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مقّدمة

ِحيِم ِن	الرَّ ـٰ ْحَم ِه	الرَّ بِْسِم	اللّـَ

لعــّل	أّول	مجابهــة	حدثــت	بيــن	المســلمين	بعضهــم	مــع	بعــض،	
ــن	 ــت	بي ــاء	أُريق ــل	أّول	دم ــة،	ولع ــببها	منصــب	الخالف كان	س
الّدافــع	اليهــا	هــذا	المنصــب.	وحتى	بعــد	إنقضاء	 المســلمين	كان
زمــن	الخلفــاء،	ومقتــل	آخرهــم	-	علــّي	بــن	أبــي	طالــب	عليــه	
الّســالم	-	فــإّن	النـّـزاع	حــول	هــذه	المســألة	لــم	ينتــه،	بــل	اســتّمر	
ــداء	 ــكان	مجــّرد	إب ــان،	ف ــن	األحي ــر	م ــي	كثي ــاً	ف ــاً	ودموي عنيف
الّشــخص	رأيــه	بعــدم	إعترافــه	بشــرعية	خالفــة	البعــض،	كان	
ذلــك	كافيــاً	لمالحقتــه	مــن	قِبــل	الســلطة	الحاكمــة،	وأكبــر	تهمــة	
كانــت	يمكــن	أن	تُوّجــه	إلنســان،	هــي	عــدم	إعترافــه	بشــرعيّة	

أحــٍد	الخلفــاء.

وحتّــى	الــى	يومنــا	هــذا،	بعــد	مــرور	أربعــة	عشــر	قرنــاً	علــى	
ــة	االســالميّة	الموّحــدة	الــى	 بــدء	المســألة،	وبعــد	انقســام	الدول
دوٍل	شــتى،	فإنـّـا	نــرى	بعضــاً	مــن	هذه	الــدول	والتي	تحكم	بإســم	
اإلســالم،	مــا	يــزال	الّصــراع	فيهــا	قائمــاً	علــى	هــذه	المســالة،	
ــاء	مطــارداً	 ــة	بعــض	الخلف ــر	لشــرعية	خالف ــزال	الُمنِك ــال	ي ف

ومغضوبــاً	عليــه	مــن	الســلطات	الحاكمــة	بإســم	اإلســالم.

وفــي	الحقيقــة	إّن	هــذه	الســلطات	ال	تفعــل	ذلــك	إكرامــاً	للخلفــاء	



وتنزيهــاً	لهــم	عــن	اإلتّهــام	-	وإن	كانــت	تّدعــي	ذلــك	-	بــل	اّن	
الّدافــع	الحقيقــي	لهــا	هــو	خوفهــا	وتحّســبها	مــن	هــذه	الفئــات،	
ــة	 ــدل	باألولوي ــاء	ي ــض	الخلف ــى	بع ــراض	عل ــث	أن	اإلعت حي
ــلطة	 ــث	أن	الس ــلطات،	حي ــذه	الس ــن	ه ــدم	الرضــا	ع ــى	ع عل
ــة	 ــو	أن	خالف ــن	ل ــّكام	الحاليي ــال	الح ــى	أمث ــل	ال ــن	لتَِص ــم	تك ل
ــا	 ــمه	له ــذي	رس ــي	ال ــارها	الطبيع ــي	مس ــارت	ف ــلمين	س المس

ــرع	األعظــم. المشِّ

واإلعتراض	على	الخلفاء	-	وبالخصوص	األّول	والثّاني	-	كان	
مــن	جهــة	تولّيهــم	منصبــاً	ليــس	مــن	حقّهــم،	وإال	فــإن	ســيرتهم	
كانــت	مرضيــة	مــن	جميــع	المســلمين.	وأمــا	الحــّكام	الحالييــن،	
والذيــن	يعتبــرون	أنفســهم	امتــداداً	لهــؤالء	الخلفــاء،	فباإلضافــة	
الــى	إغتصابهــم	الخالفــة	مــن	أصحابهــا،	فهــم	يفقــدون	الّســيرة	

الحســنة	التــي	رســمها	ســلفهم.

وهــذا	الكتــاب	الــذي	بين	أيدينا	يتناول	مســألة	الخالفــة	والخلفاء،	
وذلــك	مــن	خــالل	نهــج	البالغــة،	وقــد	جــرت	عــادة	المؤلفيــن	
ــم،	 ــي	مقدماته ــروا	ف ــذا	الموضــوع	أن	يذك ــون	ه ــن	يتناول حي
إلتزامهــم	جانــب	الحيــاد	طيلة	البحث،	ودرســهم	المســألة	درســاً	
ــاً.	ولكــن	نحــن	ال	نقــول	ذلــك،	إذ	ال	نعتقــد	أن	أحــداً	 موضوعي
ــي	عــن	عقيدتــه	ليكــون	محايــداً،	وبالرغــم	مــن	 يســتطيع	التخلّ
هــذا	نســتطيع	القــول	أّن	بحثنــا	ســيكون	محايــداً،	لســبب	وجيــه	
ــّي	بــن	ابــي	طالــب	عليــه	 ــم	بلســان	عل ــا	نتكلّ وبســيط،	وهــو	أنّ



