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 داية الخالفات في اإلسالمب

 

(1) 
 

 

 كلمة الناشر
 

 
الفتنة اليت وقعت يف عرض حتليلي ألحداث  "بداية اخلالفات يف اإلسالمإن "

الذين اندسوا بني صفوف بفعل دسائس املنافقني وأعداء اإلسالم  صدر اإلسالم
املسلمني، وكذلك بسبب العدد الكبري من حديثي العهد باإلسالم الذين مل 

صحابته الكرام وكانوا يشكلون الغالبية على يد وال  يرتبّوا على يد النيب 
العظمى من رعايا الدولة اإلسالمية حينها. هذه األحداث أفضت إىل حتقق النبأ 

 ومع أن هؤالء .ُملك الوراثيـوبداية عهد ال ةشدة املباركاإلهلي برفع اخلالفة الرا
، بل ظهر جالله جمددا يف القضاء على اإلسالمقد فشلوا  املنافقني واملندسني

روها قد بقيت وكانت بذأن بذور التناحر والفتنة اليت رغم هذه الفتنة اخلطرية، إال 
دت إىل تناحر تطل برأسها يف كل عصر، ونرى اآلن كيف أهنا قد تعاظمت وأ

يقضي على األمة. ولكن اهلل تعاىل الذي أنقذ  أن خطري بني املسلمني يكاد
اهلل  أرادهاألمة من هذه الفتنة يف كل العصور سيستمر بتحقيق وعده، وهذا ما 

اهلل  ّدر، احلَكم العدل الذي ق تعاىل ببعثة املسيح املوعود واإلمام املهدي
 زيله إىل األبد.تعاىل أن يرفع به هذا اخلالف وي

بشري الدين  ، مرزاهذا الكتاب يف أصله حماضرة ألقاها سيدنا املصلح املوعود
م يف جلسة مجعية مارتن 26/2/1919بتاريخ  حممود أمحد، اخلليفة الثاين 

للتاريخ يف الكلية اإلسالمية بالهور. ومل ينتهج املؤلف يف عمله هذا منهجا 
انتهج منهجا حتليليا وتقصَّى احلقائق بأسلوب وصفًيا يف كتابة التاريخ، وإمنا 
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ه حضرته إىل منقطع النظري استعصى حىت على املعاصرين للحدث. فقد توجَّ 
أصل الداء مباشرة، فشخصه أوضح تشخيص، وأزال الرتاب املرتاكم حول جذر 
شجرة الفتنة اخلبيثة، متهيدا إلجاحتها من أصلها بكل اقتدار، إذ أماط حضرته 

أسباب الفتنة ومالبساهتا، وكيفية تطور أحداثها. ومل ينس حضرته على  اللثام عن
 أُلصق هبمم مجيعهم مما امدى صفحات الكتاب أن يربئ ساحة الصحابة الكر 

من هتم بسوء النية أو عن غري عمد، األمر الذي تعذر على َمن سواه ِمن 
 املؤرخني واملفكرين إىل عصرنا. 

بكل صدق فرصة ثانية لألمة لتتشبث  يهيئتاب ن هذا الكإوال نبالغ لو قلنا 
 من جديد بأهداب اخلالفة الراشدة بعد أن أفلتتها من يدها منذ أربعة عشر قرنا.

واملؤلف بعمله هذا وغريه يستحق عن جدارة لقب املصلح املوعود، فهذا الكتاب 
أحد آثار إصالحاته للفساد املستشري يف جسد األمة منذ قرون على الصعيد 

 كري والعقائدي.الف
د حاز شرف ترمجة هذا الكتاب الداعية عبد اجمليد عامر، الذي أنفد قرحيته لق

براز مقصود املؤلف بلسان عر ي مبني ينسجم مع ما وقع عليه اختيار حضرته إل
 من مقتبسات من أمهات الكتب التارخيية الرتاثية العربية األصل.

من ساهم  عبد اجمليد عامر وكلَّ جزى اهلل تعاىل مرتجم هذا الكتاب الداعية 
وسام  الدكتور ، أبو حيان،وخنص بالذكر الداعية داود أمحد عابد ،يف إخراجه

فتحي عبد السالم، هبة هاين طاهر، متيم أبو دقة، غسان النقيب، الرباقي، 
 ،، حممد طاهر ندميسامح مصطفى ، بشرى عودة،اجلا ي الرمحن اجلا ي، لبىن
 دة بربوش.وعبا عبد املؤمن طاهر،
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 التعريف باملؤلف
 

 
م( اخلليفة 1889-1965) هو حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد 

وابنه املوعود الذي بشره اهلل  الثاين لإلمام املهدي واملسيح املوعود 
ولبشارات  تعاىل به كآية لصدق اإلسالم، والذي جاء مصداقا لنبأ النيب 

مساء الروحانية، وعامل رباين ال ُيشقُّ له  األنبياء السابقني. وهو جنم ثاقب يف
غبار، زّوده اهلل تعاىل بعلوم القرآن الكرمي وتفسريه، وقّدم أعماال خالدة 
أصبحت ذخرية كبرية ال يسع أي باحث من داخل اجلماعة اإلسالمية 
األمحدية أو من خارجها إال أن يلجأ إليها ويتزوَّد منها. وقد اعرتف بفضله 

 .اصروه من خارج اجلماعة واملعارضنيمعوبسعة علمه 
ا توىّل قيادة اجلماعة ة اإلسالمية األمحدية يف سن اخلامس كان قائدا فذًّ

والعشرين يف ريعان شبابه وكانت اجلماعة اإلسالمية األمحدية أيضا يف مقتبل 
أمرها، فرعاها واشتّدت على مدى مخسني عاما من القيادة الروحانية اليت  

هي عودة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة اليت أنبأ هبا  كانت يف احلقيقة
. مل يقتصر عمل حضرته على رعاية األسس اليت أرساها اإلمام النيب 

لنظام اجلماعة، بل بفضل ربّه املنان وّسع  املهدي واملسيح املوعود 
نطاقها لتشمل مشاريَع ومنظماٍت وبرامَج مستوحاة من روح تعاليمه ورؤيته 

( 4، 3ة اليت أنبأ هبا القرآن الكرمي )اجلمعة: مة مجاعة املؤمنني األخري إلقا
 واليت ستكون ملحقة جبماعة الصحابة األولني.

كان مهّه األول الذي كّرس حياته ألجله هو استكمال مهمة املسيح 
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اجلسيمة؛ وتبليغ رسالة اإلسالم احلقيقي إىل أقاصي األرض.   املوعود  
فقد أطلق نظام "التحريك اجلديد" الذي من خالله  وليعّضد هذه املهمة

 انتشر وما زال ينتشر الدعاة املسلمون املبشرون يف مجيع أرجاء العامل.
إن ذكاءه احلاد، وبصريته النافذة، ودراسته املعمقة الواسعة، وفوق ذلك 

من  غزير مثمر عدٍد املعرفة الربانية اليت وهبه اهلل تعاىل إيّاها مّكنته من إنتاج 
كتب وخطب وغريها من املواضيع البحثية املعرفية اليت تعمل اجلماعة 
 اإلسالمية األمحدية على نشرها باللغات املختلفة وستستمر يف ذلك لعقود.

عندما  هو االبن املوعود الذي بّشر به اهلل تعاىل املسيَح املوعود  
 دعاءه كي يهبه آيًة لنصرة اإلسالم، فقد استجاب اهلل  إليه  تضرع 

وسيكون ذهينا وفهيما بشكل خارق وحليم  ..."التايل: وخاطبه بالوحي 
القلب، سوف ميأل بالعلوم الظاهرة والباطنة... ظهوره جّد مبارك ومدعاة 

)إهلام بتاريخ "سوف ننفخ فيه روحنا..لظهوره جالل اهلل تعاىل ... 
 م( 1886/شباط/20
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 رسوله الكريم نحمده ونصلي على
 

  

 محاضرة ألقاها 

  الخليفة الثاني سيدنا فضل عمر،

 في جلسة جمعية مارتن للتاريخ   م26/2/1919بتاريخ 

 في الكلية اإلسالمية بالهور 

 
 

 أهمية االطالع على تاريخ اإلسالم
 

اإلسالمية  قبل فرتة وجيزة مسعُت ببالغ السرور عن تأسيس مجعية يف الكلية
بالهور سيقدم فيها املطلعون على التاريخ حصيلة حبوثهم. لقد ُسررت هبذا 

يف تقدُّم األمم وازدهارها،  يلعب دورا مهًما خلرب كثريا ألن اإلملام بالتاريخا
ألن  ،أن ختطو إىل التقدم والرقيال ميكنها جتهل تارخيها وقيمها اليت ألمة وا

 جداد يوجهه األمم إىل أهداف سامية.االطالع على تاريخ اآلباء واأل
ه اجلمعية سررت أميا سرور ظنا مين أنه فحني علمت عن تأسيس هذ

حماضرات ستُلقى فيها  ،إضافة إىل إلقاء احملاضرات يف شىت جماالت التاريخ
ليطَّلع  ،عن مواضيع تارخيية بشكل عام وتاريخ اإلسالم بشكل خاص

ليات اجلبارة اليت وقعت على عواتق طالب الكليات من خالهلا على املسؤو 
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الغة؛ فيعلموا عظمة آبائهم وكيف ظلوا يؤدوهنا على أحسن وجه وبعزمية ب
ولية اليت تقع عليهم بصفتهم أوالدهم وخلًفا هلم، وينشأ يف آبائهم واملسؤ 

 آبائهم وأعماهلم اجمليدة محاس ليكونوا مثلهم. نظرًا إىل عظمة قلوهبم 
ا سرور. وحني طُلب هذه اجلمعية  تأسيس على أية حال، لقد سّرين أميَّ

حماضرة حول جانب من جوانب تاريخ اإلسالم، أرجأت  امين أن ألقي فيه
حبثي يف بعض األمور  حصيلةإليكم سفري وقبلُت بكل سرور أن أقدم 

 التارخيية. 

 

 أهمية املوضوع
 

م. لقد طُلب مين أن أقول شيئا يف بعض القضايا املتعلقة بتاريخ اإلسال
بأمر من اهلل  إنَّ أهم فرتة يف تاريخ اإلسالم هي اليت أعلن فيها النيب 

تعاىل اإلسالَم؛ فطبع نقوشه يف قلوب مئات األلوف من الناس جبهود 
عاما، وأقام مجاعة تضم آالفا من الناس الذين  23مضنية امتدت على 

أساس الُفرقة  لقد ُوضع. و متجسًداصاروا بأفكارهم وأقواهلم وأفعاهلم إسالما 
ق يف مث ظل َصدُْع االنشقا عاما من وفاة النيب  15بعد  اإلسالم يف

وتاريخ هذه الفرتة بالذات خمتٍف خلف  املسلمني يتوسع رويدا رويدا.
مظلمة وهو وصمة عار على جبني اإلسالم عند معانديه، ومسألة  بٍ جُ حُ 

حال تلك الفرتة . وقليلون هم الذين حاولوا اخلروج من أو للمسلمنيحمرية 
املرام، فلذلك كله أحببت أن أحدهثكم يف  هذا التارخيية بسالم وجنحوا يف

 هذا املوضوع.
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 تاريخ اإلسالِم املجيُد 
 

تعرفون أن املهمة اليت وّكلين اهلل هبا )أي تربية أفراد اجلماعة اإلسالمية 
 نوعةاألمحدية واالهتمام حباجاهتا وتقدمها( إمنا هي متعددة الفروع ومت

االطالع على أحداث  . فمن أجل االهتمام هبذه األمور يتحتم عليّ الُشَعب
ال بد  عندي فعلى الرغم من ضيق الوقتالتاريخ ذات الصلة بفرتة اخلالفة. 

تاريخ تلك الفرتة. وإن مهميت األساسية هي البحث  االطالع علىيل من 
ضل اهلل تعاىل بعض يل بف وأثناء دراسيت هذه تبني ،والتحقيق يف أمور الدين

اجلوانب اخلفية من تاريخ صدر اإلسالم اليت جيهلها معظم الناس يف هذا 
العصر. وبسبب جهلهم هذا فقد بدأ بعض املسلمني ينحرفون عن دينهم 

ال يسعهم أن يتوقعوا معه مستقبال مشرقا إىل درجة ويرون ماضيهم مهواًل 
هذه غري صحيحة وناجتة يأسهم هذا ليس يف حمله وأفكارهم  واعدا. ولكنّ 

من   وبريءلإلسالم. إن تاريخ اإلسالم جميٌد  الصحيحعن جهلهم بالتاريخ 
الذين تربوا يف صحبته كلهم  كل عيب ونقيصة، وإن أصحاب النيب 

وال نظري هلم يف أي قوم  ،أناس مرموقون ويرتبعون على ذرى مكارم األخالق
هم الذين  اب النيب ة حىت بني أصحاب أي نيب آخر. وإمنا أصحلبتّ ا

فما أفلتوا التقوى  ،حذوا حذو سيدهم ومعلمهم وخلقوا يف أنفسهم روحانية
احملفوفة أوحال السياسة  ج يفالولو  إىلاضطرارهم واألمانة من أيديهم رغم 

والدولة   احُلْكم. وظلوا منتصيب القامة، مرفوعي اهلامة حتت أثقال باملخاطر
وزهم لقمة عيش تسد رمقهم، وحني كانت كما كانوا سابقا عندما كانت تع

عهم، وأيديهم وسائدهم، غري املفروشة مضجَ  مسجد النيب  أرضُ 
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 ، وترفيههم الوحيدُ إىل الكالم املبارك للنيب  هم الشاغل االستماعَ وشغلُ 
 . عبادة اهلل 

 

  اعثمان وعلي رض ي هللا عنهماملخلصون األوائل في اإلسالم مثل 
 

أنوي احلديث قليال عن فرتة خالفة عثمان وعلي أدركتم أنين  لعلكم
رضي اهلل عنهما. فهذان الشخصان العظيمان من املخلصني األوائل يف 

الطعن يف و اإلسالم وكذلك أصحاهبما هم من أفضل مثرات اإلسالم. 
تقوامها وأمانتهما إمنا هو وصم اإلسالم بالعار. وأميا مسلم تأمل يف هذه 

أمسى  اأهنم مفادها د وأن يتوصل إىل نتيجةاحلقيقة بصدق القلب ال ب
احليادية. وال أقول هذا بدون دليل بل وعدم وأعلى من أي نوع من التحزب 

 إن أوراق التاريخ لشاهدة على ذلك لكل من يدرسها بعيون باصرة. 

 
 مغالطات املؤرخين غير املسلمين

 

ن الرجلني لقد توصلُت بعد البحث والتحقيق إىل نتيجة أن ما يقال عن هذي
ومع أن بعض  الصاحلني وأصحاهبما إمنا هو من نسج معاندي اإلسالم.

وجَّهوا هتما إىل أحدمها أو  -الذين جاؤوا بعد الصحابة -املسلمني املزعومني
إىل اآلخر مدفوعني بأهوائهم ولكن مع ذلك ظل احلق عاليا ساطعا دائما، ومل 

نسوا تارخيهم ومل   عندماغري أن املسلمنيب قط. جُ ختتف احلقائق حتت احلُ 
بعض هم إما باختيار تارخيًا يعودوا مطلعني على دينهم لفَّق معاندو اإلسالم 

أو باستنتاجهم نتائج خاطئة  ،ها معارضو اإلسالم يف تارخيهالروايات اليت دسّ 
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ا .. ولـمَّ مث إىل اإلسالم  من أحداث صحيحة بُغية اإلساءة إىل الصحابة
سلمون على نظَّارة تعوَّد امل مبنزلة سلمني يف هذه األيامصار املؤرخون غري امل

قبلوا كل ما قاله هؤالء املؤرخون. حىت أولئك فقد  ،رؤية كل شيء من خالهلا
 -الروايات الباطلة الزائفةعّدوا الذين أتيحت هلم فرصة قراءة التاريخ بالعربية 

بدال من  صحيحًة وآثروها على غريها -نقد املستشرقني الالذع خوفا من
استعمال الطرق العلمية وأساليبها لتمحيص املصادر وأصول الكتب الدينية؛ 

العصر إىل حد كبري من وجود هذا الروايات األخرى باطلة. وبذلك خال  وعّدوا
 الذين حاولوا رؤية األحداث على حقيقتها. 

 
 ابة سببا وراء الفتن في اإلسالملم يكن الصح

 

بعض الصحابة الكبار كانوا بأن متاما القوُل اعلموا جيدا أنه من اخلطأ 
هم السبب وراء الفنت يف اإلسالم. وإذا ألقينا نظرة شاملًة على أحواهلم ملا 
أمكننا أن نتصور على اإلطالق أهنم حاولوا تدمري اإلسالم من أجل 
أهدافهم أو منافعهم الشخصية. ولقد أخطأ الذين حاولوا البحث عن 

ُفرقة بني الصحابة خطأ كبريا. واحلق أن أسباب أسباب ظهور الشقاق وال
الفتنة أطلت برأسها من مكان آخر، وال يُرجى الوصول إىل نتيجة سليمة 
إال إذا حاولنا البحث عنها يف ذلك املكان فقط. لو اعتربنا الروايات 
اخلاطئة اليت ُروهجت عن ذلك العصر صحيحًة ملا بقي صحا ي واحد مل 

، ولن جند واحدا منهم متسك بأهداب التقوى يشرتك يف تلك الفتنة
واألمانة؛ وهذا هجوم سافر خسيس على صدق اإلسالم يستأصل شأفته. 
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ولو اعتمدنا على  ،إن الشجرة تُعرف بأمثارها يقول املسيح الناصري 
د أحد عناء احلصول تكبَّ ي لن تلك الروايات لوِجدْت مثراُت اإلسالم ُمرّةً 

 بذل أي شيء القتنائها. دونك  ،عليها ولو جمانا
القدسية أن  على قوة رسول اهلل  -ولو قليال -ن هل ألحد اطََّلعَ ولك

إنه ملن غري املعقول متاما التصوُر أن الذين تربوا يف  ،مث كال كال  !يقبل ذلك؟
كانوا أصحابه األجهالء وأخلص املخلصني له وكانوا و  صحبة النيب 

قد  ،، وكانوا من أقرهبم إليهأجله  جاهزين دائما للتضحية بنفوسهم من
 فسدوا كلهم ومجيع الصحابة اآلخرون أيضا دون استثناء يف غضون أعوام

من أجل أهدافهم الشخصية وليس بسبب خالف ديين قليلة، حىت وقعوا 
 يف خالفات هزت جذور اإلسالم. 

إن  ، وإن كانوا ال يقولون بلساهنمولكن األسف كل األسف أن املسلمني
ابة سبَّبوا فتنا مدمرة لإلسالم، ولكنهم يِقّرون بذلك بتسليمهم الصح

رويات الذين مل يؤمنوا باإلسالم حق اإلميان بل أقروا به بلساهنم فقط، مب
انوا عاكفني على اإلسالم وكأعداء الذين كانوا ألّد وباعتمادهم على حبوث 

مجاعة  املرويات هي أن للتسليم بتلكالقضاء عليه. والنتيجة احلتمية 
  1كانت خاليًة متاما من التقوى واألمانة، والعياذ باهلل.  الصحابة 

كيال يصعب هذا أال أتطرق إىل ذكر التواريخ  ولسوف أحاول أثناء بياين 
احلقيقي  اهلدف ألن، املوضوع معقدا يصبحفهمه على املستمعني ولكيال 

                                                 
لقد نقلت يف اهلامش بعض املصادر التارخيية اهلامة عند مراجعة املقال قبل النشر،   1

 وندر، تسهيال على القارئ. منه.وقد اكتفيت بتاريخ الطربي، إال ما شذ 
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داث اهلامة ْطِلع طالَب الكليات على بعض األحمن حماضريت هذه هو أن أُ 
سوف أحتاشى قدر  حدثت يف صدر اإلسالم. وهلذا السبب فقطاليت 

 . احلكايةاإلمكان بيان العبارات العربية وسأسرد األحداث كسرد 

 

 
 
 ؟ت الفتن برأسها في عهد الخليفة الثالث ملاذا أطل

 

ملثقفني أن بوادر اخلالفات ظهرت من الواضح جدا على مجيع املسلمني ا
منحى ملحوظ يف عهد اخلليفة الثالث، ومل تتخذ اخلالفات  بشكلللعيان 
يف عهد أ ي بكر وعمر رضي اهلل عنهما، وكان مشل  من قبل خطريا

يرون افرتاقه املسلمني يف عهدمها جمتمعا حبيث كان األصدقاء واألعداء 
هذه اخلالفات إىل  بوجه عام الناس ينسب مستحيال. فبناء على ذلك

 ولكن األمر ليس كذلك كما سأبني الحقا.  ضعف اخلليفة الثالث،

 
 االبتدائية حياة عثمان وقائع 

 

 عثمان إىل  توجهت أنظار مجيع الصحابة  بعد وفاة عمر 
بعد التشاور. كان  لتويل اخلالفة، وانتخبه هلذا املنصب كبار الصحابة 

فهيت وقد تزوج باثنتني من بناته على التوايل. وحني تو  عثمان صهر النيب 
. من بنت أخرى لزوجتها عثمانَ قال: لو كان عندي  البنت الثانية للنيب 

، وكانت له كانة مرموقة عند النيب حيظى مب عثمان  كم كانهنا يتبني  
ان رجال ثَرِيًّا نظرا إىل ظروف بالد مكانة متميزة عند أهل مكة أيضا، وك

 .  العرب  آنذاك
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بوجه خاص  بكر  هم أبواختار أشخاص  بني بضعة كان عثمان 
، وما خاب ظن أ ي بكر فيه، فقد أسلم عثمان نتيجة تبليغه لتبليغ اإلسالم

أي يف الرعيل  ونَ لُ وَّ األَ  ونَ قُ ابِ السَّ لبضعة أيام؛ وهكذا دخل يف قائمة 
الذين يذكرهم القرآن الكرمي باإلشادة والتقدير األول من الذين أسلموا و 

يف العرب  عثمان  ماكان حيظى هب  نلذيلحرتام االتقدير واالإن البالَغني. 
إىل مكة ألداء العمرة بناء على رؤياه  يتبني مما حدث عندما جاء النيب 

أن يرسل  منعه أهل مكة من ذلك لُبغضهم وعنادهم، فقرر النيب و 
 وانتخب عمَر  ،مندوب منه إىل أهل مكة للتفاوضكشخصا موثوقا به  

أنا جاهز لذلك يا رسول اهلل، ولكن إذا كان أحد هلذا الغرض. فقال عمُر: 
قادرا على التفاوض معهم يف مكة فهو عثمان ألنه حيظى مبكانة سامية يف 
نظرهم، وإذا أرِسل شخٌص آخر فال يُتوقع منه النجاح بقدر ما يُتوقع من 

رأيه وعدَّه صائبا وأرسل عثمان هلذا الغرض.  . فقبل النيُب عثمان 
 احلادث أن كفار مكة أيضا كانوا ينظرون إىل عثمان يتبني من هذا 

 تقدير واحرتام بالَغني.ب
  

 عند النبي  مكانة عثمان 
 

 كثريا. ففي إحدى املرات كان   حيرتم عثمان  كان النيب 
مضطجعا على حاله، مث  مضطجعا يف بيته فاستأذن أبو بكر فظل 

 اهلل رسول فجلسثمان استأذن عمر فظل مضطجعا على حاله مث استأذن ع
  ِّإْن أَِذْنُت لَُه  ،َوِإينه َخِشيتُ  ."ِإنَّ ُعْثَماَن َرُجٌل َحِيي  مث قال:  ثيابه ىوسو
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ُلَغ ِإيَلَّ يف َحاَجِتهِ  ،َعَلى تِْلَك احْلَالِ  كتاب فضائل   ،". )مسلمَأْن اَل يـَبـْ
 باب من فضائل عثمان بن عفان( ،الصحابة 

ليلة الذين مل يشربوا اخلمر ومل يقربوا الزنا حىت قبل قالقلة الكان عثمان من 
وجد يف جزيرة العرب قبل اإلسالم، حيث كان شرب مل تمزايا إسالمهم. وهذه 

 من الناس.  معدودةإال يف قلة  اخلمر يـَُعّد مفخرًة والزنا أمرا عاديا
ى مبكارم عثمان شخصا عاديا بل كان يتحل مل يكنباختصار، 

اقا يف الدنيوية أيضا، وكان سبّ  الوجاهةناحية  يدا مناألخالق، وكان فر 
ستة معجبا به إىل درجة كبرية. وقد عدَّه عمُر من  اإلسالم. وكان النيب 

. وكان من العشرة املبشرين يوم وفاته  إىل أشخاص حظوا بإعجاب النيب
)سنن الرتمذي، أبواب املناقب، مناقب عبد  1باجلنة. الذين بشرهم النيب 

 محن بن عوف(الر 
مل ُتِطّل أية فتنة برأسها يف حكمه إىل ست سنوات بعد توليه اخلالفة، بل  
كان الناس سعداء ومسرورين بشكل عام. مث نشبت الفتنة بعدها دفعة 
واحدة وظلت تتفاقم ومل يتمكن أحد من احتوائها وخرجت عن حدود 

األمة اإلسالمية السيطرة، وأحلقت باإلسالم أضرارا فادحة مل متَح آثارها من 
 .  أيضا عام 1300بعد مرور إىل اآلن 

                                                 
 وإال فإن النيب  ،رة" أصبح رائجا على لسان الناساحلق أن التعبري "العشرة املبشَّ   1

قد بّشر باجلنة عددا أكرب بكثري من العشرة املبشرة. واملراد من العشرة املبشرة هم 
 نيب يثق هبموكان ال املهاجرون الذين كانوا أعضاء يف جملس الشورى يف زمن النيب 

 بشكل خاص. منه.
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 أين تولدت الفتنة
 

بعُض  عدَّ السؤال الذي يفرض نفسه اآلن هو، أين تولدت الفتنة؟ لقد 
الناس عثماَن سببا هلا والبعُض اآلخر عليًّا رضي اهلل عنهما. يقول البعض 

 املسلمني. إن عثمان ابتدع بعض احملدثات اليت أدت إىل نشوء الثورة يف
ويقول البعض إن عليًّا بدأ مبحاوالت سرية للحصول على اخلالفة وخلق 
ضد عثمان معارضة أدت إىل قتله. ولكن كال األمرين خطأ، إذ مل يبتدْع 
عثمان شيئا، ومل يدبهر علّي لقتل عثمان ومل يشرتك يف أية مؤامرة لقتله بُغية 

. إن عثمان وعليًّا أخرى متاما بل هلذه الفتنة أسباب ،احلصول على اخلالفة
رضي اهلل عنهما بريئان من هذه التهم براءة الذئب من دم يوسف، وكانا 
شخصيتني مقدستني إىل أقصى الدرجات. ولقد قدم عثمان لإلسالم 

)سنن . اليومِ  بعدَ  عِملَ  ما ُعْثَمانَ  ضرَّ  مافيه:  خدمات حىت قال النيب 
 ان بن عفان( الرتمذي، كتاب املناقب، مناقب عثم

عن لو احنرف و ولكن ليس املراد من ذلك أن اهلل لن يؤاخذ عثمان 
تقدم يف احلسنات قد حتلى بصفات متميزة و  كان  بل املراد هو أنه اإلسالم،

أن يصدر منه عمل خيالف أوامر اهلل تعاىل. فلم يكن ممكنا  لدرجة ال ميكن
نا لعليٍّ أن ينسج يعارض الشريعة كما مل يكن ممكلعثمان أن يشرع شيئا 

 -هوقرأت به وفقا ملا فكرت -للحصول على اخلالفة. ويف رأيي ةسريد يمكا
 هناك أربعة أسباب هلذه الفتنة اهلائلة. 
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 األسباب األربعة للفتنة
 

، إال اجلاه واملالالناس عادًة ميالون بطبيعتهم إىل احلصول على  أوال:
إّن بعًضا من حديثي العهد الذين طّهر اهلل تعاىل قلوهبم بوجه خاص. ف

باإلسالم الذين كانوا ناقصي اإلميان بدأوا حيسدون الصحابة ملا نالوه من 
 ام وتقّدم وسلطة. وبدأوا يتوقعون، كما جرت العادة منذ الِقدم،مراتب واحرت 

حىت  إليهمأن يتخلوا عن أمور احلكومة والسلطنة وُيسلهموا جّل أمورها 
إلظهار مؤهالهتم. كان احلساد يستاؤون من تتسىن لآلخرين أيضا فرصة 

احلكم كانوا يُعَطون نصيبا من إىل جانب توليهم زمام الصحابة ألهنم 
فظلوا ينتظرون وقوع  ،األموال أيضا بوجه خاص. فكانت قلوهبم حترتق كمًدا

مآل احلكم إىل أيديهم  وجيعل ما من شأنه أن يفّرق مشل النظام القائم
اإلدارة وحيصلوا على األموال والعظمة الدنيوية. ميكن ظهروا قدراهتم يف فيُ 

غض الطرف إىل حد ما عن مثل هذه األفكار يف احلكومات الدنيوية، بل 
ميكن اعتبارها معقولة أيضا يف بعض األحيان ألن احلكومات الدنيوية أوال 
تكون مبنية على األسباب الظاهرية كليًة. وأهم األسباب الظاهرية للتقدم 

ال األفكار اجلديدة والروح اجلديدة إىل هيكل احلكومة، وهذا ال هو إدخ
ميكن إال إذا ختلى القدامى عن العمل من تلقاء أنفسهم وأفسحوا اجملال 

 . لآلخرين
د سلطتها من العوام على سبيل وية تستماحلكومة الدني ما دامت ثانيا:

رأي العام وأن تحتَّم عليها أن حترتم اليالتمثيل النيا ي أو سلطة الشعب، 
يف إدارة شؤون احلكومة. أما يف أمر  خاص يكون ملمثلي الشعب دخلٌ 
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الدين والشريعة فاألمر خيتلف متاما عن احلكومات الدنيوية، حيث يقدَّم 
مبدأ االلتزام بالقانون املنصوص عليه على كل مبدأ آخر، ومُينع تدخُّل 

تت عنها الشريعة.  سكإال يف األمور الفرعية اليت بتاتااألفكار الشخصية 
من اهلل تعاىل، ويتحتم على الذين  تُعطى : السلطة يف اجلماعات الدينيةاثالث

يف أيديهم زمام األمور أال يَدُعوا الناس ينحرفون عن الصراط املستقيم يف 
وا رأي عامة الناس جيب عليهم أن األمور الدينية. وبدال من أن يؤيد
حاجات ذلك  حبسبه اهلل تعاىل أهي يصوغوا أفكار الناس يف قالب خاص

 العصر. 

 

 فة اإلسالمية كانت نااما دييياالخال 
 

إن هذه االعرتاضات نشأت يف قلوب الناس لعدم فهمهم فباختصار، 
حقيقة اإلسالم، إذ مل يدركوا أن اخلالفة اإلسالمية ليست حكومة دنيوية،  

أن اخلالفة كما مل يكن الصحابة مثل حكام احلكومات الدنيوية. واحلق 
ضوء أحكام القرآن الكرمي املذكورة يف يف اإلسالمية كانت نظاما دينيا أقيم 

مبنـزلة أركان الدين الذين أوجب اهلل تعاىل  سورة النور. وكان الصحابة 
اتباعهم من أجل احلصول على املدارج الروحانية. لقد ترك الصحابة 

ّرضوا أنفسهم لألخطار وختلوا مشاغلهم وجتاراهتم واختاروا الفقر واملسكنة وع
وضّحوا بأفكارهم وعواطفهم  وهجروا أوطاهنموحبهم عن صحبة األقارب 

 هم اإلسالم على يده بعضُ درس وصحبته. و  حب النيب  واختاروا
ا إىل ربع قرن تقريبا مث عملوا به وقوَّوا اجلانب العملي منه. فكانوا ا درسً درسً 
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الم وهدفه وحقيقته، وكيف جيب العمل يدركون جيدا املعىن احلقيقي لإلس
 الفوائد اليت ميكن لإلنسان أن جينيها نتيجة العمل هبا. ما هي بتعاليمه، و 

باختصار، مل يكن الصحابة حكاما أو أعضاء سلطنة دنيوية بل كانوا  
. وكان كلهم معلهمي الدين األخري والشريعة اليت جاء هبا خاََت األنبياء 

لهموا الناَس اإلسالَم بقوهلم وفعلهم ويرمسوا صورته يف قد ُفرض عليهم أن يع
يف جوارحهم. إهنم ما كانوا أنصار االستبداد بل  ًعا و طبمقلوهبم وجيعلوه 

الدنيا، ولو كان يف وسعهم من  ينفرونكانوا محاة الشريعة الغراء. كانوا 
تعاىل.  لطّلقوها طالقا باتا واختاروا زاوية اخلمول لريحيوا أنفسهم بذكر اهلل

ولكنهم كانوا مضطرين حبكم املسؤولية اليت ألقاها اهلل ورسوله على 
فكانوا ال يفعلون شيئا بدافع األهواء والرغبات الشخصية بل   1عواتقهم.

. فاحلسد وسوء الظن هبم كانوا يأمترون بأوامر اهلل تعاىل وتوجيهات النيب 
 خطأ كبري. 

