناس عىل مراقبة أعامله يف » عليه السالم«وأين هذا من حتريض عيل 
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فال تكفوا عن مقالة بحق، أو مشورة : ، فيقول»عليه السالم«خالفته 
 .)١(!بعدل؟

ًإن لكم أن ال أحتجز دونكم رسا إال  :»عليه السالم«وأين هو من قوله 
 .)٢(!يف حرب؟

من النصيحة ألئمة وأين هو عام أوجبه اهللا تعاىل عىل الناس 
 .)٣(!املسلمني؟

                                     
مصباح و ٣٥٦ ص٨جالكايف و ٢٠١ ص٢ج )برشح عبده(هنج البالغة  : راجع)١(

 ٢٥٣ ص٢٧جبحار األنوار و ٦٩ ص٢ج) مستدرك هنج البالغة(البالغة 
 ١٨٦ ص٢جهنج السعادة  و٣٥٩ ص٧٤ وج١٥٤ ص٤١ وج١٨٦ ص٣٤وج

 .١٨ ص٢٢جتفسري اآللويس  و١٠٢ ص١١ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و

 ٢١٧ ص١ واألمايل للطويس ج٧٩ ص٣ج )برشح عبده(هنج البالغة :  راجع)٢(
 ٤جهنج السعادة  و٣٥٤ ص٧٢ وج٤٦٩ و ٧٦ ص٣٣األنوار ج بحارو

ي  وصفني للمنقر١٦ ص١٧ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٢٩ص
 .١٠٧ص

األمايل و ٣٧٨ ص١جدعائم اإلسالم  و٤٠٤و  ٤٠٣ ص١جالكايف :  راجع)٣(
مستدرك و ٤٣صحتف العقول و ١٤٩صاخلصال و ٤٣٢صلصدوق ل

بحار و ٣٦٩صفقه الرضا و ١٨٧صلمفيد لاألمايل و ٤٥ ص١١جالوسائل 
 ١١٤ و ٧٠ و ٦٩ و ٦٨ ص٢٧ وج١٣٩ ص٢١ وج١٤٨ ص٢جاألنوار 

   = ١٤٦ و ١٣٠ ص٧٤ وج٦٦ ص٧٢ وج٢٤٢ ص٦٧ وج٣٦٥ ص٤٧وج
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وبني » عليه السالم«ًبأن عليا : رصح عثامن يف كالمه البن عباس ـ ٣
.. هاشم، ومن هم يف خطهم إنام ينقمون عليه تعديه عىل أمور عامة الناس

فلم يكونوا إذن يريدون احلصول عىل يشء ألنفسهم، وال الوصول إىل 
ح ما فسد من أمور األمة، فلامذا وإنام يريدون إصال.. امللك والسلطان

وملاذا حيتاج إىل ابن عباس، ليطلب منه أن يبعد ! يغضب عثامن إذن؟
 !الشيطان عن نفسه؟

إن ابن عباس نبه عثامن إىل أنه إنام يترصف بإحياءات من أهل  ـ ٤
النميمة، واملفسدين الذين هيمهم إلقاح الفتنة، وكانوا يغرون عثامن 

عىل وجه اخلصوص، ويوغرون صدره »  السالمعليه«بالصحابة وبعيل 
 .عليهم وعليه

مل يكن يزيد عىل » عليه السالم«ًإن ابن عباس أعلم عثامن بأن عليا  ـ ٥

                                     
مستدرك  و٢٣١ و ٢٣٠ ص١ججامع أحاديث الشيعة  و٤٦ ص٩٧وج= 

املعجم و ١٣٩ ص١ججممع الزوائد  و٨٣ ص٣وج ٥١٣ ص١جالبحار  سفينة
نور  و٤٤٧ ص٢وج ١٧٣ ص١جتفسري القمي و ١٢٧ ص٢جلطرباين لالكبري 

حاشية و ٨٥٩ ص٢جتأويل اآليات  و٦٩٠ ص٥وج ٦٥٦ ص١جالثقلني 
رشح : وراجع ١٩٦ ص١٣جعون املعبود و ١٥٨ ص٧جىل النسائي السندي ع

الفتوحات  و١٧٧صلحر العاميل لاإلثنا عرشية  و٣٨ ص٢جلنووي لمسلم 
 ٤جسبل السالم  و٦٧٢صالثمر الداين  و٤٦٩ ص٤جبن العريب الاملكية 

  .٧٤ ص١جالديباج عىل مسلم  و١٢٨ ص١جفتح الباري  و٢١٠ص
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 ..ما يتداوله الناس من أمور عثامن، وما جيري يف حكومته
أعظم الداء له، » عليه السالم«إن عثامن أوضح أنه يرى يف عيل  ـ ٦

ينصب نفسه ليكون رأس هذا » ليه السالمع«أنه : والذي يزعجه منه
 ..األمر
إنه يود لو كان بنو هاشم هم الذين يتولون األمور، : يقول عثامن ـ ٧

ونحن ال ندري ملاذا ال يبادر إىل ذلك، وحيقق .. ويكون عثامن أحد أعواهنم
ًأمنيته، ويريح نفسه، ويريح الناس، فإن هذا األمر كان ميسورا له، وهو 

هبذا احلق، ويسلمه إليه، » عليه السالم« يمكنه أن يعرتف لعيل بيده، إذ كان
 ..ويثبت القول بالفعل

إن عثامن يعرتف بأنه يعلم بأن األمر لعيل وبني هاشم، ولكن  ـ ٨
 ..قومهم اختزلوه دوهنم، ودفعوهم عنه

وثمة أمور أخرى، تضمنها النص املتقدم تعلم باملراجعة والتأمل، 
 ..ليه، واهللا هو املوفق واملعنيوحسبنا هنا ما أرشنا إ

 للعباس ×عثمان يشكو عليا &:  
ومما جرى يف السنة الثانية والثالثني للهجرة، ما روي عن ابن عباس 

 : من أنه قال
 وال سألته ،لومه فيه أو يعذرهي يف أمر عثامن ًما سمعت من أيب قط شيئا

نا عنده ليلة ـ  خمافة أن أهجم منه عىل ما ال يوافقه، فإ، من ذلكءعن يش
 . هذا أمري املؤمنني عثامن بالباب: ونحن نتعشى ـ إذ قيل

 .إئذنوا له :فقال



  ١٨ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٩٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فأوسع له عىل فراشه، وأصاب من العشاء معه، فلام رفع قام ،فدخل
 : أنا، فحمد عثامن اهللا وأثنى عليه، ثم قالُّمن كان هناك وثبت
 ، شتمني،فإين جئتك أستعذرك من ابن أخيك عيل! أما بعد يا خال

، وإين أعوذ باهللا منكم يا بني عبد ي وطعن يف دين، وقطع رمحي،وشهر أمري
 فقد تركتموه يف يدي من ،نكم غلبتم عليهأ تزعمون ً إن لكم حقا،املطلب

 ! وأنا أقرب إليكم رمحا منه؟،فعل ذلك بكم
، ولقد دعيت أن أبسط عليه فرتكته هللا ًوما ملت منكم أحدا إال عليا

 . ا أخاف أن ال يرتكني فال أتركهوالرحم، وأن
 :فحمد أيب اهللا وأثنى عليه، ثم قال :قال ابن عباس
 لنفسك فإين ال أمحدك ً فإن كنت ال حتمد عليا، يا بن أختيأما بعد،

 فلو أنك اهتمت نفسك للناس . وحده قال فيك، بل غريه، وما عيللعيل
 ،ا مما نزلوا وارتقو،يتقاهتم الناس أنفسهم لك، ولو أنك نزلت مما ر

 . فأخذت منهم وأخذوا منك ما كان بذلك بأس
 .  وأنت بيني وبينهم،فذلك إليك يا خال :قال عثامن
 . فأذكر هلم ذلك عنك :قال
 . نعم، وانرصف :قال

 .  هذا أمري املؤمنني قد رجع بالباب:فام لبثنا أن قيل
ل يا خال ال تعج:  ومل جيلس وقالً فقام قائام،إئذنوا له، فدخل :قال أيب

حتى أوذنك، فنظرنا فإذا مروان بن احلكم كان جالسا بالباب ينتظره حتى 
 .أه عن رأيه األولث فهو الذي ف،خرج
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 . ءما إىل هذا من أمره من يش ! يا بني:فأقبل عيل أيب، وقال
أملك عليك لسانك حتى ترى ما ال بد منه، ثم رفع ! ي يا بن:ثم قال
الخري يل يف إدراكه، فام مرت مجعة حتى مات اللهم أسبق يب ما : يديه، فقال

 .)١(»رمحه اهللا«
 : ونقول
كان عثامن يف غنى عن هذه الشكاوى، لو أنه كان يستجيب  ـ ١

لنصائح أهل الفضل والعقل، والغرية عىل مصالح الدين واألمة، وقبل بأن 
ولكنه يريد أن يرص عىل كل ما أخطأ فيه، وأن يضيف . يصلح بعض شأنه

طاء مجيع عامله، ومجيع بني أبيه، وبني أمية، ويريد من الناس أن إليها أخ
ًيرضوا عنه، وأن يعظموه ويبجلوه، وأن ال يذكروا من ذلك شيئا، رسا  ً

آخ، وال املعتدى عليه أن يطلب النجدة من : ًوجهرا، وأن ال يقول املظلوم
 ..أحد

 ..وهذا ظلم آخر أعظم وأشد، وأمر وأدهى
ًلوم يف نظره ظاملا، والنارص للمظلوم جبارا، بل لقد أصبح املظ ـ ٢ ً

ًواملطالب باإلصالح خارجا عن الدين، والناصح شامتا، والناهي عن املنكر  ً
ًمعلنا باخلالف، ناصبا للعداء، قاطعا للرحم ً ً.. 

.. بنظر عثامن» عليه السالم«وهذا بالذات هو ما انتهى إليه أمر عيل 

                                     
 و ١٣ ص٩ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٤٥٨ و ٤٥٧ ص٣١ بحار األنوار ج)١(

 .١٠٤٧ و ١٠٤٦ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة  و١٤
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مل يكن ينقم عىل عثامن سوى » السالمعليه «وقد تقدم اعرتاف عثامن بأنه 
 ..ومل يكن له معه أي غرض آخر، شخيص أو غريه.. أمر العامة
عليه «عىل عيل ) العقوبة(إن عثامن يدعي أنه أراد أن يبسط  ـ ٣
 ..، ولكنه تركه هللا وللرحم»السالم

هو » عليه السالم« أن الذي كان يمنعه من النيل من عيل :ونحن نعلم
 ..وليس مراعاته للرحم، ومراقبة اهللا فيهعجزه عن ذلك، 

 أنه مل يزل يتهمه بدون دليل، ويتلمس السبل إىل النيل :يدلنا عىل ذلك
 ..منه فال جيدها

ما فتئ يدفع عنه، » عليه السالم«ً أن عليا :وقد أظهرت الوقائع
ويضمن للناس أن يفي بتعهداته، ثم خييس عثامن بوعده، وينكث عهده مرة 

ًحتى خيش أن يكون آثام، عىل حد » عليه السالم«قد دفع عنه بعد أخرى، و
 ..قوله صلوات اهللا وسالمه عليه

، ولكنهم »عليه السالم« ما كان أدفع عن عثامن من عيل :وقال مروان
 ..ال يرتكون سبه، ألن أمورهم ال تستقيم إال بذلك، عىل حد قول مروان

ا أخاف أن ال يرتكني وأن«: »عليه السالم«أما قول عثامن عن عيل  ـ ٤
هو املتشبث بعثامن، » عليه السالم«ًأن عليا : فقد أوهم فيه. »فال أتركه

، »عليه السالم«املتعدي عليه، مع أن عثامن كان هو الذي يرسل إىل عيل 
يفعل ذلك، » عليه السالم«ويطلب منه املساعدة يف دفع الناس عنه، وكان 
حساسه بزوال اخلطر عنه، ولكن عثامن كان ينقض تعهداته، بمجرد إ

 ..وعودة بعض القدرة إليه ـ فيام يزعم
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باستمرار ـ من موقع احلرص عليه ـ يواجهه » عليه السالم«وكان 
 ..باحلقائق، ويرص عليه بأن يبادر لإلصالح قبل فوات األوان

ًوكان اآلخرون يرتددون كثريا يف ذلك، خوفا من بطشه هبم، ومن كان  ً
ّعظم املصائب، وحتل به أجل النوائب، مهام كان يبادر نصيحته يواجه أ

موقعه ومقامه، وقد رأى الناس ما فعل عثامن بعامر، وأيب ذر، وابن مسعود، 
 ..ًوعبد الرمحان بن عوف، وسواهم من األكابر، فضال عن األصاغر

، ويواجهه باإلهانات »عليه السالم«بل إن عثامن قد جترأ حتى عىل عيل 
ويعلن أنه ال .. بفيك الرتاب يا عيل: حيان، ويقول لهوالشتائم يف بعض األ

صىل اهللا عليه «يراه أفضل من مروان، الوزغ ابن الوزغ، الذي لعنه النبي 
وهو يف صلب أبيه، بل هو حياول رشوته بالقوة، فلام عجز عن ذلك » وآله

 .بادره بالرضب كام تقدم
» عليه السالم« أن سياسته مع عيل: »رمحه اهللا«وقد بني له العباس  ـ ٥

.. ًوأن عثامن فقط هو الذي ال حيمد عليا معه.. كانت خاطئة، وغري حممودة
 ..ومن غريه» عليه السالم«وأن عالقته هو بعيل كانت مذمومة من عيل 

ًورصح العباس له أمرا بالغ األمهية، وهو أنه يرى نفسه بريئا من  ـ ٦ ً
 ..وال يقبل نقدهمأي ذنب أو عيب، وال يستجيب لنصائح الناصحني، 

ًوهذا هو بيت القصيد، فإن من يرى نفسه معصوما، وأن كل نقد يوجه 
 ..إليه باطل، ال يمكن إصالحه، وال استصالح الناس له

فال بد من أن يتخىل عن املقام الذي يدعيه لنفسه، ويعرتف بالواقع 
وأن يتحىل باملرونة يف تعامله مع غريه، فيأخذ ويعطي ويتدبر .. واحلق



  ١٨ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ١٠٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..ألمور بروية وتعقلا
ولكنه .. أنه قبل من العباس ذلك، وافرتقا عليه: وقد أظهر عثامن ـ ٧

ًما لبث أن عاد إليه طالبا منه إقالته مما تعهد به، وذلك بتأثري من ابن عمه 
، فإنه بمجرد أن جتاوز الباب رده عن )خيط باطل(مروان الذي كان يسمى 

 ..مةرأيه، وعادت حليمة إىل عادهتا القدي
  : يريد مقاطعة عثمان×علي 

، ثم خرجت فإذا ًصليت العرص يوما :، قال»رمحه اهللا«عن ابن عباس 
ً أنا بعثامن بن عفان يف أيام خالفته يف بعض أزقة املدينة وحده، فأتيته إجالال

 !؟ًهل رأيت عليا:  ملكانه، فقال يلًوتوقريا
 . منزلهن فيه فهو يفخلفته يف املسجد، فإن مل يكن اآل :قلت
 .  فابغه لنا يف املسجد،أما منزله فليس فيه :قال

 .  خيرج منه»عليه السالم «فتوجهنا إىل املسجد، وإذا عيل
 فذكر عثامن وقد كنت أمس ذلك اليوم عند عيل :قال ابن عباس

 إن من دوائه لقطع كالمه، وترك ،أما واهللا يا بن عباس:  عليه، وقالُهَمُّرََجتَو
 . لقائه

فإن تركته ثم أرسل إليك فام ! كيف لك هبذا! يرمحك اهللا :فقلت له
 !أنت صانع؟
 ! أعتل، وأعتل، فمن يقرسين :قال
 . ال أحد :قال
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فلام تراءينا له وهو خارج من املسجد، ظهر منه من  :قال ابن عباس
 .التفلت والطلب لالنرصاف ما استبان لعثامن

 .ن خالنا يكره لقاءنايا بن عباس، أما ترى اب : عثامن، وقالفنظر إيل
 !؟ وحقك ألزم، وهو بالفضل أعلم!؟ومل :فقلت

 .فلام تقاربا رماه عثامن بالسالم، فرد عليه
 . إن تدخل فإياك أردنا، وإن متض فإياك طلبنا :فقال عثامن
 !أي ذلك أحببت؟ :فقال عيل
 وأخذ عثامن بيده، فأهوى به إىل القبلة، فقرص ، تدخل، فدخال:قال

قبالتها، فجلس عثامن إىل جانبه، فنكصت عنهام، فدعواين عنها، وجلس 
 : ثم قال .مجيعا، فأتيتهام، فحمد عثامن اهللا، وأثنى عليه، وصىل عىل رسوله

، فإذ مجعتكام يف النداء فأستجمعكام ي عمي وابن، خايلييا بن ..أما بعد
 . يف الشكاية عن رضاي عىل أحدكام، ووجدي عىل االخر

أنفسكام، وأسألكام فيئتكام، وأستوهبكام رجعتكام، إين أستعذركام من 
فواهللا لو غالبني الناس ما انترصت إال بكام، ولو هتضموين ما تعززت إال 
بعزكام، ولقد طال هذا االمر بيننا حتى ختوفت أن جيوز قدره، ويعظم اخلطر 

 .فيه
 .ولقد هاجني العدو عليكام، وأغراين بكام، فمنعني اهللا والرحم مما أراد

 وإىل جانب قربه، »صىل اهللا عليه وآله« وقد خلونا يف مسجد رسول اهللا
 وتصدقا، فإن ، رأيكام يف، وما تنطويان يل عليه يلاوقد أحببت أن تظهر
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 . الصدق أنجى وأسلم، واستغفر اهللا يل ولكام
، وأطرقت معه طويال، أما »عليه السالم« فأطرق عيل :قال ابن عباس

 .  وعنهيقبله، وأما هو فأراد أن أجيب عنأنا فأجللته أن أتكلم 
 ! أم أتكلم أنا عنك؟،أتتكلم :ثم قلت له
 .  وعنكيبل تكلم عن :قال

 : فحمدت اهللا، وأثنيت عليه، وصليت عىل رسوله، ثم قلت
 يا بن عمنا وعمتنا، فقد سمعنا كالمك لنا، وخلطك يف ..أما بعد

خر، دك عىل اآل ووج،الشكاية بيننا عىل رضاك ـ زعمت ـ عن أحدنا
وسنفعل يف ذلك، فنذمك ونحمدك، اقتداء منك بفعلك فينا، فإنا نذم مثل 

، ونحمد منك غري ذلك من ًهتمتك إيانا عىل ما اهتمتنا عليه بال ثقة إال ظنا
خمالفتك عشريتك، ثم نستعذرك من نفسك استعذارك إيانا من أنفسنا، 

رجعتك مسألتك إيانا ونستوهبك فيئتك استيهابك إيانا فيئتنا، ونسألك 
رجعتنا، فإنا معا أيام محدت وذممت منا، كمثلك يف أمر نفسك، ليس بيننا 

 . فرق وال اختالف، بل كالنا رشيك صاحبه يف رأيه وقوله
منا غري معذرين فيام بيننا وبينك، وال تعرفنا غري قانتني َلْعَفواهللا ما ت

نفسك مثل ما عليك، وال جتدنا غري راجعني إليك، فنحن نسألك من 
 .سألتنا من أنفسنا
لو غالبتني الناس ما انترصت إال بكام، أو هتضموين ما  :وأما قولك

تعززت إال بعزكام، فأين بنا وبك عن ذلك، ونحن وأنت كام قال أخو 
 :كنانة
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 مه ـرائ ر ـض دونه غمرا من الغـخي    رم ـال وإن يــا رام نـرت مـبدا بح
 ه ـالملـس دات ـعـز مصـب عـمرات    ىدـلنا وهلم منا ومنهم عىل الع

وأما قولك يف هيج العدو إياك علينا، وإغرائه لك بنا، فواهللا ما أتاك 
 إال وقد أتانا بأعظم منه، فمنعنا مما أراد ما منعك من ًالعدو من ذلك شيئا

مراقبة اهللا والرحم، وما أبقيت أنت ونحن إال عىل أدياننا وأعراضنا 
 طال بنا وبك هذا االمر حتى ختوفنا منه عىل ومروءاتنا، ولقد لعمري

 . أنفسنا، وراقبنا منه ما راقبت
وأما مساءلتك إيانا عن رأينا فيك، وما ننطوي عليه لك، فإنا نخربك 
أن ذلك إىل ما حتب، ال يعلم واحد منا من صاحبه إال ذلك، وال يقبل منه 

دنا وزكيته، غريه، وكالنا ضامن عىل صاحبه ذلك وكفيل به، وقد برأت أح
 فيام يءوأنطقت االخر وأسكته، وليس السقيم منا مما كرهت بأنطق من الرب

 منا مما سخطت بأظهر من السقيم فيام وصفت، فإما يءذكرت، وال الرب
مجعتنا يف الرضا، وإما مجعتنا يف السخط، لنجازيك بمثل ما تفعل بنا يف 

 .ذلك، مكايلة الصاع بالصاع
هرنا لك ذات أنفسنا، وصدقناك، والصدق كام فقد أعلمناك رأينا، وأظ

ذكرت أنجى وأسلم، فأجب إىل ما دعوت إليه، وأجلل عن النقض والغدر 
 وموضع قربه، واصدق تنج وتسلم، »صىل اهللا عليه وآله« مسجد رسول اهللا

 . ونستغفر اهللا لنا ولك
دعه :  نظر هيبة، وقال»عليه السالم « عيلفنظر إيل :قال ابن عباس

بلغ رضاه فيام هو فيه، فواهللا لو ظهرت له قلوبنا، وبدت له رسائرنا، حتى ي
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 .ً منتقامًحتى رآها بعينه كام يسمع اخلرب عنها بأذنه، ما زال متجرما
واهللا ما أنا ملقى عىل وضمة، وإين ملانع ما وراء ظهري، وإن هذا 

 .  وسوء عرشة،الكالم ملخالفة منه
صىل اهللا «  إنك لتعلم أن رسول اهللافواهللا!  أبا حسنًمهال :فقال عثامن

 :  وصفني بغري ذلك يوم يقول وأنت عنده»عليه وآله
 ساملني هلم، وإن عثامن ملنهم، إنه ألحسنهم هبم ًن من أصحايب لقوماإ«

 .»ًظنا، وأنصحهم هلم حبا
.  بفعلك»صىل اهللا عليه وآله« فتصدق قوله :»عليه السالم «فقال عيل

 .  وهو كاف إن قبلت،ه، فقد قيل لك ما سمعتن عليوخالف ما أنت اآل
 ! تثق يا أبا احلسن :قال عثامن
 .ً وال أظنك فاعال،نعم أثق :قال

 . قد وثقت وأنت ممن ال خيفر صاحبه، وال يكذب لقيله :قال عثامن
فأخذت بأيدهيام، حتى تصافحا وتصاحلا ومتازحا،  :قال ابن عباس

 ثم افرتقا، فواهللا ما مرت ثالثة وهنضت عنهام، فتشاورا وتآمرا وتذاكرا،
 . ال تربك عليه اإلبل حتى لقيني كل واحد منهام يذكر من صاحبه ما

 .)١(فعلمت أن ال سبيل إىل صلحهام بعدها

                                     
 وبحار ٦١٧ ـ ٦١٤ واملوفقيات ص٢١ ـ ١٨ ص٩ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(

 .٤٦٠ ـ ٦٥٨ ص٣١األنوار ج
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 :ونقول
إن الشعور باألمن هو من أهم النعم التي حيتاجها اإلنسان يف هذه  ـ ١

 .تخطيط للمستقبلالدنيا، وهو يعطي اإلنسان الفرصة للتأمل وللتفكري، ولل
ويف ظل السالم واألمن تبنى احلضارات، وتتحقق اإلنجازات، وتنهض 

 ..ويف ظله تتبلور اآلمال، وتستنهض مهم الرجال.. األمم
واألمن ال يؤخذ بالقوة، بل هو ثقافة ووعي، وقرار ينبع من داخل 
اإلنسان، باإلستناد إىل عوامل، وضوابط ومفاهيم وقيم معينة تنتجه 

 ..، وشعور يفرضه وحيميهوتنميه
وإن جتوال خليفة املسلمني يف أزقة املدينة وحده، مل يكن نتيجة استهتار 
أو رعونة من عثامن، الذي كان يواجه صعوبات بالغة يف حياته السياسية، 
ًوهو يزرع اخلصوم، واملناوئني، واملنتقدين، والغاضبني يف كل اجتاه، يوما 

 .بعد يوم طيلة فرتة حكمه
» عليه السالم«ل فرتة حكمه من هؤالء الناس، ويف مقدمتهم عيل ومل خت

وبنو هاشم، فام الذي جعل عثامن يشعر باألمن، يف الوقت الذي كانت العالقة 
قد بلغت حدها األقىص ـ حتى » عليه السالم«بينه وبني عيل أمري املؤمنني 

وأنه ..  دواءداءه األعظم، الذي ال جيد له» عليه السالم«ًأصبح يرى أن عليا 
القذا يف العني، والشجا يف احللق، ألنه صاحب احلق، املغتصب الذي بمجرد 

ونفس وجوده يمثل إدانة هلم، .. رؤية الناس له يتذكرون ما جرى له وعليه
 .ومن موجبات إحراجهم

، وإقدامه، ويتلمس ذلك فيه »عليه السالم«وهو يعرف جرأة عيل 
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املوقف تلو املوقف، برصاحة، ال » عليه السالم«باستمرار، حيث يسجل 
 .جيدها عثامن لدى أحد من منتقديه

 أن العرب إىل األمس القريب كانوا ال يأمنون جانب :ًوهو يعرف أيضا
ًبعضهم بعضا، بل كل منهم يرتبص باآلخر ليبطش به ـ يف ساعة غفلته، 

 .ويستويل عىل ماله وعرضه وولده، أو ليأخذ ثأره منه إن كان له ثأر عنده
إن اإلجابة عىل هذا السؤال هي أن هذا األمن هو نتيجة تلك الثقافة 
اإليامنية التي جاء هبا اإلسالم، وفرضها عىل الناس، حتى أصبحت ثقافة 
ورؤية، ترعاها قيم أخالقية وإنسانية، وتفرضها وحتميها رشيعة تعاقب 

وان اجلاين، وتصد املتهور، وعقيدة جتعل من أي عبث بأمن الناس، أو عد
فإن املؤمن أعز من .. ًعىل سالمتهم أو كرامتهم عدوانا عىل اهللا سبحانه

 ..الكعبة
قد بلغ » عليه السالم«ُّأن جترم عثامن لعيل : أظهرت الرواية املتقدمة ـ ٢

أنه غري قادر عىل التأثري يف قرار اخلليفة » عليه السالم«ًحدا رأى فيه عيل 
أن يقاوم هذا الواقع » عليه السالم«اد بإصالح األمور، وتاليف األخطاء، فأر

ّالذي يزداد سوءا بموقف سلبي، يعرف الناس أن األمور أصبحت : ً
ًميؤوسا منها، فلعل ذلك يدفع عثامن وبطانته ملعاودة النظر يف حسابات 

 .الربح واخلسارة
، يتفلت من لقائه، ويطلب »عليه السالم«أن اإلمام : الحظ عثامن ـ ٣

ً بقي حمتفظا هبدوئه، ملتزما بفروض املداراة واملجاراة، ولكنه.. اإلنرصاف ً
 ..فقد وصلت الرسالة إىل أهلها، وعليهم أن يتدبروا أمرهم عىل ضوئها
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يظهر ليونة معه » عليه السالم«إن عثامن بعد هذا الذي رآه من عيل  ـ ٤
بصيغ تشري إىل شعور » عليه السالم«ًغري متوقعة، حتى إنه خاطب عليا 

:  تبلور لديه، فالحظ قوله له والبن عباسانه قد: اول أن يظهر له حيخمتلف
 ..يا ابني خايل، وابني عمي، وتعابري أخرى يف هذا السياق

أن عثامن : أهوى إىل القبلة بضم القاف، فمعنى ذلك: إن كان قوله ـ ٥
 ..توددا ًله» عليه السالم«أراد تقبيل يد عيل 
ض لتحريف من الرواي، حيث قد تعر» جلس قبالتها« :ويكون قوله

ًمل يتعقل أن يفعل عثامن ذلك، فرصف املعنى إىل قبلة الصالة، وزاد ألفا يف 
عليه «ليكون املراد أنه جلس قبالة القبلة، ال قبالة عيل » قبالته«آخر كلمة 

 ..»السالم
أما إرادة أنه جلس مقابل القبلة، فهو وإن كان األقرب إىل سياق 

ملاذا هيتم فقرص عنها، و: ما معنى قول الراوي: ال هوالكالم، إال أن السؤ
 !وملاذا اهتم الراوي بإظهار هذا املعنى؟! عثامن باجللوس يف مقابلها؟

 مل يرض بأن جيلس وظهره »عليه السالم«ًإال إن كان املراد أن عليا 
 ..للقبلة، فجلس يف مقابلها، فجلس عثامن إىل جانبه

ًرفا من التهديد بالبطش بعيل، استجابة َّإن عثامن قد ضمن كالمه ط ـ ٦ ً
ملن يغريه به، وهدفه من ذلك اللني وهذه الشدة هو احلصول عىل ضامن 
النسحاب عيل من دائرة اإلعرتاض عىل سياساته، ومغادرة معسكر 
املعرتضني، ألنه يريد أن يتفرد هبم، ليتمكن من سحقهم، وال يمكنه ذلك، 

 .. يسكت عىل مثل هذه الترصفاتالذي ال» عليه السالم«وفيهم عيل 
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إن ابن عباس أوضح أنه ليس لدى عثامن حجة تربر له هذا املوقف  ـ ٧
 ..سوى جمرد الظن والتهمة» عليه السالم«منه، ومن عيل 

ًوقابله ابن عباس بمثل كالمه، مراعيا حالة التوازن، والسعي لتهدئة 
وفيام .. تكيه الناس منهًاألمور، من دون أن حيسم شيئا معه فيام يرتبط بام يش

 ..»عليه السالم«يتعلق بموقفه من عيل 
، فأراد أن يضع األمور عىل جادة التصويب، »عليه السالم«أما عيل  ـ ٨

ًوأن ينتزع من عثامن قرارا عمليا فيها وال يمكن ذلك ما دام عثامن يستطيل .. ً
ن أيب عىل الناس بموقعه، وبقوته، كام رصح به يف قضية إرجاعه للحكم ب

العاص إىل املدينة، حيث ذكر أن غريه لو كان يملك من القوة ما يملك عثامن 
 ..»صىل اهللا عليه وآله«لفعل مثل ما فعل، لو كان له أقرباء نفاهم رسول اهللا 

 :مما يدل عىل اعتزازه بقوته النص التايلو
 أن عثامن ملا نقم الناس عليه ما نقموا، قام متوكئا عىل مروان :روي

إن لكل أمة آفة، ولكل نعمة عاهة، وإن آفة هذه  :ب الناس، فقالفخط
األمة، وعاهة هذه النعمة قوم عيابون طعانون، يظهرون لكم ما حتبون، 
 ويرسون ما تكرهون، طغام مثل النعام، يتبعون أول ناعق، ولقد نقموا عيل

، ً وأعز نفرا،ً وإين ألقرب نارصا.ما نقموا عىل عمر مثله، فقمعهم ووقمهم
 .)١(!فام يل ال أفعل يف فضول األموال ما أشاء

                                     
تفسري  و٤٦١ ص٣١ وبحار األنوار ج٢٣ ص٩ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(

 .٣١ ص١ج )حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل و٢٤ص أيب محزة الثاميل
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أنه إذا  :فكان ال بد من كرس هيبة هذه القوة، واإلثبات العميل لعثامن
» عليه السالم«استمر عىل موقفه، فسيواجه خطر التحدي والتصدي، فبادر 

عليه «بأن عىل عثامن أن ال يظن أنه قادر عىل التعرض لعيل : إىل الترصيح
ليس بمثابة قطعة من اللحم ملقاة عىل خشبة » عليه السالم«إنه ، ف»السالم
، وأنه إن حدثته نفسه بذلك، فسيواجه مقاومة )وهي الوضمة(اجلزار 

علوية قوية إىل حد أن سيمنع ما وراء ظهره، ولن يمكنه الوصول إىل يشء 
 ..وحيامي عنه» عليه السالم«مما يمنعه عيل 
» عليه السالم«مسعى عثامن لتحييده قد أحبط » عليه السالم«إنه  ـ ٩

من ساحة الرصاع، حني بدأ كالمه بإعالن أن املطلوب هو أن يرجع عثامن 
فإنه ال يترصف .. إىل داخل ذاته، ويبدأ عملية التغيري واإلصالح من هناك

بوحي من عقله ووجدانه، وال يراعي ما تقتضيه احلكمة، ويفرضه العدل 
ره، وهو يؤذي الناس، ويسعى لإلنتقام واإلنصاف، بل هو يترصف بمشاع

منهم، مع أن املفروض أن يكون هلم بمثابة األب الرحيم الذي يراعي حال 
أوالده، وهيتم بإصالحهم من موقع احلكمة، والتعقل، والشفقة، ال من 

 ..موقع التشفي واإلنتقام
وأن ما . عن يأسه من أن يفعل عثامن ذلك» عليه السالم«وقد عرب 

 من تواضع تارة، وتودد أخرى، وقسوة ثالثة، إنام هيدف إىل يقدمه هلم
ًتكريس واقع ال يمكن القبول به، بل هو خيفي وراءه سعيا حثيثا لتوفري  ً

 ..فرص اإليقاع باآلخرين، واإلنتقام منهم
أنه ال يصدق ما نسبه عثامن » عليه السالم«وقد بدا من كالم عيل   ـ١٠
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: ًمن أنه قال شيئا يف حقه، فإنه قال له» صىل اهللا عليه وآله«لرسول اهللا 
 .بفعلك» صىل اهللا عليه وآله«فصدق قوله 

قد قال » صىل اهللا عليه وآله«يرى أن النبي » عليه السالم«ولو كان 
 .. ذلك لرتاجع عام نسبه إىل عثامن من السعي لإلنتقام، ومن جترمه لألبرياء

صىل اهللا «ول النبي  بأن فعل عثامن ال يصدق ق:ولكان حترج من القول
ال » عليه السالم«ٍ، ومل يطالبه بأن خيالف ما هو عليه آنئذ، فإنه »عليه وآله

ًصادقا، وواقعا» صىل اهللا عليه وآله«يمكن إال أن يرى قول رسول اهللا  ً.. 
ًإنه يثق بقوله، ويظنه فاعال ملا يقول، بل يتيقن  :كام أن عليه أن يقول له

 .ًوال أظنك فاعال: هوليس له أن يقول ل.. بذلك
 يف مرضه×عثمان يعود عليا :  

وذكر شيخنا أبو عثامن اجلاحظ يف الكتاب الذي أورد  «:قال املعتزيل
 اشتكى، فعاده عثامن من شكايته، ً أن عليا:فيه املعاذير عن أحداث عثامن

 : »عليه السالم «فقال عيل
 وتــــمـف يــنو أن ذا دـود لــت   ري ود ـــــغـود لــعــدة تــائـوع

  !؟ أم موتك!؟واهللا ما أدرى أحياتك أحب إيل :فقال عثامن
إن مت هاضني فقدك، وإن حييت فتنتني حياتك، ال أعدم ما بقيت 

 . طاعنا يتخذك رديئة يلجأ إليها
 ! ما الذي جعلني رديئة للطاعنني العائبني :»عليه السالم «فقال عيل

 يملحل، فإن كنت ختاف جانب من قلبك هذا ايإنام سوء ظنك يب أحلن
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، ما بل بحر صوفه، وإين ي عهد اهللا وميثاقه أن ال بأس عليك منفلك عيل
 . لك لراع، وإين منك ملحام، ولكن ال ينفعني ذلك عندك

 أن هتاض لفقدي ما بقي لك َّ، فكال»إن فقدي هييضك« :وأما قولك
 . الوليد ومروان

 .فقام عثامن فخرج
لذي أنشد هذا البيت، وقد كان اشتكى، أن عثامن هو ا :وقد روى

 :  فقال عثامن»عليه السالم «فعاده عيل
 )١(وتـمـف يــو أن ذا دنـود لــت     نصحري ـــــغبود ــعـدة تـائـوع

ما :  اشتكى فعاده عثامن، فقال»عليه السالم «ً أن عليا:ً أيضاىورو
 !ًأراك أصبحت إال ثقيال

 .أجل :قال
إين ألحب موتك، !  أم حياتك،ك أحب إيل أموتيواهللا ما أدر :قال

ً ، إما صديقاًوأكره أن أعيش بعدك، فلو شئت جعلت لنا من نفسك خمرجا
 :، وإنك لكام قال أخو إيادً مغالباً وإما عدوا،ًمساملا

  نرى منها وال طمعا ًناـيـبـ مًاـأسـي  ال ــل الشموس فـجرت ملا بيننا حب
ندي ما ختافه، وإن أجبتك مل ليس لك ع :»عليه السالم« فقال عيل

                                     
 .٤٦١ و ٤٦٠ ص٣١ وبحار األنوار ج٢٢ ص٩ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(
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 .)١(أجبك إال بام تكرهه
 : حني أحيط به»عليه السالم «وكتب عثامن إىل عيل

مر يف فقد جاوز املاء الزبى، وبلغ احلزام الطبيني، وجتاوز األ ..أما بعد
 . قدره، فطمع يف من ال يدفع عن نفسه

 )٢(زقـــا أمــي وملـنـأدركـوإال ف    لـري آكـكوال فكن خأفإن كنت م
 وهو شاك معصوب الرأس، ،ثم خرج عثامن إىل املسجد، فإذا هو بعيل

أشتهي موتك أم أشتهي : واهللا يا أبا احلسن ما أدري: فقال له عثامن
 فواهللا لئن مت ما أحب أن أبقى بعدك لغريك، ألين ال أجد منك !حياتك؟

ً فا، ويعدك كهً وعضداً يتخذك سلامً، ولئن بقيت ال أعدم طاغياًخلفا
 .، ال يمنعني منه إال مكانه منك، ومكانك منهًوملجأ

 . إن مات فجعه، وإن عاش عقه:فأنا منك كاالبن العاق من أبيه
                                     

 .٢٣ ص٩ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(

بحار  و٧١٢صلطويس لاألمايل  و٢٤ و ٢٣ ص٩ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)٢(
الفايق  و٢٨٠ ص٤جبحار مستدرك سفينة ال و٤٨٥ و ٤٧٦ ص٣١جاألنوار 

إعجاز  و١٠٣ ص١٣جكنز العامل  و٧٦ ص٢جلزخمرشي ليف غريب احلديث 
تاريخ اإلسالم  و٣٦١ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و١٤٣صلباقالين لالقرآن 

مامة والسياسة اإل و٣٢ ص٢٠جالوايف بالوفيات  و٤٤٨ ص٣جلذهبي ل
طالب جواهر امل و٥٣ ص١ج )حتقيق الشريي( و٣٧ ص١ج )حتقيق الزيني(
 .٤٢٨ ص٣جبن سالم الغريب احلديث  و١٨١ ص٢جبن الدمشقي ال
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فإما سلم فنسامل، وإما حرب فنحارب، فال جتعلني بني السامء واألرض، 
، ولن ً، ولئن قتلتك ال أجد منك خلفاًفإنك واهللا إن قتلتني ال جتد مني خلفا

 .ه األمة بادئ فتنةييل أمر هذ
، ولكني عن جوابك ً إن فيام تكلمت به جلوابا:»عليه السالم «فقال عيل

َفصرب مجيل واهللاُ ﴿: فأنا أقول كام قال العبد الصالح. مشغول بوجعي ْ ٌَ ِ َ ٌ َ
َاملستعان عىل ما تصفون ُُ ِ َ ََ َْ َ َ ُ﴾)١(. 
كون  لنكرسن رماحنا، ولنقطعن سيوفنا، وال يً إنا واهللا إذا:قال مروان

 .يف هذا األمر خري ملن بعدنا
 .)٢(! اسكت، ما أنت وهذا؟:فقال له عثامن
 أن عثامن صىل العرص ثم خرج إىل عيل يعوده يف مرضه :ً أيضاوذكروا

 :  فقال،ًومروان معه فرآه ثقيال

أما واهللا لوال ما أرى منك ما كنت أتكلم بام أريد أن أتكلم به، واهللا ما 
 !أو أبغض، أيوم حياتك؟ أو يوم موتك؟أدري أي يوميك أحب إيل 

، ولئن ً، ويتخذك عضداً يعدك كهفاًأما واهللا لئن بقيت ال أعدم شامتا
مت ألفجعن بك، فحظي منك حظ الوالد املشفق من الولد العاق، إن 

 .عاش عقه، وإن مات فجعه
                                     

 . من سورة يوسف١٨ اآلية )١(

 ١ج )حتقيق الشريي( و ٣٦ ص١ج )حتقيق الزيني( و ٢٣ اإلمامة والسياسة ص)٢(
 .١٠٤٥ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة  و١٨ ص٩جالغدير  و٥١ص
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فليتك جعلت لنا من أمرك لنا علام نقف عليه ونعرفه، إما صديق 
، وال جتعلني كاملختنق بني السامء واألرض، ال غالبممسامل، وإما عدو 

 . وال هيبط برجل،يرقى بيد
، ولئن قتلتني ال تصيب مني ًأما واهللا لئن قتلتك ال أصيب منك خلفا

 . ، وما أحب أن أبقى بعدكًخلفا
 إي واهللا، وأخرى أنه ال ينال ما وراء ظهورنا حتى تكرس :قال مروان

  !خري العيش بعد هذا؟رماحنا، وتقطع سيوفنا، فام 
  ! ما يدخلك يف كالمنا؟:فرضب عثامن يف صدره وقال

 ولكني أقول ، إين واهللا يف شغل عن جوابكام:»عليه السالم« فقال عيل
َفصرب مجيل واهللاُ املستعان عىل ما تصفون﴿: كام قال أبو يوسف ُُ َِ َِ ََ َْ ٌَ َ َ ْ َُ َ ٌ﴾)٢(»)١(. 
 :ونقول

 :الحظ ما ييل
 .ذا النص يعترب الذين يعرتضون عليه طغاة إن عثامن يف ه ـ١
» عليه السالم« إن هؤالء الطغاة هلم مكان قريب من عيل، ولعيل  ـ٢

 .مكان قريب منهم
ال يقرب وال يتقرب إال إىل » عليه السالم«ًأن عليا :  من املعلوم ـ٣

ًأهل الدين والتقوى والطاعة هللا، ومل نجد أحدا من الفساق حيب عليا أو  ً
                                     

 . من سورة يوسف١٨ اآلية )١(

 .٧١ ص٩الغدير ج )٢(
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أن الذين يقصدهم عثامن هم خيار : مما يعني.. »عليه السالم«يل حيبه ع
صىل «مع أنه يعلم أن رسول اهللا . الصحابة، أمثال عامر وأيب ذر، وأرضاهبام

ال حيبك إال مؤمن، وال يبغضك إال : »عليه السالم«قال لعيل » اهللا عليه وآله
 .. منافق

 ..عيل مع احلق، واحلق مع عيل: وقال
بأنه أصبح ذريعة يستفيد منها » عليه السالم«ً يتهم عليا  إن عثامن ـ٤

» عليه السالم«الطغاة للوصول إىل مآرهبم، وأنه عضد هلم، ومل نجد يف عيل 
ًشيئا من ذلك، فلم نره سلام ملآرب أحد، وال عضدا لغري أهل احلق َّ ًً ُ.. 
ًكام أننا مل نجد أيا من الظاملني والطغاة اختذ عليا كهفا وملجأ ً ً. 

ًأن طاغيا سعى لإلستفادة من شخص ما للوصول إىل : لو سلمنا ـ ٥
مآربه، فإن املذنب هو ذلك الطاغي، أما الشخص اآلخر، فإن استجاب 
ًلذلك الطاغي عن سابق معرفة صار مذنبا مثله، وإن مل يستجب له فال ذنب 

 ..ًله، وال يعد عاقا ألحد من الناس
الناس عن عثامن كام اعرتف به أدفع » عليه السالم«ً وجدنا عليا  ـ٦

بل يدعون .. ًعنه حتى خيش أن يكون آثام» عليه السالم«مروان، وقد دفع 
أنه أرسل أوالده للدفاع عنه حني حورص، حتى جرح أحدمها، وخضب 

 !..ًفمن كان كذلك هل يعد عاقا؟.. بالدماء
ٌ إنه كهف وملجأ، وسلم، وعضد للطاغني؟:وهل يصح أن يقال َُّ! 

قد ميز نفسه عن الثائرين عىل عثامن حني » عليه السالم«ًعليا إن   ـ٧
لقد علمت أين كنت من أمره يف عزلة، إال أن «: قال يف كتاب منه ملعاوية
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 .)١(جتنى فتجن ما شئت
 ..» إن عثامن استأثر فأساء األثرة، وجزعوا فأساؤوا اجلزع:وحني قال
 ..ذلكوغري ..  إن قتل عثامن ما رسه وال ساءه:وحني قال

أن يطبق فمه، وال يبدي » عليه السالم«إال إن كان عثامن يريد من عيل 
ًرأيه يف يشء مما يراه، أو يريده عضدا وسلام ألغراضه، يوافقه عىل كل ما  ً
ًيقول ويفعل، ويكون له وألعوانه كهفا وملجأ، ال يعرتض عىل يشء، وال 

 .. خمالفاهتمخيالفهم يف يشء بل يؤيد ويسدد، ويشجع عىل اإلمعان يف
ًوحينئذ ال يكون عيل عليا، بل يكون شخصا آخر بال ريب ً ٍ. 

إىل متييز نفسه عن الثأئرين عىل » عليه السالم«ومن شواهد سعي عيل 
 :ما ييل.. عثامن

 ً أنه سمع عليا:من طريق أيب حادة: أخرج البالذري يف األنساب :ألف
هللا الذي ال إله إال هو وا: يقول وهو خيطب فذكر عثامن فقال» عليه السالم«

 . ت عىل قتله، وال ساءين ما قتلته، وال ماأل
                                     

 وهنج ٩١ص )القاهرةـ املؤسسة العربية احلديثة ( و ١٠٢ صفني للمنقري ص)١(
 ٤ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٧ ص٣ج) برشح عبده(البالغة 

ورشح  ٤٥ ص١جشجرة طوبى  و١١٣و  ٧٧ ص٣٣جبحار األنوار و ٣٣ص
 ٣٠٠ ص١٠جالغدير  و٧٨ ص١٥ وج٣٥ ص١٤هنج البالغة للمعتزيل ج

 ٥جلنجفي لموسوعة أحاديث أهل البيت و ٢٥٤صرزمي لخوالاملناقب و
 .٢٨٦ص ٢جالعقد الفريد و ١٨٣ ص٤جهنج السعادة و ٤٥٣ص
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 عىل منرب ًرأيت عليا: أخرج ابن سعد من طريق عامر بن يارس قال :ب
ما أحببت قتله :  حني قتل عثامن وهو يقول»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 .وال كرهته، وال أمرت به وال هنيت عنه
أوعز شاعر أهل الشام كعب بن جعيل إىل و: األنساب للبالذري :ج

 : فقال ، بأبيات له»عليه السالم«قول اإلمام 
 ينا ـدثـحـه املـمـوى ضـال سـقـم    ب ــتــعـتـسـيل ملــي عـا فـوم
 ا ـنـاص عن القاتليـصـقـع الـورف    الذنوب  ل ـوم أهـيـاره الـثـوإي
 ا ـائلينـىل السـواب عـى اجلـمـوع    ة ـهـبـذا شـه حـنـل عــيـإذا س
 ا ـــنـريـاة وال اآلمـهـنـي الـوال ف    ط ــاخـراض وال سـس بـيـلـف

 اـكونـض ذا أن يـعـن بـد مـوال ب     هرـــاء وال ســــو ســــوال ه
ما قال هذا الشعر إال بعد : األبياتهذه قال ابن أيب احلديد بعد ذكر  :د

نني يف عثامن جيري هذا املجرى أن نقل إىل أهل الشام كالم كثري ألمري املؤم
 .ما رسين وال ساءين: نحو قوله

 ! أرضيت بقتله؟:وقيل له
 . مل أرض:فقال

 ! أسخطت قتله؟:فقيل له
 .  مل أسخط:فقال

 .  اهللا قتله وأنا معه:وقوله تارة
 .  ما قتلت عثامن وال ماألت يف قتله:وقوله تارة أخرى
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أوردت إذا وردوا، و  من املسلمني ً كنت رجال:وقوله تارة أخرى
 . أصدرت إذا صدروا

 .  من كالمه إذا صح عنه تأويل يعرفه أولو األلبابءولكل يش
ن معاوية بعث أ: أخرج أبو خمنف من طريق عبد الرمحن بن عبيد :هـ

 ومعن بن يزيد بن ، ورشحبيل بن سمط،إىل عيل حبيب من مسلمة الفهري
 ، بعد كالم حبيب ورشحبيلإىل أن قال( فدخلوا عليه وأنا عنده ،األخنس

  !؟ًفقاال أتشهد أن عثامن قتل مظلوما): وذكر جواب موالنا أمري املؤمنني
 .  ال أقول ذلك:فقال هلام

 .  فمن مل يشهد أن عثامن قتل مظلوما فنحن منه برءاء :قاال
َإنك ال تسمع املوتى وال ﴿: »عليه السالم« فقال عيل ،ثم قاما فانرصفا َ ََ ْ َُ ُِ ْ َ َّ ِ

ْتس ُّمع الصُ ُ ِ عن ضاللتهم إن ِ ِم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت هبادي العمي ِْ ْ َ َ ُ َِّ َِ َِ ْ ََّ ََ َ ُ َ َ ْ َ َِ َ ْ ُِّ ِ
َتسمع إال من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ُْ ْ ُّ َ ُ َ ِْ ِ ِ ُِ َ َ ُِ ُ َُّ ِ﴾)٢(»)١(.  

ما معنى أن يتمنى عثامن موت سيد الوصيني، ومن هو من النبي  ـ ٨
بمنزلة هارون من موسى، بل ما معنى أن يتمنى موت » صىل اهللا عليه وآله«

أي كان من سائر املسلمني، فإن املطلوب هو أن يتمنى حياهتم وصالحهم، 
ًليكونوا قوة لإلسالم، وعضدا وسندا ألهل اإليامن ً.. 