الّســالم،	وذلــك	مــن	خــالل	نهــج	البالغــة،	والــرأي	فــي	علــّي	
عليــه	الّســالم	الــذي	يعتــرف	بــه	كافـّـة	المســلمين	أنــه	مــع	الحــّق	
والحــّق	معــه،	ولــذا	فإنــه	الطـّـرف	الوحيــد	الذي	يمكــن	إفتراضه	

محايــداً،	فالحــّق	ال	يميــل	الــى	أحــٍد	ســوى	الحــّق.

وبعــد،	فنســأل	اللــه	ســبحانه	أن	يتقبـّـل	منـّـا	هــذا	العمــل،	ويوفّقنــا	
إلســتكمال	هــذه	السلســلة	مــن	دراســة	نظريــات	نهــج	البالغــة،	

اإللهيــة	فــي	نهــج	البالغــة«. »بالفلســفة والتــي	بدأناهــا

كتابنــا	المقبــل	ســيتناول	موضــوع	»الطّبقــات	االجتماعيــة	فــي	
نهــج	البالغــة«	إن	شــاء	اللــه	تعالــى،	إنــه	حســبنا	ونعــم	الوكيــل.

علي	الّشيخ	سليمان	يحفوفي	

بيروت،	1980



 

 الفصل	األّول:	
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ضرورة	الخالفة

اإلنســان	كائــن	إجتماعــي	بطبعــه،	بمعنى	أنه	ال	يســتطيع	العيش	
منفــرداً،	بــل	يميــل	دائمــا	نحــو	التجّمــع،	وهــذا	الَميــل	غريــزة	
ــع	اإلنســاني	ُوجــدت	معــه	 ــا	ُوجــد	التجّم ــه.	وإذا	م ــة	في متأّصل
العالقــات	اإلجتماعيــة،	وُوجــد	النّشــاط	اإلجتماعــي	والحركــة	
ــد	وجــود	ســلطة	 ــه	يســتلزم	بشــكل	أكي ــك	كل ــة،	وذل اإلجتماعي
مهّمتهــا	تنظيــم	تلــك	العالقــات	والنشــاطات،	وإال	فــإن	تصادمها	
أمــر	محتــم	ال	بــّد	منــه،	ألن	مصالــح	األفــراد	تتعــارض	كثيــراً	

فيمــا	بينهــا.

ــه	 ــّي	علي ــام	عل ــّره	اإلم ــا	أمــر	يق وضــرورة	الســلطة	وحتميته
ــول:	 ــراه	يق ــالم،	فن الّس

ــِه ــي	إِْمَرتِ ــُل	فِ ــر،	يَْعَم ــّر	أَْو	فَاِج ــر	بَ ــْن	أَِمي ــاِس	ِم 	لِلنَّ ــدَّ الَ	بُ

ــا	ااْلَجــَل،	 ــُغ	اللــهُ	فِيهَ ــُر،	َويُبَلِّ ــا	اْلَكافِ ــتَْمتُِع	فِيهَ ــُن،	َويَْس اْلُمْؤِم

ــبُُل،	 ــِه	السُّ ــُن	بِ ،	َوتَأَْم ــُدوُّ ــِه	اْلَع ــُل	بِ ــيُء،	َويُقَاتَ ــِه	اْلفَ ــُع	بِ َويُْجَم

	، ـى	يَْســتَِريَح	بَــرٌّ ،	َحتّـَ ِعيــِف	ِمــَن	اْلقَــِويِّ َويُْؤَخــُذ	بِــِه	لِلضَّ



ــة	40( ــر	)خطب ــْن	فَاِج ــتََراَح	ِم َويُْس

َوَمــَكاُن	اْلقَيِّــِم	بِاألَْمــِر	َمــَكاُن	النِّظَــاِم	)1(	ِمــَن	اْلَخــَرِز	يَْجَمُعــهُ	

	لَــْم	يَْجتَِمــُع	 َق	َوَذهَــَب،	ثـُـمَّ ــهُ،	فَــإِِن	اْنقَطَــَع	النِّظَــاُم	تَفَــرَّ َويَُضمُّ

بَِحَذافِيــِرِه	أَبـَـداً	)خطبــة	146(

ْلطَاُن	َوَزَعةُ	)2(	اللِه	فِي	أَْرِضِه	)حكمة	323( السُّ

ــلطة	كأي	 ــك	الس ــى	تل ــاج	ال ــي	يحت ــي	الجاهل ــع	العرب والمجتم
ــث	 ــره	اليهــا،	حي ــه	يكــون	أحــوج	مــن	غي مجتمــع	آخــر،	ولعل
أن	مــن	خصائــص	بيئــة	الباديــة	التــي	ُوجــد	فيهــا،	الّدعــوة	
ــاة	 ــا	الحي ــي	تفرضه ــود	الت ــن	القي ــالت	م ــّرر	واإلنف ــى	التح ال

اإلجتماعيــة.