ل بوجه خاص فليس ون األمواكانوا يُعطَ   أما االعرتاض أن الصحابة 
ن الصحابة مل ينالوا إال نصيبهم الذي كانوا يستحقونه ومل إال وسوسة أل

يأخذوا شيئا غاصبني حقوق اآلخرين، بل كل شخص.. مهما كان حديث 

                                                 
تاريخ اإلسالم كم كان وجود وقعت يف فرتة متأخرة من يتبني جبالء تام من أحداث   1

الصحابة مفيدا ومباركا! وبإبعاد وجودهم من ساحة األحداث لفرتة، برهن اهلل على 
أن عدم تدخلهم يف جمريات األحداث أدى إىل عواقب وخيمة حبيث صار اإلسالم 

لفرتة أضحوكة على أيدي املسلمني املزعومني لدرجة تنخلع هلوهلا القلوب يف تلك ا
 وتقشعر لفظاعتها اجللود. منه.
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. نعم! إن أعمال انباإلميالعهد باإلسالم.. كان يأخذ نصيبه مثل السابقني 
آلخرين، وزْد على ذلك الصحابة وجهدهم وتضحياهتم كانت تفوق ا

خدماهتم اليت قدموها يف سابق الزمان وكانوا ال يزالون يقدموهنا. لذا فقد  
لذلك   قتضى العدل وليس ظلما وجورامبكانوا أكثر استحقاقا من غريهم، 

. مل حيددوا نصيبهم بأنفسهم بل اهلل كانوا ينالون نصيبا أكرب من غريهم
املعاملة اخلاصة ملا حتققت النبوءات اليت ورسوله حدداه هلم. فلو مل يعاَملوا 

عن تقدمهم وازدهارهم  وردت يف القرآن الكرمي وأحاديث النيب 
سراقَة بن مالك َأْسورَة   ورفاهيتهم وغناهم. فلو مل يُلِبس سيُدنا عمُر 

بأنه رأى  كسرى عند زوال ملكه واقتسام كنوزه ملا حتقق قول النيب 
ذلك أكرر وأقول بأن الصحابة مل يُعَطوا شيئا سواَري كسرى يف يديه. ومع 

مهما كانت  -بغصب حقوق اآلخرين بل كل َمن كان موظفا يف احلكومة
. حذرين جدا يف هذا األمركان ينال نصيبه، وكان اخللفاء   -وظيفته بسيطة

فقط وإن كان ذلك  ن الصحابة ينالون نصيبهم الذي كانوا يستحقونهفكا
ها وما سبقها. ومنهم َمن كان خدماهتم حينثر من غريهم بناء على أك

 فهؤالء استحقوا تلقائيا ما استحقه اآلخرون.  ،يشرتك يف احلروب الدائرة
واجلدير بالذكر أنه يتبني من التاريخ جبالء أن الصحابة ما كانوا حريصني 

على أنفسهم بل كانوا يأخذون نصيبهم فقط إنفاقها على مجع األموال أو 
، وإال فإن كل واحد منهم كان هلل تعاىل والرسول ليتحقق ما قال ا

 مضرب املثل يف كرمه وجوده وكانت أمواهلم تُنفق على الفقراء ورعايتهم. 
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 ال مبرر لسوء الان بالصحابة 
 

كانا ن نشآ لدى بعض الناس ضد الصحابة  إن احلسد وسوء الظن اللَذي 
أية حال، سواء  من دون مربر وسبب معقول، لكن قد بُذرت بذورمها على

ال. والذين مل يعرفوا حقيقة اإلسالم يف حينها نظروا إىل أم ا مربر مأكان هل
الصحابة على أهنم غاصبون وبدأوا يتحينون الفرص ليبعدوهم عن أمور 

 . االدولة ويسيطروا بأنفسهم على احلكومة وأمواهل
عبري أن اإلسالم كان قد هيأ حلرية التهو هلذا الفساد  والسبب الثاين

والعمل واملساواة بني أفراد اجملتمع ظروفا مل تتيسر من قبل حىت لكبار 
األمراض خفية  لقاعدة بأن الذين توجد فيهم أعراضالفالسفة. وكما تقول ا

؛ لذلك أحلق بعض بدال من االستفادة يتضررون حىت من أفضل األطعمة
لى التقيد الناس باسم حرية التعبري والعمل ضررا بأنفسهم ومل يقدروا ع

حني اعرتض أحد األشقياء  حبدودها. لقد بدأ هذا املرض يف زمن النيب 
 ...اهللَ  اتَّقِ  اهللِ  َرُسولَ  يَا: على عدله يف توزيع األموال وقال يف وجهه 

ُلونَ  قـَْومٌ  َهَذا ئِ ِضْئضِ  ِمنْ  خَيْرُجُ  إِنّه )النيب( فـََقالَ   جُيَاوِزُ  ال ،َرْطًبا اهللِ  ِكَتابَ  يـَتـْ
ينِ  ِمنَ  مَيْرُُقونَ  ،َناِجَرُهمْ حَ  اري،  البخصحيح . )الرَِّميَّةِ  ِمنَ  السَّْهمُ  مَيُْرقُ  َكَما الده

وخالد بن الوليد كتاب املغازي، باب بعث علي بن أ ي طالب عليه السالم 
  )إىل اليمن قبل حجة الوداع 

عمر  مث ظهر هليب نار هذه األفكار اخلافتة للمرة الثانية يف زمن سيدنا
 الذي كان عفيفا  ،حني قام شخص يف اجمللس واعرتض على اخلليفة

 املسلمني بكل ما يف وسعه، على أموال اونزيها بكل معىن الكلمة، وحمافظً 
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وقال: من أين لك هذا اللباس؟ ولكن مل تكن الفتنة قد أخذت صورة 
د املنا  ما مل جتمهولة إىل ذلك احلني ألهنا مل جتد تربة مهيأة لنموها بعد، ك

األمرين؛ فانتصبت هذين فقد تيسر كال  عهد عثمان  مناسبا. أما يف
على ساق قوية مث منت وتقوَّت  ،اليت أمسيها شجرة االختالل ،هذه الشجرة

حىت كادت أغصاهنا ترمي بظالهلا على مجيع أقطار  يف عهد علي 
 -ضيَّقه وقطعها بيد قوية و يف عهد أدرك مضرهتا العامل. ولكن عليًّا 

 دائرة تأثريها إىل حد كبري، وإن مل يقدر على حموها متاما.   -على األقل
حسب رأيي هو أن كثريا من الناس كانوا قد أحدثوا  والسبب الثالث

نية، ولكن ما كان هلذا ار اهتم متأثرين بأشعة اإلسالم النو تغيريا عظيما يف حي
التعليم ناس دائما لتحصيل التأثري أن يغنيهم عن املعّلم الذي حيتاج إليه ال

حني دخل الناُس اإلسالَم  اأيضً  اوالدنيوي. وكان هذا اخلطر قائمً  الديين
، ولكن اهلل تعاىل كان قد وعده بشكل خاص أنه أفواجا يف عهد النيب 

زمن التقدم هذا. مع أن موجة  يف التأثري السيئسوف ينقذ املسلمني من 
مخدت بسرعة، وعلم إال أهنا  ه قد تصاعدت فور وفات شديدةً  ارتدادٍ 

الناس حقيقة اإلسالم. أما ما أحرزه اإلسالم الروحاين من االنتصارات 
باختالطه باألديان األخرى بعد الفتوحات اليت حصلت يف إيران والشام 

فقد تسببت يف اختالل نظام اإلسالم السياسي. لقد  ومصر بعد وفاته 
اس وُسحروا بتعليمه األخاذ حىت اليني من النعشرات املدخل اإلسالَم 

صاروا جاهزين للتضحية بنفوسهم من أجله. فقد ازداد عدد املسلمني اجلدد 
ناسبة لتعليمهم مل تتوفر اإلجراءات الضرورية واملولكن  ،إىل حد كبري
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، وكما يتبني من الدراسة الدقيقة لسلوك وتربيتهم. فكما يقول قانون عام
مل ُيشعر بضرورة س الزائد يف املراحل األوىل فإن احلما ،اإلنسان بشكل عام

تعليم الداخلني اجلدد وتربيتهم. فكانوا يقلدون املسلمني يف كل شيء، 
وكانوا ينفذون األوامر كلها بطيب خاطر، مث حني أخذ احلماس االبتدائي 

ا العمَل فرصة تلقي الرتبية الروحانية رأو ينقص تدرجيا فإّن الذين مل تتسن هلم 
بدأت األخطاء  عبئا عليهم. فبفتور احلماس االبتدائي اإلسالمبأوامر 

السابقة تثور جمددا. مما ال شك فيه أن األخطاء تصدر من كل شخص، 
، فلو كان هؤالء يريدون أن ينالوا اتدرجييً واملعلوم أيضا أن اإلنسان يتعلم 
؛ عثارولو بعد مواجهة شيء من ال اتدرجيً شيئا من الرتبية اإلسالمية لنالوها 

أحدهم خطأ أقر به  كانوا إذا صدر من  واحلق أن املؤمنني يف زمن النيب 
أّن على اإلنسان إىل نوَّه  رمجا، مع أن النيب  ولو املوتَ  بنفسه ومل خيش

أال يفضح نفسه ما دام اهلل تعاىل قد سرته. أما بعد ذلك فكان إذا عوقب 
 يعة، الستاء منها. أحد ولو بعقوبة بسيطة جدا، حفاظا على حدود الشر 

الشريعة لعدم دخول هتك أوامر عن  وايرتدعإًذا، فكان هناك أناس مل 
. وإذا نـُفهذت هبؤالء حدود الشريعة سخطوا واعرتضوا على ماإلسالم يف قلوهب

وضغينة هلم وجعلوا يكيدون لقلع  وعّماله وجعلوا يف قلوهبم ِغالًّ  اخلليفة
 النظام من جذوره. 

تلك الفتنة يف رأيي هو أن اإلسالم أحرز تقدما خارقا ومل ل والسبب الرابع
يستطع األعداء أن يدركوا هذا التقدم اهلائل يف البداية. فكان أهل مكة 

حىت فُتحت مكة فجأة وانتشر اإلسالم يف  معتزين بقوهتم وضعف النيب 
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اجلزيرة العربية، وكان قيصر الروم وكسرى الفرس يستهينون بقوة اإلسالم 
إىل أوىل صارع قوي ا ينظر منامية وينظرون إليها نظرة احتقار، كماملت

 على األرض.  يدبّ صغري  طفلٍ  وقوفِ  تحماوال
إليهما.  بضربة واحدة وّجهها النيب  انلقد متزقت سلطنة الفرس والروم

للحكومات اجلبارة اليت استعبدت بين البشر منذ يتصدون ن و املسلم ما دام
جيابه جيش املسلمني القليل العدد واألعزل  وما دام، مئات السنني بل ألوفها

جيش عدو عرمرم، ظن األعداء أن انتصارات املسلمني هذه مؤقتة وأن 
وا كاإلعصار سوف ضهن نالقوم الذي ، وأن هؤالءيتغريمسارها سرعان ما 

الغيوُم يف كالغبار. ولكن شّد ما كانت دهشتهم عندما انقشعت   يُذرون
 عالية يف مجيع أحناء املعمورة. لقد سلبتاية اإلسالم بضع سنني ورفرفت ر 

فأكربوا  ،فغرقوا يف حبر من احلرية واالستغراب ،هذه االنتصارات لبَّ األعداء
البشر،  ونفوقيالصحابة ومن ترىب يف صحبتهم ونظروا إليهم على أهنم 

تالشت مجيع اآلمال من قلوهبم. ومبرور بعض الوقت على تلك ف
وزال خوفهم وذعرهم نتيجة  من قلوهبم ت احلرية واالستغراباالنتصارات قلَّ 

اختمرت يف أذهاهنم مرة أخرى فكرة و التعايش والتعامل مع الصحابة 
التصدي لإلسالم وإرساء دعائم األديان الباطلة. إهنم ما كانوا قادرين على 
التصدي للتعاليم اإلسالمية الطاهرة باحلجة والربهان كما أن حكوماهتم  

قد انقرضت، وحربة اجلرب واالعتداء اليت استعملوها جملاهبة احلق  كانت
وهو أن ينجزوا  ،والصدق كانت قد ُكسرت فلم يبق أمامهم إال سبيل وحيد

مهمة العدو متنكرين يف ثوب الصديق، ويبذروا بذور الفساد والُفرقة باسم 
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قبلوا  األشقياء الذين أعماهم نور اإلسالم الباهرُ بعض الوئام والوحدة. ف
اإلسالم يف الظاهر وعقدوا العزم على تدمريه متنكرين يف ثياب املسلمني. 

القطيع  أن يهاجما باخلالفة ومل يستطع الذئب وملا كان تقدُّم اإلسالم منوطً 
اتُِّفَق على القضاء على اخلالفة وقطع سلك الوحدة الذي  ،بوجود الراعي

 كي حُيرم املسلمون من بركاتكله.. لاخنرط فيه مجيع املسلمني يف العامل  
 من جديد مستغلةإىل التقدم ولكي تشقَّ األديان الباطلة طريقا  ،الوحدة

 دجلهم وخداعهم للعيان. لظهور وأال يبقى هناك خطر غياب الرقيب
هذه أربعة أسباب قد أدت، حسب رأيي، إىل نشوء هذه الفتنة اهلائلة 

على اإلسالم  وقد أتت. اليت هزت أسس ملة اإلسالم يف عهد عثمان 
وي على عروشه، سيهأن صرح اإلسالم الشامخ ظانًّا العدو  فيها أوقات فرح

وسينقرض إىل األبد الديُن الذي رسم لنفسه مستقبال باهرا وواعدا حني 
يِن ُكلههِ قال:   ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدى َوِديِن احلَْقه لُِيْظِهرَُه َعَلى الده

 ( 10الصف: )

 
 ؟ ملاذا أطلت الفتنة برأسها في عهد عثمان 

 

اج من أحداث التاريخ اليت ألسباب احلقيقية للفتنة باالستنتلقد بّينُت ا
. أما فيما يتعلق بصحة هذه خالفة عثمان أيام وقعت يف أواخر 

عند االطالع على األحداث ذلك األسباب أو عدم صحتها فستعلمون 
من خالهلا إىل هذا االستنتاج. ولكن قبل أن أتطرق إىل  إليها اليت توصلت

بيان تلك األحداث أريد أن أقول شيئا حول سؤال هام وهو: ملاذا أطلت 
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 ؟ الفتنة برأسها يف عهد عثمان 
ومعظم  ،احلق أن الناس دخلوا اإلسالم بأعداد كبرية يف عهد عمر 

تعلُّم الدين مل بية؛ لذا فإن نوا غري ملّمني باللغة العر هؤالء املسلمني اجلدد كا
 ون اللغة العربيةيعرف االذين كانو أما يكن سهال عليهم كما كان على العرب. 

ُعرضًة  -الشام منذ قرون وأهلَ  رسَ فُ ال مبسبب معايشته -واظلّ فمنهم، 
كانت جزءا ال يتجزأ من احلضارة يف تلك العصور. اليت   السيئة همألفكار 

قوى معظم  توب مع الفرس واملسيحيني كانأضف إىل ذلك أنه بسبب احلر 
ذل لردع هجوم األعداء. إن انشغال املسلمني مع الصحابة وتالمذهتم تُب

العدو اخلارجي من ناحية وعدم إملام معظم املسلمني اجلدد باللغة العربية 
لعدم فكار األعجمية من ناحية أخرى شّكل سببني قويني وتأثرهم باأل

احلروب يف عهد عمر ملا كانت الدين كما جيب. اطالع هؤالء على تعاليم 
  العدو حمدقة دائما  من قِبل خطاركانت األو جارية على نطاق واسع

للعدو   تصدي املتواصللناس فرصة للتفكري يف شيء آخر. إن الا جيدلم ف
كان يثري احلماس مرة تلو أخرى ممّا سرت ضعف ثقافتهم الدينية. وظلت 

أيضا، إذ طالت بعض  يف بداية عهد عثمان األحوال على هذا املنوال 
 باقيااحلروب إىل عهده. ومن جانب آخر كان تأثري األحداث اليت سبقت 

يف قلوب الناس إىل حد ما. وعندما ساد األمن قليال وتراجع تأثري احلماس 
أعداء اإلسالم هذه الفرصة  واستغلالسابق ظهر الضعف الديين للعيان، 

 ة الفتنة. وعقدوا العزم على إثار 
، هذه الفنت نتيجة أّي من تصرفات سيدنا عثمان  مل تكنباختصار، 
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هذه  ه لو نشأت تلك الظروف يف عهد أّي من اخللفاء ألطّلتبل احلق أن
الفتنة برأسها. وما كان خطأ عثمان إال أنه انُتخب خليفًة يف زمن مل يكن 

  ،اهلل عنهمارضي أكثر من دخل عمر أو أ ي بكر تلك الفنت  له دخل يف
كما ال َيَسع أحدا أن يقول قط بأن الفتنة نتجت عن أي خطأ أو ضعف 

 يف هذين الشخصني العظيمني. 
يف  بعض الناس هذه الفتنة نتيجة ضعفٍ  كيف يُعدّ ،  إنين أستغرب كثريا

ذي مل ختطر بباله خالفة عثمان ال -يف حني كان سيدنا عمر ؟!عثمان
 عهده، وقد حّذر منها قريًشا بكلمات بذور الفتنة يف قد اطّلع على -قط

كبار   حصر قد اخلطاب بن عمر كانقوية. فقد ورد يف تاريخ الطربي:  
 ...الغزو يف ليستأذنه الرجل كان فإن ... عليهم فامتنع باملدينة الصحابة

 الغزو من لك وخري يبلغك ما  اهلل رسول مع غزوك يف كان قد :يقول
 1 اليوم.

 سالماإل سننت قد إين أال :ة شكوا ذات مرة فقالوورد أيضا أن الصحاب
 فهل أال ،بازال مث سديسا مث رباعيا مث ثنيا مث جذعا فيكون يبدأ ،البعري سن

 يريدون قريشا وإن أال ،بزل قد سالماإل فإن أال .النقصان إال بالبازل ينتظر

                                                 
هذا احلصر لسببني اثنني، أوال: لكي تبقى مجاعة من املعلمني  لقد فرض عمر   1

موجودة يف املدينة دائما. ثانيا: ملا كان الصحابة يأخذون نصيبا خاصا من أموال بيت 
، رأى كوهنم سابقني باإلميان وخلدماهتم البارزة اليت قاموا هبا يف زمن النيب املال ل
أهنم لو اشرتكوا يف الغزوات أيضا لنالوا نصيبا آخر من األموال والستاء منهم  عمر 

 .اآلخرون وقالوا إهنم يأخذون األموال كلها. منه
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 ،فال يّ ح اخلطاب وابن فأما أال 1.عباده دون معونات اهلل مال يتخذوا أن
 يف يتهافتوا أن وحجزها ،قريش حبالقيم آخذ احلرة شعب دون قائم إين

 تاريخ الطربي(انظر ) .النار
يف عهده رائحة األفكار الرائجة بني  مَّ أنه اشت يتبني من كالم عمر 

الناس ضد الصحابة أهنم يأخذون األموال أكثر من نصيبهم، فمنعهم من 
وريا للمصاحل العسكرية، وذلك اخلروج للجهاد إال الذين كان خروجهم ضر 

لكيال يقع الناس يف االبتالء من جراء حصول الصحابة على نصيب 
من  أعلى نقطة مضاعف من األموال. وكان عنده شعور أن اإلسالم قد بلغ

 وال يرجى مزيد من االرتقاء.  فقط رقيه وخُيشى عليه اإلدبار
ث اليت ُتظهر حقيقة بعد هذا البيان الوجيز أنتقل إىل بيان سلسلة األحدا

 . اخلالفات اليت ظهرت يف عهد عثمان 
لقد قلُت من قبل إننا ال نرى أي فساد أو فتنة يف السنوات الست األوىل 

، بل يبدو أن الناس كانوا سعداء بشكل عام، بل كان من عهد عثمان 
عثمان يف ذلك العصر أحب إليهم من عمر رضي اهلل عنهما. ومل يكن 

ط بل إن هيبته كانت قد أخذت من قلوهبم كل مأخذ. أحب إليهم فق
 :اعر املعاصر له يف أبياته التاليةويشهد بذلك الش

  انـعف ابن ملك يف ارَةِ عَ الزَّ  أهل    *    سرفا جريانكم أبدا تأكلوا ال
  انـالفرق كمـمبح اللصوص فطم   *     مــجربت الذي انــــعف ابن إن

                                                 
يبا آخر الشرتاكهم يف أي لو أخذوا نصيبهم بصفتهم السابقني باإلميان وأخذوا نص  1

 .اجلهاد حلرم اآلخرون. منه
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  انـوبن  نهمـم  نقـع  كل  يف   *   مهيمنا بالكتاب يعمل زال ما
 )تاريخ الطربي(                                              

مث أطلَّت حركٌة برأسها يف السنة السابعة من عهده، وتلك احلركة مل تكن 
بعض الوالة. ويقول  ضد ضد بعض الصحابة أو إما ضد عثمان بل كانت

لكن الذين مل الناس رعاية تامة. و  الطربي بأن عثمان كان يراعي حقوق
 الحرتام يف اجملالس كالسابقني والقدامى،ما كانوا حيظون بايسبقوا باإلسالم 

وما كانوا ينالون نصيبا متساويا من احلكم أو األموال. وبعد مرور فرتة من 
التفضيل ويُعّدونه من هذا ميتعضون الزمن على هذا املنوال بدأ بعض الناس 

ظهرون خيافون عامة املسلمني، وما كانوا ي كان هؤالء الناسظلًما. ولكن  
بل كانوا يؤلهبون الناس ضد الصحابة  أفكارهم علنا خشية أن يلقوا املعارضة

ُمعتَـًقا سرًّا. وإذا وجدوا مسلما جاهال حبقيقة األمور أو أعرابًيا أو عبًدا 
م إما هم املزعومة. وكان بعض الناس جياروهنفتحوا أمامه سجل شكاوا

جلهلهم احلقيقة أو رغبًة يف احلصول على جاٍه أو مكانٍة. وهكذا ظل هذا 
 تاريخ الطربي( تلخيصا عناحلزب يزداد ويكثر عدده رويدا رويدا. )

عندما تكون فتنٌة ما على وشك النشوب جتتمع هلا األسباب بشكل غري 
انية عادي، فمن ناحية ثارت ثائرة بعض احلساد ضد الصحابة ومن ناحية ث

تحول من دينه إىل فإّن احلماس الذي ينشأ يف بداية األمر يف قلب كله من ي
يف قلوب املسلمني اجلدد الذين مل يرتبوا  يضُعف رويدا رويدا دين جديد بدأ

صحبة الذين تربوا واسعة لالستفادة من ومل جيدوا فرصة  على يدي النيب 
اإلسالم بأنه تعّلم كل ، بل ظن كل  منهم إثر انضمامه إىل يف صحبته 
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على قلوهبم، وبدأوا أيضا شيء. فبفتور محاسهم لإلسالم تضاءلت سيطرته 
يرون سعادهتم يف املعاصي اليت كانوا متورطني فيها قبل إسالمهم، وحني 
عوقبوا عليها عزموا على إبادة الذين عاقبوهم بدال من أن يصلحوا أنفسهم. 

كان اث فجوة واسعة يف اإلسالم.  ويف هناية املطاف تسبب هؤالء يف إحد
أنه قد حدث يف املدينة نفسها  مركزهم يف الكوفة ولكن األغرب يف املوضوع

أن بعض الناس يف ذلك احلني كانوا جيهلون اإلسالم كما بحادث يوحي 
الزوايا املظلمة اليوم. فقد ورد اجلهلة الذين يعيشون يف بعض جيهله كثري من 

 يف تاريخ الطربي: 
 بينهما وفرق عثمان به فنكل عدهتا يف امرأة تزوج أبان بن رانمح إن"
 )تاريخ الطربي( . "البصرة إىل هوسريَّ 

علماء من  دث كيف كان بعض الناس يزعمون أنفسهميتبني من هذا احلا
 مزيد من اإلسالم مبجرد دخوهلم اإلسالم وما كانوا يشعرون حباجة إىل

بالشريعة عبثا بسبب أفكارهم البحث والتحقيق، أو كانوا يرون العمل 
مركز  -ن نوعه، ولعله مل يكن يف املدينةاإلباحية. هذا احلادث فريد م

 كان يف مدن أخرى  سواه جيهل اإلسالم كجهله، وإنشخص  -اإلسالم
سة الظروف السائدة يف الكوفة أن يتبني من دراأناس يتمادون يف املعاصي. 

مال النهب والسرقة. فقد ورد أعتكّونت فيها الرتكاب عصابة من الشباب 
 وكاثروه اخلزاعي احليسمان ابن على نقبوا الكوفة أهل شباب من شبابا نأ

 :له فقالوا استصر  كثرهتم رأى فلما .بالسيف عليهم فخرج هبم فنذر
 .فقتلوه وضربوه .الليلة هذه روعة من نرحيك حىت ضربة هي مناإف اسكت
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الصحا ي اجلليل  شريح أبو معليه فشهد ...فأخذوهم هبم الناس وأحاط
 دخلوا أهنم ابنهكما شهد  وكان جارا للخزاعي وكان يشرف من على جداره

 ،عثمان إىل فيهم فكتب .بعضهم فقتله الناس من بعضا بعضهم فمنع عليه
بة الذي كان وايل الكوفة من عثمان قإن الوليد بن عف .قتلهم يف إليه فكتب
 انظر: تاريخ الطربي(. ةدينامل بابيف ميدان خارج  قتلهم( 

حصة يف الظروف يبدو هذا احلادث عاديا يف الظاهر ولكن النظرة الفا
ارتكاب اجلرائم  السائدة آنذاك توحي بأنه مل يكن حادثا عاديا، ألن ظاهرة 

مع تقدم اإلسالم، وكان الناس يعيشون يف أمن كانت قد انقطعت هنائيا 
، حىت إن  أبواهبم مفتوحة غري هيابنييل تاركنيوسالم حبيث كانوا ينامون الليا

كان  عمر  مع أنوالته من بناء السياج حول ُدورهم.  منع عمر 
تقدمي شكاواهم إىل الوالة يهدف من وراء ذلك أن يتمكن عامة الناس من 

ال ميكن إصدار مثل هذا األمر إال إذا كان األمن قد استتب  بسهولة، ولكن
 جيدا وبلغ غايته. 

خر واجلدير بالذكر يف احلادث املذكور أعاله هو أن أوالد بعض واألمر اآل
 عمليةأصحاب الثروة والسلطة والنفوذ يف اجملتمع أيضا كانوا متورطني يف 

. إًذا، فهذا احلادث مل يكن حادثا عاديا، بل كان يشري إىل املذكورةالسرقة 
على قلوب اإلسالم  سيطرةحتوٍُّل عظيم الشأن، ومل يكن إال إشارة إىل أن 

الذين كانوا جيهلون حقيقة الدين بدأت تضمحل، وبدأوا يعودون إىل 
يرون  ،ناهيك عن الفقراء ،عاداهتم وتقاليدهم السابقة. وشرع األثرياء أيضا

 . الدماء استعادة جمدهم الغابر عن طريق القتل وسفك
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لقد تنّبه الصحا ي أبو شريح إىل هذا األمر جيدا وباع جّل أمالكه 
هذا  ا الكوفة. إن مغادرته الكوفَة نتيجةاته وعاد بأهله إىل املدينة تاركوعقار 

إرهاًصا احلادث تشكل دليال قويا على أن هذا احلادث الفريد من نوعه كان 
 ألحداث مستقبلية أكثر خطورة. 

يف تلك األيام بدأت فتنة أخرى أيضا تطل برأسها. كان عبد اهلل بن سبأ 
ه، وكان من سكان اليمن وكان اء نسبة إىل أمّ يهوديا ويُدعى ابن السود

ة عيث املضطرد انضم إليه بنيّ  الطوية جدا. وحني رأى تقدم اإلسالمخبيث 
كافة ن  أ ني املسلمني بشكل أو بآخر. أرىالفساد فيه وإحداث الفتنة ب

حمركها ومثريها.  املفسد وهوالشخص الفنت يف ذلك الزمن تدور حول هذا 
الفنت كان جزءا ال يتجزأ من طبيعته، وكان نسُج امليل إىل يبدو أن 

َمن كان على شاكلته  ه وكان ميلك براعة خاصة يف استدارجالدسائس عادت
من الناس. كان يكّلم الناس على مذاقهم ومزاجهم وحيرضهم على السيئة 

ثوب احلسنة. وهلذا السبب اخندع بكالمه املعسول بعض النبالء بمتنكرا 
لقد دخل هذا الشخُص اإلسالَم يف النصف األول من عهد واجلادهين أيضا. 

على  جيدا، وجتول يف مجيع األقطار اإلسالمية ليطَّلع عثمان خالفة 
، كن ممكنا أن تنطلي حيلته على أحد يف املدينةمل يالظروف السائدة فيها. 

، وكانت البصرة حينذاك أما مكة فكانت بعيدة كل البعد عن أمور السياسة
ودمشق والفسطاط مراكز السياسة آنذاك باإلضافة إىل املدينة.  والكوفة

فتجول عبد اهلل بن سبأ يف هذه املدن أوال وكان يبحث يف كل مكان عن 
يلتقي هبم وينـزل عندهم. الذين كانوا ساخطني على احلكومة فكان املعاقَبني 
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 ا،حمبوسفذهب أوال إىل البصرة ونزل عند حكيم بن جبلة الذي كان لصًّا 
. وملا كانت جملسابدأ جيمع حوله أشياعه ومن كان على شاكلته حىت كّون 
فلم يصرح مبا جدا خطته ال تزال يف مراحلها األوىل، وملا كان الرجل ماكرا 

يف خلده، وظل يدعو الناس إىل الفتنة إشارًة وتلميحا. وإىل جانب ذلك 
له يف قلوب الناس  ا، مما ولَّد احرتامً كعادتهظل يستعمل الوعظ والنصيحة  

فبدأوا يسمعون له. وحني علم عبد اهلل بن عامر وايل البصرة بذلك سأله 
سبب نزوله هبا. فأرسل إليه يف اجلواب إين أحد أهل الكتاب عن أحواله و 

واستأنسُت باإلسالم وأريد البقاء يف محايتك. وملا كان عبد اهلل بن عامر 
ل: ما أعلم عنك وعن تصرفاتك وقا عذرهلم يقبل فمطلعا على حقيقة أمره 

ا إىل الكوفة متوجهمنطقته، فخرج من البصرة أَمره مبغادرة ض قولك، و يناق
بذر بذور الفساد والتمرد ضد اإلسالم والنفور منه ولكنه قبل خروجه منها 

 عن تاريخ الطربي( ملخًصا)اليت صارت فيما بعد دوحة كبرية. 
ول؛ فلو حبسه وايل البصرة ويف رأيي كان هذا هو اخلطأ السياسي األ

. كان ابن هنالك بدال من نفيه وحاكمه ألمكن أن تبقى الفتنة مكبوتة
بالتجوال يف العامل ة إشعال نار الفتنة السوداء قد خرج من بيته بنيّ 

خروجه من البصرة كان مطابقا متاما خلطته. عند وصوله الكوفة  اإلسالمي.
فُأخرج منها أيضا. ولكنه قبل  د مثلما فعل يف البصرةينسج املكابدأ ب

بذر بذور الشر والفتنة اليت صارت دوحة كبرية فيما  اخروجه من الكوفة أيضً 
بعد. وبإخراجه من الكوفة تكرر اخلطأ السياسي األول. من هنا توجه ابن 
السوداء إىل الشام ولكن مل تقم له قائمة هناك، ألن معاوية كان يدير دفََّة 
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ابن السوداء فيها أناسا ينـزل فلم جيد  ،خري ما يراماحلكم يف الشام على 
باحلسرة واليأس من إىل السفر هم أو َمن ينوبون عنه يف مهمته. فاضطر عند

  .ولكنه قبل مغادرته الشاَم خلق فيها فتنة من نوع آخر. ،الشام إىل مصر
األوائل وكان صاحلا وتقيا  كان أبو ذر الغفاري من أصحاب النيب 

إىل فرتة  يتقدم يف حب النيب منذ إميانه وحظي بصحبته جدا، وظل 
طويلة. ولكن لكل شخص طبيعته وذوقه، فكان أبو ذر ال جُييز مجع املال 

ر من يا، فكان ينفعن الزهد يف الدن مسع ما قاله النيب  قد بعد أن كان
 اعلى أن ينفقو  الناس وحيثّ  ،مال الدنيا، وينصح اآلخرين أيضا بعدم مجعه

. كان أبو ذر معتادا على ذلك منذ البداية، الفقراء كل ما كان عندهمعلى 
وظل يتصرف على هذا املنوال منذ زمن أ ي بكر رضي اهلل عنهما حني حاز 

الشام وجد يف طبيعة  يفاملسلمون على أموال كثرية. وحني مّر ابن السوداء 
ألثرياء أن ينفق ا يف برغبتهم مجع الثروة وعلِ  ضدشديدا  محاساأ ي ذر 

وأثاره قائال: أّي ظلم  أبا ذر عند مروره بالشام . فقاَبل والفقراء أمواهلم
اهلل يف حني أن كل شيء هلل وال  بيت املال مالَ  هذا إذ يعترب معاوية مالَ 

 ذلك، بل كل شيء ِملك هلل فلماذا يُعدّ خصوصية ألموال بيت املال يف 
معاوية ال يقصد من وراء  وقال أيضا إن؟ هذا املال مال اهلل بوجه خاص

 كان أبوذلك إال أن يضيع حق املسلمني يف هذه األموال ويأكلها بنفسه.  
أن يوزع األثرياء األموال على الفقراء ألن  سلفاينصح اآلخرين  ذر 

املستقر احلقيقي للمؤمن هو اآلخرة، ومل يكن على علم خببث ابن السوداء 
أنه ال جيوز اعتبار أموال بيت املال  . فاخندع بكالمه وظنقط الفاسدة ونيته
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ماَل اهلل ألن يف ذلك خطرا لغصب حقوق الفقراء. وبذلك انتقم ابن 
السوداء من معاوية على عدم إتاحة فرصة له لالستقرار يف الشام. فذهب 

اعتبار أموال بعدم أبو ذر إىل معاوية رضي اهلل عنهما وحاول إقناعه 
 ماله واملال اهلل عباد ألسنا ،ذر أبا يا اهلل يرمحك :قالاملسلمني ماَل اهلل. 