يف العدو واملعاند، » عليه السالم«ملاذا يريد عثامن أن حيرص أمر عيل  ـ ٩
                                     

 .نملمن سورة ال ٨١ و ٨٠اآليتان ) ١(
 .١٢٨ ص٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٧٠ و ٦٩ ص٩الغدير ج) ٢(
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كون هناك قسم ثالث، وهو املؤمن املسدد، ويف الصديق املساعد، وال ي
والعاتب، والناصح، الذي يأبى عثامن إال أن جيعله يف دائرة األعداء، ألنه 
يأبى اإلقالع عام يطالبه باإلقالع عنه، وإصالح ما يريد اهللا ورسوله 

 ..واملؤمنون إصالحه
أن ّبني موقفه من عثامن مرات كثرية، وهو » عليه السالم«ً إن عليا  ـ١٠

ًعليه أن يقلع عن خمالفاته، وحياسب عامله، ويأخذهم بأعامهلم، وكان أيضا 
ًيدفع الناس عنه استنادا إىل وعود له باإلقالع مل يكن عثامن يفي هبا، فليس 

منه أي لبس أو غموض، ليطالبه عثامن » عليه السالم«يف موقف عيل 
 ..ُّبإيضاحه، ويدعي التحري فيه

ًغم ما كان يعانيه من شدة املرض ـ واضحا  وكان جواب عيل ـ ر ـ١١
َفصرب مجيل واهللاُ املستعان عىل ما ﴿ًوحاسام، حني قرأ اآلية الرشيفة  َْ ٌَ َ َ ْ َُ َ ُ ِ َ ٌ َ

َتصفون ُ ِ ، فإن هؤالء ـ أي عثامن ومن وراءه ـ يتجنون عليه، وال يقدرون ﴾َ
بل يطلبون منه أن خيالف أحكام .. جهده وجهاده يف إصالح ما يفسدونه

ع، وأن يعيص اهللا يف تأييدهم ونرصهتم وتقويتهم عىل بطشهم بأناس الرش
يطالبوهنم باإلنابة إىل احلق، وهم يرصون عىل عدم الرتاجع عن يشء، بل 

 ..ويضيفون كل يوم خمالفة جديدة إىل سجل خمالفاهتم
 وعيل وحده يواجه استئثار هؤالء، وإمعاهنم وإرصارهم عىل  ـ١٢

ويواجه عنف أولئك، وجزعهم الذي يتجاوز .. قالباطل، ليعيدهم إىل احل
احلدود، ليعيده إىل حدوده املقبولة واملعقولة، فأولئك املستأثرون شانئون 

وهؤالء اجلازعون عاتبون .. رافضون له.. متهمون له، معاندون للحق
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عليه، يتوقعون منه املعونة واملشاركة باملوقف احلاد، الذي يقطع كل 
 ..م األمور، والوقوع يف املحذوراجلسور، وينتهي بتفاق

ًأن عثامن يتهم عليا باستمرار بأن الطاعنني عليه : إننا نالحظ ـ ١٣
 ..ًجيعلونه ردءا هلم، ويتسرتون به

 :، وسائر من يسمع أقوال عثامن هذه، فيقولون»عليه السالم«أما عيل 
 ..إن عثامن يعتمد يف ذلك عىل الظن اليسء، والتهمة التي ال مربر هلا

 أن عثامن ليس عىل استعداد لقبول ذلك من عيل :» السالمعليه«ويعلن 
 ..مهام قدم له من ضامنات

عليه «رد عىل عثامن دعواه أن فقد عيل » عليه السالم«ًإن عليا  ـ ١٤
هييضه، أي يكرسه بعد جبوره، ويضعفه، ألنه إنام يتعزز ويتقوى ـ » السالم

 ..ذين مها أساس بالء عثامنبزعمه ـ بالوليد بن عقبة، وبمروان، الل
  :أقول ما تكره، ولك عندي ما حتب

دخلت مع عيل بن أيب طالب  :قال» عليه السالم«عن قنرب موىل عيل 
عليه «عىل عثامن بن عفان، فأحب اخللوة، وأومى إيل عيل » عليه السالم«

 .بالتنحي، فتنحيت غري بعيد» السالم
 .مطرق» عليه السالم«عيل ، و»عليه السالم«ًفجعل عثامن يعاتب عليا 
 !ما لك ال تقول؟ :فأقبل عليه عثامن، فقال
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 .)١(إن قلت مل أقل إال ما تكره، وليس لك عندي إال ما حتب :فقال
 : ونقول

أي إين إن قلت واعتذرت، فأي يشء حسنته من األعذار  «:قال املعتزيل
ًمل يكن عندك مصدقا، ومل يكن إال مكروها غري مقبول، واهللا تعا ىل يعلم أنه ً

ليس لك عندي يف باطني، وما أطوي عليه جوانحي إال ما حتب، وإن كنت 
 ..)٢(<ال تقبل املعاذير التي اذكرها، بل تكرهها، وتنبو نفسك عنها

 :غري أننا نقول
ال يعتذر إال بام هو حق وصدق، ولذلك » عليه السالم«ًإن عليا  ـ ١

ٍ وغري مصدق، وما يرضاه ًمكروها» عليه السالم«يكون أي عذر يعتذر به  َّ
 ..»عليه السالم«عثامن من األعذار ال يعتذر به عيل 

يريد أن يعتذر » عليه السالم«إن ابن أيب احلديد فرض اإلمام  ـ ٢
إن قلت مل أقل إال «: وأن هذا هو ما يقصده بقوله. لعثامن عن أمر صدر منه

 .»ما تكره
ًيريد أن يقدم أعذارا، بل مل يرش إىل أنه » عليه السالم«ًمع أن عليا 

هو أنه إن قال ما عنده من مؤاخذات عىل عثامن : املقصود هبذه الكلمة

                                     
 ومعاين ٤٦٨ ص٣١ وبحار األنوار ج١٤ ص٩ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(

والكامل يف  ٣٠٩ و ٣٠٨ص) مركز النرش اإلسالميط (و  ٢٣٩خبار صاأل
 .٣٦٤ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و١٣ ص١األدب للمربد ج

 .١٤ ص٩ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)٢(
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ًهبدف نصيحته، وسعيا وراء إصالح األمور، فإن عثامن سوف يكره ذلك، 
سيتضمن إظهار سيئات » عليه السالم«كام عودناه، ال سيام إذا كان ما يقوله 

ت يف بيوت األموال، وما ارتكبه يف أعامل عامله، وما صدر منه من خمالفا
حق الصحابة من أمثال أيب ذر، وابن مسعود، وعامر، وابن عوف وسواهم، 

 ..وغري ذلك مما ال يبتهج عثامن لذكره، وال يتحمل حتى اإلشارة إليه
هو إصالح أمر عثامن، » عليه السالم«مع علم عثامن بأن هدف عيل 

 ..ر الفتنةوأمر الناس، وإبعاد أي يشء يوجب استعا
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  :ةـدايـب

عليه «نذكر يف هذا الفصل بعض ما يوضح حقيقة مواقف عيل 
مما جيري، وال سيام ما يصدر من قبل الفريق احلاكم من ممارسات، » السالم

 ..وسياسات
عىل ذلك، إذ سوف يمر معنا بعض ما يبني موقفه ومل يقترص األمر 

 :من ردات الفعل ملناوئي عثامن وأعوانه، فالحظ ما ييل» عليه السالم«
  :يعتزل أن عثمان على كان
 الظلم، من به حاق عام» عليه السالم «عيل حتدث حنيأنه  :ذكرواو

 :قوله إىل هىتوان
ِن أم إْاب﴿: فأكرهوين وقهروين، فقلت كام قال هارون ألخيه َّ ُ َن القوم َ ْ َ ْ َّ

ِاستضعفوين وكادوا يقتلونني َ ُ ْ ُْ ََ ُْ َ ََ ِْ ُ﴾)١(.  
 »صىل اهللا عليه وآله« ويل بعهد رسول اهللا ،فيل هبارون أسوة حسنة

 . حجة قوية

                                     
 . من سورة األعراف١٥٠اآلية ) ١(
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 كذلك صنع عثامن، استغاث بالناس ودعاهم إىل :فقال األشعث
 . ً فكف يده حتى قتل مظلوما،ًنرصته فلم جيد أعوانا

 ، ويلك يا بن قيس، إن القوم ـ حني قهروين:»ليه السالمع« قال
المتنعت من ) نقتلك البتة: ( وكادوا يقتلونني ـ لو قالوا يل،واستضعفوين
إن بايعت كففنا : ( ولو مل أجد غري نفيس وحدي، ولكن قالوا،قتلهم إياي

 ). وإن مل تفعل قتلناك، وفضلناك، وقربناك، وأكرمناك،عنك
 وال يوجب ، بايعتهم، وبيعتي إياهم ال حيق هلم باطالًفلام مل أجد أحدا

 . هلم حقا
ـ خلعها مل ) اخلعها ونكف عنك (:فلو كان عثامن ـ حني قال له الناس

 ). ال أخلعها: (يقتلوه، ولكنه قال
 . ، فكف يده عنهم حتى قتلوه)فإنا قاتلوك (:قالوا

ومل يكن له  ،ولعمري خللعه إياها كان خريا له، ألنه أخذها بغري حق
 .  وتناول حق غريه، وادعى ما ليس له،فيها نصيب

 .عثامن أعان عىل قتل نفسه
 إما أن :ويلك يا بن قيس، إن عثامن ال يعدو أن يكون أحد رجلني

يكون دعا الناس إىل نرصته فلم ينرصوه، وإما أن يكون القوم دعوه إىل أن 
ملسلمني عن أن ينرصوه فنهاهم عن نرصته، فلم يكن حيل له أن ينهى ا

 . ً ومل يؤو حمدثا،ً مل حيدث حدثا،ً مهتدياً هادياًينرصوا إماما
 . وبئس ما صنعوا حني أطاعوه،وبئس ما صنع حني هناهم

 ،وإما أن يكون جوره وسوء رسيرته قىض أهنم مل يروه أهال لنرصته
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 . جلوره وحكمه بخالف الكتاب والسنة
ه وأصحابه ـ أكثر من أربعة وقد كان مع عثامن ـ من أهل بيته وموالي

 . آالف رجل، ولو شاء أن يمتنع هبم لفعل
 !فلم هناهم عن نرصته؟

ولو كنت وجدت يوم بويع أخو تيم تتمة أربعني رجال مطيعني يل 
 ومثيل ال ،جلاهدهتم، وأما يوم بويع عمر وعثامن فال، ألين قد كنت بايعت

 .)١(ينكث بيعته
 : ونقول
. والعطاء باحليوية حافلة ًآفاقا يفتح وهو ق،ودقي هام املتقدم الكالم

 عمر من موقفه بني فرق قد» عليه السالم «أنه إىل نشري أن نحب أننا غري
 ومل بايعهام قد أنه :فارق يقوم عىل حقيقةب ..بكر أيب من وموقفه وعثامن،

 .بكر أبا يبايع
 الذي بالنص نأخذ ومل ،»عليه السالم «عنه الفقرة هذه صحت فإن

. بايع، بايع أبو احلسن: ًإهنم أتوا به ملببا، ومسحوا عىل يده، وقالوا: يقول
 حني قدمناه حسبام لعثامن، يبايع مل إنه :ًومل نأخذ أيضا بالنص الذي يقول

                                     
مستدرك هنج (مصباح البالغة  و٦٦٧ ـ ٦٦٥ ص٢ كتاب سليم بن قيس ج)١(

جامع و ٧٦ ـ ٧٤ ص١١جمستدرك الوسائل و ١٠ـ  ٣ ص٣ج) البالغة
 وبحار ٣٩٤إرشاد القلوب ص: وراجع ٤١ ـ ٤٠ ص١٣جأحاديث الشيعة 

 .٤٦٩ ـ ٤٦٥ ص٢٩األنوار ج
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ة بيعال ديدجت إىل حاجة تكن هناك مل هأن كام.. ريةمالع الشورى عن احلديث
 .بكر أيب سلفه من بالوصيةإليه  األمر انتهى أن بعد لعمر،
أنه  :يقصد» عليه السالم«إنه  :نقول أن بد فال ك،اذهذا، أو  اوزناجت فإن

 الروايات بعض ذكرته كام ،بالقتل التهديد طائلة حتت البيعة عىل أجرب
 عوف ابنجعل  حنيله،  وغريه عوف ابن بتهديد تحرص التي.. األخرى

 .لعثامن ةالفاخل
  :ال ينكث اإلمام بيعته
وقد حتدثنا .. ال ينكث بيعته» عليه السالم« أنه :قدموقد ذكر النص املت

» عليه السالم«إنه : وقلنا. عن هذه النقطة يف موضع آخر من هذا الكتاب
ًحتى حني يكرهه الناس عىل البيعة هلم، وهي بيعة باطلة، وال تعد عقدا وال 

ًعهدا، وال أثر هلا رشعا يف اإللزام وال يف االلتزام ة ولكن إذا فهم عام.. ً
ال يمكن أن يفعل ما يرونه » عليه السالم«الناس أهنا حصلت، فإن اإلمام 

فيحتاج التخلص .. ألن سلبيات ذلك ستكون خطرية وكبرية.. ًنقضا هلا
من بيعة كهذه إىل جهد واسع يف تعريف الناس بام جرى، ويف تثقيفهم بام 

يعة كهذه التي رشعه اهللا تعاىل هلذه احلالة من أحكام، وإفهامهم أن الوفاء بب
 ..قامت عىل اإلكراه والقهر ال يصح يف الظروف العادية واملالئمة

 لو صح ذلك فلامذا يطلب من األنصار نكث بيعتهم :ولعلك تقول
 !؟»عليهام السالم«أليب بكر، حني جال عىل بيوهتم ومعه الزهراء 

 ألن بيعة األنصار أليب بكر قد استبطنت نكثهم بيعة عيل :ونجيب
يوم الغدير، فهي غري رشعية، حتى يف أعراف اجلاهلية، » السالمعليه «
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ًوالبيعة التي أخذت منه قهرا، وإن كانت مسبوقة ببيعة الغدير منهم له 
الناس  ولكن الشبهات التي كانوا يلقوهنا من شأهنا أن تضل أكثر.. ًأيضا

 ال سيام مع ادعائهم أنه هو الذي انرصف عن هذا األمر ثم.. عن احلقيقة
 ..حال يف عينيه، وأنه يريد الفتنة وغري ذلك

  :عثمان على جرى ما نفسهل فأني × علي
 ،وتقاعدهم تثبيطهم، عىل الناس يلومو خيطب،» عليه السالم «عيل كان

 ابنفعل  فعلت هال: قيس بن األشعث له فقال الشام، أهل إىل ويستفزهم
 !عفان؟
. معه وثيقة وال له، ندي ال من عىل ملخزاة عفان ابن فعل إن :له فقال

 رأيه، لضعيف ،جلده يفريو ،هعظم هيشم نفسه، من عدوه أمكن ًامرءا إن
 ذاك أعطي أن فدون أنا فأما أحببت، إن ذاك، فكن انت. عقله مأفون
 . )١(الفصل باملرشفية رضب

 :ونقول
 :التالية األمور لألشعث» عليه السالم «عيل إجابة تتضمن
 امليدان يرتك أن» عليه السالم «عيل من يريد كان األشعث إن ـ ١

                                     
عنه،  ٧٤ و ٧٣ ص ٩ ج الغدير و١٩١ص ١ج للمعتزيل البالغة هنج رشح )١(

 ٣٤جبحار األنوار  و١٤٨صلمفيد لاألمايل  و٤٩٥ ص٢جلثقفي لالغارات و
 ١ج )حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل و٥٢٨ ص٢جسعادة هنج ال و١٥٧ص
 .١٧٢ ص١ج )حتقيق الشريي(  و١٣١ص
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 احلرمات، وهيتك الناس، ويظلم ويرعد، دبويز وجيول، لوليص ملعاوية،
 السنة ويميت. العباد ذليو البالد، عىل ويستويل ،الكرامات عىل ويعتدي

 .البدعة وحييي
» عليه السالم «عيل حيرك وال ويبطش ،»عليه السالم «عيلعىل  يغري ثم
 ..ًظاملا جيازي وال ًظلام، فعيدال و. ًساكنا
 األشعث منه يطلبه ما أن: هذا كالمه يف بني» عليه السالم «ًعليا إن ـ ٢

 بل. معه وثيقة وال له، دين ال ومن الدنيا، أهل حتى لنفسه أحد يرضاه ال
إذا كانت القيم واملثل العليا،  فكيف واهلوان، الذل ميتة من يأنفون هم
 رش ودفع الظاملني، جهاد إىل يدعو الذي ن، وهو هو املهيمالديني الوازعو

عليه  «لعيل بالنسبة احلال هو كام! وأهله؟ الدين وإعزاز األرشار،
 !؟»السالم

 بينة عىل كان  الذي»عليه السالم «عيلوكيف إذا كان املعني بذلك هو 
 وترسخ ،عزيمته وتقوي أزره، تشد ،ورسوله اهللا من وثيقة ولديه ربه، من

 ،تضحية وأعظم ًجنانا، أقوى البينةو الوثيقة هذه مع سيكون نهفإ !؟يقينه
 ..ًإباء وأشد
، بل الرأي ضعيف يكون فإنه ذلك،» عليه السالم« يفعل مل ولو  ـ٣

  هو ذلك الرجل، وال يمكن أن»عليه السالم «عيل يكن ومل.. ناقص العقل
 لكرامة،وا العزة منحه قد اإلسالم فإن املثابة هبذه تكون أن لنفسه يرىض
 .والعزيمة بالصرب ازره وشد وباحلكمة، بالعقل وأيده
 أهل يتخذه إنام املوقف هذا أن :ولغريه ألشعثإنه أعلن ل ثم  ـ٤
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 ..والكرامة السؤدد ومعدن املروءات، وأصحاب احلفاظ،
 الذي املوضع يف نفسه يضع وأن ،حساباته يراجع أن األشعث وعىل

 يسعى أن فعليه ذلك، نع تقرص أهنا وجد فإن. فيه تكونتستحق أن 
 شحنهاب ثم ،والتطهري وبالتزكية الصاحلة، بالرتبية احلال هذا من إلخراجها

 ..والصالح والفالح اخلري وبمعاين العليا، واملثل ،الصحيحة بالقيم
 والتخلف ،واملهانة الذل موقع يف تكون أن لنفسه حيب ال أن وعليه
 .»َحببتأ إن«: له قال لذلكو.. والسقوط
 وضعامل يف شكيو يرتدد كان إن غريه أن: »عليه السالم «أعلن ثم ـ ٥
 ألنهيف ذلك،  يشك وال يرتدد ال» عليه السالم «فإنه نفسه، فيه يضع الذي
بني احلقيقي  صلة كل تقطع التي باملرشفية حيميه الذي احلاسم قراره

 ..والزائف، وبني العز والذل، واملوت واحلياة
 أهل رفضهاي خطة وهي. الذليل إعطاء بيدهى أعط قدف.. عثامن أما ـ ٦
 هذا عليهم حيتم ديني داع أي يملكون ال كانوا لو حتى ،والنجدة احلفاظ
 ..عليها ويعتمدون ،إليها يلجأون وثيقةأية  يملكون ال أو.. الرفض
 عن بالتخيل عليه جرى ما كل ىفيتال نأ أنه كان بإمكان عثامن مع
 احلق جادة التزامب له، تعاىل اهللا هايرض بام نهام والرضا. الدنيا دواعي

 ظلم من عامله ومنع أصحاهبا، إىل احلقوق رجاعإو الناس، صافإنو
 .، وعىل املستضعفنيالدين وأهل الدين عىل العدوان ومن الناس،

 ما إىل وصل قد يكن مل ذلك من القليل بمامرسة ولو ريض أنه ولو
 .والكرامة العزة من سطبق لنفسه احتفظ قد ولكان ،إليه وصل
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  :رمتين بدائها
ًقوما يذمون عثامن بام يرضون به أنفسهم، » عليه السالم«وقد سمع 

 .)١(»إنام أنتم وما تعريون به عثامن كالطاعن نفسه، ليقتل ردفه «:فقال
 :ونقول

إن مجاعة من الطاعنني عىل عثامن  :يريد أن يقول» عليه السالم«إنه 
ر كانوا هم مبتلني هبا، ومن هؤالء طلحة، والزبري، كانوا يطعنون عليه بأمو

وعمرو بن العاص، وأرضاهبم، من أهل الدنيا، كام أثبتته الوقائع، فلم 
يكونوا يطعنون عىل عثامن لكي يردوه إىل حكم اهللا تبارك وتعاىل، بل 

 ..ليستأثروا هم باألمر ألنفسهم دونه
اآلخر عىل عثامن أن عمرو بن العاص الطاعن هو  :وشاهدنا عىل ذلك

عليه «قد رشط عىل معاوية أن يعطيه مرص طعمة، ليعاونه عىل حرب عيل 
 .)٢(ًطلبا بدم عثامن حسب زعمهم» السالم

                                     
 ٣٣٠ ص٣ وتاريخ األمم وامللوك ج٧٢ ص٤ج )برشح عبده(هنج البالغة  )١(

رشح هنج  و٢١٢ ص٧٢جبحار األنوار  و٢٤٦ ص٦٣جتاريخ مدينة دمشق و
 .٢٠٢ ص١٩جللمعتزيل البالغة 

 ٢جالغدير  و٣٧٣ ص٣٢جبحار األنوار  و٢٧٢ ص١جلثقفي لالغارات :  راجع)٢(
األخبار الطوال  و٦٧و٦٤ ص٢ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٤٢ص
تاريخ  و١٨٦ ص٢جتاريخ اليعقويب  و١٤٩ ص٢جهنج السعادة : وراجع١٥٨ص
= لمنقري لصفني  و٣٥٥ ص٣جاريخ ـالكامل يف الت و٧٤ ص٤جمم وامللوك األ
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 رفض طلب »عليه السالم«ًكام أن حرب اجلمل، إنام كانت ألن عليا 
 .)١(طلحة والزبري بأن يوليهام بعض بالد اإلسالم

 ألنه منعها من العطاء الذي كان وعائشة بالذات إنام ثارت عىل عثامن
وتأمل أن يتوىل . ًاقتلوا نعثال فقد كفر: وكانت تقول.. عمر قد اختصها به

 ..األمر طلحة
، وكانت تعرف أنه لن يكون هلا معه أية »عليه السالم«فلام توىل عيل 

واهللا ليوم من : خصوصية تستحقها، رفعت راية اخلالف عليه، وقالت
، ثم خرجت عىل عيل بحجة الطلب بدم )٢(دهر كلهعثامن خري من عيل ال

 !! عثامن، الذي كانت هي التي أمرت الناس بقتله
أن من يطعن عىل شخص بأمر، ثم يظهر أنه ال خيتلف  :ومن الواضح

ًعنه، بل هو فيه أكثر إمعانا وغوصا ـ إن هذا  ـ سيكون كالطاعن نفسه ليقتل ً
 ..»عليه السالم«الذي يكون خلفه كام قال 

                                     
 ١ج )حتقيق الشريي(  و٨٨ ص١ج ) الزينيحتقيق(مامة والسياسة اإل و٣٧ص= 
 .٧٤ ص٢ وج٣٦٨ ص١جبن الدمشقي الجواهر املطالب  و١١٨ص

رشح و ٢١٨صنساب األرشاف وأ ٤٥١ ص٣ج مم وامللوكتاريخ األ : راجع)١(
هنج البالغة :  وراجع٢٢ ص١٩ج  وراجع١٧ ص١١ج للمعتزيلهنج البالغة 

 ١٨١صحجة كشف امل و١١٤صخصائص األئمة  و٤٦ ص٤ج )برشح عبده(
 .٢٢٥ ص٥جهنج السعادة  و٤٨ و ٣١ ص٣٢ وج١٧ ص٣٠جبحار األنوار و

 .٤٣٧ ص٢جبن أعثم الكتاب الفتوح  و٣٤٣ ص٤جلرازي لاملحصول :  راجع)٢(
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  !؟×الفرق بني موقف طلحة، والزبري، وموقف علي 
ً  فبدأنا بطلحة، فخرج مشتمال. دخلت املدينة:عن مرسوق، قال

قد كاد سفهاؤكم : ح القوم، فقالَّفذكرنا له أمر عثامن فصي. بقطيفة له محراء
 .أن يغلبوا حلامءكم عىل املنطق

بوا هبام  فاذه، وإال فخذوا هاتني احلزمتني!؟ أجئتم معكم بحطب:قال
 .إىل بابه

 .أتينا الزبري، فقال مثل قولهو ،فخرجنا من عنده
 فذكرنا ، عند أحجار الزيت»عليه السالم« ًفخرجنا حتى أتينا عليا

 ،استتيبوا الرجل وال تعجلوا، فإن رجع مما هو عليه وتاب« :أمره، فقال
 .)١(»فاقبلوا منه
 :ونقول
لعهود واملواثيق من عثامن، هو الذي أخذ ا» عليه السالم«ًإن عليا  ـ ١

ورد الناس من املرصيني وغريهم عنه، وأعلن عثامن توبته أكثر من مرة، ثم 
 .نقض عهده، وتراجع عن توبته

مل ييأس، فلعل عثامن يرتاجع ويتوب عىل » عليه السالم«ولكنه 
 .احلقيقة، ويوفر عىل األمة مشاكل هي يف غنى عنها

الفرق الشاسع بني ترصفات طلحة : ًاوقد ظهر يف النص املذكور آنف ـ ٢

                                     
 .٢٣٢صلمفيد لاجلمل  و٤٩٢ ص٣١جبحار األنوار  و١٠و  ٩صلمفيد لالكافئة ) ١(
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والزبري العشوائية، والعدوانية جتاه عثامن، وبني العقالنية واإلنصاف، وبعد 
النظر، واملسؤولية الرشعية واألخالقية جتاه قضايا األمة، التي ظهرت يف 

 .»عليه السالم«موقف أمري املؤمنني 
 قتل عثامن، وال بد من تذكر املوقف اآلخر لطلحة والزبري بعد ـ ٣

وأصبح .. ً، حيث انقلبا رأسا عىل عقب»عليه السالم«ووصول األمر إىل عيل 
طلحة والزبري مها محلة لواء اخلالف، وقادة العساكر، لألخذ بثارات عثامن من 

 !!ًعيل نفسه، الذي رأينا موقفه آنفا من قتل عثامن، وكذلك موقفهام
 باإلشارة من بعيد كام إن هذا النص يدل عىل أن الزبري مل يكتف ـ ٤

وقد ذكرنا يف موضع آخر من هذا الكتاب، أنه . زعم سعد بن أيب وقاص
 .شارك يف التحريض الرصيح والقوي

  :من قتل عثمان ×موقف أمري املؤمنني 
 . )١(اهللا قتله، وأنا معه :أنه قال عن عثامن» عليه السالم«رووا عن عيل 

 .)٢(م بام حكم اهللاأي أنا مع اهللا أحك :قال العالمة احليل

                                     
 ٣١األنوار ج وبحار ١٨٧ ص١ ق٣ج) مطبوع مع دالئل الصدق( هنج احلق )١(

البالغة رشح هنج  و٢٣٠ ص٤ والشايف ج١٦٥ و ٣٠٨ و ١٦٤ و ١٦٣ص
 .١٢٨ ص٢للمعتزيل ج

 ١٦٥ ص٣١بحار األنوار ج:  وراجع٢٥٨ و ٢٥٧ص) األصل(إحقاق احلق  )٢(
 .٣٠٨ ص٤جمامة الشايف يف اإل و٦٦ ص٣ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و



  ١٨ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ١٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(ًوروي ذلك أيضا عن ابن عباس
عليه «ًأن العالمة احليل بكالمه هذا يتهم عليا  :وقد ادعى ابن روزهبان

 :باملشاركة يف قتل عثامن، ثم قال» السالم
وقد ذكر صاحب كتاب هنج البالغة يف مواضع من كالمه أنه كان «

ألشياء عىل أمري املؤمنني أن يتربأ من قتل عثامن غاية التربي، وكان أشد ا
لو أين أعلم أنه يذهب من صدور : يرشكه أحد يف قتل عثامن، حتى إنه قال

بني أمية الوهج من مشاركتي يف قتل عثامن، حللفت هلم بني الركن واملقام 
مخسني حلفة أين ما شاركت يف قتل عثامن، وال رضيت به، وال أمرت 

 .)٢(»به
 :ونقول
أن اهللا مل يقتله عىل : »رضوان اهللا تعاىل عليه«ة لعل مراد العالم ـ ١

وعيل .. احلقيقة، فإضافة الفعل إليه ال يكون إال عىل معنى احلكم والرضا
مل يبارش ذلك بنفسه، وال شايع فيه، » عليه السالم«مع اهللا يف ذلك، وإن كان 

 .وال آزر عليه

                                     
 ٣١ بحار األنوار ج١٨٧ ص١ ق٣ج) مطبوع مع دالئل الصدق( هنج احلق )١(

 ٤جمامة الشايف يف اإل و٦٦ ص٣ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٦٥ص
 .٣٠٨ص

إحقاق احلق :  وراجع١٨٧ ص١ ق٣ج) مطبوع مع دالئل الصدق( هنج احلق )٢(
 .٢٥٧ص) األصل(
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 اهللا أن السنة اإلهلية قد جرت بأن من يتجاوز حدود :وتوضيح ذلك
تعاىل ال بد أن جيد آثار أعامله، ويبتيل بنتائجها التي قد تودي به إىل اهلالك، 

قتله اهللا أي : »عليه السالم«فالسنة اإلهلية هي التي قتلت عثامن، فصح قوله 
 ..بام أودعه يف هذه احلياة من سنن، وأنا معه راض بام رضيه اهللا

أجهز «:  اخلطبة الشقشقية عنه يف»عليه السالم«قوله  :ويشهد ملا نقول
 .)١(»عليه عمله، وكبت به بطنته

ًإن العالمة يتهم عليا  :وبذلك يتضح عدم صحة قول ابن روزهبان
 .باملشاركة يف قتل عثامن

ًولو صح قوله هذا لكان اإلهتام احلقيقي موجها إىل اهللا تعاىل، وجمرد 
 الفعل اإلهلي،  مع اهللا يف ذلك ال يعني مشاركته يف»عليه السالم«كون عيل 

 .بل يعني رضاه به، وتسليمه له
 املتكرر من قتل عثامن يؤيد »عليه السالم«إن تربي عيل أمري املؤمنني  ـ ٢

وفق تفسري العالمة » عليه السالم«ًهذا الذي ذكرناه آنفا يف معنى كالم عيل 
 . بفعل اهللا ال يعني مشاركته فيه كام قلنا»عليه السالم«احليل، فإن رضاه 

                                     
 ١جحتجاج اإلو) ٢٣اخلطبة رقم  (٣٥ ص١ج) برشح عبده( هنج البالغة )١(

لشريازي لكتاب األربعني  و٤١٨صبن طاووس الالطرائف  و٢٨٧ص
 ٤٥٨صلشريواين لمناقب أهل البيت  و٥٣٦ ص٢٩جبحار األنوار  و١٦٨ص

 ٣٨١ و ٣٥٧ و ٣١٥ ص٩ وج٨٢ ص٧جالغدير  و٣٨٤صالنص واإلجتهاد و
 .٣٥صالدرجات الرفيعة  و١٩٧ ص١ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و
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فادعاء ذلك عليه ظلم له، وافرتاء عليه، ال سيام وأن هذا اإلهتام هيدف 
إىل إثارة الفتنة، والتوصل به إىل ظلم أشد، وباطل أعظم، يستهدف تضليل 

 .الناس، وإرباك األمة يف مفاهيمها، وقيمها واعتقاداهتا
ما أحببت قتله وال كرهته، وال أمرت به، : »عليه السالم«إن قوله  ـ ٣

واهللا الذي ال إله إال هو ما قتلته، وال «: ، وقوله عىل املنرب)١(هنيت عنهوال 
 . ً، صحيح أيضا، وال يتعارض مع ما سبق)٢(» وال ساءين،ماألت عىل قتله

                                     
رشاف  وأنساب األ٣٠٨ و ٣٠٧ ص٤ والشايف ج١٦٤ ص٣١ بحار األنوار ج)١(

 ١٧٦ ص١جهنج السعادة  و٣٧٥ و ٣١٥ و ٧٠ ص٩جالغدير  و١٠١ ص٥ج
 .٦٥ ص٣ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و

 ٩جالغدير  و٩٨ ص٥ وأنساب األرشاف ج١٦٤ ص٣١بحار األنوار ج:  راجع)٢(
 ٢١٤ ص١جهنج السعادة و ٣٠٨ ص٤جمامة الشايف يف اإل و٣٧٥ و ٦٩ص

تاريخ املدينة  و٢٠٠ ص١ ج وراجع٦٦ ص٣للمعتزيل جرشح هنج البالغة و
بن الاملصنف :  وراجع١٢٦٥ و ١٢٢١ وراجع ص١٢٦٣ ص٤جبن شبة ال

 ١٠جتفسري ابن أيب حاتم  و٢٢٩صالفصول املختارة  و٦٨٥ ص٨جأيب شيبة 
 ٤ج لقرآن العظيمتفسري ا و٥٥٥ و ٥٢٨ و ٥١٥صمتهيد األوائل  و٣٣٢٤ص
 ٤جبان بن حالالثقات  و٦٩ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى  و٢٩٢ص
 ٤٥٣ و ٣٧٠ ص٣٩ وج٢٩٥ ص١٢جتاريخ مدينة دمشق  و٣٥٢ص

تاج العروس  و١٦٠ ص١جلسان العرب  و٧٣ ص١جلجوهري لالصحاح و
 .٢٥٣ ص١ج
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إن عثامن بنظر أمري املؤمنني مل يكن معصوم الدم، حمرم : قد يقال  ـ٤
ي يرتكب يف القتل، وإال لنهى ودافع عنه، لوجوب النهي عن املنكر، الذ

 .حقه
ِّ مل خيطئ قاتيل عثامن، بل »عليه السالم« أنه :ويدل عىل ذلك أو يؤيده

أعطاهم احلق يف اجلزع، من أفعاله ولكنه خطأهم يف طريقة ومقدار 
 .)١(استأثر فأساء اإلثرة، وجزعتم فأسأتم اجلزع: جزعهم، فقال

ألهنا أنه كان يرى أن طريقة قتله كانت غري سليمة،  :فدل ذلك عىل
ستفسح املجال ملعاوية وبني أمية، إلهتام األبرياء، واختاذ ذلك ذريعة لتنفيذ 
مآرهبم بالعودة إىل املناصب، وإثارة الفتن، والتسبب بسفك الدماء، وخداع 

 .عوام الناس بالشبهات واألباطيل
مل يرصح بأن عثامن مهدور الدم، » عليه السالم« بأنه :ويمكن أن جياب

صف حال عثامن، وحال الناس معه، فإن إساءة األثرة ال وإنام هو قد و
توجب هدر الدم ما مل تصل إىل حد اإلفساد يف األرض، وقتل النفس 
املحرتمة، والتكذيب للرسول، واإلستخفاف بالرشيعة، وغري ذلك من 

 .موجبات القتل

                                     
مستدرك (مصباح البالغة  و٧٦ و ٧٥ ص١ج )برشح عبده(هنج البالغة :  راجع)١(

بحار األنوار  و١٨١صبن طاووس الكشف املحجة  و٨١ ص٤ج) هنج البالغة
رشح هنج  و٢٢٢ ص٥جهنج السعادة  و٦٩ ص٩جالغدير  و٤٩٩ ص٣١ج

 .٥٢٧ ص٢جسري أعالم النبالء  و١٢٦ ص٢ج للمعتزيلالبالغة 
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 يرى عثامن غري مستحق »عليه السالم«لو كان : ًوقد يقال أيضا ـ ٥
 جلفا قاتليه، والذين أعانوا عليه، مع أن منهم من هو من أشد للقتل بنظره

ًالناس لصوقا به، كعامر بن يارس، ومالك األشرت، وحممد بن أيب بكر، 
إنه وثب وجلس عىل صدر عثامن، : وعمرو بن احلمق اخلزاعي، الذي يقال

 .)١(وطعنه تسع طعنات، ثالث منهن هللا، والباقي ملا جيده يف صدره عليه
 أننا نجده يتوعد عبيد اهللا بن عمر بالقتل، ويرص عىل مالحقته يف حني

 ..لقتله باهلرمزان وجفينة
 إن هذا يدخل يف دائرة الفعل الذي مل يعرف وجهه، فال :إال أن يقال

 ..يمكن اجلزم بداللته عىل ما ذكر
 لو علم أنه يذهب من »عليه السالم«ًبالنسبة ملا زعموه من أن عليا  ـ ٦

ًأمية الوهج حللف هلم مخسني يمينا بني الركن واملقام أنه مل صدور بني 
 :يشارك يف قتل عثامن نقول

، »عليه السالم«إنه كالم باطل، يراد به اعذار بني أمية يف حماربتهم لعيل 

                                     
الطبقات و ٥٢٦صمتهيد األوائل  و١٥٨ ص٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )١(

 وراجع ٤٠٩ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و٧٤ ص٣جبن سعد الالكربى 
 وتاريخ األمم وامللوك ٤٥٦ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٤٩٩ ص٤٥ج
 ١٩٧ ص٤ وراجع ج٤٢٤ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٣٩٤ ص٤ج

تاريخ املدينة  و٢٠٧ ص٧جالبداية والنهاية  و١٧٩ ص٣والكامل يف التاريخ ج
 .٢٠٧ ص٩جالغدير  و١٢٣٢ ص٤جبن شبة ال
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مع أن بني أمية .. حتت شعار األخذ بثأر عثامن، وختفيف وقع جريمتهم هذه
 . قتل عثامنوعىل رأسهم معاوية هم الذين أسهموا يف

 ليس ألجل اهتامه باملشاركة يف قتله، »عليه السالم«وحقدهم عىل عيل 
ًلعلمهم برباءته من هذه التهمة، ألهنم هم الذين صنعوها وروجوها طلبا 

 .منهم للدنيا
إهنم حيقدون عليه ألن الدين قام بسيفه، وأظهره اهللا به عىل الدين كله، 

 بدر وأحد، واخلندق وحنني، وأسقط وبيده قتل اهللا شياطني أهل الرشك يف
 ..كل هيمنتهم يوم الفتح

 واهللا ما حتبكم قريش ،فام ذنبي :وقد قال له عثامن نفسه يف زمن عمر
 .)١( كأهنم شنوف الذهب، قتلتم منهم يوم بدر،ً بعد سبعني رجالًأبدا

  : ×أحداث عثمان يف حديث علي 
ًملخصا عن أحداث يف حديثه ألحد اليهود » عليه السالم«وذكر عيل 

 :عثامن، وما جرى له، وما انتهت إليه احلال، فقال
 ،مر ابن عفان حتى أكفروه وتربؤوا منهثم مل تطل األيام باملستبد باأل

 »صىل اهللا عليه وآله« وسائر أصحاب رسول اهللا ،ومشى إىل أصحابه خاصة

                                     
  و٢٢ ص٩رشح هنج البالغة للمعتزيل ج:  وراجع٩٩صلشيخ املفيد لاجلمل  )١(

 ٢٠٢صلشريازي لكتاب األربعني  و٤٦١ ص٣١ األنوار ج وبحار٢٣
 .٢٣٥ ص١جلقريش لحياة اإلمام احلسني و ١٣١صالتحفة العسجدية و



  ١٨ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ١٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ويتوب إىل اهللا من فلتته،عامة يستقيلهم من بيعته
 وأحرى أن ال ، أكرب من أختها وأفظعـا أخا اليهود  يـفكانت هذه 

 وال حيد وقته، ومل يكن عندي ،لغ وصفهيبيصرب عليها، فنالني منها الذي ال 
 .فيها إال الصرب عىل ما أمض وأبلغ منها

 ، كل راجع عام كان ركب مني،ولقد أتاين الباقون من الستة من يومهم
 ويؤتيني صفقته ،خذ حقي وأ، والوثوب عليه،يسألني خلع ابن عفان

 . حقي أو يرد اهللا عز وجل عيل،وبيعته عىل املوت حتت رايتي
ا إال الذي منعني من أختيها قبلها، ه ما منعني منـ يا أخا اليهود ـفواهللا 
بقاء عىل من بقي من الطائفة أهبج يل وآنس لقلبي من فنائها، ورأيت اإل

 .وعلمت أين إن محلتها عىل دعوة املوت ركبته
فأما نفيس فقد علم من حرض ممن ترى ومن غاب من أصحاب حممد 

 أن املوت عندي بمنزلة الرشبة الباردة يف اليوم الشديد »صىل اهللا عليه وآله«
 .ّياحلر من ذي العطش الصد

 ، أنا،»صىل اهللا عليه وآله«ولقد كنت عاهدت اهللا عز وجل ورسوله 
أمر وفينا به هللا عز وجل  وأخي جعفر، وابن عمي عبيدة عىل ،وعمي محزة

 فأنزل ، وختلفت بعدهم ملا أراد اهللا عز وجل،ولرسوله، فتقدمني أصحايب
َمن املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللاَ عليه فمنهم من قىض ﴿: اهللا فينا َ َ َُّ ْ َُ َْ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ٌَ ِ ْ ُ

ًنحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال َِ ِ ِْ َ َ َ ُ َ َْ َّ َ ُْ َ ُ َ َّ  . وعبيدة، وجعفر،زةمح، )١(﴾ُ

                                     
 .حزاب من سورة األ٢٣اآلية ) ١(
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 ً. وما بدلت تبديالـ يا أخ اليهود ـوأنا واهللا املنتظر 
مساك عنه إال أين عرفت من  وحثني عىل اإل،وما سكتني عن ابن عفان

 ،أخالقه فيام اختربت منه بام لن يدعه حتى يستدعي األباعد إىل قتله وخلعه
 . وأنا يف عزلة، عن األقاربًفضال

 .»نعم«، وال »ال« أنطق فيه بحرف من فصربت حتى كان ذلك، مل
 من : ملعرفتي بام تطاعموا به. كارهـ علم اهللا ـثم أتاين القوم وأنا 

 ، وعلمهم بأن تلك ليست هلم عندي، واملرح يف األرض،اعتقال األمول
 .وشديد عادة منتزعة

 .فلام مل جيدوا عندي تعللوا األعاليل
  !أليس كذلك؟ :ال فق، إىل أصحابه»عليه السالم«ثم التفت 
 .)١(بىل يا أمري املؤمنني :فقالوا
 :ونقول

 :إن لنا مع هذا النص وقفات عديدة، نذكر منها ما ييل
  :قلب للحقائق.. أقيلوين

أقيلوين، فلست  «:قد عرفنا أنا أبا بكر هو صاحب املقولة املشهورة

                                     
 ٣١ وبحار األنوار ج١٧٨ ـ ١٧٧ ص٣٨ وج٣٧٦ـ  ٣٧٥ص  ٢جاخلصال  )١(

 ١٤٠ ص٣ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٣٥٠ ـ ٣٤٨ص
 .٣٧٢ ص٢جحلية األبرار  و١٧٤صلمفيد لصاص ختاإلو
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ً وهذا عثامن أيضا يقوم بنفس الدور، ويطلب اإلقالة أيضا»بخريكم ً.. 
 ..وهو أمر غريب وعجيب

إذا كان األمر عند عثامن هبذه السهولة، فلامذا ال يرىض باخللع  ً:فأوال
حني اجتمع عليه الناس من خمتلف البالد، ومعهم عامة الصحابة ليخلعوه، 

 !أو يتوب، حتى انتهى األمر بقتله؟
 أهنم حني أخذوا عليه إرسال الكتاب إىل :ويتأكد هذا األمر إذا علمنا

قد استدلوا عليه بأن ذلك إن .. ً خمتوما بخامته، ومع خادمه وعىل مجلهمرص
كان بعلمه، فهو قد أمر بقتل املسلمني من دون مربر، كام أنه نقض عهده، 

 ..وأخلف بوعده، وال يصلح للخالفة من فعل ذلك
ًوإن كان بغري علمه، فمن بلغ به الضعف إىل هذا احلد ال يصلح أيضا 

 ..بد له من التنحي كل حالهلذا املقام، فال 
: لو صح هذا مل يتالءم مع كلمته املشهورة حني طلب منه التنحي :ًثانيا

، وأقام عىل إرصاره عىل ذلك حتى )١(ًما كنت ألخلع قميصا قمصنيه اهللا
مع أن الذي فعل .. أنه نسب إلباسه اخلالفة إىل اهللا تعاىل: قتل، مع مالحظة

رمحان بن عوف، خمالفني بذلك النص ذلك هو عمر بن اخلطاب، وعبد ال

                                     
سيف بن عمر الضبي لالفتنة ووقعة اجلمل  و١٨٤ و ١٧٩ ص٩جالغدير :  راجع)١(

الرصاط و ٢٤٦صالفصول املختارة و ٢٤٣صلجاحظ لالعثامنية  و٢١ص
 ٣ جمم وامللوكتاريخ األ و٥٠٥ ص٣٠جبحار األنوار  و١١٧ ص٣جاملستقيم 

 .٤٠٩ و ٤٠٥ص
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القرآين، والكثري من النصوص واملواقف النبوية الرصحية بجعل األمر لعيل 
، وال سيام ما جرى يف يوم الغدير، حيث أخذ »عليه السالم«بن أيب طالب 

 ..البيعة له من عرشات ألوف املسلمني» صىل اهللا عليه وآله«النبي 
 اهللا له ذلك القميص إىل ما يزعمونه من إال إن كان عثامن يشري بإلباس

وهي املقولة التي ال شك يف فسادها، وعدم صحة .. اجلرب اإلهلي للبرش
اإلعتقاد هبا، إذ ال جيوز نسبة أفعال العباد هللا تعاىل بنحو اجلرب واإلكراه 

التي وضعها أبو احلسن األشعري، ) الكسب(ال سيام عىل قاعدة .. هلم
 ..ة اجلرب هذهليقلل من بشاعة عقيد
أن اهللا خيلق قدرة للعبد حني إجياد الفعل، من دون أن  :حيث زعم

يكون لتلك القدرة أي دور سوى أهنا تصحح نسبة الفعل للعبد، فتكون 
 .تلك القدرة كاحلجر يف جنب اإلنسان

إن املطلوب هو أن يقيلهم عثامن بيعتهم له، وكذلك أبو بكر :  قلنا:ًثالثا
، فلن أطالبكم بالوفاء، أو »أقلتكم بيعتكم«: ه أن يقولفكان علي. من قبله

 !!أقيلوين: ال أن يقول هلم. ال جيب عليكم الوفاء هبا
إذا كان اهللا هو الذي ألبسه اخلالفة، فليطلب من اهللا تعاىل :  قلنا:ًرابعا

 .. أن يقيله منها، فإنه ال حيق للناس التدخل إللغاء الترصفات اإلهلية
هذا التدخل، فإنه جيوز لعثامن نفسه ذلك، فلامذا ال وإذا جاز للناس 

 !خيلع ذلك القميص الذي ألبسه اهللا إياه؟
بأن عبد الرمحان بن عوف قد خلع عثامن : رصحت الروايات :ًخامسا

وعبد الرمحن هو الذي اختار عثامن هلذا .. من اخلالفة كام خيلع قميصه
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ال يكفيه أن خيلعه نفس األمر، ونصبه فيه بتدبري من عمر بن اخلطاب، فأ
 !الذي نصبه؟

هو أن عثامن أراد أن يظهر مدى تعلق أصحابه  :والذي يبدو لنا
 .األقربني به، وأن يعرف مقدار وفائهم له يف حمنته، فخاطبهم هبذا اخلطاب

أما سائر الصحابة فلعله مل يكلمهم يف هذا ـ وإنام كانوا ثابتني عىل 
 ..رأهيم بلزوم تنحيه
 يدل عىل ما نقول، إذ ال معنى »مشى إىل أصحابه خاصة« :فقول النص

فكلمة وسائر . ً إذا كان قد مشى إىل سائر الصحابة أيضا»خاصة«لكلمة 
الصحابة عامة ليست هي الكلمة املناسبة هنا، بل املناسب هو أن تكون 

عىل هذا مجلة » صىل اهللا عليه وآله«وسائر أصحاب رسول اهللا «: كلمة
 .»يستقيلهم من بيعته« و »مشى إىل أصحابه خاصة«متي بني كل.. معرتضة

وكأن عثامن يرى أن قبول خصوص أصحابه به يكفي إلرصاره عىل 
التمسك بموقعه، وعدم اإلستجابة إىل مطالب الناس يف سائر البالد، بام 

ًيف حني أنه لو أن أحدا يفرتض أنه ال .. فيهم الصحابة، وسائر أهل املدينة
يف أمر اخلالفة فهم أصحاب عثامن خاصة، ألهنم بني من حق له يف التدخل 

ً، وبني من أباح دمه ولو كان معلقا »صىل اهللا عليه وآله«لعنه رسول اهللا 
، زيادة »صىل اهللا عليه وآله«بأستار الكعبة، وبني من طرده ونفاه رسول اهللا 

 . عىل لعنه، وكلهم مباح الدم ال حرمة له وال كرامة
  :ء الشورىوباقي أعضا ×علي 
أن بقية الستة ـ ما عدا عثامن ـ قد جاؤوا إليه  :»عليه السالم«كر وذ
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، يسألونه خلع عثامن، وأخذ حقه، ويبايعونه عىل املوت حتت »عليه السالم«
 ..رايته، أو يرد اهللا عز وجل إليه حقه

 . رفض ذلك»عليه السالم«ولكنه 
 : وذلك يشري إىل ما ييل

أن ابن : هلون خلع خليفتهم، وقد ذكرواإن هؤالء الستة يستس :ألف
عليه «فناداه عيل . عوف قد خلع عثامن من اخلالفة كام خلع قميصه

َآآلن وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين﴿: »السالم َ َ ْ َ َ َِ ِ ِْ ُ َ َ ُْ ُ َ َْ َ﴾)١(. 
رغم ..  أنه خلع عثامن وال غريه»عليه السالم«ولكننا مل نسمع من عيل 

 ..حلقه، معتدون عليهأنه كان يرى أهنم غاصبون 
 مل يرض منهم ذلك، ربام ألنه يريد أن يكرس »عليه السالم«إنه  :ب

لزوم الوفاء بالعهود والعقود، وال يسمح بنقضها بصورة عشوائية، ألن 
ذلك سوف يؤسس لطريقة خاطئة يف التعامل، من شأهنا أن تنسف كل 

بح اهليمنة وتص.. الضامنات واألسس الرضورية لبناء احلياة اإلنسانية
للقوة، والقرار يف فسخ عقد البيعة وعدمه لألهواء، واستطراف اآلراء ومن 

وبذلك يقع . ًدون أن يرى أحد نفسه ملزما برعاية أي قيد أو ضابطة
 ً.اإلستخفاف بأمر البيعة والعقود والعهود، فيبايعون اليوم، وينكثون غدا

ل مواقع اخلري وهذا من شأنه أن يعطي الفرصة والذريعة الستئصال ك
إنه رفض ما : »عليه السالم«والصالح يف املجتمع اإلنساين، ولذلك قال 

                                     
 .يونس سورة  من٩١اآلية ) ١(
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أن اإلبقاء عىل من بقي من الطائفة أهبج «: عرضه عليه باقي الستة، ألنه رأى
، ألن هذه الطائفة ال تستطيع مواجهة الظروف »له، وآنس لقلبه من فنائها

 .القاسية التي سوف تنشأ من ذلك
ولوال ذلك . ًالء ال يريدون نكث البيعة توصال للدنياعىل أن هؤ

بعدم قتل عثامن، واإلكتفاء بحصاره » عليه السالم«الستجابوا لطلب عيل 
إىل أن يتوب ويرتاجع وخيلع نفسه، ولو أهنم أطاعوا اإلمام، مل تصل األمور 
إىل هذا احلد الذي أحلق الرضر به نفسه، وأوجد له املشكالت وتسبب 

 ..الكبرية واخلطريةباحلروب 
 قد بني أن موقفه هذا ينطلق من حرصه عىل »عليه السالم«إنه  :ج

اآلخرين، ال عىل نفسه، ألن األمر بالنسبة إليه ليس بذي أمهية، ألن الكل 
 ..يعلم أن املوت بالنسبة إليه بمنزلة الرشبة الباردة يف احلر الشديد

  :عن عثمان ×سكوت علي 
 : أن سبب سكوته وإمساكه عن عثامن أمران» عليه السالم«وقد بني 
ما يعرفه ـ من خالل خربته العملية ـ من أن أخالق عثامن  :األول

 ..ًستدعو األباعد إىل قتله وخلعه، فضال عن األقارب
 إذن كان يعرف مآل األمور، وأهنا ستكون يف غري »عليه السالم«فعيل 

لورة مفردات مشتبهة، فلم يكن لتدخله فائدة سوى ب.. صالح عثامن وفريقه
 أن يستفيدوا منها لتضليل الناس حول »عليه السالم«يستطيع مناوئوا عيل 

 .حقيقة ما جيري
.. إن األقارب ـ كام األباعد ـ كانوا مستائني من ترصفات عثامن :الثاين
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ًوهذا يدل عىل أن خمالفاته كانت أمرا واقعا، ومشهودا، فال أثر إلنكار  ً ً
ى من حماوالت تربيرها وتصغريها، فإن األقارب بعضهم هلا، وال جدو

 .واألباعد من الصحابة وغريهم قد رأوا أهنا لتربير موقفهم احلاد منه
 .. ولعله يقصد باألقارب أهل املدينة، وباألباعد أهل األمصار

 ..حتى قتل عثامن.. أنه اعتزهلم، فلم ينطق بال أو بنعم :ثم ذكر
  : من أسباب كراهة تويل األمر

إىل سبب كراهته قبول ما يعرضونه عليه من »  السالمعليه«د أشار وق
 فذكر أنه كان يعرف أن أهدافهم من طلبهم هذا مل تكن سليمة، :البيعة له

واملرج .. فإهنم كانوا يريدون أن جيعلوا ذلك ذريعة للوصول إىل األموال
 ..يف األرض) أو املرح(

، الذي ال يرىض »عليه السالم«وكال األمرين مرفوض عند عيل 
ويرفض أن يترصفوا حسب هواهم، وأن يتعدوا .. بمخالفة سنة العدل

وكانوا يعلمون بأن هذه خطة مرفوضة .. حدود اهللا، يف بالده تعاىل وعباده
فلام مل .. ، ولكنهم كانوا يأملون بإنتزاعها منه»عليه السالم«عند عيل 

ولعلنا نوضح ..  حاربوهحيصلوا عىل ما أرادوا غريوا مواقفهم، ونابذوه، ثم
 ..ذلك يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل

دفعت عنه حىت خشيت أن أكون آمثا:  
، »عليه السالم«وجاء ابن عباس برسالة من عثامن وهو حمصور إىل عيل 

يسأله فيها اخلروج إىل مائه بينبع، ليقل هتف الناس بإسمه للخالفة، بعد أن 
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 :»سالمعليه ال«سأله مثل ذلك من قبل، فقال 
ًيا ابن عباس، ما يريد عثامن إال أن جيعلني مجال ناضحا بالغرب، أقبل « ً
بعث إىل أن أخرج، ثم بعث إىل أن أقدم، ثم هو اآلن يبعث إيل أن : وأدبر
 ..أخرج

 .)١(ًواهللا، لقد دفعت عنه حتى خشيت أن أكون آثام
ن ما كان أحد أدفع عن عثام :وقد اعرتف مروان بن احلكم بذلك، فقال

 .من عيل
 !ما لكم تسبونه عىل املنابر؟ :يل لهفق
 .)٢(إنه ال يستقيم لنا األمر إال بذلك :قال

                                     
 ٦٩ ص٩وج ٣٨١ ص٨جالغدير و ٢٣٣ ص٢ج) برشح عبده (هنج البالغة )١(

أعيان و ٤٧٣ ص٣١جبحار األنوار و ٢٩٦ ص١٣جرشح هنج البالغة و
ط مؤسسة ( و ٣٩٨ ص٣ وتاريخ األمم وامللوك ج٤٤٣ ص١جالشيعة 
 ٤ج) ط أخرى( و ٢٧٤ص ٢جالعقد الفريد  وعن ٤٣٣ ص٣ج) األعلمي

 عن العديد من املصادر، وهبج ١٨٩ ص٣ جلبالغةومصادر هنج ا ٣٠٩ص
واهللا، ما زلت أذب عنه حتى إين :  عن الطربي، وفيه٧٩ ص٦ جالصباغة

 ..ألستحي الخ

 عن الصواعق ٢٦٤ ص٨ وج١٤٧ ص٧والغدير ج ١١٤صالنصائح الكافية  )٢(
رشح هنج : وراجع.  عن الدارقطني٥٥ص )ط أخرى( و ٣٣املحرقة ص

 .٢٨٣صلجاحظ لالعثامنية  و٢٢٠ ص١٣ج للمعتزيلالبالغة 
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 :ونقول
عليه «الغريب يف األمر هنا أن عثامن يتضايق من وجود عيل  ً:أوال
فهو يريد إبعاده ليقل ..  بالقرب منه، ملجرد أن الناس هيتفون باسمه»السالم

 ..هذا اهلتاف
هتاف الناس بإسم شخص يسوغ للحاكم عقوبته هل  :والسؤال هو

وإبعاده؟ وهل يلزم ذلك الشخص أن يطيع أوامره بفعل ما يوجب تقليل 
 !ذلك اهلتاف؟
 كان بصدد »عليه السالم«ًهل هناك أية إشارة إىل أن عليا  :ًثانيا

! توظيف هذا اهلتاف يف اإلستيالء عىل احلكم، وإقصاء عثامن عن اخلالفة؟
كانت تصب يف » عليه السالم«ت كلها تدل عىل أن مواقفه أم أن اإلشارا

 !األمة، وهتدئة األمور؟ اجتاه حفظ مصلحة
وقد كان سعيه الدائب والدائم هو لدفع الناس عن عثامن بإقناعه 
ّبالرتاجع عن خمالفاته، وحل العقد املستعصية، وإصالح األمور بينه وبينهم 

 إن كان يلتقي مع مصلحة احلاكمألنه يرى أن هذا مصلحة للدين واألمة، و
 !يف ذلك الظرف؟

 للخالفة حيل »عليه السالم«هل وقف هتاف الناس بإسم عيل  :ًثالثا
 !مشكلة عثامن مع الناس، ويمنعهم من حصاره وقتله؟

 ..وهل ال جيدون غري عيل ملقام اخلالفة مع كثرة الطاحمني والعاملني هلا
 . من خالل اإلجابة عىل أسئلة معينةال بد من املقارنة بني أمرين، :ًرابعا
هل وصول عيل للخالفة حيفظ عثامن، أم يوجب وقوع الظلم  :األول
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 ..والتجني عليه، أم يوجب قتله
 كطلحة إىل اخلالفة حيفظ »عليه السالم«هل وصول غري عيل  :الثاين

 ..أم يوجب قتله! عثامن؟ أم يوجب وقوع الظلم والتجني عليه؟
فقد .. ًعىل أن عليا هو الذي حيفظ عثامن : قد دلتإن الشواهد العملية

بل مل يكن أحد أدفع عن عثامن من .. ًدفع عنه حتى خيش أن يكون آثام
وحده الذي يلتزم بأحكام » عليه السالم«كام أن الوقائع دلت عىل أنه .. عيل

 ..اهللا، وال يتعداها
ري من ومعه كث.. ًأما طلحة، فهو الذي ساهم عمليا يف سفك دم عثامن

وقد رد وساطة .. ًبل كان يريد أن يقتل عثامن عطشا.. الصحابة وغريهم
 .. أليصال املاء إىل عثامن»عليه السالم«عيل 

أن ما هيم عثامن هو أن ينقاد له عيل : »عليه السالم«لقد أوضح  :ًرابعا
 بحيث ال يبقى له معه أي اختيار، يف حني أن عثامن نفسه ،»عليه السالم«

مع أن مروان يورد عثامن !! وان إىل حد أنه ليس له أي اختيار معهمنقاد ملر
، فهو »عليه السالم«املهالك، وهو السبب يف كثري مما جيري له، أما عيل 

الذي مل يزل يسعى ليجنب عثامن تلك املهالك، ويرشده إىل ما يصلحه، 
 ..وخيفف من مآسيه
 :والسؤال األهم هو الذي يقول :ًخامسا