وعندمــا	جــاء	اإلســالم	كان	الّرســول	الكريــم	صلـّـى	اللــه	عليــه	
وآلــه	وســلّم	هــو	الممثّــل	األعلــى	لتلــك	الســلطة،	فالرســالة	
الســماوية	التــي	جــاء	بهــا	كانــت	تفــرض	عليــه	أن	يمســك	بيــده	
ســلطتين	معاً،	ســلطة	التّشــريع	وســلطة	التّنفيذ،	فتشريع	األحكام	
والقوانيــن	كان	يســير	جنبــاً	الــى	جنــب	مــع	تنفيذهــا،	فاإلســالم	
ــاس،	بــل	 لــم	يكــن	يكتفــي	بتشــريع	األحــكام	وإبالغهــا	الــى	النّ
كان	يراقــب	تنفيذهــا	عــن	كثــب،	وقــد	أعطــى	الصالحيــةّ	بذلــك

ْلك	ينظم	فيه	الخرز	 )1(	النظام:	السِّ
)2(	الَوَزعة	بالتحريك:	جمع	وازع،	وهو	الحاكم	يمنع	من	

مخالفة	الشريعة



ــكان	يرجــم	 ــلّم	ف ــه	وس ــه	وآل ــه	علي ــى	الل ــّي	المشــّرع	صلّ 	للنب
ــى	اإلســالم	 ــراءات	عل ــح	اإلفت ــد	ويقطــع.	ولعــل	مــن	أقب ويجل
تفســيره	بأنــه	عبــارة	عــن	مجموعــة	مــن	األخالقيــات،	وبعــض	
األحــكام	التــي	تَعنــى	بتنظيــم	عالقــة	اإلنســان	بربـّـه،	وليــس	فيــه	
وراء	ذلــك	شــيء،	فأمــور	الحيــاة	والمجتمــع	ليــس	لإلســالم	أيــة	

عالقــة	بهــا.

والحــّق	أن	اإلســالم	لــم	يهمــل	شــيئاً	مــن	أمــور	الحيــاة،	بــل	إنــه	
وضــع	القوانيــن	التــي	تنظـّـم	حيــاة	اإلنســان	وترافقه	منــذ	والدته	
وحتــى	وفاتــه.	فالقوانيــن	التــي	تنظـّـم	عالقــة	اإلنســان	بربــهّ	هي	
جــزء	ممــا	جــاء	به	اإلســالم،	إذ	ينَضــّم	اليها	قوانيــن	تنظّم	عالقة	
النــاس	فيمــا	بينهــم،	فالحقــوق	والعالقــات	االجتماعيّــة	وكل	
مواضيــع	الحيــاة،	قــد	رســم	اإلســالم	لهــا	خطوطهــا	العريضــة،	
جنبــاً	الــى	جنــب	مــع	قوانيــن	العبــادات	وعالقة	اإلنســان	بخالقه.

ــة،	 ــة	والدنيوي ــاس	الديني ــور	الن ــم	أم فاإلســالم	إذن	جــاء	لتنظي
ــى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	قــد	جمــع	فــي	شــخصه	 والنبــّي	صلّ
الســلطتين	الدينيــة	والدنيويــة،	وهاتــان	الســلطتان	تنتقــالن	معــاً	
ــم	 ــة	متّم ــي	أّن	دور	الخليف ــذا	يعن ــه،	وه ــى	خليفت ــده	ال ــن	بع م
ــم	للنبــّوة.	صحيــح	 لــدور	النبــّي،	كمــا	أن	الخالفــة	دورهــا	متّم
ــه	 ــه	وآل ــه	علي ــى	الل ــّي	صلّ ــاة	النب ــى	بوف ــد	انته أّن	التشــريع	ق
ــذي	أراده	 ــد	ال ــع	التوحي ــي	أن	مجتم ــذا	ال	يعن ــن	ه ــلّم	ولك وس
ــت	 ــق	وكمل ــد	تحقّ ــه،	ق ــه	طــوال	مــدة	حيات ــذي	حمــل	رايات وال



أهدافــه	قبــل	وفاتــه،	فهــذا	أمــر	يحتــاج	تحقيقــه	الــى	فتــرة	زمنيــة	
أن	يحياهــا،	فــكان	ال	بــّد	 أطــول	بكثيــر	مــن	المــّدة	التــي	أتيــح	لــه
مــن	تــرك	إكمــال	تحقيــق	هــذا	الهــدف	بيــن	أيــٍد	أمينــة	تتحّمــل	
فــي	طريقــه	الصحيــح.	وهــذا	هو	 مســؤولية	الّســير	بهــذا	الهــدف
ــةّ	 ــه	الّســالم	عــن	أهمي ــر	علي دور	الخليفــة	أو	اإلمــام،	وقــد	عبّ