 ؟ أي ما دام العباد عباد اهلل، واألمر أيضا هلل،أمره مرواأل خلقه واخللق
بل احلقوق اليت فرضها  ؟فكيف تضيع حقوق الناس نتيجة عدهها ماَل اهلل

 .اهلل تعاىل سوف تصل إىل خلقه حبسب أمره 
يث مل يستطع أبو ذر أن يرد كان هذا اجلواب من الروعة واحلكمة حب

عليه، ولكنه كان شديد احلماس جتاه هذا األمر، وكان ابن السوداء قد 
، فأشار على معاوية أن يتجنب استخدام هذه اأربكه يف املوضوع أيضً 

 "فإين ال أقول إنه ليس هلل ولكن سأقول مال املسلمني."مات. قال: الكل
ه إىل حد ما ذهب إىل تقق بُغيحني رأى ابن السوداء يف هذه املكيدة حت

يف زوايا  أيضا، ولكنهم مل يكونوا منـزوين الصحابة اآلخرين وحاول حتريضهم
فور مساعه كالمه ف وكانوا على علم بفتنة ابن السوداء. مثل أ ي ذرّ  اخلمول

 واهلل أظنك ؟الذي تقول كالما مثريا للفتنة أنت من أبو الدرداء: له قال
الذي كان من  -وداء منه وأتى عبادة ابن الصامت. فيئس ابن السيهوديا

وبدأ خيرج ما كان يف  - إىل النيب  اخلواص زعماء األنصار ومن املقربني
 بعث الذي واهلل هذا" :فقال معاويةَ فأتى به عبادة بن الصامت  ،جعبته
 )تاريخ الطربي(  ".ذر أبا عليك

توّجه إىل مصر. وملا مل يلق ابن السوداء أي جناح أو قبول يف الشام 
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فبدأ  ،محاسا جديدا يف قلب أ ي ذر كان قد أنشأ الُمه املعسول  لكن كو 
. الناسينصح املسلمني بشدة أكثر من ذي قبل أن يوزعوا أمواهلم على 

أحد ماال مل يكن صائبا  أال جيمع علما أن قول أ ي ذر القائل بأنه جيب
بل كانوا يبذلوهنا يف  أصال ألن الصحابة ما كانوا جيمعون األموال عندهم

سبيل اهلل دائما. نعم كان بعضهم أثرياء أيضا ولكن هذا ال يعين أهنم كانوا 
يكنـزون املال. بل املراد من اكتناز املال هو أال ينفق املرء على الفقراء وال 

 يتصدق به. واملعلوم أن بعض الصحابة كانوا من األغنياء يف زمن النيب 
غنياء أّّن كان لعثمان أن يدفع نفقات السفر لعشرة ولو مل يكونوا أ ،أيضا

بل كان  ،مل مينعهم من ذلك والنيب  ؟جندي عند غزوة تبوك آالف
 .  بعضهم جّد مقرب إليه 

باختصار، فإن كون الصحابة أغنياء مل يكن جرمية بل كان مطابقا متاما 
الله املذكور لألنباء الواردة يف القرآن الكرمي، وكان أبو ذر خمطئا يف استد

. وجيدر التنبيه أيضا إىل أنه  على أية حال ولكنه كان مصرا وثابتا على رأيه
كان ينصح الناس بناء على رأيه الشخصي ومل يأخذ القانون بيده وال مرة 

الذين كان أبو ذر لكن و . واحدة، بل كان ينتبه دائما إىل أوامر النيب 
ه وكانوا يستنتجون من كالمه ينصحهم ما كانوا يقدهرون مدى تقواه وورع

الفقراء يتعدَّون على بعض استنتاجات غري صائبة. فكانت النتيجة أن بدأ 
األغنياء ليأخذوا منهم حقوقهم بالقوة. فشكا األغنياء ذلك إىل معاوية 
الذي بدوره قدم األمر إىل عثمان رضي اهلل عنهما. فكتب عثمان إىل 

بالرفق واإلحسان إليه. فوصل أبو ذر إىل معاوية أن يبعث أبا ذر إىل املدينة 
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 الشام هلأل ما ذر أبا يا :ثمانفسأله عاملدينة بناء على هذا التوجيه. 
 أن غنياءلأل ينبغي وال اهلل مال يقال أن ينبغي ال أنه فأخربه؟ ربكذَ  يشكون

 وال الرعية على ما وآخذ يّ عل ما يأقض أن يّ عل ذر أبا يا :فقال .ماال يقتنوا
 يف يل فتأذن قال .واالقتصاد االجتهاد إىل أدعوهم وأن الزهد على أجربهم
 قال ؟منها شرا إال هبا تستبدل أوَ  فقال .بدار يل ليست املدينة فإن اخلروج
 أمرك ملا فانفذ قال .عالْ سَ  البناء بلغ إذا منها أخرج أن  اهلل رسول أمرين

 تعاهد أن إليه وأرسل مملوكني وأعطاه بلاإل من صرمةً  عثمانُ  وأقطعه ...به
 )ملخصا عن تاريخ الطربي(. ففعل أعرابيا ترتد ال حىت املدينة

أداًة هلا، ولكن احلقيقة أن  هذه كانت الفتنة الرابعة اليت ُجعل أبو ذر 
أبا ذر مل يكن صاحب تلك األفكار اليت تبّناها املفسدون كما مل يكن 

 على قطقانون بيده مطلعا على نياهتم الفاسدة. فلم يأخذ أبو ذر ال
كان قد أمره باخلروج من   ؛ وإن النيب اختالف رأيه بل ظل يطيع احلكومة

املدينة يف فرتة معينة خلصوصية حاله، إلنقاذه من الفتنة ولكنه مل ير مناسبا 
 الربذة. وحني استقر يف أن يعمل هبذا األمر دون أن يستأذن فيه عثمان 

ولكنه رفض قائال  ،لوايل أن يؤم الصالةعرض عليه ا نةيبعد خروجه من املد
يتبني من ذلك أنه مل ينحرف احب األمر هنا فلتكن أنت اإلمام. بأنك ص

 . قطعن طاعة أويل األمر ومل ير الفوضى جائزة 
 -ث آخر أيضا؛ فعلى خمالفته معاويةتتبني بساطة أ ي ذر جبالء من حاد
املال ية أموال بيت بعدم جواز تسم -خمدوعا بكالم ابن السوداء املعسول

يف كالمه.  دائما، فإنه كان يستعمل هذا التعبري مال اهلل وشكواه إىل عثمان
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فحني كان يقيم يف الربذة بعد الفساد املذكور نزلت هبا قافلة وسأله أهل 
القافلة: لقد وجدنا أصحابك أهنم أثرياء كبار ولكنك تعاين من الفقر. 

ق إال ويل مثله". كذلك أطلق احلاكم فقال: "إهنم ليس هلم يف مال اهلل ح
 مال اهلل". )تاريخ الطربي(. رقيق من احلبشي هناك: "رقيقٌ 

ذلك أنه كان يستعمل هذا التعبري. وإن سريان هذا التعبري على يتبني من 
لسانه بكثرة مع خمالفته له عموما يدل على أن الصحابة كانوا يستخدمون 

بسبب   ولكن هذا األمر فات أبا ذرهذا التعبري يف حماوراهتم اليومية. 
 خمادعة ابن السوداء له.  

الفتنة البلشفية )أي التمرد على األوضاع بهذه الفتنة اليت جيب أن ُتسّمى 
يف الشام بسبب حسن إدارة معاوية أموَر  مل تنجحاالجتماعية والسياسية( 

ابَن الدولة، ولكنها راجت يف أماكن أخرى وبأشكاهلا املختلفة وساعدْت 
 السوداء يف مهمته إلثارة الفنت. 
همته، وكانت ملإىل مصر واختذها مركزا  ووصلخرج ابن السوداء من الشام 

ارنة لذا فإن زيارات الصحابة هلا كانت قليلة مق ،مصر بعيدة عن العاصمة
كان إملام سكاهنا بالدين أقل واستعدادهم بزياراهتم لألماكن األخرى، وبالنتيجة  

الفنت والتأثّر هبا أكرب نسبيا. بعد فرتة وجيزة من وقوع األحداث  لالشرتاك يف
الذي كان من سكان  -السوداءاملذكورة يف الكوفة نُفي منها أحد نائيب ابن 

 حداثاأل أهل عن أخربين: "فقال له معاوية  -الكوفة وسيأيت ذكره الحقا
 أهل فأما .مهوعرفتُ  وأنكروين وكاتبوين همكاتبتُ  قال ... مصاراأل أهل من
 أهل وأما .عنه وأعجزه الشر على مةاأل أحرص فهم املدينة أهل من حداثاأل
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 أهل وأما .لكبري هوأركبَ  صغري يف الناس رُ أنظَ  هنمإف الكوفة أهل من حداثاأل
 أهل وأما .شىت رونويصدُ  مجيعا دونيرِ  فإهنم البصرة أهل من حداثاأل
 أهل وأما .ندامةً  وأسرعه بشرٍ  الناس أوىف فهم مصر أهل من حداثاأل
)تاريخ  1."ملغويهم وأعصاه ملرشدهم الناس فأطوع ماالش أهل من حداثاأل

 الطربي(
هذا كان رأي ابن الكواء الذي كان من أشياع ابن السوداء. ويتبني من 

ستقرار ابن السوداء. وقد أدرك مبكره الكالمه أن مصر كانت أفضل مكان 
ر واختذ منها مركزا لعيث الفساد، واجتمعت هذا األمر واختار مصر لالستقرا

 حوله مجاعة كبرية يف غضون فرتة وجيزة. 
حىت حينه كانت مراكز الفساد قد تأسست يف مجيع البالد، فبدأ ابن 
السوداء جيمع حوله أولئك الذين عوقبوا أو عوقب أقرباؤهم، أو الذين كانوا 

ص بُغيته التهم لسبب آخر. وكان يعرض على كل شخحبغري راضني 
حبسب ذوقه ليكسب مواساته. كانت املدينة املنورة يف مأمن من الفتنة 
وكانت الشام خالية منها متاما. وكانت هناك ثالثة مراكز تُنَسج فيها حلمة 

. مركزا هلاالفتنة وسداها وهي الكوفة والبصرة ومصر، وكانت مصر بالذات 
ألستار مثل ما يفعل خلف ا اولكن ابن السوداء كان حيرك األمور متخفيً 

الفوضويون احملنَّكون وذوو األفكار الفلسفية يف العصر احلاضر. كان ابن 
السوداء هو الدافع واحملرك وراء الفنت كلها ولكنه كان يستغل اآلخرين لنيل 
هذا اهلدف ويدفعهم إىل اجلبهة األمامية. وكان يبدو يف الظاهر أن للكوفة 

                                                 
 سيتبني الحقا أنه كان كاذبا يف قوله إذ كان أهل املدينة يف مأمن من الفتنة. منه.  1
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األحداث لكوهنما قريبتني من عاصمة والبصرة نصيب األسد يف جمريات 
اإلسالم ولتفوقهما من الناحية السياسية. ولكن لو ألقينا نظرة فاحصة لتبني 
لنا من أوراق التاريخ بوضوح تام أن خيوط كل هذه األحداث كانت مطوية 

 بيَدي ابن السوداء وهو الذي كان حيرك األمور جالسا يف مصر. 
 ابن على نقبوا قد الكوفة بابش من عصابة أن قبل من ذكرت لقد

 آباء فسخط. املدينة باب على منهم اقُتصَّ  مث وقتلوه اخلزاعي احليسمان
 بةقع بن الوليد من االنتقام على وعزموا قتلهم على كثريا الشباب هؤالء
 فوقعوا االنتقام، أجل من خطتهم لتنفيذ الفرصة يتحينون وكانوا. الكوفة وايل
 بُغية فوضعوا. استغالل أميا فاستغلوهم الفتنة ثرييم أيدي يف مواتية أداةً 

 فعزم. منه خطأ على اطّلعوا ما إذا ليخربوهم الوليد على جواسيس االنتقام
 يوم ذات فأخربوا. كيفما اتُّفق إليهم وكهلت اليت املهمة ينجزوا أن اجلواسيس

 مث مسيحيا كان الذي زبيد أ ي صديقه مع اخلمر يشرب الوليد أن موكليهم
 يفعل واليكم أن كلها املدينة يف وأعلنوا املفسدين هؤالء ثورة فثارث. أسلم
 الناس عامة محاس أن واملعلوم. خفية أصدقائه مع اخلمر ويشرب وكذا كذا
 مجاعة فاجتمعت الظروف، هذه مثل يف السيطرة حدود عن عادة خيرج
كن هناك مل ي. الوليد بيت وحاصروا املفسدين هؤالء حول الناس من كبرية
دون هوادة، )كان باب بيته يفتح  املسجد جهة من عليه الناس فدخلباب 

 فقلق. بيته الناس دخل حىت باألمر الوليد يعرف ومل إىل ناحية املسجد(
 ظن. سريره حتت شيئا دفع واالضطراب القلق من احلالة هذه ويف ملرآهم،
ع أحدهم إىل أسر ف. املشهود باجلرم أِخذ وأنه افتضح قد أمره أن الناس
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 العنب من وعنقودا الكوفة لوايل طعام فيه طبقا فكان إخراج هذا الشيء
 ثرية والية لوايل ُوضع الذي الطعام هو هذا أن الناس من استحياء أخفاه

فطار صواهبم نظرا إىل هذا األمر، وعادوا أدراجهم نادمني  ،الكوفة مثل
هذا الفعل الشنيع بوا على أهنم ارتك يتالومون بعض على بعضهم أقبلو 

 فسرت ونبذوا أمر الشريعة وراء ظهورهم. ،خمدوعني خبداع بعض األشرار
 هذا عفوه ولكن عنهم الوليد عفا لقد. عثمان عن وطواه ذلك الوليد عليهم
 بالغة أضرارا خَلفه ومبن به أضرّ  النهاية ويف يستحقوه، مل الذين عن كان

 هلم إهانة فيه أن شعروا فوهبع املفسدون يستفيد أن من وبدال. اخلطورة
 عثمان على فتوافدوا قبل، من أكثرحبماس  الوليد لتدمري يكيدون وبدأوا
 فعاد. جرمية له تكون أن دون ذلك رفض ولكنه. الوليد عزل وطلبوا 

 عوقبوا قد كانوا أناسا حوهلم جيمعون بدأوا ولكنهم خائبني األشرار هؤالء
شرعية كانت  طريقة بأي ويهينوه الوليد من ينتقموا أن على وعزموا. قبل من

 الوليد فغشوا عليه للشهادة عمور  وأبو زينب أبو فانتدب. أم غري شرعية
 وبني وبينه خمدعه يف نائما الوليد كان حني األيام أحد ويف. عليه وأكبوا
 رأينا أننا معلنني املدينة إىل وفرّا خلسة خامته ونزعا إليه تسلال سرت، القوم
 ومل يده من نزعناه الذي خامته ذلك على والدليل باخلمر كرامس الوليد
 أنكما أتشهدان: فقال  عثمان هبما فدعا. سكرانَ  لكونه بذلك يعرف
 داللةً  الطريقة هبذه الشهادة يف ألن وخافا ،ال :فقاال اخلمر؟ يشرب رأيتماه

 اَتاخل يف كانتاخلمر. و وقاال بأهنما رأياه يتقيأ  . ذلك يف اشرتاكهما على
 معهما املؤامرة يف وشارك. ذلك على الشاهدان شهد وقد كافية شهادة
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 فاستشار. أمهية شهادهتما منوا ليزيد وشهدوا أيضا اآلخرين األشرار بعض
 الكوفة من فطُلب. الوليد تنفيذ حد شرب اخلمر على يف الصحابة عثمان
 عثمانَ  لعوأطْ  األمر من موقفه الوليد وّضح. اخلمر شرب على عقوبةً  وُجلد
 على بناء احلد إقامة من بد ال بأنه قال  ولكنه الشريرة أهدافهم على

 اهلل فسيعاقبهم كاذبني الشهداء كان إذا أما. حبكم الشريعة الشهادات
 (الطربي تاريخ ملخصا عن. )تعاىل

م الوليد عزِل  مع بالتشاور احلد عليه عثمان وأقام متاما باطلة بتهمةٍ  واهتُّ
كان كان الشهود والقرائن موجودة ضده  ضده. فلما   القرائن جودلو  الصحابة

 كانت ما ولشد. العاص بن سعيد الكوفة على وأُمهر ال بد من تنفيذ احلد.
 عن والبعيدين الرعاع وجد إذ هناك، السائدة الظروف رأى حني دهشته
 بذلك فأخرب. أمرهم على مغلوبني واألشراف متسلطني مسيطرين الدين

الذين سبقوا يف مواجهة العدو : ما مفاده عثمان إليه فكتب ، عثمانَ 
مقدهمني تضحيات كبرية جيب أن تقيم عزهتم واحرتامهم، أما إذا أعرضوا عن 

 الدين فيمكن أن تستبدهلم مبن كان أكثر التزاما بالدين. 
 أيضا البصرة تكن مل الكوفة يف الوطيس حامية الفتنة هذه كانت حني
 بواسطةعثمان  عمال ضد أيضا فيها تُروَّج الكاذبة لتهما كانت بل هادئة
 .السوداء ابن عمالء من وغريه جبلة بن حكيم
 عبد فيها يكَتفِ  مل. أشدها على الفتنة فكانت الفتنة، مركز مصر، يف أما

 أيضا، دينهم الناس على يشوهش كان بل السياسي، بالفساد سبأ بن اهلل
 الدين أمور يف كافية معرفة ديهمل تكن مل الذين جعل بأسلوب ولكن
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 عيسى أن يزعمون املسلمني بعض أن لعجبٌ : هلم فقال. خملًصا حيسبونه
ِإنَّ الَِّذي فـََرَض  : اهلل قال وقد ، حممد رجوع يقبلون وال يرجع،

َعَلْيَك اْلُقْرآَن َلرَادَُّك ِإىَل َمَعادٍ 
 بالرجوع أحق فمحمد(! 86)القصص:  1

 الكرمي القرآن أن مع وذلك أتباعه، من كثريٌ  ذلك هعن فقبل. عيسى من
 اهلل يزوهد أن املمكن من أنه غري ،الدنيا إىل املوتى رجوع متناهية بشدة يرفض

 وهذا. رايتهم لرفع الدنيا إىل ويرسله وأخالقهم بصفاهتم آخر شخًصا
 أو التناسخ عقيدة عن جذريا اختالفا وخيتلف ،ومعروف بديهي االعتقاد

 .الدنيا إىل ملوتىا رجوع
 يف خال قد نهيروهج أيضا أ أبدأ عبد اهلل بن سب الرجعة عقيدة ىلإ ةإضاف

: قال مث.  اهلل رسول وصي علي   وكان وصي   نيب ولكل نيب، ألف الدنيا
 وثب ممن أظلم من: أيضا وقال. األوصياء خاَت وعلي األنبياء خاَت حممد
 (  الطربي تاريخ. )حقه وسلب  اهلل رسول وصي على

 بني الُفرقة إلحداث اختارها اليت السياسية مكايده إضافة إىل باختصار،
 معتقدات وتشويه أيضا الدينية الناحية من الفتنة نشر على عمل املسلمني،
 الناس حيسبه لكي شديد حبذر ذلك بكل يقوم كان ولكنه. املسلمني

 . مسلما
 املفسدين من احلزب هذا وظل احلالة هذه على سنوات ثالث مضت

                                                 
وملا كان  إهنا لنبوءة عن فتح مكة ولكنه شوَّهها واخرتع من عنده عقيدة الرجعة.  1

اد" عَ الثواب لذا فقد مُسهيت "مَ الناس ُيكثرون من الذهاب إىل مكة للحج وبنية األجر و 
 أي املكان الذي يعود إليه الناس بكثرة. منه.
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 السنوات هذه يف حيدث مل ولكن يزداد، عددهم وظل السرية مبكايده قائما
 بن حممدُ  ومها املدينةسكان  من شخصان بدأ أن إال يُذكر حادث الثالث

 أ ي بن حممد. ما حد إىل الفتنة يف يشرتكان حذيفة أ ي بن وحممدُ  بكر أ ي
 إال دينية مزية أية له تكن ومل ، بكر أ ي لسيدنا األصغر االبن كان بكر
 عثمان ربّاه يتيما فكان حذيفة أ ي بن حممد أما.  بكر أل ي ابًنا كونه
، خاص، بوجه مربهيه معارضة مهمة كربُ  عندما عاتقه على فحمل 

 هذه اختذت فقد الرابع العام يف أما. املعارضة هذه أسباب الحقا وسأذكر
 وأن أفكارهم يعلنوال مناسبا الوقتَ  ارؤوسه ورأى ما نوعا مهولة صورة الفتنة
 .الكوفة من أيضا الظاهرة هذه وبدأت احلكومة، هيبة يزيلوا

 الوليد بعد الكوفة وايل ُجعل العاص بن سعيد أن قليل قبل ذكرت كما
 فقط القوم لوجهاء يسمح أن البداية يف سعيد عادة من وكان. بةقع بن

 عليه فيدخل عامة جمالس عقدي كان األحيان بعض يف ولكنه عليه بالدخول
 قال يتحدثون جلوس هم فبينما عليه فدخلوا يوما للناس جلس. واحد كل

 له كانت من: اعفوي العاص بن سعيد فقال! طلحة أجود ما: أحدهم
 ألنفقت مثله يل أن لو واهلل. جواًدا يكون أن حلقيقٌ  وكذا كذا أموال

 عقارا أن لوددت واهلل: حدث وهو خنيس بن الرمحن عبد فقال. بسخاء
. لك، وهو من األموال امللكية وقد ُجعل لفائدة عامة املسلمني وكذا كذا

 لينشر دائما الفرص يتحينون كانوا الذين -املفسدون ذلك تلقَّف
 هذا قال الشاب أن بد ال وقالوا ذلك على سخطهم وأظهروا -أفكارهم
 أخذو  ،األموال هذه هلضم الطريق يمهدل العاص بن سعيد من بإيعاز الكالم
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 ليمنع أبوه فذهب. الكالم هذا قال اشابد يحبضور سع يضربون املفسدون
 قضوا حىت ويأبون يناشدهم سعيد وجعل. عليهما ُغشي حىت فضربومها عنه

مدججني باألسلحة واجتمعوا يف  جاؤوا بذلك لما مسع الناسف. وطرًا منهما
 على مستحيال كان أنه ماعل. )وختلصنا أفلتنا: وقالوا بسعيد فعاذوا. بيته

 فما وإن طلبه عدوّ  األمان طلب دّ رَ يُـ  أن وخاصة على القريش العر ي الكرم
 أيها: فقال الناس إىل سعيد فخرج( األمان أعطاهم أن إال سعيد من كان

فعاد الناس إىل بيوهتم ولكن . العافية اهلل رزق وقد وهتاووا، تنازعوا قوم الناس
رّحل  عندما أيقن سعيد أن اخلطر قد زالددا. املفسدين أعادوا كرهتم جم

 أعطيتهم قد ألين األمر يذيعوا أال يدهم على ُضربوا للذين وقالالناَس، 
 أهنم تيقنوا ولكن مسعيت، سيؤدي إىل تشويه األمر هذا انتشار نأل األمان

 . أبدا جملسي يدخلوا لن
 النظام يف الفساد عيث وهي على أية حال املفسدين أمنية حتققت لقد

 رضي وسعيد عثمان مسعة تشويه على وأقبلوا بيوهتم يف قعدواف اإلسالمي،
 بن سعيد إىل وشكوها هذه تصرفاهتم من الناس فاستاء. علنا عنهما اهلل

الشر ويشوهون مسعتك ومسعة عثمان  بذور يبذرون بأهنم وقالوا العاص
 فال حتمله ستطيعن ال الذي األمر ،ويريدون أن يدمروا وحدة األمة اإلسالمية

 فكتب . عثمان إىل اكتبوا: سعيد هلم فقال. الوضع تتدارك أن بد
 سعيد إىل فكتب إخراجهم يف عثمان إىل وصلحاؤهم الكوفة أهل أشراف

. مبعاوية وأحلقوهم الشام إىل فأخرجوهم ذلك على َمَلؤكم اجتمع إذا أنه
 للفتنة ُخلقوا رانف إليك أخرجوا قد الكوفة أهل أن معاوية إىل كتب وكذلك
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 على أصروا وإن منهم فاقبل رشدا منهم آنست فإن عليهم، وُقم فراِعهم
  .عليها فعاِقْبهم فتنتهم

 يف األشرار هؤالء بقاء ألن بالغة حكمة على امبنيً  عثمان قرار كان
 وكان مكايدهم على جيدا مطلعني كانوا الذين إثارة يف سببا كان الكوفة
 املفسدين نأل محاسهم نتيجة ضررا القوم ؤالءهب يلحقوا أن خطر هناك
 بقوا فلو ما، حد إىل فيها النفوذ أصحاب ومن الكوفة سكان من كانوا
  1.أيضا اآلخرين سكاهنا من كثريا ألفسدوا فيها

 الكيل، طفح أن بعد ُتذكر فائدة له يكن مل حني صدر األمر هذا ولكن
 وُأصِدرعن ابن السوداء   عثمانَ  ،البصرة وايل عامر، ابنُ  استشار فلو

 اقتضت ولكن. متاما خمتلفة املستقبلية الظروف لكانت مثله قرارٌ  أيضا حبقه
 . كذلك فكان ،النهج هذا على األقدار جتري أن آنذاك املسلمني حالة

 سبأ، ابن جملس أعضاء وايسمَّ  أن جيب والذين الكوفة، من أخرِجوا الذين
 يف االختالف بعض هناك نكا وإن) ،تقريبا أشخاص عشرة كانوا

 ويتغدى تربيتهم، أجل من جيالسهم، وظل كثريا معاوية فأكرمهم(. عددهم
وهذا ال  قريشا، 2نقمتم أنكم بلغين: حني بعد هلم قال مث. معهم ويتعشى

                                                 
مل تكن لديهم فرصة إلفساد الناس يف الشام اليت نـُُفوا إليها ألهنم كانوا حتت   1

 حراسة ومراقبة هنالك. منه.
أو من جعلهم  يتبني من كالم معاوية وجواهبم أهنم ما كانوا يعارضون عثمان   2

بل كانوا ينقمون قريشا أو بتعبري آخر كانوا حيسدون السابقني باإلميان من  ،والة
املؤمنني. ولو كان هناك صحا ي آخر خليفًة بدال من عثمان وكان هناك والة غري 
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 أئمتكم وإن. ُجنَّتكم عن تسدوا فال ُجنَّة اليوم إىل لكم أئمتكم إن. جيوز
 أو لتنتهن واهلل. املؤونة منكم ملونوحيت اجلور على لكم يصربون اليوم

 شركاءهم تكونون مث الصرب على حيمدكم ال مث يسومكم، مبن اهللُ  ليبَتِليَّنكم
 أّما: القوم من رجل فقال. موتكم وبعد حياتكم يف الرعية على جررَت فيما

 اجلاهلية يف أمنعها وال العرب أكثر تكن مل فإهنا قريش من ذكرتَ  ما
 تاريخ. )إلينا خلص اخرتقت إذا اجلُنَّة فإن اجلُنَّة من ذكرتَ  ما وأما. فتخوفنا
 ( الطربي
 اإلسالم أمر عليك أُعظهم أنكم أغبياء أيضا، اآلن، عرفتُ : معاوية فقال
 بل كثرهتم أو قريش قلة قضية ليست القضية .اجلاهليةب وتذكهرين به وأذكهرك

 اليوم قلةٌ  قريشا أن حصحي. اإلسالم عليهم ألقاها مبسؤولية مرتبط األمر
 رادّ  فال مبكة عالقتهم بسبب حيميهم وظل بالدين أكرمهم تعاىل اهلل ولكن
 اآلن أما مبكة لعالقتهم تعاىل اهلل محاهم كافرةً  قريش كانت حني. لفضله

 أسلمتم قد أنكم واعلموا اهلل؟ سيضيعهم فهل الدين ويقيمون أسلموا فقد
 اختذكم قدو  اآلن أما ،لداخلني فيهبعد غلبة اإلسالم منجرفني بتيار ا

 اعلمواف ،فيه االنشقاق ويريد اهلل، دين لتدمري ويستغلكم له أداة الشيطان
 قط، اهتمام بأي أهال أراكم وال. إليكم اهلل رّدها فتنةً  خلقتم كلما أنكم
 .ضر   وال نفع منكم يُرجى ال شأنكم، يف اخلليفة إىل كتبوا الذين أخطأ وقد

 قال. منصبك عن تتخلى أن نأمرك: قالوا معاوية نصائح مسعوا أن بعد
                                                                                                            

حلسدوهم أيضا بالطريقة نفسها ألنه مل يكن هلم أي هدف  الذين عينهم عثمان 
 .إال احلصول على السلطة واجلاه. منه
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 حاال عنه لتخليت بذلك املسلمني وأئمة اخلليفة طالبين لو:  معاوية
 النهج هذا ترتكوا أن أنصحكم ؟األمور هذه يف تتدخلوا حىت أنتم من ولكن
 لُدّمر رأيكم سبحب األمور جرت ولو. بنفسه رهو أم يتوىل واهلل اهلل، واتقوا
. قلوبكم يف ما غري بألسنتكم تقولون الدين، من برآء أنكم واحلق. المُ اإلس
 . السرية دكميومكا كمنوايا يوما  سيظهر تعاىل واهلل

 يف ازدادوا ولكنهم طويال ووعظهم  معاوية نصحهم باختصار،
. قتله وأرادوا هامجوه عليه جوابا أو حجة جيدوا مل وحني وغيهم، هرائهم
 علم ولو. الشام يف أنتم بل لكوفةليست با هذه :وقال معاوية فزجرهم

 سعيد طلب عند نزوال الكوفة يف واسكت مثلما سكتوا ملا بتطاولكم الناس
 مث. تقتيال يقتهلونكمس بل عنكم منعتهم إن يأهبوا لن الشام فأهل ،منهم
 إىل وكتب الكوفة، إىلمن الشام  وأعادهم اجمللس من  معاوية خرج

الناس ال يستحقون أّي اهتمام بسبب جهلهم  بأن هؤالء  عثمان
ومُحقهم، ولُيكَتب إىل سعيد وايل الكوفة أال يعري هلم أدّن اهتمام، إهنم 
أناس ال دين هلم وهم برآء من الدين ويريدون أن يسلبوا أموال أهل الذمة. 