ًحتى خشيت أن أكون آثام؟ أال يدل ذلك  :»معليه السال «ما معنى قوله
 :عىل األمور التالية
 . بعض املآثم»عليه السالم«إمكانية أن يرتكب عيل  :األول
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 !ال يعرف حدود تكليفه الرشعي؟» عليه السالم«إنه  :الثاين
أال .. ًإنه إذا كان ال يعرف إن كان هذا األمر جائزا له أم ال :الثالث

 !فلامذا ال يستند إليها؟! حقه األصول والقواعد املقررة للشاك؟جتري يف 
 :ونجيب

ِّإن عليا وهو يتعامل مع الناس العاديني ينزل نفسه منزلتهم، ويضع  ً
نفسه يف موضعهم، ألن هذه هي نظرة الناس إليه، وهي أساس تعاملهم 

 ّوالناس إذا بلغوا هذا احلد من الدفاع عن شخص يرص عىل خمالفات. معه
كبرية من النوع الذي كان يصدر من عثامن وعامله، فإهنم خيافون 
ًويتوجسون من أن يكونوا قد جتاوزوا احلدود املسموح هبا رشعا، وحياولون 

 ..سؤال أهل املعرفة عن ذلك
عليه «ًوبذلك يتضح اجلواب عن السؤال الثاين والثالث أيضا، فإنه 

ن من بيان املستوى الذي بلغه  ينزل نفسه منزلة غري العارف، ليتمك»السالم
 .يف الدفاع عن هذا الرجل
ليس بجاهل وال شاك بام جيب عليه، » عليه السالم«أنه  :وقد اتضح بذلك

 .وما ال جيب، ليحتاج إىل اللجوء إىل األصول والقواعد املقررة ألمثال هؤالء
  :مسيته باسم عثمان بن مظعون

، فدعا ابنه »عليه السالم« ًكنا جلوسا عند عيل :عن هبرية بن مريم، قال
إين مل أسمه باسم عثامن الشيخ الكافر، إنام : ثم قال: يا عثامن: عثامن، فقال له
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 .)١(سميته باسم عثامن بن مظعون
 :ونقول
وهذا .. إن هذا النص قد تضمن وصف عثامن بالشيخ الكافر :ألف

ن ينهى  كا»عليه السالم«، ال سيام وأنه »عليه السالم«أمر ال يصدر منه 
 ..أصحابه عن التفوه بأمثال هذه األمور

، وحني سمع يف صفني ابن احلنفية يتحامل عىل عبيد اهللا بن عمر وأبيه
 .)٢(ً وال تقل فيه إال خريا،ال تذكر أباه: قال له

إن أبا ذر يذكر أبا بكر وعمر  :بل إن معاوية نفسه قد كتب لعثامن
يه، ويذكر عيوبه وخمالفاته بأحسن القول، ولكنه حني يذكر عثامن يقع ف

 .)٣(فراجع
، فإن من شأنه »عليه السالم«بل إن هذا النوع من التعابري لو صدر منه 

أن يعطي اآلخرين الذريعة واحلجة أمام الناس يف حماربته، ويمكنهم من 
 .حشد املزيد من الناس ضده

ِبدلوا ن﴿: إال أن كان يقصد به كفران النعمة كام يف قوله تعاىل ْ ُ َّ َعمة اهللاَِ َ ْ 
ًكفرا ْ ولعل الناس كانوا ال يامنعون من إطالق هذا الوصف هبذا  .)٤(﴾ُ

                                     
 .٢٩٤صتقريب املعارف  و٣٠٧ ص٣١ بحار األنوار ج)١(

 .١٢٨ ص٣جبن أعثم الالفتوح  و٢٢١صلمنقري ل صفني : راجع)٢(

 .٣٧٤ ص٢ج) ط دار األضواء(  و١٥٥ ـ ١٥٣ ص٢ الفتوح البن أعثم ج)٣(

 .إبراهيم من سورة ٢٨اآلية ) ٤(
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 ..املعنى عىل عثامن، وال سيام يف ذلك الزمان الذي نقم الناس فيه عىل عثامن
مما .. وقد رأينا الصحابة وغريهم خياطبونه بخطابات حادة وصعبة

 .لط بني أمية عىل الناسيدل عىل أن اهلالة قد صنعت له بعد قتله، وبعد تس
ذكرنا يف بعض فصول اجلزء األول من هذا الكتاب ما يفيد يف  :ب

أيب بكر : بعض أبنائه بأسامء مناوئيه» عليه السالم«معرفة أسباب تسمية عيل 
 ..فال بأس بالرجوع إليه.. وعمر وعثامن
ٌّإن التسمية باسم األحباء وهم أحياء بر هبم، وصلة هلم :ج  والتسمية.. ِ

وعيل هو خري من وصل، .. بأسامئهم بعد موهتم، وفاء هلم، وإحياء لذكرهم
 ..ّوبر ووفا ألمثال عثامن بن مظعون
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  :×السيف الذي مسه علي 
ًأن غالما من جهينة قال ملحمد بن طلحة ـ يوم اجلمل ـ وكان  :وذكروا

ًابن طلحة رجال عابدا ـ  .أخربين عن قتلة عثامن: ً
ثلث عىل صاحبة اهلودج، يعني : نعم، دم عثامن ثالثة أثالث :فقال

، وثلث عىل عيل بن عائشة، وثلث عىل صاحب اجلمل األمحر، يعني طلحة
 .أيب طالب

أال أراين عىل ضالل، وحلق بعيل، وقال يف  :وضحك الغالم، وقال
 : ًذلك شعرا
 ربــــقـم يـة لــنــديـوف املـجـب    كــالـة عن هـت ابن طلحـسأل
 عربـتـان واسـفـن عـوا ابـــاتــأم    مــــــط هــة رهـالثـث: الـقـف
 رــمـب األحـىل راكـــث عـلـوث    اــلك يف خدرهـىل تـث عـلـثـف
َّدويـــــن بــحــون    بــالــ ط ن أيبـىل ابـث عـلـوث  رـرقــٍة قـــــِّ
 )١(رــاألزه ث ـالـوأخطأت يف الث    نيـــت عىل األولـصدق: تـفقل

                                     
سيف بن عمر لالفتنة ووقعة اجلمل  و٤٨٣و  ٤٨٢ ص٣ج مم وامللوكتاريخ األ )١(

= رشح إحقاق احلق و ٣٤٢ ص٩جلتسرتي لقاموس الرجال و ١٢٥صالضبي 
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ًوأجاب سعد بن أيب وقاص رجال من بني ليث سأله عن قاتل عثامن، 
 .ّحة، وسمه عيلقتله سيف سلته عائشة، وشحذه طل: فقال
 !فام حال الزبري؟ :قال
 .)١(أشار بيده، وصمت بلسانه :قال

 .)٢(ًوبمثل هذا اجلواب أجاب سعد عمرو بن العاص أيضا
 :ونقول
ما هذا العابد الذي يقاتل إىل جانب عائشة وطلحة ليأخذ بثارات   ـ١

 عثامن، واحلال أنه يعرتف ويقر بأن ثلثي دم عثامن يقع عىل قائدي عسكره،
 !أبوه طلحة، وأم املؤمنني عائشة؟: ومها

وهل كان يعبد اهللا يف معونته ملرتكبي جريمة قتل من يعرتف هو بأنه مل 
                                     

 ٨٠ ص٩والغدير ج ٤٣٨صالنص واإلجتهاد و ٤٦٧ ص٣٢ج )امللحقات= (
 ٦٢ ص١ج )حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل:  وراجع.عن الطربي، وابن قتيبة

 .٨٤ ص١ج )حتقيق الشريي( و

 ٤جبن شبة التاريخ املدينة  و١٢٨ ص١٠ وج٢٣٠و  ٨٣ ص٩جر الغدي )١(
وعن  ١٩٢ ص١ ق٣ ودالئل الصدق ج٨٤ ص٣العقد الفريد جو ١١٧٤ص

 .٢٥٣صلعبد الكريم اخلطيب عيل بن أيب طالب بقية النبوة 

مناقب ، و٤٣ ص١ عن اإلمامة والسياسة ج١٤٠ ص٩ وج٨٤ ص٩ الغدير ج)٢(
 ٤٨ ص١ج) حتقيق الزيني(والسياسة واإلمامة  ٣٦٣صلشريواين لأهل البيت 

 .٢٩٥ص) األصل(إحقاق احلق  و٦٧ص ١ج )حتقيق الشريي(و 
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 !يرتكب من اجلرم بقدر ما ارتكبا؟
» عليه السالم«أنه كان يعلم براءة عيل : وقد أوضح ذلك الغالم  ـ٢

ء معهم ولكنه يشك يف دور قادة العسكر الذين جا.. من هتمة قتل عثامن
ًلقتاله، وها هو يسمع إقرارا هبذه الرباءة من رجل يقاتل حتت لواء هؤالء 
القادة، وهو ابن أحدهم، فال يعقل أن يكذب عىل أبيه، وهو عارف باألمور 

وهو بالتايل يتظاهر بالعبادة، .. شاهد هلا عن كثب، بل ومطلع عىل خفاياها
 .. الكذب املفضوحفليس من مصحلته أن ينقض هذا الظاهر، ويلجأ إىل

كان يعلم أن تأليب عائشة وطلحة عىل عثامن ال !! عىل أن هذا العابد
يمكن إخفاؤه، فال معنى للكذب يف أمر يعرفه الناس، وهو عندهم كالنار 

 ..عىل املنار، وكالشمس يف رابعة النهار
إن السيف الذي قتل به عثامن : بالنسبة لقول سعد بن أيب وقاص  ـ٣

 :نقول» ه السالمعلي«سمه عيل 
، واملنحرفني عنه، »عليه السالم«ًإن سعدا كان من املناوئني لعيل  :ألف

 .فال تقبل شهادته يف حقه
لآلخرين فيام يعرتضون به » عليه السالم«أن موافقة عيل :  ذكرنا:ب

ال تعني أنه كان يشجع عىل .. عىل عثامن وعامله، ومطالبته إياه بالتصحيح
 ..قتله

 أنه كان حياول إصالح األمور، ودفع :نصوص الكثريةوقد أظهرت ال
القتل عنه، حتى اعرتف مروان بأنه مل يكن أحد أدفع عن عثامن من عيل 

إنه قد دفع عن عثامن حتى خيش أن : ً، كام أن عليا نفسه يقول»عليه السالم«
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 .. ًيكون آثام
ولكن ذلك ال يعني أنه كان يرى أن عثامن بريء من أي ذنب، بل هو 

 أنه يرى عدم مرشوعية قتل عثامن هبذه الطريقة، كام أن الناس الذين :عنيي
يقومون به ليسوا خمولني بأمر كهذا، وال حيق هلم القيام به، وأن حصول 

 ..ذلك هبذا النحو مرض، ومرفوض
عىل أننا قد قلنا يف بعض الفصول أن عامل عثامن، بام فيهم معاوية  :ج

هبذا » عليه السالم«ًن، ولكنهم يرمون عليا هم الذين أعانوا عىل قتل عثام
ّرمتني بدائها وانسلت، ليوظفوا ذلك يف التشويش عىل : األمر عىل قاعدة

 ..، وإثارة الفتنة»عليه السالم«عيل 
 بنو أمية يتهمون عليا×:  

إن عثامن صعد يوم  :أخرج الطربي من طريق إسامعيل بن حممد، قال
 ..أقم كتاب اهللا: ى عليه، فقام رجل، فقالاجلمعة املنرب، فحمد اهللا، وأثن

 .إجلس: فقال عثامن
 .ًفجلس، حتى قام ثالثا، فأمر به عثامن فجلس

فتحاثوا باحلصباء حتى أصبح ما ترى السامء، وسقط عن املنرب، ومحل، 
 ..ًفأدخل داره مغشيا عليه

: فخرج رجل من حجاب عثامن، ومعه مصحف يف يده، وهو ينادي
َإن الذين﴿ ِ َّ َّ َ فرقوا دينهم وِ ْ َُّ َ ِ ُ َكانوا شيعا لست منهم يف يشء إنام أمرهم إىل َ َ َ ًِ ِْ ُ ْ ْ ْ َُ َ َ َّْ ٍُ ِ ِِ ُ ْ َ َ
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 .)١(﴾اهللاِ
ودخل عيل بن أيب طالب عىل عثامن وهو مغيش عليه، وبنو أمية حوله، 

 !مالك يا أمري املؤمنني؟: فقال له
ت هذا يا عيل، أهلكتنا، وصنع :فأقبلت بنو أمية بمنطق واحد، فقالوا

ّأما واهللا لئن بلغت الذي تريد لتمرن عليك الدنيا، !! الصنيع بأمري املؤمنني
 .)٢(ًفقام عيل مغضبا

يا ابن أيب طالب، إنك كدرت علينا  «: قالت بنو أمية:وعند ابن أعثم
العيش، وأفسدت علينا أمرنا وقبحت حماسن صاحبنا، أما واهللا، لئن بلغت 

 .دالذي ترجو لنجاهدنك أشد اجلها
اعزبوا، فام بلغ اهللا لكم من : ، وقال»عليه السالم« فزبرهم عيل :قال

حتابون، فإنكم سفهاء وأبناء سفهاء، وطلقاء وأبناء طلقاء، إنكم القدر مما 
لتعلمون أنه ما يل يف هذا األمر ناقة وال مجل، ثم خرج من عند عثامن 

 .)٣(ًمغضبا

                                     
 . من سورة األنعام١٥٩ اآلية )١(

 ٣٩٩ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ١١٣ ص٥ تاريخ األمم وامللوك ج)٢(
 ٩ والغدير ج١٦١ ص٣ج) ط دار صادر( و ٦٧ ص٣والكامل يف التاريخ ج

 والعرب وديوان ١٤٢ ص٢ج للمعتزيلج البالغة رشح هن: وراجع.  عنهام٧٢ص
 .١٤٦ ص١ ق٢ج املبتدأ واخلرب

 .٤١٤ ص٢ج) ط دار األضواء( و ٢١٤ ص٢ج) ط اهلند( الفتوح البن أعثم )٣(
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 . وألبت ودسست، أفسدت علينا أمرنا،يا عيل :أو قالوا
إنكم لتعلمون أنه ال ناقة يل يف هذا وال مجل، وإين ! يا سفهاء :فقال

 !فام حيلتي؟.  ثم أصلحت أمره مرة بعد أخرى،رددت أهل مرص عن عثامن
 إن حدث ، ومن دمه، مما يقولونيءاللهم إين بر :وانرصف وهو يقول

 .)١(به حدث
 :ونقول
ب عثامن إىل عبد اهللا إن هذا األمر قد جرى بعد انكشاف أمر كتا  ـ١

بن سعد بن أيب رسح الذي أمره فيه بقتل حممد بن أيب بكر، وغريه من كبار 
 ..الوفد املرصي أو التنكيل هبم

إن ما جرى لعثامن يف هذه احلادثة يدل عىل سقوط هيبة اخلليفة   ـ٢
إن عمر : واخلالفة، بعد أن كانت املرأة تسقط جنينها ملجرد أن يقال هلا

 ..)٢(ها يأمرها باحلضورأرسل إلي
 .)٣(كانت درة عمر أهيب من سيف احلجاج :قد قال الشعبيو

                                     
أنساب األرشاف  وعن ١٧٤ ص١جهنج السعادة  و١٧٩ و ١٧٨ ص٩ الغدير ج)١(

 .١٨٢ ص٦ج

حتت . »حتى عىل عمر» معليه السال «قضاء عيل« ذكرنا هذه الرواية يف فصل )٢(
 .فزعت من عمر فأسقطت: عنوان

وفيات  و١٣٤ ص١٠جحوايش الرشواين  و٣٩٠ ص٤ج مغني املحتاج : راجع)٣(
=  للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٨ ص٣١جبحار األنوار و ١٤ ص٣جاألعيان 
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واألغرب من ذلك، هذا املوقف اإلهتامي احلاد لبني أمية جتاه عيل   ـ٣
. مع أنه هو الذي دفع املرصيني عن عثامن، وضمنه هلم» عليه السالم«

 ..ولكن عثامن هو الذي نقض العهد، والوعد، وحنث باأليامن
 !هو السبب فيام جرى لعثامن؟» عليه السالم« بأنه :فام معنى القول

إنه هو الذي صنع هبم : »عليه السالم«لقد قال بنو أمية لعيل   ـ٤
عليه «إن عثامن إنام اصطدم بغري عيل : مع أن الوقائع العملية تقول.. ذلك

، وهو الذي أمر غلامنه بالتدخل بمهامجة املعرتضني، فبدأت »السالم
 ..ملعركةا

أنه إن بلغ ما يريد  :»عليه السالم«ًهتديد بني أمية عليا والغريب هنا هو 
َّلتمرن عليه الدنيا، واحلال مع أن مروان يعرتف بأنه مل يكن أدفع عن عثامن  َّ

وملاذا هذه املكابرة ! فام هذا البغي منهم عليه؟.. »عليه السالم«من عيل 
 !ٍاء إىل هذا احلد؟وملاذا يكون الناس بال وف! والعناد؟

وما سبب هذه الوقاحة يف اإلفرتاء عىل من مل يزل يسدي هلم النصائح، 
ويرد عنهم األخطار، ويكفلهم، ويضمنهم، ويضع صدقيته عىل املحك 

 !حلفظ أرواحهم؟
أن ما يأخذه بنو أمية عىل أمري : قد أظهر الذي ذكره ابن أعثم ـ ٥

 ..املؤمنني هو تقبيح حماسن صاحبهم
وهل يمكن ! ندري أي املحاسن كانت يف عثامن، وقد قبحها عيل؟وال 

                                     
 .٦٢ ص١جأعيان الشيعة  و٧٥ ص١٢ وج١٨١ ص١ج= 
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وهل تقبيح املحاسن يتوافق مع هنج وخلق، وطريقة ! تقبيح املحاسن؟
 !..وأهداف عيل يف حياته؟

إال إن كانت املحاسن التي يقصدوهنا، هي تلك املآخذ التي كان الناس 
غريهم، يطالبون عثامن بالرتاجع عنها، مثل رضب خيار الصحابة و

وأمره بقتل املرصيني والتنكيل هبم، .. ونفيهم، وإحلاق أشد األذى هبم
وأمرهم بقتل حممد بن أيب بكر، وما إىل ذلك مما حفلت به كتب التاريخ 

 ..والرواية
لبني أمية، » عليه السالم«هو ما ظهر من احتقار عيل : والالفت هنا ـ ٦

 : هاء كام قال اهللا تعاىلواإلستهانة هبم، واعتبارهم سفهاء، وأبناء سف
َوإذا قيل هلم آمنوا كام آمن الناس قالوا أنؤمن كام آمن السفهاء أال ﴿ َ َُ َ َ ُّ َ َ َْ ُ ُ َ ََ ََ َِ ِ ِْ ُ ُ َ ََّ ُ َُ َ ِ

َإهنم هم السفهاء ولكن ال يعلمون ُ َ ُّ ُ ْ َُ َْ ْ َ ُ ََّ ِ ُ َ َ ِ﴾)١( . 
 ..فدلنا ذلك عىل أن املراد هبذه اآلية هو هؤالء وآباؤهم

ومل يمكنهم الرد عليه ولو .. م طلقاء وأبناء طلقاءًووصفهم أيضا بأهن
 ..بكلمة واحدة

هو إفهامهم وإفهام غريهم أن السفهاء  ومقصوده هبذا التوصيف
والطلقاء ليس هلم نصيب يف اخلالفة، فهم ظاملون يف طلبها، متوثبون عىل ما 

 ..ليس هلم بحق

                                     
 . من سورة البقرة١٣ اآلية )١(
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  :×بنو أمية يعلمون برباءة علي 
أوما ! ؟أومل ينه أمية علمها يب عن قريف« :»عليه السالم«وقد قال عيل 

 .)١(» وملا وعظهم اهللا به أبلغ من لساين!؟وزع اجلهال سابقتي عن هتمتي
 :ونقول

 :يستفاد من هذا الكالم
مل يشارك يف قتل عثامن ال مبارشة، وال بنحو » عليه السالم«إنه  ـ ١

ة يعلمون حقيقة إن بني أمي: »عليه السالم«وقال . التسبب باألمر واإلغراء
 .األمر، فلامذا يتهمونه بام يعلمون أنه مل يصدر منه

، وتعامله مع عثامن كان ينبغي أن »عليه السالم«كام أن سابقته  ـ ٢
يمنع اجلهال من اهتامه، ألن اجلاهل إذا رأى هذا التعامل، ال يوجه اهتام 

 ..كهذا
ً الدين أيضا يف اإلسالم وسابقته يف» عليه السالم«إن منزلة عيل  ـ ٣

كان ينبغي أن تردع بني أمية واجلهال عن اجلرأة عىل مقامه، وعن اهتامه 
 .بالباطل
أن علم : من هذه الكلمة» عليه السالم«أن مراده : ادعى املعتزيل ـ ٤

يف الدين التي ال منزلة أعىل منها، وعلمها » عليه السالم«بني أمية بمنزلته 
                                     

 ٣١جبحار األنوار و) ٧٥اخلطبة رقم  (١٢٥ ص١ج )برشح عبده(لبالغة هنج ا )١(
النهاية يف غريب احلديث و ١٦٩ ص٦ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و ٥٠٠ص
 .٦٨ ص٢جغاية املرام  و٤٦ ص٤ج
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يف » صىل اهللا عليه وآله«ب وأقوال النبي بنص الكتا» عليه السالم«بطهارته 
ال » عليه السالم«حقه جيعل بني أمية الشاهدين ملا جيري حيكمون بأنه 

ًيمكن أن يسعى يف إراقة دم أمري مسلم، مل حيدث حدثا يستوجب إحالل 
 .)١(دمه

 :وهو كالم باطل ملا ييل
ون أنه مل ال تدل عىل أكثر من أهنم يعلم» عليه السالم«إن كلمته  ً:أوال

 .يشارك يف قتله
الحظ النصوص .. ً بالنسبة لكون عثامن مل حيدث حدثا إلخ:ًثانيا

 :التالية
إنه يف صفني دخل رشحبيل بن السمط ومعن بن يزيد السلمي،  :ألف

أتشهد : ، وسألوه»عليه السالم«وحبيب بن مسلمة، عىل عيل بن أيب طالب 
 !ًأن عثامن قتل مظلوما؟

 .)٢( ذلكإين ال أقول :فقال

                                     
 .٦٨ ص٢جغاية املرام :  وراجع١٧٠ و ١٦٩ ص٦ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  )١(

 ٩جالغدير و ٤٥٦ ص٣٢جاألنوار بحار  و٢٠١ و ٢٠٠صلمنقري لصفني  )٢(
 ٤ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و ١٦٨ ـ ١٦٥ ص٢جهنج السعادة و ٣١٦ص
 ٧٢ ص٥ والعقد الفريد ج٢٠٧ و ٢٠٦ ص٢ وعيون األخبار ج٢٤ ـ ٢٣ص

أعيان  و٣٠٨ ص٤ والشايف يف اإلمامة ج٨ ص٥وتاريخ األمم و امللوك ج
 . ٤٨٤ ص١جالشيعة 
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. )١(قتله اهللا وأنا معه: »عليه السالم«قوله : ًويدل عىل ذلك أيضا :ب
) بحكمه فيه، أو بأخذه بنتائج أعامله(فهل يكون من يقتله اهللا سبحانه 

 !، أو غري عيل؟»عليه السالم«حمقون الدم بنظر عيل 
ما رسين وال : وقد سئل عن قتل عثامن» عليه السالم«قوله  :ج
ًال يرى دمه حمقونا، ألن قتل حمقون » عليه السالم«دل عىل أنه ي. )٢(ساءين

                                     
بحار و ٦٨٥ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف  و٤٨ و ٤٧ ص١ اإلمامة والسياسة ج)١(

كتاب األربعني  و٨٠ ص٢جرشح األخبار  و١٦٥و  ١٦٤ ص٣١جاألنوار 
 ٩ج الغدير و٢٢٥ ص٤جخالصة عبقات األنوار  و٦١٣ و ٦١٠صلشريازي ل

 ٦٧ ـ ٦٤ و ٦٢ ص٣ج و١٢٨ ص٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و ٧٠ص
الشايف و ٤٥٧ ص٣٩جدمشق تاريخ مدينة و ٥٥٥صلباقالين لمتهيد األوائل و

 ٤ج البن شبةتاريخ املدينة  و٣٠٩ و ٣٠٨ و ٣٠٢ و ٢٣٠ ص٤جمامة يف اإل
) األصل(إحقاق احلق  و٢١٢ ص٣٠جلرسخيس لاملبسوط و ١٢٥٩ص
 .٢٥٨ و ٢٥٧ص

 ٩جالغدير  و٩٨ ص٥ وأنساب األرشاف ج١٦٤ ص٣١بحار األنوار ج:  راجع)٢(
 ٢١٤ ص١ج السعادة هنجو ٣٠٨ ص٤جمامة الشايف يف اإل و٣٧٥ و ٦٩ص

تاريخ املدينة  و٢٠٠ ص١ وراجع ج٦٦ ص٣للمعتزيل جرشح هنج البالغة و
بن الاملصنف :  وراجع١٢٦٥ و ١٢٢١ وراجع ص١٢٦٣ ص٤جبن شبة ال

 ١٠جتفسري ابن أيب حاتم  و٢٢٩صالفصول املختارة  و٦٨٥ ص٨جأيب شيبة 
=  ظيملقرآن العري اـتفس و٥٥٥ و ٥٢٨ و ٥١٥صل ـد األوائـمتهي و٣٣٢٤ص
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، ملا يتضمنه من جرأة عىل »عليه السالم«الدم ال بد أن يوجب مساءة عيل 
بيده، ثم » عليه السالم«وهو من املنكر الذي ال بد أن ينكره عيل  اهللا،

 ..بلسانه، ثم بقلبه، وهو أضعف اإليامن
كون قد أنكر قتل عثامن بقلبه، فدل ذلك أن ي» عليه السالم«وقد نفى 

 ..ًعىل أنه ال يراه من املنكر أصال
 : وقال ابن املغرية بن األخنس:د
 اـروا الدواهيـواملكشوح ج شرت أو     ا وحممدـجـشـامر الـم وعـيـحك

 ياـواصـالن  األدنى أشاب هوصاحب    ة ـاجـعج ري ـا للزبـوقد كان فيه
 اـاهيـك نـم يـا ولـهـيـر فـال آمـف    يته ـبـاث بـغـتـاسـيل فـا عـأمـف

 .)١(ًواهللا، ما أخطأ الغالم شيئا :قال» عليه السالم«ًفلام بلغ شعره عليا 
ما قتلت : إنك تقول: »عليه السالم«قال حسان بن ثابت لعيل  :هـ

عثامن ولكن خذلته، وال آمر به ولكن مل أنه عنه، فاخلاذل رشيك القاتل، 
                                     

بن حبان الالثقات  و٦٩ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى  و٢٩٢ص ٤ج= 
 ٤٥٣ و ٣٧٠ ص٣٩ وج٢٩٥ ص١٢جتاريخ مدينة دمشق  و٣٥٢ ص٤ج
تاج العروس  و١٦٠ ص١جلسان العرب  و٧٣ ص١جلجوهري لالصحاح و
 .٢٥٣ ص١ج

 ٨٧ و ٨٦ ص٣ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٥٥ و ٥٤صلمنقري لصفني  )١(
 ٥٥صلمنقري لصفني  و٧٤ ص١جأعيان الشيعة  و١٠٣ص ٩جالغدير و
 .٥٢٢ ص٢جبن أعثم الالفتوح و
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 .)١(تلوالساكت رشيك القا
فكنت آخذ سالحي كنت يف من حارص عثامن؛ :  قال أبو ثور:و

 ال يأمرين وال ينهاين، فلام كانت البيعة له، خرجت ، ينظر إيلوأضعه، وعيل
 .)٢(يف أثره
 : قال عبيد اهللا بن عمر:ز
 اربـب العقـه دبيـيـوالـوا حـودب    ده ـوم جهـرب القـد قـه قـنـولك
 )٣(وأطرق إطراق الشجاع املواثب    م ــأتـأحسنتم وال قد أس: فام قال
أبا :  يف املسجد، فقلتًمضطجعاًرأيت عليا :  قال زيد بن ثابت:ح

 .احلسن، إن الناس يرون أنك لو شئت رددت الناس عن عثامن
 وال دخلت يف يشء من ، ما أمرهتم بيشء،واهللا «:فجلس ثم قال

 .»شأهنم
 : فأتيت عثامن فأخربته، فقال:قال
 )١(أجذما) أحجام(حتى إذا اضطرمت          الدـــــيل البــس عـيـرق قـوح

                                     
رشح  و٧٦ ص٩جالغدير  و٤٧ ص٥ج) ط أخرى( و ٢٦٧ص ٢جالعقد الفريد  )١(

صفني  و٧٤ ص٤جأعيان الشيعة  و٨٧ و ٨٦ ص٣ج للمعتزيلهنج البالغة 
 .٥٥ و ٥٤صلمنقري ل

 .٦٦ ص١ج )حتقيق الشريي( و ٤٧  و٤٦ ص١ج )حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل )٢(

 .٨٤ ـ ٨٢صلمنقري لصفني  و١٠٢ ـ ١٠٠ ص٣ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )٣(
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عليه « ًرأيت عليا: يارس، عن أبيه، قالبن عن حممد بن عامر  :ط
 وهو ، حني قتل عثامن»صىل اهللا عليه وآله« عىل منرب رسول اهللا »السالم
 .)٢(ما أحببت قتله وال كرهته، وال أمرت به وال هنيت عنه: يقول

 ـ يقول »عليه السالم« ً علياتسمع: قال) جلدة( خلده  عن أيب:ي
 وال ،واهللا الذي ال إله إال هو ما قتلته: ـوقال : وهو خيطب فذكر عثامن

 .)٣(ت عىل قتله، وال ساءينماأل
ً ليس صحيحا ما زعموه من أن عليا :ًثالثا ًكان منقادا » عليه السالم«ً

معوا ولبسوا السالح، وزعموا ًللعرشين ألفا الذين كانوا يف عسكره، وقد جت
 .)٤(أهنم كلهم قد قتلوا عثامن

بل كان من بني الذين حرضوا عىل عثامن أمثال عامر بن يارس، الذي يقول 

                                     
 .٩٩ ص٤ج) ط أخرى( و ٤٩ ص٥ العقد الفريد ج)١(

 رشح هنج و١٦٤ ص٣١جبحار األنوار  و٣٠٨ و ٣٠٧ ص٤جمامة الشايف يف اإل )٢(
 ١٧٦ ص١جدة هنج السعا و٧٠ ص٩جالغدير  و٦٥ ص٣ج للمعتزيلالبالغة 

 ٤جبن شبة التاريخ املدينة :  وراجع١٠١ ص٥وعن أنساب األرشاف ج
  .١٢٥٨ص

 ٩جالغدير  و١٦٤ ص٣١جبحار األنوار  و٣٠٨ ص٤جمامة الشايف يف اإل )٣(
 ٤جبن شبة التاريخ املدينة  و١٠١ ص٥ ج٢١٤ ص١جهنج السعادة  و٦٩ص
 .١٢٦٣ص

 .٨٦ و ٨٥صلمنقري ل صفني و٧٥ ـ ٧٣ ص١٥ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )٤(
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 .)١(لو علم أن رضا اهللا يف أن يقذف بنفسه يف البحر لفعل: »عليه السالم«لعيل 
 ومنهم حممد بن أيب بكر، الذي كان أطوع له من ولده غري احلسنني

 .)٢(»عليهام السالم«
 كان يل األشرت كام كنت لرسول اهللا :عن األشرت» عليه السالم«ول ويق

 .)٣(»صىل اهللا عليه وآله«
 بل ليت فيكم مثله ،وليت فيكم مثله اثنني :وكان يقول عن األشرت

 .)٤( مؤنتكم إذا خلفت عيل، يرى يف عدوكم ما يرى،ًواحدا
  :×ال يستقيم أمرهم إال بسب علي 

عليه « إنه ال يستقيم هلم األمر إال بسب عيل :ن قول مروان لسائلهوع

                                     
 .٣٢٠صلمنقري لصفني  و٢٥٣ ص٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )١(

 .٣١٣ و ٣١٢ ص١ سفينة البحار ج)٢(

 . تقدمت مصادر ذلك)٣(

مصباح  و٥٢١صلمنقري لصفني  و٢٤٠ ص٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )٤(
 ١جلشيخ املفيد لاإلرشاد  و٣٠٠ ص١ج) مستدرك هنج البالغة(البالغة 

تاريخ  و٢٨١ ص٢جهنج السعادة  و٣١٠ ص٣٣جبحار األنوار  و٢٦٩ص
الكامل يف  و٤٣ ص٤ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٥٩ ص٥ج مم وامللوكاأل

 ١جأعيان الشيعة  و٣٢٢ ص٣ج) ط دار صادر( و ١٦٣ ص٣جالتاريخ 
 .٢١ ص٢جينابيع املودة  و٥١٤ص
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 :نقول» السالم
ال ندري ما هي مشاعر ذلك الرجل حني سامعه هذا الكالم من 

 بقتل »عليه السالم«ًمروان، فإنه قد اعرتف له بأهنم حني يتهمون عليا 
س عن عثامن، ويقودون اجليوش حلربه، ألجل ذلك، كانوا يكذبون عىل النا

إهنم يتسببون بسفك دماء أهل اإليامن، ويرتكبون . سابق علم وتصميم
وا سن سبه عىل  ًجريمة البغي واخلروج عىل إمامهم، فضال عن أهنم قد سنّ
املنابر، وعملوا عىل تنشئة الناس عىل بغضه، ملجرد احلصول عىل حطام 

 !.الدنيا، واإلمساك واإلحتفاظ بام ينالونه منها
 ويعرتف به، كيف يمكن أن يؤمتن عىل مستقبل األمة فمن يفعل ذلك،

 !..وعىل دينها ومصاحلها، وعىل دماء الناس وأعراضهم وأمواهلم؟
  :عائشة متهد لطلحة

 إن ابن عباس التقى بعائشة يف الصلصل، وكانت يف طريقها :ويقولون
إىل مكة، فطلبت منه أن خيذل الناس عن عثامن، فإن الناس قد عرفوا احلق، 

 .تموا من بلداهنم ألمر قد جمواج
وقد رأيت طلحة بن عبيد اهللا قد اختذ عىل بيوت األموال  «:قالت

 ..واخلزائن مفاتيح، فإن ييل يسري بسرية ابن عمه أيب بكر
يا أمه، لو حدث بالرجل حدث ما فزع الناس إال إىل : قلت :قال
 . صاحبنا
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 .)١(»أهيا عنك، إين لست أريد مكابرتك وال جمادلتك :فقالت
 : ونقول
 .الصلصل موضع بنو احي املدينة عىل سبعة أميال منها ـ ١
أظهر النص املتقدم أن عائشة كانت متهد لطلحة، وترى أنه هو  ـ ٢

 ..الذي سيفوز بمقام اخلالفة حني يقتل عثامن
 :وربام كان سبب تبلور هذا األمر لدهيا هو

ًإن طلحة كان من أشد الناس محاسا وجهدا يف  :ألف قتل عثامن، ً
 .وتوطئة األمر لنفسه

إن الناس كانوا معه، وحوله، يشاركونه يف جهده ضد عثامن،  :ب
فكانت عائشة تعترب .. وكانوا يرتددون عليه يف داره التي كانت تغص هبم

ًهذا التالقي، والتعاون، واإللتفاف دليال عىل الوالء، ومن مظاهر التبعية 
، واإلقرار بأهليته، وأحقيته هلذا له، واخلضوع ألمره، والبخوع بفضله

ومل تلتفت إىل ذلك التوافق ليس ألجل ما تومهته، بل كان ذلك . األمر
عليه «ألجل توافق املصالح، بدليل أهنم تفرقوا عن طلحة حني بادرهم عيل 

كام قلنا . بام يرغبون فيه، حتى اضطر طلحة إىل االعتذار من عثامن» السالم
 ..يف هذا الكتاب

                                     
 ٦ ص١٠جورشح هنج البالغة للمعتزيل  ٤٣٥ ص٣ج مم وامللوكتاريخ األ )١(

هبج عن و ٧٨ ص٩ والغدير ج٤٥٦و  ٤٥٥ ص٣٢جرشح إحقاق احلق و
 .٥٤ ص١جأنساب األرشاف وعن  ١٣٥ ص٦جالصباغة 
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، فلم يكن »عليه السالم«ًا مل تكن جتد شيئا من ذلك عند عيل إهن :ج
ًعنده جتمعات، ومل يكن نشيطا، وال مبادرا وال فاعال يف موضوع قتل  ً ً

ًعثامن، بل كان مدافعا عنه، ومثبطا لعزائم الناس عىل قتله ً.. 
وإذا كانت كلمة الفصل يف اخلالفة بعد قتل عثامن ستكون للثائرين  :د

، بل »عليه السالم«ًثامن، فإن الثائرين بنظر عائشة لن خيتاروا عليا القاتلني لع
 ..سيكونون متحفظني بل ناقمني عليه

وألجل ذلك كانت عائشة مهتمة بترسيع قتل عثامن، لكي يتسلم 
 ..طلحة زمام األمور، كام ظهر من كالمها مع ابن عباس

ًإن طلحة كان قد قطع شوطا كبريا يف اإلستيالء عىل  ـ ٣ األمور، فإنه ً
كام ذكره النص املتقدم استوىل عىل بيوت األموال واخلزائن، واختذ عليها 

أنه استوىل عىل اإلبل، فلام بويع : ًمفاتيح، وقد ذكرت بعض النصوص أيضا
 ..)١(سلمها إليه» عليه السالم«عيل 
إن عائشة كانت تعد الناس بأن طلحة سوف يسري فيهم بسرية  ـ ٤

مع أن ما ) كام ظهر يف النص املتقدم(مل تذكر اسم عمر و.. أبيها أيب بكر
فإن عمر قد دون .. أغاظها من عثامن هو تغيريه سنة عمر، يف العطاء

الدواوين، وجعل الناس طبقات يف العطاء، فيزيد عطاؤهم وينقص 
 ..بحسبها، وتلك الطبقات قد كرست الطبقية العنرصية والقبلية

                                     
 و ٤١٩صالنص واإلجتهاد  و٢١٥ ص٦ج للمعتزيل رشح هنج البالغة : راجع)١(

 .١٣٧ ص٣٢جبحار األنوار  و٨٢ ص٩جالغدير  و٤٢٦



  ١٧٩                        ..                                       ×يتهمون علياً   :  الفصل األول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًلفا مميزا هلا عن سائر نساء النبي وكان قد فرض لعائشة اثني عرش أ ً
، فلم يرض عثامن أن يميزها، وحبس عنها )١(يف ذلك» صىل اهللا عليه وآله«

أرزاقها كام يف بعض التعابري، فغضبت وأعلنت العداء له، ودعت الناس إىل 
 .قتله، وواصلت محلتها هذه ضده إىل أن كان هلا ما أرادت

ائشة ألنه كان بحاجة إىل تأييدها ولعل عثامن فهم أن عمر إنام يميز ع
أما عثامن فرأى أنه كرب بقومه، وأنه مستغن هبم عنها . أو إىل سكوهتا عنه

 .وعن نرصهتا
والسبب يف أن عائشة مل تعد الناس بأن يسري فيهم طلحة بسنة عمر  ـ ٥

أن ما فعله عمر وإن كان قد ارىض طبقات معينة، إال أنه قد . يف العطاء
، التي مل جيرؤ »صىل اهللا عليه وآله«نه قد خالف سنة النبي أسخط آخرين، أل

أبو بكر عىل خمالفتها، وكان قد سار عليها عمر نفسه سنوات من خالفته، 

                                     
  و٦١٤ ص٧جأيب شيبة بن الاملصنف  و٨ ص٤جلحاكم لاملستدرك :  راجع)١(

 ٢ ق٢ج والعرب وديوان املبتدأ واخلرب ١٢٥صمسند سعد بن أيب وقاص 
 ٣جفتوح البلدان  و٢١٤ ص١٢للمعتزيل جرشح هنج البالغة  و١٠٦ص
 ٢جالكامل يف التاريخ  و١٠٩ ص٣جمم وامللوك تاريخ األ و٥٥٧  و٥٥٦ص
اب ريخ عمر بن اخلطتا:  وراجع.٥٢ و ٤٦ ص٣١جبحار األنوار  و٥٠٣ص

 ٤جتاريخ بغداد  و٢٠ ص٢جمسند ابن راهويه  و١٠٣البن اجلوزي ص
 ١أنساب األرشاف ج:  وراجع٧٢ ص٧جلبيهقي لالسنن الكربى  و٢٨٢ص
 .٤٤٢ص
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.. فكان عيل وشيعته، واخليار من الصحابة غري راضني عن ترصفه هذا
ولكنهم مل يتمكنوا من ردعه، ألنه كان يرى أن هذا يمكنه من اإلمساك 

ويكرس مفاهيم يريد هلا أن تقوى وتتجذر من .. املؤثرة يف الناسبالرؤوس 
 ..جديد

كام أهنا تريد أن حتتفظ بوالء الطبقات التي غمط حقها يف ديوان عمر، 
ًولرتيض أيضا خيار الصحابة الذين مل يرضوا منه هبذا العمل، وبكثري من 

 كانت ولكن عائشة ربام. غلظته، وشدته، ودرته: أعامله األخرى، ومنها
تعد نفسها يف الباطن باحلصول عىل أكثر من ذلك اإلمتياز الذي كان عمر 

 ..قد منحها إياه بطريقة أو بأخرى
وتنسب السنة إىل » صىل اهللا عليه وآله«إن عائشة تتجاهل النبي  ـ ٦

لتعظم أمره، ولتعطيه احلق يف أن يكون له هو اآلخر سنة جيرهيا !! أبيها
 ..اخللفاء من بعده

مل يسكت ابن عباس عىل ما سمعه من عائشة، بل بادر إىل بعثرة  ـ ٧
أهنا وامهة : بل حوهلا إىل كوابيس خميفة ومؤملة هلا حني أخربها.. أحالمها

ًجدا فيام تقول، فإن عليا  الذي تبغضه أشد البغض هو الذي » عليه السالم«ً
 .جتتمع عليه القلوب، وتلتقي عليه عقول الناس

حول طلحة فال يعني أهنم يفضلونه عىل أمري أما التفاف الناس 
ألن اتفاقهم معه عىل قتل عثامن، وحضورهم .. »عليه السالم«املؤمنني 

جمالسه، ودخوهلم داره يشء، وثقتهم بصالحه وأهليته، وسالمة وصحة 
 ..نواياه يشء آخر
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ًقد بني لطلحة أن عليه أن يكون واقعيا يف » عليه السالم«وكان عيل 
أن يقلع عن خطأه » عليه السالم«وذلك حني مل يقبل منه .. رنظرته لألمو

إىل بيت » عليه السالم«ًحني منع عثامن من املاء حتى يموت عطشا، فخرج 
املال ففرقه بني الناس، فتفرق الناس عن طلحة حتى خلت داره منهم، 

 ..فبادر إىل اإلعتذار من عثامن كام ذكرناه يف هذا الكتاب
 : طلحة، وبينت للناسوهذه احلادثة فضحت 

أنه ال يراعى مقامات الناس، وال حيرتم أهل الشأن منهم، حتى  ً:أوال
الويص وأخا النبي، وصهره، وابن عمه، فكيف إذن ستكون معاملته للناس 

 !العاديني؟
إهنا دلت أهل الفضل والعلم واملعرفة عىل أن طلحة ال يلتزم  :ًثانيا

 ..د بياهنا لهبالرشع، وال ينقاد ألحكامه، حتى بع
قد بينت هذه احلادثة أن اجتامع الناس حول طلحة ال يعني  :ًثالثا

إيامهنم بصالحه، وال يدل عىل ثقتهم به، وال يشري إىل ترشيحهم له ألي 
 ..فال ينبغي أن يغرت هو أو عائشة أو سوامها بذلك.. مقام كان
 عثامن  أن الناس كانوا يعرفون أطامع طلحة، وأنه ال يريد قتل:ويبدو

ألجل إحياء دين اهللا والدفع عن عباده، وإنام يريد احلصول عىل مآربه، 
 .وقد سعى يف قتل عثامن ثم طالب بدمه. والوصول إىل أهوائه وشهواته
  :اخلاذل شريك القاتل

ما قتلت عثامن، : إنك تقول :»عليه السالم«قال حسان بن ثابت لعيل 
فاخلاذل رشيك القاتل، والساكت ولكن خذلته، وال آمر، ولكن مل أنه عنه، 
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 .)١(رشيك القاتل
 : ونقول
إن املقتول قد ال يستحق النرص، بل يستحق اخلذالن، وال سيام إذا كان  ـ ١

هو السبب فيام جيري له، إلرصاره ـ رغم كثرة إسداء النصائح له ـ عىل خمالفاته، 
ىل أحكام وعىل محاية أناس يامرسون القتل والعسف والعدوان عىل الناس، وع

 . .اهللا تبارك وتعاىل، وحفظ مواقعهم هلم، ودفع كل ما يسوؤهم عنهم
مل خيذل عثامن إال بعد أن عجز عن إقناعه » عليه السالم«ًإن عليا  ـ ٢

ًبالرتاجع عن تلك املخالفات، وبقي مرصا عىل تكريسها كحقيقة راهنة ال 
.. بة باإلقالع عنهاجييز ألحد املساس هبا، وال اإلعرتاض عليها، وال املطال

وحماربته خليار األمة وأبرارها محاية للظاملني، واملبطلني، ومحاية ظلمهم 
 ..وباطلهم بالسيف والسوط هي أوصلته عىل ما وصل إليه

 .»عليه السالم«فالذي خذل عثامن عىل احلقيقة هو مروان ومعاوية، ال عيل 
ان ذلك لو ك.. ًإنام يكون ذنبا: وعدم النهي عن قتل شخص ـ ٣

ًوأيضا إذا كان النهي عن قتله مؤثرا، .. ًالشخص غري مستحق للقتل رشعا ً
 ..وال دليل عىل توفر هذين الرشطني يف موضوع قتل عثامن

إن اخلاذل والساكت إنام يكون رشيك القاتل، إذا مل يكن خذالنه  ـ ٤
 .وحجة رشعية.. ًله وسكوته مستندا إىل مربر صحيح

يملك هذا املربر، وهو عجزه عن ردع » المعليه الس«وقد كان عيل 
                                     

 .٧٥ ص٩جالغدير  و٤٧ ص٥ج) ط أخرى( و ٢٦٧ص ٢جالعقد الفريد  )١(
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ًعثامن وعامله عن خمالفاهتم، وعدم متكنه أيضا من ردع الثائرين عليه عن 
وقد ساعدهم عىل .. قتله، بل هم مل يرضوا منه حتى بأن يوصل املاء إليه

قد ضمن عثامن هلم، وثناهم عن عزمهم عدة » عليه السالم«ذلك أنه 
 .عهد، وال بعقد، وال بوعدمرات، ولكن عثامن مل يف ب

ًوإنام يكون اخلذالن قبيحا، وكذلك السكوت إذا كان القتل نفسه 
 ..وإذا كان ثمة قدرة عىل املعونة. ًقبيحا

وعثامن نفسه هو الذي كان يعني عىل نفسه، حني كان يتوب ويرتاجع، 
وحني مل يرتاجع عن أي يشء من خمالفاته، وما فتئ حيمي عامله الظاملني 

تدين، وينكل بخيار الصحابة وأبرارهم الناصحني له، واملعرتضني واملع
 ! بعد هذا؟فهل يالم خاذله ..عليه

ًوأخريا فإن حسان بن ثابت كان عثامنيا، منحرفا عن عيل  ـ ٥ ً عليه «ً
 .. ، فال عربة هبذه األهازيج التي حياول ترديدها»السالم

  !:خلط ـ واهللا ـ أبو احلسن
 !ما اخلرب؟ :رو بن العاص أحد الركبانوبعد قتل عثامن سأل عم

 .قتل عثامن :قال
 ! فام فعل الناس؟ :قال
 ً.بايعوا عليا :فقال
 !فام فعل عيل يف قتلة عثامن؟ :قال
 ما أمرت وال :فقال. دخل عليه وليد بن عقبة، فسأله عن قتله :قال
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 .هنيت، وال رسين، وال ساءين
 ! فام فعل بقتلة عثامن؟ :قال
 . يرضآوى ومل :فقال

إن ال تكن أمرت فقد توليت األمر، وإن ال تكن  :وقد قال له مروان
 .قتلت، فقد آويت القاتلني
 .)١(خلط ـ واهللا ـ أبو احلسن :فقال عمرو بن العاص

 :ونقول
إما أن عمرو بن العاص يعرف احلقيقة، ويدرك مراد أيب احلسن  ـ ١

س، ويوقعهم يف ، ولكنه يريد بكالمه هذا أن خيدع النا»عليه السالم«
 ..ًحقا» عليه السالم«وإما أنه مل يفهم مراد أيب احلسن .. الشبهة

ال ينسجم » عليه السالم«إن هذا املوقف من عيل  :أو أنه أراد أن يقول
مع قواعد السياسة التي اعتاد عليها ابن العاص ومن هم عىل شاكلته، املبنية 

 ..عىل اخلداع، واملناورات، والكذب عىل الناس
وهذا صحيح، كام أنه .. مل يأمر بقتل عثامن» عليه السالم«ًإن عليا  ـ ٢

وإنام . مل ينه عن قتله» عليه السالم«إن كان قد ارتكب ما يوجب القتل، فإنه 
هنى عن أن يقتل هبذه الطريقة املوجبة للفتنة، والتي سوف تلحق باإلسالم 

ًوأهله رضرا بالغا ً.. 
                                     

حتقيق (  و٤٨و  ٤٧ ص١ج )حتقيق الزيني(و  ٤٢ ص١جاإلمامة والسياسة  )١(
 .٧٢ ص٩ والغدير ج٦٧ ص١ج )الشريي
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، يف إجراء األحكام والعقوبات عن وهنى الناس الذين ليس هلم احلق
أن يتصدوا ملا ال حق هلم به، ألن ذلك لإلمام العادل، فإنه هو الذي جيري 

 ..ًأحكام اهللا، وفق القواعد املقررة رشعا
، ألنه كان بطريقة غري »عليه السالم«ًإن قتل عثامن مل يرس عليا  ـ ٣

 ..سليمة، وال مرشوعة من حيث وسائلها
ألن عثامن هو الذي جنى عىل نفسه، ومل يرتدع عن .. كام أنه مل يسؤه

 .املخالفات التي أدت به إىل هذه النتيجة
» عليه السالم«أنه : أما بالنسبة لقتلة عثامن، فقد ذكر النص املتقدم ـ ٤
ًولكنه مل يرض بفعلهم، فال بد من اإلشارة إىل هذين األمرين معا، .. آواهم
 :فنقول
مل يرض بفعلهم، قد يكون ألن عثامن معصوم » عليه السالم«إنه  :ألف

كام .. وقد يكون ألجل أهنم أعطوا ألنفسهم صالحيات ليست هلم.. الدم
ًأن الطريقة التي اتبعوها مل تكن صحيحة، ألهنا تفتح أبوابا ال جيوز فتحها 

 : فهي
 .جتريء الناس عىل نقض عهودهم، والتخيل عن التزاماهتم ً:أوال
 .. عىل التصدي ألمور ال حيق هلم التصدي هلاإهنا جترئهم :ًثانيا
فإن أسلوب عملهم كان حيمل .. لو كان حيق هلم يشء من ذلك :ًثالثا

معه الكثري من املخالفات التي ال يقرها الرشع، مثل منع املاء وترويع 
 ..األطفال والنساء، وغري ذلك

 إن ما فعلوه أفسح املجال ألهل األطامع للتحرك لنيل ما :ًرابعا
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 ..يريدون، وألهل األهواء واألحقاد للترصف من دون وازع أو رادع
إهنم أعطوا الذريعة للمرتبصني إلثارة الشبهات، وبعث  :ًخامسا

 ..الفتنة، وحتريك األحقاد
إهنم تسببوا يف نشوء مشكالت شغلت أهل اإلسالم، وكان  :ًسادسا

، وتركت املسلمون يف غنى عنها، وقد نشأت عنها خسائر هائلة وجليلة
ًآثارا سلبية عىل واقع املجتمع اإلسالمي يف عقائده وسياساته، وعالقاته، 

 ..وأخالقياته وغري ذلك
قد آواهم، ومل يقتص منهم ألنه رآهم معذورين » عليه السالم«إنه  :ب
ًومل جيد سبيال عليهم، وإن أخذنا بمنطق أتباع اخللفاء كان علينا أن : فيام أتوه

ً فأخطأوا، فهم مأجورون عىل فعلهم هذا أجرا إهنم اجتهدوا: نقول
 .. ًواحدا

ولذلك اعتربوا معاوية وعائشة، وطلحة والزبري جمتهدين يف حرهبم 
فلهم أجر واحد بنظرهم، وأتباع اخللفاء ال يرون أنه جيوز . ًعليا، وخمطئني

عقوبة عائشة، ومعاوية، وعمرو بن العاص بالقتل، رغم أهنم خرجوا عىل 
م الذي مل جيدوا أي مأخذ عليه وحاربوه، وقتلوا أو أمروا بقتل إمام زماهن

 .. املئات واأللوف
لقد حاربوه، وهم يقرون بأنه الصائن لدين اهللا، املراعي ألحكامه، 

 .وامللتزم برشائعه، وجيعلون تشدده يف ذلك من مآخذهم عليه
 وإذا أخذنا بام وجدناه من كلامت رصح هبا قاتلوا عثامن، فإنه يفهم

 : ًمنها أن عليا كان يرى أنه يستحق القتل، ولكن قاتليه أخطأوا يف أمرين
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أهنم هم الذين تولوا ذلك، مع أن ذلك لإلمام العادل املخول  :أحدمها
ولو بأن يعزلوه، ثم يمكنون اإلمام العادل من اإلمساك .. بإجراء حدود اهللا

ن يستحق العفو، بزمام األمور، ثم معاقبة من يستحق العقاب، أو العفو عم
 ..وقد كان ذلك بمقدورهم

 إن توليهم لقتله هبذا النحو قد أفسح املجال لدعاة الفتنة للتوثب :الثاين
وجر الناس إىل حروب .. عىل هذا األمر، ونفث سمومهم، وإلقاء شبهاهتم

 ..ومشاحنات تركت آثارها السلبية عىل اإلسالم وأهله إىل يومنا هذا
الفات التي ارتكبوها، يف طريقة قتله، وهو ما هذا باإلضافة إىل املخ

 .»جزعتم فأسأتم اجلزع«: بقوله» عليه السالم«عرب عنه 
إن كالم مروان الوارد يف الرواية املتقدمة يدل عىل أنه يعترب نفس  ـ ٥

ًلألمر بعد عثامن ذنبا، يوازي يف خطورته األمر » عليه السالم«تويل عيل 
 ..ال تكن أمرت، فقد توليت األمرإن : بقتل عثامن، فقد قال له

أن تويل عثامن لألمر بعد قتل عمر  :ًوال ندري إن كان مروان يرى أيضا
هو اآلخر من ذنوب عثامن، فإن عثامن إن ال يكن أمر بقتل عمر، فقد توىل 

كام أن اإلمام احلسن قد توىل األمر بعد قتل أبيه، فهل يمكن .. األمر بعده
ًعده مذنبا حسب هذه امل  !قولة؟ّ

َأم أن مروان يريد أن يقتل عثامن، وال يتوىل أحد األمر، لكي يضيع  ْ ٌ
ليتمكن مروان، وفريقه .. الناس يف متاهات الفتنة، وحيصل اهلرج واملرج

من مجع شملهم، ثم الوثوب عىل مقام اخلالفة ليبتزوها مرة أخرى، 
 !ولينتقموا من الناس رش انتقام؟
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إن ال تكن قتلت فقد آويت : »ه السالمعلي«أما قول مروان لعيل   ـ٦
ًالقاتلني، فهو وإن كان يف بعض وجوهه صحيحا، ولكنه ال يوصل إىل 

فإن إيواء القاتل » عليه السالم«النتيجة التي أرادها مروان، وهي إدانة عيل 
َّوقد يكون غري مستحق ألن يقتص .. ًإذ قد يكون القاتل حمقا.. ًليس ذنبا َُ ْ

ًوه أن يقتلوه ظلام وبغيا منهم عليهمنه، بل يريد طالب ً.. 
فال ضري يف إيواء القاتل يف مثل هذه األحوال، لكي يمنع الناس من 
ظلمه، ال سيام وأن الذين يالحقونه ال حيق هلم مالحقته، ألهنم ليسوا أولياء 
الدم، وإنام يريدون بقتله إذكاء الفتنة، والتوصل إىل العبث بأمن الناس 

 ..ري حقوالتسلط عليهم بغ
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  :الفصل الثاين
 

 عثمان يتهم عليا×  
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 عثمان يتهم عليا× :  
ًروي أن يوما من األيام قال عثامن بن عفان لعيل بن « :قال الطربيس

إن تربصت يب فقد تربصت بمن هو خري مني : »عليه السالم«أيب طالب 
 ..ومنك

 !ومن هو خري مني؟ :»ه السالمعلي«قال عيل 
 .أبو بكر وعمر :قال

كذبت، أنا خري منك ومنهام، عبدت اهللا  :»عليه السالم«فقال عيل 
 .)١(»قبلكم، وعبدته بعدكم

 :ونقول
ًمل يعر اهتامما إلهتام عثامن إياه » عليه السالم«إنه : يالحظ ً:أوال

ىل دليل ال حتتاج إال بالرتبص به، فإن أمثال هذه اإلهتامات التي ال تستند إ
 .إىل إإلمهال، وعدم اإلكرتاث هبا

 أن لصاحب احلق أن يرتبص بالغاصب حقه السرتجاعه :يضاف إىل ذلك

                                     
 ٣١ وبحار األنوار ج٢٢٩ ص١ج)  هـ١٣٨٦ط النجف سنة ( اإلحتجاج )١(

 .٤٦٤ص
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 ..منه، بالطرق املرشوعة التي يرضاها اهللا تعاىل
تصدى لرد دعوى هلا تأثريها عىل إيامن الناس، » عليه السالم«إنه  :ًثانيا

، فلو سكت عيل »عليه السالم« عيل وهي أن يف األمة من هو أفضل من
أن هذا : ًعن ذلك العترب الناس ذلك إقرارا منه، ولزعموا» عليه السالم«

 ..كان من املسلامت يف ذلك العهد
ًوهذا يمثل إخالال بأحد رشائط اإلمامة، فإن اإلمام جيب أن يكون 

و ، فإذا ظهر أن هناك من ه»صىل اهللا عليه وآله«أفضل اخللق بعد الرسول 
 ..»عليه السالم«أفضل من عيل، فذلك األفضل يكون هو اإلمام ال عيل 
 .فكان ال بد من التصدي هلذا اإلدعاء، وبيان بطالنه

عىل جمرد إنكار ما ادعاه عثامن، إذ قد » عليه السالم« مل يقترص :ًثالثا
إن دعاوى األفضلية قد اختلفت، فقبول قول عيل ليس بأوىل من : يقال

جير النار إىل قرصه، » عليه السالم«ًن، ال سيام وأن عليا قبول قول عثام
 ..وليس كذلك حال عثامن

فكان ال بد من إبطال دعوى عثامن بالدليل واحلجة، وهذا ما فعله 
 .»عبدت اهللا قبلكم، وعبدته بعدكم«: ، حني استدل بقوله»عليه السالم«

  :أسئلة حتتاج إىل جواب
 :وهنا أسئلة ثالثة تقول

 !..ل جمرد السبق إىل العبادة، وطول زماهنا يوجب األفضلية؟ه ً:أوال
هل استمرار العبادة إىل زمان الحق عىل زمان اآلخرين يوجب  :ًثانيا
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 !.ًاألفضلية أيضا؟
قد عبد اهللا بعد عثامن؟ مع » عليه السالم«ما معنى أن يكون عيل  :ًثالثا

عليه «يل عىل أنه أنه هو وعثامن كانا ال يزاالن عىل قيد احلياة، وال دل
ًسيبقى حيا إىل ما بعد عثامن، وال يصح اإلحتجاج عىل شخص إال » السالم

 .ّبام هو مقبول عنده، ومسلم ومعلوم لديه
 :ونجيب
منذ خلقه » عليه السالم«هو أنه : بالنسبة لسبق العبادة، فاملقصود ً:أوال

صنام، وظلموا أما اآلخرون فعبدوا األ.. اهللا مل يعبد غري اهللا تبارك وتعاىل
 : »عليه السالم«أنفسهم، قبل إسالمهم، وقد قال تعاىل حكاية عن إبراهيم 

ًوإذ ابتىل إبراهيم ربه بكلامت فأمتهن قال إين جاعلك للناس إماما ﴿ ُ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِِ َّ َِ ِ ٍ ِ ِ َِ ََ َّ ُ ُّ ْ ْ َِّ َ ُ َّ َ َ َ َ ِ
َقال ومن ذريتي قال ال ينال عهدي الظاملني ِِْ ِ ِ َِّ ُ َ ََ ْ ََ َ َّ َِّ َ َُ﴾)١(. 