هــذا	الــّدور	بقولــه:

اُم	اللِه	َعلَى	َخْلقِِه	)خطبة	152( ةُ	قُوَّ َوإنََّما	االَئِمَّ

شروط	الخليفة

وإذ	قلنــا	أّن	دور	الخليفــة	هــو	إمتــداد	لــدور	المســتخلِف	-	الــذي	
ــى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	-	كان	مــن	الواجــب	 هــو	النبــّي	صلّ
ــّدور	 ــام	بهــذا	ال أن	يكــون	ُمعــداً	إعــداداً	خاّصــاً	مــن	أجــل	القي
ــماوية	بشــكل	 الهــام،	فيجــب	أن	يكــون	مســتوعباً	للرســالة	الّس
واضــح	وأكيــد،	حتــى	يســتطيع	الحفــاظ	علــى	مــا	إئتُمــن	عليــه،	
وحيــث	أنـّـه	قــدوة	المســلمين	ومحــطّ	أنظارهــم	وجــب	أن	يكــون	
ــذا	 ــل،	ه ــول	والفع ــي	الق ــل،	ف ــاً	عــن	كل	خطــأ	أو	زل معصوم

باإلضافــة	الــى	تحلّيــه	بأكمــل	عقيــدة	وأكــرم	األخــالق.

وفيمــا	يلــي	نســتعرض	كلمــات	اإلمــام	عليــه	الّســالم	التــي	يحــّدد	
بهــا	شــروط	الخليفــة،	يقــول	عليــه	الّســالم:

َمــاِء	َوالَمَغانِِم	َواالَْحَكاِم الَ	يَْنبَِغــي	أَْن	يَُكــوَن	َعلـَـى	اْلفُُروِج	َوالدِّ



َوإَِماَمــِة	اْلُمْســلِِميَن	اْلبَِخيــُل،	فَتَُكــوَن	فِــي	أَْمَوالِِهــْم	نَْهَمتـُـهُ	)1(

َوالَ	اْلَجاِهــُل	فَيُِضلَّهـُـْم	بَِجْهلـِـِه،	َوالَ	اْلَجافـِـي	فَيَْقطََعهـُـْم	بَِجفَائـِـِه،	

َوِل	)2(	فَيَتَِّخــَذ	قَْوماً	ُدوَن	قَْوم،	َوالَ	اْلُمْرتَِشــي	 َوالَ	الَجائـِـُف	لِلــدُّ

فِــي	اْلُحْكــِم	فَيَْذهَــَب	بِاْلُحقُــوِق	َويَقــَف	بِهَــا	ُدوَن	الَمقَاِطــِع	)3( 

ــةَ	)خطبــة	131( ــنَِّة	فَيُْهلـِـَك	االُمَّ َوالَ	اْلَمعطِّــُل	لِلسُّ

الَ	يُقِيــُم	أَْمــَر	اللــِه	ُســْبَحانَهُ	إالَّ	َمْن	الَ	يَُصانـِـُع	)4(	َوالَ	يَُضاِرُع	

)5(	َوالَ	يَتَّبـِـُع	اْلَمطَاِمَع	)حكمة	105(

ُروا	أَْنفَُســهُْم ــِة	اْلَعــْدِل	أَْن	يُقـَـدِّ 	اللــهَ	تََعالـَـى	فـَـَرَض	َعلــى	أَئِمَّ إِنَّ

بَِضَعفـَـِة	النَّــاِس،	َكْيــالَ	يَتَبَيَّــَغ	)6(	بِاْلفَقِيــِر	فَْقُرهُ.)خطبــة	209(

ْدِر.)حكمة	166( يَاَسِة	َسَعةُ	الصَّ آلَةُ	الرِّ

هكذا	يجب	أن	يكون	خليفة	المسلمين،	متحلّيا	بأحسن	صفات

)1(	النّْهمة	بفتح	النون	وسكون	الهاء:	إفراط	الشهوة	والمبالغة	
في	الحرص.

)2(	الُدَول	جمع	ُدولة	بالضم:	هي	المال،	النه	يُتََداول	أي	ينقل	
من	يد	ليد

)3(	المقَاطع:	الحدود	التي	عينها	الله	لها.
)4(	اليُصانع	أي:	ال	يداري	في	الحق

)5(	الُمضارَعة:	المشابهة،	والمعنى	أنه	ال	يتشبه	في	عمله	
بالمبطلين.

)6(	يَتَبَيّغ:	يهيج	به	االلم	فيهلكه.