 والفتنُة شيمتهم، وال يقدرون على أن يضروا دون نصرة غريهم.  
 هناك أن يعرف يكن مل ولكنه متاما، صائبا كان فيهم معاوية رأي إن

 كلهم القوم هؤالء وحيرك ، خارج منطقته،مصر يف خمتفيا خبيثا شخصا
 . وغباءهم جهلهم ويستغل
 فيها الناس ألن الكوفة إىل يتوجهوا ومل دمشق من الناس هؤالء خرج

 اجلزيرة إىل فتوجهوا. أضرارا فيها يلَقوا أن وخشوا فتنتهم، على مطلعني كانوا
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 والباسل العظيم اإلسالمي القائد ابن وهو عليها واليا الرمحن عبد وكان
 بن خالد أعين وبسالته شجاعته يف كله للعامل عليا أمثلة ضرب الذي

 مسعت قد. أهال وال بكم مرحبا ال الشيطان آلة يا: وقال فدعاهم الوليد،
 َمن ابن فأنا .حيسركم حىت يؤدبكم مل إن الرمحن عبد اهلل خّسر عنكم،
 قلتم قد. كثرية مصاعب من ناجحا وخرج الردة فتنة أزال أنه تعلمون
 امسعوا. ذلك يل تقولون كيف اآلن وسأرى وكذا، كذا ومعاوية لسعيد
 وحصرهم هذا قال. شديدا عقابا ألعاقبّنكم هنا الفتنة أثرَت لو إنكم جيدا،
 برفقته أمرهمي كان للسفر خرج إذا حىت دائما، معه بالبقاء وأمرهم

. العقوبة فتصلحه احلسنة املعاملة تصلحه مل َمن بالكم؟ ما: ويسأهلم
 عبد ظن الزمان من فرتة مرور وبعد. الفتنة إثارة عن وتابوا ندما فأظهروا
 إىل" مالك" امسه منهم شخصا وسرّح أنفسهم أصلحوا قد أهنم الرمحن
 تصرفاته عن توبتهو  ندمه وأظهر عثمانَ  فجاء. العفو منه ليطلب  عثمان
 االستقرار؟ يريدون أين وسأهلم عنهم فعفا. أصحابه عن العفو منه وطلب

 إىل فعاد بذلك له فسمح الوليد، بن خالد بن الرمحن عبد عند: مالكٌ  قال
 . الرمحن عبد

 عن تاب قد كان أنه الرمحن عبد عند االستقرار يف رغبته إظهار من يبدو
 وال ليحتمل الفتنة يكن مل شخص إىل العودة يف رغب ملا وإال فعال الفتنة

 كانت توبته أن توحي بعد فيما حدثت اليت األحداث ولكن ،للحظة
 وال عقول هلم ليس أناس بأهنم صائبا فيهم معاوية رأي وكان مؤقتة،
 .غريهم مع إال أحدا ينكون وال... أديان
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 إىل ءهعمال يرسل ظل بل أيضا الفرتة تلك يف سبأ ابن اهلل عبد يهدأ مل
 بشكل وذكيا داهية كان أنه يف شك وال. فيها أفكاره وينشر خمتلفة مناطق

. جبالء على دهائه تربهن عمالئه إىل وجّهها اليت واألوامر. عادي غري
 :بل مباشرة أفكارهم الناس على يظهروا بأال أمرهم عمالءه أرسل فكلما

 باملعروف مرواوأْ  أوال، الشريعة أحكام إىل ووجهوهم وانصحوهم ظوهمعِ 
 إىل واشتاقوا إليكم مالوا ذلك منكم رأوا كلما الناس ألن املنكر، عن واهنوا
 ذلك بعد عليهم تعرضوا أن جيب مث. بكم يثقون وبدأوا حديثكم مساع

 ضد شيئا يقولوا أن من مينعهم وكان. بسهولة فسيقبلوهنا حبكمة أفكاركم
 والغرض أوال؛ والته ضد اسالن يثريوا أن منهم يطلب بل البداية يف عثمان

. فعلوا إن  بعثمان الدينية عالقتهم بسبب الناس ثورة جتنب ذلك من
 كثريا الدينية مشاعرهم حتركت ملا الوالة ضد األقاويل بنشر بدأوا لو ولكنهم
 لالنضمام التعصب فيها وينشأ قلوهبم تسَودُّ  عندما وهكذا. كالمهم ولقبلوا

 . أيضا  عثمان ضد إثارهتم تسهل معني حزب إىل
 الوالة عيوب ذكر عمالؤه حاول كلما أنه الشخص هذا رأى عندما

 كانوا ألهنم - الناس من واألشراف العقالء يقبلها ال األمصار يف همئوأخطا
 منهم وجرّبوه الوالة من رأوه ما على بناء وكاذبة باطلة الشكاوى تلك يرون

 مكيدة الشرير هذا جنس عام؛ بشكل األمصار يف ضدهمون يثور  فال -
 أن مناطقهم يف الوالة مسعة تشويه من بدال عمالءه فأمر أخرىخطرية 

 النائية املناطق يف الناس ألن وذلك. أخرى مناطق إىل املزعومة عيوهبم يكتبوا
 يف السائدة الظروف جيهلون لكوهنم أكثر بسهولة هماشكاو  سيصدقون
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 . املناطق تلك
 الشكاوى يكتبون منطقة كل من املفسدون جعل االقرتاح هذا على فبناء
 حيث أخرى مناطق يف شاكلتهم على كان َمن إىل املزعومة واملظامل الزائفة
 جلهلهم منهم كثري فصّدقهم. الناس بني نشرها على أشياُعهم عكف
 يظهرون الناس عامة وكان. البالد تلك يف جيري كان ومبا األمر حبقيقة

 للمظامل، معّرضون وكذا كذا بلد يف مإخوهت أن منهم ظنا أيضا تأسفهم
وايل  ألن مشاكل أية يواجهون ال أهنم على يشكرون كانوا ثانية ناحية ومن

 أن يعرفوا مل ولكنهم. مشكلة يواجهون وال تعاىل اهلل بفضل منطقتهم طّيب
 غريهم ونسبوحي وسالم أمن يف أنفسهم يرون كانوا األخرى البالد يف الناس

 له يتعرض ملا ويتأسفون حالتهم على يشكرون وكانوا للمصائب، معّرضني
 هذه مثل يتلقون املنورة املدينة يف الناس كان. زعمهم حسب غريهم

 صادقة الرسائل تلك حسبوا والذين ،حدب وصوب كل من الرسائل
 معّرضون واملسلمونها كلالبالد   يف متاَرس املظامل وكأن يظنون كانوا احملتوى

 . لالضطهاد
 آالفا وجد حبيث كبري حد إىل سبأ بن اهلل عبد مكيدة جنحت باختصار،

 . اخلطة هذه بدون جيدهم أن الصعب من كان الذين معه املتعاطفني من
 رسائل يتلقون  الصحابة وبدأ احلدودَ  تتجاوز الفتنةهذه  بدأت عندما
 :فقالوا  عثمان أتوا الوالة تشكي

 ما واهلل ال البالد؟ قال: ، هل تدري ما الذي حيدث يفاملؤمنني أمري يا
أتانا كذا وكذا فال بد من التحقيق يف  قد فإنا: قالوا. السالمة إال جاءين
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فبناء على مشورهتم أرسل أسامة بن زيد إىل . علي فأشريوا :قالاملوضوع، 
البصرة، وحممد بن مسلمة إىل الكوفة وعبَد اهلل بن عمر إىل الشام، وعماَر 

وا الظروف السائدة يف تلك البالد وخيربوه هبا هل بن ياسر إىل مصر ليتقصّ 
 فرجعوا سواهم رجاال وفّرق يظلم الوالة الرعية فعال ويغصبون حقوقهم؟

 املسلمني أعالم أنكره وال شيئا أنكرنا ما الناس أيها: فقالوا عمار قبل مجيعا
 يقسطون أمراءهم أن إال املسلمني أمر األمر: مجيعا وقالوا. عوامهم وال
 ( الطربي اريخلخيصا عن تت) .عمارا الناسُ  واستبطأ عليهم ويقومون همبين

 أن أوال أريد ولكنين الحقا  ياسر بن عمار تأخُّر سبب أذكر سوف
 ألن والتحقيق البحث بعد إليه توصلوا وما الوفد هذا أمهية عن شيئا أقول

 . بوضوح الفتنة هذه حقيقة تبني الوفد أعضاء بأحوال املعرفة
 هؤالء حيتلها كان اليت املكانة هي ما نرى أن هو املوضوع يف األهم
 على تربهن احملققني مكانة ألن حتقيقهم حبصيلة جاءوا الذين احملققون
 صلة هلم كانت أناسٌ  الغرض هلذا أُرِسل فلو. حتقيقهم حصيلة مصداقية
 كانت أو احلكام خوف ِمن وأمسى أرفع يكونوا مل أو  والته أو بعثمان

 بيان عن أعرضوا قد بأهنم يقال أن ممكنا لكان دنيوية مطامع لوهبمق يف
 يقع ال أنه احلقيقة ولكن. دنيوية منافع يف طمعا أو احلكام من خوفا احلقيقة

 عثمان انتخاب وإن. اإلطالق على القبيل هذا من اعرتاض منهم أيٍّ  على
 حسن لىع واضح لدليل بالنـزاهة معروفني كانوا أناسا املهمة، هلذه 
 . نيته

 أوائل من وهو ، زيد ابن كان البصرة إىل أرِسل الذي أسامة إن
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 هو  أسامة وكان.  النيب إىل املقربني أقرب من كان كما املؤمنني،
 يف أعده الذي العظيم اجليش ذلك قيادةَ   النيب هواّل  الذي الشخص

 نيك ومل. إمرته حتت  عمر مثل الصحابة كبار وجعل األخري مرضه
 اليت األحداث بل فقط خاطره جلرب املهمة هلذه أسامة  النيب انتخاب
 حيبه النيب كان. العظام لألمور أهال كان أنه أثبتت قد بعد فيما وقعت
 اإلمام أم أأسامةَ  ؛أكثر هحيب  النيبُّ  كان َمن مييز الرائي كان ماأنه  لدرجة
 . عنهما اهلل رضي احلسنَ 

 الصحابة من الكوفة إىل أرِسل لذيا مسلمة بن حممد كان كذلك
 ونفوذ بتأثري حيظى وكان باحرتام الصحابة بني إليه يُنظر وكان األجالء،

 .كبريين
 عن فغين الشام إىل أرِسل الذي عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد أما

 الزهد من حيتل وكان املسلمني، من باإلميان سبقوا ممن فكان التعريف،
 إليه ينظرون أيضا الكبار الصحابة كانأن   لدرجة سامية مكانة والتقوى

 عليه وقع الذي والصحا ي. هذه مزاياه بسبب كبري واحرتام تبجيل بنظرة
 ولكنه عمر، بن اهلل عبد كان علي سيدنا بعد للخالفة  الصحابة نظر
 كان حىت اكثريً  اهلل لشعائر يغار كان. الدنيا يف الزهد لنفسه اختار قد كان

  كان فباختصار،. بشأهنا اخلطاب بن عمر مع شدة بكل روِ احي أحيانا
 صائبا الشام إىل لإلرسال انتخابه فكان احلق، قول سبيل يف مسلوال سيفا
 الناس وكان طويلة فرتة منذ حيكمها كان معاوية ألن الكلمة، معىن بكل

 شخص مقدور يف يكن مل نظامه يف والبحث التحقيق فإن وبالتايل يهابونه،
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 لكان اهلل عبد مكان آخر شخص كلهف ولو. معاوية دهاء إىل نظرا عادي
 يتحلى فكان اهلل عبد أما. غريه لتحقيق الناس اطمأن وملا جدوى، بال ذلك

 هوزهد هرأي وحرية لإلسالم وغريته باإلميان سباقا كونه مثل متميزة بصفات
 كان كما شفة، ببنت أمامه ينبس أن معاوية بوسع يكن فلم ،اهتقو و 

 عمر بن اهلل عبد وجود حالة يف الناس يف معاوية هيبة ؤثرت أن مستحيال
 . بينهم عنهما اهلل رضي

 وغري األتقياء كبار من مجيعهم كانوا للتحقيق أرِسلوا الذين باختصار،
. حتقيقهم على لالعرتاض جماال شخص أي لدى يكن ومل ،متاما منحازين

 فيها يوجد وال األمصار سودي والسالم األمن أن على مجيعا تأكيدهم إن
 يعرتض وال والقسط، بالعدل قائمون احلكام وأن أثر، االضطهاد أو للظلم
 جماال يرتك ال قرار الشريعة، بأوامر االلتزام على جُيرَبون الذين إال عليهم
 نتيجة كان كله الفساد أن تامة بصراحة أيضا ويبني اإلطالق، على للشك

  عثمان والة وأن سبأ، بن اهلل عبد نم بتحريض األشرار بعض ديمكا
 .هتم من هبم ألِصق ما كل عن متاما منـزهني كانوا

 اليهود، احلقيقيون وبُناهتا سرية، مكيدة نتيجة كانت كلها الفتنة أن احلق
 يف طمًعا الدين عن مرقوا قد كانوا الذين املسلمني بعض فيها اشرتك وقد

 فتنة أية يف يتسببوا ومل خطأ أي لبالدا والة من يصدر مل وإال دنيوية، منافع
  عثمان أن -التعبري صح إن -الوحيد خطؤهم كان. اإلطالق على
 حببل ممسكا كان أنه عثمان خطأ وكان املهمة، هذه همواّل  قد كان

 األمة مِحل حامال وكان اجلسدي وضعفه السن يف تقدمه مع اإلسالم
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 ،اإلسالم ةعيشر  دعائم ءبإرسا دائما مهتما وكان عاتقه على اإلسالمية
 كما نيواملساك الضعفاء يضطهدوا أن والظاملني للمتمردين يسمح ال وكان
 بالكوفة اجتمع قد أنه وهو أيضا آخر حادث من يتبني ما وهذا. هلم حيلو
: فقالوا املسلمني أمراء إفساد عن وحتدثوا يف جملس املفسدين هؤالء من نفر

  عثمان وجود إن إًذا، ".الناس على ثمانع دام ما رأسٌ  يرفع ال واهلل ال"
 أن يرون املفسدون وكان. والفتنة للتمرد حدٍ  لوضع الوحيد السبب كان

 . مآرهبم لتحقيق ضروري منه التخلص
 تأخرت قد مصر إىل أرِسل الذي ياسر بن عمار أن قليل قبل ذكرت

 بساطته بسبب أنه احلقيقة ولكن. قُتل أنه املدينة يف الناس ظن حىت عودته
 ابن تالميذ كانوا الذين املفسدين شراك يف وقع السياسة يف خربته وعدم
 الوفد أن يغفل فلم مصر يف بنفسه موجودا سبأ ابن اهلل عبد كان وملا. سبأ

 يهبّ  أن بد فال البالد يف والسالم األمن بوجود َحَكم إن للتحقيق القادم
 كان املذكور الوفد  عثمان إرسال أن علما. وأشياِعه ملعارضته الناس
 مناطق يف هدفه ختدم بإجراءات للقيام فرصة سبأ ابن جيد فلم مفاجئا قرارا

 دخلها حني ألنه سهال اإلجراءات هبذه القيام فكان مصر يف أما. أخرى
ومظامله  مصر وايل عيوب أمامه يذكر وشرع سبأ ابن استقبله ياسر بن عمار
 أن من وبدال الذرب، انهلس سحر من عمار يسلم فلم. زعمه حد على
 ظل بل أيضا عام بتحقيق يقم ومل مصر وايل يقابل مل حيادي بتحقيق يقوم
 . معهم االعرتاضات ويثري املفسدين فلك يف يدور

 ياسر بن عمار هو فعال املفسدين شراك يف الصحابة من وقع الذي
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 مثال ايةرو  يف ورد وإذا. الفتنة يف املعروفني الصحابة من غريه يقع ومل فقط،
 ساحته برّأت فقد الشراك هذا يف وقعَ  -عمار على عالوة -أحدهم أن

 فكان خبديعتهم واالخنداع شراكهم يف عمار وقوع أما. أخرى رواياتٌ 
 يبدون كانوا الذين من مجاعة قابلته مصر وصل حني أنه وهو معني لسبب

 سانل وذوي دهاة خمادعني كانوا احلقيقة يف ولكنهم الظاهر يف خملصني
 وايل أنَّ  وصدف. ودهاء مبكر أمامه مصر وايل عيوب فذكروا جدا، ذرب
 كان  النيب أن حىت عهده سابق يف  النيب أعداء ألدّ  من كان مصر

 كان  النيب أن شك ال. الكعبة يف ُوجد وإن بقتله مكة فتح عند أمر قد
 كانت  للنيب السابقة وتهاعد ذكريات ولكن بعد فيما عنه عفا قد
 فتأثر. أيضا ياسر بن عمار فيهم مبن الصحابة بعض أذهان يف وجودةم

. إليه املوجَّهة التهم صحة لوقبِ  املفسدون، عنه أشاع مبا سريعا عمار
 ومن هو وشرع عمار عند الطبيعي الشعور هذا سبأ بن اهلل عبد فاستغل

 . مصر وايل ضد الشائعات على ويركزون يشيعون يدور يف فلكه
 مع -الوحيد املخالف الرأي قدر أنه  عثمان نية حسن على يدلُ  ما

 التهم من الوالة براءة على أكدوا غريه بالتحقيق املكلَّفني الوفود مجيع أن
 ولّيتُ  منذ األمة طتُ سلَّ  قد: األمصار أهل إىل كتب فقد -إليهم املوجهة

 عيةالر  قبل حق ولعيايل يل وليس ... املنكر عن والنهي باملعروف األمر على
 يضربون وآخرون يشتمون أقواما أن املدينة أهل إيل رفع وقد. هلم مرتوك إال
 املوسم فليواف ذلك من شيئا ادعى من سرا، وشتم سرا ُضرب َمن فيا

 جيزي اهلل فإن تصدقوا أو عمايل من أو مين كان حيث حبقه فليأخذ
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 ودعوا اسَ الن أبكتِ  األمصار يف ت الرسالة على املنابرقرئ فلما. املتصدقني
 اخملص اوتأسفوا على هؤالء املفسدين الذين يؤذون ويهامجون إنسان لعثمان

 )ملخصا عن تاريخ الطربي(. للملة اإلسالمية وحامل أعبائها
 بوجه للرد األمصار عمال إىل بعث بل ذلك على  عثمان يتوقف مل

موا ما على خاص  وما الشكاية، هذه ما وحيكم: فقال عليه فقِدموا به اهتُِّ
 هذا عصبيُ  وما عليكم، مصدوقا تكونوا أن خلائف واهلل إين اإلذاعة؟ هذه
 ومل يرجعوا أمل القوم؟ عن اخلرب إليك نُرجع أمل تبعث؟ أمل: له فقالوا.  ي إال

 يُرتكب وال األمصار يف أحد يُظلم ال أنه فعلمتَ  بشيء؟ أحد يشافههم
 أي) بـَرُّوا وال صدقوا ما واهلل ال: أيضا وقالوا. الشرع خيالف ما فيها

 على فيقيمك أحدا به لتأخذ كنت وما أصال األمر هلذا نعلم وال( املتهمون
 (الطربي تاريخ. )إليها االنتهاء وال هبا األخذ حيل ال إذاعة إال هي وما شيء

 كثرية مشورات له وُقدهمت املوضوع، يف  عثمان استشارهممث 
 وأال الشدة مواضع يف وتشتد للنيا مواضع يف تلني أن جيب أنه يف تتلخص

 ال الشرير. أكثرغّيهم  يف سيتمادون وإال احلد هذا إىل املفسدين متهل
 إىل وعاد منه استفاد مبن إال اللني جيوز وال ة،بالقسو  إاليصلح نفسه 

 . صوابه
ستحل ال  مسع عثمان آراءهم وقال ما مفاده: الفنت اليت أنبأ هبا النيب 

ن احليلولة دوهنا لفرتة بالرِفق واحلب. فأرفق هبم إال يف حمالة غري أنه ميك
 آلُ  مل أين اهلل علم وقد. حق حجة علي ألحد حدود اهلل لكيال تكون

 مات إن لعثمان فطوىب لدائرة الفتنة رحى إن وواهلل. نفسي وال خريا الناس
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 نقض أحدٌ  وإذا هلم واغتفروا حقوقهم هلم وهبوا الناس كفكفوا. حيركها ومل
 . فيها تدهنوا فال اهلل قوقَ ح

 أيضا عنه اهلل رضي معاويةُ  حضرهابعد احلج  املدينةَ  عثمانُ  ورد فلما
 ماعلى انفراد وقال   عثمان لبقا الشام إىل عودته وقبل. فرتةً  هبا ومكث
 عندك؟ ما هاتِ : قال حال؟ هلا أقرتح أن يل فهل تتفاقم الفتنة أرى: مفاده

 قد مفاجئة فتنة خلطر درًءا والسالم األمن ففيها الشام إىل معي انطلق: قال
 بشيء  اهلل رسول جوار أبيع ال أنا  عثمان قال. وقتها قلعها يصعب

حلمايتك  منهم جندا إليك فأبعثُ  قال،. عنقي خيط قطع فيه كان وإن
أن أنفق  : أّّن يلعثمان  قال. فلن يتجاسر أحد على الشر حبضورهم

أضيق على أهل املدينة  ص عثمان، وال أحب أن من بيت املال حلماية شخ
 (الطربي تاريخ) بسبب اجلنود.

 الصحابة وجود حالة يف املوقف خطورة الناس يدرك ال قد معاوية، قال مث
 يف فانشْرهم لذا مكانه، آخر شخصا الخرتنا عثمان قُتل لو إنه ويقولون هنا

: وقال عاويةم فبكى ؟ النيب مجعهم َمن أنشر كيف:  قال. األمصار
 أنه األقل على الناس بني فأعِلن ،حلمايتك عليك اقرتحته مما شيئا تقبل مل
 من املفسدين مينع ذلك لعل قصاصه معاويةُ  ألخذ مبكروه عثمانأصيب  لو

 أيضا ذلك أعلن فلن ُقدهر، ما حيدث أن بد ال:  عثمان قال. الفتنة إثارة
 من معاوية فخرج. سلمنيامل على تقسو أن فأخاف القسوة بعض فيك ألن

: قالو  الصحابة على معاوية خرج مث. بيننا لقاء آخر لعله: وقال باكيا عنده
 يف الفتنة وأرى عمره ووىّل  عثمان سنّ  كربت قد اآلن مدار اإلسالم، أنتم
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 إىل وانطلق ذلك قال. والرعاية احلماية له توفروا أن فعليكم مستمر تزايد
 . الشام
 بن اهلل عبد كان اليت بالُفرصة كني مل أمصارهم من العّمال غياب إن
 األطراف مجيع يف أشياعه إىل فبعث استغالل، بدون لَتُمرّ  ليرتكها سبأ

 وحندد اإلمكان، قدر نستغلها أن جيبمواتية  فرصة هذه بأن قائال رسائل
 قيد االقرتاح هذا وكان. بغتة أمصارهم يف األمراء على فيه ونثور يوما

 بن اهلل عبد أصحاب فيئس. أمصارهم إىل األمراء عاد إذ شاورةوامل الدراسة
 عيث يف عمليا سباقني كانوا الذين الكوفة أهل سوى أخرى مناطق يف سبأ

 يف جلسة قيس بن يزيد فعقد. أيديهم من تفلت الفرصة يرتكوا فلم الفساد،
 على وكان. من اخلالفة عثمان عزل من بد ال أنه وأعلن الكوفة مسجد
 ...للقعقاع يزيد فقال. اعتقاله وأراد فأتاه عمرو بن القعقاع يومئذ احلرب

 لنطلب إال هنا جنتمع ومل. جلماعيت لالزم وإين مطيع لسامع إين واهلل
إىل  حاجة ال: القعقاع له فقال. غريه بأمري العاص بن سعيد استبدال

 يرسل ولسوف  عثمان إىل شكواك تكتب أن عليك بل هكذا االجتماع
 كلما ألنه ذلك القعقاع وقال. ، ما املشكلة يف ذلكآخر أمريا أو اوالي

يف معظم  يُستبَدلون كانوا اخللفاء زمن يف األمصار أمراء من الناس اشتكى
 ظاهريا املفسدون تفرق القعقاع من الكالم هذا مساع وبعد. األحوال
 بن يزيد وأرسل. أهدافهم لتحقيق اخلفاء يف وخيططون يكيدون ظلوا ولكنهم

 محص إىل شخصا -الكوفة يف نيالسبئي زعيم عندها كان الذي -قيس
 سبق وقد سبق، فيما منها نُفي قد كان من الكوفة إىل يعيد أن وأمره برسالة
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 فال معنا واؤ تواط قد مصر أهل أن فيها جاء برسالة فأتاهم. قبل من ذكرهم
 بدون الرسالة هذه تلقي إثر الكوفة إىل وعودوا املتاحة الفرصة هذه تضيعوا

 . تأخري أدّن
 النيب وخنت باإلميان السابقِ  -اخلليفةِ  على الثائرين أن األمر يف الغريب

- غريةأال تثور  املعقول من فهل. الصالة تركوا أناسا كانوا ومتهميه 
 عثمان يف كان فإذا بالدين؟ هلم عالقة ال الذين قلوب يف إال إلسالما

 بن وسعد والزبري وطلحة علي مثل أناس ليهمع الثائرون لكان عيبٌ  وعّماله
 وأ ي عباس، بن اهلل وعبد زيد، بن وأسامة عمر، بن اهلل وعبد وقاص، أ ي

 وعبادة سالم بن اهلل وعبد هريرة، وأ ي اليمان، بن وحذيفة األشعري، موسى
 قيس بن يزيد وليس عليهم، اهلل رضوان مسلمة بن وحممد الصامت، بن

 .واألشرت
. وصل إىل اجلزيرة وسّلمها إىل الذين نُفوا من الكوفةو بالرسالة  جلالر  فانطلق

 بن الرمحن عبد يد على بأسا جرّبوا قد كانوا ألهنم -احمتواه من اجلميع فاستاء
 مل ولكنه عثمان يد على وتاب العفو طلب قد كان الذي األشرت إال -خالد
 بنا علم إن: أصحابه قال خرج فلما. فورا الكوفة إىل وانطلق توبته على ثابتا يعد
 بلغ ملا. هناك من ففروا املشورة يف مشرتكون أننا وسيظن يصدقنا لن الرمحن عبد
 مل رجاله ولكن طلبهم، يف أرسل رحلوا قد أهنمبن خالد بن الوليد  الرمحن عبد

 وَحِسبَ  السرعة، جناح على الكوفة األشرت وصل. عليهم القبض من يتمكنوا
 الكوفة قدم قد كان الذي الشخص هذا وأعلن. ملرتبته نافيام اليدين صفر وصولَه
 إين الناس أيها: إلثارة الناس وقال املدينة من قادم أنه اجلزيرة من أصدقائه للقاء
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 سايرته وقد قريش بستان فيأكم أن ويزعم نسائكم نقصان يريد سعيدا تركت قد
 : يقول فارقته حىت بذلك يرجز زال فما مرحلة

     ِجنٍّ  ِمن كأنين َصَمْحَمحٌ   *    مين النساء شرافأل ويلٌ       
 (الطربي تاريخ)                                               

 مبا وصّدقوا صواهبم فقدوا فكأهنم الناس عامة يف املعسول كالمه أثّر لقد
 والعقول السديد الرأي أصحاب فقام. واحدة دفعة ثائرهتم وثارت قاله

 اخلطرية، املكيدة هبذه ينخدعوا أال ونصحوهم هلم األمر بتوضيح الراجحة
. للنصح يسمعوا فلم بسهولة هتدأ ال العوام ثورة أن معلوم هو كما ولكن
 أمريٍ  وطلبِ  سعيد لَِرده  قيس بن بيزيد يلحق أن شاء من: ينادي منادٍ  وقام
 بوذه املسجد يف ووجوههم وأشرافهم الناس حلماء وبقي. فليفعل غريه
 ملن خماطبا قالف سعيد، عن ينوب يومئذ حريث بن عمرو وكان. سواهم من
 قلوبكم بني فألف أعداء كنتم إذ عليكم اهلل نعمة اذكروا: املسجد يف بقي

 فأنقذكم النار من حفرة شفا على كنتم أن بعد إخوانا بنعمته فأصبحتم
 وهديه اإلسالم أبعد. منه  اهلل استنقذكم قد شر يف تعودوا فال منها

 السيل أتردّ : عمرو بن القعقاعُ  فقال بابه؟ تصيبون وال حقا تعرفون ال وسنته
 إال الغوغاء ُتسكهن ال واهلل ال. هيهات أدراجه، عن الفرات فاردد عبابه؟ عن

 فيه هم ما ويتمنون العتدان عجيج يعجون مث تُنَتضى، أن ويوشك. املشرفيةُ 
 .أبدا اهلل يرده فال

 العاص بن سعيد منتظرين املدينة إىل متوجهني البلدة جخار  الناس احتشد
 أن يكفيكم كان إمنا: فقال. بك لنا حاجة ال: فقالوا عليهم طلع حىت
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 عقول هلم األلف خيرج وهل. رجال إيلَّ  وتضعوا رجال املؤمنني أمري إىل تبعثوا
  عثمان ليطلع املدينة إىل متوجها دابته وركل عنهم انصرف مث رجل؟ إىل
 موىل ووجدوا. أمرهم من حرية يف الناس هؤالء ترك الذي األمر اخلرب، ىعل
 أخلعوا يريدون؟ ما فقال عن الفتنة فأخربه عثمان على سعيد قدم. قتلوهو  له

 يريدون؟ فمن قال. للوايل البدل يريدون أهنم أظهروا: قال طاعيت؟ من يدا
 .األشعري موسى أبا: قال
  

 الكوفة على اوالي األشعري  موس ى أبي تعيين
 

 وال عذرا ألحد جنعل ال وواهلل عليهم، موسى أبا أثبتنا قد: عثمان قال
 أي يريدون ما نبلغ حىت  اهلل رسول أمرنا كما ولنصربن حجة، هلم نرتك
 ( الطربي تاريخ انظر. )عثمان عزل

 والزيف الكذب عن يتورعوا مل املفسدين أن الفتنةهذه  أثبتت وقد
 .مطلقا

 

 املفسدين مراتمؤا اكتشاف
 

 واهتامه املدينة، إىل متوّجه أنه وإظهاره اجلزيرة من األشرت مالك فرار إن
إلصاقها  مث عنده من األكاذيب واخرتاعه باطلة بتهم العاص بن سعيد
 خافية همواياون املفسدين خطط ترتك أن ميكن اليت باألمور ليست بسعيد

. اإلسالم مبادئ أبسط هلونجي كانوا أهنم منها يتبني بل. البصرية أهل على
 كبرية جرمية االهتامَ  ويعدّ  باخلديعة، يسمح وال الكذب جييز ال اإلسالمف
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 يكذبون كانواو  عليه الغرية ويبدون لإلسالم حببهم يتظاهرون كانوا ولكنهم
 هؤالء ثورة يف إن ،إًذا. ورادع وازع دون األبرياء ويتهمون النهار وضح يف

  فيه لعيب تكن مل فتنتهم أن على كافيا لدليال  عثمان ضد الناس
 . أصال الدين من خلًوا وكوهنم اإلسالم عن بُعدهم عن ناجتة كانت بل

 لديهم تكن مل أنه هو املذكور احلادث من ُيستنَبط الذي اآلخر األمر
 حقيقية شكوى لديهم كانت ولو حقيقة، شكوى أية عّماله أو عثمان ضد

 إن. أنفسهم عند من واألباطيل كاذيباأل اختالق إىل احتاجوا ملا
 شكاوى وجود عدم على وضوح بكل يدل الباطلة الشكاوى اختالقهم

 مل األشرت وصول قبل جلسة عقد حني يزيًدا أن فنرى. لديهم حقيقية
. اجللسة وألغوا خافوا القعقاع منعهم وحني. اجلنود من قليل إال فيها يشرتك

 غضون يف األشرت بأكاذيب ُخدعوا الكوفة أهل منكثرية  فئة أن نرى مث
 واليا ويطلبوا سعيد طريق ليسدوا الناسهؤالء  مع خرجوا حىت تقريبا شهر
 البداية يف أقواهلم من ينخدعون كانوا ما الناس أن على يدل وهذا. آخر
 غرية إلثارة وسيلة األشرت اخرتع مث. إلثارهتم وسيلة عندها جيدوا مل ألهنم
 . إليهم واحنازوا الناس عامة من فئة هبا فاخندعت الناس

 عثمان يعادون احلقيقة يف كانوا املفسدين أن الفتنة هذه من أيضا يتبني
 ضده الفتنة إثارة حاولوا ألهنم عّماله دون  ولكنهم. البداية منذ 

 بدأوا يعارضوهنم بل هذه مؤامرهتم يف يشرتكون ال الناس أن رأوا حني
 بصراحة يدل أيضا املدينة إىل كبرية مجاعة هتوجُّ إن .  أمرائه ضد بإثارهتم

 بن سعيد موىل قتلهم إنو . حسنة تكن مل  عثمان جتاه همنوايا أن على
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 أية ارتكاب عن يرتدعون كانوا ما أهنم إىل يشري أيضا مربر بدون العاص
 . مآرهبم لتحقيق جرمية

 تنفيذ يف تأخروا لو أهنم يشعرون اآلن بدأوا قد املفسدين هؤالء أن يبدو
 حتقيق يريدون كانوا لذا. مؤامرهتمخطورة  كلها األمة تدرك فسوف خطتهم
 حبكمته أبطل  عثمان ولكن. طريقة وبأية ميكن ما بأسرع مآرهبم

 وأخرب الكوفة إمارة األشعري موسى أبا وىّل  إذ أخرى مرة أعذارهم العظيمة
 املدينة إىل اصالع بن سعيد بعودة آماهلم خابت كذلك. فورا بذلك الثائرين
 املدينة على للسيطرة مكايدهم بطلتو  اخلبيثة، همنوايا على أهلها وإطالع
 فقد ذلك إىل وباإلضافة. خمططاهتم عن إىل الرتاجع اضطرواف بسرعة

 ألهنم الكوفة على واليا األشعري موسى أ ي بتعيني كلية أعذراهم تالشت
 . طويلة فرتة منذ بواليته يطالبون كانوا

: وقال الناسَ  مجع الكوفة على واليا بتعيينه األشعري موسى أبو علم حني
 والطاعة، مجاعتكم الزموا. ملثله تعودوا وال هذا مثل يف تنفروا ال الناس أيها"

 أي قد أُمهرُت عليكم.." بأمري فكأنكم اصربوا والعجلة، وإياكم
 

 ضرورية األمير طاعة
 

 قالوا .عفان بن لعثمان والطاعة السمع على إال ،ال: قال بنا فصله : قالوا
 ما كل يف كاملة طاعة سيطيعونه أهنم فوعدوا. لعثمان والطاعة السمع على

 اهلل رسول مسعت: أيضا هلم قال مث. هبم فصلى املستقبل، يف به سيأمرهم
 عصاهم ليشق -عادل قال ما واهلل، -إمامٌ  الناس وعلى خرج من: يقول 
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مسلم كتاب اإلمارة، باب  انظر،. )كان نم كائنا فاقتلوه مجاعتهم ويفرق
 يكون أن  النيب يشرتط فلمُحكم من فّرق أمر املسلمني وهو جمتمع( 

 عثمان إن قائلني حتتجوا أن يسعكم فال عليه، اخلروج لعدم عادال اإلمام
 ". إمام الناس وعلى: "قال بل ذلك يشرتط مل النيب ألن عادال، ليس

 ومسعوه اإلسالم خدمة يف كلها حياهتم بذلوا الذين أفكار كانت هذه
 مل فهؤالء. به بعملهم شهادة القبول ونالوا  أمامه به وعملوا النيب بلسان
 بل وراءهم، ُيصلُّوا أن عن ناهيك للمفسدين أيضا أئمة يكونوا أن يف يرغبوا
 متورطني كانوا هنمبأ يقول أن أحدا يسع فهل. بالقتل جديرين يروهنم كانوا

  عّماله أو عثمان بأن القول ميكن هل أو ؟ عثمان ضد الفتنة يف
 الفنت يثريون كانوا املفسدين أن يُعقل هل أو الرعية؟ حقوق يغصبون كانوا

 كانت املفسدة الفئة تلك أن احلق بل! كال مصلحتهم؟ أو الرعية أجل من
. صدورهم يف ما خيفون وكانوا إياهم حلسدهم  الصحابة ضد الفنت تثري

 كان اهلدف هذا حتقيق ولكن. اإلسالمية احلكومة تدمري إىل يهدفون وكانوا
 أو اجلهال بعض أن شك وال. طريقهم عن عثمان يـَُزل مل ما مستحيال
 احنازوا أيضا املكيدة حقيقة يدركوا مل الذين الدين عن البعيدين املسلمني

 .الشخصية ألطماعهم أو سذاجتهم بسبب إما إليهم
 

  نمؤامرة أخرى للمفسدي
 

بعد تعيني أ ي موسى األشعري مل يعد عند املفسدين مربر إلثارة الفنت، 
ولكن ما كان حملركي الفتنة أن يتحملوا ذهاب جهودهم سدى، فبدأت 
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املراسلة بني أشياعهم من أهل األمصار وتقرر أن تتحرك الوفود من كل 
خطة العمل األمصار باجتاه املدينة ليجتمعوا فيها ويتشاوروا فيما بينهم حول 

عن أمور مث يشيعوها يف أقطار العامل حىت  يف املستقبل وليسألوا عثمان 
يستيقن الناس أن التهم املوجهة إىل عثمان قد ثبتت مصداقيتها حسب 
 زعمهم. فخرجوا من بيوهتم بعد هذه املشورة مّتجهني إىل املدينة. حني

 ما راانظُ  هلما: القو  رجلنيأرسل و علم عثمان مبقدمهم املدينة  من اقرتبوا
 أخربومها رأومها فلمااملدينة،  . فخرجا وقابالهم خارجعلمهم واعلما يريدون

ال  نفر ثالثة :قالوا ؟املدينة أهل من هذا على معكم نمَ  :فقاال .يريدون مبا
 أشياء عثمانل نذكر أن نريد :قالوا ؟تصنعوا أن تريدون فكيف :قاالرابعهم. 