ـ بمقتىض هذه اآلية أن يتصدى » عليه السالم«فال حيق لغري عيل 
 .إلمامة األمة
 :بالنسبة لعبادته هللا تعاىل بعدهم نقول :ًثانيا
يشري فيه إىل أن عبادته هللا مل تنقطع، بل استمرت إىل » عليه السالم«إنه 

كان يف » عليه السالم«تلك اللحظة، وقد أثبتت الوقائع والتضحيات أنه 
 .. موقع التسليم والرضا بكل ما جيري عليه

 فال يشء يثبت أهنم أخلصوا العبادة هللا، بل قال تعاىل ..أما اآلخرون
                                     

 . من سورة البقرة١٢٤  اآلية)١(
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ًباذال نفسه يف » عليه السالم«أهنم أمهتهم أنفسهم حني كان عيل : عنهم
 .سبيل اهللا

الرايض واملسلم واملطيع حلرفية وصايا الرسول » عليه السالم«وكان 
حني كان اآلخرون جيهدون يف أخذ حقه، ويعرضون » يه وآلهصىل اهللا عل«

التي يغضب اهللا » صىل اهللا عليه وآله«أنفسهم لغضب ابنة رسول اهللا 
 ..لغضبها ويرىض لرضاها، حتى ماتت وهي مهاجرة هلم

عليه «كام أن عثامن ال يزال هييمن عىل شؤون اخلالفة التي هي حق عيل 
 عن الدين واألمة، ويكفل إيامن الناس، ، وعيل يسكت، بل ويدافع»السالم

وأمن املجتمع من الفتن حتى لو لزم من ذلك الدفاع عن غاصب حقه وهو 
 ..عثامن نفسه

فهو مل يغري ومل يبدل، بل وىف بام عاهد عليه اهللا، ولكن غريه مل يكن 
 ..كذلك

 عثمان يضرب ويرشو عليا×:!!  
فتقنعت ن يف اهلاجرة، َّ أرسل إيل عثام:، قال»عليه السالم«عن عيل 

 ، ويف يده قضيب وبني يديه مال دثرـبثويب وأتيته، فدخلت وهو عىل رسيره 
 فقد ،دونك خذ من هذا حتى متأل بطنك:  فقالـصربتان من ورق وذهب 

 . أحرقتني
 ! وصلتك رحم :فقلت

 كنت ، أو اكتسبته من جتارة، أو أعطاكه معط،إن كان هذا املال ورثته
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 . أو أوفر وأجهد، آخذ وأشكرماإ: أحد رجلني
 وابن السبيل، فواهللا ، واليتيم، وفيه حق املسلمني،وإن كان من مال اهللا

 .  وال يل أن آخذه،ما لك ان تعطينيه
ثم قام إيل بالقضيب فرضبني، واهللا ما . أبيت واهللا إال ما أبيت :فقال

 .أرد يده حتى قىض حاجته
 إن كنت ،اهللا بيني وبينك : وقلت، ورجعت إىل منزيل،فتقنعت بثويب
 .)١( وهنيتك عن منكر،أمرتك بمعروف
 :ونقول
 .الكثري: املال الدثر ـ ١
ففشلت .. باملال» عليه السالم«ًلقد أراد عثامن أن يشرتي عليا  ـ ٢

ذلك النور الذي ال خيبو، واخلري ـ الذي ـ ال » عليه السالم«املحاولة، وبقي 
وال يمكن أن يكون إال العذب ينتهي، وماء احلياة حيث ال ينضب، 

 ..الزالل
وتبقى الوصمة عىل جبني أولئك الذين يظنون به الظنون، وعليه 

 ..يتجنون، وبمقامه يستخفون
عليه «قد أظهر عثامن أنه من مدرسة أخرى غري مدرسة عيل  ـ ٣

                                     
للزبري بن بكار املوفقيات أخبار  و١٦ ص٩رشح هنج البالغة للمعنزيل ج )١(

لهمداين لاإلمام عيل بن أيب طالب  و٤٥٢ ص٣١ وبحار األنوار ج٦١٢ص
 .٧٣٠ص
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عليه «ًفهو حياول أن يرشو عليا .. ، التي هي مدرسة النبوة والوحي»السالم
ال، فإذا فشلت حماولته تعدى عليه بالرضب، فأظهر بذلك أنه بامل» السالم

ًممن ال يقيمون وزنا للرجال، وال يرون هلم قيمة إال بمقدار حفنة من املال، 
يبذلوهنا لرشاء ضامئرهم، ويسممون هبا وجداهنم، ومترض هبا قلوهبم، 
ومتسخ هبا أرواحهم وحقيقتهم اإلنسانية، وال يبقى منها سوى جمرد صورة 
ًحتمل يف حناياها مضمونا آخر، ال يشبه اإلنسان يف يشء، وال تستطيع تلك 

 ..الصورة أن حتكيه، أو أن تنطق به، أو أن تعرب عنه
ًلقد كان أسلوب عثامن، وهو حياول إعطاء املال لعيل مقيتا وقاسيا،  ـ ٤ ً

بذلك » عليه السالم«ًومهينا، والغريب أنه بدا وكأنه واثق من تعلق عيل 
وكان حيسب أنه متلهف له .. ل، واندفاعه إليه، بمجرد عرضه عليهاملا

 .. »خذ هذا حتى متأل بطنك«: شديد الرشه إليه، ولذلك قال له
ًكان مصطنعا، خيفي » عليه السالم«وهل كان عثامن يظن أن زهد عيل 

وأنه متى قدر عليها، فسيكف عن إظهار . وراءه حب الدنيا، والتعلق هبا
 ! عن جادة العدل واإلنصاف؟اخلالف، وسيحيد

إن عثامن مل حيمل العصا بيد واجلزرة بيد، بل هو قد محل العصا يف  ـ ٥
فهو يريد أن يعطي املال بالقوة، وبتوجيه اإلهانات، وبالتعدي . احلالتني

 .وانتهاك احلرمات ملن يعطيه
 .فهو يرضب أقدس البرش حني يأخذ املال، ويرضبه إن امتنع عن أخذه

صلوات اهللا «ة ما وصل إليه هؤالء القوم يف أساليبهم لقهره وهذا غاي
 .»وسالمه عليه
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» عليه السالم«فإن كان عيل ! ؟»حتى متأل بطنك«: ما معنى قوله ـ ٦
ًهنام إىل املال، شديد الرشه إليه، مل يكن بمقدور عثامن وال غري عثامن أن 

 .يشبعه منه
: هومان ال يشبعان من:نفسه قوله» عليه السالم«فقد روي عن عيل 
 .)١(طالب علم، وطالب مال

ًوكانت الفاجعة األشد إيالما لعثامن، واحلرقة التي ال جيد ما  ـ ٧
ليس فقط ال يقبل عطيته، وإنام هو » عليه السالم«ًيطفئوها هي أن يرى عليا 

يقرعه ويؤنبه عليها أشد التأنيب، ويثبت له أنه قد أخطأ املرمى، وخانه 
ولذلك بادر إىل إهانته مرة أخرى، ولكن بالرضب .. دم عليهالتوفيق فيام أق

 !!هذه املرة
وضع عثامن أمام معادلة تتمثل بخيارين ليس » عليه السالم«ثم إنه  ـ ٨

 :له فيهام إال املساءة، ومها
ًأن يكون هذا املال حالال قد حازه عثامن باإلرث من  :اخليار األول

سبه من جتارة، فهو وإن كان له أن يعطيه ٍأسالفه، أو أعطاه إياه معط، أو اكت
ُملن شاء، لكن ذلك ال يلزم اآلخر بقبول تلك العطية، فإن رأى أن قبوهلا ال  ِ ْ ُ
يضريه، وال يرتب عليه أية مسؤولية، فله أن يقبله، وإن رأى أهنا عطية ختفى 

                                     
لطربيس لمشكاة األنوار  و٥٣صاخلصال  و١٠٥ ص٤ ج)برشح عبده(هنج البالغة  )١(

 ١جميزان احلكمة  و١٦١ ص٧٠ وج١٦٨ ص١جبحار األنوار  و٢٤٦ص
 .٢٠٧١ ص٣ وج٥٨٧ص
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 ..وراءها نوايا، ومطالب، فبإمكانه أن يردها عىل معطيها
أن األمر ليس  :هان يف العطاء، وأقواله حينوقد أظهرت طريقة عثام
 ..ًبعيدا عن هذه املعاين السلبية

أن يكون هذا املال للمسلمني، وال يراعي عثامن فيه  :اخليار الثاين
أحكام الرشع الرشيف، بل هو يأخذه من اليتيم وابن السبيل، وسائر 

أنه ليس واحلال .. املسلمني، ويريد أن يعطيه هلذا وذاك، حسبام حيلو له
 ..لعثامن أن يعطيه لغري أهله، وال جيوز لعيل أن يأخذه إذا كان لغريه

أن عثامن مل يدع أن املال ماله، ال بالوراثة، وال بالكسب : والالفت ـ ٩
بالتجارة، وال بغري ذلك، بل بادر إىل استعامل عضالته، ليضيف إىل خمالفاته 

صىل اهللا عليه «ويص النبي تلك كلها خمالفة جديدة، أال وهي العدوان عىل 
أن يقبل » عليه السالم«، من دون أي داع إىل ذلك، إذ ال جيب عىل عيل »وآله

من عثامن عطاياه، حتى لو كانت من ماله اخلالص، فلامذا كان هذا العدوان 
 !..الذي يتعرض له يا ترى؟

ًعاجزا عن رد الصاع صاعني، وعثامن » عليه السالم«مل يكن عيل  ـ ١٠
يرى أن هذا » عليه السالم« الناس يعلمون أنه قادر عىل ذلك، ولكنه ومجيع

وهو ال يريد أن يثأر لنفسه، حتى .. سيكون بمثابة انتقام لنفسه ممن يظلمه
ما سلمت أمور ) أو ألساملن(ألسلمن : (كيف وهو يقول.. ًلو كان مظلوما

 .)١()املسلمني، ومل يكن جور إال عيل خاصة

                                     
 = ٦١٢ ص٢٩جبحار األنوار  و١٢٤ ص١ج )برشح عبده(هنج البالغة :  راجع)١(
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قد تعرض ملا هو أفحش من رضب عثامن له، » معليه السال«كام أنه 
وذلك حني هجموا عليه يف بيته، وأحرقوا بابه، ورضبوا زوجته، وعرصوها 
بني الباب واحلائط، ولطموها عىل خدها، ورفسوها حتى اسقطت جنينها، 

 ..إلخ.. و.. و
.. أن الرضب بالسوط أهون بمراتب كثرية من ذلك كله :ومن البدهيي

كام .. ان ذلك مكافأة له عىل أمره باملعروف وهنيه عن املنكروال سيام إذا ك
 : حني قال» عليه السالم«رصح به 

 .)١(»اهللا بيني وبينك إن كنت أمرتك بمعروف وهنيتك عن منكر«
» عليه السالم«ًوهذه احلادثة تظهر لنا أيضا مدى عظمة عيل  ـ ١١

ين فرضت عليه ًوتظهر أيضا طبيعة الناس الذ.. وبعد نظره، وثاقب فكره
 ..الظروف أن يتعامل معهم، ومدى البون الشاسع بينه وبينهم

  : يرفع العصا على عثمان×علي 
 : روى الطرباين من طريق سعيد بن املسيب، قال

 فخرج يوما : قال، فكان خيرج بني يديه إىل الصالة،كان لعثامن آذن
ه فوضعه  ولف ردائ، ثم جاء فجلس اآلذن ناحية.فصىل واآلذن بني يديه

                                     
رشح هنج  و٧٠٣ص لهمداينل» عليهم السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب و= 

 .١٦٦ ص٦ج للمعتزيلالبالغة 

 .١٦ ص٩جللمعتزيل رشح هنج البالغة  و٤٥٢ ص٣١جبحار األنوار :  راجع)١(
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 ووضع الدرة بني يديه، فأقبل عيل يف إزار ورداء ،حتت رأسه واضطجع
 . هذا عيل قد أقبل: قال وبيده عصا، فلام رآه اآلذن من بعيد
 : فقال، فجاء حتى قام عىل رأسه،فجلس عثامن فأخذ عليه رداءه

 يف مائها »صىل اهللا عليه وآله«اشرتيت ضيعة آل فالن و لوقف رسول اهللا 
 . أما إين قد علمت إنه ال يشرتهيا غريك !؟حق

 وجاء ،حتى ألقى اهللا عز وجلال أذكره فقام عثامن وجرى بينهام كالم 
 ورفع عيل عىل عثامن ،العباس فدخل بينهام، ورفع عثامن عىل عيل الدرة

 . أمري املؤمنني:  ويقول لعيل،العصا، فجعل العباس يسكنهام
 . ابن عمك :ويقول لعثامن

 . تى سكتافلم يزل ح
فلام أن كان من الغد رأيتهام وكل منهام آخذ بيد صاحبه ومها 

 .)١(يتحدثان
 :ونقول

 :ال بأس بالتأمل يف األمور التالية
 : قال العالمة األمينيـ١

 وفيه حق لوقف ،هاءن اخلليفة ابتاع الضيعة وماأ :يعلمنا احلديث
                                     

 و ٢٣٠ ص٨، والغدير ج٧٧٤٠ حديث٣٦٣ ص٨ املعجم األوسط للطرباين ج)١(
مؤسسة ط (نساب األرشاف أ : وراجع٢٢٦ ص٧ وجممع الزوائد ج٢٣١

 .١٣٢ص) األعلمي
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 املستفاد من سياق وهوـ  !رسول اهللا ال جيوز ابتياعه، فإن كان يعلم بذلك؟
 احلديث حيث إنه مل يعتذر بعدم العلم، وهو الذي يلمح إليه قول اإلمام

أي مربر استساغ ذلك بف ـ وقد علمت أنه ال يشرتهيا غريك: »عليه السالم«
 الرشاء؟

 فام هذه املامراة ،»عليه السالم « فقد أعلمه اإلمام!وإن كان ال يعلم؟
ر اإلمام إىل رفع العصا، حتى فصل  الذي اضط!والتالحي ورفع الدرة؟

 بينهام العباس، أويف احلق مغضبة؟ 
نسان،  أو إرشاد اجلاهل جملبة لغضب اإل،وهل يكون تنبيه الغافل

 .)١(سالم عمن يقله أكرب منصة يف اإلً فضال!الديني؟
إن ذيل الرواية، وإن كان أريد به إظهار أن حالة من الصفاء  ـ ٢

ولكن .. وعثامن» عليه السالم«العالقة بني عيل والوئام كانت هتيمن عىل 
ِّيعرس عىل اإلنسان املنصف أن يقنع نفسه بذلك، فإنه يعلم أن عثامن مل يقدم 

 .ما يدل عىل أنه قد خضع حلكم اهللا، ومل يرجع األمور إىل نصاهبا
ال يقنعه وال يرضيه ما هو » عليه السالم«ً أن عليا :ًوالكل يعلم أيضا

من أين يأيت الوئام والصفاء للعالقة بني رجلني غضب أقل من ذلك، ف
 !..أحدمها لنفسه، وغضب اآلخر هللا؟

عليه «ليت ابن املسيب ذكر لنا ذلك الكالم الذي جرى بني عيل  ـ ٣
 ..وعثامن لننظر فيه، ونستفيد من مضامينه الفكرة والعربة واملوقف» السالم

                                     
 .٢٣١ص ٨ الغدير ج)١(
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دعا ابن املسيب إىل ًغري أن ما نود أن نعرفه أيضا هو السبب الذي 
 .كتامنه، وإىل أن يتعهد بأن ال يذكره طيلة حياته

ًفهل اختذ هذا القرار استفظاعا للمضامني التي وردت فيه، أو ملا 
ًتضمنته من فضائح، ال يريد البوح هبا حفاظا عىل ماء الوجه ملن صدرت 

ًعلام بأننا عىل يقني بأن عليا ! منه؟ وبأنه .. اىلقد غضب هللا تع» عليه السالم«ً
صىل اهللا عليه «مع احلق والقرآن، واحلق والقرآن معه بنص رسول اهللا 

 ..، فلم يصدر منه إال احلق»وآله
عام دل عىل وجود خمالفات كبرية » عليه السالم«فهل أفصح عيل 

وال حيب ابن املسيب إنقاص قدر عثامن ! وفضائح خطرية لدى عثامن؟
 !بإطالع الناس عليها؟

ًا خوفا وتقية من حزب عثامن، حتى ال يوصلوا إليه األذى أم أنه كتمه
 ! بسبب ذلك؟

، ما يضيف »عليه السالم«أم أنه قد صدر من عثامن يف مواجهة عيل 
خمالفات جديدة إىل خمالفاته الكبرية، األمر الذي يؤكدها، ويزيدها 

 ويضيف إىل خمالفته.. ًوضوحا، ويثبت إرصاره عىل خمالفة أحكام اهللا تعاىل
هبا مثيالت هلا تضارعها أو تزيد عليها، يف » عليه السالم«التي يطالبه عيل 
 !اهلجنة والغرابة؟

صىل «أضاف عثامن يف موقفه هنا إىل تعديه عىل وقف رسول اهللا  ـ ٤
إرصاره عىل ذلك، ثم خماصمته من : خمالفات عديدة، ومنها» اهللا عليه وآله

املؤاخذة اإلهلية، وهي خماصمة جاء لينصحه ويرده إىل احلق، وينجيه من 
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وصلت إىل حد املبادرة إىل العنف، واستعامل الدرة، مع أن املتوقع منه هو 
أن يستحي ويعتذر من إقدامه عىل الترصف يف الوقف، وأن يشكر الذي 

 !!جاء لينصحه وجينبه املؤاخذة اإلهلية
  :الفرق بني عثمان وعمر

 :احظ، عن زيد بن أرقم، قال اجلوروى شيخنا أبو عثامن :قال املعتزيل
 استعامل أنكرت عيل«: »عليه السالم« سمعت عثامن وهو يقول لعيل

 .» استعملهًمعاوية، وأنت تعلم أن عمرا
 أال تعلم أن معاوية كان أطوع !نشدتك اهللا« :»عليه السالم «قال عيل

 وطئ عىل صامخه، ًإن عمر كان إذا استعمل عامال! لعمر من يرفأ غالمه
 . »مر دونك واستبدوا باأل،قوم ركبوك وغلبوكوإن ال

 .)١(فسكت عثامن
 :ونقول
إن هذا يشري إىل عمق تأثري عمر يف الناس، حتى إهنم كانوا  ـ ١

حيتجون بأفعاله لتربير أفعاهلم، بل هم حيتجون هبا عىل الترشيع واألحكام، 

                                     
 ٢جالعرب وديوان املبتدأ واخلرب :  وراجع٢٤ ص٩ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(

النصائح الكافية و ١٨٣ ص٢جبن الدمشقي الجواهر املطالب و ١٤٣ ص٢ق
 ١٦٧ ص١جهنج السعادة  و٣٧٧ ص٣جمم وامللوك تاريخ األو ٢٠٨ص

 .١٥٩ ص٩جالغدير  و١٥٢ ص٣جالكامل يف التاريخ و
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 .. »آلهصىل اهللا عليه و«حتى مع خمالفتها لنص القرآن، وملا سنه رسول اهللا 
 ..وقد حتدثنا عن هذا األمر يف موضع آخر من هذا الكتاب

الفرق بني عمر وعثامن فيام » عليه السالم«قد بني أمري املؤمنني  ـ ٢
يرتبط بمعاملة الوالة، واهليمنة عليهم، فال حاجة إىل املزيد من البسط يف 

 .ذلك
  :×عثمان ينوي مهامجة علي 
أذكرك اهللا يف : باس قال لعثامنإن الع :عن صهيب موىل العباس قال

صىل اهللا «أمر ابن عمك، وابن خالك، وصهرك، وصاحبك مع رسول اهللا 
 ..، فقد بلغني أنك تريد أن تقوم به وبأصحابه»عليه وآله
ًأول ما أجيبك به أين قد شفعتك، إن عليا لو شاء مل يكن أحد  :فقال

 ..عندي إال دونه، ولكنه أبى إال رأيه
 .مثل قوله لعثامن» عليه السالم«ثم قال لعيل 
لو أمرين عثامن أن أخرج من داري  :»عليه السالم«فقال عيل 

 .)١(خلرجت
 : ونقول

                                     
 ٣١جبحار األنوار : وراجع ٧٦ ص٩جالغدير  و١٤ ص٥ف ج أنساب األرشا)١(

بن أيب شيبة الاملصنف  و٢٠٩و  ٢٠٨ ص٤ججممع الزوائد  و٢٧١ و ٢٦٨ص
 .٢٦١ص الصالح احللبي يبألتقريب املعارف و ٦٨٦ ص٨ج



  ٢٠٥                                                         .. ×عثمان يتهم علياً : الفصل الثاين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن شكاوى عثامن من عيل قد بدأت قبل حترك املرصيني، وقدوم  ـ ١
بأهنا بدأت بعد أن : أهل األمصار إىل املدينة، وحمارصته، وقد رصحوا

 .)١(مضت ست سنني من خالفته
 بل بدأت من أول أيام خالفته، حيث منع من اإلقتصاص : نقولونحن

من عبيد اهللا بن عمر، لقتله اهلرمزان، وجفينه، وبنت أيب لؤلؤة، حسبام 
ثم توالت املخالفات بتوليته بعض من ال جمال للسكوت عىل توليته، .. قدمناه

 .وبغري ذلك من أمور
 عثامن أن أخرج من لو أمرين: بقوله» عليه السالم«إن مراد عيل  ـ ٢

ال يطلب بإعرتاضاته عىل » عليه السالم«داري خلرجت هو التدليل عىل أنه 
عثامن إال إصالح األمور، وحفظ عثامن وإعادته إىل طريق العدل، ومراعاة 

ليس فقط » عليه السالم«أحكام الرشيعة يف ممارساته السلطوية، وبيان أنه 
 هو عىل استعداد للتضحية ال يطلب احلصول عىل منفعة شخصية، وإنام

 ..بكل ما يملك من أجل إصالح األمور

                                     
أنساب األرشاف و ٢٩٧ ص٥جإمتاع األسامع و ٧١٤ ص٥جكنز العامل :  راجع)١(

تاريخ اإلسالم و ٦٤ص ٣ج البن سعدالطبقات الكربى و ١٣٣ص ٦ج
 ٣٣جبحار األنوار : وراجع ١٨٥ ص١٣جفتح الباري و ٤٣١ص ٣جللذهبي 

 للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣٠٥ ص١جمستدرك سفينة البحار  و٣٥٠ص
نفس الرمحن يف  و٢٢٦ ص٤جلزركيل لاألعالم  و٨٠ ص٥ وج٢٧٤ ص٢ج

 .٢٥٩صفضائل سلامن 
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لو كان يستطيع السكوت عىل تلك » عليه السالم«ًإن عليا  ـ ٣
ولكن ماذا يصنع إذا كان األمر باملعروف ودفع الظلم، .. املخالفات لفعل

والتعديات، ومحل الناس عىل مراعات األحكام الرشعية واجب رشعي، ال 
 ! عنه بأي حال ؟جمال للتخيل
عليه «ًقد أظهر هذا النص أن عثامن كان مصمام عىل مهامجة عيل  ـ ٤
وأن ذلك قد بلغ العباس بن عبد املطلب، فطالبه به، ومل . وأصحابه» السالم

 .ينكره عثامن
وهذا يدل أن عثامن ومن معه كانوا يشعرون بأهنم يملكون من القوة 

 .. يف خماطرة كهذهواملنعة، والسلطان ما خيوهلم الدخول 
ًإن مبادرة عثامن إىل توسيط العباس أظهرت أنه مل يكن مطمئنا إىل  ـ ٥

 ..أن نتيجة ما سيقوم عليه ستأيت وفق هواه
إن كلامت عثامن للعباس عن عيل تشري إىل أنه يطمح إىل أن يصبح  ـ ٦

يف خدمة مرشوعه، ويريد منه أن يكون السامع املطيع، » عليه السالم«عيل 
ًن يتخىل عن قناعاته، وعام يفكر فيه، ويصري تابعا وخاضعاوأ ً. 

 :لو أمرين أن أخرج من داري خلرجت، نقول: بالنسبة لقوله ـ ٧
 ما :ذكر الثقفي يف تارخيه، عن عبد اهللا شيدان السلمي، أنه قال أليب ذر

 .ِّما هتون عليه! لكم ولعثامن؟
رجت ولو حبوا، ولكنه بىل واهللا، لو أمرين أن أخرج من داري خل :فقال
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 .)١(أبى أن يقيم كتاب اهللا
فنسب هذه الفقرة األخرية إىل أيب ذر، مع أن النص املتقدم نسبها إىل 

 ..»عليه السالم«عيل 
 : غري أننا نقول

ًوأبو ذر معا، حني تقتيض » عليه السالم«ال مانع من أن يقوهلا عيل 
، ويتعلم »عليه السالم «املناسبة ذلك، ال سيام وأن أبا ذر ملتزم بخط عيل

 ..منه، ويأخذ عنه
 ..والتوافق يف أمثال هذه األمور كثري، وشائع

. ًذكر الثقفي يف تارخيه نصا آخر، يبدو أنه قد تعرض للتالعب ـ ٨
عليه «، فلام اعرتض عليه عيل »كذاب«أن عثامن قد وصف أبا ذر بأنه : وهو

ًأكد عثامن ذلك، مستشهدا ومستندا إىل » السالم الفقرة املذكورة، قال ً
 !.إن أبا ذر ألقي بني يدي عثامن، فقال يا كذاب: الثقفي

 .ما هو بكذاب :»عليه السالم«فقال عيل 
بىل، واهللا، لو أمرين أن أخرج من داري خلرجت ولو حبوا، ولكنه  :قال

 .)٢(أبى أن يقيم كتاب اهللا
                                     

 .٢٦٤ص الصالح احللبي يبألف تقريب املعار و٢٧١ ص٣١ بحار األنوار ج)١(

تاريخ مدينة دمشق  و٦٨٦ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف  و٢٧١ ص٣١ بحار ج)٢(
تقريب  و٤٣٢ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٢٦٥ و ٢٦٤ و ٢٦٣ ص٣٩ج

 .٢٦٤ص الصالح احللبي يبألاملعارف 
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تهم بأنه فإن عثامن هو امل.. أن هذا الكالم ال معنى له :ومن الواضح
وسائر الصحابة هم » عليه السالم«أبى أن يقيم كتاب اهللا، وأبو ذر وعيل 

الذين يطالبون عثامن بالعودة إىل كتاب اهللا تعاىل، والعمل بسنة رسوله 
 ..»صىل اهللا عليه وآله«

  :كالم العالمة األميين
 عن »عليه السالم«وبعد هذه كلها يزحزحه  «:قال العالمة األميني

 وخيرجه إىل ينبع ، ويقلقه من عقر داره»صىل اهللا عليه وآله«رسول مدينة ال
 :  البن عباسًمرة بعد أخرى قائال

أال مسائل . قل له فليخرج إىل ماله بالينبع، فال أغتم به وال يغتم يب
الرجل عام أوجب أولوية اإلمام الطاهر املنزه عن اخلطل، املعصوم من 

 !الصاحلة ؟الزلل بالنفي ممن نفاهم من األمة 
 ،)١ً( كذاباً شيخاً،شرتاكياإ ًشيوعيا» عليه السالم«عيل ـ بزعمه ـ أكان 

 ! الصادق املصدق؟،كأيب ذر
 ً، ودالً الناس هديا)٢( أشبه، كابن مسعود،أم كان عنده دويبة سوء

  !؟»صىل اهللا عليه وآله«وسمتا برسول اهللا 

                                     
 . هذه أقواهلم يف أيب ذر)١(

 أن هذه الصفات هي صفات  هذا ما رواه أهل السنة يف حق ابن مسعود، مع)٢(
 .»رضوان اهللا تعاىل عليه«جعفر بن أيب طالب 
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 ئ جيرت،ً كذاباًاغيا أير أبيه، طًكاء، عاضاْتَأم كان الرجل يراه ابن م
صىل اهللا عليه « كعامر جلدة ما بني عيني النبي ،)١( عليه الناسئ وجير،عليه
  !؟»وآله

  ! الصالح الناسك؟، ككعب بن عبدةً نرينجاًأم كان حيسبه معاجلا
 كعامر بن عبد ، والتزويج، واجلمعة، واللحم، اجلبنًأم كان يراه تاركا

  ! القارئ الزاهد املتعبد؟،قيس
 كصلحاء  له، غري عاقل وال دين،أم كان اإلمام متكلام بألسنة الشياطني

 .)٢(!الكوفة املنفيني؟
حاشا صنو النبي األقدس عن أن يرمى بسقطة يف القول أو يف العمل 

 . ً ووصياً لنبيه، واختارمها من بني بريته نبياًبعد ما طهره اجلليل، واختذه نفسا
 والتابعني هلم ،ة األولني األبراروحاشا أولئك املنفيون من الصحاب

 .  والنسب املفتعلة،بإحسان عن تلكم الطامات واألفائك
 ، من أولئك الصفوة الربرةًكال) أي عثامن( كان يرى الرجل ..نعم

 »عليه السالم« ً اختذ علياً طاغيا،اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر
 غضب اخلليفة، وحيول بينهم  يدافع عنهم بوادر،ً وملجأً ويعده كهفا.ًسلام

وبني ما يرومه من عقوبة تلك الفئة الصاحلة الناقمة عليه ملا ركبه من 
 .النهابري

                                     
 .»رمحه اهللا« هذه كلامت عثامن يف عامر بن يارس )١(

 . األوصاف السيئة أطلقها عثامن عىل هؤالء وأولئك)٢(
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 كان عنده أوىل ،ع هذا املانع الوحيد عن حتقق هواجس الرجلْفَدَف
نهم غليله، ويتسنى م من أولئك الرجال املنفيني، ولواله لكان يشفي يبالنف

 وإنه عىل ،ي عليهم، واهللا يدافع عن الذين آمنواله ما كان يبتغيه من البغ
 . نرصهم لقدير

عىل أنه ليس من املعقول أن يكون من يأوي إىل موالنا أمري املؤمنني 
 كام حيسبه هذا اخلليفة، فإنه ال يأوي إىل مثله إال الصالح ً طاغيا،وآواه هو

لك، وهو  ال حيمي إال من هو كذ»عليه السالم« وهو .الراشد من املظلومني
ويل املؤمنني، وأمري الربرة، وقائد الغر املحجلني، وإمام املتقني، وسيد 

 .املسلمني، كل ذلك نصا من الرسول الصادق األمني
 »عليه السالم«وليتني أدري مم كان يغتم عثامن من مكان أمري املؤمنني 

  !باملدينة؟
 ال سيام يف ،ووجوده رمحة ولطف من اهللا سبحانه وتعاىل عىل األمة مجعاء

البيئة التي تقله، يكسح عن أهلها الفساد، ويكبح مجاح املتغلبني، ويقف أمام 
 . )١(ً» سجحاًنعرات املتهوسني، و يسري بالناس عىل املنهج الالحب سريا

 .»رمحه اهللا«انتهى كالم العالمة األميني 
 :ونضيف إىل ما تقدم

اراته، الدال عىل عدم هذا الرتدد الظاهر لعثامن يف قر: إننا نالحظ ـ ١
 ..وضوح الرؤية لديه، فال يدري ما هو من مصلحته مما ال يكون منها

                                     
 .٦٢ و ٦١ ص٩الغدير ج:  راجع)١(
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إنه مل حيسب عواقب تردده هذا، وماله من أثر عىل نظرة الناس  ـ ٢
 ..إليه، وتعاملهم معه

، ومدى »عليه السالم«إنه يدل عىل مدى حتمل أمري املؤمنني  ـ ٣
ال يعرف أقدار الرجال، وال يعطيهم تواضعه وصربه عىل هذا الرجل الذي 

 .ًبعضا من حقهم يف أن يكون هلم رأهيم وقرارهم، ويف أن حتفظ كرامتهم
فهو يتعامل مع أفضل اخللق وأكرمهم عىل اهللا، وكأنه يريده ألعوبة يف 
يده، بال قرار، وبال رأي، وبال حرية، إنه يريد أن يترصف به كيف يشاء، 

 ..ء الرأي، وإسداء النصيحة لهدون أن يكون له ولو حق إبدا
ًإن أحدا من الناس مهام كان شأنه ال يرىض بأن يصبح ألعوبة يف يد  ـ ٤

أحد، فإن هذا ثقيل عىل النفوس، فكيف جيوز أن يطلب عثامن ذلك من 
إمام األحرار، وسيد األبرار، ال سيام إذا كان املطلوب هو محاية الترصفات 

 ..ون هناك أي أمل بالرتاجع عنهااخلاطئة، وتربيرها من دون أن يك
ًإنه يريده حامال ألثقاله، ساعيا يف تنفيذ رغباته، واضعا عقله وحكمته  ً ً
ًوفهمه لألمور جانبا، يريده بال وجدان، وبال ضمري، وبال إحساس 

 ..باملسؤولية الرشعية واإلنسانية
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  :لثالفصل الثا
 

  ..التزوير للدعاية
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  :التزوير الرخيص
 :قال الطربي

ملا كان يف شوال سنة :  قالوا،عن حممد وطلحة وأيب حارثة وأيب عثامن
 املقلل يقول ،خرج أهل مرص يف أربع رفاق عىل أربعة أمراءمخس وثالثني 

 ، عىل الرفاق عبد الرمحن بن عديس البلوى، واملكثر يقول ألف،ستامئة
 وقترية بن فالن ، وسودان بن محران السكوين،كنانة بن برش الليثيو

 ومل جيرتئوا أن ، الغافقي بن حرب العكيً وعىل القوم مجيعا،السكوين
 ومعهم ابن ، وإنام أخرجوا كاحلجاج،يعلموا الناس بخروجهم إىل احلرب

 .السوداء
 وعىل الرفاق زيد بن صوحان ،وخرج أهل الكوفة يف أربع رفاق

 وعبد اهللا بن األصم ، وزياد بن النرض احلارثي، واألشرت النخعي،بديالع
ً  وعليهم مجيعا، وعددهم كعدد أهل مرص،أحد بني عامر ابن صعصعة

 .عمرو بن األصم
 وعىل الرفاق حكيم بن جبلة ،وخرج أهل البرصة يف أربع رفاق

 وبرش بن رشيح احلطم بن ضبيعة ، وذريح بن عباد العبدي،العبدي
 وعددهم كعدد أهل ، وابن املحرش بن عبد بن عمرو احلنفي،القييس
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 سوى من تالحق هبم ، حرقوص بن زهري السعديً وأمريهم مجيعا،مرص
 ..من الناس

 .ًفأما أهل مرص فإهنم كانوا يشتهون عليا
 .وأما أهل البرصة فإهنم كانوا يشتهون طلحة
 .وأما أهل الكوفة فإهنم كانوا يشتهون الزبري

 ويف الناس شتى ال يشك كل فرقة ،هم عىل اخلروج مجيع و،فخرجوا
 فخرجوا حتى إذا كانوا ،إال أن الفلج معها وأن أمرها سيتم دون األخريني

 .من املدينة عىل ثالث
 فنزلوا ذا خشب وناس من أهل الكوفة ،تقدم ناس من أهل البرصة

ة  وتركوا عامتهم بذي املرو، وجاءهم ناس من أهل مرص،فنزلوا األعوص
 وعبد اهللا بن ،ومشى فيها بني أهل مرص وأهل البرصة زياد بن النرض

  : وقاال،األصم
 فإنه بلغنا أهنم ، ونرتاد،ال تعجلوا وال تعجلونا حتى ندخل لكم املدينة

 ومل ، واستحلوا قتالنا، إن كان أهل املدينة قد خافونا، فواهللا.قد عسكروا لنا
 وإن مل ، وإن أمرنا هذا لباطل،شد فهم إذا علموا علمنا أ،يعلموا علمنا
 . لنرجعن إليكم باخلربً ووجدنا الذي بلغنا باطال،يستحلوا قتالنا
 . اذهبا:قالوا

عليه  «ً وعليا»صىل اهللا عليه وآله« فلقيا أزواج النبي ،فدخل الرجالن
 ونستعفى هذا الوايل ،إنام نأتم هذا البيت :وطلحة والزبري وقاال» السالم

 . ما جئنا إال لذلكمن بعض عاملنا
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 .واستأذناهم للناس بالدخول فكلهم أبى وهنى
 . بيض ما يفرخن فرجعا إليهم:وقال

، ومن أهل البرصة نفر فأتوا ًفاجتمع من أهل مرص نفر فأتوا عليا
إن بايعوا :  وقال كل فريق منهم،طلحة، ومن أهل الكوفة نفر فأتوا الزبري

 . ثم كررنا حتى نبغتهم ، وفرقنا مجاعتهم،صاحبنا وإال كدناهم
 عليه حلة ، وهو يف عسكر عند أحجار الزيتًفأتى املرصيون عليا

 ليس عليه قميص، وقد ، متقلد السيف، معتم بشقيقة محراء يامنية،أفواف
رسح احلسن إىل عثامن فيمن اجتمع إليه، فاحلسن جالس عند عثامن وعيل 

  . وعرضوا له، فسلم عليه املرصيون،عند أحجار الزيت
 لقد علم الصاحلون أن جيش ذي املروة : وقال،م وأطردهمفصاح هب

فارجعوا ال  ،»صىل اهللا عليه وآله«وذي خشب ملعونون عىل لسان حممد 
 .صحبكم اهللا
 .  نعم:قالوا

 . فانرصفوا من عنده عىل ذلك
 وقد ، وهو يف مجاعة أخرى إىل جنب عيل،وأتى البرصيون طلحة

 . وعرضوا له، البرصيون عليه فسلم،أرسل ابنيه إىل عثامن
لقد علم املؤمنون إن جيش ذي املروة يف :  وقال،فصاح هبم وأطردهم

 .»صىل اهللا عليه وآله«ذي خشب واألعوص ملعونون عىل لسان حممد 
 وقد رسح ابنه عبد اهللا إىل ،وأتى الكوفيون الزبري وهو يف مجاعة أخرى

لقد علم : ردهم وقال فصاح هبم وأط، وعرضوا له، فسلموا عليه،عثامن
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املسلمون أن جيش ذي املروة وذي خشب واألعوص ملعونون عىل لسان 
 . »صىل اهللا عليه وآله«حممد 

 فانفشوا عن ذي خشب ، وأروهم أهنم يرجعون،فخرج القوم
 وهي ثالث مراحل كي يفرتق أهل ،واألعوص حتى انتهوا إىل عساكرهم

 .ينة خلروجهم فافرتق أهل املد.املدينة ثم يكروا راجعني
فلام بلغ القوم عساكرهم كروا هبم فبغتوهم، فلم يفجأ أهل املدينة إال 
والتكبري يف نواحي املدينة، فنزلوا يف مواضع عساكرهم، وأحاطوا بعثامن 

 . من كف يده فهو آمن: وقالوا
 من ً ومل يمنعوا أحدا،بيوهتمالناس  ولزم ،ًوصىل عثامن بالناس أياما

 .كالم
 ما ردكم بعد ذهابكم : فقال، وفيهم عيل،مس فكلموهفأتاهم النا

 !ورجوعكم عن رأيكم؟
 . بقتلناً أخذنا مع بريد كتابا:قالوا

 . فقال البرصيون مثل ذلك،وأتاهم طلحة
  .مثل ذلك[ فقال الكوفيون ،وأتاهم الزبري
. ً فنحن ننرص إخواننا ونمنعهم مجيعا:والبرصيون] وقال الكوفيون

 .عادكأنام كانوا عىل مي
ويا أهل !  كيف علمتم يا أهل الكوفة:»عليه السالم «ل هلم عيلفقا
بام لقي أهل مرص وقد رستم مراحل ثم طويتم نحونا، هذا واهللا ! البرصة

 .أمر أبرم باملدينة
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  . ليعتزلنا، ال حاجة لنا يف هذا الرجل، ما شئتم فضعوه عىل:قالوا
 .من شاء عثامن ويغشى ، وهم يصلون خلفه،وهو يف ذلك يصيل هبم

 وكانوا . من الكالمًوهم يف عينه أدق من الرتاب، وكانوا ال يمنعون أحدا
  .)١(.. يمنعون الناس من االجتامع إلخ، باملدينةًزمرا

 : قال األميني
تعطي هذه الرواية أن الذي رد الكتائب املقبلة من مرص والبرصة «

 ، وطلحة،عيلأمري املؤمنني : والكوفة هو زعامء جيش أحجار الزيت
 . يوم صاحوا هبم وطردوهم،والزبري

وفيهم البدريون ، »صىل اهللا عليه وآله«ورووا رواية اللعن عن النبي 
 .وغريهم من أصحاب حممد العدول، فام متكنت الكتائب من دخول املدينة

 وحارصوا الدار مع ،وقد أسلفنا إصفاق املؤرخني عىل أهنم دخلوها
  حتى توسل عثامن بعيل أمري املؤمنني،و أكثر أو أقل أ،ًاملدنيني أربعني يوما

  .، فكان هو الوسيط بينه وبني القوم»عليه السالم«
وجرى هنالك ما مر تفصيله من توبة عثامن عىل صهوة املنرب، ومن 
كتاب عهده إىل البالد عىل ذلك، فانكفأت عنه اجلامهري الثائرة بعد ضامن 

 .بام عهد عثامن عىل نفسه وحممد بن مسلمة »عليه السالم«عيل
                                     

 ٣٨٦ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٣٤٨ ص٤تاريخ األمم وامللوك ج: راجع )١(
سيف بن عمر الضبي لالفتنة ووقعة اجلمل  و٢٢٦ ـ ٢٢٥ ص٩جالغدير و

 .١٩٥ ص٧جالبداية والنهاية  و٣١٨ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و٥٩ص
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 وكتابه املتضمن بقتل ،لكنهم ارجتعوا إليه بعد ما وقفوا عىل نكوصه
 . فوقع احلصار الثاين املفيض إىل اإلجهاز عليه،من شخص إليه من مرص

 وأعامل ،وأنت إذا عطفت النظرة إىل ما سبق من أخبار احلصارين
ال تكاد أن تستصح دفاعهام  وقبلهام وبعدمها نظرة ممعنة ،طلحة والزبري فيهام

  . املوقفاعنه يف هذ
وكان طلحة أشد الناس عليه، حتى منع من إيصال املاء إليه، ومن دفنه 

 .يف مقابر املسلمني
ة أة يف هذه األحاديث راقهم إخفاء مناوللكن رواة السوء املتسلس

 .)١( فاختلقوا له هذه وأمثاهلا،القوم لعثامن
 :ونزيد نحن هنا

كان يف عسكر عند أحجار » عليه السالم«ًن عليا إ :ل الرواية تقوً:أوال
 .الزيت

وممن ومتى ! وملاذا وجد؟! هذا العسكر؟أتى  من أين :والسؤال هو
 إن كان ،ت تلك اجلموع عليهبوملاذا مل يدافع عن عثامن حني تأل! َّتكون؟

ن إن كا!  أو ملاذا مل يشارك يف اهلجوم عىل عثامن؟!؟يريد دفع القتل عنه
  بنو أمية؟؟يعمل عىل التخلص منه، كام يدعيه

وقد قتله .  إن موقف طلحة من عثامن ومنعه املاء ال حيتاج إىل بيان:ًثانيا
 .ر لعثامن بذلكأمروان يف حرب اجلمل، ألنه أراد أن يث
                                     

 .٣١٢ ص٩ الغدير ج)١(
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جعل مرص لعيل ، الذي لبالد الثالثةل ما هذا التقسيم البديع :ًثالثا
هل هو تقسيم و!  والبرصة لطلحة؟،ريوالكوفة للزب، »عليه السالم«

 ! ودقيق؟صحيح 
مع العلم بأن الناس ! هبذا البلد، وذاك بالبلد اآلخر؟هذا وملاذا اختص 

، ومنها نفي صلحاء الكوفة »عليه السالم« إن الكوفة كانت لعيل :يقولون
 .إىل الشام
 جاؤوا من مرص، والذين نعداد بني الذي ما هذا التوافق يف األ:ًرابعا

 !. جاؤوا من الكوفة، والذين جاؤوا من البرصة؟
بدع منه التوافق يف أ و!! أن العدد كان هو العدد:فقد رصحت الرواية

 !!الرفاق األربعة، ويف األمراء األربعة هلؤالء، وأولئك، وأولئك
يميلون إىل عيل ، فهؤالء اهلوى وامليليف ختالف جاء فقط ولكن اإل

!! ن طلحة، واآلخرون يشتهون الزبري، وأولئك يشتهو»عليه السالم«
 .حسب تعبري الرواية
ًأن املرشحني الثالثة كانوا أيضا قد أرسل كل واحد منهم  :والالفت

 عىل نسق  ثم توافقت أجوبة الثالثة للفرقاء الثالثة،هتإىل عثامن لنرصولده 
 ً.واحد أيضا
دار أن راوي الرواية ال يعرف مق.. بدع من هذا التوافق واأل:ًخامسا

العدد لكل فريق، ألن الرواة اختلفوا بني رقمني متباعدين بصورة الفتة، 
 !!ست مئة، واملكثر يقول ألف: فاملقل يقول
 إذا كانت الفرق خمتلفة إىل هذا احلد فيام بينها، وكان أهل :ًسادسا
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ال يشك  «:ًاملدينة خيالفوهنم أيضا، فهل من املعقول أن تقول تلك الرواية
فام املربر هلذا .. أن الفلج معها، وأمرها سيتم دون اآلخرينكل فرقة إال 
قدر منها  وأئات أكربفزعزع لدى كل فرقة، مع أن مقابلها يتال اليقني الذي 
 ..ختالفها الرأي
 ،مهمعز ال بد أن خيل ب،يف الروايةالوارد  إن سياق األحداث :ًسابعا

» عليه السالم«عيل ويظهر هلم أهنم عىل الباطل، وال سيام بعد أن طردهم 
 .بري، ومل يعد هلم نصري، وال ظهريزوطلحة وال
 ،طردوهمقد  قتل عثامن من أجلهم  هؤالء الذين يريده إذا كانكام أن

 !لمن إذن يعملون، وملاذا يقتلون عثامن؟فأصبحوا ضدهم، و
 أنه ت وبين،د فضحت مؤامرهتمق» عليه السالم« إن حجة عيل :ًثامنا

كنوهم من موعنهم،  وسكت معه الناس ، فكيف سكتبرم باملدينة،أأمر 
 !؟حصار عثامن شهرين أو أقل أو أكثر حتى قتلوه

  :هوى أهل الكوفة يف الزبري
 .. أن هوى الكوفيني كان يف الزبري:وزعمت الرواية املتقدمة

كام كان » عليه السالم«وهذا غري صحيح، فإن األشرت الذي كان لعيل
كان رئيس أهل الكوفة، » صىل اهللا عليه وآله« لرسول اهللا» عليه السالم«عيل

 . »عليه السالم«دينه دين عيل : ومعه زيد بن صوحان، الذي قيل فيه
 ! فكيف يمكن أن يكون هوى هؤالء يف الزبري؟

 ! وما هو الرابط بني الزبري وبني أهل الكوفة؟
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 ! وما السبب يف هذا التعلق املفاجئ هلم به؟
الذي توىل عىل الكوفة، » رمحه اهللا« يارس  أن عامر بن:أضف إىل ذلك

 .»عليه السالم«ّكان من حواريي عيل 
 .. أن هوى أهل البرصة كان مع طلحة:ًوزعمت تلك الرواية أيضا

ًوهذا غري صحيح أيضا، فإن زعيم البرصيني كان حكيم بن جبلة، 
وقد .. »عليه السالم«الذي حارب طلحة يف البرصة قبل قدوم أمري املؤمنني 

 ..استشهد حكيم، ومجاعة كانوا معه
 أهنم يريدون هبذه األباطيل أن يربروا طمع الزبري بوالية :ويبدو

أن » عليه السالم«وأن طلبهام من عيل . الكوفة، وطمع طلحة بوالية البرصة
ال سيام وان أهل الكوفة والبرصة يريداهنام يوليهام إيامها، كان يف حمله، 

 .وال مربر هلذا الرفضذلك، » عليه السالم«وفرفض 
  :×حة املغرية لعلي ينص

وإنه .  إن هذا الرجل مقتول:»عليه السالم «قال املغرية بن شعبة لعيل
. فيك، فاخرج فكن بمكان كذا وكذاأو احتدوا إن قتل وأنت باملدينة اختذوا 

 .)١(فأبى. فإنك إن فعلت وكنت يف غار باليمن طلبك الناس
 :ونقول

                                     
الفتنة  و٢٣٤ ص٩جالغدير  و٤٢٢ ص٣ وج ٣٩٢ص ٤ج وامللوك األمم تاريخ )١(

 .٤١٠ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و٧٤صووقعة اجلمل 
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ال يريد » عليه السالم«ًشعبة يريد أن يوحي بأن عليا ن املغرية بن أك ـ ١
بيعة الناس له، فإهنم إذا اخلالفة منه، وعدم ًمغادرة املدينة خوفا من فوات 

مل » عليه السالم«ًمع أن عليا . عدلوا إىل غريه فبايعوهًقريبا منهم مل جيدوه 
 .يكن يفكر يف هذا األمر

يعيش يف متن و بينهم،ارض يعلم حال الناس، فهو حكان  ألنه ً:أوال
 .أكثر من املغرية الغادروميوهلم األمور، ويعرف الناس 

إنام يقيم باملدينة ليعالج الفتنة، وليخفف من » عليه السالم« إنه :ًثانيا
.  بصورة خطريةفالت األمورنومن ا. وقعها اليسء، ويمنع من تطورها

 ..ومن قتل عثامن هبذه الصورة إن أمكن
، وتوطئة األمر »عليه السالم«ون املغرية بصدد خداع عيل  قد يك:ًثالثا

يف املدينة ال » عليه السالم«ألنه يعلم أن وجود عيل .. ً كطلحة مثال،لغريه
 . أية فرصة أو منفذ هلذا األمرغريه لييبق

وبني اإلمام » عليه السالم«ذكر ما يشبه هذه القضية بني اإلمام عيل  ـ ٢
 :ي التاليةوه ..»عليه السالم«احلسن 

  :‘مشورة اإلمام احلسن على أبيه 
 حني »عليه السالم« لعيل »عليهام السالم«وقال احلسن بن عيل  :قالوا

اخرج من املدينة واعتزل، فإن الناس ال بد هلم منك، : أحاط الناس بعثامن
ولو كنت بصنعاء اليمن، وأخاف ) وإهنم ليأتونك: لعله(وإن هم ليأتونك 

 . وأنت حارضهأن يقتل هذا الرجل
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 جيرتئ عىل هذا ً وما أظن أحدا!؟يا بني، أخرج عن دار هجريت :فقال
 .)١(القول كله
 :ونقول

هو الصواب، فال بد أن » عليه السالم«إن كان رأي اإلمام احلسن 
، وجيب أن يلتفت إليه من أول األمر،وال حاجة »عليه السالم«خيتاره عيل 

 »عليه السالم«ام احلسن حتى اإلم.. إىل أن يشري به احد عليه
، وظهر له أنه احلق بعد »عليه السالم«وإن أشار به عليه اإلمام احلسن 

عليه «خفائه مل جيز له العدول عنه، ولكن هذا يوجب الطعن يف إمامته 
 ..  وعلمه وحكمته»السالم

ً هو، أو ولده ليس أهال :وإن مل يظهر له صواب هذا الرأي، فإن أحدمها
 . بال ريب.. واهلداية، ألن أحدمها خمطئملقام اإلمامة 

ال يشري » عليه السالم«، فاحلسن »عليه السالم«وإن كان احلق مع عيل 
ًوإن أشار به مل يكن معصوما وال . عليه بغري احلق ألنه اإلمام املعصوم

 .ًإماما
 :من أجل ذلك نقول

وبني » عليه السالم«هو أن هذه القضية قد حدثت بني عيل  :الصحيح
 ..غرية بن شعبة كام ذكرناهامل

                                     
بحار و ٧١٤ص) قمـ دار الثقافة ط ( و ٣٢٥ و ٣٢٤ ص٢جلطويس لاألمايل ) ١(

 . عنه٤٨٧ ص٣١جاألنوار 
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 :لعل هذا هو الصحيح
ًولو سلمنا جدال أن شيئا من هذا القبيل قد حدث بني اإلمام  عليه «ً

، فال بد أن يكون الغرض من هذا »عليه السالم«وبني ولده احلسن » السالم
اخلطاب، وذلك اجلواب هو إسامع الناس هذا اجلواب، وتعريفهم بأنه 

ًن غافال عام ربام يدور يف خلدهم، أو فقل عام يتداولونه مل يك» عليه السالم«
 .فيام بينهم، فإنه إنام يترصف وفق ما يمليه عليه الواجب

ما  :»عليه السالم«ويدل عىل أن الكالم مسوق يف هذا اإلجتاه قول عيل 
ًمشريا بذلك إىل أن اإلمام احلسن .. ًأظن أحدا جيرتئ عىل هذا القول كله

مما قيل، أو حيتمل أن يقال، أو مما . ان يتحدث بلسان غريهك» عليه السالم«
 .ال يرصح به البعض، ألنه يتضمن جرأة عىل احلق واحلقيقة

للمقام يف املدينة، رغم أن بوادر قتل » عليه السالم«ًوالذي يدعو عليا 
منها قد يكون أدعى » عليه السالم«هو أن خروجه : عثامن كانت ظاهرة
قد حرض » عليه السالم«إنه : لة ضده، والتي تقوللرتويج التهمة الباط

الناس عليه، ثم تظاهر بأنه غري معني باألمر، وابتعد عن الساحة يف الظاهر، 
 . مع أنه هو الذي حركها وحيركها يف الباطن

وقد يتوسل بعض أهل األهواء لتأكيد هذه التهمة بقول عمرو بن 
 .يتهاإين إذا نكأت قرحة أدم: العاص حني قتل عثامن

 .أنه كان وهو بفلسطني حيرك الناس يف املدينة عىل عثامن :نييع
  : ومغالطة طلحة×علي 

 واهللا ما استعجل :يف طلحة» عليه السالم«من كالم ملوالنا أمري املؤمنني 
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 ألنه مظنته، ومل ،متجردا للطلب بدم عثامن إال خوفا من أن يطالب بدمه
 ، ليلبس األمر، يغالط بام أجلب فيهيكن يف القوم أحرص عليه منه، فأراد أن

 .ويقع الشك
 ـ لئن كان ابن عفان ظاملا :وواهللا ما صنع يف أمر عثامن واحدة من ثالث

 .  أو ينابذ نارصيه، لقد كان ينبغي له أن يوازر قاتليهـكام كان يزعم 
 ، لقد كان ينبغي له أن يكون من املنهنهني عنهًولئن كان مظلوما

 . واملعذرين فيه
 ويركد ،لئن كان يف شك من اخلصلتني لقد كان ينبغي له أن يعتزلهو
 . ويدع الناس معه،ًجانبا

فام فعل واحدة من الثالث، وجاء بأمر مل يعرف بابه، ومل تسلم 
 . معاذيره

يمكن أن يكون طلحة إعتقد إباحة دم :  فإن قلت:قال ابن أيب احلديد
 وأنه ، فاعتقد أن قتله حرام،عتقاد بعد قتله ثم تبدل ذلك اإلً،عثامن أوال

 . جيب أن يقتص من قاتليه
 وإنام ، هذا التقسيم»عليه السالم«م عيلِّ لو اعرتف بذلك مل يقس:قلت

قسمه لبقائه عىل اعتقاد واحد، وهذا التقسيم مع فرض بقائه عىل اعتقاد 
نه أ فإنه مل ينقل عنه ،واحد صحيح ال مطعن فيه، وكذا كان حال طلحة

 . عىل ما فعلت بعثامنندمت : قال
 فام فعل واحدة من الثالث؟ :  كيف قال أمري املؤمنني:فإن قلت

 . ً ألنه وازر قاتليه حيث كان حمصورا،وقد فعل واحدة منها
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 ، وجب أن يوازر قاتليه بعد قتلهًنه إن كان عثامن ظاملاأ:  مراده:قلت
 . ذلك ويمنعهم ممن يروم دماءهم، ومعلوم أنه مل يفعل ،حيامي عنهم

 .)١(غري داخل يف التقسيم وذلك ،وإنام وازرهم وعثامن حي
  :يتعوذ باملصحف عثمان
 ،كلهم الناس خرج« ،عليه الباب وأحرق عثامن، حرص أن وبعد: قالوا

 أمر لفي اآلن أباك إن: فقال عنده؛ واحلسن فيه، يقرأ باملصحف، ودعا
 .)٢(»خرجت ملا كعلي فأقسمت عظيم،

 :ونقول
 قتله، من مهامجيه يمنع ًردءا وجعله ًحقا، باملصحف وذتع عثامنلعل 

 عىل ًوخصوصا املصحف، عىل سالت قد الدماء أن صحيح هل ،ولكن
ُفسيكفيكهم اهللاُ وهو السميع العليم﴿: تعاىل قوله َّ ُ َ َِ ِ َِ ُ َ ُ َْ ُ َ ْ َ﴾)٣(. 