ــي	نُّصــب	ألجلهــا	 ــه	الت ــم	األخــالق،	ألن	مهّمت 	الكمــال	وكرائ
ليســت	بالشــيء	الهيّــن،	فهــو	مؤتمــن	علــى	األمــوال	واألنفــس	
واألعــراض،	أي	أعــّز	مــا	يملك	اإلنســان	في	هــذه	الدنيا.	فيجب	
أن	ال	يكــون	بخيــالً	وإال	لَصبـَـت	نفســه	الــى	األموال	التــي	ائتُمن	
عليهــا	فيكــون	فــي	ذلــك	ضياعهــا.	وبطبيعــة	الحــال	يجــب	أن	
يكــون	الخليفــة	عالمــاً	بأمــور	الّديــن	والّدنيــا	ألنه	المرجــع	األّول	
واألخيــر	لعاّمــة	المســلمين،	وهــو	المعلّــم	األّول	لهــم،	فلــو	كان	
جاهــالً	باألمــور	لــكان	فــي	ذلــك	ضــالل	رعيّتــه	وضياعهــم.

وطبيعــة	المنصــب	الــذي	يتــواله	الخليفــة	تفرض	عليــه	أن	يكون	
رحــب	الّصــدر	ودوداً	َوصــوالً	ألن	حياتــه	مــع	اآلخريــن	ولهــم،	
ــا	غليظــاً	النفّضــوا	مــن	حولــه	وتركــوه،	وبذلــك	 فلــو	كان	جافّ

تنعــدم	الفائــدة	مــن	وجــوده.

ولعــل	مــن	أهــم	المقّومــات	التـّـي	يتّصــف	بهــا	المتولـّـي	لمنصــب	
ــن	 ــا	إال	م ــك	به ــر	متمّس ــا،	غي ــداً	فيه ــون	زاه ــة،	أن	يك الخالف
أجــل	إقامــة	الحــّق	ودفــع	الباطــل،	وإعمــار	ديــن	اللــه،	وليــس	
عنــده	مــن	وراء	ذلــك	مــأرب	خــاص	أو	شــخصي،	وهــذا	كان	
ــى	 ــل	بصــدق	مشــيرا	ال ــالم	القائ ــه	الّس ــّي	علي حــال	اإلمــام	عل

النّعــل	التــي	يحتذيهــا:

ــاً،	أَو ــم	حقّ ــم،	إاِلّ	أَن	أُقي ــن	إِمرتك 	م ــيَّ 	إِل ــبُّ ــَي	أََح ــه	لَِه والل

أَدفــع	باطالً.)خطبــة	33(



فلــو	كان	هّمــه	منحصــراً	فــي	تولـّـي	المنصــب	مــن	أجــل	نفســه،	
لبــذل	جهــده	مــن	أجــل	تدعيمــه	وتثبيتــه	بشــتّى	الطـّـرق	الممكنة،	
حتــى	لــو	اضطــّره	ذلــك	أن	يزيــغ	عــن	الحــّق،	وينحــرف	عــن	
جــادة	الّصــواب	و	يأخــذ	فــي	تأليــف	قلــوب	بعــض	النــاس	الّذيــن	
ــات	 ــه،	دون	االلتف ــه	أو	القضــاء	علي ــم	منصب ــم	تدعي ــي	أيديه ف

الــى	مــن	ســواهم،	كمــا	فعــل	عثمــان.

والتّقــوى	هــي	أســاس	كّل	عمــل	صالح،	فالخليفــة	يجب	أن	يكون	
ــع	 ــم،	فــال	يُصان ــه	لومــة	الئ ــن	الل ــه،	ال	تأخــذه	فــي	دي ــا	لل متّقي
	 	حــقٌّ وال	يُضــارع،	فالباطــل	ال	يصبــح	عنــده	حقــاً	أبــداً،	والحــقُّ

عنــده	مهمــا	حــدث	وإال	أهلـَـك	األمــة.

تعيين	الخليفة

بعــد	أن	عرفنــا	أهميّــة	منصــب	الخالفــة	والــّدور	الــذي	يشــغله	
ــن	 ــة	تعيي ــن	كيفي ــم	ع ــن	الضــروري	أن	نتكلّ ــة،	كان	م الخليف
الخليفــة،	وهــذه	المســألة	مــن	المســائل	التــي	دار	حولهــا	جــدال	
عنيــف	بيــن	المســلمين	والتــي	إحتلّــت	مركــز	الّصــدارة	طيلــة	
قــرون	عديــدة.	ولعــل	اإلحتمــاالت	الــواردة،	أو	التــي	طُرحــت	

عــن	كيفيــة	تعييــن	الخليفــة،	ثــالث:

األّول:	أن	يكــون	النبــّي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	قــد	أهمــل	



أمــر	اإلســتخالف	مــن	بعــده	إهمــاالً	تامــاً،	وكأّن	هــذا	األمــر	ال	
. يعنيه

ــد	أوضــح	 ــه	وســلّم	ق ــه	وآل ــه	علي ــى	الل ــون	صلّ ــي:	أن	يك الثّان
للمســلمين	الطّريــق	الواجــب	عليهــم	ســلوكه	مــن	أجــل	تعييــن	

ــك. ــن	لذل ــة،	مــن	دون	تســمية	شــخص	معي الخليف

ــاً	 ــده	نص ــن	بع ــة	م ــى	الخليف ــّص	عل ــد	ن ــون	ق ــث:	أن	يك الثّال
صريحــاً.