نا قد أثبتنا ما وجَّهْ  أنا هلم قائلني إليهم نرجع مث الناس قلوب يف زرعناها قد
 حجاج كأنا خنرج مث .يتب ومل إىل عثمان من التهم، ولكنه يرفض تركها

 .قتلناه وإال تمعْ فإذا ختّلى عن اخلالفة فبها ونِ  به فنحيط املدينة نقدم حىت
 

 اكتشاف املؤامرة
 

 هؤالء مسله  للهما :وقال فضحك مجلة وتفصيال باخلرب عثمان إىل فرجعا
. مث قال عن ثالثة أشخاص كانوا واقُ شَ  مهمتسله  مل إن نكإف من الضالل،

 ،وعركه هلب أ ي بن عتبة بن عباس على فحمل عمار أمامع هؤالء القوم: 
 ال احلقوقيرى أّن  هأنُمعجب بنفسه، حىت  نهإف بكر أ ي بن حممد وأما

 .للبالءنفسه  ضيعرّ فإنه  ةحممد بن أ ي حذيف وأما .لزمهتُ 
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   يدعو املفسدين عثمان 
 

قّص أيضا، فلما أقبلوا  مث دعا عثماُن املفسدين ومَجع أصحاب النيب 
 :مجيعاالصحابة  فقالكال املخربَْين شاهَدين،  وقام .عليهم القصة كلها

 الناس وعلى أحد إىل أو نفسه إىل دعا نمَ  :قال  اهلل رسول نإف ؛هملْ اقتُـ 
كتاب اإلمارة، باب   :مسلمانظر ). كائنا من كان  فاقتلوه اهلل نةلع فعليه إمامٌ 

 : اخلطاب بن عمر ذكروا قولو ُحكم من فّرق أمر املسلمني وهو جمتمع(. 
".. أي ال جيوز قتل أحد إال بأمر شريككم وأنا قتلتموه ما إال لكم لُّ حِ أُ  ال"

 رهمونبصه رهم أعذا ونقبل نعفو بل فتوى الصحابة وقال: عثمانمسع  احلكومة.
 يبدي أو )أي ينقض حدًّا أقامه اهلل( احدًّ  يركب حىت أحدا حناد وال جبهدنا

 .كفرا
 

 براءة عثمان من التهم
 

 أهنم إال علمتم الذي مثل منها علموا قد أمورا ذكروا هؤالء إن: مث قال 
 يف الصالة أَتَّ  وقالوا ،يعلم ال نمَ  عندعلي  ليوجبوها يذاكرونيها أهنم زعموا
أبواب السفر،  :الرتمذيانظر يقصرها يف السفر. ) بينما كان النيب  السفر

ولكين أمتمت يف ِمىن لسببني اثنني، أوال ألن فيها  باب التقصري يف السفر(
وثانيا: لعلمي أن الناس قد توافدوا من األمصار  ،أهلي افيهعقارات يل و 

يرون أن اخلليفة  للحج، والذين ليس لديهم إملام كاف بأمور الدين حني
يصلي ركعتني قد يزعمون أن الصالة ركعتان فقط. أليس هذا صحيحا؟ قال 

 واهلل وإين ،ىمِحً  يتُ محَ : ويقول املعرتضون: الصحابة: نعم. فقال عثمان 
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قبلي وإين ما وّسعت فيها إال لكثرة إِِبل  بدأت هبا، وقد محى عمر  ما
 يل وماألحد وال منفعة يل فيها.  الصدقة. أما األرض يف احلمى فليست ِملكا

 يل فما وشاءً  بعريا العرب أكثر وإين يتولّ  قد وإين ،راحلتني غري بعري من
 وقالوا. نعم اللهم :قالوا ؟أكذلك .حلجي بعريين غري بعري وال شاة اليوم

َمن اجتمَع الناس على صالِحه وِبرهه  إال أستعمل ومل ،حداثاأل استعملتَ 
  اهلل لرسول ذلك يف وقيل .منهم أحدثُ  قبلي من يله و  ولقد ا به،ورُضو 
. نعم اللهم :قالوا ؟أليس ذلك صحيحا .أسامة استعماله يف يل قيل مما أشد

مجيع اعرتاضاهتم  . وهكذا تناول عثمان يفسرون ال ما للناس يعيبونقال: 
واحدا بعد اآلخر ورد عليها ردودا مفحمة. فطالب الصحابة عثماَن بشدة 

مل يوافقهم الرأي وخّلى سبيلهم. يقول الطربي:  املفسدين ولكنه بقتل 
 (تاريخ الطربي". )تركهم إال وأىب قتلهم إال املسلمون "أىب
 

 باملفسدين رحم عثمان 
 

كم كان املفسدون يستخدمون من   آنفايتبني من احلادث املذكور 
دميي عأناسا وكم كان سهال عليهم أن يضلوا ! أصناف اخلداع والتزوير

اخلربة يف ذلك الزمن الذي مل توَجد فيه وسائل اإلعالم والسفر كما توجد 
واحلق أنه مل يكن لديهم أدّن مربر إلثارة الفساد والفتنة. ! يف عصرنا احلاضر

مل يكن احلق معهم ومل يكونوا مع احلق بل كانت نشاطاهتم كلها مبنية على 
ذهم الوحيد، وإال ملّزقهم ، وإن رمحة عثمان هبم كانت مالوالباطلالكذب 

املسلمون متزيقا وسحقوهم تسحيقا، إذ ما كان للمسلمني أن يتحملوا رؤية 
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د ياألمن والسالم الذي حازوه بالتضحية بأرواحهم يتالشى بسبب مكا
بعض األشرار. وكانوا يرون أنه لو مل يعاَقب املفسدون سريعا النقلبت الدولة 

الذي كان رمحة  . أما عثمان اإلسالمية رأسا على عقب عما قريب
يهتدي مثريو الفنت بشكل من أن إىل متجسدة فكان يسعى دائما 

األشكال وال ميوتوا على الكفر. لذا ظل ميههلهم ويؤخر معاقبتهم على 
 متردهم الواضح معتربا إياه جمرد حماولة منهم يف هذا االجتاه. 
من هؤالء الناس كذلك يتبني من هذا احلادث أن الصحابة كانوا برآء 

. وهذا يتضح أوال وقبل كل شيء من تصريح الذئب من دم يوسف براءة
املفسدين أنفسهم حيث قالوا بأنه ال حيالفهم من أهل املدينة إال ثالثة 
أشخاص. فلو كان الصحابة معهم لذكروا أمساءهم أيضا. ثانيا: لقد أثبت 

ون أعماهلم ُعدّ ا يالصحابة عمليا أهنم يستنكرون تصرفات املفسدين وكانو 
مل يروا عقوبتهم إال القتل. فلو كان الصحابة معهم، أو لو و منافية للشريعة 

تواطأ أهل املدينة معهم ملا احتاج املفسدون إىل مكٍر أو حتايل آخر، إذ كان 
بإمكاهنم أن يقتلوا عثمان لتوههم وينتخبوا مكانه شخصا آخر خليفًة. 

دين كانت مهددة بسيوف الصحابة ولكننا نرى أن حياة هؤالء املفس
. وما جنوا من عثمان  يف قتلاملفسدون  ينجحاملسلولة بدال ِمن أن 

القتل الوشيك إال بفضل ورمحة ذلك الشخص الرحيم الكرمي الذي كانوا 
خيططون لقتله ويثريون الفنت ضده. احلق أن ضغينة هؤالء الناس وبُعدهم 

م مل يستفيدوا من هذا احلادث عن التقوى يبعث على استغراب شديد ألهن
شيئا، حيث ُرّد على مجيع اعرتاضاهتم بردود مقنعة وأُثبت زيف كل التهم 
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. لقد شاهدوا رمحة عثمان ولطفه، وكل شخص  اليت وجهوها إىل عثمان 
يف ذلك مثيل على وجه األرض يف وقته.  كان شاهدا على أنه ليس له 

يندموا على مكايدهم ويرتاجعوا ولكنهم بدال من أن يتوبوا عن ذنوهبم و 
عنها ازدادوا احرتاقا يف نار الغيظ والغضب. وحسبوا إفحام عثمان إياهم 
إهانة هلم، كما اعتربوا عفوه نتيجة حسِن ختطيطهم، فعادوا إىل بيوهتم وهم 

 يفكرون كيف حيققون يف املستقبل ما تبقى من مآرهبم.  
 

 مؤامرة عميقة أخرى للمفسدين
 

لى أن خيرجوا اتفقوا عو وبدأوا مبراسلة بعضهم بعضا  بالدهم إىل رجعوا
ليقلبوا النظام يف املدينة  -حسب اقرتاحهم األول -حجاجا يف شهر شوال

فلما كان شوال الشهر  احلكومة حسب رغبتهم.نظام دفعة واحدة ويغريوا 
العاشر من األشهر القمرية اإلسالمية يف السنة الثانية عشرة من خالفة 

من اهلجرة خرجوا من بالدهم يف ثالثة مواكب،  36أي يف عام عثمان 
موكب من البصرة وموكب من الكوفة وموكب من مصر. خرج عبد اهلل بن 
سبأ من مصر مع موكب إىل املدينة واضعا يف االعتبار خيبة آماله فيما سبق 

كان ة قاضية. إن خروج رئيس املنافقني هذا  أن تكون هذه احملاول اوعازمً 
ة واضحة إىل أن املفسدين عاقدون العزم على حتقيق مآرهبم بأية طريقة. إشار 
لناس أظهرت النيَة للحج انضم إليها بعض اكانت قد القوافل املذكورة   فألن

املفسدين احلقيقية خافية على عامة  اآلخرين أيضا وهكذا ظلت نوايا
مرة أرسل املسلمني. ولكن ملا كان احلكام املسلمون مطلعني على هذه املؤا
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وأخربه قبل األوان عن  عبد اهلل بن أ ي السرح وايل مصر إىل عثمان 
 هم الشريرة، فاطّلع عليها أهل املدينة أيضا. املوكب ونوايا

أنه ملا كان أهل املدينة وخاصة الصحابة يرغبون يف  هنا ينشأ سؤال وهو
أن  هتم املتكررة، وكان املفسدون يعرفوناملفسدين بناء على جسار  قتل

هم لعيث الفساد يف املدينة متعذرين باحلج مطّلع على نوايا عثمان 
فلماذا مل خيطط املفسدون ختطيطا آخر؟ وملاذا سافروا إىل املدينة حسب 

يعلم به؟ هل ُيستنَتج من ذلك أن  ختطيطهم األول الذي كان عثمان 
اف لذا ما خأو كانوا متعاطفني معهم أهل املدينة كانوا متفقني معهم 

اجلواب على هذا السؤال هو أنه ّن خوف؟ املفسدون يف تنفيذ خطتهم أد
ال شك أن جسارهتم هذه تدل على أهنم كانوا واثقني من جناحهم، ولكن 

كانوا معهم أو متعاطفني معهم. بل   ليس ألن أهل املدينة أو الصحابة 
من احلق أنه مل يكن معهم من أهل املدينة إال ثالثة أشخاص، كما تبني 

 اعرتاف املفسدين أنفسهم. إن الصحابة وبقية أهل املدينة كانوا برآء منهم
وال عالقة هلم هبم قّط. لذا من املستحيل متاما أن يكون تعاطف  بشدة

أهل املدينة معهم هو السبب وراء جسارهتم، بل السبب احلقيقي وراء 
فكان يف . ذلك كان عائدا أوال: إىل احلِلم املتزايد يف طبيعة عثمان 

وإال سيطلبون العفو من عثمان  ،تمباهلم أهنم لو فازوا مبرامهم فبها ونِعْ 
أهل املدينة يف الصحابة و  ويتجنبون العقوبة. وثانيا: كانوا قد رأوا ردة فعل

ظنوا  هممطّلع على جميئهم ولكن املرة املاضية وكانوا يعرفون أن عثمان 
لقتاهلم وأن الصحابة أيضا لن  أنه بسبب ِحلمه املتزايد لن يُِعّد جيشا
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يتصدوا هلم، ألن هؤالء املفسدين كانوا يقيسون الصحابة أيضا على 
أنفسهم ويزعمون أن الصحابة يبدون اإلخالص لعثمان يف الظاهر فقط 
ولكنهم يريدون هالكه يف احلقيقة. وكان السبب وراء زعمهم هذا أهنم  

ماية حقوق الصحابة لذا حل كل شيءكانوا يتظاهرون دائما أهنم يفعلون  
 فإن الصحابة متأثرون مبكيدهتم ويتعاطفون معهم! 

 
 توافد املفسدين إلى املدينة

 

وأهل  الصحابة  ملا وصل خرب وصول هذا اجليش إىل املدينة رجع إليها
الذين كانوا قد ذهبوا إىل ضواحيها للعمل يف أراضيهم وعقاراهتم. حني املدينة 

ينة ُوزهع جيشهم على قسمنِي، قسٌم ملواجهة املفسدين اجتمع املؤمنون يف املد
. عندما وصلت قوافل املفسدين خارج املدينة، وقسٌم داخلها حلماية عثمان 

الثالثة قرب املدينة عسكر أهل البصرة يف ذي خشب، ونزل الكوفيون يف 
األعوص واملصريون يف ذي املروة. وبدأ املسلمون بالتشاور حول ما جيب القيام 

إىل  1800به يف هذه الظروف. ومع أن عدد جيش املفسدين كان يقدَّر بني 
جندي )باإلضافة إىل احُلجاج الذين كانوا قد انضموا إىل قوافلهم ظنا  3000

منهم أهنا قوافل احلج(، أدرك املفسدون جيدا أهنم لن يقدروا على مواجهة أبطال 
ع على رأي أهل املدينة يف اإلسالم إذا اقتضى األمر ذلك، وكانوا يرون االطال

 هذا الصدد ضروريا. 
فأشار زياد بن النضر وعبد اهلل بن األصم على أهل الكوفة وأهل البصرة أال 

، مما سيؤدي إىل فشل إىل ذلك يستعجلوا يف األمر وإال الضطر أهل مصر أيضا
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ا خطتهم. قالوا: لقد علمنا أن أهل املدينة قد جهزوا جيشا ملواجهتنا، وما دامو 
قد أعّدوا عدهتم إىل هذه الدرجة مع عدم اطالعهم على خطتنا، فال بد أن 

مستحيال،  لو علموا عنها ولسوف يصبح جناح خطتنا تكون استعداداهتم أكرب
 مل وإنلذا علينا أن نستعرض األوضاع يف املدينة أوال ونتحدث إىل أهلها. 

مث نقوم بإجراءات  باخلرب إليكم لنرجعن باطال بلغنا الذي ووجدنا قتالنا يستحلوا
 النيب أزواج لقيامنهم املدينة و  الرجالن فدخلمناسبة. فأعِجب اجلميع هبذا الرأي 

  إال لنطلب من عثمان  جئنا ما :وقاالأوال واستأذنا للدخول يف املدينة
وقلن بأن مآل هذا األمر  الوالة. فأبـَنْيَ ونـََهيـَْنهما من ذلك من استبدال بعضٍ 

 واستأذناهممث لقيا عليًّا وطلحة والزبري وأخرباهم بسبب جميئهما . ليس خريا
ُمظهريِن حسن نيتهما. فأبوا أيضا أن ينخدعوا بتحايلهما وقالوا  بالدخول للناس

 ال نرى يف ذلك خريا. )انظر تاريخ الطربي(
حني رجعا بعد االطالع على األوضاع السائدة يف املدينة وفشل خطتهم 

 ،نفر البصرة أهل ومن ،نفرٌ  مصر أهل من اجتمعاألمر، وأخربا أشياعهما ب
كمحاولة أخرية.  دينة ليخرجوا ما يف جعبتهم  امل فأتوا نفر الكوفة أهل ومن

تعليم عبد اهلل بن ون علّيا وصي رسول اهلل بناء على كان أهل مصر يُعدّ 
ما  رة ف، وبالتايل ما كانوا جاهزين لبيعة أحد سواه. أما أهل الكوفة والبصسبأ

وإن كانوا معهم يف إثارة الفتنة. وكان أهل  كانوا معهم من حيث االعتقاد
الكوفة يرون يف البيعة على يد الزبري بن العوام، وأهل البصرة يف البيعة على 
يد طلحة رضي اهلل عنهما حتقُّق مآرهبم. فبسبب هذا االختالف توّجه ممثلو 

 . ليفًة بعد عثمان كل قافلة إىل أشخاص خمتلفني كانوا يريدوهنم خ
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 لقاء املصريين مع علي 
 

لقمع  السيف خارج املدينة ومتقلدا عسكرٍ  يف وهو اعليًّ  املصريون أتى
الفتنة، فقالوا له إن عثمان مل يعد جديرا باخلالفة بسبب عدم قدرته على 
إدارة األمور والفوضى السائدة، فجئنا لعزله ونرجوك أن تقبل هذا املنصب 

كان يليق بشخص يف   كما وطردهم، مظهرا غريته الدينية هبم فصاحبعده. 
 خشب وذي املروة ذي جيش أن الصاحلون علم لقد: وقال مكانته.
! نعم: قالوا .اهلل صبحكم ال فارجعوا،  حممد لسان على ملعونون
 . )البداية والنهاية(ذلك على عنده من وانصرفوا

 
 الزبير بن العوام  إلىأهل الكوفة  ذهاب

 

هب أهل الكوفة إىل الزبري وعرضوا عليه أن يتوىل منصب اخلالفة ذ
املصريني وصاح  حني يكون شاغرا، فعاملهم أيضا كما عامل علي 

 وذي املروة ذي جيش أن دة وطردهم، وقال: لقد علم املؤمنونـهبم بش
 . حممد لسان على ملعونون خشب

 

  لى طلحة إالبصرة أهل  ذهاب
 

ة إىل طلحة فصاح هبم وطردهم أيضا وأخربهم كذلك ذهب أهل البصر 
 إياهم. )انظر تاريخ الطربي( هبذا الصدد ولعِنه  بنبوءة النيب 
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 تعيين محمد بن أبي بكر والًيا على مصر 
 

حني يئس املفسدون من هذه الناحية كليا نسجوا مكيدة أخرى  
 وأظهروا ندما على فعلتهم وجعلوا طلبهم مقتصرا على استبدال بعض

بذلك قبل طلبهم لطفا منه وشفقة  الوالة فقط. عندما علم عثمان 
بن أ ي السرح وعنّي مكانه حممد بن أ ي عبد اهلل عليهم، وعزل وايل مصر 

، وفرح فرحني يف الظاهرإىل أمصارهم رجع هؤالء الناس بكر. وهكذا 
حلق أن اهلل تعاىل قد أنقذ املدينة من فتنة مهولة. ولكن ا علىأهل املدينة 

 ألن املفسدين كانوا يكّنون نوايا أن ظّن أهل املدينة مل يكن صحيحا،
 خمتلفة متاما، ومل يكن أي تصرف من تصرفاهتم خاليا من الشر والفتنة.

 
 ختالف في الرواياتحقيقة اال 

 

فليكن واضحا أن يف هذه الفرتة بدأ االختالف الشديد يتطرق إىل 
الرواة بأساليب  سردها خمتلف الروايات. واألحداث اليت سردهُتا قد

األنظار كليا، واخندع كثري من عن احلق  اختفى فيهأن خمتلفة، لدرجة 
الناس بتلك الروايات فظنوا أن للصحابة أيضا ضلعا يف األحداث، أو 
حسبوهم متعاطفني على األقل مع املفسدين، ولكن هذا ليس 

علق واحلذر فيما يتإىل احليطة صحيحا. بل هناك حاجة ماسة 
العصر فرتة من  ذلكبعد  بذلك العصر، ألنه مل خْتلُ باملرويات املتعلقة 

 مع حزب أو آخر. وهذا الوضع إىل فئة أو متعاطفني منحازينأناس 
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رط يف جد خطري للتاريخ ألنه لو أثرت العداوة الشديدة أو احلب املف
، بل ال بد أن بصورهتا الصحيحة الرواياتُ  املرويات الستحال أن تصل

بغ بأفكار الرواة الشخصية إن مل يكذبوا يف سردها. ومن ناحية تنص
ثانية فإن ِسرَي املؤرخني ليست حمفوظة كحفاظة ِسري رواة األحاديث. 

إىل حد كبري ولكن مع  خذوا احليطة واحلذر باحلسبانمع أن املؤرخني أ
ذلك مل يقدروا على أن يثبتوا صحة مروياهتم ثبوتا قطعيا كروايات 

 واحليطة.إىل احلذر يث. لذا فهناك حاجة ماسة األحاد
  

 املبدأ الذهبي لتصحيح التاريخ
 

مع كل ذلك، ال يستحيل االطالع أو الوصول إىل صحة األحداث 
وبسببها ميكن االطالع على  ،مفتوحة األن اهلل تعاىل قد أبقى طرق

األحداث الصحيحة بكل جالء. فهناك رواة يسردون األحداث بعينها 
حياديني متاما. واملبدأ الذهيب لتصحيح التاريخ هو أن األحداث  لكوهنم

فلو أردنا أن خنترب صحة حدٍث معني  لواقعة يف العامل إمنا هي كسلسلة؛ا
إذا كانت حلقته ما جيب أن حناول خرطه يف تلك السلسلة مث نرى 

هذا املبدأ مفيد جدا سلة األحداث بصورة صحيحة أم ال. تنخرط يف سل
، ال بد من أخذ احليطة اني األحداث الصحيحة وغريها. إذً للتمييز ب

واحلذر بعني االعتبار، واجلرح والتعديل لالطالع على صحة األحداث 
الواقعة يف تلك الفرتة. وبدون النظر يف تسلسل الوقائع ال ميكن االطالع 
على تاريخ يوَثق به ألي عصر، وال سيما على تاريخ الفرتة قيد البحث. 
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غل املؤرخون األوروبيون هذا االختالف وشّوهوا تاريخ تلك ولقد است
حيرتق بقراءة تلك األحداث قلب كل مؤمن غيور  إىل درجة أن الفرتة 

كمدا، ويتربأ بسببها كثري من املسلمني ضعاف اإلميان من اإلسالم 
نفسه. واملؤسف يف األمر أن بعض املؤرخني املسلمني أيضا مل يتوخَّوا 

  هذا املقام فتعرضوا للعثار وتسببوا يف تضليل اآلخرين. احليطة واحلذر يف
 

 براءة عثمان والصحابة اآلخرين 
 

ل األخطاء اليت ال أستطيع أن أخوض يف هذا الوقت الوجيز يف تفاصي
، غري أنين سأبني لكم باإلجياز األحداث الصحيحة وقع فيها هؤالء الناس

من كل عيب وفتنة براءة الذئب بُرآء اليت تُثبت أن عثمان والصحابة كانوا 
 م كانت توحي مبكارم أخالقهم، ورسو من دم يوسف، بل إن تصرفاهت

 التقوى.  يف ِقممأقدامهم 
 

 املدينة مرة ثانية ردون يدخلون ماملت
 

لقد قلت من قبل إن املفسدين رجعوا إىل أمصارهم مظهرين قناعتهم 
وسكان البصرة إليها  على جمرى األحداث، فرجع الكوفيون منهم إىل الكوفة

واملصريون إىل وطنهم. أما أهل املدينة فرجعوا إىل أعماهلم وأشغاهلم 
تباب األمن. ولكن بعد فرتة مطمئنني نظرا إىل استقرار األوضاع واست

حني كان أهل املدينة مشغولني يف أشغاهلم أو كانوا يف بيوهتم أو  -وجيزة
ل أحد أن العدو موشك معتكفني يف املساجد، وما كان ليخطر على با
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دخل جيش البغاة املدينة على حني غرة من أهلها  -على غزو املدينة
الذي  وأعلنوا يف أزقة املدينة كلها أن  عثماناملسجد ومنـزل ب وأحاطوا

س يف بيته وال يتصدى لنا وإال فلن يكون جيلغلق بابه و يليريد الفوز حبياته ف
مل يتمكن أهل املدينة من أن جة كان غزوهم مفاجئا لدر . هاألمر خريا ل

إين كنت يف املسجد إذ ارتفعت  التصدي هلم. يقول اإلمام احلسن 
األصوات بالتكبري فجأة )وكان ذلك شعار املسلمني إلعالن احلرب( 

إذ أترقب األمر  ركبيت على جثوتفتحرينا مجيعا وحترّينا السبب وراء ذلك. 
 من األزقة.  حوله ماى علعليه و  يسيطرونو  املسجد هبم ينــزلون

 فكانت نتيجة غزوهم املفاجئ أن تفرّقت قوة أهل املدينة والصحابة 
فلم يتمكنوا من التصدي هلم، ألن املفسدين كانوا مسيطرين على املسجد 
ومداخل املدينة كلها. ومل يبق أمام أهل املدينة إال سبيالن اثنان: إما أن 

مع أهلها يف مكان مث يواجهوا البغاة تأتيهم املساعدة من اخلارج أو أن جيت
 حبسب خطة مدروسة. 

لن  أما اخليار األول فكان املفسدون يعرفون جيدا أن عثمان 
يستخدمه لكونه رحيما إىل أقصى احلدود وألنه كان حيسن الظن هبم دائما 

 وجيد لتمردهم تفسريا.  
ر يف أزقة أما اخليار الثاين فقد دبّر املفسدون أمرهم حبيث فرضوا احلظ

املدينة وأبواهبا وأمروا بعدم اجتماع الناس يف أي مكان. وكلما اجتمع الناس 
أو اجتماع شخصني يف مكان ما فّرقوهم، ولكن مل مينعوهم من احلديث 

 بصورة عابرة. 
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 نصيحة أهل املدينة للمتمردين
 

حني خّفْت حرية أهل املدينة قليال ذهب بعضهم إىل مركز املفسدين 
جد وأرادوا أن ينصحوهم وأعربوا عن استيائهم وسخطهم على قرب املس

تصرفهم ولكنهم هددوا الناصحني بدال من أن يتعظوا بنصيحتهم، وقالوا 
 هلم بأال يتعرضوا هلم وإال لوضعوا فيهم السالح ولواجهوا عاقبة غري حممودة. 

 
 تسلط املتمردين على املدينة

 

اإلسالمية يف ظل هذه الظروف. عاصمة الدولة اآلن كأن املدينة مل تعد 
فقد ُعزلت حكومة اخلليفة وكان حفنة من املتمردين يفعلون ما حيلو هلم 

وغريهم من أهل املدينة محاية أعراضهم.  حىت تعذر على أصحاب النيب 
ون منها خيرج ال بيوهتم ولزموا نظرا إىل الفتنة حيطاهنم يف املدينة أهل وتفرق

 حرية ما بعدها حرية. أمرهم  يفكانوا حمتارين و 
 )انظر تاريخ الطربي(

 

 صحابِة املتمردين عن سبب عودتهمسؤال كبار ال
 

يف املرة املاضية مطمئنني ومل يشتكوا من أي  ذهبواملا كان املتمردون قد 
شيء بعد ذلك، فكان الصحابة يف حرية من عودهتم على هذا النحو. مل 

غري أن بعضا من كبار  يتشجع عامة الناس على حماورهتم يف القضية
سألوهم عن الصحابة الذين كان املتمردون يستجريون هبم ويّدعون حببهم 

 . فتفاوض معهم علّي وطلحة والزبري سبب عودهتم على هذا املنوال
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بب تصرفهم هذا. فقالوا بصوت واحد بأهنم كانوا راجعني وسألوهم عن س
يركب بعري  براكب هم إذا الطريق يف هم امفبين ،إىل بالدهم مطمئنني

فارتابوا يف أمره  .يفارقهم مث إليهم يرجع مث يفارقهم مث هلم يتعرضالصدقة 
 ما ،امرً أل لك إن ؟لك ما قالوافأخذوه وسألوه هل حتمل كتابا؟ قال: ال. 

 بالكتاب فإذا وهفتش؟ قال: ال علم يل. فشّككوا يف أمره أكثر، و شأنك
يقتل فالنا وفالنا عند  أن مبصر هعامل إىل ،خامته عليه ،عثمان لسان على

وحلاهم، وأن عودهتم إىل مصر، وجيلد منهم فالنا وفالنا، وحيلق رؤوسهم 
: حني رأينا هذه الرسالة فقالواًغى. لْ الكتاب الذي أُرِسل معهم بعزله مُ  يُعدّ 

: إن هذه القصة قد استغربنا منها أميا استغراب وقررنا العودة. فقال علي  
دينة، وإال كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة أن أهل حيكت يف امل

مصر عثروا على كتاب كهذا، وكنتم على بُعد شاسع من بعضكم بعضا؟ مث  
كيف عدَت هبذه السرعة؟ فما كان هلم أن يردوا على ذلك إذ مل يكن له 
جواب أصال. فقالوا: قل ما شئَت، وانظر فينا كما حيلو لك، أما حنن فال 

 ( يف منصب اخلالفة، وعليه أن يتنحَّى.قاءه )عثمان حنب ب
وكان حيتل مكانة  واإلسالم كان كعب ابن األشرف من ألد أعداء النيب 

ملسلمني حدود التحمل أمر اإيذاؤه جتاسره و  حني جتاوزو احلاكم بني اليهود، 
الذي كان من   حممد بن مسلمة   -بأمر النيب  -بقتله، فقتله النيب 

، وهكذا أدى لإلسالم خدمًة عظيمة. ومن مجاعة األنصار لصحابةكبار ا
وحني مسع حممد بن مسلمة عن احلادث املذكور أعاله علق عليه بالتعليق 

 ، فقال: هذه مكيدة نسجتموها بأنفسكم.نفسه الذي علق به علي 
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 ينمن التهم أمام املتمرد براءة عثمان 
 

من  املتمردون إىل عثمان مع أن الصحابة رفضوا التهم اليت وجهها 
حيث العقل واملنطق ولكن جسارة املفسدين كانت قد جتاوزت احلدود 

عرضوا القضية  -رغم تعرضهم لإلهانة والذلة يف كل موطن -لدرجة أهنم
وطلبوا منه اجلواب حبضور كثري من أكابر الصحابة يف  على عثمان 

 : اجمللس. فقال عثمان 
حكم يف الشرع اإلسالمي، ومها: إما أن يأيت هناك طريقان اثنان فقط لل

عليه. لذا عليكم أن ى دَّعاملأو أن حيلف  ،هدين تأييدا لدعواهااملدعي بش
أنا أحلف باهلل الذي ال إله إال هو فهدين تأييدا الدعائكم وإال اتأتوا بش

ها وال أعلم عنها شيئا ومل ُتكتب أين ما كتبت هذه الرسالة وما أمليتُ 
، وقد تَلق. مث قال: تعلمون أن الكتاب خيُ ن كتبهاعي وال أعلم مَ بالتشاور م

 حني مسع الصحابة جواب عثمان على اخلاَت. أيضا يُنقش اخلاََت 
صّدقوه وشهدوا برباءته ولكن ذلك مل يؤثر يف املتمردين شيئا، وهذا ما كان 

كما يقال يف املثل الشعيب ليحدث ألن املكيدة كانت مما كسبت أيديهم، 
ميكن لإلنسان أن يوقظ النائم ولكن كيف يوقظ املستيقظ  يف القارة اهلندية:

الذي يتظاهر بالنوم؟ كان زعماؤهم يعرفون جيدا أهنا مكيدة اختلقوها 
بأيديهم، فما كان هلم أن يتأملوا يف صحة أجوبة عثمان ومعقوليتها. أما 

زعماؤهم  كانوا يسمعون كل ما قالفعبيد هلم زلة ـمبنأشياعهم فكانوا 
 ويقبلونه. 
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 حقيقة خطة املتمردين 
 

يف املتمردين وذلك مل يكن ليحدث. أما  مل يؤثر جواب عثمان 
أصحاب البصرية فكان جواب عثمان بالنسبة هلم مّتسما بصفات الصدق 
واحلياء احلسنة وبنّي هلم وقاحة املتمردين أكثر من ذي قبل حني وجدوا أن 

باخلديعة واملكر  رسالة زائفة ورموا عثماَن املفسدين اختلقوا من عندهم 
قد استنتجا من األحداث  أن عليًّا وحممد بن مسلمة  االسيئ، علمً 

استنتاجا صحيحا، وخلصوا إىل أن املفسدين كانوا هم اخلادعني والقائمني 
الذي ُوجههت إليه التهمة وأثريْت الفتنة ضده  باملكر السيئ. أما عثمان 

ته منها ولكنه مل يقل بأنكم أنتم افرتيتم وصنعتم هذه الرسالة فقد أثبَت براءَ 
بل أراد أن يسرت خطأهم، واكتفى بالقول: تعلمون أن الكتاب ُيكتب على 

 لسان الرجل، وقد يُنقش اخلاََت على اخلاَت، وميكن أن ُيسرق البعرُي أيضا.
ن بريئا من هذه التهمة ويريدو  ون عثمان سبإن بعض الناس الذين حي

قد كتب  أن حيسنوا الظن باملفسدين أيضا يظنون أنه ميكن أن يكون مروان
تلك الرسالة وأرسلها من تلقاء نفسه. ولكنين أرى هذه الفكرة خاطئًة متاما 

أن املفسدين هم الذين افتعلوها بأنفسهم  على ألن األحداث تدل بوضوح
دون قد انتحلوها من ومل يكتبها مروان وال غريه. أما القول بأنه لو كان املفس

عند أنفسهم فكيف وقع خادم عثمان وبعري الصدقة يف أيديهم، وكيف 
اختلقوا رسالة خبط يد كاتب عثمان، وكيف ُختمت خباََت عثمان؟ أقول: 
إهنا ألقوال باطلة كلها، وذلك لوجود أدلة كثرية ومقنعة تدل على أن 

ك أن األحداث تدل املفسدين هم الذين كانوا قد افرتوها من عندهم. ال ش
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على أن هذه الفرية كانت من صنع بعض أكابر املفسدين، وهذا يبدو 
األقرب إىل الصواب، وال غرابة فيما إذا كان ذلك من ِفعل عبد اهلل بن سبأ 

 وبعض تالميذه اخلواص، ومل يعرف عنه اآلخرون وإن كانوا قادة اجليش.
  

 أدلة على زيف الرسالة ةسبع
 

 على أن بعض املفسدين كانوا قد نسجوا هذه الفرية:فيما يلي األدلة 
لقد ثبت فيما سبق أهنم ما كانوا يتورعون عن الكذب يف سبيل حتقيق 

وسعيد بن العاص، كذلك  بةقعبن  الوليدمآرهبم، كما كذبوا يف قضية 
أذاعوا الشكاوى الباطلة ضد والة األمصار فحققها كبار الصحابة ووجدوها 

فال مربر لعدم  ،ت أهنم ما كانوا يتورعون عن الكذبغري صحيحة. فلما ثب
التهم إىل َمن مل لتوجيه وال كّذابني وجمرمني يف هذه القضية أيضا،   عدههم

 يثبت منه أي كذب قط. 
كما قال علي  وحممد بن مسلمَة رضي اهلل عنهما إن رجوعهم هبذه 

وسة، ألنه  السرعة ودخوهلم املدينة يف وقت واحد لَيشهد على مؤامرة مدر 
 أمسكواقالوا بأهنم كما يثبت من التاريخ أن املفسدين من أهل مصر 

حسب زعمهم إىل وايل مصر، عند  بشخص حيمل رسالة من عثمان 
"البويب" اليت تبعد عن املدينة ستَة منازل على األقل وتقع حيث يبدأ 

ن الطريق إىل مصر، فلما وصل املصريون إىل هناك ال بد أن يكون الكوفيو 
والبصريون أيضا قد قطعوا هذا القدر من املسافة من نقطة انطالقهم. 