 .ذلك صحة يف نشك نناولك
 الشام يف ونصبه املصحف هذا معاوية ألخذ ذلك صح لو ً:أوالف

                                     
 .٩١ ص٩جالغدير  و٩ص ١٠جللمعتزيل  البالغة هنج رشح )١(

الفتنة  و٤٢٢ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٣٩٢ص ٤ج وامللوك األمم تاريخ )٢(
 ٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و٢٣٤ ص٩جالغدير و ٧٤صووقعة اجلمل 

 .٤١٠ص

 .البقرة سورة من ١٣٧ اآلية )٣(
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 قميص  أخذامك معه ومن. »عليه السالم «عيل عىل الناسبه  ليحرض
 .ذلك ألجل دمشق يف للناس ونصبه عثامن،
 رضب عثامن قاتيل أحدالغافقي  أن من الروايات بعض زعمته ما :ًثانيا
 املصحف فاستقر بني يديه وسالت عليه فاستدار برجله املصحف

 هبدف وحزهبم أمية بني لقب من ًمصنوعا يكون أن يبعد ال .)١(الدماء
اإلشكال يتوجه عىل عثامن حيث عرض  نفإ وإال،.. والتحريض الدعاية

 أن بإمكانهاملصحف، ملا ال ينبغي تعريضه له يف ظروف كهذه، مع أنه كان 
 يف بام بالعمل بااللتزام  ويتخلص من هذا البالءجيري ما كل يدفع

 ..ألحكامه خمالفاته عن رتاجعالو ،املصحف
.. قاتليه من لعثامن سينتقمتعاىل  اهللا أن من به اإلحياء أريد ما إن :ًثالثا

 اهللا إن: »صىل اهللا عليه وآله «للنبي تقول أن تريد اآلية فإن موفق،غري 
 يف بطشهم، ينالك ولن ،كيدهم من تنجو وسوف ،أعداءك عنك سيدفع

 ومل ه،ءأعدا يكف مل اهللا فإن ذلك، عكس كان لعثامن جرى ما أن حني
 .منهم هينج ومل عنه، يدفعهم
 :نقول خيرج، أن منه وطلبه عنده احلسن اإلمام حلضور بالنسبة :ًرابعا

                                     
رشح هنج البالغة  و٧٢صالفتنة ووقعة اجلمل  و٢٣٣ ص٩جالغدير :  راجع)١(

 ١٣٨ ص٧٠ وج٤٣٩ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و١٥٧ ص٢ج للمعتزيل
البداية  و١٧٨ ص٣جالكامل يف التاريخ  و٤٢١ ص٣ج مم وامللوكتاريخ األو

 .٢١٠ ص٧ج )ريبدار إحياء الرتاث العط (والنهاية 
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 استنجد مرة من وكم.. حوله األنصار مجع عىل  عثامنحرص مدى عرفنا
 . تركه لعهوده نقضه منه تكرر فلام فأنجده، ،»عليه السالم «عيل بأبيه
 أرى أزل فلم بيته، إىل رصفنا ثم« :األسود بن الرمحان عبد قال دوق

 للدفاع ولده يرسل أن معنى فام، )١(»يفعل كان ما يفعل ال عنه، ًمنكبا ًعليا
 ! !عنه

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 ٣٩٨ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ٣٦٣ص ٤ج  تاريخ األمم وامللوك)١(

 .١٧٥ ص٩جالغدير و
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  : الفصل الرابع
 

  ..خلط احلقائق باألباطيل
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  :مفضوحة.. أباطيل
 ،إنام أردنا منه مروان: ال فق، أهنم يريدون قتل عثامنًثم بلغ عليا :قالوا

اذهبا بسيفكام حتى تقوما عىل :  وقال للحسن واحلسني.فأما قتل عثامن فال
 . يصل إليه، وبعث الزبري ابنه، وبعث طلحة ابنهً فال تدعا أحدا،باب عثامن

أبناءهم يمنعون  »صىل اهللا عليه وآله«وبعث عدة من أصحاب النبي 
 .ونه إخراج مروان ويسأل،الناس أن يدخلوا عىل عثامن

 حتى خضب احلسن ،فلام رأى الناس ذلك رموا باب عثامن بالسهام
 وكذلك حممد بن ، وأصاب مروان سهم وهو يف الدار،بن عيل بدمائه

 .طلحة، وشج قنرب موىل عيل
خيش أن يغضب ) وهو حممد بن أيب بكر(ثم إن بعض من حرص عثامن 
 .ة فتنترش الفتن،بنو هاشم ألجل احلسن واحلسني

 إن جاء بنو هاشم فرأوا الدم عىل وجه :يد رجلني فقال هلامفأخذ ب
 وبطل ما تريدون، ولكن اذهبوا بنا نتسور ،احلسن كشفوا الناس عن عثامن

  .عليه الدار فنقتله من غري أن يعلم أحد
 حتى دخلوا عىل عثامن، وما يعلم ،فتسوروا من دار رجل من األنصار

 ومل يكن معه إال ، كان معه كان فوق البيتأحد ممن كان معه، ألن كل من
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 فلم ، وخرجوا هاربني من حيث دخلوا، ورصخت امرأته، فقتلوه،امرأته
 .يسمع رصاخها من اجللبة

فدخل عليه احلسن .  إن أمري املؤمنني قتل:فصعدت إىل الناس فقالت
 فانكبوا عليه يبكون، ،ًواحلسني ومن كان معهام فوجدوا عثامن مذبوحا

  ً.لناس فوجدوا عثامن مقتوالودخل ا
 فخرجوا وقد ، ومن كان باملدينة،ً وسعدا، والزبري، وطلحة،ًفبلغ عليا

 وقال . فاسرتجعواً،ذهبت عقوهلم حتى دخلوا عىل عثامن فوجدوه مقتوال
  !.كيف قتل أمري املؤمنني وأنتام عىل الباب؟: عيل البنيه

مد بن  ورضب صدر احلسني، وشتم حم،ورفع يده فلطم احلسن
 فلقيه طلحة ،ولعن عبد اهللا بن الزبري، وخرج عيل وهو غضبان. طلحة
 رضبت احلسن واحلسني؟ ! مالك يا أبا احلسن: فقال

 . وكان يرى أنه أعان عىل قتل عثامن
صىل اهللا عليه « رجل من أصحاب رسول اهللا ، عليك كذا وكذا:فقال

 .  مل تقم عليه بينة وال حجة،بدري، »وآله
 .  لو دفع مروان مل يقتل:ةفقال طلح
 لو أخرج إليكم مروان لقتل قبل أن تثبت :»عليه السالم «فقال عيل
 . عليه حكومة

 وجاء الناس كلهم إىل عيل ،فأتى منزله» عليه السالم«وخرج عيل 
 : ليبايعوه، فقال هلم

ليس هذا إليكم إنام هو إىل أهل بدر فمن ريض به أهل بدر فهو 
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.) ظ.هبا (ما نرى أحق هلا : د من أهل بدر إال قالاخلليفة، فلم يبق أح
 .منك

 ، فصعد املنرب وكان أول من صعد إليه،فلام رأى عيل ذلك جاء املسجد
، »صىل اهللا عليه وآله« وأصحاب حممد ، وسعد،وبايعه طلحة والزبري
 .)١( من ولد مروان بني أيب معيط فهربواً وطلب نفرا،وطلب مروان فهرب

 جاء عيل : من طريق ابن عمر قال،ة يف التبرصوروى ابن اجلوزي
  ومعه احلسن بن عيل، وقد أغلق الباب،إىل عثامن يوم الدار» عليه السالم«
ادخل إىل أمري املؤمنني :  فقال للحسن، وعليه سالحه،»السالم عليهام«

 . إنام جئت لنرصتك فمرين بأمرك: فاقرأه السالم وقل له
 إن أمري املؤمنني يقرئك السالم :يه فقال ألب، ثم خرج،فدخل احلسن

 .ال حاجة يل بقتال وإهراق الدماء: ويقول لك
:  وجعل ينادي، بني يدي الباب، فنزع عيل عاممة سوداء ورمي هبا:قال

َذلك ليعلم أين مل أخنه بالغيب وأن اهللاَ ال هيدي كيد اخلائنني﴿ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ُْ ْ َ ََ ْ َ َّ َ َ ََ ُ ِْ َ ْ َِ ْ َ ِّ َ َ﴾)٢( . 
 :  أنه قال،عهد معاويةيف  واملتوىف هبا ، نزيل الشام،وسوعن شداد بن أ

                                     
 ١٢٥ص ٢جالرياض النرضة :  ويف هامشه عن٢٣٧ و ٢٣٦ ص٩ الغدير ج)١(

 ٢جتاريخ اخلميس و،  عن ابن عساكرً نقال١٠٨تاريخ اخللفاء للسيوطي صو
 ٤١٨ ص٣٩خ مدينة دمشق جتاري: وراجع.  عن الرياضً نقال٢٦٢ و ٢٦١ص

 .١٣٠٤ ص٤جبن شبة التاريخ املدينة و

 .يوسف من سورة ٥٢اآلية ) ٢(
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 ً معتام، من منزلهً خارجاًملا اشتد احلصار بعثامن يوم الدار رأيت عليا
 وعبد اهللا بن ، ابنه احلسن واحلسنيه وأمام، سيفهً متقلدا،بعاممة رسول اهللا

  ثم، فحملوا عىل الناس وفرقوهم،عمر يف نفر من املهاجرين واألنصار
إن رسول اهللا ! السالم عليك يا أمري املؤمنني: دخلوا عىل عثامن فقال عيل

مل يلحق هذا األمر حتى رضب باملقبل املدبر، وإين  »صىل اهللا عليه وآله«
 .  فمرنا فلنقاتل،كيواهللا ال أرى القوم إال قاتل

 وأقر أن يل ،ً انشد اهللا رجال رأى هللا عز وجل عليه حقا:فقال عثامن
 .  أو هيريق دمه يف، أن هيريق يف سببي ملء حمجمة من دم:ًاعليه حق

 فأجاب عثامن بمثل ما أجاب، فرأيت ،القول» عليه السالم«فأعاد عيل 
 .اللهم إنك تعلم أنا قد بذلنا املجهود: عليا خارجا من الباب وهو يقول

 !  يا أبا احلسن: فقالوا له، وحرضت الصالة،ثم دخل املسجد
 ولكن أصيل ، ال أصيل بكم واإلمام حمصور:، فقالتقدم فصل بالناس

! واهللا يا أبت:  فلحقه ابنه وقال،وحدي، فصىل وحده وانرصف إىل منزله
 . إنا هللا وإنا إليه راجعون، هم واهللا قاتلوه:  اقتحموا عليه الدار قالقد

 !  أين هو يا أبا احلسن؟:قالوا
 . يف اجلنة واهللا زلفى:قال
 ! با احلسن؟ وأين هم يا أ:قالوا
 . )١(ًثالثا.  يف النار واهللا:قال

                                     
 ٢جتاريخ اخلميس و ٦٠ ص٣جالرياض النرضة  و٢٣٩ و ٢٣٨ ص٩الغدير ج) ١(
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 شهدت مقتل : صفيةة موىلن عن كنا،ومن طريق حممد بن طلحة
 ،خرج من الدار أمامي أربعة من شباب قريش مرضجني بالدمأ ف،عثامن

 وعبد اهللا بن ،احلسن بن عيل: ن عن عثامن وهمو كانوا يدرؤ.حممولني
هل تدري حممد بن أيب بكر : ت له فقل، ومروان، وحممد بن حاطب،الزبري
  ! من دونه؟ءبيش

 .لست بصاحبي! يا ابن أخي:  دخل عليه فقال له عثامن، معاذ اهللا:قال
 .)١( فخرج،وكلمه بكالم

، )٢(سناد كنانة ذكره األزدي يف الضعفاءيف اإل :قال العالمة األميني
 .)٣(ال يقوم إسناد حديثه: وقال

 . )٤( ليس إسناده بذاك:وقال الرتمذي
  .)٥( ليس إسناده بمعروف:ل أيضاوقا

                                     
 .٢٦٢ص

هتذيب  و٢٣٧ ص١ قسم٤ عن تاريخ البخاري ج٢٣٩ و ٢٣٨ ص٩ الغدير ج)١(
 ٢٠٣صالعدد القوية و ٣٠ ص٢٠جالوايف بالوفيات  و٤٥٦ ص١٩جالكامل 

 .١٢٩ ص٧جهتذيب التهذيب  و١٠٤٦ ص٣ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإلو

 .٢٣٩ ص٩ الغدير ج)٢(

 .٤٠٤ ص٨جهتذيب التهذيب  و٢٣٩ ص٩ الغدير ج)٣(

 . املصدر السابق)٤(

 . املصدر السابق)٥(
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 ، عن عثامنَّ كنت أقود بصفية لرتد:من طريق كنانة موىل صفية قالو
 ال يفضحني هذا ،ردوين:  فرضب وجه بغلتها حتى قالت،فلقيها األشرت

 . الكلب
 ،، ورأيت قاتل عثامن من أهل مرصًوكنت فيمن محل احلسن جرحيا

 .)١(جبلة: يقال له
 أخرى عن أمامة الباهيل بعد أن ذكر نحو ما تقدم عن شداد ويف رواية
عليه « فقال له عيل ،ودخلوا عىل عثامن وهو حمصور: بن أوس، قال

 وقد نزل بك ما ،إنك إمام العامة! السالم عليك يا أمري املؤمنني: »السالم
 :  إخرت إحداهنً ثالثاًترى، وإين أعرض عليك خصاال
 . وأنت عىل احلق وهم عىل الباطل، معكإما أن خترج فتقاتلهم ونحن

 ، فرتكب رواحلك،وإما أن خترق بابا سوى الباب الذي هم عليه
 . فإهنم لن يستحلوك وأنت هبا،وتلحق بمكة

 . فإهنم أهل الشام وفيهم معاوية،وإما أن تلحق بالشام
صىل اهللا « فإين سمعت رسول اهللا ، أما أن أخرج إىل مكة:فقال عثامن

 يكون عليه نصف عذاب ،يلحد رجل من قريش بمكة: يقول »عليه وآله
                                     

املكتبة ط ( و ٢٣٧ ص١ قسم٤ وتاريخ البخاري ج٢٣٩ و ٢٣٨ ص٩ الغدير ج)١(
 ٣٩٠صمسند ابن اجلعد :  وراجع٢٣٧ ص٧ج) بكرديار ـاإلسالمية 

 ٤١٥ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و١٢٨ ص٨جبن سعد الالطبقات الكربى و
 .١٣١١ ص٤جبن شبة التاريخ املدينة  و٢٣٧ ص٢جسري أعالم النبالء و
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 .فلن أكون أنا. العامل
 وجماورة رسول اهللا ، فلن أفارق دار هجريت،وأما أن أحلق بالشام

 . )١(»صىل اهللا عليه وآله«
 . فأذن لنا أن نقاتلهم ونكشفهم عنك:قال
 .»لهصىل اهللا عليه وآ« فال أكون أول من يأذن يف حماربة أمة حممد :قال

  .فخرج عيل وهو يسرتجع
 إذهبا بسيفكام حتى تقوما :»عليهام السالم «وقال للحسن واحلسني

  يصل إليه، ً فال تدعا أحدا،عىل باب عثامن
 .وبعث الزبري ابنه
  .وبعث طلحة ابنه

 يمنعون الناس أن يدخلوا عىل ،وبعث عدة من أصحاب حممد أبناءهم
 . ويسألونه إخراج مروان،عثامن

 وقد رمى الناس عثامن بالسهام حتى ،رأى ذلك حممد بن أيب بكرفلام 
خضب احلسن بالدماء عىل بابه وغريه، فخيش حممد بن أيب بكر أن يغضب 

 فأخذ بيد رجلني من ، ويكشفوا الناس عن عثامن،بنو هاشم حلال احلسن
 فدخلوا من بيت كان بجواره، ألن من كان مع عثامن كانوا فوق ،أهل مرص

                                     
تاريخ مدينة دمشق  و٢٢٩ ص٧ججممع الزوائد  و٢٤١ ـ ٢٤٠ ص٩ الغدير ج)١(

 .٢٣٦ ص٧ج )ط دار إحياء الرتاث العريب( البداية والنهاية و٣٨١ ص٣٩ج
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 فدخل عليه ،ومل يكن يف الدار عند عثامن إال امرأته، فنقبوا احلائط ،البيوت
 . فأخذ بلحيته، فوجده يتلو القرآن،حممد بن أيب بكر
 ودخل ،فرتاخت يده.  واهللا لو رآك أبوك لساءه فعلك:فقال له عثامن

 . وخرجوا هاربني من حيث دخلوا،الرجالن عليه فقتاله
رضبه حتى مات، ووطأ و ، جلس عمرو بن احلمق عىل صدره:قيلو

عمري بن ضابئ عىل بطنه فكرس له ضلعني من أضالعه، ورصخت امرأته 
:  وصعدت امرأته فقالت،فلم يسمع رصاخها ملا كان حول الدار من الناس

 وانترش الدم عىل ،ً فدخل الناس فوجدوه مذبوحا،إن أمري املؤمنني قد قتل
ُفسيكفيكهم ﴿: املصحف عىل قوله تعاىل َ َُ َ ِْ ُاهللاُ وهَ ُو السميع العليمَ َِّ َِ ُ َْ﴾)١(. 

 فخرجوا ، ومن كان باملدينة،ً وسعدا، وطلحة والزبري،ًوبلغ اخلرب عليا
 فوجدوه ،وقد ذهبت عقوهلم للخرب الذي أتاهم حتى دخلوا عىل عثامن

 . فاسرتجعواًمقتوال
 كيف قتل أمري املؤمنني وأنتام عىل الباب؟ ورفع يده :وقال عيل البنيه

 وعبد اهللا ، احلسن، ورضب عىل صدر احلسني، وشتم حممد بن طلحةفلطم
بن الزبري، وخرج وهو غضبان حتى أتى منزله، وجاء الناس هيرعون إليه 

 .  فال بد لنا من أمري، فمد يدك،نبايعك: فقالوا له
 واهللا أين ألستحي أن أبايع قوما قتلوا عثامن، وإين ألستحي :فقال عيل

 ايع وعثامن مل يدفن بعد، من اهللا تعاىل أن أب

                                     
 .البقرة سورة من ١٣٧ اآلية )١(
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 اللهم إين مشفق مما أقدم : ثم رجعوا فسألوه البيعة فقال،فافرتقوا
 فمن ريض به أهل ،ليس ذلك إليكم إنام ذلك ألهل بدر:  فقال هلم،عليه

ما نرى : بدر فهو خليفة، فلم يبق أحد من أهل بدر حتى أتى عليا فقالوا
 .وه، فهرب مروان وولدهفبايع. أحدا أحق هبا منك، مد يدك نبايعك

  من قتل عثامن؟ :وجاء عيل وسأل امرأة عثامن فقال هلا
 دخل عليه حممد بن أيب بكر ومعه رجالن ال أعرفهام، ، ال أدري:قالت

 .فدعا حممدا فسأله عام ذكرت امرأة عثامن
 فذكر يل أيب ، مل تكذب واهللا دخلت عليه وأنا أريد قتله:فقال حممد

 .  إىل اهللا تعاىل، واهللا ما قتلته وال أمسكتهفقمت عنه وأنا تائب
 .)١( ولكنه أدخلهام عليه، صدق:فقالت امرأته
 : ونقول

 أصبحت األمور أن بام ولكن النصوص، هذه يف كثرية أمور تستوقفنا
 استقصاء وألن. الئحة الرواية هذه أمثال يف التزوير ودالئل واضحة،
 وبعثرة الوقت، استنزاف معناه يلواألباط الرتهات هذه أمثال رد يف الكالم
 أن رأينا فقد أعم، ونفعه أهم، هو ما وتفويت والقارئ، الباحث جهد

 .. بالقليل قانعني التفصيل، عن عازفني يسرية، ملحات عىل نقترص
 ..مسؤول وأكرم ،مأمول خري عىل ونتوكل فنقول،

                                     
 .٤١٨ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق :  وراجع٢٤٢ ـ ٢٤٠ ص٩ الغدير ج)١(
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  :مروان منه أردنا إمنا
 إنام: فقال عثامن قتل يريدون هنمأ ًعليا بلغ ثم« :ملتقدمةا الرواية تقول

 وبعث.. لنرصته بولديه بعث ثم. فال عثامن قتل فأما مروان، منه أردنا
 .»أبناءهم الصحابة من عدة وبعث الزبري، وكذلك بولده، طلحة

 :ونقول
 ومل ،عثامن ضد الناس قيام يف القرار صاحب هو يكن مل ًعليا إن ً:أوال

 هم بمروان طالبوا والذين ين،للثائر األهداف حدد الذي هو يكن
 األمر وفيه مرص، عامل إىل املرسل الكتاب وجدوا أن بعد املرصيون،

 .هبم والتنكيل بقتلهم
 أمر عن ليبحثوا ،نامرو محاية عن يتخىل أن عثامن من طلبوا وقد
 .الكتاب
 لو: لطلحة قال» عليه السالم «ًعليا نإ: تقول نفسها الرواية إن :ًثانيا

 منه أردنا :يقول فكيف ،حكومة عليه يثبت أن قبل لقتل مروان إليكم خرج
قوله هذا بام يدل عىل عدم إمكان تسليم مروان هلم، ألنه  ينقض ثم مروان،

 سينتهي ًأمرا »عليه السالم«، فهل يطلب عيل ءسيقتل قبل أن يسأل عن يش
 !النتيجة؟ هذه إىل

  :لو دفع هلم مروان
ًمع غالم عثامن، خمتوما بختمه، مرسال ًعرفنا أن الصحابة وجدوا كتابا  ً

 والتنكيل ببعضهم  وفد مرص،بقتل بعضيأمره فيه عامله عىل مرص، إىل 
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لكي  وكان عنده يف الدار، ،أن يدفع إليهم مروانمنه طلبوا  فغضبوا واآلخر
  .ً فخرجوا غضابايسألوه عن موضوع الكتاب، فأبى أن يدفعه إليهم،

صىل اهللا «ل من أصحاب رسول اهللا يف يؤمر بقتل رجاك «:وقالوا
ان كتبه عن مروعثامن كتبه عزلناه، وإن يكن كان فإن . بغري حق» عليه وآله

 .لسان عثامن نظرنا ما يكون منا يف أمر مروان
 .)١(».. بيوهتم، فحارص الناس عثامن، ومنعوه املاء إلخ الصحابةفلزم
 :ونقول
ب الناس، فقد كان إن كان عثامن خاف عىل حياة مروان، من غض ـ ١
 ..  ثم يتخذ القرار املناسب بحقه.م بحضوره،ن يستجوبه بنفسهأيمكنه 

ويسلم  ،كام أنه كان يستطيع أن يبعده عن حميطه، ويكف ألسنة الناس
 ..من نقدهم واهتامهم

ستحق ي ففاعل ذلكبغري علم اخلليفة، كتب ذلك الكتاب كان ن إ ـ ٢
وربام . تودي بحياة أناس مسلمني ،ًالعقوبة، ألنه تضمن أمورا خطرية

 .. ينتهي األمر بفتنة يعرف أوهلا، وال يعرف آخرها
أراد معاقبة إن  لعلهو . فاملصيبة أعظم،ن كان كتب بعلم عثامنإو

 .. مروان عىل عثامن بمشاركته له، وبأنه كتبه بأمرهَّرقمروان يف هذه احلال أل
                                     

تاريخ مدينة  و٢٦٠ و ٢٥٩ ص٢جبن حبان الالثقات  و١٨١ص ٩ج الغدير )١(
السرية احللبية  و١١٦٠ ص٤جبن شبة التاريخ املدينة  و٤١٧ ص٣٩جدمشق 

 .٢٧١ ص٢ج ) دار املعرفةط(
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 .وهنا اخلطر األعظم الذي ال قبل لعثامن به
 حتى لو كان عثامن ،ن مروان ال يتورع عن اهتام عثامن بذلكسيام وأال 

هدد عثامن بأنه إن أراد التخيل عنه، فسيتهمه هبذه ولربام يكون قد .. ًبريئا
 . حتى لو مل يكن هلا أصل،التهمة

  :ابنا طلحة والزبري ينصران عثمان
 ذلكوك ة عثامن،لنرص »عليهم السالم« عيل ولديه إلرسال بالنسبةأما 

 :نقولف والزبري طلحة
 فكيف ،عثامن قتل يف يسعيان كانا اللذين مها والزبري طلحة ن إً:أوال
 !؟عنه والدفاع ،لنرصته بولدهيام يرسالن
 أبناءهم الصحابة من وطائفة والزبري وطلحة عيل يرسل ملاذا :ًاثاني
 أن يكفي كان وقد. بأنفسهم ذلك إىل هم يبادرون وال ،عثامن عن للدفاع

 عن الناس وحيجزوا املكان، إىل الصحابة من واألعيان الكبار أولئك رضحي
 عثامن عن الناس رد قدوحده » عليه السالم «عيل وكان. الرجل مهامجة

 ..مرة من أكثر
  :ابن الزبري عثماين، وأبوه ضد عثمان

فإن الزبري كان حيرض عىل .. أما بالنسبة للزبري وابنه، فاألمر خمتلف
وقد اشتد احلصار بعثامن، . ، كام تدل عليه الشواهد الكثريةعثامن بال ريب

 . وأطعمونا مما رزقكم اهللا،أسقونا رشبة من املاء! أهيا الناس: فنادى
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 .)١(ال واهللا، ال تذوقه!  يا نعثل:فناداه الزبري بن العوام
. بمناوأة الزبري لعثامن يف كثري من كلامته» عليه السالم«وقد رصح عيل 

 .مة األميني يف كتابه الغدير شواهد كثرية عىل ذلكوذكر العال
ًأما ولده عبد اهللا، فلم يكن تابعا ألبيه، بل كان يسعى ـ فيام يظهر ـ 
للحصول عىل ما يربر له ادعاء اخلالفة، ولو بادعاء الوصاية له من قبل 

أن عثامن أوىص إليه يوم : وهذا ما حصل بالفعل، فقد ادعى. عثامن
 . )٢(الدار

عليه «أن أمري املؤمنني :  أن عبد اهللا كان يعلم: سبب ذلكولعل
وكان عبد اهللا شديد .. ًهو األوفر حظا هبذا األمر لو قتل عثامن» السالم

ً، ويسعى لتضعيف أمره، وكان ـ كأبيه ـ طاحما »عليه السالم«البغض له 
فرأى أن ادعاء الوصاية له من قبل عثامن أقرب إىل قبول الناس، . للخالفة

 ..من املنافسة مع اآلخرين يف اجلهات واألحوال واملؤهالت األخرى
 .)٣(وهذا ما قاله معاوية رصاحة البن الزبري

 .)١(ما أكره أن يقتل عثامن ولو بدئ بابني :ويؤيد ذلك قول الزبري
                                     

 .٧٥صلشيخ املفيد لاجلمل  و١٩صبن شدقم الاجلمل : راجع )١(

 .٢٢٣صلجاحظ لالعثامنية  و١٦٦ ص٢ جللمعتزيلرشح هنج البالغة : راجع )٢(

 ٢٠ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣٨٩ ص٤تاريخ األمم وامللوك ج: راجع )٣(
تاريخ  و٣٧٢ ص٨ج )العريبط دار إحياء الرتاث (البداية والنهاية  و١٢٦ص

 .٢٠١ ص٢٨جمدينة دمشق 
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  :املهاجرون واألنصار مل ينصروا عثمان
 :ويف مجيع األحوال نقول

للشك ليس فقط يف أن املهاجرين ًإن النصوص الكثرية ال تدع جماال 
بل هم قد . )٢(واألنصار مل ينرصوا عثامن ـ كام رصح به أبو الطفيل الكناين

 .ساعدوا وألبوا الناس عليه، وشاركوا يف قتله، وقد اعتربهم عثامن مرتدين
  !:من هم قتلة عثمان؟

إنام قتله الصاحلون املنكرون « :قال عامر بن يارس يف صفني عن عثامن
 .)٣(»حسانوان اآلمرون باإلللعد

                                     
 ٢٣٠و  ١٠٢ ص٩جالغدير و ٣٦ ص٩ج للمعتزيلرشح هنج البالغة : راجع )١(

املصنف  و٨٥ ص٣١جبحار األنوار  و٣٧٤صلشريواين لمناقب أهل البيت و
 = ٩ وج١٦٦ ص٢جة ـالغـرشح هنج الب و٦٨١ و ٥٨٤ ص٨جبن أيب شيبة ال

تاريخ مدينة  و٧٠ ص٣جبن سعد الى الطبقات الكرب و١١٠ و ٢٩ص= 
 .٤٥٣ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٣٩٥ ص٣٩جدمشق 

  و١٦٥ ص١ج )حتقيق الزيني(  و١٩٣ و ١٩٢ ص١اإلمامة والسياسة ج: راجع )٢(
لمرزباين اخلراساين لخمترص أخبار شعراء الشيعة  و٢١٤ ص١ج )حتقيق الشريي(

 .١١٧ و ١١٦ص ٢٦جتاريخ مدينة دمشق  و١٥١ ص٩جالغدير و ٢٦ص

 ٣١٩ص)  ـ القاهرةاملؤسسة العربية احلديثةط ( و ٣٩ و ٣٨لمنقري لصفني  )٣(
بحار و ٢٦٩صالدرجات الرفيعة  و٢٥٢ ص٥ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و
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املهاجرون واألنصار منهم عىل حد  :وقد دعاهم إىل قتله الصحابة
 .ًاقتلوا نعثال فقد كفر: ًفضال عن قول عائشة الشهري. سواء

  : عثمان قتلة هم الصحابة
 :خالصة جامعة

، األميني عالمةويمكننا أن نوجز ما ذكرناه بإيراد ما يف كتاب الغدير لل
 : ملخصهفقد قال ما

 التاريخ الصحيح املتسامل عليه يف مقابلهذه املوضوعات اختلقت 
  املعتضد بعضها ببعض، ،املأخوذ من مئات اآلثار الثابتة

 وما ،ها ما أسلفناه يف البحث عن آراء أعاظم الصحابة يف عثامنويدفع
جرى بينهم وبينه من سئ القول والفعل، وفيهم بقية أصحاب الشورى 

ة املبرشة وعدة من البدريني، وقد جاء فيه ما يربو عىل مائة د من العرشعدو
  .ًومخسني حديثا

 . املهاجرين واألنصار هم قتلة عثامنعن أن وتكذهبا أحاديث مجة 
 أن وفيه حديث كتاب أهل املدينة إىل الصحابة يف الثغور ًويكذب أيضا

 . »ه وآلهصىل اهللا علي« فهلموا وأقيموا دين حممد ،الرجل أفسد دين حممد
 ويقسمون له باهللا أهنم ، يدعونه إىل التوبة،كتاب أهل املدينة إىل عثامنو

 . أو يعطيهم ما يلزمه من اهللا، حتى يقتلوهًال يمسكون عنه أبدا

                                     
 .١١٤ و ١١١ و ١١٠ ص٩جالغدير  و٤٨٩ ص٣٢جاألنوار 
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 وتداركوا خالفة ،وحديث كتاب املهاجرين إىل مرص أن تعالوا إلينا
نة رسوله قد رسول اهللا قبل أن يسلبها أهلها، فإن كتاب اهللا قد بدل، وس

 . غريت
  .حديث احلصار األولو
 إنا لن نضع سيوفنا عن عواتقنا حتى تأتينا :كتاب املرصيني إىل عثامنو

 . منك توبة مرصحة، أو ضاللة جملحة مبلجة
 .وحديث عهد اخلليفة عىل نفسه أن يعمل بالكتاب والسنة

 .وحديث توبته مرة بعد أخرى
 .وحديث احلصار الثاين

 .  وأخلفوا الطاعة،ىل معاوية يف أن أهل املدينة قد كفرواوكتاب عثامن إ
 واستعجلوا ، إين يف قوم طال فيهم مقامي:و كتابه إىل الشام عامة

وخريوين بني أن حيملوين عىل شارف من اإلبل الدحيل، وبني أن . القدر يف
 . أنزع هلم رداء اهللا

 .أهل البرصةإىل وكتابه 
 ، يدعوهم إىل اجلهاد مع أهل املدينةًاوكتابه إىل أهل األمصار مستنجد

 .واللحوق به لنرصه
وكتابه إىل أهل مكة ومن حرض املوسم ينشد اهللا رجال من املسلمني 

 . إلخ. بلغه كتابه إال قدم عليه
 . والقتال فيه، وحديث من قتل يف ذلك املعرتك،وحديث يوم الدار
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 . اليهود بدير سلع مقابر،ومقتل عثامن وجتهيزه ودفنه بحش كوكب
 أهنم بعثوا أبنائهم :ت الروايةومما ثبت من أحوال هؤالء الذين زعم

 وبعد مقتله إىل ،أهنم مل يفتأوا مناوئني له إىل أن قتل وهللدفاع عن عثامن، 
 .أن قرب يف أشنع احلاالت

فمن املتسامل عليه أنه مل حيرض مقتل » عليه السالم«أما عيل أمري املؤمنني 
 واستيذانه منه ، دخوله عليه قبيل ذلكفكيف يزعمون ،الرجل يف املدينة

 ، ولعنه، وسبه، ودفعه، وصفعه، وبكاءه عليه، وبعد مقتله،للذب عنه
 .وحواره حول الواقعة
 مل ً ألن عليا، أن هذا ضعيف: الظاهر:ديثاحل  عىلًقال اهليثمي ردا

 . )١( وال شهد قتله،يكن باملدينة حني حرص عثامن
 هتف الناس باسمه َّ ليقل،ن خيرج إىل ماله بينبعوقد سأله عثامن أ

 .للخالفة، و كان ذلك مرة بعد أخرى
 فال أغتم ، قل له فليخرج إىل ماله بينبع:ويف إحدامها قال البن عباس

 . به وال يغتم يب
ما يريد !  يا ابن عباس:»عليه السالم « فقال،ً ابن عباس علياأخربف

 أقبل وأدبر، بعث إيل أن أخرج، ، بالغربً ناضحاًعثامن إال أن جيعلني مجال
 . ثم بعث إيل أن أقدم، ثم هو اآلن يبعث إيل أن أخرج

أنه مما يدل عىل  هو الذي مر حديث رأيه يف عثامن »عليه السالم «وعيل
                                     

 .٢٤٤ ص٩جالغدير  و٢٣٠ ص٧ جممع الزوائد ج)١(
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 .صلوات اهللا عليه مل يكن كالواله احلزين، ومل يكن ذاهبا عقله يوم الدار
 نقمة، وله أيام احلصارين ويف كان أشد الناس عىل عثامنفوأما طلحة 

 خطرة ثائرة عىل ، ومواقف هائلة،يومي الدار والتجهيز خطوات واسعة
 . الرجل

ً  واهللا ما استعجل متجردا:»عليه السالم « موالنا أمري املؤمننيوقد قال
 من أن يطالب بدمه ألنه مظنته، ومل يكن يف ًللطلب بدم عثامن إال خوفا
 ويقع ، ليلبس األمر،راد أن يغالط مما أجلب فيهالقوم أحرص عليه منه، فأ

 . الشك
.  وفعل به ما فعل، أعطاه عثامن ما أعطاه، حلا اهللا ابن الصعبة:وقوله

 . إىل أقواله األخرى التي أوقفناك عليها
 عن جلية احلال، وسل تعربكلامت فله فيه  ،وسل عنه عثامن نفسه

 عنه مروان ملاذا قتله؟ 
 قد كفيتك بعض قتلة :عثامنبن ألبان ـ  قتله حنيـ وما معنى قوله 

 أبيك؟ 
 .  وغريمها ممن مر حديثهم، وحممد بن طلحة،ًوسل عنه سعدا
 أتطلب مني :له» عليه السالم« موالنا أمري املؤمننيقال قدوأما الزبري ف

 .دم عثامن وأنت قتلته؟ سلط اهللا عىل أشدنا عليه اليوم ما يكره
يطلبون حقا هم تركوه، ودما هم سفكوه،  إهنم :وقال فيه ويف طلحة

فإن كنت رشيكهم فيه فإن هلم نصيبهم منه، وإن كان ولوه دوين فام الطلبة 
 . »عليه السالم «من كلامتهغري ذلك إىل . إال قبلهم



  ٢٥١                                                     ..ال تصح.. مناشدات عثمان :  الفصل اخلامس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وضيقا ، أما طلحة والزبري فإهنام أجلبا عليه:وقد مر قول ابن عباس
 . خناقه

 ، طلحة والزبري كانا أول من طعن إن:وقول عامر بن يارس يف خطبة له
 . وآخر من أمر

 إن هذين ، هؤالء قتلة عثامن معك:وقول سعيد بن العاص ملروان
لبا ُ ومها يريدان األمر ألنفسهام، فلام غ.طلحة والزبري: الرجلني قتال عثامن

 .  واحلوبة باحلوبة،نغسل الدم بالدم: عليه قاال
 ولو شئنا دفعنا ،مسكنا نحن وأ:وأما سعد بن أيب وقاص فهو القائل

 ولكن عثامن غري وتغري، وأحسن وأساء، فإن كنا أحسنا فقد أحسنا، .عنه
 . وإن كنا أسأنا فنستغفر اهللا

عطف عىل هؤالء بقية الصحابة الذين حسب واضعوا هذه الروايات او
أهنم بعثوا أبناءهم للدفاع عن عثامن، وقد أسلفنا إمجاعهم عدا ثالثة رجال 

 مقته املفيض إىل قتله، وهل ترى من املعقول أن يمقته اآلباء إىل هذا منهم عىل
 . ثم يبعثوا أبنائهم للمجالدة عنه؟ إن هذا إال اختالق،احلد املوصوف

وهل من املعقول أن القوم كانوا يمحضون له الوالء، وحرضوا 
حد  وفرا ومل يعلم هبام أ،ن أجهزا عليهاللمناضلة عنه، فباغتهم الرجالن اللذ

 ومل تعرفهام هي أيضا، وكانت إىل جنب ،الفرافصةبنت إىل أن أخربهتم هبام 
 . القتيل ترامها وتبرص ما ارتكباه منه؟

وهل عرف خمتلق الرواية التهافت الشائن بني طريف ما وضعه من 
 حتى كاد أن خيرج ،حتريه تقليل عدد املناوئني لعثامن املجهزين عليه
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 ناء عن ذلك اجلمهور، الصحابة اآلباء منهم واألب
 ملا انثال إليه : من قوله»عليه السالم «ومما عزاه إىل موالنا أمري املؤمنني

 الخ؟ . واهللا إين ألستحي أن أبايع قوما قتلوا عثامن: القوم ليبايعوه
 ، وهم هم،وهو نص عىل أن مبايعيه أولئك هم كانوا قتلوا عثامن

لذين جاء عنهم يوم صفني ملا الصحابة األولون او ،املهاجرون واألنصار
أن  ب»عليه السالم« وأمر ، قتلة عثامن»عليه السالم«طلب معاوية من اإلمام 

نحن قتلته، يقدمهم :  فنهض أكثر من عرشة آالف قائلنيوا أنفسهم،ربزي
عامر بن يارس، ومالك األشرت، و حممد بن أيب بكر، وفيهم البدريون، فهل 

 ملبايعيه عبارة أخرى عن الرجلني »ليه السالمع«الكلمة املعزوة إىل اإلمام 
 املجهولني اللذين فرا ومل يعرف أحد خربمها؟ 

 أو مها وأخالط من الناس الذين كانت الصحابة تضادهم يف املرمى؟ 
 ألولئك ً مقبوالًعذراينحت ن أنسان الوضاع هذا اإلأراد وهل 

لناقمني عىل من  ا، الذابني عن عثامن بأنفسهم وأبنائهم،الصحابة العدول
 وقد ألقي يف املزبلة حتى زج بجثامنه إىل حش ،ًه يف تأخريهم دفنه ثالثاآناو

كوكب، دير سلع، مقربة اليهود، ورمي باحلجارة، وشيع باملهانة، وكرس 
ضلع من أضالعه، وأودع اجلدث بأثيابه من غري غسل وال كفن، ومل يشيعه 

 إال أربعة، ومل يمكنهم الصالة عليه؟ 
كل هذا مرشوع يف االسالم، والصحابة العدول يرونه ويعتقدون فهل 

بأنه خليفة املسلمني، وأن من قتله ظامل، وال ينبسون فيه ببنت شفة، وال 
  !جيرون فيه أحكام االسالم؟
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  !أو أهنم ارتكبوا ذلك احلوب الكبري وهم ال يتحوبون متعمدين؟
 . معاذ اهللا من أن يقال ذلك
 هذه الروايات عد سعد بن أيب وقاص يف ومن الكذب الرصيح يف

 وهو من املتقاعدين عن بيعته ،»عليه السالم« ًالرعيل األول ممن بايع عليا
 واملتسامل عليه عند رواة احلديث ، وهذا هو املعروف منه.إىل آخر نفس لفظه
 أشنع من ًفتعال يف ذلك له عذرا وقد نحتت يد اإل.ورجال التاريخ

 .)١(العمل
 :  ما حكاه البالذري عن ابن سريين من قولهً جداومن املضحك

 فلو أذن ،لقد قتل عثامن وإن يف الدار لسبعامئة منهم احلسن وابن الزبري
 .)٢(هلم ألخرجوهم من أقطار املدينة
!  املؤمننييا أمري:  أتت األنصار عثامن فقالوا:وعن احلسن البرصي قال

 . وننرصك » عليه وآلهصىل اهللا« نرصنا رسول اهللا ،ننرص اهللا مرتني
 . ارجعوا، ال حاجة يل يف ذلك:قال

 . )٣( واهللا لو أرادوا أن يمنعوه بأرديتهم ملنعوه:قال احلسن
                                     

 ١٠٤ ص٧جخالصة عبقات األنوار  و١١٦ ص٣جم لحاكلستدرك امل :راجع )١(
 . ٤٤٥ ص١جأعيان الشيعة  و٣٩ ص١جالغدير و

 .٢٤٦ ص٩جالغدير  و٩٣  ص٥األرشاف ج أنساب :راجع )٢(

الغدير و ٦٩٢ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف  و٢٤٢ ص٢إزالة اخلفاء ج :راجع )٣(
 .١٢٧١ ص٤جبن شبة التاريخ املدينة :  وراجع٢٤٦ ص٩ج
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  !أي عذر معقول أو مرشوع هذا؟
 ، بني ظهراين سبعامئة صحايب عادل،يقتل خليفة املسلمني يف عقر داره

 .وهم ينظرون إليه
 هبا حتى سمع وقع أرضاسه، وحممد بن أيب بكر قابض عىل حليته عال

 .وشحطه من البيت إىل باب داره
 .وعمرو بن احلمق يثب وجيلس عيل صدره

 .وعمري بن ضابئ يكرس أضالعه
 .وجبينه موجوء بمشقص كنانة بن برش

 .ورأسه مرضوس بعمود التجيبي
والغافقي يرضب فمه بحديد، ترد عليه طعنة بعد أخرى حتى أثخنته 

 . عليهامهي فألقت زوجتاه بنفس،دوا قطع رأسه فأرا،اجلراح وبه حياة
 ، أنصار اخلليفة،بني يدي أولئك املئات العدولاألمور حتدث كل هذه 

 وإال كانوا أخرجوهم من ،ذن القتيليأ أناليوم  غري أهنم ينتظرون حتى
 . أقطار املدينة، ولو أرادوا أن يمنعوه بأرديتهم ملنعوه

 ، والعاطفة، والعقل،كتاب والسنة وال،سالمأين هذه األضحوكة من اإل
 .)١(! والتاريخ الصحيح؟،مجاع واإل،واملنطق

                                     
 . بترصف وتلخيص٢٤٧ ـ ٢٤٢ ص٩ الغدير ج)١(
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  :هاشم بين غضب
 عثامن لنرصة بنوهاشم يتحرك أن خيشحممد بن أيب بكر  أن :وتقدم

فنقب البيت عليه، وكان .. »عليه السالم «احلسن اإلمام جرح بسبب
 .السبب يف تعجيل قتله

 :هنا ويالحظ
 ومل هاشم، بني خصوص غضب بكرأيب  بن مدحم خيش ملاذا ً:أوال

 تلك  أبناؤهم يفجرح نمم وغريهم والتيميني، الزبرييني غضب من خيش
 ..املعركة
 أصبحا احلسننيأن  يعرفون كانوا غضبهم خيش الذين هؤالء إن :ًثانيا

 عثامن عن بالدفع أمرمها» عليه السالم «اإلمام ألن اخلطر، موضع يف
 بالقيام هاشم بني من أي يتربع ملثم ملاذا ! ا بذلك؟رضو فلامذا. هاميبسيف
 منهم أحد حيرض مل أو ؟» السالمامعليه «احلسنني عن ًعوضا املهمة هبذه

 !..بسوء؟ أحد ينهاهلام أنمن  عليهام للحفاظ أو ملساعدهتام،
 !..؟جيري ما كل عن وسواهم تيم وبنو هاشم بنو غاب وملاذا
 وعيل عثامن، دار عن الناس كشف عىل ينقادر هاشم بنو كان إذا :ًثالثا

 وال. القادرين غري» عليه السالم «عيل يرسل فلامذا ،الثائرون هيريد ما بطالإ
 .!؟اخلالف ادةم حلسم القادرين يرسل

أن عدد الثائرين كان بعد باملئات : قد ذكرت بعض الروايات :ًرابعا
 !..وكيف؟! ئلة؟واأللوف، فهل يقدر بنو هاشم عىل دفع هذه األعداد اهلا
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  !:بكر أيب بن حممد ال طلحة، هو
أن  من خاف  هو الذيبكر أيب بن حممد أن من الرواية هذكرت ما

 ..عثامن عن الناس فيكشفون ،»عليه السالم «للحسن هاشم وبن بصغي
 :املعتزيل احلديد أيب ابن قال فقد ًأيضا،وال مقبول  ّمسلم غري

 محلهم الدار، باب من الدخول وهحرص الذين عىل امتنع ملا أنه :رووا«
 عىل منها وتسوروا سطحها، إىل فأصعدهم األنصار، لبعض دار إىل طلحة
 .)١(فقتلوه داره عثامن

 هل! بكر؟ أيب بن بمحمد ويستبدل ، يف هذه الواقعةطلحة ُأَّربُي فلامذا
 يف أمر »عليه السالم « معهتواطؤه لتأكيد عيل، من حممد هذا قرب ألجل

 طلبه توجيه هلم يتسنى لكي طلحة، ذنب من التخفيف ألجل مأ !عثامن؟
 !ًمعا؟ لألمرين أم !؟عثامن بدم
  :عثمان دار حائط قبن

 أيب بن حممد بقيادة عثامن قتلوا الذين أن :املتقدمة الرواية ذكرت وقد
 .األنصار لبعض دار من عليه احلائط نقبوا قد بكر

 :نقول أننا غري
 إىل قادهم الذي هو  ـبكر أيب بن حممد ليسوـ  طلحة أن: عرفنا قد ـ ١

                                     
لشريواين لمناقب أهل البيت  و٣٦ و ٣٥ص ٩جللمعتزيل  البالغة هنج رشح )١(

 .٣٧٣ص
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 .األنصاري دار من عثامن دار
 عىل منها وتسوروا ،ياألنصار دار سطح إىل صعدهمأ طلحة إن ـ ٢
 ..داره عثامن
 الذي اليوم رأيت: قال ،ىأبز بن الرمحان عبد عن الطربي، يف بل ـ ٣
. ناكه خوخة من حزم، بن عمرو دار من فدخلوا عثامن، عىل فيه دخل