اإلهمال	وتبريره

ــه	 ــه	وآل ــه	علي ــى	الل ــي	صلّ ــأن	النب ــل	ب ــرأي	األّول	القائ ــا	ال أم
فقــد	 وســلّم	قــد	أهمــل	أمــر	اإلســتخالف	مــن	بعــده	إهمــاال	تامــاً،
إنقســم	القائلــون	بــه	فــي	مقــام	تبريــر	هــذا	اإلهمــال	الى	قســمين:

القســم	األول،	يــرى	أن	الهــدف	مــن	بعثــة	النبي	صلـّـى	الله	عليه	
وآلــه	وســلّم	هــو	تبليــغ	رســالة	الّســماء	وتطبيق	شــريعة	اإلســالم	
ــن	إختصاصــه،	 ــس	م ــك	لي ــا	ســوى	ذل ــى	األرض،	وكل	م عل
ــا	فــال	 ــة	هــو	مــن	أمــور	الّدني ــن	الخليف ومــن	الواضــح	أن	تعيي
ــي	 ــة	يعن ــن	الخليف ــّق	أن	تعيي ــه.	والح ــي	مهّمت ــالً	ف ــون	داخ يك
تنظيــم	أمــور	الحكــم	كمــا	يعنــي	تطبيــق	أحــكام	الســماء،	وذلــك	
مــن	صميــم	إهتمامــات	النبــي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	وقد	



ســبق	وقلنــا	أن	دور	الخليفــة	متّمــم	لــدور	المســتخلِف	الــذي	هــو	
النبــّي،	فالخليفــة	مهّمتــه	ليســت	مقتصرة	على	األمــور	الدنيوية،	
	علــى	الّرســالة	ومســؤول	عن	 بــل	انـّـه	فــي	الوقــت	نفســه	وصــيٌّ

الحفــاظ	عليهــا.

القســم	الثانــي،	يــرى	أن	النبــّي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	قــد	
أدرك	بنظــره	الثّاقــب	أن	المجتمــع	فــي	تطــّور	دائم،	تبعــاً	لتطور	
الحيــاة	والمجتمــع،	لذلــك	لــم	يشــأ	أن	يقيـّـد	النــاّس	بنظــاٍم	معيــن	
ــوال	 ــرت	األح ــا	تغيّ ــه	مهم ــن	ب ــوا	ُملزمي ــم،	وإال	أصبح للحك
واألزمــان،	وحينئــذ	لــن	يتمكنــوا	مــن	مواكبــة	التطــورات	
والتغيــرات.	ونجيــب	هــؤالء	أن	النبــي	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	
وســلّم	كان	بمقــدوره	أن	يعالــج	مشــكلة	الحكــم	بالّرغــم	مــن	
تطــّور	الحيــاة،	كمــا	عالــج	ســائر	مشــاكل	الحيــاة	اإلقتصاديــة	
واإلجتماعيــة.	فبالرغــم	مــن	تطــور	العالقــات	بيــن	البشــر	منــذ	
ــج	كل	 ــد	عال ــالم	ق ــإن	اإلس ــوم،	ف ــى	الي ــالة	وحت ــخ	الّرس تاري
المشــاكل	الناجمــة	عــن	تلــك	التطــورات	ألن	عناصــر	األحــكام	

التــي	جــاء	بهــا	اإلســالم	علــى	نوعيــن:

األّول:	عناصــر	ثابتــة،	وهــي	المنصــوص	عليهــا	فــي	الكتــاب	
والّســنة،	وهــذه	باقيــة	على	حالها	في	شــتى	الظـّـروف	واألحوال	

وليــس	ألحــد	أن	يبــّدل	أو	يغيـّـر	فيهــا.

والثّانــي:	عناصــر	متحّركــة،	وهــي	التــي	تواكــب	التطــورات	



الحادثــة	فتعطــي	االجابــة	عنهــا.	وهــذه	العناصــر	مســتمّدة	مــن	
تطــورت	العالقــات	اإلجتماعيــة	 الثابتــة،	فمهمــا العناصــر
واإلقتصاديــة	فــإن	اإلســالم	قــادر	علــى	مواكبتهــا	بواســطة	هــذا	

القســم	مــن	العناصــر.