يوما على  13أو  12وهكذا ما كان ممكنا أن تطلع هاتان القافلتان قبل 
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حادث حدث مع قافلة مصر. وإذا مجعنا بني ما ميكن أن يستغرق من 
يوما  24األيام لذهاهبم وإياهبم فلم يكن وصوهلم إىل املدينة ممكنا إال بعد 

تقريبا. ولكنهم وصلوا املدينة يف فرتة قصرية جدا. فيتبني من ذلك جبالء 
وكانوا قد نسجوا هذه املكيدة قبل  سلفاأهنم كانوا متفقني على هذه اخلطة 

انطالقهم من املدينة واتفقوا على أن تعود القوافل كلها إىل املدينة بتاريخ  
ان عبد اهلل بن سبأ مع قافلة يسيطروا عليها دفعة واحدة. وملا كفكذا وكذا 

أهل مصر وكان شاطرا جدا فقد تنّبه إىل أن الناس سيسألوهنم عن سببب 
أن عودته سوف تُربك أصحابه أيضا  يف باله أيضاكان و عودهتم دون مربر، 

فيلومونه على نقض العهد بعد القرار. فاختلق رسالة زائفة وهكذا خدع 
والغضب. واملعلوم أن سرقة مجل أصحابه، وأضرم يف قلوهبم نار الغيظ 

 الصدقة وإمالة العبد بتقدمي الرشوة إليه ليس صعبا قط. 
القصة عن اكتشاف الرسالة كما تُروى هي قصة غري طبيعية يف حد ذاهتا 

َلَما كان ممكنا أن ا هب وتثري االستغراب، ألنه لو كان عثمان ومروان بعثا
ع إليهم مث يفارقهم كما ورد يف يتعرض هلم حامل الرسالة مث يفارقهم مث يرج

بنفسه أن ُيَشكَّ روايتهم، إذ ال يقوم هبذا التصرف املريب إال من كان يريد 
 -كما زعم املفسدون  -كان العبد حامل الرسالة قد أُمر  به. َسكيف أمره وميُ 

جنبا إىل  هذا الشخص يسافرل قافلتهم. مث ال يُعقل أن أن يصل مصر قب
ال شك فيه أن هناك فرقا  كذلكلذي هو باب مصر.  "البويب" اجنبهم إىل 

إذ ميكن لشخص واحد أن  ؛واضحا بني سفر شخص واحد وسفر القافلة
يتحرك ويسافر بسرعة ال ميكن للقافلة السفر هبا ألن القافلة تلزمها 
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مسلتزمات وحوائج كثرية، مث ال تكون كل املطايا يف القافلة سريعة السري 
ل أن تصل القافلة إىل البويب ويظل حامل على حد سواء. فكيف يُعق

الرسالة معها؟ بل كان من املفروض له أن يكون إىل ذلك احلني قد وصل 
اجلاسوس منه بظهر حامل الرسالة أشبه غايته املنشودة. القصة كما رووها تُ 
يف حال من األحوال. مث األسئلة  رسوالإىل الرسول وال ميكن أن يُدعى 

ني الرسول والذين حجزوه أيضا غري طبيعية، ألنه قال، واألجوبة اليت دارت ب
حبسب روايتهم، إنه رسوٌل ولكن ما أُعِطي رسالة خطية وال شفوية. هذه 
اإلجابة ال ميكن أن يتفوه هبا إال من كان جمنونا أو كان يقصد أن يهيئ 

إىل لغريه فرصة التشكيك فيه. فلو كان رسوال يف احلقيقة ملا كانت به حاجة 
قول إين مرَسل من قبل عثمان أو أّي شخص آخر. وال ميكن القول أن ي

أيضا أنه كان متمسكا بالصدق بشدة، وذلك ألن الرواية تقول بوجود 
الرسالة عنده ولكنه أنكر وجودها. فبحسب الرواية نفسها جلأ إىل الكذب 

اذا كذب كذبا كان على أية حال. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: مل
اذا مل يلجأ إىل ضَح أمره ويؤدي إىل القبض عليه حتما؟ وِلمأن يفمن شأنه 

؟ فكل هذه األحداث البطش بهينقذه من من شأنه الكذب الذي كان 
ها كانت قصة خمتلقة من ملِ اتدل بوضوح تام على أن قصة الرسالة وح

بدايتها إىل هنايتها. واحلق أن أحد هؤالء املفسدين )واألغلب أنه كان عبد 
وأمره أن مير  اشخصلق الرسالة من عند نفسه وأعطاها ن سبأ( قد اختاهلل ب

من قرب القافلة. وملا كان إلقاء القبض على مسافر على طريق مطروق غري 
معقول أراد خمتلق الرسالة أن تتم هذه التمثيلية على يد غريه قدر اإلمكان، 
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سألوه ليزيلوا  فأمر الرسوَل أن يرافق القافلة ليشك الناس يف أمره، وإذا ما
شكوكهم فلريد عليهم بردود تثري الشكوك أكثر حىت يفتشه الناس بأنفسهم 

 خدعهم.   فيجدوا الرسالة معه فيتأكدوا بأنفسهم أن عثمان 
كانت زائفة ومل تكن من صنع هنا  بأأيضا إن مضمون الرسالة يوحي 

يف  جاءقد ألنه قد ورد يف بعض املرويات أنه  مسلم مِلمٍّ بتعاليم اإلسالم
الرسالة أمر حبلق حُلى البعض، بينما مينع اإلسالم من حلق اللحية. وال 
ميكن أن يعاَقب أحد يف الدولة اإلسالمية إال مبا كان ينسجم مع تعليم 
اإلسالم. فال جيوز حبال من األحوال يف الدول اإلسالمية أن جُيرَب أحد على 

بًة، ألن ذلك ينايف التعاليم أكل اخلنـزير أو شرب اخلمر أو حلق حليته عقو 
اإلسالمية. وال جيوز أن يعاَقب أحد إال أن يُقَتل أو ُيضرب أو يُنفى من 

وال تثبت يف إلخراج من البالد أو السجن. األرض، سواء كان النفي بصورة ا
عاقبوا أحدا  مثبت من أئمة اإلسالم قط أهنومل ي اإلسالم عقوبة سوى ذلك.

. مثلهاعقوبة ب اأحدً  مل يعاقب عثماُن أو ُعمَّالُه . كما ذكورةاملعقوبة الب
على أهنا كانت من  كافٍ   ففي ذكر هذا النوع من العقوبة يف الرسالة لدليلٌ 

 صنع شخص جيهل مغزى اإلسالم. 
  اليت سبقت الرسالَة أيضا تبطل فكرة كوِن الرسالة من عثمان الوقائع

تريَّث كثريا يف معاقبة  ان ألن الروايات كلها تتفق على أن عثم كاتبهأو  
لو كان قد املتمردين. ولو أراد لقتَـَلهم عند غزوهم املدينة يف املرة األوىل. و 

ملرة األوىل لكان من املفروض أن حُيَبس أئمة يف ا غاربالعلى  بلهلم احل ترك
وكان الصحابة  سافراقد ارتكبوا متردا  االفتنة عند محلتهم الثانية، ألهنم كانو 
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على قتاهلم. والعفو عنهم يف تلك املناسبة املواتية للعقاب مث توجيه  عازمني
الرسالة إىل وايل مصر بعيد عن العقل واملنطق متام الُبعد. وال ميكن القول 
أيضا بأن مروان كتب هذه الرسالة مستغال مرونة عثمان وتساحمه املفرط، 

فما كان  ألنه كان يعرف جيدا أن عثمان شديد جدا يف تنفيذ احلدود،
ليخطر بباله أدّن تصور لإلفالت من العقوبة إن فعل ذلك. مث ملاذا بعث 
هبذه الرسالة إىل وايل مصر وحده دون غريه؟ ومِل مل يبعث مثلها إىل وايل 
الكوفة أو البصرة حىت يتم البتُّ يف أمر كافة األعداء دفعة واحدة؟ إن 

ة على أنه مل يكن يف توجيه هذه الرسالة إىل وايل مصر يدل داللة صرحي
 قوافل الكوفة والبصرة شخص خمادع مثل عبد اهلل بن سبأ. 

من وايل  كن أن تكون رسائل مثلها قد بُعثت إىل كلٍّ ميإذا قيل بأنه 
الكوفة والبصرة أيضا ولكن حامليها جنوا من القبض عليهم. فاجلواب على 

ناس؛ ولو قيل إن هذا الزعم هو أنه لو كان األمر كذلك ملا ظل خافيا عن ال
عبد اهلل بن عامر كان من أقارب عثمان فلم ينبس ببنت شفة يف هذا 

، فما كان أل ي موسى األشعري الذي كان من كبار الصحابة وينعته لشأنا
وكان إّذاك واليا على الكوفة أن يسكت على ، القرآن بكونه كامل اإلميان

 بل كان جديرا بأن يكشف األمر على املأل.  ،ذلك
حلق أن الرسالة املذكورة كانت زائفة ومفَتعَلة بكل املعايري ومن صنع فا

مل يكن يف القافلتني األخريني شخص قادر على  وملا. مصرأحد من قافلة 
نسج مكيدة مثلها، ومل يكن ممكنا للمفسدين أن يسرقوا عددا أكرب من 

ة فلم مِجال الصدقة، وأن يقع عدد أكرب من العبيد يف أيديهم يف مدة وجيز 
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 يتمكنوا من توجيه رسائل خمتلقة إىل والة آخرين. 
الذي  العبدإن أكثر َمن يستطيع أن يلقي الضوء على الرسالة هو ذلك 

حني طلب من  ، ولكن ما يثري االستغراب هو أن عثمان يقال إنه محلها
، ومل يُذَكر يف بيان العبداملتمردين أن يقدموا شهودا مل يقدموا ذلك 

مل يكن  العبديدل بوضوح على أن تقدمي ذلك  وهذاتالية أيضا، األحداث ال
يف صاحلهم. لعلهم خافوا أنه قد مييط اللثام عن وجه احلقيقة إذا ما قدهم 

كاٍف على أن   دليلٌ لأمام الصحابة. ففي إبعادهم إياه عن ساحة األحداث 
 املفسدين كانوا قد اختلقوا الرسالة من عندهم. 

أهنم خمتلقو هذه الرسالة املزيفة هو أن هذه الرسالة مل  والدليل األقوى على
تكن األوىل اليت افتعلوها بل كانوا قد لّفقوا رسائل أخرى كثرية أيضا من هذا 
القبيل إلشعال نار الفتنة. إًذا، فإن تلفيق هذه الرسالة أيضا مل يكن صعبا 

ئل إىل شخص آخر يف ظل هذه الظروف. الرساها بتنسعليهم، وال ميكن 
وكانت  اليت لّفقوها من قبل كانت هتدف إىل تشويه مسعة سيدنا علي 

. وهكذا  ضد عثمان  الناسَ  مضمون أن عليكم أن حترّضواحتتوي على 
، وكان عامة الناس كان املفسدون يثريون الناس ضد عثمان باسم علي 

عليها.  ينخدعون مبكيدة عبد اهلل بن سبأ حني كانوا يرون مصادقة علي 
ويبدو أن أشياع عبد اهلل بن سبأ كانوا مأمورين بأن يُبقوا مضمون تلك 

استنكارها أو رفضها بعد  الرسائل يف سرية تامة حىت ال يتسىن لعلي 
االطالع عليها. وكان لدى أرباب الفتنة مربر معقول للتأكيد على هذه 

 السرية واإلخفاء، وهو أنه لو اكُتشف مضمون الرسائل لتعرض علي 
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لمشاكل، فما كان الناس يظهرون مضمون الرسائل على أحد من أجل علّي ل
 كيال يُفتضح كذب املفسدين. ولكن حبل   أيًضا. وكان ذلك أضمن

الكذب قصري دائما، وخاصة إذا أُطِلع عليه مئات من الناس. فحني 
وعاد أهل الكوفة إىل املدينة  اكُتشفت الرسالة املكتوبة باسم عثمان 

وطلبوا منه  د الغضب جاءت مجاعة منهم إىل علي غاضبني أش
تلك القصة الزائفة، وكشف  االذي كان قد مسع سابقً  املساعدة. أما علي 

من بصرية وفراسة، رفض طلبهم رفضا باتا  أعطاه اهللمؤامرة أهل مصر ملا 
وبكل صرامة، وقال إنه لن يشرتك معهم يف أي شيء من هذا القبيل. فلم 

املفسدين من متالك أنفسهم يف تلك احلالة من احلماس يتمكن بعض من 
تكتب إلينا هبذا اخلصوص؟  اوالغضب املفرَطنِي وسألوه عفويا: ملاذا كنَت إذً 

ستنكر فورا يبشدة. فما كان منه إال أن  األمر الذي أثار استغراب علي 
م  ظهر عدم علمه هبا متاما. فقال واهلل ما كتبت إليكيأي نوع من مراسلتهم و 

 (كتابا قط. )تاريخ الطربي
ألهنم أيضا كانوا قد ُجعلوا عرضة اخلداع،  أميا استغراب ب القوماستغر ف 

 أهلذا تقاتلون أو هلذا تغضبون؟ وا:قالو فنظر بعضهم إىل بعض 
معىن ذلك أن هذا الشخص جبان؛ فقد قام بكل ذلك ويتربأ اآلن من  

 كل شيء، والعياذ باهلل.
فيهم أشخاص بارعون يف اختالق الرسائل، وأهنم  يتبني من هذا أنه كان  

باسم  الرسائل تُرسلكانوا من املصريني، ألن اإلمكانية الوحيدة كانت أن 
. ففي ، ألهنم هم الذين كانوا يّدعون حب علي إىل املصريني فقط عليّ 
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على  بّينةيف القافلة املصرية داللة  العثور على الرسالة املنسوبة إىل عثمان 
 . ةقافلة املصريالتبها مل يكن من املدينة بل أحدا من أن كا

وملا كان العثور على الرسالة حدثا هاما جدا حبسب زعم مّتِهمي عثمان 
فقد قدمُت حتقيقي عنها مفصال، غري أن هناك جماال واسعا ملزيد من 
التفصيل يف هذا البحث ولكين أرى أن ما بّينته يكفي لإلثبات أن الرسالة  

ة ومزّورة متاما، وأن عبد اهلل بن سبأ وأشياعه كانوا صانعيها، كانت زائف
فكان أرفع  وليس مروان وال أّي شخص آخر من املدينة. )أما عثمان 

 ( ذلك بكثريوأمسى من 

 
 على أهل املدينةاعتداءات املفسدين 

 

أعود اآلن إىل سلسلة األحداث وأقول إن املفسدين بدأوا يعتدون على 
ذر عثورهم على الرسالة الزائفة ومعتزين بقوهتم وقدرهتم أهل املدينة بع

للسيطرة على املدينة ُدفعة واحدة. فمن ناحية كانوا يضغطون على عثمان 
  للتخلي عن اخلالفة، ومن ناحية ثانية كانوا يضيقون اخلناق على أهل

كانوا عدميي فأهل املدينة أما ومحايته.  عثمان  لنصرةاملدينة لئال يسعوا 
تراوح عدده بني اومة جيش املتمردين املسلح الذي حليلة متاما ألن مقا

جندي قد أغلق أبواب املدينة وسيطر على أزقتها  3000إىل  2000
وطرقاهتا مل تكن سهلة، خاصة أهنم ما كانوا يسمحون حىت لبضعة 
أشخاص أن جيتمعوا يف مكان واحد، فكان اجتماع الناس يف مكان واحد 

إلطالق، فكان مستحيال متاما أن خيطر ببال أحد فكرة غري ممكن على ا
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التصدي للمتمردين. ولو حاول بعضهم التصدي هلم ملا كانت النتيجة إال 
موهتم احملتوم. كان املسجد هو املكان الوحيد الذي كان ممكنا أن جيتمع 
الناس فيه، ولكن املفسدين مل يرتكوا هذه الفرصة أيضا متاحة للناس إذ كانوا 

شرون يف املسجد قبيل الصالة ليفصلوا أهل املدينة عن بعضهم لكيال ينت
 يقدروا على فعل شيء. 

 
 للمفسدين نصيحة عثمان 
 

حيضر املسجد بالتزام ليصلي  رغم هذا الفساد والفوضى كان عثمان 
 الصالة، حىت أمَّ  إمامة له املفسدون ومل مينعوه منبالناس ومل يتعرض 

يطرهتم على املدينة ونصح الناس بعد الصالة، أول مجعة وقعت بعد س
فواهلل إن أهل املدينة ليعلمون أنكم فقال: يا أعداء اإلسالم، اتقوا اهلل؛ 

ال  ن اهلل إفكم باحلسنات ، فاحموا خطايا ملعونون على لسان حممد 
ميحو السيئ إال باحلسن. فقام حممد بن مسلمة األنصاري فقال: أنا أشهد 

 بذلك.
ون الظن بعثمان حاليا، ولكن ؤ اء املفسدين أن أشياعهم يسيفرأى زعم

 لو بدأ الصحابة يؤيدونه ويصّدقونه، وكذلك لو علم أشياعهم أن النيب 
م. فما كان منهم إال أن حاولوا هنخيذلو  فلعلهمعنهم بوجه خاص نبأ أقد 

الذي كان من  -ا األمر. فحني قام حممد بن مسلمةاحليلولة دون هذ
املقربني إليه، ومل يقم هبذه املناسبة إلثارة الفتنة بل تأييدا   أصحاب النيب

أقعده قسرا السارق حكيم بن جلبة الذي ذكرته يف البداية. مث  -للخالفة
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مبهمة عظيمة أال وهي مجع القرآن  قد كلهفقام زيد بن ثابت، الذي كان 
 الكرمي، مصدقا من جهة أخرى فتعرض له شخص آخر وأقعده أيضا. 

 

 املفسدون يكسرون عصا النبي  
 

مث قام أحد من هذه الفئة اليت كانت تّدعي حبَّ اإلسالم ونزع من يد 
عليها، وخطب عليها أبو بكر  ًئاتَّكِ مُ اليت كان خيطب  عثمان عصا النيب 

ه هذا التذكار يكبتُر ببل كسر  ،مل يكتف بذلكو وعمر رضي اهلل عنهما قبله، 
ف الربكات ألمة اإلسالم. لنفرتض أهنم كانوا النبوي الذي كان مدعاة آلال

على  يعادون عثمان ويعارضون اخلالفة ولكنهم كانوا يّدعون حب النيب 
األقل فكيف جتاسروا على اإلساءة إىل هذا التذكار النبوي وكسرِه هبذا 

لقد وصلت أوروبا إىل قمة اإلحلاد ولكن اإلحساس  !؟املسيء التهور
الكبار مازال موجودا فيهم. ولكن هؤالء القوم   باحرتام تذكار أسالفهم

بكل وقاحة ورموا هبا بعيدا، وذلك مع ادعائهم حبه  كسروا عصا النيب 
 األمر الذي يربهن بكل جالء على أن محاسهم لنصرة اإلسالم كان ،

رياء فقط وإال فإن زعماءهم كانوا بعيدين عن اإلسالم بُعد ألداء أعدائه 
 اليوم. 

 

 حون عثمان يرمون املسجد بالحجارة ويجر  املفسدون 
 

فأمطروا باحلجارة مسجد  مل تطمئن صدورهم بعد كسر عصا النيب 
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بيديه الطاهرتني. فحصبوا الناس حىت أخرجوهم من  النيب الذي أسسه 
املسجد وحصبوا عثمان حىت صرع عن املنرب مغشيا عليه فاحُتمل فأدِخل 

 داره.
سالم وحلََِملة الشريعة الغراء. وهذه كانت هذا كان أحد أمثلة حبهم لإل

 أخالقهم اليت كانوا يريدون تروجيها يف عامَل اإلسالم بعد عزل عثمان 
عن اخلالفة. فهل ألحد أن يقول بعد االطالع على هذا احلادث بأن الفئة 

أو كانوا مضطرين  !بصلة؟ الثائرة على عثمان كانت متت إىل الصحابة 
أو أن غيظهم وغضبهم   !؟بب بعض تصرفات عثمان بسلثورة إىل احقا 

واحلق أن يف سوء تصرفاهتم  !كانا نابَعنِي عن غريهتم ومحيتهم لإلسالم؟
دليال كافيا على أنه مل تكن هلم أو لتصرفاهتم أية عالقة باإلسالم. فما كانوا 

بل كانوا عازمني على تدمري أمن البالد  ،حيبون الدين وال الصحابة 
 اإلسالم لتحقيق مآرهبم الشخصية.  ونقب حصن

 
 املفسدين حاربةمل استعداد الصحابة 

 

فبعد هذا احلادث املريع تيّقن الصحابة وأهل املدينة أن ما ختفيه صدور 
املفسدين من البغض والضغينة أكرب. واملعلوم أن أهل املدينة كانوا غري 

ن كانوا الذي بوجه عام، أما بعض الصحابة  فْعل شيءقادرين على 
استعدوا لقتال املتمردين فيفضلون املوت على العيش يف ِظّل هذه الظروف 

مهما كانت النتيجة والعواقب. إن حماربة أربعة أو مخسة أشخاص جيًشا 
قوامه ألفان أو ثالثة آالف جندي قد يبدو جنونا يف نظر أهل الدنيا، أما 
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روا القتال من أجل الذين كانوا قد ضّحوا بكل شيء من أجل اإلسالم فلم ي
الذين أعدُّوا عّدهتم  محايته صعبا. وفيما يلي أمساء بعض الصحابة 

سعد بن مالك، أبو هريرة، زيد بن الصامت، واإلمام احلسن ، فهم: للقتال
 وحني بلغ ذلك عثماَن . أال يقاتلوا هؤالء الناس  فورا أرسل إليهم

 ولينصرفوا ويعودوا إىل بيوهتم.
دون قتال كان  عثمان جتاه الصحابة وأهل بيت النيب لقد حال حبُّ 

جيش املتمردين الذي قوامه ألفان أو ثالثة آالف بني على وشك النشوب 
للتضحية بنفوسهم. ولكن يتبني لنا  اجلاهزين صحابةالمن بضعة و جندي، 

من هذا احلادث بكل وضوح مدى محاس الصحابة ضد تصرفات 
مستحيل متاما إال ناس ملقاومة جيش عرمرم املفسدين؛ فاستعداد حفنة من ال

كانوا يرون طاعة هذا اجليش أسوأ من املوت. إن اشرتاك أ ي هريرة إذا  
هذه اجلماعة املستعدة للقتال جلدير  مع واإلمام احلسن رضي اهلل عنهما

باالنتباه بوجه خاص، ألن أبا هريرة مل يكن جنديا ومل يؤده خدمة عسكرية 
شجاع كبري بطل شك أن اإلمام احلسن كان جنل  ملحوظة من قبل. ال

وكان بنفسه أيضا شجاعا ولكنه كان حيب الصلح واألمن كثريا بل كان أمري 
. )انظر املستدرك للحاكم، كتاب معرفة الصلح حسب نبوءة النيب 

( إن 4796باب من ذكر فضائل احلسن بن علي، رقم احلديث  ،الصحابة
ف مسلول يدل بصراحة على أن هنوض هذين الشخصني للقتال بسي

الصحابة وغريهم من أهل املدينة كانوا ساخطني من تصرفات املفسدين إىل 
 أقصى الدرجات. 
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 الكباُر في املدينةأشياع املفس
ُ
 دين الثالثة

 

ما كان يف املدينة إال ثالثة أشخاص من أشياع املفسدين، أحدهم حممد 
اس كانوا حيرتمونه نظرا إىل بن أ ي بكر الذي يقول عنه املؤرخون بأن الن

فكان يظن أن لشخصه أمهية، وإال فما كانت له مكانة  مكانة أبيه 
ومل حيصل بعد ذلك أيضا على تعليم  ُتذكر إذ مل حيظ بصحبة النيب 

الدين بصفة ملحوظة. فقد ُولد يف أيام حجة الوداع وكان طفال رضيعا عند 
سنوات فقط حني تويفه سيدنا أبو . وكان بالغا من العمر أربع وفاة النيب 

له أن ينال تربية على يد ذلك اإلنسان العظيم أيضا.  يتسنّ فلم  بكر 
  )انظر هتذيب التهذيب(

والشخص الثاين هو حممد بن أ ي حذيفة الذي مل يكن من الصحابة. 
فرتىّب عنده منذ صغره. وحني  قُتل أبوه يوم اليمامة فتكّفل به عثمان 

رفض.  اخلالفة طلب منه ابن أ ي حذيفة منصبا ولكنه توىّل عثمان 
ج من املدينة فأِذن له فذهب حممد بن أ ي حذيفة إىل مصر و خر لفاستأذنه ل

مع عبد اهلل بن سبأ وأشياعه. وحني  وشرع حيرض الناس على عثمان 
مث رجع فلم  إىل مسافة رافقهم حممد بن أ ي حذيفة املصريون املدينةَ  غزا

 الفتنة. )انظر تاريخ الطربي(هذه يف املدينة حني أثريت يكن موجودا 
والشخص الثالث عمار بن ياسر كان من الصحابة، والسبب يف اخنداعه 
بتحايل املفسدين كان عائدا إىل عدم إملامه بأمور السياسة. عندما أرسله 

إىل مصر للتحقيق وإرسال تقريره حول إدارِة وايل مصر شؤون  عثمان 
بله عبد اهلل بن سبأ وأثاره بأكاذيبه وأباطيله ضد وايل مصر، البالد استق
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فتبىّن عمار بن ياسر أفكارا معادية له. وملا كان هذا الوايل من الذين عارضوا 
يف أيام كفرهم أميا معارضة وأسلم بعد فتح مكة فانطلت على  النيب 

 نفثعّمار حيلة املفسدين ووقع يف شراكهم بسهولة وسرعة. وبعد أن 
قلبه ظنونا سيئة ضد الوايل جعلوه يسيء الظن رويدا رويدا يف املفسدون 

أيضا. ولكنه مل يساهم يف الفساد عمليا قط. ومع أنه كان  بعثمان 
يساهم يف موجودا يف املدينة عندما هامجها املتمردون ولكنه لزم بيته، ومل 

فهو بريء براءة حماربة املتمردين ومل يشرتك يف التمرد والفساد عمليا. وبذلك 
  كاملة من سوء تصرفات املفسدين.

  
 
َ
 تخلي عن الخالفةعلى ال إكراههم عثمان

 

سوى هؤالء الثالثة مل يكن من أهل املدينة أحد، ال من الصحابة وال من 
خص من سكاهنا كان يلعن غريهم، متعاطفا مع املفسدين، بل كل ش

ن على األمور كلها، فلم ولكن املتمردين كانوا حينذاك مسيطري ،املتمردين
يبالوا بلومة الئم أو بلعن الالعنني. وظل املفسدون حياولون عن طريق 

خلالفة ولكنه رفض عن ا املفاوضات إىل عشرين يوما ليتخلى عثمان 
كنت ألخلع قميصا قمصنيه اهلل وأترك أمة حممد   : "ماقال، و ذلك رفضا باتا

 تاريخ الطربي( ".يعدو بعضها على بعض( 
املفسدين أن يكفوا عن الفساد وقال ما معناه:  قد نصح عثمان ل

إهنم يعيثون الفساد اليوم ويريدون قتلي ولكن: "أما واهلل لئن فارقُتهم 
ليتمنون أن عمري كان طال عليهم مكان كل يوم بَسنة مما يرون من الدماء 



 داية الخالفات في اإلسالمب

 

(95) 
 

ة." )واملع لوم أن اخلالفة يف املسفوكة واإِلَحِن واألثرة الظاهرة واألحكام املَغريَّ
عهد بين أمية حتولت إىل حكم عضوض وعوقب املفسدون مبا أنساهم كل 

 هم(ديمكا
 

 محاصرتهم بيت عثمان 
 

بعد مرور عشرين يوما قرر املفسدون أن يتخذوا يف األمر قرارا سريعا قبل 
وا عليهم عقابا ملا صدر منهم، بُّ أن تصل اجليوش من الواليات فيصُ 

شراب أيضا زعما منهم يف بيته ومنعوا عنه الطعام وال صروا عثمان احف
 وقبول مطالبهم. خلضوع لى اع عثماَن  كرهأن ذلك سيُ 

كانت املدينة يف تلك األيام خاضعة لسيطرة املفسدين، وكانت جيوشهم 
هلم. وهكذا غافقَي قائد اجليش املصري أمريا ال قبِلتالثالث من الواليات  ةالقادم

ا على املدينة. وأما على جيش الكوفة فكان األشرت، وعلى صار الغافقي أمري 
حببسه يف  )اللص الذي سبق أن أمر عثمان جيش البصرة حكيم بن جبلة 

البصرة بسبب سرقته أموال أهل الذمة(، وكانا يعمالن حتت إمرة الغافقي. فتبني 
ن سبأ من ذلك مرة أخرى أن املصريني كانوا هم أساس الفتنة حيث كان عبد اهلل ب

فكانوا إما  يعمل عمله. كان الغافقي يصلي بالناس، أما أصحاب النيب 
 خلفه.لصالة إىل احمبوسني يف بيوهتم أو مضطرين 

حماصرة بيت  رهماقبل قر ما كان املفسدون يتعرضون كثريا لعامة الناس  
بيته يف االعتداء على الناس.  هم شرعوا فور حماصرهتم، ولكنعثمان 

ة من دار األمن إىل دار احلرب، وكانت أعراض أهلها وشرفهم حتولت املدين
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سيفه  حامالرج أحد إال وكرامتهم يف خطر شديد. لزم الناس بيوهتم، ال خي
 ، ومن تعّرض هلم وضعوا فيه السالح.ميتنع به

 

 للمحاِصرين نصيحة علي 
 

حني حاصر املفسدون بيت عثمان ومنعوه كل شيء حىت املاء، أرسل 
 بأهنم منعونا أمهات املؤمنني وطلحة والزبري و جريانه إىل عليٍّ  ابنا من

املاء فإن قدرَت على أن ترسلوا إلينا شيئا من املاء فافعلوا. فأول من جاء 
نصح املتمردين وقال: يا أيها الناس إن و  لنجدته من الرجال كان عليا 

وا عن هذا الذي تصنعون ال يشبه أمر املؤمنني وال أمر الكافرين، ال تقطع
الرجِل املادَة، فإن الروم وفارس لتأسر فتطعم وتسقي. فال جيوز تصرفكم هذا 
من منظور الشريعة اإلسالمية مطلقا. وما تعّرض لكم هذا الرجُل، فبم 

شيئا ورفضوا رفضا باتا  تستحلون حصره وقتله؟ مل تنفعهم نصيحة علي 
ر بالذكر أهنم رّدوا . واجلدي عثمانيسمحوا وصول الطعام والشراب إىل أن

بذلك على شخص كانوا يعّدونه وصي رسول اهلل وخليفته احلقيقي. فهل 
بقي بعد جواهبم هذا حاجة إىل أّي دليل لإلثبات أن هذه العصابة اليت  

مل خترج من بيوهتا لنصرة الدين  وِصيَّ رسول اهلل  كانت تزعم عليًّا 
 قيق مآرهبم وأهوائهم الشخصية؟أو ُحًبا بأهل البيت بل كانوا يهدفون إىل حت

 
 معاملة املفسدين أم  حبيبة رض ي هللا عنها

 

كانت السيدة أّم حبيبة أول من جاء من أمهات املؤمنني لنجدة عثمان 
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ويف احلقيقة كانت قد حضرت ألن  بِقربة ماء. . فجاءت على بغلة
وصايا األيتام واألرامل كانت عند عثمان فخافت على ضياعها حني 

مت مبنع املفسدين املاء عن عثمان فأرادت حفظ هذه الوصايا وإال عل
فكان بوسعها إيصال املاء بطريقة أخرى. فحني وصلت إىل باب دار 
عثمان منعها املفسدون فقيل هلم: أم املؤمنني أم حبيبة. فضربوا وجه بغلتها. 

ألقاه أن عند هذا الرجل فأحببُت وأراملهم بين أمية  أيتام فقالت: إن وصايا
. ولكن هؤالء األشقياء قالوا وصاياهمل أموا ضيعفأسأله عن ذلك كيال ت

فندْت  ،وقطعوا حبل البغلة بالسيف ،: إنك كاذبة، وأهووا هلالزوجة النيب 
بأم حبيبة فتلقاها الناس وقد مالت رحالتها فتعلقوا هبا وأخذوها وكادت 

إليها بعض من أهل ُتداس حتت أقدام هؤالء األشقياء وتُقَتل حىت أسرع 
 تاريخ الطربي( تلخيصا عناملدينة فأدركوها وأوصلوها إىل بيتها. )

 

 غيرة أم  حبيبة رض ي هللا عنها الدييية
 

. كانت السيدة أّم حبيبة خملصة هكذا عامل األشقياء زوجة النيب 
سنة بينها وبني  16إىل  15بعد فراٍق دام  -وحتبه لدرجة أهنا للنيب 

وكان حيظى مبرتبة ملك يف  فيان الذي كان من سادة قريشوالدها أ ي س
طوت فراش ف همة سياسية معينة وجاء ملقابلة النيب وقدم املدينة مل مكة

مانعة إياه من اجللوس عليه لعدم احتماهلا أن ميس جسم مشرك  النيب 
 أغراض رسول اهلل الطاهرة.