 ابن قتلنا قد طلحة، أين: يقول محران بن سودان خرج أن نسيت ما فواهللا،
 .)١(عفان

 ،وبينه بينهم وخىل عثامن، عىل أدخلهم قد طلحة أن إىل يشري اذوه
 .عثامن قتلعىل  الفعل لردات ًحتسبا ،األمور ملتابعة وخرج
دخل  حني حلقوه لكي ال يالباب بإغالق أمرهم» عليه السالم «إنه ـ ٤

 شنآن،الو الكيد أهل عىل الطريق ليقطع ،عليه الذين حلقوه، وذلك ليبايعوه
 عن املنعزل املكان، ذلك إىل دعاهم الذي هو» عليه السالم «أنه يشيعوا فال

 ..ورأيه قراره عليهم وليفرض هبم، لينفرد الناس،
هم  أهنم عىل يدل واستفتاحهم له، الناس قرع ثم الباب، فإغالق

 يف وجدوه حتى مكان، إىل مكان من خلفه ويسعون يطلبونه واكان الذين
 .عنهم به خيتفي أن آثر الذي املكان هذا

 أصحاب قبل من هلم فتح قد الباب بأن يرصح مل النص أن :ويالحظ
وال إىل أنه قد  بالدخول، سالنا استئذان إىل رش يومل. وغلقه فتحه يف القرار

                                     
 .٤١١ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٣٧٩ ص ٤ ج مم وامللوكاأل تاريخ )١(
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 .. يأذن ال وأن يأذن، أن له حيق من هلم أذن
 الباب، عىل تكاثروا فلعلهم ..فدخلوا الباب، قرعوا :يقول النص لب

 الكالم، اخترص الراوي ولعل إذن، غري من ودخلوا وفتحوه، وعاجلوه
يف املوارد  عليها جتري التي باحلال الناس معرفة عىل ًاعتامدا بعضه وطوى
 ..املشاهبة
 لفأ خاب لقد: نقول الشالء باليد ذؤيب بن حبيب لتشاؤم بالنسبة  ـ٣
 باألمر وقام. اهللا أعداء وحارب ،»عليه السالم «لعيل األمر وتم حبيب،

 ..سنوات مخس من أكثر
عليه  «يرضه ال واملارقني القاسطني وحرب لبيعته، الناكثني ونكث

 بدر يف للمرشكني حربه» صىل اهللا عليه وآله «النبي يرض مل كام.. »السالم
 ينقاع،ق يف لليهود حربه وكذلك.. وسواها وحنني، واألحزاب، ُوأحد،

 ..ةتمؤ يف لنصارىل وحربه. وخبري ،رينضوال
 حاربوا الذين ،واخللفاء ماحلكا من الكثريين عىل ينسحب احلال وهذا

 ..مبطلني أم حرهبم يف حمقني كانواأ سواء ،هلم أعداء اعتربوهم من
  :اجلمع بني األربعة مقصود

عليه  «ًعليا بلغ عثامن لتق ملا هأن ً:والأ ذكرناها التي الرواية ذكرت
 ذهبت وقد ،فخرجوا باملدينة، كان ومن ،ًوسعدا ،والزبري وطلحة ،»السالم
 .فاسرتجعوا ً،مقتوال فوجدوه عثامن، عىل دخلوا حتى ،عقوهلم

 :ونقول
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 بني باجلمعًبالغا  ًاهتامما ثمة أن جيد الروايات يالحظ من نأ ً:أوال
 هوو ،وسعد الزبري، وطلحة، عيل،: وهم. واضعامل لفخمت يف األربعة هؤالء

 ..الريب مثري أمر
 عقوهلم ذهبت.. باملدينة كان ومن هؤالء أن :النص هذا زعم :ًثانيا

 مقتله َّقد عزو ،عثامن حيبون كانوا كلهم املدينة أهل أنمما يعني  ،عثامن ملقتل
 وأهنم كفروا، دق املدينة أهل إن: لعامله يكتب نفسه عثامن أن مع.. عليهم
 .غريهاو أحد يف املسلمني عىل بواتأل الذين املرشكني بمثابة
 سمحوا ذاامل : هوالبدهيي لسؤالاف املدينة، أهل عن ذكر ما صح ولو

 أكثر، وأ أقل وأ شهرين عثامن ةحارصمب بزعمهم القليلة القلة لتلك إذن
 !؟ذلك بعد قتلوه ثم.. عنه املاء نعمت وأن

 ذهب وقد قتل، حني عثامن إىل هرع من مجلة يف لحةط كان لو :ًثالثا
 عىل أعان أنه يرى وكان«: طلحة عن نفسها الرواية قول معنى فام. عقله
 !؟»عثامن قتل

 قال» عليه السالم «ًاعلي إن :نفسها الرواية قول ذلك إىل ويشري
 املجلبني مجلة يف طلحة فجعل. لقتل مروان إليكم خرج لو: لطلحة

 .امنلعث املحارصين
  !!:عثمان بدري بريء

ًمستغربا  لطلحة قوله :»عليه السالم «عيل إىل إليها املشار الرواية نسبت
 مل ،بدري ،»صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول أصحاب من رجل :عثامنقتل 
 !حجة؟ وال بينة عليه تقم
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 ..اليصح كالم وهو
 . ًبدريا يكن مل عثامن إن ً:أوال

 فراجع هذا ال يصح،و.. ليمرضها زوجتة عىل ختلف أنه وزعموا
 من وغريه» صىل اهللا عليه وآله«األعظم  النبي سرية من الصحيح :كتابنا

 .مؤلفاتنا
ً عليا فإن بينة، وال حجة عثامن عىل تقم مل بأنه :للقول معنى ال :ًثانيا

 عىل تاب وقد فعل، مما يتوب أن عثامن من طلب قد نفسه» عليه السالم«
 .توبته عن تراجع ثم ،املنرب

 ثم األمور، إصالح عىل اإليامن وحلف واملواثيق، العهود أعطى أنه كام
 .وعهده بوعده يف مل

  :لنصرتك جئت
 أن من بعدها، التي والرواية ،عمر ابن عن ،اجلوزي بن رواية زعمته ما

 .مقبول غري الدماء، إراقة يريد ال ألنه ،يرض فلم عثامن، لنرصة جاءً عليا
 وهييئ ،السالح يعد األخرى الروايات رصحت كام كان ألنه ً:أوال
 هبم ليقاتل إليه، الرجال لريسلوا صارماأل سائر يف عامله إىل وكتب الرجال،

 ..زعمه بحسب كفروا ألهنم ،املدينة أهل
 إجازة إىل حيتاج ال الربيء، قتل من واملنع املظلوم، عن الدفاع إن :ًثانيا

 ..االعتبار عن ساقط الواجب لفع عن يالنه نأل عنه، النهي يطاع وال ،أحد
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  :حمصور واإلمام بكم أصلي ال
 ال :قال» عليه السالم «ًعليا نأ من أوس، بن شداد رواية ذكرته ما
 ألنهًأيضا،  صحيح غري.. وحدي أصيل ولكن حمصور، واإلمام بكم أصيل

يف  وقتل ًحمصورا، عثامن وكان. )١(رالنح يوم هبم صىل قد» عليه السالم«
 يف ذلك ذكرنا وقد..  اليوم، أو بعده بيوم أو يومني عىل األكثر األظهرنفس

 ..الكتاب هذا من آخر موضع
  :عثمان يف اجلنة:  يقول×علي 

» عليه السالم«ًعليا  اإلمام سألوا أهنم :وسأ بن شداد رواية وتقول
 !احلسن؟ أبا يا هو أين: فقالوا وقاتليه، عثامن عن

 ..زلفى واهللا اجلنةيف  :فقال
 !احلسن؟ أبا يا هم وأين :قالوا
 ً.ثالثاـ  واهللا راالن يف :قال
 :ونقول
كان » عليه السالم«َّيدعون أنه  التي يامناأل هذه بني نوفق كيف ً:أوال

 إن: يقولون أهنم واحلال. النار يف عثامن قاتيل أنيقسمها، ليؤكد هبا 
. وابوالص اخلطأ عن مثابون جمتهدون وأهنم عدول،كلهم  الصحابة

 .اجلنة يف وكلهم

                                     
 .٢٦٢ص ٢جتاريخ اخلميس و ١٢٧ص ٢جالرياض النرضة و ٢٣٩ ص٩جالغدير  )١(
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 أن كام.. عثامن عىل الناس أشد من كان طلحة أن يف ريب ال :ًثانيا
 ،حرض الزبري وأن.. كفر فقد ًنعثال اقتلوا: وقالت بقتله، أمرت قد عائشة

 الصحابة من وغريه عامر عن ًفضال هذا. ن وسعدالعاص بن عمرو وكذلك
 ..األخيار
 أكفره وقد بقتله وتأمر ،بكفره حتكم وعائشة ،اجلنة يف عثامن يكون كيفف
 !  وكيف تكون عائشة والزبري وطلحة وسواهم يف النار؟!وسواه؟ عامرً أيضا

 .  أن الزبري وطلحة من العرشة املبرشة باجلنة:مع أهنم زعموا
 . باجلنة»صىل اهللا عليه وآله« أن أزواجه :ًوزعموا أيضا

  :الكلب هذا يفضحين ال ردوين،
 ،األشرت مالك عىل التجني هذا هنا اجلبني هلا يندى التي األمور ومن

: ذر أليب قوله يف. الصاحلني من أنه» صىل اهللا عليه وآله «النبي أخرب الذي
 أمته من رجال عليه والصالة ،ودفنه هغسل ييلو غربة، أرض يف يموت إنه

 .)١(ؤمننيامل من عصابة تشهده أو ،صاحلون
 :ملوت األشرت، وقال فيهًوه حزنا يتلهف ويتأ» عليه السالم«كان عيل 

                                     
 واملستدرك ١٧٠ ص١ وحلية األولياء ج٥٥ص ٥أنساب األرشاف ج:  راجع)١(

 واإلستيعاب ٩٩ ص١٥ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٣٣٧ ص٣للحاكم ج
 وعن ،الكيش عن ٤٦٤ و ٤٦٣ص ٧ج الرجال قاموس و٨٣ ص١ج
 .ستيعاباإل
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 .)١(ًرحم اهللا مالكا، فلقد كان يل كام كنت لرسول اهللا
 ردوين ال يفضحني :وإذ هبم يضعون عىل لسان صفية هنا، أهنا قالت

 !!هذا الكلب
 ..ًفاقرأ، واعجب، فام عشت أراك الدهر عجبا

  :مبكة رجل يلحد
حني  مكة إىل اببالذه يرض مل عثامن أن :األخرية الرواية وذكرت

 الرجل هو يكون أن خيشى ألنهذلك عليه، » عليه السالم«اقرتح عيل 
 .»العامل عذاب نصف عليه يكون«. بمكة يلحد الذي القريش
 عثامن حق يف» صىل اهللا عليه وآله «النبي عن ونهوير ما أن :معناه وهذا

                                     
 ٥جلزركيل لاألعالم  و٤٠ ص٩جالغدير  و١٧٦ ص٤٢جبحار األنوار  )١(

ط دار  ( و٤٥٣ ص٣٠ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٢٥٩ص
مستدرك سفينة  و٣٣٢ ص٢جشجرة طوبى  و٣٠٦ ص٢٠ج) اإلسالمية

 ١٥ وج٢١٤ ص٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣٥٢و  ٣٥١ ص٥جالبحار 
= وال ـالصة األقـخو ٥٥١صهنج اإليامن و ٢٨ ص٢جينابيع املودة  و٩٨ص
رجال ابن داود و ٣١٨ ص٣ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٧٦ص= 
 ٢جألردبييل لجامع الرواة  و٨١ ص٤جلتفريش لنقد الرجال  و١٥٧ص
مستدركات علم رجال  و١٠٥ ص٢جلربوجردي لطرائف املقال  و٣٧ص

 .٤٦٤ ص ٧ ج الرجال قاموس و٣٣١ ص٦جاحلديث 
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 .رومة ربئ هحفر ألجل اجلنة يدخل وأنه ، باجلنةةبرشامل العرشة من أنه من
 ..ًمظلوما يقتلنه أل أو العرسة، جيش لتجهيزه أو

 التغيري بعدم مرشوط هو وأما ًمكذوبا، إما يصبح كله ذلك إن
 ،الكتاب هذا يف ذكرناها سبابأل مكذوب أنه نرجح كنا وإن والتبديل،

 ..»صىل اهللا عليه وآله «األعظم التي سرية من الصحيح :كتابنا ويف
  :مدحم أمة حماربة يف األذن
 يأذن من أول يكون نأ رفض عثامن أن :األخرية الرواية ذكرت وقد

 ..»صىل اهللا عليه وآله «حممد أمة محاربةب
 :ونقول
أن  طلب وقد املدينة، أهل كفارهإ تضمنت قد عامله إىل رسائله إن ـ ١

 أمة من خيرج ًكافرا كان فمن ملحاربتهم، صارماأل من اجلنودتأتيه اجلنود 
 .. قتاله فيجوز..حممد
 الرجال وجيمع ،السالح يعد كان انه :األخرى الروايات ذكرت ـ ٢

 ثم األمور، إصالحب» عليه السالم «لعيل عهده أعطى بعد أن للحرب،
 ..أخلف، وختلف

 نويره بن مالك حارب حني ،حممد أمة حماربة إىل سبقه بكر أبا إن ـ ٣
 !!قل قد محى قاتلهم أو هو عىل األ..حممد أمة من وكانوا وقومه، هو وقتله
 وال ،واجب املحرتمة النفس قتل عن الناس دفع إن: ًآنفا قلنا ـ ٤
 يمنع كان إذا ،ًحمرما يكون احلال هذه يف اإلذن عدم نإ بل.. إذن إىل حيتاج



  ٢٦٥                                                     ..ال تصح.. مناشدات عثمان :  الفصل اخلامس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ويفسح املجال الرتكاب املنكر، الذي هو قتل واإلفساد الفساد دفع من
 .النفس املحرتمة

 عثامن،ل خمالفة بذاته هو عثامن عن للدفاع ولديه عيل إرسال إن ـ ٥
 يف وخيالفه نفسه، يف األمر» عليه السالم«عيل  يطيع فلامذاالذي رفض ذلك، 

 !؟ولديه
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  :طلحة مينع عثمان املاء
 وملا أبى عثامن أن خيلع نفسه توىل طلحة والزبري حصاره، :ال املفيدوق

ًوالناس معهام عىل ذلك، فحرصوه حرصا شديدا، ومنعوه املاء، فأنفذ إىل  ً
إن طلحة والزبري قد قتالين بالعطش، واملوت : يقول» عليه السالم«عيل 

 .بالسالح أحسن
ن خمرمة الزهري ًمعتمدا عىل يد املسور ب» عليه السالم«فخرج عيل 

ًحتى دخل عىل طلحة بن عبيد اهللا، وهو جالس يف داره يربي نبال، وعليه 
 .قميص هندي، فلام رآه طلحة رحب به، ووسع له عىل الوسادة

إن عثامن قد أرسل إيل أنكم قد قتلتموه  «:»عليه السالم«فقال عيل 
ت ًعطشا، وأن ذلك ليس باحلسن، والقتل بالسالح أحسن له، وكنت آلي

ًعىل نفيس أن ال أرد عنه أحدا بعد أهل مرص، وأنا أحب أن تدخلوا عليه 
 .»املاء حتى تروا رأيكم فيه

 . ال واهللا، وال نعمة عني، وال نرتكه يأكل وال يرشب:فقال طلحة
ً ما كنت أظن أن أكلم أحدا من قريش :»عليه السالم«فقال عيل 

 .دع ما كنت فيه يا طلحة. فريدين
 . كنت أنت يا عيل يف ذلك من يشء ما:فقال طلحة
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ستعلم يا ابن احلرضمية أكون  :ًمغضبا، وقال» عليه السالم«فقام عيل 
 .)١(ثم انرصف. يف ذلك من يشء أم ال
 أن طلحة منع عثامن ومن معه من املاء، ورد شفاعة :وذكر الواقدي

ني ال واهللا، وال نعمت ع: يف محل املاء إليهم، وقال له» عليه السالم«عيل 
، وال يأكل وال يرشب حتى يعطي بنو أمية احلق من .)ظ. بركة(وال بركت 

 .)٢(أنفسها
: لطلحة ـ وعثامن حمصور ـ» عليه السالم« قال عيل :ويف نص الطربي

 .»أنشدك اهللا إال رددت الناس عن عثامن«
 .)٣(»ال واهللا، حتى تعطي بنو أمية احلق من أنفسها :قال

                                     
بن شدقم الاجلمل و ٧٤ص)  قمـمكتبة الداوري ط ( و ١٤٥صللمفيد  اجلمل )١(

 .١٥ص

قريب وت ٥٨ ص٣٢ وج٤٩١ و ٤٨٨وراجع ص ٢٨٧ ص٣١ جاألنواربحار  )٢(
بن شدقم الاجلمل  و٧١٥صلطويس لاألمايل :  وراجع٢٨٠املعارف ص

 ٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٦٨٤ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف  و١٩ص
 ٤جبن شبة التاريخ املدينة  و٤٠٢ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و١٦١ص
 .١٢٨٧ و ١١٦٩ص

 ٤٣٣ ص٣ج) ؤسسة األعلميط م(و  ٤٠٥ ص٤جمم وامللوك  تاريخ األ)٣(
 ١٠ وج١٦١ ص٢ورشح هنج البالغة ج ١٨٣ ص٣جالكامل يف التاريخ و

 .٩١ ص٩جالغدير  و٥ص
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  :الروايا إىل دار عثمان
إن عثامن قد منع املاء، فأمر : »عليه السالم«قيل لعيل  أنه :ًوي أيضاور

فصاح » عليه السالم«، وجاء للناس عيل )شدت بثوب (بالروايا فعكمت
 .هبم صيحة فانفرجوا، فدخلت الروايا

 اجتامع الناس ووجوههم، دخل عىل »عليه السالم«فلام رأى عيل 
إن هذا الرجل مقتول : فقالطلحة بن عبيد اهللا وهو متكئ عىل وسائد، 

 .فامنعوه
 .)١(أما واهللا دون أن تعطي بنو أمية احلق من أنفسها :فقال
 ولذلك بالذات، طلحة هو عثامن عن املاء منع الذي أن :احلاصلو

 أن من ومنع احلصار، يف اهللا عبيد بن طلحة عليه واشتد« البالذري: قال
 عليه فأدخلت ذلك، نم طالب أيب بن عيل غضب حتى املاء، إليه يدخل

 .)٢(»ملاء اايروا
 فأرشف املاء، ومنعوه عثامن، الناس فحارص «:النصوص بعض ويف

 !عيل؟ أفيكم: فقال الناس عىل
 .ال :قالوا

                                     
 بحار األنوار  و٧١٥ص) قمـ دار الثقافة ط ( و ٣٢٥ ص٢جلطويس لاألمايل ) ١(

 .٤٨٨ ص٣١ج
 .٩٥ ص٩جالغدير  و٧١ ص٥ أنساب األرشاف ج)٢(
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 !سعد؟ أفيكم :قال
 .ال :فقالوا
 .!!ماء فيسقينا ًعليا يبلغ أحد أال :قال ثم ،فسكت

 تصل كادت فام ماء، مملوءة قرب بثالث إليه فبعث ًعليا، ذلك فبلغ
 .)١(وصلت حتى أمية وبني هاشم بني موايلمن  عدة بسببها وجرح إليه،

 .)٢(ًعليا أخرب الذي هو مطعم بن ريجب أن :آخر نص ويف
. له ًنجاداإ أوهلم حبيبة وأم هو كان» عليه السالم «أنه :آخر نص ويف

 تستحلون فبم« :هلم قاله مما فكان وكلمهم، جاءهم» عليه السالم «وأنه
 !وقتله؟ حرصه
 .يرشب وال يأكل نرتكه ال ،عني نعمة وال ،واهللا ال :قالوا
 .)٣(أهنضتني فيام هنضت قد ِّينأب الدار يف بعاممته فرمى

 :ونقول

                                     
تاريخ املدينة  و٦٩و  ٦٨ص ٥جاف أنساب األرش و٢٤٠ و ١٨١ ص ٩ج الغدير )١(

بن الالثقات و ٤٥٩ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم و ١٣٠٤ ص٤جبن شبة ال
 .٤١٨ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و٢٦١ و ٢٦٠ ص٢جحبان 

 .٢٠٥ص ٩ج الغديرو ٣٦٧ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  )٢(

تاريخ و ٤٣٤ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق و ٦٦صلضبي لالفتنة ووقعة اجلمل  )٣(
 .٢٢٨ ص ٩ ج الغديرو ٤١٧ ص٣ج مم وامللوكاأل
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هو الذي أوصل املاء لعثامن، حني منع منه أيام » عليه السالم«فعيل  ـ ١
بأنه » عليه السالم«وهو دليل آخر عىل عدم صحة اهتامهم إياه . حصاره

 ..ماأل عىل قتله
ال . قد طلب من طلحة أن يمنع من قتل عثامن» عليه السالم«إنه  ـ ٢

 .جمرد أن يكف عنه
إنام طلب من طلحة منع قتل عثامن حني رأى » عليه السالم«إنه  ـ ٣

.. اجتامع الناس؛ فدخل عليه بحضورهم، وخاطبه بذلك عىل مسمعهم
» عليه السالم«ك حجة له ليكون ذل.. وسمع الناس جواب طلحة ووعوه

عىل طلحة أمام اهللا وأمامهم، ولكي ال يبقى للذين سينضوون حتت لواء 
 .طلحة بدعوى الطلب بدم عثامن أي عذر

الذي القى ما القى من أذى » عليه السالم«ًأن عليا : يالحظ ـ ٤
ًقريش، وظلمها، وكان هو املبغض هلا، وخصوصا بني أمية، وهو الذي 

ًرم حقدا وحسدا ـ إن عليا ُحيرقون عليه األ ً ً ـ يكون هو » عليه السالم«َّ
الساقي لنفس هؤالء القرشيني يف ساعات الشدائد، ويسعى لدفع األخطار 
عنهم، ويبذل ما أمكنه من جهد يف هذا السبيل، حتى لدى طلحة املعروف 

 .ببأوه وكربه
ً أما طلحة، فإنه سيتخذ من بني أمية أنفسهم بام فيهم مروان سندا

 !!، بحجة الطلب بدم عثامن»عليه السالم«ًوعضدا حلرب عيل 
واألعجب من هذا وذاك هذا املنطق العشائري القبيل الذي برر به  ـ ٥

طلحة إرصاره عىل قتل عثامن، وهو إرادة إذالل بني أمية وترويضهم، 
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ولكن ليس عىل إقامة الدين، وحفظ الرشيعة، وحفظ حقوق الناس، بل 
 ..ة التسلط واهليمنة، والبأو والكرب الذي يعاين منهًإشباعا منه لشهو

ولو كان األمر غري ذلك، فقد كان عليه أن ال يمنع املاء عن أحد من 
 ..الناس

هو أن يرتاجع عن اخلطأ  :ولو فرض أنه غفل عن ذلك، فاملفروض
 ..بمجرد لفت نظره إليه

 وأخا  أن يكرم سيد الوصيني،:ولو مل يقتنع بأنه قد أخطأ، فاملفروض
 .حني طلب منه ذلك» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
مل يزل هو الساقي للناس بام فيهم بنو أمية » عليه السالم«ًإن عليا  ـ ٦

وبنوه » عليه السالم«وهو . »عليهام السالم«وشيعتهم، وكذلك احلسنان 
اء كانوا املمنوعني من املاء من قبل بني أمية وشيعتهم، وقد منعهم معاوية امل

 .»عليه السالم«يف صفني، وسقاهم عيل 
جيش ابن زياد، بقيادة احلر الرياحي يف » عليه السالم«وسقا احلسني 

طريق كربالء، ثم منعوه من املاء حتى قىض هو وأهل بيته وأصحابه 
 ..مظلومني عطاشى

قد أرص عىل إيصال املاء لعثامن، ومل يرتاجع » عليه السالم«ًإن عليا  ـ ٧
أنه ملا منع عثامن : اك حتى حصل له ما أراد، فقد حكى البالذريعن قراره ذ

من ذلك، فأدخلت عليه » عليه السالم«من املاء غضب عيل بن أيب طالب 
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 .)١(روايا املاء
كان الزبري  «:وذلك جيعلنا نشك يف صحة احلديث اآلخر الذي يقول

 املاء وطلحة قد استوليا عىل األمر، ومنع طلحة عثامن من أن يدخل عليه
أن دع : العذب، فأرسل عيل إىل طلحة وهو يف أرض له، عىل ميل من املدينة

الرجل فليرشب من مائه، ومن بئره ـ يعني بئر رومة ـ وال تقتلوه من 
 .العطش

 أنه إن :لوال أين قد آليت يوم ذي خشب» عليه السالم«فأبى، فقال عيل 
 . )٢(»ًمل يطعني ال أرد عنه أحدا ألدخلت عليه املاء

فإن صح ذلك، فإنه يكون حدث يف بعض املرات التي حاول فيها عيل 
 .إيصال املاء لعثامن، دون بعضها اآلخر» عليه السالم«

ٍليس من حق أحد أن يمنع املاء والطعام عن أحد، حتى عمن  ـ ٨
ًينتظر القتل قصاصا، أو من كان مفسدا يف األرض إال إذا التجأ املجرم إىل  ً

إنه يضيق عليه يف املطعم واملرشب حتى خيرج فيجري عليه احلرم يف مكة، ف
 .حكم اهللا

 :يويص بابن ملجم، فيقول» عليه السالم«ًوقد رأينا كيف أن عليا 
أطعموه من طعامي، واسقوه من رشايب، فإن عشت فأنا أوىل بحقي، وإن «

                                     
 . عنه٩٥ ص٩جالغدير  و٧١ ص٥ أنساب األرشاف ج)١(

 . عنه٩٥ ص٩جالغدير  و٩٠ ص٥ أنساب األرشاف ج)٢(
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 ..)١(»مت، فارضبوه وال تزيدوه
، فتكررت حماوالت عيل لعل منع املاء عن عثامن ومن معه قد تكرر ـ ٩

إيصال املاء إليهم، فنجحت حماوالته يف بعضها، وفشلت يف » عليه السالم«
 ..بعضها اآلخر

 بأن حصارهم لعثامن قد طال واستمر عرشات :وقد رصحت الروايات
 .األيام

 .»عليه السالم«وقد الحظنا وقاحة طلحة يف إجابته لعيل 
قد استصحب معه املسور » المعليه الس«ًن عليا أ: ًالحظنا أيضا ـ ١٠

بن خمرمة، ربام ليسمعه ولرييه كيف أن الذين حياولون قتل عثامن ال يأمترون 
 ..بل قد تبلغ األمور بينه وبينهم حد الصدام من أجل عثامن.. بأمره

                                     
 ٣٨٨ص) مركز النرش اإلسالميط (و  ٢٨١  و٢٨٠ املناقب للخوارزمي ص)١(

 ٦٠ ص٢جكشف الغمة و ٦٥صمقتل أمري املؤمنني البن أيب الدنيا وعن 
لكربى طبقات اال و٢١٥ واألخبار الطوال ص٣٠٣ ص٢الثقات ج: جعورا
 ١٠ج ةبن قدامالالرشح الكبري و ٢٦  و٢٥ ص١ ق٣ج) ط ليدن(بن سعد ال

 ٢١٦ ص١٩جلنووي لاملجموع و ٢١٢ ص٦ جكشاف القناع و٧٣و  ٥٢ص
: وراجع ٥٨ ص٨جلامرديني لاجلوهر النقي و ٥١ ص١٠ج ةبن قدامالاملغني و

 ٧جلشيخ الطويس لاملبسوط  و٥٠٤  و٥٠٢  و٤٩٥ ص٢أنساب األرشاف ج
 .١٤٣صسناد قرب اإل و٢٦٨ص
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  :وجيش العسرة.. بئر رومة
أخرج سيف بن عمر يف الفتوح، من طريق صعصعة بن معاوية 

، وطلحة »عليه السالم«وهو حمصور إىل عيل ن عثام أرسل :التيمي، قال
 .ًاحرضوا غدا: والزبري، وغريهم، فقال
صىل اهللا « أنشدكم اهللا، وال أنشد إال أصحاب النبي :فأرشف وقال

من : قال» صىل اهللا عليه وآله«ألستم تعلمون أن رسول اهللا . »عليه وآله
 !حفر حفرة رومة، فله اجلنة، فحفرهتا؟

 ! من جهز جيش العرسة فله اجلنة، فجهزته؟:ه قالألستم تعلمون أن
 .)١(فصدقوه بام قال :قال

ان الذين :  وللنسائي من طريق األحنف بن قيس:قال ابن حجر
عيل بن أيب طالب، وطلحة، والزبري، وسعد بن أيب : صدقوه بذلك هم

 .)٢(وقاص
                                     

 ٣٠٦ ص٥ج) ١٣٩٧ سنة دار الكتاب العريبط ( و ٣١٤ ص٥ج فتح الباري )١(
نيل األوطار و ٣٣٠ ص١٥جلنووي لاملجموع عنه، و ٣٣٤ص ٩ج الغديرو
 ٧جسبل اهلدى والرشاد  و١٣١ ص١٠جحتفة األحوذي و ١٣١ ص٦ج

 )ط دار الفكر( و ٨٣ص ٢ج) هـ ١٣٠٩ سنة ط( اريالبخ وصحيح ٢٢٧ص
السنن الكربى : وراجع. .املناشدة حرض من أسامء يذكر ومل ١٩٨ ص٣ج
 .٧٢ ص١٤جعمدة القاري  و١٦٧ ص٦جلبيهقي ل

=  ٥ج) ١٣٩٧ سنـة اب العريبـدار الكتط ( و ٣١٤ ص٥ج فتح الباري :راجع )٢(
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 :ونقول
ال شك يف ضعف سند الرواية، فإن سيف بن عمر كذاب وضاع،  ـ ١

 .)١(رتوك ساقط، واهتم بالزندقةم
ومن معه » عليه السالم«ًأن عليا وصح لوصحت هذه الرواية،  ـ ٢

بل أن بعضهم كان من أشد .  فإن عدم نرصهتم التامة له،صدقوه فيام قاله
يدل عىل أن حديث رسول اهللا . الناس عليه، والسيام طلحة الذي منعه املاء

صىل  «أنهأي .. ًا بعدم تغيريه وتبديلهفيه كان مرشوط» صىل اهللا عليه وآله«
ـ لو صح أنه أخرب ـ عن أن عمله هذا يقتيض دخوله أخرب » اهللا عليه وآله

 .إال إذا وجد املانع.. اجلنة
 أن الصحابة رصحوا بوجود هذا املانع، فقد :ويف بعض النصوص
أما ما ذكرت من قدمك وسبقك مع رسول اهللا : أجابوا عثامن عىل مناشدته

                                     
نيل و ٣٣٠ ص١٥جلنووي لاملجموع عنه، و ٣٣٤ص ٩ج الغدير و٣٠٦ص= 

سبل اهلدى والرشاد  و١٣١ ص١٠جحتفة األحوذي و ١٣١ ص٦جاألوطار 
 .٢٢٧ ص٧ج

الوضاعون وأحاديثهم  و١٤١ ص١٠ وج٢٣٣ ص٥ وج٣٣٤ ص ٩ج الغدير )١(
كتاب الضعفاء :  وراجع٥١٠ ص٦جمستدرك سفينة البحار  و١٩١ص

 ٤جاجلرح والتعديل  و١٧٥ ص٢جضعفاء العقييل  و١٨٧صواملرتوكني 
 ٤٣٥ ص٣جبن عدي الالكامل  و٣٤٥ ص١جكتاب املجروحني و ٢٧٨ص

 .٩١صكتاب الضعفاء و
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قد ولكنك بدلت بعد ذلك، وأحدثت ما .. صحيح»  اهللا عليه وآلهصىل«
 .)١(علمت

اهللا  : من قال:قال ألصحابه» صىل اهللا عليه وآله«أن النبي  :ورووا
 .. يف اجلنةهبا شجرة له  اهللامرة غرسأكرب 

 . إن شجرنا يف اجلنة لكثري:رجل من قريشفقال 
ًا ناري ترسلوا عليها نأنإياكم ولكن نعم،  :»صىل اهللا عليه وآله«فقال 
 . )٢(فتحرقوها
قد أخرب » صىل اهللا عليه وآله«وكان النبي لوصحت هذه املناشدة، ـ  ٣

 ذلك عليه، وافلامذا مل يذهب عثامن إىل مكة حني عرضأن عثامن يف اجلنة، 
صىل اهللا عليه «إنه خيشى أن يكون هو الرجل الذي قال رسول اهللا : وقال

                                     
 ٤٢٥ ص٣ج مم وامللوكتاريخ األ و٣٣٤ و ٢٠٥ و ٢٠٤ ص ٩ ج الغدير )١(

 .١٧٢ ص٣جالكامل يف التاريخ و

 ٣٩٢ واألمايل للصدوق ص١٦٨ ص٩٠ وج١٨٧ ص٨ بحار األنوار ج:راجع )٢(
) منشورات الرشيف الريض(ل وثواب األعام ٧٠٥ص )ط مؤسسة البعثة(و 
ط دار ( و ١٨٧ ص٧ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و١١ص

جامع  و٢٤٨صبن فهد احليل العدة الداعي  و١٢٠٦ ص٤ج) اإلسالمية
الصايف  و٤٢٩ ص٤جمستدرك سفينة البحار  و٤٠٤ ص١٥جأحاديث الشيعة 

 .٤٥ ص٥جنور الثقلني  و٤٨٤ ص٦ وج٣٠ ص٥ج
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 .)١( رجل عليه نصف عذاب أهل األرضيلحد بمكة :عنه» وآله
 :وعن جتهيز جيش العرسة نقول ـ ٤
ً أسقطت الرواية بام قدمناه، فهي ساقطة بالنسبة هلذه الفقرة أيضا، إذا

 :يف كتابناًدالئل كثرية عىل عدم صحة هذه الدعوى أيضا وقد ذكرنا 
ع يف اجلزء التاس» صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم 

ولوال أن الكالم يطول لنقلنا ما . .ةعرسوالعرشين، فصل جتهيز جيش ال
 . ولكننا نؤثر إحالة القارئ إىل ذلك الكتاب، فراجع. ًذكرناه هناك أيضا

 :بالنسبة حلفر بئر رومة نقول ـ ٥
» صىل اهللا عليه وآله« أنه ملا قدم رسول اهللا :ذكروا يف مجلة فضائل عثامن

من يشرتي بئر رومة من : ء يستعذب غري بئر رومة، قالاملدينة، وليس هبا ما
 !؟ فيجعل فيها دلوه مع دالء املسلمني، بخري له منها يف اجلنة؛خالص ماله

فاشرتاها عثامن من صلب ماله، وجعل دلوه فيها مع دالء املسلمني، 
 .  حتى رشب ماء البحر،ثم ملا حرص عثامن منعوه من الرشب منها

ًفة جدا كام سنرى، وسنشري إىل بعض مصادرها وللروايات نصوص خمتل
 . فيام يأيت

                                     
بغية الباحث :  وراجع١٢٥ و ١١٠ ص١٠ وج١٥٢ ص٩جالغدير :  راجع)١(

 ٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و٢٧٤ ص١٤جتاريخ بغداد  و٢٩٤ و ٢٩٣ص
 ١ج )حتقيق الشريي(  و٤١ ص١ج )حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل و٣٨٢ص
 .٥٨ص
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 : ًونحن نشك يف صحتها، استنادا إىل ما ييل
ً تناقض نصوصها الشديد جدا، حتى إنك ال جتد نصاً:أوال  إال ويوجد ً

 :  ونذكر عىل سبيل املثال،ما ينافيه ويناقضه
ني  أن عثامن ناشد الصحابة بقضية بئر رومة، وذلك ح:ونوهنم يرأ

 .)١(الثورة عليه
 . )٢( إنه اطلع عليهم من داره وهو حمصور فناشدهم:فرواية تقول

                                     
 ٩جالغدير  و١١٩٥ ص٤ وج١٥٣ ص١جبن شبة التاريخ املدينة :  راجع)١(

 ٤١٩ ص١جلحاكم لتدرك املس و٢٨٨ ص٥جسنن الرتمذي  و٣٣٩ص
 ١٢١ ص٤جصحيح ابن خزيمة  و١٦٧ ص٦جلبيهقي لالسنن الكربى و
 ٣٤٨ ص١٥جصحيح ابن حبان  و٣٩ ص٢جلطرباين لاملعجم األوسط و
كنز  و١٢٠ ص٧جموارد الظمآن  و١٢٤ و ١٢٣ ص٤جسنن الدارقطني و

محد أمسند  و٣٣٩ و ٣٣٤ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و٧٣ ص١٣جالعامل 
 .٣٨٠ ص٣جالغابة أسد  و٥٩ ص١ج

 ٣٤٨ ص١٥صحيح ابن حبان ج و١١٩٥ ص٤جبن شبة التاريخ املدينة :  راجع)٢(
صحيح ابن  و٣٠٥ ص٥جفتح الباري  و١٦٧ ص٦جلبيهقي لالسنن الكربى و

 ٧جموارد الظمآن  و١٢٤ و ١٢٣ ص٤جسنن الدارقطني  و١٢١ ص٤جخزيمة 
ريخ تا و٢٦٠ ص٢جبن حبان الالثقات  و٧٣ ص١٣كنز العامل ج و١٢٠ص

 ٦جسنن النسائي  و٥٩ ص١جمحد أمسند  و٣٣٩ و ٣٣٤ ص٣٩مدينة دمشق ج
 . ٢٠١ ص٧جالبداية والنهاية  و٩٧ ص٤جلنسائي لالسنن الكربى  و٢٣٦ص



  ١٨ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٢٨٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )١( ناشدهم يف املسجد:وأخرى تقول
 إنه اشرتى نصفها بامئة بكرة، والنصف اآلخر بيشء :ورواية تقول

 . )٢(يسري
وال ندري ملاذا هذه (. )٣(ً إنه اشرتاها بأربعني ألفا:وأخرى تقول

 !؟)ًظة، خصوصا يف تلك الفرتةاألثامن الباه
 .)٤( بخمس وثالثني:وثالثة

                                     
 ٦جسنن النسائي  و١١١٣ ص٣ وج١٥٢ ص١جبن شبة ال تاريخ املدينة : راجع)١(

 لنسائيلالسنن الكربى  و٥٧٩صبن أيب عاصم الكتاب السنة  و٢٣٤ و٤٧ص
ط مؤسسة (كنز العامل  و١٢١ ص٤جسنن الدارقطني  و٩٦ و ٣١ ص٣ج

 .٦٩ ص١٣ ج)الرسالة

 .٢٩٩ ص١جمعجم البلدان  : راجع)٢(

 ١ج )حتقيق الشريي( و ٤٠ ص١ج )حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل : راجع)٣(
 .١٥٣ ص١جبن شبة التاريخ املدينة  و٥٧ص

 ٣٣٠ ص١٥جلنووي لاملجموع  و٣٥ ص١٣ ج)ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل :  راجع)٤(
 ٣٠٥ ص٥جفتح الباري  و١٢٩ ص٣ججممع الزوائد  و١٣١ ص٦جنيل األوطار و
لطرباين لاملعجم الكبري  و١٣٥ ص١٠جحتفة األحوذي  و٧٢ ص١٤جعمدة القاري و
أسد  و٧١ ص٣٩تاريخ مدينة دمشق ج و٤٠٨ ص٤جنصب الراية  و٤٢ ص٢ج

تاريخ  و٣٠٠ ص١جبلدان معجم ال و٤٤٨ ص٢جاإلصابة  و١٩٠ ص٢جالغابة 
 .٢٨٠ ص١١جسبل اهلدى والرشاد  و٤٧١ ص٣جلذهبي لاإلسالم 



  ٢٨٣                                                     ..ال تصح.. مناشدات عثمان :  الفصل اخلامس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فها باثني عرش ألف درهم، والنصف اآلخر ص إنه اشرتى ن:ورابعة
 .)١(بثامنية آالف
 .)٢ً( إنه اشرتاها بعرشين ألفا:وخامسة
 .)٣(ً بخمسة وعرشين ألفا:وسادسة

 إال ً إن هذه البئر كانت ليهودي ال يسقي أحدا منها قطرة:ورواية تقول
 .)٤(بثمن

                                     
 ١٩جهتذيب الكامل  و١٠٤٠ ص٣ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإل:  راجع)١(

 ٢٩ ص٢٠جالوايف بالوفيات  و٢٢ ص٤ج ةبن قدامالالرشح الكبري  و٤٥٠ص
 ١٩٢صبن قتيبة الاملعارف  و٢٦٨ ص٢ج )ط دار املعرفة(السرية احللبية و
 .٢٠١ ص٤ج ةبن قدامالاملغني و

معجم  و٢٠ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و١٢١ ص٤جسنن الدارقطني :  راجع)٢(
 ١٠جحتفة األحوذي  و٧٢ ص١٤جعمدة القاري  و٦٨٥ ص٢جما استعجم 

 .١٣١ص

 .١٢١ ص٤جسنن الدارقطني :  راجع)٣(

مامة  اال و١٥٣ ص١جبن شبة التاريخ املدينة  و٤٤٩ ص٢جاإلصابة :  راجع)٤(
:  وراجع٥٧ ص١ج )حتقيق الشريي(  و٤٠ ص١ج )حتقيق الزيني(والسياسة 

حتفة األحوذي  و٢٤١ ص٥جنيل األوطار  و٢٠١ ص٤ج ةبن قدامالاملغني 
 .٤٠٩ ص٤ج



  ١٨ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٢٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(ن مزينةم إهنا كانت لرجل :وأخرى
 .)٢( لرجل من بني غفار:وثالثة

  .)٣( إنه اشرتى البئر:ورواية تقول

                                     
 ٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و٥٠٦ ص١جبن سعد ال الطبقات الكربى : راجع)١(

 ٢٢٧ ص٧جسبل اهلدى والرشاد  و٣٥٠ ص٧جإمتاع األسامع  و٧٢ص
 .٩٦٧ ص٣وفاء الوفاء ج و١٥٣ ص١جبن شبة التاريخ املدينة و

 ٤٩١ ص٩ وج٣٠٥ ص٥جفتح الباري  و١٣١ ص٦جنيل األوطار :  راجع)٢(
تاريخ  و٣٦ ص١٣جكنز العامل  و٦٩ ص٢١ وج٧٢ ص١٤جعمدة القاري و

لطرباين لاملعجم الكبري  و٤٠٨ ص٤جنصب الراية  و٧١ ص٣٩جمدينة دمشق 
الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية  و١٣٥ ص١٠جحتفة األحوذي  و٤١ ص٢ج
سبل اهلدى والرشاد  و٤٧١ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و١٤٥ ص٢ج
معجم  و٤٤٨ ص٢جاإلصابة  و١٩٠ ص٢جأسد الغابة  و٢٨٠ ص١١ج

 ٣ججممع الزوائد  و٣٣٠ ص١٥جلنووي لاملجموع  و٢٩٩ ص١جالبلدان 
 .١٢٩ص

 )حتقيق الزيني(ة والسياسة ماماإل و٣٠٠ و ٢٩٩ ص١جمعجم البلدان :  راجع)٣(
 ١جبن شبة التاريخ املدينة  و٥٧ ص١ ج)حتقيق الشريي( و ٤٠ ص١ج

لنووي لاملجموع  و٣٥ ص١٣ ج)ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و١٥٣ص
 ٣ججممع الزوائد  و١٣١ ص٦ وج٢٤١ ص٥نيل األوطار ج و٣٣٠ ص١٥ج

= ة ـحتف و٧٢ ص١٤جاري ـدة القـعم و٣٠٥ ص٥جاري ـح البـفت و١٢٩ص



  ٢٨٥                                                     ..ال تصح.. مناشدات عثمان :  الفصل اخلامس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )١( إنه حفرها:وأخرى تقول
 ال يصح، ألهنم )٢( بأنه اشرتاها، ثم احتاجت إىل احلفر:واجلمع

ة ومل إن عثامن قال ذلك حني املناشدة، واملناشدة كانت واحد: يقولون
 .فاملناشدة به أنسب. واملهم هو رشاؤها. تتكرر

  .)أي فيها نبع وسيالن عىل وجه األرض (.)٣(ً إهنا كانت عينا:ورواية تقول

                                     
 ٢جلطرباين لاملعجم الكبري  و١٣٥ ص١٠ وج٤٠٩ ص٤جاألحوذي = 
أسد  و٧١ ص٣٩تاريخ مدينة دمشق ج و٤٠٨ ص٤جنصب الراية  و٤٢ص

لذهبي لتاريخ اإلسالم  و٤٤٩و ٤٤٨ ص٢جاإلصابة  و١٩٠ص ٢جالغابة 
 )ط دار اجليل(ستيعاب اإل و٢٨٠ ص١١جسبل اهلدى والرشاد  و٤٧١ ص٣ج
 ٤ جةبن قدامالالرشح الكبري  و٤٥٠ ص١٩جهتذيب الكامل  و١٠٤٠ ص٣ج

 ٢ ج)ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٢٩ ص٢٠جالوايف بالوفيات  و٢٢ص
 .٢٠١ ص٤ج ةبن قدامالاملغني  و١٩٢صبن قتيبة الاملعارف  و٢٦٨ص

 )ط دار الفكر(صحيح البخاري  و٣٤٠ و ٣٣٤ و ١٥٣ ص٩جالغدير :  راجع)١(
 ٣٠٥ ص٥جفتح الباري  و١٦٧ص ٦جلبيهقي لالسنن الكربى  و١٩٨ ص٣ج
 ١٢٥ ص٤جسنن الدارقطني  و٢٠١ ص١٦ وج٧٢ ص١٤جعمدة القاري و
سبل اهلدى والرشاد  و٤٢٨ ص٣جتغليق التعليق  و٢٧٩صاألذكار النووية و
 .٢٢٧ ص٧ج

 .٩٧٠ ص٣ جهذا اجلمع ذكره السمهودي يف وفاء الوفاء )٢(
= اري ـة القعمد و٢٨٠ ص١١ وج٢٣١ ص٧جاد ـدى والرشـسبل اهل:  راجع)٣(



  ١٨ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٢٨٦
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 .)١ً( كانت بئرا:وأخرى تقول

                                     
 ٤٧١ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٤٤٨ ص٢جاإلصابة  و٧٢ص ١٤ج= 
جممع الزوائد  و١٣١ ص٦جنيل األوطار  و٣٣٠ ص١٥جلنووي لاملجموع و
 ١٣٥ ص١٠جحتفة األحوذي  و٣٠٥ ص٥جفتح الباري  و١٢٩ ص٣ج
كنز العامل  و٤٠٨ ص٤جنصب الراية  و٤١ ص٢جلطرباين لاملعجم الكبري و
 ١٩٠ ص٢جأسد الغابة  و٧١ ص٣٩جخ مدينة دمشق تاري و٣٥ ص١٣ج
  .٣٠٠ ص١جمعجم البلدان و

بن الالرشح الكبري  و١٩٣ ص٦ وج٢٠١ ص٤ج ةبن قدامالاملغني :  راجع)١(
بن الاملحىل  و٣٠٢ ص٤جكشاف القناع  و١٩٥ ص٦ وج٢٢ ص٤ج ةقدام

 ٦ وج٢٤١ ص٥جنيل األوطار  و١٣ ص٣جسبل السالم  و١٨٠ ص٩جحزم 
 و ٣٣٢ و ٩٥ ص٩ والغدير ج٥٥ ص٣٣جر األنوار بحا و١٣١ و ١٢٨ص

ط دار (صحيح البخاري  و٧٥ و ٧٠ ص١جمحد أمسند  و٣٤٠ و ٣٣٨ و ٣٣٧
سنن النسائي  و٢٩٠ ص٥جسنن الرتمذي  و٣٠٢ ص٤ وج٧٤ ص٣ج )الفكر

 ٩٦ ص٤ وج٣١ ص٣جلنسائي لالسنن الكربى  و٢٣٥ و ٢٣٤ و ٤٧ ص٦ج
لنووي لرشح مسلم  و١٦٨ و ١٦٧ ص٦جلبيهقي لالسنن الكربى  و٩٧و 
 ٩ وج٤٣ ص٧ وج٣٠٧ و ٤٠ و ٢٢ ص٥جفتح الباري  و١٧ ص١٦ج

 و ٢٠١ ص١٦ وج٧٢ ص١٤ وج١٩٠ ص١٢جعمدة القاري  و٤٩١ص
 ٨ وج٤٨٧ ص٧جبن أيب شيبة الاملصنف  و٤٠٩ ص٤جحتفة األحوذي  و٢١٧
=  ٤جة ـصحيح ابن خزيم و٥٨٠صبن أيب عاصم الة ـكتاب السن و٧١٣ص



  ٢٨٧                                                     ..ال تصح.. مناشدات عثمان :  الفصل اخلامس 
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» صىل اهللا عليه وآله« إنه اشرتاها عند مقدم النبي :ورواية تقول
 .)١(ن املدينةهاجريوامل

                                     
 ٣جستيعاب اإل و١٢٥ ـ ١٢١ ص٤جقطني سنن الدار و١٢٢ و ١٢٠ص= 
األذكار  و١٥٤ ص٢جللمعتزيل رشح هنج البالغة  و١٠٤٣ و ١٠٣٩ص

 ٣١٤ ص٣جتغليق التعليق  و١٣١ ص٧جموارد الظمآن  و٢٧٩صالنووية 
تفسري ابن أيب حاتم  و٧٤ و ٧٠ و ٥٤ و ٣٠ ص١٣جكنز العامل  و٦٦ ص٤وج
 .٢٠١ ص١جتفسري السمرقندي  و٣٤٣٠ ص١٠ج

أسد الغابة  و١٢٧ ص٦جنيل األوطار  و٣٣٠ ص١٥جلنووي لاملجموع :  راجع)١(
 ١جمحد أمسند  و٣٣٢ ص٩جالغدير  و٣٠٢ ص٤كشاف القناع ج و١٩٠ ص٢ج

السنن الكربى  و٢٣٥ ص٦جسنن النسائي  و٢٩٠ ص٥جسنن الرتمذي  و٧٥ص
 و ٢٢ ص٥جفتح الباري  و١٢٩ ص٣ججممع الزوائد  و١٦٨ ص٦جلبيهقي ل

كتاب  و١٣٥ ص١٠جحتفة األحوذي  و٧٢ ص١٤جي عمدة القار و٣٠٧ و ٣٠٥
صحيح ابن  و٩٧ ص٤لنسائي جلالسنن الكربى  و٥٨٠صبن أيب عاصم الالسنة 

 ٤جسنن الدارقطني  و٤١ ص٢جلطرباين لاملعجم الكبري  و١٢٢ ص٤جخزيمة 
كنز  و٣١٤ ص٣جتغليق التعليق  و٤٠٨ ص٤جنصب الراية  و١٢٢ و ١٢١ص

اإلصابة  و٣٣٥ و ٧١ ص٣٩جة دمشق تاريخ مدين و٧٤ و ٣٥ ص١٣جالعامل 
 ٤٤٤ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٢٩٩ ص١جمعجم البلدان  و٤٤٨ ص٢ج

 ٢٨٠ ص١١جسبل اهلدى والرشاد  و٢٠٠ ص٧جالبداية والنهاية  و٤٧١و 
 .٢٦٨ ص٢ ج)ط دار املعرفة(السرية احللبية و
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 .)١(هو خليفة إنه اشرتاها و:وأخرى تقول
 .)٢(طلب منه ذلك» صىل اهللا عليه وآله« إن النبي :ورواية تقول
ناشد املسلمني من يشرتهيا » صىل اهللا عليه وآله« إنه :وأخرى تقول

 .)٣(منهم
فبلغ ذلك !!  بيعها للنبي بعني يف اجلنةى أبً إن غفاريا: تقولالثةوث

 .)٤(ًاعثامن فاشرتاها منه بخمسة وثالثني ألف

                                     
 .ه عن٩٦٧ ص٣وفاء الوفاء ج و١٥٣ ص١جبن شبة التاريخ املدينة :  راجع)١(

 .ًوروى ذلك الزبري بن بكار أيضا

 .٢٢ ص٤ج ةبن قدامالالرشح الكبري  و٢٠١ ص٤ج ةبن قدامال املغني : راجع)٢(

 ٣جصحيح البخاري  و٧٥ ص١جمحد أمسند  و٣٣٢ ص٩ج الغدير : راجع)٣(
سنن النسائي  و٢٩٠ ص٥جسنن الرتمذي  و٢٠٢ ص٤ وج١٩٨ و ٧٤ص
 و ١٦٧ ص٦جبيهقي للالسنن الكربى  و٢٣٥ و ٢٣٤ و ٢٣٣ و ٤٧ ص٦ج

املصنف  و١٩٠ ص١٢جعمدة القاري  و٣٠٧ و ٢٢ ص٥جفتح الباري  و١٦٨
 ٥٨٠صبن أيب عاصم الكتاب السنة  و٧١٣ و ٤٨٧ ص٧جبن أيب شيبة ال
صحيح ابن  و٩٨ و ٩٧ و ٩٦ ص٤ وج٣١ ص٣جلنسائي لالسنن الكربى و

سنن  و٣٦٢ ص١٥جصحيح ابن حبان  و١٢٢ و ١٢٠ ص٤جخزيمة 
 .٥٤ ص١٣جكنز العامل  و١٢١ ص٤جالدارقطني 

 ٥جفتح الباري  و١٢٩ ص٣ججممع الزوائد  و١٣١ ص٦جنيل األوطار :  راجع)٤(
 = ٤١ ص٢جلطرباين لري ـاملعجم الكب و٧٢ ص١٤جاري ـعمدة الق و٣٠٥ص
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 فمن أراد املزيد فلرياجع ؛تناقضات كثرية أخرى ال جمال لذكرهاوثمة 
 .وليقارن
 ما ورد يف الرواية ـ كام عند النسائي وأمحد والرتمذي ـ من أنه :ًثانيا

قدم املدينة وليس هبا ماء يستعذب، ال يصح بوجه، » صىل اهللا عليه وآله«
» صىل اهللا عليه وآله«فقد كان يف املدينة آبار كثرية عذبة، وقد استمر النبي 

 بئر السقيا، وبئر بضاعة، :ستقاء والرشب منها إىل آخر حياته، ومنهاعىل اإل
فلم » صىل اهللا عليه وآله«وبئر جاسوم، وبئر دار أنس التي تفل فيها النبي 

، وبئر احلفري، وبئر أريس، ةيئر البوير وب،)١(أعذب منها يكن يف املدينة بئر
 .)٢(ن آبار ال جمال لذكرهاوغري ذلك موبئر اهلجري، 
جابة عىل التساؤالت يف بد من اإل  فال؛ لو صح حديث بئر رومة:ًثالثا

                                     
لنووي لاملجموع  و٣٥ ص١٣جكنز العامل  و٤٠٨ ص٤جنصب الراية و= 
 ٣٩جشق تاريخ مدينة دم و١٣٥ ص١٠جحتفة األحوذي  و٣٣٠ ص١٥ج

 ١جمعجم البلدان  و٤٤٨ ص٢جاإلصابة  و١٩٠ ص٢جأسد الغابة  و٧١ص
 ١١جسبل اهلدى والرشاد  و٤٧١ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٢٩٩ص
 .٢٨٠ص