ــى	اللــه	عليــه	وآلــه	 فكمــا	هنــا	كذلــك	هنــاك.	أي	ان	النبــّي	صلّ
ــم	 ــي	تنظّ ــاريع	الت ــض	التّش ــدوره	أن	يضــع	بع ــلّم	كان	بمق وس
أمــور	الحكــم	فــي	ذلــك	العصــر،	ولكنهــا	تكــون	مرنــة	وتحمــل	
ــم	 ــي	تنظي ــتمر	ف ــا	أن	تس ــون	بمقدوره ــا،	فيك ــباب	تطوره أس

ــرت	الظــروف	واألحــوال. أمــور	الحكــم	مهمــا	تغي

فنســتطيع	أن	نســتلخص	مــن	ذلــك	أن	اإلهمــال	الــذي	افترضنــاه	
أوالً	ال	يمكــن	تبريــره	بوجــه	مــن	الوجــوه.	ونضيــف	الــى	مــا	
ــه	وســلّم	كان	عالمــا	بمــا	 ــه	عليــه	وآل ــى	الل تقــدم	أن	النبــي	صلّ
تســببه	الخالفــة	مــن	بعــده	مــن	فتــن،	واألحاديــث	التــي	وردت	
ــاًل	 ــد	وضــع	ح ــه	ق ــرض	أن ــّد	وأن	نفت ــذا	ال	ب ــرة،	له ــه	كثي عن
ــزاع	واإلختــالف،	فمســؤوليته	تجــاه	الّرســالة	 ــه	النّ ــب	أّمت يجنّ
التــي	بُعــث	بهــا	تتطلـّـب	منــه	أن	يحافــظ	عليهــا	حتى	بعــد	وفاته،	
ألنهــا	ليســت	مقتصــرة	علــى	مــدة	حياته	بــل	هي	لــكل	العصور.	
وقــد	كان	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	عندمــا	يذهــب	لغــزوٍة	
مــا،	ال	يطمئــّن	بالــه	علــى	المدينــة	حتــى	يســتخلف	عليهــا،	فهــل	

يُعقــل	أن	يتــرك	أّمتــه	باكملهــا	دون	اســتخالف؟	



مفخرة	في	التّشريع

أصحــاب	الــرأي	الثّانــي	فــي	كيفيــة	تعييــن	الخليفــة	يذهبــون	الى	
أن	النبــي	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	قــد	أوضــح	للمســلمين	
الطّريــق	الواجــب	عليهــم	إتخــاذه	من	أجــل	تعيين	الخليفــة.	وهذا	
الطريــق	هــو	إجتمــاع	األّمــة،	فــإذا	مــا	اتّفــق	المســلمون	علــى	
شــخص	مــا،	وســّموه	لمنصــب	الخالفــة	فإنــه	يكــون	المســتحّق	

لهــذا	المنصــب.

ــر	اإلســالم	أن	 ــن	مفاخ ــرأي	أن	م ــذا	ال ــاب	ه ــال	أصح ــد	ق وق
ــم،	إذ	أّن	 ــن	الحاك ــة	لتعيي ــذه	الطريق ــر	ه ــن	إبتك ــون	أّول	م يك
آخــر	مــا	توصلــت	اليــه	التشــريعات	الحديثــة	مــن	أجــل	تعييــن	
الحاكــم	هــي	باإلقتــراع،	الــذي	يشــبه	الــى	حــّد	بعيــد	مــا	يذهــب	
اليــه	أصحــاب	هــذا	الــرأي،	فمــن	مفاخــر	اإلســالم	إذا	أن	يكــون	
ــدة	فــي	تشــريع	هــذا	 ــة	بقــرون	عدي ــات	الحديث قــد	ســبق	المدنيّ

ــوع	مــن	الديمقراطيــة	فــي	الحكــم. النّ

ولكــن	قبــل	أن	نُؤَخــذ	ببريق	هذه	المفخرة،	نــرى	من	الواجب	أن	
نبحــث	فــي	ماهيتهــا	بدقـّـة،	لنــرى	بعــد	ذلــك	مــدى	مشــروعيتها،	

ومــدى	صّحــة	القــول	أن	االســالم	قــد	جــاء	بها	وســبق	اليها.

ــن	الحاكــم	أو	 ــراع	مــن	أجــل	تعيي إن	تشــريع	اإلنتخــاب	واإلقت
الخليفــة،	إنمــا	مرجعــه	الــى	تحكيــم	رأي	األكثريــة	مــن	النــاس،	



ــون	فــي	عواطفهــم	وآرائهــم	 إذ	مــن	الواضــح	أن	البشــر	يختلف
وأذواقهــم،	بحيــث	يســتحيل	إتفــاق	الجميــع	علــى	رأي	واحــد،	

أو	شــخص	واحــد	يعتبرونــه	حاكمــا	عليهــم.