يف  ياب النيب ْت حبرمة ثمن الغريب حقا أن السيدة أّم حبيبة اهتمّ 
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ل قافيف غيابه  غيابه، أما هؤالء األشقياء فلم يهتموا حىت حبرمة زوجته 
هلا إنك كاذبة!! مع أن كل ما قالته السيدة أّم حبيبة كان صحيحا اجلهالء 

فخشيت، نظرا إىل  ؛وليا وكفيال أليتام بين أمية متاما، إذ كان عثمان 
يع أموال اليتامى واألرامل يف هذه معاداة هؤالء األشقياء املفرطة، أن تض

الظروف. مل تكذب أم حبيبة رضي اهلل عنها، بل الكذابون كانوا هم الذين 
 وهم يّدعون حبه كذبا وزورا.  عقدوا العزم على تدمري دينه 

 
 استعداد عائشة رض ي هللا عنها للحج

 

يد لقد انتشر يف املدينة خرب ما تلّقته أّم حبيبة من معاملة سيئة على 
وغريهم من أهل املدينة يف حرية من أمرهم وتأكدوا  املتمردين وترك الصحابةَ 

السفر  عائشة رضي اهلل عنهاقّررت . أن أمل أّي خري من املتمردين عبث
. حني علم الناس أهنا تاركة املدينة وبدأت باالستعداد له لحج على الفورل

عل وجودك أفضل، ل ترجَّاها بعضهم فقال: "يا أم املؤمنني لو أقمت كان
. ولكنها رفضت وقد يكون لك تأثري يف املفسدين يكون مفيدا إلمخاد الفتنة

سعين أن أجعل واهلل ال يفقالت: أتريد أن ُيصنع  ي كما ُصنع بأّم حبيبة؟ 
، من (ُعرضة للخطر )ألهنا يف احلقيقة كانت متثل ِعرض النيب شريف 

ما سيتمادون يف الشر وماذا  إىل أعلم واهللت معامليت؟ سيحميين إن أسيئ
 ستكون عاقبتهم.

لقد قامت عائشة رضي اهلل عنها قبيل سفرها خبطة حكيمة لو جنحت 
لكان من شأهنا أن ختفف من حدة الفتنة؛ فقد اقرتحت على أخيها حممد 
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بن أ ي بكر أن يسافر معها للحج ولكنه رفض. فقالت: "أما واهلل لئن 
اولون ألفعلنَّ"، أي ال أجد جتاه هذا الفساد استطعُت أن حيرمهم اهلل ما حي

 . همنواياحيلة، ولو استطعُت ملا تركت هؤالء ينجحون يف 
 

 إلى والة األمصار كتاب عثمان  
 

سافرت عائشة للحج وهجر من استطاع من الصحابة أيضا املدينة، أما 
يضا البقية من كبار الصحابة فلزموا بيوهتم. ويف هناية املطاف شعر عثمان أ

أن املتمردين لن مييلوا إىل اإلصالح بالليونة واملرونة، فكتب إىل والة 
اهلل عنهما أُدِخلُت  رضيبكر وعمر  أ ي بعدوفيما يلي ملخصه: األمصار 

ِخبت خليفًة على غري مسألة. مث انتُ رغبة أو عن غري عن اخلالفة يف الشورى 
ولكن ، غري مبتدع. ما فعله اخلليفتان قبلي، فعملُت مسألة طلب مين وال

الذين بُذرت يف قلوهبم بذرة السيئة واستقر فيها السيئة بدأوا ينسجون 
د ضدي، وأظهروا للناس شيئا وبطنوا شيئا آخر وبدأوا يوجههون إيل ياملكا

. ولكين لزمت الصمت على علم ومتادوا هتما أُلصقت باخلليفتني قبلي أيًضا
امجوا املدينة كالكفار. فإذا استطتعم يف الشر مستغلني ليونيت، ويف األخري ه

أن تفعلوا شيئا فأعينوين. كذلك كتب رسالة تتلخص فيما يلي إىل القادمني 
 للحج وأرسلها بعد بضعة أيام. 

 
 جاجكتاب عثمان إلى الُح 

 

. هناك فئة من الناس عليكم هعمنِ و  أذّكركم باهلل فقد جاء فيها: 
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سالم، ولكنهم مل يفكروا يوما بأن عازمون على عيث الفساد والُفرقة يف اإل
َوَعَد اهلُل الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم اهلل تعاىل هو الذي جيعل اخلليفة كما يقول: 
(. ومل يهتموا 56)النور:  َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم يف اأَلْرضِ 

)آل عمران:  اعً يْـ مجَِ  اهللِ  لِ بْ وا حِبَ مُ صِ تَ اعْ وَ بالوحدة مع أن اهلل يأمر: 
يَا أَيُـَّها قبلوا كالم الذين يتهمونين ومل يأهبوا بكالم اهلل القائل: و (.  104

(. مل يعريوا لبيعيت 7)احلجرات:  الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فـََتبَـيـَُّنوا
َا يـَُباِيُعوَن ِإنَّ الَِّذيَن يـُبَ  :اهتماما وقد قال اهلل تعاىل عن النيب  اِيُعوَنَك ِإمنَّ

. إمام. ال تزدهر أمة إال أن يكون هلا ( وأنا خليفته 11)الفتح:  اهللَ 
واجلماعة اليت ال إمام هلا سوف يفسد أمرُها ولن تقوم هلا قائمة. إهنم 
يريدون تدمري األمة اإلسالمية وال هدف هلم سوى ذلك. لقد قبلُت ما قالوا 

ة ولكنهم مع ذلك مل يتورعوا من الفتنة. أما اآلن فهم ووعدُت بتغيري الوال
عوقب يف عهدي، خيرّيونين بني إحدى ثالث: "إما يُقيدونين بكل رجل 

وإن مل أقبل فيهددونين أهنم فيؤمهرون آخَر غريي،  عن اخلالفةأعتزل وإال 
اجلواب على األمر األول  ".أن خيرجوا من طاعيتريسلون إىل من أطاعهم س

كان من قبلي خلفاء ختطئ وتصيب فلم ُيستَـَقد من أحد منهم.  هو أنه
فرّدي على ذلك هو وقد علمُت أمنا يريدون نفسي. وأما أن أتربأ من اإلمارة 

هنم إم . وأما قوهلةالفاخلأن أتربأ من أهنم لو مزَّقوين إربا لكان أهون علي من 
ليكم بوكيل، من طاعيت فلسُت ع أ الناسيترب رجاهلم يف كل جهة لريسلون س

ومل أكن استكَرهُتهم على فلو أرادوا العمل مبا ينايف الشريعة فهذا شأهنم. 
فمن يرض بالنكث فإين ال أرضاه له وال  عندما بايعوين، السمع والطاعة
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 . فليفعل ما يشاء من تلقاء نفسه يرضى اهلل سبحانه
ن م املكرمة ملا كان موسم احلج قريبا وكان الناس سيجتمعون يف مكة

أن املتمردين قد يثريون الفساد يف  مجيع البالد واألمصار ظن عثمان 
مكة أيضا، وباإلضافة إىل ذلك أراد أن حيرهض احلجاج على مساعدة أهل 

عبَد اهلل بن عباس أمريا على احلجاج. فقال واهلل يا أمري  املدينة فأرسل 
أن يشغل  أراده عثمان ولكن  املؤمنني جلهاد هؤالء أحب إيلَّ من احلج،

مكن املفسدون من نشر حىت ال يتويذهب للحج منصب أمري احلجاج 
ترغيب احلجاح يف جندة أهل املدينة. وأرسل عثمان ، وليتم شرورهم هناك

  الرسالة املذكورة أعاله مع عبد اهلل بن عباس. حني علم املفسدون
تمسون يلفرصة و  تحّينونأكثر من ذي قبل. وظلوا يباألمر بدأوا يعتدون 

كافة مساعيهم تذهب   كانت. ولكن  يقتلوا عثمان فعذرا لشّن القتال 
 . والشرفرصة لعيِث الفساد  أدراج الرياح ومل يعطهم عثمان 

 
 املفسدون يرمون بيت عثمان 

 

دهم جلأوا إىل حيلة أخرى أنه كلما أسدل الليل يفلما يئسوا من جناح مكا
وا أهله على الرد باملثل فيقولوا دفعرة لييته باحلجاستاره ونام الناس رموا ب

للناس أهنم سبقوا مبهامجتنا فاضطررنا للرد. ولكن عثمان منع أهل البيت من 
دار وقال ما مفاده: أيها الناس أنا إىل اجل واقرتب الرد. وذات يوم وجد فرصة

مذنب عندكم ولكن ما ذنب اآلخرين. عندما ترمون احلجارة خيشى أن 
قالوا: ال واهلل ما رميناك. قال فمن أيضا. فأنكروا ذلك و جيرّح اآلخرون 
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رمانا مل خيطئنا لو  قال كذبتم إن اهلل  )والعياذ باهلل( رمانا؟ قالوا: اهلل.
  ذلك وتركهم وشأهنم. قال  وأنتم ختطئوننا.

 
 مساعي الصحابة إلخماد الفتنة

 

، يجتمعوا حول عثمان مع أن الصحابة ما كانوا يُعَطون فرصة ل
عن واجبهم جتاهه، وكانوا قد وزعوا عملهم يف  واغفلمل يمع ذلك ولكنهم 

قسَمني حبسب مقتضى احلال. فاملتقدمون منهم يف السن وذوو التأثري 
 نصيحةذلون قصارى جهدهم وأوقاهتم يف والنفوذ األكرب على الناس كانوا يب

فكانوا يسعون . أما الذين مل ميلكوا مثل هذا النفوذ أو كانوا شبابا الناس
 . حلماية عثمان 

كان من الفئة األوىل علّي وسعد بن أ ي وقاص فاتح فارس األكثر نشاطا 
الفتنة مجيع أشغاله  هذه قد ترك يف أيام أن عليًّا كان فتنة. وال سيماإلمخاد ال
محن، وهو أحد شهود فيقول عبد الر ُجّل اهتمامه على إمخاد الفتنة. ليصب 

عليًّا ترك مجيع أشغاله وانصرف ليل هنار إىل هتدئة غضب بأن  العيان للفتنة
ورفع املعاناة عنه. وذات مرة تأخر وصول املاء إىل عثمان  أعداء عثمان 

  فغضب علّي على طلحة الذي كان مسؤوال عن ذلك وال يهدأ باله ما
 . مل يصل املاء إىل بيت عثمان 

كلما   -و مثىن أو ثالثفرادى أ -اجلماعة الثانية فبدأوا جيتمعون أما
سنحت هلم الفرصة يف بيت عثمان أو يف بيوت جريانه. وقطعوا على 

أهنم سيضحون حبياهتم ولن يقبلوا أن يصيب عثماَن بأنفسهم عهدا وثيقا 
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 أي مكروه. وكان يف هذه اجلماعة سيدنا علي وطلحة وأوالد الزبري 
يَل هناَر ومل . فكانوا حيرسون بيت عثمان لأيضا مجاعة من الصحابةو 

يسمحوا للعدو أن يقرتب منه. ال شك أن هذه احلفنة من املدافعني مل تكن 
ولكن ملا كان املتمردون يبحثون عن عذر  كبري،قادرًة على حماربة جيش  

فلم يرد املدافعون عنه أن يرتكوا هلم أية  ويتحينون الفرصة لقتل عثمان 
 ثغرة لتحقيق مآرهبم اخلبيثة. 

عثماَن  حرصدة يف تلك الفرتة تلقي ضوءا كافيا على الظروف السائ
اإلنسان يف حرية من أمره؛ فقد كان اجليش ترتك إلسالم لدرجة لومواساته 

وسيلة جندي موجودا على بابه ومل تكن أمامه  3000املتكون من 
، ولكنه مع ذلك كان مينع الذين أرادوا إنقاذه ويقول هلم: للخالص منه

ال تعرضوا أرواحكم للخطر من أجلي فإهنم يعادونين أنا اذهبوا إىل بيوتكم و 
 فقط وال عالقة هلم بكم. 

يرى ببصريته األوقات اليت سيكون فيها اإلسالم يف  كان عثمان 
شتت خطر شديد على يد هؤالء املفسدين، وأن األمر لن يقتصر على ت

تت التش وشك لىعالنظام الروحاين أيضا  كونالوحدة الظاهرية فقط بل سي
لوجود كل واحد من  يف تلك اآلونة سيكون أنيدرك  واالفرتاق. وكان 

أن يهدر  حيوية حلماية اإلسالم وإقامته؛ فلم يرد  الصحابة أمهية
، بل كان ينصح الصحابة حياهتم يف حماولة غري جمدية إلنقاذ حياته 

 اجلميع أال يتصدوا هلم وكان يريد أن تبقى مجاعة الصحابة الذين حظُوا
الفنت يف املستقبل. ومع  زالةإل قدر اإلمكان موجودين بصحبة النيب 



 داية الخالفات في اإلسالمب

 

(104) 
 

مل يقصروا  لوصول إىل بيته افرصة  تيسرت هلمذلك فإن الصحابة الذين 
يف أداء واجبهم بل كانوا يقّدمون مقاومَة اخلطر السائد على األخطار 

فكان احملتملة يف املستقبل. وإذا كانت حياهتم يف مأمن يف تلك األيام 
السبب يف ذلك عائدا إىل أن املفسدين مل يروا حاجة إىل العجلة يف أمرهم 

بعد ذلك  نَ آبل كانوا يبحثون عن عذر لتحقيق ما كانوا يهدفون إليه. مث 
اليت كان من شأهنا  -أوان مل يعد فيه االنتظار ممكنا ألن رسالة عثمان 

هة إىل احلجاح قد وجّ امل -أن هتّز القلوب حىت تنخلع هلوهلا من الصدور
واهتّز وادي مكة بدويه صوهتا من أقصاه إىل  ى جممع احلجاجُقرِئت عل

أقصاه. وقرر املسلمون الذين اجتمعوا للحج أهنم لن حيرموا أنفسهم من 
ثواب اجلهاد بعد احلج ولن يستقر هلم قرار ما مل يستأصلوا املفسدين 

ربوهم بعزمية املسلمني املصريني وأشياعهم. كان جواسيس املفسدين قد أخ
هذه فصارت آثار القلق واالضطراب الشديَديِن بادية على صفوفهم حىت 

. وإن مل نقتله هذا الشخص بدأوا يهمسون فيما بينهم أنه ال بد من قتل
. وأضْف إىل ذلك فال جمال للشك يف أن نُقتل على أيدي املسلمني ،لُقتلنا

على خرب وصول رسائل عثمان  أنه قد زاد من قلقهم واضطراهبم اطالُعهم
 ينتظرون أوامر عثمان الذين كانوا أهلها لكوفة والبصرة، و إىل الشام وا

 . وقد أحّس الصحابة ماس شديد بعد تلقيهم رسالته ملئوا حب
مبسؤوليتهم ومجعوا املسلمني يف املساجد ووجهوهم إىل واجبهم يف هذه 

من مل جياهد اآلن  وقالوا بأن باجلهاد ضد املفسدين،الفرتة احلرجة وأفتوا 
فكأنه مل يفعل شيئا. كان من احملرضني بالكوفة على إعانة أهل املدينة، 
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عقبُة بن عمرو، وعبد اهلل بن أ ي أوىف وحنظلة بن الربيع التميمي وغريهم 
صني وأنس بن مالك وهشام احل. وقام بالبصرة عمران بن من الصحابة 

حبّث الناس على تلبية نداء عثمان   هم من أصحاب النيبغري بن عامر و 
 .وأبو أمامة  1بالشام عبادة بن الصامت وأبو الدرداء مثل ذلك وقام

. وقام بذلك يف مصر خارجٌة وغريهم فانطلقت ةصحابالوغريهم من 
  .اجليوش من تلك األمصار كلها إىل املدينة

 
 املفسدون يهاجمون بيت عثمان 

 

اُر املفسدين فزعا فحاولوا أن يهامجوا على أية حال، زادت هذه األخب
بيت عثمان ويدخلوه عنوة. فحارهبم الصحابة فاندلعت مواجهة ضروس. 

كان قليال ولكن غريهتم اإلميانية كانت كافية لرأب   مع أن عدد الصحابة 
هذا النقص. غري أن املكان الذي دارت فيه املواجهة، وهو بيت عثمان،  

ن من أن يستفيدوا كثريا من كثرة عددهم. و كان ضيقا فلم يتمكن املتمرد
الصحابَة ولكنهم رأوا ترك عثمان  منه منع قتالحني علم عثمان عن ال

وحيدا يف هذا الوقت احلرج منافيا ملقتضى اإلميان ووجدوا طاعته أيضا يف 
                                                 

أيضا كان من الصحابة  د ورد يف تاريخ الطربي أن أبا الدرداء األنصاري لق  1
، ولكن يظهر من روايات الذين كانوا حيثون املسلمني يف الشام لنصرة عثمان 

أخرى أنه كان قد تويّف قبل استشهاد عثمان، كما يتبني من "االستيعاب" 
الدرداء ظل يسعى جاهدا  و"اإلصابة". وهذا هو األصح. ولكن كما سبق ذكره أن أبا

 منه. يف أيام حياته إلمخاد الفتنة.
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هذه احلالة تتعارض مع مقتضى األمانة والطاعة فأبَوا الرجوع إىل بيوهتم مع 
 عليهم بذلك.    أقسم أن عثمان 

 
 وصية عثمان للصحابة 

 

إىل الصحابة حامال الرتَس وأخذهم إىل  ويف األخري خرج عثمان 
مل  :ما مفاده داخل البيت وأغلق عليهم الباب مث وّصاهم ومساعديهم وقال

لتطلبوا هبا اآلخرة . إن الدنيا تفىن واآلخرة لرتكنوا إليها بل اهلل الدنيا  يعطكم
طرنَّكم الفانية وال تشغلنكم عن الباقية. فآثروا ما يبقى على ما تبقى، فال تب

واذكروا نعمة اهلل عليكم ، وال ترتكوا اجلماعة تتشتت. اهلل تذّكروا لقاءيفىن، 
 ودّع اجلميع مث إذ كنتم أعداء فأّلف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.

 ، وخاصة عليًّاسوا عينالذين ُحبِ  وادعوا الصحابةوقال: اخُرجوا رمحكم اهلل، 
وُدعي الصحابة اآلخرون أيضا. كان الوضع فخرجوا . طلحة والزبري و 

مثريا للغاية وكان احلزن سائدا يف كل حدب وصوب وقد تأثر املتمردون 
أيضا هبذا اجلو احلزين. وكان ال بد من ذلك ألن اجلميع كانوا يرون أن 

نطفاء واالختفاء عن أعني كان على وشك اال  املصباح الذي أشعله النيب 
الناس بعد أن يقضي حنبه يف هذه الدنيا. مل يتعرض املتمردون كثريا للوضع 

أشرف عليهم فقال: يا أيها  . فلما دنوا منه كلهم الصحابة واجتمع 
الصحابة مبن فيهم  لسسوا، فجلسوا مجيعا من هيبة اجملالناس اجل
سن تودعكم اهلل وأسأله أن حي. فقال: يا أهل املدينة إين أسواملتمردون

بعد يومي هذا حىت يقضي اهلل يفَّ  لن أخرجعليكم اخلالفة من بعدي. 
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ولن أخّول أحدا حىت حيكمكم يف أمور الدين أو الدنيا وسأفّوض قضاءه. 
أمر أهل مث  ىت يكون اهلل الصانع يف ذلك ما أحب.هذا األمر إىل اهلل ح

 ضوا أنفسهم خلطر حمدق. أال يعرّ املدينة بالرجوع وأقسم عليهم 
هذا قد خلق يف الصحابة اختالفا كبريا ما  واجلدير بالذكر أن أمره 

االمتثال واخلضوع  ُوجد له نظري من قبل. الصحابة ما كانوا يعرفون شيئا إال
رأوا اليوم أن االمتثال هلذا األمر ال يعين الطاعة بل  بعضهم لألوامر ولكن

واحلق أن بعضهم وضعوا األمَر فوق األدب وأطاعوا  اخليانة. ُتشتّم منها رائحة
واضعني يف االعتبار أنه ، وختلوا عن عزمهم حملاربة العدو وانصرفوا على مضض

غري أن  ،لطاعةكموا على عواقب حمتملة لطاعة وال جيوز أن حيالليس هلم إال 
 ألهنم كانوا من ناحية يرون أن طاعة بعض الصحابة رفضوا االمتثال ألمره 

اخلليفة واجبة بال أدّن شك ولكن من ناحية ثانية رأوا أن االمتثال ألمر 
اخلليفة أن يرتَك وحيدا هو ختلي عن أهداب اخلالفة، والطاعة يف هذه احلالة  
كانت يف احلقيقة تؤدي إىل التمرد. وكانوا يعرفون جيدا أيضا أن أمر عثمان 

  هم، فهل كان يسعهم نفوسهم وأرواح حلمايةبرجوعهم إىل بيوهتم كان
كبار اجلماعة األخرية   يف كانأن يرتكوا حمبهم الصادق ويعودوا إىل بيوهتم؟  

 وطلحة والزبري  جلس أوالد عليّ على الرغم من هذا األمر . فالصحابة
 بالباب بأمر من آبائهم ومل يعيدوا سيوفهم إىل أغمادها. 

 

 ججاضطراب املتمردين عند عودة الُح ا
 

ملتمردين واضطراهبم أقصى احلدود حني رأوا أن املؤمنني لقد بلغ قلق ا
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نة فُرادى ومثىن وُثالث، وعلموا أن ياآلفلني من احلج بدأوا يدخلون املد
قضيتهم قد أوشكت أن حُيَسم فيها. فكان املغرية بن األخنس أول من 

اجليش دخل املدينة لينال أجر اجلهاد بعد احلج. وبدخوله بلغ املتمردين أن 
"صرارا" وهي من املدينة على  من أهل البصرة قد نزل دم لنصرة املسلمنيالقا

بُعد ليلة. فبعد تلقيهم هذه األخبار قرروا أن ينجزوا سريعا ما يهدفون إليه. 
مع  -محاية عثمانوباملقابل قال الصحابة وأنصارهم الذين مل يتخلوا عن 

تمردين لى حماربة املإذا تركناك وحيدا اليوم رغم قدرتنا ع -إصراره على ذلك
داخل الدار نظرا إىل  ، فكانوا يقومون حبمايته فبأي وجه نلقى اهلل تعاىل

قلة عددهم. ولكن وصول املتمردين إىل الباب مل يكن صعبا. فجمعوا 
يُفسح هلم وأشعلوا فيها النار ليحرتق الباب و أكواما من احلطب أمام الباب 

لصحابة ذلك مل يروا اجللوس داخل اجملال للدخول إىل البيت. فلما رأى ا
من منعهم ولكن عثمان  ،البيت مناسبا وقرروا اخلروج مشهرين سيوفهم

ال فحدث، ، وقد حدث ما بأنه مل يبق شيء بعد حرقهم البابذلك وقال 
تعرهضوا أنفسكم للخطر وارجعوا إىل بيوتكم، قد علمُت أهنم ال يريدون إال 

ى ما يفعلون. وكّل من وجبت عليه نفسي ولكنهم عما قريب سيندمون عل
طاعيت أبرهئه من واجبه هذا، وأسقط ما يل من حق عليه. )انظر تاريخ 

 الطربي(
ويف هذا  ولكن الصحابة مل ينصاعوا ألمره هذا وخرجوا مشهرين سيوفهم.

، فقام معهم مع أنه مل يكن رجال عسكريا، وقال أي األثناء أقبل أبو هريرة
ضل من قتالنا اليوم. مث توّجه إىل املتمردين ونادى قتال ميكن أن يكون أف
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 ِيَا قـَْوِم َما يل أَْدُعوُكْم ِإىَل النََّجاِة َوَتْدُعوَنيِن ِإىَل النَّار  :(42)غافر 
 

 محاربة الصحابِة املتمردين 

 

هذه املواجهة كانت فريدة من نوعها، حبيث واَجه حفنٌة ممن استطاع أن 
 مرديَن بشجاعة ال نظري هلا. خرج احلسن بن عليّ جيتمع من الصحابة، املت

. رجتزوهو ي الذي كان حيب الصلح بل كان أمري الصلح، يهاجم املتمردين
إن قراءته وحممد بن طلحة َرجزا يف ذلك اليوم جدير بالذكر بوجه خاص 
ألنه يوحي مبا كان يدور يف خلدهم. فكان اإلمام احلسن يهاجم املتمردين 

 وهو يقول:
 امـمَّ مار شنهم ديين وال أنا منهم    *    حىت أسري إىل طَ ال دي

العرب، ُيْكىَن به عن الوصول إىل أعلى  يف بالدام جبل الشمَّ  ...
وكان يقصد من وراء هذا القول بأين سأظل  نيل املرام.عن الدرجات و 

ألن اخلالف  ،أقاتلهم ولن أتصاحل معهم إىل أن أبلغ مرامي وأحقهق هديف
س بسيطا حىت نُنشئ عالقات معهم بدون االنتصار عليهم. فهذه بيننا لي

. واآلن نرى ما الذي ارجتز األفكار كانت هائجة يف قلب أمري الصلح 
 به حممد بن طلحة رضي اهلل عنهما فقال: 

 وَردَّ أحزابا على رغم َمَعدٍّ  *   أنا ابن َمن حاَمى عليه بُأُحٍد 
يوم أُُحد، وهزم العرب وأحزاهبم  أي أنا ابن شخص قام حبماية النيب 

رغم قوهتم وُعدَّهِتم وعتادهم. واليوم أيضا حنن يف مواجهة يوم مثل يوم أُُحد 
ومل حيتمل أن يصيبه أي ضرر.  حني قبل أ ي أن ُتَشلَّ يُده يف محاية النيب 
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 وسأعيد اليوم التاريخ نفسه. 
ا القتال وأصيب لقد اشرتك عبد اهلل بن الزبري رضي اهلل عنهما يف هذ

أيضا جبروح بالغة حىت أشرف على املوت،  جبروح شديدة، كما ُجرح مروان
وقُتل املغرية بن األخنس. وحني رأى قاتله أنه قد قُتل وأنه ليس مبجروح 
فقط قال بأعلى صوته: إنا هلل وإنا إليه راجعون. فنهره قائد اجليش وقال ما 

إين أُتيت فيما يرى النائم فقيل يل لَك تظهر احلزن مبناسبة الفرح؟ فقال: "
 بشهر قاتَل املغرية بن األخنس بالنار فابتليُت به." 

ىل الذين سبق ذكرهم، فقّل إ إضافةلقد اسُتشهد كثرٌي وُجرح كثرٌي آخرون 
. ولكن املتمردين مل يرتاجعوا عن تعنتهم رغم عدد املدافعني عن عثمان 

كذلك مل يقصر  ،احلبيبةمجاعة اهلل  التحذير السماوي هلم بل ظلوا حياربون
املخلصون أيضا يف ضرب أمثلة عليا يف إمياهنم. لقد اسُتشهد كثري من 

 . حيرس الباباملدافعني املخلصني أو ُجرحوا، ومع ذلك ظل عدد قليل منهم 
وملا كان املتمردون قد نالوا الغلبة يف الظاهر، أرسلوا شخصا إىل عثمان يف حماولة 

 إياه أن يعتزل اخلالفة ظنا منهم أنه لو فعل ذلك بنفسه ملا كان عند أخرية مطالبني
قال له ما  املسلمني حق أو جمال ملعاقبتهم. حني وصل هذا الرسول إىل عثمان 

ر اإلسالم بعد أن معناه: مل أرتكب ذنوبا وآثاما يف اجلاهلية ومل أخالف أوام
؟ وقال: "لسُت خالعا  اهللأختلى عن منصب واّلنيه  أّّن يل أنأسلمُت، ف

وقال  ." رجع الرسول بعد مساعه هذا اجلواب من عثمان قميًصا كسانيه اهلل 
ألصحابه: "علقنا واهلل. واهلل ما ينجينا من الناس إال قتله، )ألنه يف حال قتله 
ستنقلب احلكومة رأسا على عقب وستعم الفوضى ولن يكون أحد قادرا على 
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إن كالمه هذا ال يدل على فزع املتمردين فقط بل ". قتلهوما حيل لنا معاقبتنا(، 
مل يتصرف إىل ذلك احلني مبا من شأنه أن  يدل أيضا على أن عثمان 

بأن قتله ال جيوز بأي  من األعماق يعطيهم عذرا لقتله، فكانوا يشعرون
 حال. 

 
 صيحة عبد هللا بن سالم للمتمردينن

 

الذي  عبد اهلل بن سالم  جاء حني كان املتمردون خيططون لقتله 
يعتربونه رئيسا هلم وعاملا كان عزيزا يف قومه قبل إسالمه أيضا وكان اليهود 

وقال: يا قوم ال تسلوا  ينهاهم عن قتلهينصحهم و  قام على باب الدارففذا، 
، بل سيكون القتال جاريا هلل إن سللتموه ال تغمدوهفوا ،سيف اهلل عليكم

ويلكم إن سلطانكم اليوم يقوم وا إىل صوابكم. يف املسلمني دائما، فعود
حدود الشريعة( فإن قتلتموه ال  يفة )أي يعاَقب الناس باجللد عادة بالدرَّ 

ة اعلموا أن املالئكيُقْم إال بالسيف. )أي سوف يُقَتل الناس جبرائم بسيطة( 
 رتكنَّها.يلئن قتلتموه لفظون املدينة اآلن و حي

طردوه وطعنوا يف دينه فالنصيحة أيضا املتمردون من هذه  مل يستفد
وما أنت وهذا؟ األسف كل األسف أهنم  ،السابق وقالوا: يا ابن اليهودية

تذكروا أن عبد اهلل بن سالم كان ابن يهودية ولكنهم نسوا أنه كان قد أسلم 
يف   ، وفرح النيب كثريا بإسالمه، وأنه كان يشارك النيب على يد النيب 

أي عبد  -دائما. ونسوا أيضا أن قائدهم الذي أضلهمكل مصيبة ومعاناة 
 -ا خليفة وُيربزه مقابل عثمان رضي اهلل عنهمااهلل بن سبأ الذي حيسب عليًّ 
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يهودي غري أنه كان يتظاهر باإلسالم هو نفسه بل  ا،أيضً كان ابن يهودية 
 فقط.
 

 املتمردون يقتلون عثمان 
 

فسدين. ومن ناحية أخرى رجع عبد اهلل بن سالم يائسا من تصرفات امل
 قرر املتمردون أن يتسوروا اجلدار من بيت اجلريان ويدخلوا على عثمان 

ويقتلوه إذ كان ذلك متعذرا عليهم مرورا بالباب ألن املدافعني على الباب، 
وإن كان عددهم قليال، كانوا جاهزين للتضحية بأرواحهم. فتسور بعض من 

يقرأ القرآن الكرمي، وقد  بيته وكان  املتمردين جدار اجلريان واقتحموا
اعتاد منذ أن حوصر أن يكون عاكفا إما على الصالة أو على تالوة القرآن 
الكرمي، وما كان يهتم بأي شيء آخر، غري أنه عنّي شخصنِي على بيت 

رأى من الليل  أنه املتمردون البيوت. وكما هو ثابت املال قبل أن يقتحم 
فطر عندنا الليلة." ومن هذه الرؤيا تيقن عثمان أنه أ"يقول  أن نيب اهلل 

أمر  مسؤوليته جتاه أموال املسلمني سُيسَتشَهد يف ذلك اليوم، فنظرا إىل
شخَصنِي أن حيرسا بيت املال حىت ال يُقِدم أحد على هنبها يف حالة 

 الفوضى والفساد.
 

  وقائع شهادة عثمان 
 

املصحف الشريف. وكان من وجدوه يقرأ  عندما دخل املفسدون بيته 
املهامجني حممد بن أ ي بكر أيضا الذي كان يرى إقحام نفسه والتقدم يف  
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كل أمر واجبا عليه نظرا إىل نفوذه على املفسدين. فدخل حممد بن أ ي بكر 
، : يا ابن أخيفقال له عثمان  بشدة، اوهّزه على عثمان وأخذ بلحيته

يف  عليَّ  تغضب ما لك. عل ذلك( مكانك ملا فلو كان أبوك )أبو بكر 
رجع حممد بن رم إال حقَّه الذي أخذتُه منك. فهل يل إليك ج !؟سبيل اهلل
. وأما اآلخرون فبقوا هنالك ألهنم رأوا هذه الفرصة مواتية نادما أبو بكر

وأخريًة لتحقيق مآرهبم فقرروا أال خيرجوا من البيت دون نيل هدفهم ألن 
رة إىل املدينة كان قد بلغ. فتقدم أحدهم خربا يقينا بوصول جيش البص

، وضرب املصحف برجله، فاستدار املصحف فاستقر حبديدة وضربه 
. ال يسع أحدا أن يسيء إىل من رأسه بني يدي عثمان وسالت عليه الدماء

 . ضح حقيقة تقوى املفسدين وأمانتهمولكن هذا احلادث ف ،القرآن الكرمي
كانت يف احلقيقة حتتوي على نبوءة    اآلية اليت وقع عليها دم عثمان

عظيمة حتققت يف وقتها بكل عظمة وشوكة حىت أقسى الناس قلًبا أيضا قد 
آية:  م علىتمثل يف احلروف احملمرَّة بالدأغمض عينيه هلول املشهد امل

 َُفَسَيْكِفيَكُهُم اهللُ َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليم  :( 138)البقرة 
هامجه بالسيف، فتلقى عثمان السيف و ان مث تقدم شخص امسه سود

على يده فُقطعْت. فقال ما مفاده: واهلل إهنا ألول يد كتَبت القرآن الكرمي. 
 نائلةالسيدة مث حاول سودان أن يهامجه ثانية ويقتله فانكبَّْت عليه زوجته 

. ولكن هذا الشقي مل يتورع عن اهلجوم على امرأة أيضا. رضي اهلل عنها
 يف بيدها، فُقطعت أصابع يدها وولَّت.َواتّقِت الس

مل  فهامجه مرة أخرى وأصابه جبروح خطرية. مث ظن هذا الشقي أنه 
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وقد ينجو من  لشدة اجلروحهو مغشي عليه ومضطرب  يلفظ أنفاسه وإمنا
. إنا هلل وإنا ه ملبيا دعوة النيب م روحَ املوت فبدأ خينقه ومل يرتكه ما مل يسله 

 إليه راجعون. 
أن تنبس ببنت شفة لبعض الوقت هلول يف البداية قدر زوجته نائلة مل ت

على الباب إىل الداخل  املشهد مث تشجعت ونادت الناس، فأسرع اجلالسون
هتم اآلن كانت بال جدوى إذ إن سهم القدر كان قد انطلق. نصر ولكن 

سيفا ودما  -كان قد أعتقه من قبل  -فلما رأى غالم من غلمة عثمان 
دان مل يتمالك نفسه فضرب عنقه. فلما رأى املفسدون أنه قد يف يد سو 

 ضرب سوداَن وقتله أهوى عليه بعضهم فقتله. 
هكذا أصبح عرش احلكومة اإلسالمية خاليا من وجود اخلليفة. فرأى أهل 
املدينة أنه ال جدوى اآلن من فعل أي شيء فالتزموا بيوهتم. أما املفسدون 

 وأهله بعد أن قتلوه.  فقد بدأوا يعتدون على بيته 
أحد هؤالء  قالمن املكان وحني ولَّت  أن تتنحى زوجة عثمانأرادت 

 األشقياء ألصحابه: "إهنا لكبرية العجيزة".  
ال  -أيا كان دينه أو مذهبه -حلياءميلك أدّن حدٍّ من ا ال شك أن الذي

رة يستطيع أن يتصور أن يكون هؤالء األشقياء قد أظهروا أفكارا سيئة وقذ
إىل هذه الدرجة بُعيد قتلهم َمن كان من أقدم صحابة النيب وكان زوج بنته 

  وحاكم السلطنة اإلسالمية كلها وخليفة املسلمني. ولكن احلق أن
أن يصدر وقاحتهم كانت قد جتاوزت احلدود كلها حبيث مل يكن مستبَعًدا 

ي هدف نبيل نوع من الوقاحة والرذيلة ألهنم مل يهبُّوا لتحقيق أ أيّ  منهم
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مطلقا، ومل تتضمن عصابتهم رجاال صاحلني. بل كان بعضهم خمدوعني 
خبداع اليهودي عبد اهلل بن سبأ فصاروا من املعجبني حبركاته الغريبة واملعادية 

. ةالبلشفي بل ة املتطرفةيلإلسالم. وكان بعضهم اآلخرون معجبني باالشرتاك
بق على جرائمهم وكانوا كان بعضهم من اجملرمني الذين عوقبوا فيما س

. كما كان غريهم لصوصا ونـُّهابا القدمي ضغائنهم وبغضهم خُيرجوايريدون أن 
سب زعمهم. لذا فال غرابة فيما حبيرون فرص تقدمهم مواتية يف إثارة الفتنة 

يرتكبوا تلك لو أظهروا وقاحتهم هبذه الطريقة بل كانت الغرابة لو مل 
 التصرفات.