 ٩٥١  و٩٥٩  و٩٥٨  و٩٥٦  و٩٧٢ ص٣ جوفاء الوفاء للسمهودي: راجع )١(
 .٢٢٣ ص٧ج سبل اهلدى والرشاد  و١٤٠ ص٥جإمتاع األسامع و

وفاء الوفاء للسمهودي، فصل آبار و ١٦٩ ص١جبن شبة الريخ املدينة تا: راجع )٢(
 .املدينة
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 : املجاالت التالية
 فمن ؛من احلبشة، ومل يكن له مالًحديثا  إنه إذا كان عثامن قدم :ألف

 من الدراهم، أو ًأين جاء باألربعني، أو اخلمسة والثالثني، أو العرشين ألفا
 !. ومتى وكيف اكتسب هذا املال؟! ؟املئة بكرة
 ملاذا ال يعني املسلمني يف حرب بدر بيشء من تلك املبالغ اهلائلة :ب

من الدراهم؟ أو بيشء من تلك البكرات التي أخرج منها مئة من صلب 
مس أمع أن املسلمني كانوا يف بدر ب!. ماله، حسبام تنص عليه الرواية؟

ثنان والثالثة منهم يعتقبون البعري ان اإلاحلاجة إىل أقل القليل من ذلك، وك
إال ستة أدرع وثامنية والواحد، ومع أنه مل يكن معهم إال فرس واحد، 

 .)١(سيوف، والباقون يقاتلون بالعيص وجريد النخل
، ويسد حاجاهتم، ويكفيهم معونة  املهاجرينأو ملاذا ال يطعم املسلمني

 ! األنصار؟
 من ماله، وقد كان يعاين أشد وملاذا ال يعني النبي نفسه بيشء

                                     
 ١٦٢ ص١ج) ملكتبة احليدريةط ا(و  ١٨٧ ص١مناقب آل أيب طالب ج : راجع)١(

 ٣٠٠ ص١جمستدرك سفينة البحار  و٣٢٣و  ٢٠٦ ص١٩جاألنوار وبحار 
ط دار  (و ٢٤٧ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ٢١٤ ص٢وجممع البيان ج

تفسري  و٣٧١ ص١ وتاريخ اخلميس ج٤١٥ املجلد األول ص) الرتاثءاإحي
 ٢٨٣ ص١جتفسري البغوي  و٢١ ص٣جتفسري الثعلبي  و٩٣ ص٣جامليزان 

 .٩٦ ص٣جتفسري اآللويس  و١٣ ص٢جتفسري أيب السعود و
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 ! الصعوبات، ومل يتسع احلال عليه وعليهم إال بعد سنوات من اهلجرة؟
  تلك البئر،إهنم قد منعوه من الرشب من:  وتقول روايات املناشدة:ج

 .حتى اضطر إىل الرشب من ماء البحر
 فلامذا ال ،فإنه إذا كان يستطيع احلصول عىل املاء!! ًوهذا عجيب حقا

ب من غريها من العيون العذبة التي كانت يف املدينة والتي تعد يرش
 !أو من العيون التي كانت بني املدينة إىل البحر؟! بالعرشات؟

كام أن من كان يمنعه من رشب املاء، مل يكن ليسمح بدخول أي ماء 
 . كان إليه، ومن أي مصدر كان

 ومل )١(عه طلحة فمن؛ أراد أن يدخل إليه روايا ماءً إن عامرا:ويقولون
يستطع احلصول عىل املاء إال من قبل عيل الذي أرسل إليه املاء مع أوالده، 

 .خطار اجلسيمة، كام هو معلوموعرضهم لأل
 مع أن البحر يبعد ؛ًق أنه رشب من ماء البحر حقادوهل يمكن أن نص

ً كبرية جدا عن املدينة، أم أن ذلك كناية عن رشبه للمياه غري العذبة اتمساف
 ! واملاحلة؟
، فلامذا مل تنزل فيه ولو آية ًا إذا كان عثامن قد بذل هذا املال حق:د

 !  فعله، وتثني عليه؟حواحدة متد
وكيف استحق عيل أن تنزل فيه آيات حينام تصدق بثالثة أقراص من 
شعري، وحينام تصدق بخامته، وحينام تصدق بأربعة دراهم، وحني قضية 

                                     
 .٩٤٥ ص٣ جوفاء الوفاء و١٥٤ ص١جبن شبة التاريخ املدينة  )١(
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 ! النجوى؟
 عرشات اآلالف، ومئة بكرة من اإلبل، وال يذكره وهذا عثامن يبذل

 ! اهللا بيشء، وال يشري له بكلمة وال بحرف؟
ـ كغريه ـ عن التصدق بدرهم يف آية النجوى، عثامن  ملاذا امتنع ..وبعد

أن يقدموا بني : حتى نزل القرآن يلوم الصحابة وهو معهم عىل إشفاقهم
 !!. يدي نجواهم صدقة؟

  :بئر أريس
فلسنا ندري ملاذا اختصت بئر رومة هبذا التعظيم والتبجيل،  :ًوأخريا

َّدون بئر أريس، مع أهنا أيضا ـ كام يد  وقد ؛شرتاها عثامناـ قد !! عونً
 .)١(!!ًاشرتاها أيضا من هيودي، وكذلك هو قد تصدق هبا

بارك اهللا يف آبار عثامن، وليمت اليهود بغيظهم، فإهنم يملكون اآلبار، 
ثامن، ويتصدق هبا، وينال األوسمة، وحيصل عىل الفضائل ويشرتهيا منهم ع

 !!. والكرامات
  : حقيقة القضية

عن عدي بن « : ما رواه ابن شبةفإن كان للقضية أصل، فلعله.. وبعد
 فذكرت لعثامن بن ؛رومة:  يقال هلاًأصاب رجل من مزينة بئرا: ثابت، قال

                                     
البن شبة تاريخ املدينة  و٢١٤ ص٧ ج)الرتاث العريبدار إحياء ط (البداية والنهاية  )١(

 .٤٤٢ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و٩٤٥ ص٣وفاء الوفاء ج و١٨٧ ص١ج
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ملسلمني، وتصدق هبا  من مال اًعفان، وهو خليفة، فابتاعها بثالثني ألفا
 . )١(»عليهم

 ورواها ًا،ن يف سندها مرتوكأ ب:الروايةهذه وقد ضعف السمهودي 
 أن :وليس هذا بيشء، وثبت عندنا: الزبري بن بكار يف عتيقه، وردها بقوله

 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله «عثامن اشرتاها بامله، وتصدق هبا عىل عهد رسول اهللا
 : ونقول نحن

صحة تلك الروايات التي أشار إليها الزبري بن بكار بأي لقد ثبت عدم 
يراد عليها ووجوه سيام مع تناقضها، ومع ما تقدم من اإل وجه، وال

 . شكال فيها، مما ال دافع لهاإل
هذا، عدا ما يف أسانيدها من نقاش كبري وكثري، فوجود املرتوك يف سند 

مت منسجمة مع الواقع ما داوال يعني أهنا مكذوبة، هذه الرواية ال يرض، 
 . التارخيي، ومع الظروف التي كانت قائمة آنذاك
 أهنا حرفت وحورت :وما دام ال يمكن أن يصح غريها، فالظاهر

 ال يمكن أن تثبت له بدون ،ليمكن االستفادة منها يف إثبات فضيلة لعثامن
 . هذا التحوير والتزوير

ن مال املسلمني، وتصدق  مًابتاعها بثالثني ألفا« :ولكننا مل نفهم قوله
                                     

، وروى ذلك ه عن٩٦٧ ص٣ جوفاء الوفاء و١٥٣ ص١جبن شبة التاريخ املدينة  )١(
 .ًالزبري بن بكار أيضا

 .٩٦٧ ص٣ جوفاء الوفاء )٢(
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  فإهنا إذا كانت من ماهلم، فام معنى الصدقة هبا عليهم؟ ؛»هبا عليهم
 إن عثامن واهليئة احلاكمة كانوا يرون أهنم يملكون بيوت :إال أن يقال

فال بأس إذن بأن يشرتهيا من مال املسلمني، ثم يتصدق هبا ، ًاألموال حقا
حني الئل عىل نظرهتم هذه وقد ذكرنا بعض الشواهد والد!! علييهم

 . يف مورد آخر، فراجع» رمحه اهللا«احلديث عام جرى أليب ذر 
» عليه السالم«ًأن عليا :  فقد ذكرنا يف ضمن هذه الفصول..ًوأخريا

 ،طلب من الذين منعوا املاء عن عثامن أن يسمحوا له بالرشب من بئره
 .ك عثامنىل أهنا مل تكن للمسلمني، وإنام هي من أمالشري إوذلك ي

إال إن فرض أن إضافته إليه كانت ألدنى مالبسة، كإضافة البيوت 
 .»صىل اهللا عليه وآله«مع أهنا لرسول اهللا » صىل اهللا عليه وآله«ألزواج النبي 
  :حديث خرافة.. بئر رومة
دع الرجل، فليرشب من مائه،  «:»عليه السالم« إن قوله :وقد يقال

ً جيعل بئر رومة وقفا عىل املسلمني، بل يدل عىل أن عثامن مل» ومن بئره
 ..ًاشرتاها لنفسه، وبقيت ملكا له إىل حني موته

بأن اإلضافة قد تكون ألدنى مالبسة، كإضافة البيوت إىل  ً:وجياب أوال
ِوقرن يف ﴿: يف آية» صىل اهللا عليه وآله«األزواج، مع أهنا ملك للنبي  َ ْ َ َ

َّبيوتكن ُُ ِ ُ﴾)١(.  

                                     
 .حزاب من سورة األ٣٣اآلية ) ١(
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 .قد اشرتى البئر من أموال املسلمني، فنسبت إليه إن عثامن :وقد قلنا
وإن كنا ال نمنع من أن يكون قد اشرتاها بأموال بيت املال، ثم سمح 

 ..ّألقاربه باإلستفادة منها، فظن بعض الناس أنه أطلقها للناس
ولربام تكون قد بقيت يف ملكه إىل أن قتل، فاستباحها املسلمون بعد 

اشرتاها من بيت مال املسلمني، ال من أمواله قتله، إما ألهنم يرون أنه 
الشخصية، وإما ألن ورثته مل يمنعوا الناس عنها للظروف القاهرة التي 

 .ٍهيمنت عىل الواقع العام آنئذ
قد أشار إىل بطالن حديث وقف عثامن بئر » عليه السالم«وهكذا، فإنه 

 ..رومة بصورة عابرة، ومن دون اكرتاث
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   وقتل عثمان×علي 
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  !: عن عثمان؟‘هل دافع احلسنان 
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  :عثمان على نصره يعرض × علي

 أرسل» عليه السالم «ًعليا إن :القائل باحلديث ولبالق ستطيعن وال
 !أنرصك؟ أن فتحبأ: يقولإىل عثامن » عليه السالم «احلسن ولده

 :ييل ملا وذلك
 عليه ، فيجبًمظلوما عثامن يرى كانإن » عليه السالم«ًعليا  إن ً:أوال

 ،، ودفع الناس عن ارتكاب مثل هذا املنكر العظيم يف حقهاملظلوم نرص
 .سؤاله إىل ذلك حيتاج والوهو قتل النفس املحرتمة والربيئة، 

 وكيف. النرص عليه يعرض فكيف للقتل، ًمستحقاعثامن  كان وإن
 ..فيه تعاىل اهللا حكم إجراء منع يف يشارك

 الناس بأيدي وال النحو هبذا ال ولكن ،للقتل ًمستحقا يراه كان وإن
 نع همنهاي أن فعليه.. واألحكام احلدود بإجراء الشارع هلم يأذن مل الذين

 أن دون ومن. للعقوبة ًمستحقا يراه الذي ذلك ينرص أن دون من املخالفة
 ..الناس عىل ًومتسلطا ًحاكام البقاء عىل يساعده
 أن يريد كان إن إال ،التقادير مجيع عىل الرسالة هذهرسال إل معنى فال

 ..عثامن بقتل باألمر يتهمونه الذين عذر به يقطع ما ولغريه ألسامة يبني
 كيف سيكون: ريد سؤالف ،األخري حتاملاإل هبذا أخذنا إذا :ًثانيا
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 !لو أن عثامن طلب منه النرص بالفعل؟» عليه السالم«موقفه 
 : ونجيب

 نرصه عىل عثامن ةموافق تأتيه أن بعد» عليه السالم «هأن اجلائز من بأن
 بالرتاجع عن السابق يف فعل كام. عثامن عىل واملواثيق العهود يأخذ سوف

 يرضوا لن الناس أن يعلم »ه السالمعلي«ه ألن. املخالفة، وبالتصدي لعامله
 يرى يكن لمف ،ضحايا وقوع إىل ستنتهي األمور وأن مطالبهم، عن بالتخيل

 باحلكم، يمسك أن يريد عمن ًدفاعا قتلهم يف ةشاركامل جواز» عليه السالم«
.. الناس من أحد يرضاها وال الرشع، يقرها ال التي ممارساته إىل ويعود

 ً.شيئا وا من سياساهتميغري وال حاهلم، عىل عامله يبقىويريد أن 
 فإنه التدخل، إىل عاد إذا» عليه السالم« ًعليا أن أدرك عثامن ولعل

 بأن يأمل يزال ال وكان.. هبا االلتزام يريد ال صعبة ًأمورا شرتط عليهسي
 طلب لنرصته فرفض.. البالد وسائر والعراق، الشام، من العساكر تأتيه
 من النرص طلبه بلغهم أنبعد  حمارصوه، وعاجله.. »عليه السالم «عيل

 ..عليه وأجهزوا عامله،
 اإلمام ورجع ،»عليه السالم «عيل نرصة رفض عثامن كان إذا :ًثاثال
 الدار الناس اقتحم ملا إنه: لقوهلم معنى البذلك، ف هربوأخ أبيه إىل احلسن

: فقال ،عنده جالس وهو ،»عليه السالم «عيل بن احلسن إىل عثامن التفت«
 من أبيك قلب يف ما أعلم فإين خرجت، ما إال األخ ابن يا باهللا سألتك
 .»..الخ عليك الشفقة
ً خوفا »عليه السالم «عيل نرصة رفض قد عثامن أنويدل عىل  :ًرابعا
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 بقول إليه وأرسل النرصة، منه طلب قد كان الذي هو أنه :من رشوطه
 :املمزق
  زقــأم اــومل يـــنـــدركأـف وإال   لـكآ ريـخ فكنً والـمأك كنت فإن

الرشوط التي تاب منها، ثم رجع وعوده » عليه السالم«ٍوحينئذ أخذ 
 .وعن توبته
 صحةأنه ال  هي فالنتيجة هذكرنا ما أطراف مجعنا إذا فإننا بعد،و
 ًطلباذلك  عثامن فأبى ينرصه، أن عثامن عىل عرض» عليه السالم «إنه :قوهلمل

 .هلياإل للثواب
  :يدافعان عن عثمان ‘حلسنان ا

ولديه احلسن واحلسني » عليه السالم«وحني حورص عثامن بعث عيل 
 .، وحممد بن احلنفية وأوالد جعفر شاكني بالسالح ليعينوه»عليهام السالم«

صىل «إن النبي  :فطلبهم عثامن، وأنشدهم باهللا أن يرجعوا، وقال هلم
 وأنا أصرب .اة عىل بلوى أصيبه إين أدخل اجلنَّعهد إيل» اهللا عليه وآله

 . فارجعوا،حتسبأو
 إن :قال يل عثامن يوم الدار : سهلة قال عن أيب،يف الصحاحوروي 

 . وأنا صابر عليه،ً عهداَّ قد عهد إيل»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
أهل سلموه إىل من أجلب عليه من أإن الصحابة  :فكيف يقال

  !؟ ومل يدفعوا عنه،األمصار
 . أعانه بأوالده وأفالذ كبده»عليه السالم«أن أمري املؤمنني  : ثبتوقد
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 .)١(كذا ذكر ابن روزهبان. وهذا مما اتفق عليه الرواة
 ..ً أن طلحة والزبري بعثا بولدهيام أيضا:وزادوا عىل ذلك

 .كالواله احلزين» عليه السالم« ملا قتل عثامن جاء عيل :وقالوا

جرح، وخضب بالدماء عىل باب عثامن، » معليه السال«وإن اإلمام احلسن 
 . ّمن جراء رمي الناس عثامن بالسهام، ثم تسور الثائرون الدار عليه، وقتلوه

، كالواله احلزين، فلطم »عليه السالم«وجاء اإلمام عيل أمري املؤمنني 
ً، وشتم آخرين، منكرا »عليهام السالم«احلسن، ورضب صدر احلسني 

 .)٢(هم عىل البابعليهم أن يقتل عثامن، و
                                     

 ١ ق٣ج) مطبوع ضمن دالئل الصدق(الباطل البن روزهبان هنج بطال  إ)١(
 .٥٧ص) األصل(إحقاق احلق  و١٨٨ص

 ١١٤ص) الطبعة األوىل(» عليه السالم«احلياة السياسية لإلمام للحسن :  راجع)٢(
 ٢ ومروج الذهب ج١١٦ و ١١٥الصواعق املحرقة ص: عن املصادر التالية

 ٥ وأنساب األرشاف ج٤٣ و ٤٤ص ١ واإلمامة والسياسة ج٣٤٥ و٣٤٤ص
 وتاريخ ٢٠٦ ص٥ والبدء والتاريخ ج٩٥ و ٩٣ و ٨٠ و ٧٤ و ٦٩ و ٧٠ص

 عن ابن ٥٤٠ و ٥٢٧ ص١ وسرية األئمة اإلثني عرش ج١٠٥خمترص الدول ص
 ٢٩٠ ص ٤ والعقد الفريد ج ٤١٩ و ٤١٨ ص٣كثري، وتاريخ األمم وامللوك ج

ابن األثري، : دم وعن عن بعض من تق١٩٣ ص١ ق٣ ودالئل الصدق ج٢٩١و 
أن احلسن قاتل :  وفيه٩٨وابن عبد الرب، والفخري يف األداب السلطانية ص

ًقتاال شديدا، حتى كان يستكفه، وهو يقاتل عنه، ويبذل نفسه دونه ً. 
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 :ونقول
عليه «ً لو صح ذلك مل يكن ملعاوية وأشباهه أن يتهموا عليا ً:أوال
 .ًيقتل عثامن، ألهنم لن جيدوا أحدا يصدقهم يف ذلك» السالم
: ًمن عثامن كان سلبيا، وكان يقول» عليه السالم« إن موقف عيل :ًثانيا

كام أن عثامن مل يزل . اهإن قتل عثامن مل يرسه ومل يسؤه، وغري ذلك مما قدمن
، ويتهمه بأنه هو السبب يف كثري مما جيري »عليه السالم«يشتكي من عيل 

ًكام أظهرته نصوص كثرية جدا ذكرنا شطرا كبريا منها يف هذا الكتاب.. له ً ً. 
عليه « أنه قد جترأ مرات كثرية عىل مقام أمري املؤمنني :يضاف إىل ذلك

 .بفيك الرتاب يا عيل: ة ـ، وقال له ـ أكثر من مر»السالم
 ..بل بفيك الرتاب يا عثامن :بقوله» عليه السالم«فأجابه عيل 

بأنه ليس بقادر  :»عليه السالم«ًوهدده أيضا باإلبعاد والنفي، فأخربه 
 .)١(رم ذلك إن شئت: عىل ذلك، وقال له

 استغل طلحة والزبري، وعائشة، ومعاوية وسواهم هذا املوقف :ًثالثا
ثامن، والساعي إىل محله عىل إصالح األمور، فوجهوا التهم إليه، الناصح لع

عليه «مع أهنم كانوا أشد املحرضني، وأقوى املشاركني للناس فيه، أما عيل 
                                     

أنساب  عن ١٩ ص٩جالغدير  و٣٧٩ ص٢جبن أعثم الكتاب الفتوح :  راجع)١(
 ١٦١ ص١جعادة هنج السو ١٦٩ص ٦ج) ط أخرى( و ٥٤ ص٥جاألرشاف 

لقريش ل »عليه السالم«حياة اإلمام احلسني  و٦٥٣ص ٤هبج الصباغة جعن و
 .٣٦٧ ص١ج
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فلم يكن يريد لعثامن أن يقتل عىل هذا النحو، ولكنه مل يكن يرى » السالم
اخذاته بل كان جياهر بمؤ. أن اإلعرتاضات عىل عثامن كانت باطلة: ًأيضا

وقد وعده عثامن بذلك أكثر من مرة، ثم . له، ويدعوه إىل الرتاجع عنها
 ..خيلف بوعده

، وبني الثائرين قد »عليه السالم«وهذا التوافق يف املؤاخذات بني عيل 
استغله سعد بن أيب وقاص، الذي كان هو اآلخر من املحرضني عىل عثامن، 

عليه « يشء ـ استغله ـ الهتامه وكان يرتبص به الدوائر عىل أمل أن يصل إىل
قتله سيف : بام هو بريء منه، فقد سئل سعد عمن قتل عثامن، فقال» السالم

 .سلته عائشة، وشحذه طلحة، وسمه عيل
 !فام حال الزبري؟:  قلت:قال السائل
 .)١(أشار بيده، وصمت بلسانه :قال

 .»عليه السالم«وكان سعد هيدف بكالمه هذا إىل التحريض عىل عيل 
وخيافه يف آن واحد، ملا يعرفه عنه من » عليه السالم«ًوكان سعد حيسد عليا 

 .إيامن ويقني، وصالبة يف الدين
ًمن كان سائال عن دم عثامن، فإن اهللا قتله،  :»عليه السالم«وعن عيل 

                                     
 ٤جبن شبة التاريخ املدينة  و١٢٨ ص١٠ وج٢٣٠و  ٨٣ ص٩جالغدير  )١(

وعن  ١٩٢ ص١ ق٣ ودالئل الصدق ج٨٤ ص٣العقد الفريد جو ١١٧٤ص
 .٢٥٣صلعبد الكريم اخلطيب عيل بن أيب طالب بقية النبوة 
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 .)١(وأنا معه
 :ونقول
 أمر» صىل اهللا عليه وآله« ما ذكر يف الرواية املتقدمة من أن النبي ً:أوال

عثامن بالصرب عىل ما ينزل به، ال تؤيده الشواهد واألدلة التي بني أيدينا، 
 :فالحظ ما ييل
إن ذلك لو صح لبلغ الصحابة، والحتج به بعضهم عىل بعض،  :ألف

 ..ولبلغتنا األجوبة واملربرات التي تذرعوا هبا
الصحابة من » صىل اهللا عليه وآله«بل كان املتوقع هو أن حيذر النبي 

وكان عىل عثامن أن يذكرهم به، ولكنه مل . اب هذا األمر يف حق عثامنارتك
إن عثامن قد ناشد الصحابة، وذكر عدة أمور اعرتفوا : يفعل، فإهنم يقولون

وإن كانت لنا مؤاخذات كثرية عىل تلك .. له هبا، وليس ذلك من بينها
 ..املناشدات املدعاة

ابن عامر، ويزيد بن إن عثامن مل يصرب، بل كتب إىل معاوية، و :ب

                                     
تقريب و ٣٠٨ ص٤جمامة الشايف يف اإلو ٦٨٥ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف  )١(

 عن ابن أيب ٩٧ ص١٣كنز العامل جو ٢٩٤ص الصالح احللبي يبألاملعارف 
 ٣٣٩صبن البطريق الالعمدة و ١٩٢ ص١ ق٣شيبة، ودالئل الصدق ج

تاريخ و ٤٠صتأويل خمتلف احلديث  و٣٠٨و  ١٦٥ ص٣١جبحار األنوار و
ورشح هنج  ٣٣٦ ص٢جصحيح ابن حبان و ١٢٦٨ ص٤جبن شبة الاملدينة 

 .٦٦ ص٣البالغة للمعتزيل ج
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إهنم كفروا، ونزعوا : أسد، وأهل الشام يستنفرهم حلرب أهل املدينة، وقال
 ..)١(يدهم من الطاعة، ونكثوا البيعة

وحني كتب أهل املدينة إليه يدعونه إىل التوبة أو القتل شاور نصحاءه 
 ..وأهل بيته، فأشاروا عليه بمطاولتهم حتى يأتيه املدد

 فجعل يتأهب، ويستعد بالسالح، وقد كان اختذ :إىل أن يقول النص
ًجندا عظيام من رقيق اخلمس، فلام مضت األيام الثالثة ثار به الناس ، إذ )٢(ً

 ..كان عثامن قد مر بالقرب منهم
قد رضب ولطم » عليه السالم«ً ما زعمته الروايات من أن عليا :ًرابعا

عليه « احلسني صدر» عليه السالم«ولديه، ال يصح، إذ كيف يرضب عيل 
وال ارتكبا ! ً، ومها مل يقرتفا ذنبا؟»عليه السالم«، ويلطم احلسن »السالم
 !ًجرما؟

ً لنفرتض أن أحدا اخربه بأهنام قد قرصا يف املهمة املوكلة إليهام، :ًخامسا

                                     
) دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية و١٩٤ ص١ ق٣ دالئل الصدق ج)١(

رشح هنج البالغة  و١٤٨ ص١ ق٢ ج والعرب وديوان املبتدأ واخلرب٢٠٢ ص٧ج
 ١جعيان الشيعة أ و١٧٠ ص٣جالكامل يف التاريخ  و١٥١ ص٢ جللمعتزيل

 .٤٤٣ص

الغدير  و١٧١ص ٣جالكامل يف التاريخ و ٤٠٤ ص٣جمم وامللوك تاريخ األ )٢(
 عن الطربي والواقدي ١٩٤ ص١ ق٣ ودالئل الصدق ج١٧٦ ص٩ج

 ..وغريمها
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فكيف يرضهبام قبل أن يسأهلام عن ذلك، ويسمع دفاعهام، ودفعهام للتهمة 
 !املوجهة إليهام؟
أهنام خالفا أمره، أو قرصا يف أداء » عليه السالم«ف يصدق  كي:ًسادسا

» عليه السالم«وهو . املهمة، واحلال أن القرآن يعلن طهارهتام وعصمتهام
أبومها وأعرف الناس هبام، وبام أنزل اهللا تعاىل من القرآن يف حقهام، وبام 

 ! يف فضلهام؟»صىل اهللا عليه وآله«صدر عن رسول اهللا 
ًن الدفاع عن عثامن واجبا والزما إىل هذا احلد، فلامذا مل  إن كا:ًسابعا ً
إىل ذلك بنفسه، فان هيبته وموقعه، وسطوته » عليه السالم«يبادر هو 

 ..وعظمته يف الناس ستمنع الناس من اإلقدام عىل قتل عثامن
ومن أهل العدوان .. ًشامتا للناس» عليه السالم« متى كان عيل :ًثامنا
 !عليهم؟
قد جرح يف الدفاع » عليه السالم«إذا صح أن اإلمام احلسن  :ًتاسعا

أال يدل حاله، وما نزل ! عن عثامن حتى خضب بالدماء، فلامذا يلطمه أبوه؟
 !..به عىل أنه مل يقرص يف أداء املهمة املوكلة إليه؟

، »عليهام السالم« إذا كان عثامن قد طلب من احلسن واحلسني :ًعارشا
 جعفر أن ينرصفوا، فإن كانوا قد عصوه وبقوا وابن احلنفية، وأوالد

إلظهار مدى حرصهم عليه، ! يدافعون، فلامذا مل ترصح الرواية بذلك؟
وتفانيهم يف احلفاظ عىل حياته، وأهنم مل يقرصوا يف الدفاع عنه إذن، فلامذا 

 !!هذا، ويرضب ذاك، ويشتم أولئك كام يزعمون» عليه السالم«يلطم عيل 
عوا عثامن، وانرصفوا عن املشاركة يف الدفاع عنه، وإن كانوا قد أطا
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، فإهنم مل حيرضوا ما »عليه السالم«فلامذا يرضهبم، ويشتمهم ويلطمهم عيل 
 .جرى، وقد منعهم صاحب العالقة من معونته

 ما معنى ذكر طلحة والزبري يف مجلة من مل يرض بقتل :حادي عرش
جلبني عليه، وطلحة هو ًعثامن، فإهنام وخصوصا طلحة كانا يف طليعة امل

 .الذي منع املاء عنه
.. ًبل إن مروان هو الذي قتل طلحة يف حرب اجلمل ثارا منه لعثامن

وقد حتدثنا عن ذلك حني تعرضنا حلصار عثامن، ومنع املاء عنه، وحماولة 
 ..إيصال املاء إليه» عليه السالم«عيل 

أن دعوى :»اهللارمحه « ذكر العالمة الشيخ حممد حسن املظفر :ثاين عرش
قد أرسل احلسنني » عليه السالم«ًإتفاق املؤرخني عىل أن عليا : ابن روزهبان

ًألن عددا منهم إقترص عىل ذكر .. لنرصة عثامن غري سديدة» عليهام السالم«
عليه «ويضيف بعضهم اإلمام احلسني .. »عليه السالم«اإلمام احلسن 

 .)١ً(أيضا» السالم
 .)٢(تبعد ذلككام أن السيد املرتىض يس

  .)٣(إن قتل عثامن مل يرسه ومل يسؤه: قال» عليه السالم« إنه :ثالث عرش
                                     

 . عن الطربى، وابن األثري، وابن عبد الرب١٩٢ ص١دالئل الصدق ج:  راجع)١(

 .٨ ص٣ح هنج البالغة للمعتزيل جرشو ٢٤٢ ص٤جمامة الشايف يف اإل:  راجع)٢(

الغدير  و٦١٠صلشريازي لكتاب األربعني  و٨٠ ص٢جرشح األخبار :  راجع)٣(
 .١٢٨ ص٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٧٠ ص٩ج
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 .)١( بأن عثامن استأثر فأساء األثرة، وجزعتم فأسأتم اجلزعً:ورصح أيضا
فمن يقول هذا، ال يطري لبه، وال يطيش عقله، وال يكون كالواله 

 ..احلزين حني قتل عثامن
فقد ال يكون ألجل أنه يرى أنه قتل وإن كان قد حصل يشء من ذلك 

ًمظلوما، بل لعله ألجل أن قتله هبذه الطريقة سيفتح باب الفتنة، وسينتهي 
 .باستغالل أهل األطامع هلذا احلدث يف الوصول إىل مآرهبم

ولده » عليه السالم«إن إرسال أمري املؤمنني :  قد يقال:رابع عرش
امن ال يتالءم مع ما عرف عن للدفاع عن عث» عليه السالم«اإلمام احلسن 

عليهام «، من أنه كان يكف اإلمامني احلسنني »عليه السالم«اإلمام عيل 
صىل اهللا «عن احلرب يف صفني، ألال ينقطع هبام نسل رسول اهللا » السالم

 .»عليه وآله
أن يردا » عليهام السالم« بأنه مل يكن يريد منهام :وقد جياب عن ذلك
، فإن كثرة الناس ومحاستهم قد جتعل هذا العمل الناس عن عثامن بالقوة
بل اهلدف من ارساهلام هو إظهار تصميمه عىل . يصل إىل حد املجازفة

احلفاظ عىل حياة عثامن، لكي ال يقتل هبذا النحو، ال إىل إدخال ولديه يف 

                                     
مستدرك (مصباح البالغة  و٧٦ و ٧٥ ص١ج )برشح عبده(هنج البالغة : راجع )١(

بحار األنوار و ١٨١صبن طاووس الكشف املحجة  و٨١ ص٤ج) هنج البالغة
رشح هنج  و٢٢٢ ص٥جهنج السعادة  و٦٩ ص٩جالغدير  و٤٩٩ ص٣١ج

 .٥٢٧ ص٢جسري أعالم النبالء  و١٢٦ ص٢ج للمعتزيلالبالغة 
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 .حرب رضوس، فيها خطر كبري عليهام
عليه « لكان  لو كان قد أرسلهام للدفاع عن عثامن:ًوقد يقال أيضا

 ..قد ذكر ذلك ملعاوية، حني كان يتهمه باملساعدة عىل قتله» السالم
يطوف » عليه السالم«كام أن عمرو بن العاص رأى اإلمام احلسن 

بالطحني، أومن احلق أن تطوف بالبيت، كام يدور اجلمل : بالبيت، فقال له
 .)١(!؟البيض، وأنت قاتل عثامن عليك ثياب كغرقئ
بأنه قد دافع عن عثامن بسيفه، » عليه السالم«مام احلسن فلم جيبه اإل

 !فكيف يكون قاتله؟
 بأن معلومية كذب ابن العاص للناس فيام :ويمكن أن جياب عن هذا

عن » عليه السالم«تغني اإلمام احلسن » عليه السالم«يفرتيه عىل اإلمام 
 ..ذكر ذلك

اقفني عىل ولكنه جواب ال يكفي، فإن أكثر الناس قد ال يكونون و
والذين حرضوا كانوا قلة بالنسبة .. كذب عمرو، ألهنم مل حيرضوا ما جرى

 .إىل سائر الناس يف جمتمع اإلسالم
                                     

بحار  و٢٨ و ٢٧ ص١٦ وج٢٤٤ ص١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج: راجع )١(
 وهنج ٢٢٥ ص١١ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٠٢ ص٤٤جاألنوار 
 ٤ج) ط اإلستقامة(مم وامللوك األ تاريخ و٢١٢ ص ٢ج) عبدهبرشح (البالغة 

 واإلختصاص ٤٩٣ و٤٩٢ ص١ والفصول املهمة البن الصباغ ج٤٤ص
 .١٧٩ص
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  :الرأي األمثل حول نصرة عثمان
ًعن عثامن، استنادا » عليهام السالم«وقد استبعد البعض دفاع احلسنني 

عليهم «لديه ِّإىل أن خطة عثامن وسريته، تبعد كل البعد إقدام عيل وو
 .عىل نرصته» السالم

ً أن يتخذوا موقفا خيالف موقف البقية الصاحلة من الصحابة، :كام ويبعد
 .وينفصلوا عنهم

عليهام «ولو فرض حدوث ذلك، فإنه مل يكن إال لدفع التهمة عن ابنيه 
 .)١(باإلشرتاك يف دمه» الصالة والسالم

ّ شكه يف إرسال أمري ًأيضا» رمحه اهللا«ويلوح من كالم السيد املرتىض 
فإنام أنفذمها ـ إن «: ولديه للدفاع عن عثامن، قال» عليه السالم«املؤمنني 

كان أنفذمها ـ ليمنعا من انتهاك حريمه، وتعمد قتله، ومنع حرمه ونسائه 
 . )٢(»ومل ينفذمها ليمنعا من مطالبته باخللع. من الطعام والرشاب

من املستبعد أن يزج  «:»اهللارمحه «وعىل حد تعبري العالمة احلسني 
يف تلك املعركة للدفاع عن » صىل اهللا عليه وآله«برحيانتي رسول اهللا 

الظاملني، وهو الذي وهب نفسه وكل حياته للحق والعدالة، وإنصاف 
 . )٣(املظلومني

                                     
 . ١١٦ و ١١٥ ص١ جللقريش» عليه السالم«احلسن اإلمام حياة : راجع) ١(
 . ٨ ص٣ ج للمعتزيلالبالغةرشح هنج و ٢٤٢ ص٤جمامة الشايف يف اإل )٢(
 . ٤٢٨ ص١ جة اإلثني عرشسرية األئم) ٣(



  ١٨ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٣١٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًإن اخلليفة كان مستحقا للقتل بسوء  «:وأوضح ذلك باحث آخر، فقال
ون بقتله هم مجهرة الصحابة األخيار، وال فعله، كام أن قتلته، أو الراض

 .)١(»يعقل أن يقف احلسنان يف وجه هؤالء وضدهم
 :ونقول

عليه « إن اإلمام احلسن :إننا ال نشك يف كذب الرواية التي تقول
، وإن »عليه السالم«ًقد جرح يف الدفاع عن عثامن، ألن اإلمام عليا » السالم

 أحدمها ـ ليعرضنا عىل عثامن أن كان يمكن أن يكون قد أرسل ابنيه ـ أو
 .. يدافعا عنه، فعرضا له املهمة، فردمها، ومل يقبل منهام ذلك

ولعل الرواة قد زادوا عىل الرواية بعض ما هو يف مصلحة عثامن ـ وقد 
 ..ذكرنا فيام سبق أهنا زيادات ال جتد ما يؤيدها يف الواقع العميل

 :ومن النصوص التي تدل عىل ما نقول
انطلق يا ابني إىل : ثم دعا عيل بابنه احلسن، فقال«: ل ابن أعثمقا ـ ١

 !أفتحب أن أنرصك؟ : يقول لك أيب: عثامن، فقل له
 ال، ما أريد ذلك، ألين :فأقبل احلسن إىل عثامن برسالة أبيه، فقال عثامن

 ..قد رأيت رسول اهللا
 . )٢(» فسكت احلسن، وانرصف إىل أبيه، فأخربه بذلك:إىل أن قال

يف املنام ربام تكون » صىل اهللا عليه وآله« أن رؤيا رسول اهللا :يالحظو
                                     

 . ٥١ و٥٠ صآلل يس» عليه السالم«اإلمام احلسن بن عيل ) ١(
 .٤٢٣ ص٢ج) ط دار األضواء( و ٢٢٨ ص٢ جالفتوح البن اعثم) ٢(
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من زيادات الرواة، أو أن عثامن أراد أن يذكر هذه الفضيلة لنفسه، لتخويف 
 ..وربام.. وربام.. أعدائه من مغبة اإلقدام عىل قتله

 . .ثم اقتحم الناس الدار عىل عثامن وهو صائم«: ًقال ابن أعثم أيضا ـ ٢
:  والتفت عثامن إىل احلسن بن عيل، وهو جالس عنده، فقال: أن قالإىل

سألتك باهللا يا ابن األخ إال ما خرجت؟ فإين أعلم ما يف قلب أبيك من 
 ..الشفقة عليك

 . )١(»، وخرج معه عبد اهللا بن عمر»ريض اهللا عنه«فخرج احلسن 
ام مرين ب: ثم دخل عليه احلسن بن عيل، فقال«: قال ابن قتيبة ـ ٣

ارجع يا ابن أخي، اجلس يف بيتك، : فقال له عثامن. شئت، فإين طوع يديك
 . )٢(»حتى يأيت اهللا بأمره

سعد بن مالك، وأبو : َّوشمر أناس من الناس، فاستقتلوا، منهم« ـ ٤
هريرة، وزيد بن ثابت، واحلسن بن عيل، فبعث إليهم عثامن بعزمه ملا 

 . )٣(»انرصفوا، فانرصفوا
                                     

 . ٤٢٥ ص٢ج) ط دار األضواء( و ٢٣١ ص٢ جالفتوح البن اعثم) ١(
 )يحتقيق الشري( و ٤١ ص١ج )حتقيق الزيني( و ٣٩ ص١ جاإلمامة والسياسة) ٢(

 ١٣٤ ص٢ جوحياة الصحابة ٣٩٠ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق و ٥٨ ص١ج
 . ٢٦٩ ص٢ جعن الرياض النرضة

سيف بن عمر الضبي لالفتنة ووقعة اجلمل  و٣٨٩ ص٣مم وامللوك جتاريخ األ) ٣(
  .٣٢١ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و٦٣ص
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 .أن ائتني: ن إىل عيل بن أيب طالببعث عثام« ـ ٥
 يا ابن أخي، أتقدر عىل أن :ه عثامنًفبعث حسينا ابنه، فلام جاءه، قال ل

 !متنعني من الناس؟
 . ال:قال
 .ٍ فأنت يف حل من بيعتي، فقل ألبيك يأتني:قال

فقام إليه . فجاء احلسني إىل عيل، فأخربه بقول عثامن، فقام عيل ليأتيه
 .»..ذ بضبعيه، يمنعه من ذلكابن احلنفية، فأخ

 . )١( أن قد قتل عثامن:ويف هذه األثناء جاء الرصيخ
نظر مروان بن احلكم إىل احلسني بن عيل «: قال أبو خمنف يف روايته ـ ٦

 !ما جاء بك؟: فقال
 . الوفاء ببيعتي:قال
 ! اخرج عنا، أبوك يؤلب الناس علينا، وأنت هاهنا معنا؟:قال

 . )٢(»ً، فلست أريد قتاال وال آمر به انرصف:وقال له عثامن
الوفاء  «:»عليه السالم«حلسني ونحن وإن كنا نرى أن قول اإلمام ا

ًغري صحيح، فإنه ـ إن كان قد بايع فإنام بايع مكرها، حتت طائلة » ببيعتي
 ..التهديد بالقتل، وهي بيعة باطلة

                                     
 . ٩٤ ص٥ جأنساب األرشاف) ١(
 . ٧٨ ص٥ جأنساب األرشاف) ٢(



  ٣١٧                                              !..عن عثمان؟‘ هل دافع احلسنان : الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

له » معليه السال«عىل أنه قد كان عىل مروان أن يتخذ من نرص احلسني 
 ..ًذريعة للتشنيع عىل أبيه، لو كان صادقا فيام يدعيه من تأليبه الناس عليهم

 :ومن جهة أخرى نقول
وقد أرسل يطلب النجدة من ..  أن عثامن كان بصدد القتال:قد علمنا

 : األقطار، فال يصح قول الرواية، إنه قال
 .ًلست أريد قتاال، وال آمر به

 تقدم يشري إىل أن عثامن قد رفض مساعدة  أن ما:غري أن مما ال شك فيه
عليهام «وأهنام مل يشاركا » عليهام السالم«اإلمام احلسن، أو هو مع احلسني 

 . يف دفع الثائرين عنه» السالم
ولعل العرض والرفض قد تعدد عدة مرات، كام أنه مل يمكن تأييد 

ه القضية، ثم قد جرح يف هذ» عليه السالم«الرواية القائلة بأن اإلمام احلسن 
بالنسبة إليه وألخيه ما كان، مما تقدمت اإلشارة » عليه السالم«كان من عيل 

 . إىل أنه مردود ومرفوض
قد ساعد عىل نجاة » عليه السالم«نعم، ربام يكون اإلمام احلسن 

البعض، من دون اشرتاك يف القتال، وإنام بام له من احرتام خاص يف 
» عليه السالم«وبني مروان بن احلكم، قال النفوس، ففي حماورة جرت بينه 

أفال أرقت دم من وثب عىل عثامن يف الدار، فذبحه كام يذبح «: ملروان
 . اجلمل، وأنت تثغو ثغاء النعجة، وتنادي بالويل والثبور، كاألمة اللكعاء

لقد ارتعدت فرائصك، ! أو ناضلت عنه بسهم؟! أال دفعت عنه بيد؟
 يستغيث العبد بربه، فأنجيتك من القتل، وغيش برصك، فاستغثت يب كام
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ولو رام ذلك لذبح كام ذبح ابن ! ومنعتك منه، ثم حتث معاوية عىل قتيل؟
 . )١(»..عفان الخ

  :وجهة نظر معقولة
َّفإن ثمة وجهة نظر أخرى جديرة . وأما بالنسبة للدفاع عن عثامن

ًبالتقدير، وقمينة بأن تقدم تفسريا صحيحا، ومنطلقا موضوعيا ً ً ً ومنطقيا ً
القايض بعدم الدخول . يف هذه القضية» عليه السالم«ملوقف أمري املؤمنني 

 . املبارش للدفع عن عثامن، وبعدم الرضا عن األسلوب الذي اتبع يف قتله
 : ًوملخص ما يمكن اعتباره كافيا لتربير هذا املوقف

ًعية، ، وإن كان ال يرى خالفة عثامن رش»عليه السالم«أن أمري املؤمنني 
وكان عىل اطالع تام عىل مجيع املخالفات والتجاوزات، التي حصلت يف 

 . أيام حكمه
 أن الفساد قد استرشى، وتفاقم خطره، حتى مل يعد :ويرى رأي العني

 .. من السهل حتمله، أو اإلغضاء عنه
 أن عالج األمر هبذا :وإن كان يرى ذلك ـ إال أنه مل يكن يرى.. إنه

 ..  العنيف هو الطريقة املثىل والفضىلاألسلوب اإلنفعايل
 إنه استأثر فأساء األثرة، :عن عثامنقوله » عليه السالم«وقد نقل عنه 

                                     
 .  ويف هامشه عن املحاسن واألضداد١٣٥ ص١ جواملساوياملحاسن ) ١(
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 . )١( اجلزع) وجزعوا فأساؤوا(وجزعتم فأسأتم 
 إال ألن قتل عثامن يف تلك الظروف، وعىل النحو الذي ..وما ذلك

 أن يلحق به كان، مل يكن بالذي خيدم قضية اإلسالم، بل كان من شأنه
ًرضرا فادحا، وجسيام ً إذ هو يعطي الفرصة ألولئك املرتصدين من .. ً

أصحاب املطامع واألهواء إلستغالل جهل الناس، وضعفهم، وظروف 
حياهتم، وما تركته السياسات من آثار سلبية عىل مفاهيمهم، ويف عقليتهم، 

ولئك األمر الذي هيأ الفرصة أل.. ونظرهتم، ويف عقائدهم، وغري ذلك
املرتصدين، لرفع شعار األخذ بثارات عثامن، واختاذ ذلك ذريعة للوقوف 

، وإلقاء الشبهات »عليه السالم«يف وجه الرشعية املتمثلة بأمري املؤمنني 
وهذا ما .. »عليه السالم«والتشكيكات حول موقفه وموقف أصحابه 

حصل بالفعل، ونشأت عنه حروب اجلمل، وصفني، والنهروان، عىل 
 ..حو الذي سجله التاريخالن

ولو أهنم اكتفوا بخلع عثامن، ومل يقتلوه لكفاهم ذلك، ولكن األمور مل 
ًتقف عند هذا احلد، ولربام كان ذلك أمرا مدبرا بليل، خصوصا من قبل  ً ً

 ..وبرىض من معاوية وعمرو بن العاص وغريهم.. طلحة والزبري

                                     
مستدرك هنج (مصباح البالغة  و٧٦ و ٧٥ ص١ ج)برشح عبده(هنج البالغة : راجع) ١(

 ٣١ج بحار األنوار و١٨١صبن طاووس الكشف املحجة  و٨١ ص٤ج) البالغة
رشح هنج البالغة  و٢٢٢ ص٥جهنج السعادة  و٦٩ ص٩جالغدير  و٤٩٩ص

  .٥٢٧ ص٢جسري أعالم النبالء  و١٢٦ ص٢ جللمعتزيل
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 ذلك كله، بصورة ًواقفا عىل» عليه السالم«وقد كان أمري املؤمنني 
إنكم صناديد «: تامة، حتى انه حينام جاءه اليمنيون لتهنئته باخلالفة، قال هلم

اليمن وساداهتا، فليت شعري، إن دمهنا أمر من األمور كيف صربكم عىل 
كان يتوقع » عليه السالم«أنه : مما يعني.. )١(»رضب الطال، وطعن الكال

ًمنذئذ حروبا، ال بد له من خوضها، ضد  .  أصحاب املطامع واملنحرفنيٍ
ًوقد كان ذلك بطبيعة احلال وباال عىل اإلسالم، وعىل املسلمني، وسببا  ً َ َ
للكثري من املصائب والباليا، التي ال يزال يعاين اإلسالم واملسلمون من 

 .. آثارها
مل يكن يرغب يف قتل عثامن » عليه السالم« أن أمري املؤمنني :فاتضح

» عليهام السالم«دثت، وإذا كان قد أرسل احلسنني هبذه الصورة التي ح
ليعرضا عليه الذب عنه، فلم يرض بذلك عثامن، فسببه هو أن يعرف الناس 

عليه يف أمر عثامن ال .. و.. أن ما سوف يدعيه بنو أمية وطلحة والزبري و
ًوقد بلغ يف دفاعه عنه حتى ال يقتل هبذا النحو حدا جعل .. صحة له هذا
 .ما كان أحد أدفع عن عثامن من عيل«:  بذلك ويقولمروان يعرتف
 ! ما لكم تسبونه عىل املنابر؟:فقيل له
 .)٢(» إنه ال يستقيم لنا األمر إال بذلك:قال

                                     
 . ٤٤١ ص٢ج) ط دار األضواء( و ٢٥٥ ص٢ جالفتوح البن أعثم) ١(
)  قمـدار الثقافة ط (و  ٨٨ ص والنصائح الكافية٥٣ صالصواعق املحرقة) ٢(

= رشح هنج :  وراجع٢٦٤ و ١٤٧ ص٧جر ـالغدي، ودارقطنيـعن ال ١١٤ص
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واهللاِ، لقد دفعت عنه، حتى خشيت أن  «:»عليه السالم«ويقول عيل 
 .)١(»ًأكون آثام

حح وهو إنام يدفع عنه بالطلب من عثامن أن يصلح األمور، ويص
 ..ويطمئن الناس إىل مصريهم ومستقبلهم.. األخطاء، ويبعد بطانة السوء عنه

كام أنه من جهة أخرى مل يكن يريد أن تكون حماوالته دفع القتل عن 
فكان يذكر .. ًعثامن، موجبا لفهم خاطيء حلقيقة رأيه يف عثامن، ويف خمالفاته

ًتلك املخالفات ترصحيا تارة، وتلوحيا أخرى، وجييب س ائليه عن أمر عثامن ً
ًبأجوبة رصحية أحيانا، ومبهمة أحيانا أخرى، أو عىل األقل ال تسمح  ً

 .. )٢(بالتشبث هبا واستغالهلا، من قبل املغرضني واملستغلني
مل يكن يسكت عن تلك املخالفات التي كان يرى » عليه السالم«إنه 

ًهبا خطرا دامها ومدمرا ً  باحلقيقة مرة بعد جيهر» عليه السالم«بل ما انفك .. ً
أخرى، وقد حاول إسداء النصيحة لعثامن يف العديد من املناسبات، حتى 

                                     
تاريخ  و٢٨٣صلجاحظ لالعثامنية  و٢٢٠ ص١٣ج للمعتزيلالبالغة = 

 . ٤٦١ ص٣جلذهبي لاإلسالم 
 ٦٩ ص٩وج ٣٨١ ص٨جالغدير و ٢٣٣ ص٢ج) برشح عبده (هنج البالغة) ١(

ومصادر هنج  ٤٧٣ ص٣١جبحار األنوار و ٢٩٦ ص١٣جرشح هنج البالغة و
 عن ٧٩ ص٦ ج عن العديد من املصادر، وهبج الصباغة١٨٩ ص٣ جالبالغة

 ..  عنه حتى إين ألستحي الخواهللا، ما زلت أذب: الطربي، وفيه
 . ٧٧ـ  ٦٩ ص٩ جكتاب الغدير: راجع هذه األجوبة يف) ٢(
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 .)١(ًضاق عثامن به ذرعا، فأمره أن خيرج إىل أرضه بينبع
عليه « بأن عثامن قد واجه اإلمام احلسن :كام أن النصوص رصحت

س إليه ٌّكان عيل كلام اشتكى النا«بأنه ال يرغب بنصائح أبيه، فقد » السالم
إن : إليه، فلام أكثر عليه، قال» عليه السالم«أمر عثامن، أرسل ابنه احلسن 

 .ونحن أعلم بام نفعل، فكف عنا! ًأباك يرى أن أحدا ال يعلم ما يعلم؟
 . )٢(»..فلم يبعث عيل ابنه يف يشء بعد ذلك

نرصهتام عىل » عليهام السالم« أن عرض احلسنني :يتضح.. وهكذا
من أبيهام أمري املؤمنني صلوات اهللا وسالمه عليه، وهذا عثامن كان بأمر 

، الذي هو خط اإلسالم »عليهم السالم«منسجم كل اإلنسجام مع خطهم 
وهو يدخل يف عداد تضحياهتام اجلسام ـ وما أكثرها ـ . الصايف، والصحيح

 ..يف سبيل هذا الدين، ومن أجل إعالء كلمة احلق

                                     
رشح و ٤٧٣ ص٣١جبحار األنوار و ٢٣٣ ص٢ج) برشح عبده( غةهنج البال) ١(

 عن الطربي، ٧٩ ص٦ جوهبج الصباغة ٢٩٦ ص١٣ج للمعتزيلهنج البالغة 
 ٩ جدير عن العديد من املصادر، والغ١٨٩ ص٣ جومصادر هنج البالغة

 . ً عن مصادر أخرى أيضا٦٩ و ٦٢ ـ ٦٠ص
 ١ ج وعن اإلمامة والسياسة٢٧٤ ص٢ الفريد ج عن العقد٧١ ص٩ جالغدير) ٢(

 .١٨٠ ص٢جبن الدمشقي الجواهر املطالب  و٣٠ص
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  : معاوية هو قاتل عثمان
أن قتل عثامن :  إن معاوية قد أدرك منذ البداية:ً بعيدا إذا قلناوال نذهب

ويشهد .. خيدم مصاحله وأهدافه، وأنه كان يرغب يف أن يتم عىل عثامن ما تم
 :ملا نقول
ًإن عثامن قد استنجده، فتلكأ عنه، وتربص به، ثم أرسل جيشا،  ـ ١

: يقولوحذر قائده من أن . وأمره باملقام بذي خشب، وال يتجاوزها
 .الشاهد يرى ما ال يرى الغائب، فإنني أنا الشاهد وأنت الغائب«

ٍ فأقام بذي خشب، حتى قتل عثامن، فاستقدمه حينئذ معاوية، :لقا
وإنام صنع ذلك معاوية ليقتل . فعاد إىل الشام باجليش الذي كان أرسل معه

 . )١(»عثامن، فيدعو إىل نفسه
ولعمري، ما قتله «: إليه» المعليه الس«كتب عيل أمري املؤمنني  ـ ٢

ُغريك، وال خذله سواك، ولقد تربصت به الدوائر، ومتنيت له األماين َ َ َ«)٢( . 
                                     

الغدير و ٩٨ ص٣٣جبحار األنوار و ١٥٤ ص١٦ جللمعتزيلالبالغة رشح هنج ) ١(
 ٢٠ صوالنصائح الكافية ١٢٨٩ ص٤جبن شبة التاريخ املدينة و ١٥٠ ص٩ج

 . ١٦٦ ص سرية وتاريخ،عن البالذري، واإلمام عيل بن أيب طالب
دار إحياء الكتب ط (و  ٤١١ ص٣ج) ط قديم ( للمعتزيلالبالغةرشح هنج  )٢(

 عن ٢٠ ص والنصائح الكافية١٥٠ ص٩ جوالغدير ٨٤ ص١٥ج) العربية
عليه «ن أيب طالب الكامل، والبيهقي يف املحاسن واملساوي، واإلمام عيل ب

= مستدرك هنج (مصباح البالغة عتزيل، و عن امل١٦٧ صسرية وتاريخ» السالم
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إنك إنام نرصت عثامن حينام كان «: فيام كتبه له» عليه السالم«وعنه  ـ ٣
 . )١(»النرص لك، وخذلته حينام كان النرص له

إن ! قتلة عثامن؟فام نحن و«: وكتب أبو أيوب األنصاري ملعاوية ـ ٤
 .)٢(»..الذي تربص بعثامن، وثبط أهل الشام عن نرصته ألنت الخ

ًإنك ال جتد شيئا تستغوي به الناس، «: وكتب إليه شبث بن ربعي ـ ٥
قتل إمامكم : وتستميل له أهواءهم، وتستخلص به طاعتهم، إال أن قلت هلم

 وقد علمنا ًمظلوما، فهلموا نطلب بدمه، فاستجاب لك سفهاء طغام رذال،
 .)٣(»أنك قد أبطأت عنه بالنرص، وأحببت له القتل هبذه املنزلة التي تطلب