أحد غلمان  مل يتمالكغولني يف القتل والنهب حني كان املفسدون مش
عند مساعه صرخات أهل البيت فقتل َمن قتل  -وكان قد أعتقه -عثمان

، فقتل املفسدون هذا الغالم أيضا وداروا البيَت فأخذوا من قبلغالم عثمان 
وخرجوا من البيت ضاحكني  يعلى النساء من احلُل ما وجدوا حىت تناولوا ما

 مستهزئني. 
 

 تمردون ينهبون بيت مال املسلمينامل
 

مث أطلق املتمردون نداء عاما يف أشياعهم أن يتوجهوا إىل بيت املال 
وينهبوا ما فيه. وملا رأى حراسه أنه مل يبق يف بيت املال إال غرارتني من 
املال، وقد اسُتشهد اخلليفة أيضا َخَلصوا إىل أنه ال جدوى من التصدي 

يَدعوهم ليفعلوا ما حيلو هلم، فرموا مبفاتيح بيت  فاتفقوا على أنتمردين للم
املال وتركوا املكان. فتح املتمردون بيت املال وهنبوا ما كان فيه، وأكدوا إىل 
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األبد بعملهم هذا أهنم كانوا لصوصا وهنابا ومل تكن هلم أدّن عالقة مع 
نوا اإلسالم أو املسلمني. أليس غريبا حقا أن يكون أول ما قام به الذين كا

بعد استشهاده؛ بأنه كان يعطي املال ملن ال  يعرتضون على عثمان 
يستحقه، هو هنب بيته مث بيت مال املسلمني؟ ولكن اهلل تعاىل مل حيقق 

تكفي  بضعة دراهم ال بيت املال إال ألنه ما كان يف امرادهم هذا أيضً 
 لتهدئة غليل أطماعهم. 

 
 الصحابة إثر استشهاد عثمان  حماس

 

وصل الصحابَة خرُب استشهاد عثمان أصيبوا بصدمة كبرية. فحني مسع ملا 
الزبري اخلرب قال عفويا: إنا هلل وإنا إليه راجعون، رحم اهلل عثمان وانتَصَر له. 

. مث كانت مكيدة مدروسةقال: بل   على ما فعلوا، قيل له إن القوم نادمون
نَـُهْم َوبـَنْيَ َما َيْشتَـ قرأ اآلية:  ( أي إهنم يظهرون 55 :أ)سب ُهونَ َوِحيَل بـَيـْ

 الندم اآلن حني يرون أهنم غري ناجحني فيما كانوا يهدفون إليه، ويرون أن
ضدهم لذلك يُظهرون ندما. وأتى اخلرب  يف محاس العامل اإلسالمي كله

طلحة فقال رحم اهلل عثمان وانتَصر له ولإلسالم. قيل له إن القوم نادمون 
َفاَل َيْسَتِطيُعوَن تـَْوِصَيًة َواَل ِإىَل أَْهِلِهْم ، وقرأ: فقال تبا هلمعلى فعلتهم 

قال: رحم اهلل عثمان وخلف بذلك علٌي  وحني علم( 51)يس:  يـَْرِجُعونَ 
َكَمَثِل الشَّْيطَاِن ِإْذ قَاَل قرأ: ف بأهنم نادمون اآلن لهعلينا خبري. وقيل 

  بَرِيٌء ِمْنَك ِإينه َأَخاُف اهلَل َربَّ اْلَعاَلِمنيَ ِلإِلْنَساِن اْكُفْر فـََلمَّا َكَفَر قَاَل ِإينه 
  (17)احلشر: 
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عادوا أدراجهم وكانوا  ملا علمت بقتل عثمان اجليوُش القادمُة لنجدته 
على بُعد بضعة أميال من املدينة، ومل يرضوا دخوهلا ألن دخوهلم املدينة ما  

الفتنة،  وكان كان ليساعد عثمان بشيء، بل كان هناك خطر بتفاقم 
 املسلمون ال حيبون القتال دون أن يكون عليهم إمام. 

اآلن أصبحت املدينة حتت سيطرة املتمردين. وما قام به هؤالء القوم من 
تصرفات وأعمال شائنة يف تلك األيام يبعث على استغراب ما بعده 

، ومل يكتفوا بذلك بل اعرتضوا على دفنه استغراب. فقد قتلوا عثمان 
إىل ثالثة أيام. وبعد مضي ثالثة أيام متكنت مجاعة  ا، فلم يُدَفن أيض

 من الصحابة من دفنه ليال. لقد حاول املتمردون عرقلة حماولتهم لدفنه 
 عن عزمهم، املفسدون دة تراجعولكن حينما هددوا املتمرديَن مبحاربتهم بش

تلخيصا كالب. )تهما الْي عثمان يف العراء فأكلغالمَ غري أهنم رموا جبثيَتْ 
 (  تاريخ الطربي عن

 
 ونتائجها آنفااألحداث املذكورة ملخص 

 

هذا هو البيان الصحيح عن األحداث اليت حدثت يف األيام األخرية 
. وبعد االطالع عليها ال ميكن أن خيطر ببال أحد أبدا خلالفة عثمان 

امح احلب واإلخالص والتس .لصحابة أدّن دخل فيهاللعثمان أو أنه كان 
األخرية خلالفته كان من الست السنواِت  والصرب الذي قضى به عثمان 

نصيبه هو وحده. وال ميكن أن يوجد نظريه إال يف حياة عباد اهلل األطهار. 
على كرسي اخلالفة عفيفا بريئا والتحق برفيقه األعلى  وقد جلس عثمان 
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روف اليت الصرب يف أحلك الظمتمسكا بأهداب  عفيفا بريئا. لقد ظل 
أسوته وسريته حبيث مل  . وقد خطَّ أيضا الصابرينأكرب  دمفيها  يغلي

رفع إىل السيئة لقتله فاضطروا  نواياهمجيد العطاشى لدمه أدّن عذر لتربير 
 . نيسفاكو  نيظامل ومقرّين بكوهنممظهرين براءته  سيفهم عليه 

لصحابة كذلك يتبني من هذه األحداث أيضا جبالء أنه مل يكن لدى ا
يف له إىل آخر حلظة  خملصنيأي اعرتاض أبدا على خالفة عثمان بل كانوا 

، وظلوا يدافعون عنه وحيمونه معرهضني أنفسهم للخطر يف ظروف  حياته 
فيها مستحيال عليهم. مث تثبت األحداث أنه مل  كانت محايته ونصرته 

ما مل يكن يكن لتعيني عثمان الوالَة أيضا أي دخل يف نشوء الفتنة، ك
، ألنه ال يثبت تارخييا أهنم ارتكبوا أّي قطببها عائدا إىل مظامل الوالة س

بالتورط يف أية مؤامرة  ظلم. كذلك اهتام سيدنا علي أو طلحة أو الزبري 
قاموا مبساع مشكورة  الثالث ةصحابال. بل احلق أن هؤالء أيضا هتمة باطلة

ا أن يفعل مبثله لشقيقه دونك أن إلمخاد الفتنة بإخالص ووفاء ال يسع شقيقً 
 يقوم بأحسن منه. 

كذلك التهمة اليت تُلصق باألنصار أهنم كانوا ساخطني على عثمان ال 
تصح أبدا، ألننا نرى أن زعماء األنصار كلهم سعوا سعيا دؤوبا إلمخاد 

 الفتنة. 
أعداء اإلسالم أهنم ال يستطيعون  رأى السبب الرئيس للفتنة هو أنه حني

دهم الظاهرية توجهوا إىل دسائس سرية وحاولوا يء على اإلسالم مبكاالقضا
 خلق الُفرقة بني املسلمني سرًّا متخذين بعض الصحابة الكبار وسيلة هلا.
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األساليب اليت استخدموها لتحقيق هذا اهلدف قد أصبحت واضحة 
للناس. لقد مجع املفسدون إىل صفوفهم جمرمني كانوا قد عوقبوا من قبل، 

رّوجوا أفكار املساواة الزائفة وخلقوا الثغرات يف و وا اللصوص والنهاب، وحرض
نظام احلكومة، ضعَّفوا إميان الناس متنكرين بعباءة الدين، وشكلوا عصابة 

 -الجئني إىل الكذب والزور والزيف -ىت األعذار. مث خلقوامتذرعني بش
 السيطرة عليها.  ظروفا تعذر على عثمان وغريه من الصحابة 

بالنظر إىل تلك الظروف نستطيع أن نتوصل إىل نتيجة حتمية وهي أنه 
الشتعلت الفتنة نفسها  لو حدثت األحداث نفسها يف أيام خالفة عمر 
 تها، وأللِصقت بعمر بحتما، وإن كنا ال نستطيع اجلزم فيما يتعلق بعاق

عمر أي عمل مل يعمله لم يعمل عثمان التهم اليت ألِصقت بعثمان؛ ف اأيضً 
 . وأبو بكر 

يف   ملحوظة: كنُت قد بينت وقائع وقعت يف عهد خالفة سيدنا عليّ 
لذا حذفُت هذا اجلزء عند  ،وكانت موجزة جدا، بضع دقائق لضيق الوقت

 1املراجعة.

                                                 
أضيف فيما يلي يف هذا الكتاب كتتمة خمتصرة  قد  اجلزء الذي حذفه حضرته  1

 )املرتجم( .ملوضوع: "بداية اخلالفات يف اإلسالم"، وذلك نقال عن جريدة "الفضل"
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 أحداث في عهد خالفة علي 
 

حماضرة بتاريخ  لإلمام املهدي   لقد ألقى سيدنا اخلليفة الثاين
م الساعة السابعة والربع مساًء يف قاعة "حبيبية" 1920 شباط/فرباير 17

برعاية مجعية مارتن للتاريخ وبرئاسة احملامي خان هبادر شيخ عبد القادر يف 
 باكستان. -الكلية اإلسالمية بالهور

كانت رسوم الدخول مُثن الروبية فتوافد الناس لالستماع إىل احملاضرة 
احملاضرة ومل يبق مكان للمزيد.  بدءبكثرة حىت اكتظت هبم القاعة قبل 

بدأت اجللسة بتالوة آيات من الذكر احلكيم تالها احلافظ روشن علي. مث 
 إلقاء كلمته قائال:   شيخ عبد القادر من سيدنا اخلليفة الثاين التمس

 
 الكلمة االفتتاحية لرئيس الجلسة

 

مارتن  أوال أريد أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير للمشرفني على مجعية 
 ليته :للتاريخ على تشريفي برئاسة جلسة كهذه. وبعد الشكر أريد القول

اليت يلقي فيها كلمًة إماٌم مبجل  -انُتخب لرئاسة هذه اجللسة املباركة
عامِلٌ ديين  -احرتام بالغ عند كثري من اإلخوة احلاضرينحيظى بومقتدى 

كان من اختيار   يناسب هذه املناسبة املباركة، إال أن تشريفي برئاستها
هذا الشرف الكبري. وأتقدم مرة أخرى خبالص  اجلمعية إذ خلعوا عليّ 

 شكري للمسؤولني معرتفا بعجزي وكوين غري مناسب هلذا املنصب. 
وبعد هذا أريد القول بأن الصاحبزاده مرزا بشري الدين حممود أمحد غين 

كبري  عن مدحي وثنائي وهو معروف لديكم. إن يف وجوده هنا يف حشد  
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كالمه عندهم.   عِ كهذا لدليال على مكانة شخصه الكرمي عند احلضور ووقْ 
حني ألقى حضرته حماضرة يف هذه اجلمعية قبل سنة تقريبا كنت عندئذ يف 
مدينة "اليل بور"، وعلمت من خالل اجلرائد أنه كان قد ألقى اجلزء األول 

قبوال واسعا  كورةاملذ  من املوضوع الذي سيتناوله اليوم، وقد القت حماضرته
جدا. كما علمتم من اإلعالن املنشور أن اخلطيب الفاضل سوف يلقي 

 ضوءا على جانب تارخيي من "بداية اخلالفات يف اإلسالم".
زاده احملرتم ليقيين أنكم ال أرى حاجة إىل القول أن امسعوا وانصتوا للصاحب

وافدون هلذه ، وإمنا أكتفي بالقول بأن كثريا آخرين سيتفاعلون ذلك حتما
اجللسة فأرجو من املسؤولني أن يدبروا هلم مكانا ليجلسوا هبدوء دون أن 
يقع أي خلل يف اجللسة. كما وألتمس من احلضور أن جيِلسوا هبدوء لكي 

 نستمتع باحملاضرة اليت نتشوق إليها. 
 وبعد هذه الكلمات الوجيزة أرجو من حضرة الصاحبزاده أن يبدأ خطابه.
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 لخليفة الثاني خطاب سيدنا ا
 

بعد التشهد  الذي ألقاه  والقّيم نلخص فيما يلي اخلطاب اجلليل
 والتعوذ وتالوة سورة الفاحتة. 

أوال خطابه الذي ألقاه يف العام السابق وقال: كنت قد  لقد ذكر 
بإجياز شديد  ذكرت حينذاك أحداثا وقعت يف عهد خالفة سيدنا علي 

 اآلن ببعض التفصيل.  لضيق الوقت غري أنين سأسردها
إن من  ،يف معرض بيان أسباب اخلالفات بني املسلمني مث قال 

أسباهبا أن املسلمني أحرزوا انتصارات روحانية ومادية بسرعة هائلة وبكثرة 
مل يتمكنوا من حسن تدبريها من ِكلتا الناحيتني. إن عدد الصحابة   لدرجة

لذا  ُلوَن يف ِديِن اهلِل أَفْـَواًجاَيْدخُ كان قليال جدا مقارنة مع من كانوا: 
 بقيت بعض نقاط الضعف عند بعض املسلمني. 

ثانيا: ظن معاندو اإلسالم يف البداية أن املسلمني سُيمَحون من وجه 
األرض سريعا، ولكنهم حني رأوا انتصاراهتم املادية ووجدوا أنفسهم غري 

يندّسون يف صفوف رأوا شوكتهم شرعوا حني و  ،قادرين على التصدي لقوهتم
املسلمني ساعني للقضاء عليهم باملكايد والدسائس واخلديعة، وبذلك 

مع الذين مل يرتبّوا تربية كاملة يف  واوضعوا أساس الفنت يف اإلسالم واختلط
 اإلسالم. 
: هناك فرق كبري بني الفتنة اليت أطلت برأسها يف عهد عثمان مث قال 

هلل عنهما، وهو أن الذين ثاروا ضد وبني اليت نشبت يف عهد علي رضي ا
عثمان ما كانوا حيتلون مكانة يف اإلسالم بل كانوا فساقا فجارا، أما اخلالف 
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الذي نشب بعد ذلك فنرى فيه شخصيات جليلة يف ِكال الطرفني. وهذا 
طبعا مشهد مهيب للغاية، ولكين أريد أن أوِضح متهيدا لذلك أنه ليس 

مارقا عن جيعل صاحبه  -ان أم دنيويادينيا ك -االختالفأن  ياضرور 
 . فهناك نوع من االختالف الذي اعتربه النيب يف كل األحوالاإلسالم 

رمحة. وهناك نوع آخر من االختالف الذي ليس رمحة ومع ذلك ال يُنعت 
صاحبه مربرات كثرية تؤيد جيد صاحبه بالفسق والفجور. وهو اختالف 

ب أال يكون هذا االختالف يف قضية سن النية. ولكن جيويقّدمها حبموقفه 
صاحب هذا النوع من فا إىل اخلروج من دائرة اإلسالم. يؤدي إنكاره

 خارجا عن اإلسالم.  ن يـَُعدّ االختالف ُيسّمى خمطئا ول
الفتنة اليت نشبت يف عهد سيدنا علي  بعد هذا التمهيد ذكر احملاضر 

 د عثمان وقال بأن املفسدين هنبوا بيت املال بعد استشها  وأعلنوا أن
، وفرضوا على املدينة ناس، ومل يسمحوا أن جيتمع السُيقتل هماخلارج حملاربت

الذي كانوا  حصارا مطبقا فلم يسمحوا ألحد باخلروج من بيته، وال عليًّا 
يّدعون حبَّه، وهنبوا املدينة هنبا. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كانوا من 

  وكان ممن مدحه النيب  -نا عثمان كوا سيدَ قسوة القلب حبيث مل يرت 
بعد قتله أيضا فلم يسمحوا بدفنه إىل ثالثة أيام أو أربعة حىت دفنه  -كثريا

بعض الصحابة سرا يف جوف الليل. اسُتشهد بعض العبيد أيضا مع عثمان 
ه ا بل رموا جبثثهم للكالب. بعد هذومل يسمح املفسدون بدفنهم أيض

، وشأهنم ترك املفسدون أهل املدينة عثمان والعبيد  مع ةلشنيعا املعاملة
ون ألهلها أية عداوة، فبدأ الصحابة يهجروهنا. مضت مخسة يكنّ ما كانوا إذ 
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عون لينصبوا خليفًة أيام وليس على املدينة حاكم ألن املفسدين كانوا يس
يستغلوه كما حيلو هلم. ولكن مل حيتمل أحد من الصحابة فحبسب رغبتهم 

املفسدون يف  قابل. لقد ن اخلليفة من اختيار الذين قتلوا عثمان أن يكو 
وحاولوا إقناعهم لتويل واحدا بعد اآلخر  وطلحة والزبري  اهذه األيام عليًّ 

اخلالفة ولكنهم رفضوا رفضا باتا. وحني رفض هؤالء الثالثة تويل منصب 
ستخدم ا -وما كان املسلمون ليقبلوا أحدا خليفة يف حضورهم -اخلالفة

املفسدون حربة اجلرب واإلكراه يف هذا الصدد أيضا لظنهم أنه لو مل يعنيَّ 
أحٌد خليفة لثار الناس ضدهم يف العامل اإلسالمي كله، فأعلنوا أنه لو مل 

 ا وطلحة والزبري يُنَتَخب خليفٌة خالل يومني أو ثالثة أيام سنقتل عليًّ 
ا املوقف املهيب وقالوا يف والكبار اآلخرين كلهم. فخاف أهل املدينة هذ

أنفسهم بأن الذين مل يتورعوا عن قتل عثمان ماذا عساهم يفعلون بنا 
وطلبوا منه قبول منصب اخلالفة،  وبأوالدنا ونسائنا؟ فذهبوا إىل علي 

ولكنه رفض وقال لو قبلُت اخلالفة لقال الناس بأنين كنت ممن خططوا لقتل 
قال طلحة والزبري و ا العبء الثقيل. وأنا ال أستطيع أن أمحل هذ عثمان 

أيضا الكالَم نفسه. كذلك رفض كل الذين طُلب منهم قبول املنصب من 
ورجوه أن يقبل هذا   الصحابة. فعاد الناس مجيعا إىل سيدنا عليّ 

املنصب يف كل األحوال. فقال ما مفاده: أمحل هذا احلمل بشرط أن جيتمع 
يفًة. فاجتمع الناس كلهم يف املسجد الناس مجيعا يف املسجد ويقبلوين خل

وقبلوه خليفة إال بعٌض ممن قال لن نقبل أحدا خليفة ما مل يعاَقب قاتلو 
. وقال البعض بأنه ال جيوز اختيار اخلليفة ما مل يؤخذ رأي عثمان 
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املسلمني خارج املدينة أيضا، ولكن القائلني هبذا كانوا قلة قليلة. ففي ظل 
كان ما خشيه سيدنا فأن يكون خليفة املسلمني.  هذه الظروف قبل علي  

. ؛ أي راج يف العامل اإلسالمي كله أن عليًّا دبّر قتل عثمان علي 
حبسب  -لكان وأقول: لو غضضنا الطرف عن بقية مزايا سيدنا علي 

إقدامه على قبول اخلالفة يف ظل تلك الظروف ميثل شجاعة وبسالة  -رأيي
فمن أجل اإلسالم ما عيِنَ بشخصه ومبا كان  جديرة بكل إشادة وتقدير؛

 يتمتع به من احرتام وتقدير ومحل هذا احِلمل الثقيل. 
خليفًة بايعه طلحة والزبري على اتباع القرآن الكرمي   حني صار عليّ 

وتنفيذ أحكام الشريعة. وكانا يقصدان من وراء ذلك معاقبة قاتلي عثمان. 
قد حتولت إىل معسكر للمتمردين حبكم ولكن املدينة يف تلك األيام كانت 

خليفًة. فبعد بضعة أيام جاء كان   أن عليًّا معالظروف السائدة آنذاك 
وطلبا منه القصاص من املتمردين. قال: َمن  طلحة والزبري إىل علي 

حيكُم املدينة، أنا أم املتمردون؟ قاال: يف الوقت احلايل حيكمها املتمردون. 
أقتص منهم ما مل هتدأ الثورة العامة؟ وما الذي  : فهل يسعين أنقال 

 ميكن فعله ما مل يأت العون من اخلارج ويستتب األمر؟ فقبال منه ذلك. 
إىل ثالثة أنواع. أوال:  عندئذ كان املفسدون يف املدينة ينقسمون

املتمردون، ثانيا: األعراب الذين جاؤوا من أجل النهب والسرقة، وثالثا: 
أن يُنَفى أواًل هؤالء  نوا ملحدين كلهم. فارتأى علي العبيد الذين كا

الناس من املدينة رويًدا رويدا. فأعلن يف املسجد ما مفاده أن يرجع كل عبد 
منه أمام اهلل. رأى املتمردون واألشرار يف ذلك إىل سيده وإال فإين بريء 
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ذلك  لقوم فأعلنوا بدورهم أال خيرج من املدينة أحد وأال يطاع اإضعافً
لألعراب أن يعودوا إىل بيو األمر. مث أعلن سيدنا علي هذا األمر م فلقي

هذا ما آلت إليه احلالة من ناحية، ومن ناحية أخرى كان أيضا رفضا. 
علينا أن ننفذ حكم  ى معاقبة القاتلني وأنيصرون عل �بعض الصحابة 

القرآن وإن دفعنا الثمن أن القرآن  �كان موقف سيدنا علي ونا. حيات
الكرمي يأمر بقتل القاتل ولكنه ال يأمر بقتله فورا لذا جيب أال تثار هذه 
القضية يف الوقت احلايل وإال لتعاظمت الفتنة. فقيل عن موقفه هذا أنه 

املتمردين فبدأ الصحابة يغادرون املدينة. فقد هجر طلحة  يقف إىل جانب
انت السيدة عائشة رضي والزبري رضي اهللا عنهما املدينة ووصال مكة وك

حني علمت أن عليا ال يعاقب املتمردين فاهللا عنها موجودة هناك من قبل. 
 اقررتمعاقبتهم فور .  

على جانب من  لكونهكان أنسب  �وأرى أن رأي سيدنا علي 
احلذر واحليطة نظرا إىل الظروف السائدة آنذاك، أما رأي عائشة 

  ث اتباع الشريعة.من حي أنسبوالصحابة اآلخرين فكان 
إن طلحة والزبري رضي اهللا عنهما بعد وصوهلما إىل مكة بدءا حيرضان 

. فكان رأيهما، مثل السيدة عائشة، أنه ال �الناس على القصاص لعثمان 
بد من معاقبة القاتلني مهما كلَّف األمر، فأعلنوا أم مقْدمون على حماربة 

وصل العدد إىل سبع أو مثان القاتلني ورافقهم أناس آخرون أيضا وهكذا 
مائة شخص ورأوا يف حماربة القاتلني خدمة دينية كبرية. عندها خيل إليهم 
أنه لو خرجنا للقتال واحلالة هذه ملا أسفر ذلك عن نتيجة مرضية بل سوف 
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نُقتل بسبب قلة عددنا ونُغَلب، لذا يفضَّل أن نذهب أوال إىل البصرة اليت  
خبروج هذا املوكب إىل البصرة   علم علي كانت معسكر اجليش. حني

ب البصرة بعث صحابيا امسه القعقاع إىل خرج إليها هو أيضا. وحني قرُ 
ئنا عائشة رضي اهلل عنها ليعلم سبب جميئهم إىل هناك. فقالت: ج

؟ فلنجلس معا ونتوصل إىل نتيجة وقرار. امصلحني. قيل: ملاذا احلرب إذً 
أال يبقى يف جيشه   اح وأعلن سيدنا علي فوافق الطرفان على هذا االقرت 

كل َمن كان متورطا يف قتل عثمان بشكل من األشكال. وبذلك ظهرت 
بارقة أمل يف توطيد الصلح بني الفريقني ولكن مل يكن املفسدون ليحتملوا 
ذلك خلوفهم أن يكون الصلح مدعاة هلالكهم. فتشاوروا وقرروا اهلجوم يف 

رهم. كان الناس يف املعسكرَيِن نائمني ليال نوما هادئا ُجنح الليل مث نّفذوا قرا
جئوا بأصوات الشغب و يرتقبون عقد الصلح يف الصباح ولكنهم استيقظوا وفُ 

والضجيج ومقارعة السيوف. وقد ظن املفسدون أنه لو ُكشفت مؤامرهتم 
 لُقتلوا حتما فنسجوا مكيدة شريرة أخرى بأن أرسلوا إىل سيدنا علي 

أهنم  فوراعليًّا  خيربمنه عند مساعه أصوات الضجيج أن  شخصا وطلبوا
أن  هومجوا على حني غرة. فشنَّ املفسدون اهلجوم بأنفسهم وُأخرَب علٌي 

هبجوم مضاد  معسكره تعرَّض هلجوم مباغت، فقام بعض من رجاله 
على الفريق اآلخر. وبعد جنوح الطرفني للصلح، أصيب الفريقان بكثري من 

ن هلذا اهلجوم املباغت الذي ظن كل واحد منهما أنه قد ُشّن األسف واحلز 
 من الطرف اآلخر. ولكن احلق أهنا كانت مؤامرة حاكها املفسدون. 

باحلذر  ويف هذه احلالة من األسف واالستغراب أخذ سيدنا علي 
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واحليطة وأعلن يف معسكره أال حياَرب أحد منهم ولو حارهبم الفريق الثاين. 
ن ما كانوا لريضوا بذلك أيضا. عندها ثارت ثورة أهل البصرة ولكن املفسدي

ما كان أي  وشرعوا يف احملاربة. إن هذا القتال كان غريبا وفريدا من نوعه إذ
 ولكنهما مع ذلك كانا يتقاتالن.  بالقتالمن الفريقني راضيا 

شخصا مع املصحف الشريف  إليقاف القتال أرسل سيدنا علي 
فرأى أهل البصرة أهنم هومجوا ليال على حني غرة واآلن  يدعوهم إىل ما فيه.

يُدَعون إىل احلكم بالقرآن فرفضوا ذلك. ال شك أن عليًّا قّدم هذا االقرتاح 
حبسن النية ولكن إدراك حسن نيته كان متعذرا يف ظل الظروف السائدة 

إليهم باملصحف الشريف. فاستاء سيدنا علي  ذهبحني ذاك. فُقتل الذي 
ه من األمر وقالوا إننا ندعوهم إىل احلكم باملصحف وال يستجيبون، وأصحاب

فما احليلة؟ فتوصلوا إىل أنه ال مندوحة من اهلجوم املضاد، وهكذا نشب 
القتال الضاري. وحني مل يعثر الصحابة على طريقة لوقف القتال أقبل كعب 

صلح لعل اهلل أن ياملسلمون يقتلون بعضهم بعضا، حىت أتى عائشة فقال: 
ناولته قّدمت كعبا و و فاخرجي إىل امليدان. ركبت عائشة اجلمل  بك

أمر أصحابه بإيقاف احلرب فورا ولكن فلما رأى علّي مجل عائشة . امصحفً 
 املفسدين أمطروها بوابل من السهام.

حني صوهبت السهام إىل عائشة ورأى املسلمون اهلجوم موّجها إىل ِعرض 
لضاري وبدأوا يسقطون قتلى وجرحى. ومل يسبق اندفعوا يف القتال ا النيب 

ملثل هذه احلرب الضارية بني املسلمني نظري قط. لقد أحدق أهل النجدات 
. وحني ُظّن يف هناية املطاف أن القتال ال يكاد ينتهي والشجاعة بعائشة
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. فحني سقط اجلمل وأوشك أن يُقتل املسلمون مجيعا ُعقر مجل عائشة
 . صر جيش علي ق أهل البصرة وانتتفرّ 

فهذه قصة واقعة اجلمل بإجياز، ويتبني من أحداثها أن السبب يف 
األشرار واملفسدون الذين كانوا يهدفون إىل زرع بذور الفتنة  كاناندالعها  

 والفساد يف اإلسالم. 
فأُرسلْت إىل  بعد الواقعة أرادت عائشة رضي اهلل عنها التوجه إىل املدينة.

: عائشة قبيل السفر قالتريه من الصحابة لتوديعها و املدينة وجاء علّي وغ
 بني األقارب بيننا خالف إال ما حيدث ال يعتب بعضنا على بعض، ما كان

 وبذلك انقشع الغبار بني الطرفني. .كذلك  أيضا قال علي و ، أحيانا
 خصا عن: الكامل يف التاريخ( مل)

لي وبني أحداث احلرب بني ع بعد بيان واقعة اجلمل سرد حضرته 
معاوية رضي اهلل عنهما، وأماط اللثام عن مكايد املفسدين ودسائسهم 
وأثبت أهنم كانوا السبب وراء الُفرقة واخلالفات كلها اليت أسفرت عن 
ظروف تعذر يف ظلها فهُم األمور على حقيقتها. ويف هناية املطاف نسج 

ب احلسن هؤالء املفسدون أنفُسهم مؤامرة أسفرت عن قتل علي، مث انُتخ
بن علي رضي اهلل عنهما خليفة ولكنه انسحب لصاحل معاوية وعقد الصلح 

 معه.
لقد استمع احلضور إىل خطاب سيدنا اخلليفة الثاين بإنصات كامل، 

 قال رئيس اجللسة:  وبعد خطابه 
امسكم مجيعا أتقدم خبالص الشكر والتقدير من أعماق قليب إىل ببامسي و 
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دين حممود أمحد الذي ألقى حماضرة قيمة وزاخرة الصاحبزاده مرزا بشري ال
باملعلومات كما مسعتم. ولقد الحظت إنصاتكم الكامل لكلمته على مدى 
ثالث ساعات تقريبا. إن بعضا من هذه املعلومات القيمة والعميقة عن 

بالنسبة لنا. ال شك أن  اتاريخ اإلسالم اليت اطلعنا عليها جديدة متامً 
فح كتبا كثرية جلمع هذه املعلومات النادرة ولكين اخلطيب الفاضل قد تص

أقول دون أدّن تردد أن هذه األمور ال تأيت باملطالعة وحدها أبًدا، بل 
"ما هذا الفضل بقوة اإلنسان عليها قول الشاعر )ما ترمجته(:  يصدق

 ُيكتسُب ما مل يهبه اهلل ذو الفضل"
ه الطالقة والسالسة مل أر قط يف حيايت أحدا سرد معلومات تارخيية هبذ

كما  –استمتع أحٌد بسرد أحداث تارخييةوالتسلسل، ومل أعهد أن 
أكثر مما يستمتع بسرد راٍو أو قصاص  -مسعتموها من هذا اخلطيب الفاضل

 حكايات شيقة، لذا فأشكره مرة أخرى.
ن هذه اجلمعية اليت هيأت لنا فرصة االستفادة بأأريد القول أيضا وهنا 

ة التارخيية قد أنشئت هلدف ساٍم جدا. ومن واجب اإلنسان من هذه احملاضر 
أن يعترب بسماعه أحداث التاريخ. لقد وردت يف القرآن الكرمي قصص 
تارخيية يف مواضيع خمتلفة حتقيقا للهدف نفسه. ال يسعين أن أتطرق إىل 

أشري ا اخلطيب الفاضل واحدة واحدة و املعلومات الواسعة والقيمة اليت قدمه
 اجلزم أنه عندما تُنشرالقول بروس املستفادة منها، ولكين أستطيع الدإىل 

سوف يرى القراء ما حتتويه من دروس عظيمة. كما أود أن هذه املعلومات 
أحضكم هبذه املناسبة على أن تتأملوا فيما حفظتم من هذه املعلومات وأن 
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(132) 
 

ي الوقت قد تأخر كثريا فلن أطيل عليكم بل أكتف ما دامو  .هبا تتعظوا
أرجو من حضرته أن يـَُؤمَّنا  ، وبذلكبالقول: "إن اللبيب من اإلشارة يفهم"

 اآلن يف الدعاء. 
 م(1920)نقال عن جريدة "الفضل" عدد أول مارس/آذار 

 

 
 