                                     
 .١٢٥ ص٣٣جبحار األنوار  و٥٦ ص٤ج) البالغة= 

مستدرك هنج (مصباح البالغة و ٦٢ ص٣ج) برشح عبده (هنج البالغة: راجع) ١(
 ٣٣جبحار األنوار و ٢٦٥ ص١جلطربيس لحتجاج اإلو ٥٥ ص٤ج) البالغة

 والنصائح الكافية ١٦٨ ص٤جهنج السعادة و ١٤٩ ص٩جالغدير و ٩٨ص
 ٥البالغة البن ميثم جورشح هنج  ٤٠ص)  قمـدار الثقافة ط (و  ٢٠ص
 .١٥٣ ص١٦ جلمعتزيلهنج البالغة لرشح  و٨١ص

حتقيق  (و ٩٧ ص١ج )حتقيق الزيني(و  ١١٠ و ١٠٩ ص١ جاإلمامة والسياسة) ٢(
 البالغة عنه، وعن رشح هنج ١٥١ ص٩ جوالغدير ١٣٠ ص١ج )الشريي
الدرجات  و٥٠٢ ص٣٢جبحار األنوار  و٤٤ ص٨ وج٢٨١ ص١ جللمعتزيل
 . ٣٦٨صلمنقري لصفني  و٢٨٦ ص٦جأعيان الشيعة  و٣١٩صالرفيعة 

= ٩ والغدير ج٥٧٠ ص٣ألمم وامللوك ج وتاريخ ا١٨٨ و ١٨٧صفني للمنقري ص) ٣(
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فلام جاء معاوية الكتاب تربص به، وكره إظهار : وقال الطربي ـ ٦
فلام . وقد علم اجتامعهم. »صىل اهللا عليه وآله«خمالفة أصحاب رسول اهللا 

 . )١(..أبطأ أمره عىل عثامن الخ
فأقسم باهللا، ألنت املرتبص بقتله، ..«:  عباسوكتب إليه ابن ـ ٧

َواملحب هلالكه، واحلابس الناس قبلك عنه عىل بصرية من أمره ِ.. 
.. ولقد أتاك كتابه ورصخيه، يستغيث بك ويسترصخ، فام حفلت به

 . )٢(»ًفإن يك قتل مظلوما فأنت أظلم الظاملني.. فقتل كام كنت أردت
 .)٣(ًفيه ذلك أيضاوالبن عباس كتاب آخر يذكر له  ـ ٨

                                     
 ورشح هنج ٢٨٦ ص٣ عنهام، والكامل البن األثري ج٣٠٧ ص١٠ وج١٥٠ص= 

النصائح الكافية  و٤٤٩ ص٣٢جبحار األنوار  و١٥ ص٤البالغة للمعتزيل ج
مستدرك  و٤٨٢ ص١جأعيان الشيعة  و٤٢٧ ص٢جمواقف الشيعة و ٤٢ص

 . ٣٣٥ ص٥جسفينة البحار 
 . ١٩٠ ص٩جالغدير  و٤٠٢ ص٣ج) مؤسسة األعلميط ( تاريخ األمم وامللوك )١(
 واإلمام ٩٩ ص٣٣بحار األنوار ج و١٥٥ و ١٥٤ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٢(

 . ١٥٠ و ١٣٤ ص٩ج الغدير  عنه، و١٦٧عيل بن أيب طالب، سرية وتاريخ ص
ط مركز النرش ( و ١٨١ واملناقب للخوارزمي ص٢٥٦ ص٣الفتوح البن أعثم ج) ٣(

 ١ ج)حتقيق الزيني(  و١١٣ ص١ واإلمامة والسياسة ج٢٥٧ص) اإلسالمي
 ٨ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج١٣٣ ص١ ج)حتقيق الشريي( و ١٠٠ص
=  ٥٠٤ ص١جأعيان الشيعة  و٣٢٥ ص١٠ وج١٥٠ ص٩ والغدير ج٦٦ص
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َإنه ملا نعي عثامن إىل معاوية: كام أن املنقري يقول ـ ٩ ِ ضاق معاوية «: ُ
 : ًصدرا بام أتاه، وندم عىل خذالنه عثامن، وقال يف مجلة أبيات له

  )١(وقصـري فيـه حسـرة وعـويل  ندمـت علـى ما كان من تبعي اهلوى 
عن سبب عدم نرصه وحينام سأل معاوية أبا الطفيل الكناين  ـ ١٠

ُمنعني ما منعك، إذ تربص به ريب املنون، وأنت بالشام«: عثامن، قال له َّ . 
 ! أو ما ترى طلبي بدمه نرصة له؟:قال

 :  أنت وعثامن كام قال الشاعر اجلعدي:فضحك أبو الطفيل، ثم قال
  )٢(اتـي مـا زودتـنـي زاداـ ويف حي  ال ألفـيـنك بعـد املـوت تـنـدبـني 

                                     
 رشح و١١٣صالدرجات الرفيعة و ٤١٥لمنقري صلصفني  و٥٥ ص٨وج= 

 . ٣٧٢ ص٣١ ج)امللحقات(إحقاق احلق 
 ١٦٧ و١٦٦ ص واإلمام عيل بن أيب طالب سرية وتاريخ٧٩ للمنقري صصفني) ١(

 . ٢٦٦ ص٢ ج والفتوح البن أعثم١٥١ ص٩ جلغدير وا،عنه
)  قمـدار الثقافة ط (و  ٢١ صوالنصائح الكافية ٢٠ص ٣ جمروج الذهب )٢(

  واإلمام عيل بن أيب طالب سرية وتاريخ٣٠ ص٤ جوالعقد الفريد ٤١ص
 ٣٣ صعن تاريخ اخللفاء للسيوطي ١٤٠ و ١٣٩ ص٩ ج والغدير١٦٨ص

وعن  ١١٧ ص٢٦ج )دار الفكرط (و  ٢٠١ ص٧جمدينة دمشق وتاريخ 
 ١ج )حتقيق الزيني(  و١٥١ ص١ جستيعاب يف الكنى، واإلمامة والسياسةاإل
 ٢٦صخمترص أخبار شعراء الشيعة  و٢١٥ ص١ج) حتقيق الشريي( و ١٦٥ص

 .  ٣٢٧ ص٤جمستدركات علم رجال احلديث و
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أن معاوية أمر اجليش باملقام يف أوائل الشام، وأن : ذكر اليعقويبـ  ١١
يكونوا مكاهنم، حتى يأيت عثامن ليعرف صحة األمر، فأتى عثامن وسأله عن 

ال «: قال. قد قدمت ألعرف رأيك وأعود إليهم، فأجيئك هبم: املدة، فقال
بالناس، إرجع فجئني . أنا ويل الثار: واهللا، ولكنك أردت أن أقتل فتقول

 .)١(»..فرجع ومل يعد إليه حتى قتل
بأنه قعد عن : وقد اعرتف معاوية نفسه للحجاج بن خزيمة ـ ١٢

، وهي األبيات )٢(ًعثامن، وقد استغاث به فلم جيبه، وأنه قال يف ذلك أبياتا
 . ًالالمية التي أرشنا إليها آنفا

ذلوه، خ«بأن مجيع عامل عثامن وأمراءه قد  :ورصح الشهرستاين ـ ١٣
معاوية، وسعد بن أيب وقاص، : ، وهم»ورفضوه حتى أتى قدره عليه

 . )٣(والوليد بن عقبة، وعبد اهللا بن عامر، وعبد اهللا بن سعد بن أيب رسح
: وقال له ابن عباس يف املدينة، حينام اهتم بني هاشم بقتل عثامن ـ ١٤

كرس أنت قتلت عثامن، ثم قمت تغمص عىل الناس أنك تطلب بدمه، فان«
 . )٤(»معاوية

                                     
 . ١٧٥ ص٢ جتاريخ اليعقويب) ١(
 . ٤٤٦ ص٢ج) ضواءط دار األ( و ٢٦٥ ص٢ جالفتوح البن أعثم) ٢(
لشريواين ل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و٢٦ ص١امللل والنحل للشهرستاين ج )٣(

 . ١٤٢الشيعة يف التاريخ ص:  وراجع هامش٦٩ ص١١الغدير جو ٣٥٨ص
  .٢٢٣ و ٢٢٢ ص٢ جتاريخ اليعقويب) ٤(
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ولعمري يا معاوية، ما طلبت ..«:  وكتب حممد بن مسلمة ملعاوية ـ١٥
ًإال الدنيا، وال اتبعت إال اهلوى، ولئن كنت نرصت عثامن ميتا، خذلته 

 . )١(»ًحيا
أما بعد، فواهللا ما «: إليه» عليه السالم«ومن كتاب ألمري املؤمنني  ـ ١٦

 أحلقك به عىل مثل ذنبه، وأعظم من قتل ابن عمك غريك، وإين ألرجو أن
 . )٢(»خطيئته
 .)٣( كام أن األصبغ بن نباته واجهه بمثل ما تقدم عن غري واحد ـ١٧
ثم والك «: قال له» عليه السالم«فإن اإلمام احلسن ..  وكذلك ـ١٨

 . )٤(»عثامن فرتبصت عليه

                                     
 ١٢١ ص١ج )حتقيق الشريي( و ٩١ ص١ج )حتقيق الزيني (اإلمامة والسياسة) ١(

 .  ٥٣١ ص٢جأعثم البن كتاب الفتوح  و٣٣٣ ص١٠ جالغديرو
العقد  و٧٩ ص٤جهنج السعادة  و٣٣٤ ص٤ والعقد الفريد ج٧٦ ص٩الغدير ج) ٢(

 ٥ج) غريهاط ( ويف ٢٢٣ ص٢ج) أخرىط ( ويف ١٠٧ ص٣ج) ٢ط (الفريد 
 . ٤١٧ص ١من مجهرة الرسائل ج) ٤٢٩( ورواه عنه حتت الرقم ،٧٧ص

مركز النرش ط (و ١٣٥ و ١٣٤ صخوارزميللناقب امل و٨٥ صتذكرة اخلواص) ٣(
كشف  و٢٨٦ ص١جغاية املرام  و٢٠٣ ص١جالغدير  و٢٠٥ص) اإلسالمي

 . ١٢٦صاملهم يف طريق خرب غدير خم 
لطربيس لحتجاج اإل: وراجع ١٦٩ ص١٠جالغدير  و٢٠١ صتذكرة اخلواص) ٤(

 .  ٧٩ ص٤٤جبحار األنوار  و٤٠٩ ص١ج
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 :  وقال معاوية لعمرو بن العاص ـ١٩
 .يف أيدينا، ونلزمه قتل عثامنصدقت، ولكننا نقاتله عىل ما «

 .  وا سوأتاه، إن أحق الناس أال يذكر عثامن ال أنا وال أنت:قال عمرو
 . ومل؟ وحيك:قال
 أما أنت فخذلته ومعك أهل الشام، حتى استغاث بيزيد بن أسد :قال

 . البجيل، فسار إليه
 .ًوأما أنا فرتكته عيانا، وهربت إىل فلسطني

 . )١(»..ا الخ دعني من هذ:فقال معاوية
وملا وصلت رسالة عثامن اإلستنجادية إىل معاوية، قال له املسور  ـ ٢٠
 .يا معاوية، إن عثامن مقتول، فانظر فيام كتبت به إليه«: بن خمرمة

إن عثامن بدأ فعمل بام حيب اهللا :  يا مسور، إين مرصح:فقال معاوية
أرد ما غري اهللا عز ويرضاه، ثم غري وبدل، فغري اهللا عليه، أفيتهيأ يل أن 

 . )٢(!؟»وجل

                                     
 )حتقيق الزيني(  و٩٨ ص١ ج واإلمامة والسياسة١٨٦ ص٢ جتاريخ اليعقويب) ١(

 ٦٤ ص٢جهنج السعادة و ١١٨ ص١ج )حتقيق الشريي( و ٨٨ ص١ج
 . ٢٨٧ص) ط مؤسسة األعلمي( و ٧٤ ص٣جنساب األرشاف وأ

حياة اإلمام  و٤١٧ ص٢ج) ط دار األضواء( و ٢٢٨ ص٢ جالفتوح البن أعثم) ٢(
 .٣٨٦ ص١جلقريش ل» عليه السالم«احلسني 
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 !!. فهو يستدل باجلرب من أجل تربير ختاذله عن نرص عثامن
 ..وحسبنا ما ذكرناه، فإن احلر تكفيه اإلشارة
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  :لثاينالفصل ا
 

محال «ستعتاب لـ إلعتاب واال
  ..»خلطاياا
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  :ةـدايـب

كان جيهر بمؤاخذاته لعثامن، » عليه السالم«ً من أن عليا إنه بالرغم
ورغم أن اخلصوم كانوا حياولون التشبث حتى باألكاذيب واإلفرتاءات 

، واهتامه بالباطل يف موضوع »عليه السالم«واألباطيل لتشويه صورة عيل 
قتل عثامن وغريه، فإن ذلك مل يمنعه من اجلهر بحقيقة رأيه فيه حيث وصفه 

، باإلضافة إىل كلامت أخرى اطلقها حوله، ال نرى حاجة »محال خطايا«بأنه 
 .. للتعرض هلا يف هذا الفصل

غري آبه بكل .. للناس بنمط التعامل الذي اختاره جتاهه ومعه ثم رصح
ـ بالرغم من » عليه السالم«ما يثار من عجيج، وما يفتعل من ضجيج، فإنه 

يف عنقه ال بد من أدائها إىل أهلها ذلك ـ كان يرى أن احلق واحلقيقة امانة 
عليه «عىل أكمل وجه وأمته، وهذا ما كان يامرسه باستمرار طيلة حياته 

 ..»السالم
ثم إىل » محال اخلطايا «:ونعرض يف هذا الفصل إىل كلمته املشار إليها

 :كلمته األخرى التي تشري إىل النهج الذي اختاره للتعامل معه، فنقول
ال اخلطايامح:  
» عليه السالم«جاء رجل إىل عيل  :ن إسامعيل بن أيب خالد قالع
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 .ًال واهللا ال أعود إليه أبدا! محال اخلطايا؟: يستشفع به إىل عثامن، فقال
 .)١(فآيسه منه

بحامل اخلطايا يف خطبة له عىل منرب الكوفة » عليه السالم«وقد وصفه 
 .)٢(ًأيضا، فراجع

 يريد أن يبلغ كالمه هذا عثامن، كان» عليه السالم«أنه  :ومن الواضح
 ..ليكون حجة عليه، من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

أن من حقهم اإلعرتاض عىل اخلطأ، :  أن يعرف الناس:ًويريد أيضا
وأن املقام واملنصب ال يعطي حصانة لصاحبه، وال ينأى به عن احلساب 

 ..واملؤاخذة
ً منحى سلبيا، بعد أن مل  أن تتخذ مقاومته للمنكر:ويريد كذلك

يستجب عثامن ملا هو إجيايب منها، وبذلك يكون قد استنفد مجيع طرق 
 ..ووسائل األمر باملعروف والنهي عن املنكر

                                     
 ٥٨٥صلشريازي لكتاب األربعني و ١٧ ص٩ هنج البالغة للمعتزيل ج رشح)١(

 .١٧٣ ص١جهنج السعادة و

بحار و ٤٠ ص١جلثقفي لالغارات و ١٩٤ ص٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )٢(
 ٧٢ ص٩جالغدير  و٥٠ ص٣٤ وج٣٠٧و  ٢٦٨ و ٢٦٧ ص٣١األنوار ج

رشح إحقاق احلق  و٢٩٤صتقريب املعارف  و٥٢٢ ص٢جهنج السعادة و
 .٢٠١ ص٧ج )امللحقات(
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ال اخلطايا؟من هو مح:  
ألهنم :  أن محال اخلطايا هو معاوية، قال:زعم ابن أيب احلديد املعتزيل

 .ن، فقد قاتل عليهحيامون عن دم عثامن، ومن حامى عن دم إنسا
 :ونقول

 :إن هذا باطل ملا ييل
إنه من التافه البعيد عن سياق : قال األميني عن هذا احلمل ً:أوال

صىل اهللا عليه «العربية، نظري تأويل معاوية احلديث الوارد يف عامر عن النبي 
ً، فإن معاوية بعد أن قتل عامرا يف صفني زعم )١(تقتلك الفئة الباغية: »وآله
، أو هو الذي جاء )رماحهم(ًعليا قتله، ألنه هو الذي رماه بني أسيافهم أن 
 .)٢(به

                                     
 واألعالق ٣٤٥ ص١ جتاريخ اخلميسو ١٤٢ ص٢ جبن هشاملنبوية السرية ا ال)١(

خالصة و ٧٢ ص٢ ج والسرية احللبية٣٢٩ ص١ جالنفيسة، ووفاء الوفاء
 ٤٤ ص٢جبن الدمشقي الجواهر املطالب  و٥٠و  ٤٠ ص٣جعبقات األنوار 

 ٢ج )قية بمرصط الرش(العقد الفريد عن  ٤٢٣ ص٨جرشح إحقاق احلق و
 .٢٠٤ص

 ٣٣جبحار األنوار  و٢٦٨ ص١جحتجاج اإلو ٣٥صمعاين األخبار :  راجع)٢(
 ٣٧ و ٣٦ و ٣٣ و ٣١ ص٣جخالصة عبقات األنوار  و٣٢ و ١٦ و ١٠ و ٧ص

 ٨ججامع أحاديث الشيعة  و٦٢ و ٥٨ ـ ٥١ و ٤٨ و ٤٦ و ٤٣ و ٤١ و ٤٠و 
=  ٦٥٨صداين لهملاإلمام عيل بن أيب طالب  و٣٢٩ ص١جالغدير  و٤١٦ص
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ً إذا كان عثامن قد قتل مظلوما، فام املانع من املطالبة بقتل قاتله، :ًثانيا
بقتل عبيد اهللا بن عمر، حني قتل جفينة، » عليه السالم«ًمتاما كام طالب عيل 

 .واهلرمزان، وبنت أيب لؤلؤة

                                     
العقد الفريد و ٣١١ص ٣جالكامل يف التاريخ و ٢٨٦صروضة الواعظني و= 
 ٢جلحاكم لاملستدرك  و١٩٩ ص٤ وج١٦١ ص٢جمحد أمسند  و٣١٩ص ٤ج

جممع  و١٨٩ ص٨جلبيهقي لالسنن الكربى  و٣٨٧ ص٣ وج١٥٦ و ١٥٥ص
املعيار واملوازنة  و٢٤٠ ص١١جلصنعاين لاملصنف  و٢٤٢ ص٧جالزوائد 

 ٢٦ ص٨للمعتزيل جرشح هنج البالغة  و٤٤ ص٨جعجم األوسط امل و٩٦ص
 ٣جلجصاص لأحكام القرآن  و٤٧٤ ص٦جفيض القدير  و٣٣٤ ص٢٠وج
 ٢٨١صالدرجات الرفيعة  و١٠٢٢ ص٧جبن حزم الحكام اإل و٥٣٢ص

 ٢٩١ ص٢جبن حبان الالثقات  و٢٥٣ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى و
هتذيب الكامل  و٤٨٠ و ٤٣١ و ٤٢٥ و ٤١٤ ص٤٣جتاريخ مدينة دمشق و
نساب األرشاف  وأ٤٢٠ ص١جلذهبي لسري أعالم النبالء  و١١٤ ص١٧ج

إمتاع األسامع  و٣٠٠ و ٢٩٨ ص٧ وج٢٤٠ ص٦جالبداية والنهاية  و٣١٧ص
حتقيق (مامة والسياسة اإل و٣٤٣ص للمنقريصفني  و٢٠١ و ٢٠٠ ص١٢ج

 بنالكتاب الفتوح  و١٤٦ ص١ج )حتقيق الشريي( و١١٠ ص١ج )الزيني
لراوندي لقصص األنبياء  و٢٣٤صلخوارزمي لاملناقب  و١٥٩ ص٣جأعثم 
 ٣٤٤ ص٣جسبل اهلدى والرشاد  و٢٦٣ ص١جكشف الغمة  و٣٠٦ص

 .٣٩صالنصائح الكافية  و٢٦٤ ص٢ج )ط دار املعرفة(السرية احللبية و
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عبيد اهللا بأن » عليه السالم«تجب عثامن هلذا الطلب، توعد وحني مل يس
عليه «ًيقتص منه حني يقدر عليه، ولذلك انحاز إىل معاوية، وقاتل عليا 

 ..يف صفني، وقتل فيها» السالم
 إن معاوية مل يكتف باملطالبة بقتل قتلة عثامن، بل جتاوز :إال أن يقال

مام، وسفك بسبب ذلك دم ذلك إىل جتييش اجليوش لقتال اخلليفة واإل
 ..عرشات األلوف من املسلمني

ال اخلطاياضعف سند حديث مح:  
بأنه ضعيف بقيس بن أيب حازم، فإنه  :وأورد املعتزيل عىل هذا احلديث

هو الذي روى حديث رؤية الناس رهبم يوم القيامة، كام يرون القمر ليلة 
 ..البدر، ال يضامون يف رؤيته

مشايخ املعتزيل قد طعنوا هبذا الرجل، ألنه فاسق، كام أن املتكلمني من 
انفروا إىل بقية : ًسمعت عليا خيطب عىل منرب الكوفة، ويقول: ألنه قال

عليه «ًاألحزاب، فأبغضته، ودخل بغضه يف قلبي، ومن يبغض عليا 
 .)١(ال تقبل روايته» السالم

 :ونقول
 صحيحي  إن حديث الرؤية خمرج يف:قال العالمة األميني ما ملخصه

البخاري ومسلم، ومسند أمحد وغريمها، فلامذا ال يطعنون يف أحاديث 
الصحاح ألجله، وقد روى البخاري عن عمران بن حطان، مادح عبد 

                                     
 .١٩٥ ص٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٧٣ ص٩ الغدير ج)١(



  ١٨ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٣٣٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًفإذا كان فاسقا .. »عليه السالم«الرمحان بن ملجم، ألجل قتله أمري املؤمنني 
 ..فكيف يروي له البخاري

ً عليا، فكيف يروي له أصحاب ًوإذا كان قيس بن حازم فاسقا لبغضه
وكيف يوثقه أئمة اجلرح والتعديل عندهم، .. ًالصحاح يف صحاحهم أيضا

متقن الرواية، واحلديث عنه من أصح اإلسناد، وقال ابن : وقالوا عنه
َّكويف جليل، وقال ابن معني ثقة، وذكره ابن حبان يف الثقات، : خراش
 .)١(فيه فقد آذى نفسهأمجعوا عىل اإلحتجاج به، ومن تكلم : وقال

 هي أن تضعيفاهتم هلذا أو ذاك هي الهتامهم إياهم بالتشيع، :واحلقيقة
أو لرواية له يف فضل عيل، أو مليل ـ ولو ضئيل ـ إليه، أو إذا اعتربوه 

ًمتحامال عىل معاوية مثال، أو لروايته بعض ما جرى عىل أهل البيت  عليه «ً
 .من حيف وظلم، أو نحو ذلك» السالم
ًما التوثيقات، فهي ألكثر الناس حبا وتعلقا، بمناوئي عيل أ عليه «ً
ً، وإطراء ملن حاربه، أو آذاه، أو ملن عرفوا بانحرافهم الشديد عنه »السالم

، أو ملا دحي قاتليهم، واملوثقني ألمثال عمر بن سعد قاتل »عليه السالم«
مران بن حطان، اإلمام احلسني، الذي وثقه العجيل، وأمثال أيب الغادية، وع

 ..وأرضاهبم

                                     
ط ( و ٣٨٦ ص٨ مأخوذة من هتذيب التهذيب ج والتوثيقات٧٣ ص٩ج:  الغدير)١(

الكواكب  و٣٩٣ ص٣جعتدال ميزان اإل:  وراجع٣٤٧ ص٣ج) دار الفكر
 .٨٥صبن كيال الشافعي الالنريات 
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 ..وتلك هي جماميعهم الرجالية شاهد صدق عىل ما نقول
وملاذا؟! كيف؟: اخلطايا المح:!  

 :  نقولاخلطايا محال عثامن كون من املراد توضيح من وللمزيد
 .قتلت إن بدمك الطلب يل اجعل« :لعثامن قال معاوية نإ

 . )١(»دمي يطل فال قتلت، إن. لك هذه نعم، :عثامن فقال
 وفرقة، حقد، وكل الشعار هذا حتت حصل، قتال كل أن :هذا ومعنى

 والتأسيس يارس، بن عامر قتل ذلك ومن ،األساس هذا عىل قام وبالء
عليه  «احلسني اإلمام الشهداء سيد وقتل يزيد، وحكومة معاوية، لتمكني
 بنو اارتكبه التي املآثمئر اجلرائم وسا ثم ،عاشوراء يوم وصحبه» السالم

 التأسيس بمثابة جاء الذي ـ إن كل ذلك ـ بسبب هذا القرار وسواهم أمية
 .مبارشة غري أو مبارشة، بصورة لذلك، والتوطئة
 بن قيس فعن ،ً أيضااملعنى هبذا» عليه السالم «املؤمنني أمري رصح وقد

 :الكوفة منرب عىل يقول» عليه السالم «ًعليا سمع أنه: حازم أيب
وأولياء  األحزاب، وبقية الكفر، أئمة إىل انفروا اجرين،امله أبناء يا«

 وبرأ احلبة، فلق فوالذي. اخلطايا محال دم عىل يقاتل من إىل انفرواالشيطان، 
 .»ًشيئا أوزارهم من ينقص ال القيامة، يومإىل  خطاياهم ليحمل إنه النسمة،

                                     
 )حتقيق الشريي(  و٣٤ ص١ج )حتقيق الزيني( و ٣١ص ١ج والسياسة اإلمامة )١(

 .٤٩ ص١ج
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 يف بغضه دخل األحزاب بقية إىل انفروا: قال سمعته وملا :قيس قال
 .)١(قلبي

 أو نهج،ل يؤسس من أن عىل تدل التي النصوص من العديد وهناك
 دام ما الزمن، طال مهام ،عنه نشأالتي ت وزاراألو آثمامل يتحمل بعينه، ملسار

 العقل، يأباه ال وواقعي صحيح أمر وهو. القيامة يوم إىل قائم أثر له
 .اتتفال بأدنى يعلم كام ..العقالءويرضاه 
  :× عليل عثمان عتاب
عليه  «لعيل عثامن عتاب شهدت :قال »رمحه اهللا« عباس ابن عن
 ًبابا، للفرقة تفتح أن اهللا نشدتك: قاله ما بعض يف قال ًيوما،» السالم

صىل اهللا  «اهللا لرسول طاعتك اخلطاب وابن ًعتيقا تطيع وأنت بك فلعهدي
 إليك وأقرب ًرمحا، بك أمس وأنا منهام، واحد بدون ولست ،»عليه وآله

 ً.صهرا
» صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول جعله األمر هذا  أنتزعم كنت فإن

 األمر من يركبا مل كانا فإن أقررت؛ ثم نازعت تويف حني رأيناك فقد لك،
 فيام أحسنا كانا وإن بالطاعة، بخعتو بالبيعة، هلام أذعنت فكيف ًجددا،

                                     
 ٢جج السعادة هن:  وراجع١٩٥ و ١٩٤ ص ٢ج للمعتزيل البالغة هنج رشح )١(

 ٣١ وج٥٠ ص٣٤جبحار األنوار  و٤٠ ص١جلثقفي لالغارات و ٥٢٢ص
  و٢٩٤صالصالح احللبي أليب تقريب املعارف  و٧٢ ص٩جالغدير  و٣٠٧ص

 .٢٠١ ص٧ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و
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 .هلام كنت كام يل نفك وقرابتي، وحسبي، ديني، يف عنهام أقرص ومل وليا،
 وأسهل ًبابا،هلا  أفتح أن اهللا فمعاذ الفرقة أما :»عليه السالم «عيل فقال

 .رشدك إىل وأهديك عنه، ورسوله اهللا ينهاك عام أهناك ولكني .ًسبيال إليها
صىل اهللا  «اهللا رسول جعله ما أخذا كانا فإن اخلطاب، وابن عتيق وأما
 منذ تركته وقد األمر وهلذا ومايل. سلمونوامل بذلك أعلم فأنت ،»عليه وآله

 !!!حني
 رةثغال السهم أصاب فقد رشع، فيه املسلمون بل حقي، يكون ّأال مااف

 .)النحر ةنقر أي(
 ونفضت. ًنفسا به طبت هلم، تركته فقد دوهنم، حقي يكون أن وإما

 . ًاستصالحا عنه يدي
 األمر،  هذااولي إهنام كأحدمها، فلست وبينهام، بينك التسوية وأما

 .اللجة يف السابح عوم وقومك فيه وعمت عنه، وأهلهام أنفسهام اظلفف
 احلامر، كظمئ إال عمرك من بقي هل وانظرـ  عمرو أباـ  اهللا إىل فارجع

 املسلمني، أعراض عن أمية بني سفهاء تنهى أال !متى؟ وإىل !متى؟ فحتى
 الشمس تغرب حيث عاملك من عامل ظلم لو واهللا. وأمواهلم وأبشارهم،

 .وبينك بينه ًمشرتكا إثمه نالك
 كل عاميل من واعزل وافعل، ،ىالعتب لك: عثامن فقال :عباس ابن قال

 .املسلمون ويكرهه تكرهه، من
 عليك جيرتئ :وقال ،ذلك نع احلكم بن مروان فصده افرتقا، ثم
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 .)١(منهم ًأحدا تعزل فال الناس،
 :ونقول
 : فنقول يح،التوض بعض إىل النصهذا  حيتاج قد
 للفرقة يفتح ال أن» عليه السالم «عيل من للطلب عثامن دعا ما إن ـ ١

 حدوث ملنع معه بيذهلا» عليه السالم «كان التي املحاوالت تلك هو ًبابا
 حتصل كانت التي املنكرات نعمو عامله، ملحاسبة عثامن دفعلو املخالفات،

 ..ذلك سوى يشء أيثامن جتاه ع» عليه السالم «عيل من يصدر مل إذ.. منهم
 طاعته حد عىل يطيعه أن» عليه السالم «عيل من يريد عثامن إن ـ ٢
قد و رأي، وال أمر معه له يكون فال ،»صىل اهللا عليه وآله «اهللا لرسول
 للرسول طاعته حد عىل كانت وعمر بكر أليب طاعته بأن عليه استدل

 وأقرب ًرمحا، به أمس هألن ،منهام بذلك أوىل وهو.. »صىل اهللا عليه وآله«
 .ًصهرا إليه
له » عليه السالم «عيل طاعة من املانع كانإن  أنه عن عثامن حتدث ـ ٣
 عيل رأي هوهذا  كان فقد.. دونه لعيل احلق أن هو وعمر بكر أليب كطاعته

 يفعل ال لامذاف.. واطاع ريض ثم ًقليال، عارض وقد.. معهام» عليه السالم«
أن  هو هلام ةطاعلل والداعيمن الطاعة له،  املانع كان وإنمعه،  ذلك مثل

 .وعصاه. أطاعهام فلامذا. محيدة تكن مل وسريهتام سريته

                                     
 عن الواقدي يف كتاب الشورى، ١٦ و ١٥ص ٩ج للمعتزيل البالغة هنج رشح )١(

 .٢٢٨ و ٢٢٧صي لشريازلكتاب األربعني و
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 يف عنهام يقرص مل فإنه كذلك، عثامن سريةف محيدة، سريهتام كانت وإن
 !؟اميطيعه كان كام يطيعه ال فلامذا وحسبه، قرابته يف وال دينه،
من أيب  ًصهرا» عليه السالم «عيل ىلإ أقرب أنه من عثامن دعاها ما ـ ٤

صىل اهللا «أن زوجتي عثامن كانتا بنتي رسول اهللا : بكر، وعمر، ليس معناه
 الرسول بيت يف قد تربتا كوهنام، إذ يكفي لصحة ادعاء الصهرية »عليه وآله

ًـ ولو تأدبا » صىل اهللا عليه وآله«بحيث حيتاج من يريد الزواج إىل استئذانه 
 ..مرة من رثأك قلناه كامق واآلداب ـ ورعاية لألخال

) ألمه عثامن جدة أعني (وأمها ،زيرك بنت روىأ هي عثامن أم أن عىل
 املراد فلعل.. »عليه السالم «عيل عمة فهي املطلب، عبد بنت حكيم أم هي

 األب قبل من» عليه السالم «عيل مع جتامعاإل وبالرحم ،هذا هو بالصهر
 .مناف بعبد

 ى عثامنينه إنام أنه عىل ليؤكد جاء» عليه السالم «عيل جواب إن ـ ٥
هو  هذا بعد عثامن فإن.  عنه»صىل اهللا عليه وآله «ورسوله اهللاعام ينهاه 

 كلها األمة من يتوقع أن هفعلي ،إليها السبيل لَّوسه للفرقة،ًبابا  فتحالذي 
 ..به ًسعيدا يكون لن ًوحازما، ًرصحياً موقفا
 هيديه من إىل حيتاج وأصبح .رشدهقد ضل عن  أنه: ًأيضا أعلمه ثم ـ ٦

 إال اإلحسان جزاء وهل إليه، اإلحسان مفردات من وهذا. إليه
 !.اإلحسان؟

عثامن يرى كام  أن إما: قال ، أبو بكر وعمرالشيخان فعله ما وحول ـ ٧
 ولهورس اهللاملنصوص عليه من  حقه غصبا قد أهنام »عليه السالم«يرى عيل 
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 ،األمر هذا حقيقة يعرفون املسلمني وسائر وعثامن الصحيح، هو وهذا ،له
طالب أوال بحقه، ثم  قد» عليه السالم «ويكون .عليه النص ويعرفون

 .السنني تلك طيلة واملسلمني اإلسالم ملصلحة ،سكت
 األمر، هذا يف ًاحق» عليه السالم «لعيل ما يكون عثامن ال يرىأو
 ).الثغرة السهم أصاب فقدأو ( .ًمقتال نوالدي احلق من أصاب قد فيكون

 واألشجع، واألعلم، األفضل ألنه ،»عليه السالم «لعيل احلقأو يكون 
.. و.. و. .رعوواأل واألتقى، واألعقل، واألحكم، واملعصوم، واملطهر
 زالت فإذا. ذلك يف الصالح رأى ألنه ،حقه ترك قد »عليه السالم «فيكون
 .هبحق يطالب ذا اللامف ،املصلحة تلك

 أهنام ألجل ليست هلام »عليه السالم «طاعته أن عىل يدل وذلك
 ورعاية ،الدين وحفظ األمور، استصالح يريد ألنه بل ذلك، يستحقان
 ..املسلمني مصلحة
 يطيعه بأنمنهام  أوىل نهأ من عثامن ادعاه ما أبطل» عليه السالم «إنه ـ ٨

 هذه مثل لعثامن يكون أن عن ًفضال ،عليه هلام طاعة ال فإنه ،»عليه السالم«
 .ذلك يف منهام أوىل يكون أن أو الطاعة،
 عن وأهلهام أنفسهام اَّكف ألهنام ،هبام نفسه يسوي أن لعثامن جيوز الو

 عثامن يفعل ومل بالواليات، أقارهبام اختصاص وعن املسلمني، مال بيت
 ..اللجة يف السابح عوم وقومه هو فيه عام بل ،ذلك
 فهو الطاعة، حق تأكيد يف ًسببا والصهر، القرابة تكون أن أما ـ ٩

 الطاعة ثبوت أصل أن كام. نفسها يف ذلك توجب ال ألهنا ًأيضا، مرفوض
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 عن» عليه السالم «عيل كف وقد مغتصب، حق هو بل باطل، ولعثامن هلام
 ..ًاستصالحا طلبه
.. عثامن به دلاست ما كل أبطل أنه من بالرغم» عليه السالم «إنه ـ ١٠

 موقفه  يفمستمر أنه عملية بصورة له حَّلو بل بدأه، ما يواصل أن حياول مل
 وذلك.. السلطة يف بموقعه مساس دون من ،عثامن حال إصالح إىل الرامي

 .ممارساهتم عنأمية  بني سفهاء ىينه أن منه وطلب وعظه، حني
 :ًأمورا كالمه تضمن وقد
 .فات هو أناس سفهاء أنه رصح بأن مصدر املخال:منها
 ترصحيه بأن هؤالء السفهاء املخالفني هم بعض بنو أمية، وليس :ومنها

 .كلهم
 اكتفى بل لهم،فعب برضاه وال هلم، عثامن بمشاركة يرصح مل أن :منهاو

 . ينههم مل نهإ :هبقول
 عىل يعتدون كانوا أمية بني من السفهاء لئكوأ أن ّبني أنه :ومنها

 واملتوقع املطلوبو واملفروض. وأمواهلم شارهم،وأب املسلمني، أعراض
 الناس شعور مصدر يكونوا أن هو السلطة يف موقعهم بحكمـ  منهم

 ..واألنفس واألموال األعراض، عىل باألمن
 صدر لو حتى الظلم عىل باإلثم لهَّعام يشارك أنهب عثامن عالمإ :ومنها

 األخيار عاملاست عىل قدرتهل. الشمس تغرب حيث هعامل من لظلما ذلك
 الرعونة وأهل السفهاء، لدب والتدبري، واحلكمة العقل وأهل األرشار، بدل

 ..األهواء وأصحاب ،شوالطي
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  :تابعستواإل العتاب
 إىل املدينة من مسريه عند الكوفة أهل إىل» عليه السالم «له كتاب من
 :البرصة
 أكثر املهاجرين، من ًرجال فكنت ،)أي عثامن (عليه طعنوا الناس إن«

 الوجيف، فيه سريمها أهون والزبري طلحة وكان. عتابه وأقل تابه،عاست
 . )١(»..نيف الخالع حدائهام وأرفق

 :ونقول
  :مناقشة كالم املعتزيل

 عرض من كواحد نفسه جعل«: »عليه السالم «إنه :املعتزيل قال
 احلل أهل وهم بكر، أيب خالفة انعقدت منهم يسري نفرب الذين املهاجرين

 .)٢(»فيه لدخوهلم حجة اإلمجاع كان وإنام عقد،وال
 :جهات من باطل كالم وهو
 أصبحت بحيث انعقدت قد بكر أيب خالفة إن: قال الذي من ً:فأوال

                                     
مستدرك (مصباح البالغة  و١رقم الكتاب ٢ ص٣ج )برشح عبده(هنج البالغة  )١(

 ٣٢جبحار األنوار  و٧١٨صلطويس لاألمايل  و١٠٩ ص٤ج) هنج البالغة
رشح  و٥٦ و ٥٤ ص٤جهنج السعادة  و١٠٤ ص٩جالغدير  و٨٤ و ٧٢ص

 .١٣١صلمفيد لاجلمل  و٦ ص١٤ج للمعتزيلهنج البالغة 

 .٧ص ١٤ج للمعتزيل البالغة جهن رشح )٢(
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 بن وأسيد عبيدة، وأيب عمر، بيعة ملجرد للناس وملزمة اهللا، عند مرضية
 !..له؟ حضري

»  عليه وآلهصىل اهللا «ورسوله تعاىل، اهللا رد قول هبا حصل بيعة فإهنا
 ورضب ومهامجته، احلق، صاحب عىل تعد نتيجةأتت  وإنام. تدبريه بطالإو

 .العاملني نساء سيدة زوجته
 .»عليه السالم «لعيل الغدير يوم بيعتهم هبا نكثت بيعة أهنا كام
 بيد وليس ورسوله، تعاىل اهللا بيد األمر هذا يف والعقد احلل إن :ًثانيا

صىل اهللا  «النبي قاله كام. يشاء حيث يضعه تعاىل هللا األمر هذا ألن.. البرش
 النبي جيعل أن إلسالمهم اشرتطوا حنيبن صعصعة،  عامرلبني » عليه وآله

 الطفيل بن لعامر ًأيضا ذلك وقال.. بعده من األمر هلم »صىل اهللا عليه وآله«
الصحيح من سرية النبي األعظم : وقد ذكرنا ذلك يف كتابنا..لنفس السبب

 .» اهللا عليه وآلهصىل«
ْوأمرهم شورى بينهم﴿: تعاىل وقوله ْ َ ْ ُ ُْ َ َ ُ َُ  العائدة باألمور خيتص إنام ،)١(﴾َ

 ..منها اخلالفة وليست إليهم،
  !؟والعقد احلل أهل ناملهاجريخصوص  جعل الذي من :ًثالثا
َومل  ِ أو املهاجرين واألنصار ! ؟األنصار والعقد احلل أهل يكن وملَ

  !ًمعا؟
 هذا فيكون الناس، بني التمييز حيصل وكيف !؟الناس من غريهم أو

                                     
 . من سورة الشورى٣٩اآلية ) ١(
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 !..منهم؟ كاذ يكون وال د،ل والعقاحل أهل من
 يف املهاجرين دخول إىل تستند اإلمجاع حجية أن عىل الدليل ما :ًرابعا
 ! املجمعني؟

كام ! ؟االمجاع حجية رس هو املجمعنييف  املعصوم دخول يكون ال ومل
 !!هو مذهب الشيعة
 املراد باالمجاع هو امجاع املسلمني بجميع فئاهتم وانتامءاهتم :ًخامسا

ومذاهبهم ومشارهبم، ومل حيصل إمجاع كهذا عىل أيب بكر مع خمالفة سعد 
وبني هاشم، وسلامن وأيب ذر » عليه السالم«بن عبادة ومن معه وعيل 

 ...واملقداد وعامر وكثريين آخرين
» عليه السالم «أنه مع اجرين،امله من كانا والزبري طلحة إن :ًسادسا

 بقتل أمرت فقد عائشةأما .. الوجيف  عثامنيف سريمها أهون بأن :يرصح
 وبن لعمر بالنسبة احلال وكذلك.. كفر فقد ًالنعث اقتلوا: قالت حني عثامن،

وسعد  وحذيفة عوف وابن مسعود، وابن ذر، وأيب ،وعامر العاص،
 باألمور ودفعوا وكفروه، امن،عث عىل حرضوا الذين املهاجرين من وسواهم

 .بقتله انتهت حتى
 ال ،املهاجرين من ًرجال نفسه جعل حني» عليه السالم «إنه :ًاسابع

 بل .همءونظرا الزبري، وال طلحة وال العاص، بن عمروأمثال  هبم يقصد
 وال.. همائونظر واملقداد، ذر، وأيب وحذيفة، ،عامر مع نفسه جيعل هو

 .ناعق كل مع ينعقون الذين الرعاع واهلمج ءالغوغا ًأيضا هبم يقصد
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  :املراد بالعتاب واإلستعتاب
 حثه يكثر نهأ: عتابه وأقل استعتابه، كثرأ :بقوله أراد» عليه السالم «إنه

 عىل واألخذ األمور، إصالح منه ويطلب املخالفات، عن عجالرتا عىل
 عتب ترفع ًأفعاالمنه  يطلبفهو . والتعدي الظلم من ومنعهم عامله، ايدي
 .عنه الناس

ً مستحقا كان وإن عليه، موجدته يظهر ال أنه حيث من عتابه، يقل وهو
عليه  «يكون أن يف تومهاته إلبعاد ًوتوخيا به، منه ًرفقا وذلك. موجدة لكل

 .الشخصية واألهواء األغراض نطلقم من معه يتعامل» السالم
 كثرة معنى يف يدخل الذي للتشدد ًنموذجا» عليه السالم «قدم ثم
 طلحة حلال وصفهب وذلك الشخصية واملوجدة الغضب وإظهار ،العتاب
 همأنفس هؤالء ثمفقد قتلوه ألجل طموحات شخصية، .. عثامن مع والزبري
 هذين عند عثامن دم نأ مع ..منه الناس أبرأ هو ممن بدمه، للطلب يأتون

 !!آخر شخص أي من أكثر الرجلني
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  :الفهارس
 

   ـ الفهرس اإلمجايل١           
   ـ الفهرس التفصيلي٢          
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   ـ الفهرس اإلمجايل١
 

  ٢٤ ـ ٥.........................أحداث جرت يف احلصار :الفصل الثالث

  ٤٦ ـ ٢٥..........................إعتامد عثامن عىل معاوية :الفصل الرابع

  ٦٠ ـ ٤٧....................وساطات مع الوفد املرصي :الفصل اخلامس

  ٨٤ ـ ٦١.......................بل حوبـة.. ليست توبـة :الفصل السادس

  ١٢٢ ـ ٨٥............. ويستنجد به×ًعثامن يشكو عليا  :الفصل السابع

  ١٥٦ ـ ١٢٣................×إيضاحات ملواقف عيل  :الفصل الثامن

   ..للدعاية واإلعالن :الباب السادس عشر

  ١٨٨ ـ ١٥٩..........................×ًيتهمون عليا  :الفصل األول

  ٢١٢ ـ ١٨٩........................×ًعثامن يتهم عليا  :الفصل الثاين

  ٢٣٠ ـ ٢١٣..............................التزوير للدعاية :الفصل الثالث

  ٢٦٦ ـ ٢٣١......................خلط احلقائق باألباطيل :الفصل الرابع

  ٢٩٦ ـ ٢٦٧.................ال تصح.. مناشدات عثامن :الفصل اخلامس

  .. وقتل عثمان×علي  :الباب السابع عشر

  ٣٣٠ ـ ٢٩٩...........!: عن عثامن؟‘هل دافع احلسنان  :الفصل األول
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  ٣٥٠ ـ ٣٣١.........»محال اخلطايا«العتاب واإلستعتاب لـ  :الفصل الثاين

  ٣٦٣ ـ ٣٥١...................................................:الفهارس
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   ـ الفهرس التفصيلي٢
 

   ..أحداث جرت يف احلصار :الفصل الثالث

  ٧..............................................: يستقيل من اخلالفةعثامن

  ١٠.................................................:بدا له أن يتهم نفسه

  ١٠...............................................:×القرار عند عيل 

  ١٢......................................................:طلحة واألشرت

  ١٢.............................................: يستقيل ويستنجدنعثام

  ١٣.............................: فيطمع طلحة والزبري×يتنحى عيل 

  ١٦........................: يفرق الناس عن طلحة يوم احلصار×عيل 

  ١٩.........................................................:حق اإلخـاء

  ٢١..........................................:عثامن يطلب ثأر عثامنقاتل 

  ٢٢..............................!: الناس عن طلحة؟×بامذا فرق عيل 

  ٢٢...........................................: أقبح من ذنب طلحةعذر

  ٢٣.............................................:عثامن ل×تصديق عيل 

  ٢٣..................................................: مل يدمعثامنرسور 
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   ..إعتامد عثامن عىل معاوية :الفصل الرابع

  ٢٧........................................:×يشري بقتل عيل  معاوية

  ٣١...................................................:املهاجرون التسعة

  ٣٢........................................!ً عليا وسواه؟عثامنملاذا يدعو 

  ٣٣.....................................................!!:يا ابن اللخناء

  ٣٦............................................:عثامن عىل معاويةمشورة 

  ٣٦.................................................:األربعة آالف مقاتل

  ٣٩..................................................:ملعاوية عثامنكتاب 

  ٤١..............................................:بمعاوية يستقوي عثامن

   ..لوفد املرصيوساطات مع ا :الفصل اخلامس

  ٤٩..........................................: ووفد املرصيني×عيل 

  ٥١.................................................:املرصيون غضبوا هللا

  ٥٣......................................: يرسل املغرية إىل الثائرينعثامن

  ٥٤....................................!!:ارجع يا فاجر!! ارجع يا فاسق

  ٥٦......................................: بن العاص ليس بمأمونعمرو

  ٥٩.....................................................:مشورة ابن عمر

   ..بل حوبـة.. ليست توبـة :الفصل السادس

  ٦٣...........................................:وعودته عنها.. عثامنتوبة 

  ٦٦........................................................:فرصة مروان
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  ٦٩..................................................!:ح؟أي ذلك صحي

  ٧٠...........................................:يكفرهم ويستحل دماءهم

  ٧١......................................................:التكفري متبادل

  ٧١.......................................: من التكفري×موقف عيل 

  ٧٥....................................................:والطاعة.. البيعة

  ٧٥...............................................:عثامنكلها ضد البالد 

  ٧٥......................................:إن رجع هؤالء، فسيأيت غريهم

  ٧٦................................................:اإلرصار حتى املوت

  ٧٧.........................................: بل ينرص دينهعثامنال ينرص 

  ٧٧....................................:إفساد الدين واخلديعة عن العقل

  ٧٨.................................!:؟عثامن إىل ×ملاذا ال يعود عيل 

  ٧٩..............................................:قطعت رمحي وخذلتني

  ٧٩.............................................:املطاولة إىل أن يأيت املدد

  ٨٠.................................................!:هل اخلداع حالل؟

  ٨١........................................................:يقسم وحينث

  ٨١...............................................:دالالت حنث اإليامن

  ٨٢..................................................:الرشوط الفاضحة

   .. ويستنجد به×ًعثامن يشكو عليا  :الفصل السابع

  ٨٧....................................:×عثامن يشكو ويضج من عيل 
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  ٩٥..................................:& للعباس ×ًعثامن يشكو عليا 

  ١٠٠........................................: يريد مقاطعة عثامن×عيل 

  ١١٠.....................................: يف مرضه×ًعثامن يعود عليا 

  ١٢٠.................................:أقول ما تكره، ولك عندي ما حتب

  ..×إيضاحات ملواقف عيل  :لثامنالفصل ا

  ١٢٥.............................................................:بـدايـة

  ١٢٥............................................:كان عىل عثامن أن يعتزل

  ١٢٨...............................................:ال ينكث اإلمام بيعته

  ١٢٩.........................: يأنف لنفسه ما جرى عىل عثامن×عيل 

  ١٣٢.......................................................:رمتني بدائها

  ١٣٤............!؟×الفرق بني موقف طلحة، والزبري، وموقف عيل 

  ١٣٥...........................:من قتل عثامن ×موقف أمري املؤمنني 

  ١٤١................................:×أحداث عثامن يف حديث عيل 

  ١٤٣............................................:قلب للحقائق.. أقيلوين

  ١٤٦..................................:وباقي أعضاء الشورى ×عيل 

  ١٤٨......................................:عن عثامن ×سكوت عيل 

  ١٤٩........................................:من أسباب كراهة تويل األمر

  ١٤٩...............................:ًون آثامدفعت عنه حتى خشيت أن أك

  ١٥٣......................................:سميته باسم عثامن بن مظعون
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   ..للدعاية واإلعالن :الباب السادس عشر

  ..×ًيتهمون عليا  :الفصل األول

  ١٦١......................................:×ّالسيف الذي سمه عيل 

  ١٦٤........................................:×ًبنو أمية يتهمون عليا 

  ١٦٩..................................:×بنو أمية يعلمون برباءة عيل 

  ١٧٥..............................:×ال يستقيم أمرهم إال بسب عيل 

  ١٧٦.................................................:عائشة متهد لطلحة

  ١٨١...............................................:اخلاذل رشيك القاتل

  ١٨٣...........................................!:خلط ـ واهللا ـ أبو احلسن

  ×ًعثامن يتهم عليا  :الفصل الثاين
  ١٩١...............................................:×ًعثامن يتهم عليا 

  ١٩٢.............................................:أسئلة حتتاج إىل جواب

  ١٩٤...................................!!:×ًعثامن يرضب ويرشو عليا 

  ١٩٩....................................: يرفع العصا عىل عثامن×عيل 

  ٢٠٣.............................................:الفرق بني عثامن وعمر

  ٢٠٤.......................................:×عثامن ينوي مهامجة عيل 

  ٢٠٨...............................................:كالم العالمة األميني

   ..التزوير للدعاية :فصل الثالثال

  ٢١٥...................................................:التزوير الرخيص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٢٢.........................................:هوى أهل الكوفة يف الزبري

  ٢٢٣..........................................:×نصيحة املغرية لعيل 

  ٢٢٤...............................:‘مشورة اإلمام احلسن عىل أبيه 

  ٢٢٦.........................................: ومغالطة طلحة×عيل 

  ٢٢٨.............................................:عثامن يتعوذ باملصحف

   ..خلط احلقائق باألباطيل :الفصل الرابع

  ٢٣٣.................................................:مفضوحة.. أباطيل

  ٢٤٢.................................................:إنام أردنا منه مروان

  ٢٤٢..................................................:لو دفع هلم مروان

  ٢٤٤....................................:ابنا طلحة والزبري ينرصان عثامن

  ٢٤٤..................................:ابن الزبري عثامين، وأبوه ضد عثامن

  ٢٤٦...............................:املهاجرون واألنصار مل ينرصوا عثامن

  ٢٤٦................................................!:من هم قتلة عثامن؟

  ٢٤٧.............................................:الصحابة هم قتلة عثامن

  ٢٥٥..................................................:غضب بني هاشم

  ٢٥٦.....................................!:هو طلحة، ال حممد بن أيب بكر

  ٢٥٦...............................................:نقب حائط دار عثامن

  ٢٥٨..........................................:اجلمع بني األربعة مقصود

  ٢٥٩................................................!!:عثامن بدري بريء
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٦٠.....................................................:جئت لنرصتك

  ٢٦١.......................................:ال أصيل بكم واإلمام حمصور

  ٢٦١....................................:عثامن يف اجلنة:  يقول×عيل 

  ٢٦٢....................................:ردوين، ال يفضحني هذا الكلب

  ٢٦٣...................................................:يلحد رجل بمكة

  ٢٦٤...........................................:األذن يف حماربة أمة حممد

   ..تصحال .. مناشدات عثامن :الفصل اخلامس

  ٢٦٩..............................................:طلحة يمنع عثامن املاء

  ٢٧١................................................:الروايا إىل دار عثامن

  ٢٧٧..........................................:وجيش العرسة.. بئر رومة

  ٢٩٢..........................................................:بئر أريس

  ٢٩٢......................................................:حقيقة القضية

  ٢٩٤...........................................:حديث خرافة.. بئر رومة

   وقتل عثمان×علي  :الباب السابع عشر

  ! عن عثامن؟‘هل دافع احلسنان  :الفصل األول

  ٣٠١.................................: يعرض نرصه عىل عثامن×عيل 

  ٣٠٣.....................................:يدافعان عن عثامن ‘احلسنان 

  ٣١٣.....................................:الرأي األمثل حول نرصة عثامن



  ١٨ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٣٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣١٨..................................................:وجهة نظر معقولة

  ٣٢٣..............................................:معاوية هو قاتل عثامن

  ..»محال اخلطايا«العتاب واإلستعتاب لـ  :الفصل الثاين

  ٣٣٣.............................................................:بـدايـة

  ٣٣٣.......................................................:َّمحال اخلطايا

  ٣٣٥...............................................:َّمن هو محال اخلطايا؟

  ٣٣٧...................................:َّضعف سند حديث محال اخلطايا

  ٣٣٩......................................!:وملاذا؟! كيف؟: َّمحال اخلطايا

  ٣٤٠............................................:×عتاب عثامن لعيل 

  ٣٤٦...............................................:العتاب واإلستعتاب

  ٣٤٦................................................:مناقشة كالم املعتزيل

  ٣٤٩.........................................:املراد بالعتاب واإلستعتاب

   :الفهارس

  ٣٥٣..........................................رس اإلمجايل ـ الفه١          

  ٣٥٥......................................... ـ الفهرس التفصييل٢          

 
 