نعــم،	مــن	مبتكــرات	العصــر	الحديــث	أن	تجــري	اإلنتخابــات	
مــن	أجــل	تحديــد	رأي	األكثريــة	مــن	النــاس،	ثــم	العمــل	علــى	
ــرض	رأي	 ــن	ف ــن	م ــة	تتمك ــلطة	قوي ــى	س ــتناد	ال ــا	باالس رأيه
األكثريــة	علــى	الجميــع	وإســكات	األقليــة	وإخضاعهــا.	فعندمــا	
يقــال	أن	هــذا	الحاكــم	قــد	اختــاره	الشــعب،	فهــذا	ال	يعنــي	أبدا	أن	
الشــعب	بجميــع	أفــراده	وطبقاتــه	قــد	اختــاره،	ألن	هــذا	االتفــاق	
مــن	الجميــع	شــبه	مســتحيل	كمــا	قلنــا،	نعــم	األكثريــة	مــن	الناس	
هــي	التــي	إختارتــه	وإنتخبتــه،	وأنفــذت	هــذه	االكثريــة	رغبتها،	
الّرافضــة	اســتناداً	الــى	الســلطة	المختصــة. وأســكتت	األقليــة

واآلن،	بعــد	أن	فهمنــا	كيفية	تعيين	الحاكم	باالنتخاب	واالقتراع،	
ــه	وســلّم	 ــه	عليــه	وآل ــى	الل نعــود	لنتســاءل:	هــل	أن	النبــي	صلّ
قــد	وضــع	فعــال	قانونــا	لتعييــن	الخليفــة	يشــبه	االنتخــاب	الــذي	

ابتكــره	العصــر	الحديــث؟

بالطبــع	ال،	فلــم	يســمع	عــن	النبــي	أبــدا	أنــه	قــال:	مــن	إختارتــه	
األكثريــة	مــن	النــاس	ليكــون	خليفــة	فهــو	الخليفــة.	نعــم	يحــاول	
ــى	 ــه	صلّ ــت	أن ــي	-	أن	يُثب ــرأي	الثان ــاب	ال ــض	-	كأصح البع
ــى	 ــة	ال ــن	الخليف ــر	تعيي ــد	اوَكل	أم ــلّم	ق ــه	وس ــه	وآل ــه	علي الل



ــد	 ــاه	اّتفــاق	األمــة	جمعــاء،	وق ــار	األمــة.	ولكــن	هــذا	معن اختي
قلنــا	باســتحالة	مثــل	هــذا	االتفــاق،	حتــى	أبــو	بكــر	وعلــّي	عليــه	
الّســالم	-	الوحيــدان	اللــذان	تــم	تعيينهمــا	مــن	قِبــل	النــاس	-	لــم	
ــا	 ــع	المســلمين،	ومــن	هن يكــن	اإلتفــاق	عليهمــا	تامــا	مــن	جمي
ــا	 ــى	أمامن ــذ	ال	يبق ــرأي	ايضــا،	وحينئ ــذا	ال ــالن	ه ــر	بط يظه

ــه. ــرأي	الثالــث،	فلنبحــث	عــن	مــدى	معقوليت ســوى	ال

الرأي	الّصواب

ــى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	 الــرأي	الثالــث	مفــاده	أن	النبــي	صلّ
	صريــح	علــى	الخليفــة	مــن	بعــده،	فباإلضافة	 قــد	أوصــى	بنــصٍّ
الــى	الســنّة	المســتفيضة	الــواردة	عــن	النبــي	صلّــى	اللــه	عليــه	
وآلــه	وســلّم	فــي	تعييــن	الخليفــة	مــن	بعــده،	يمكــن	اإلســتدالل	

أيضــا	ببعــض	الشــواهد	التاريخيــة	الدالّــة	علــى	ذلــك.

لــو	عدنــا	الــى	صبيحــة	ذلــك	اليــوم	حيــن	اجتمــع	المهاجــرون	
ــذي	 ــم	ال ــة	لنبيّه ــن	خليف ــر	تعيي ــي	أم ــون	ف ــار	يتداول واألنص
فارقهــم	منــذ	مــدة	وجيــزة	تُحســب	بالســاعات،	يحدثنــا	التاريــخ	
ــر	 ــالف	يظه ــدأ	الخ ــوم	وب ــت	أصــوات	الق ــد	أن	ارتفع ــه	بع أن
ــة،	فصــاح	 ــم	الجلس ــدال	ويختت ــي	الّج ــر	لينه ــام	عم ــم،	ق بينه
بصوتــه	الجهوري:»إبســط	يــدك	يــا	أبــا	بكــر«	فبســط	أبــو	بكــر	
ــى	 ــي	صلّ ــرك	النب ــم	يأم ــول:	»أل ــو	يق ــر	وه ــه	عم ــده،	فبايع ي
اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	أن	تصلــي	انــت	يــا	ابــا	بكــر	بالمســلمين؟	



فانــت	خليفتــه	ونحــن	نبايعــك	فنبايــع	خيــر	مــن	أحــب	رســول	
ــا	جميعــا« اللــه	منّ

وهكــذا	تــم	األمــر	ألبــي	بكــر.	ولكــن	يحق	لنــا	أن	نتســاءل:	كيف	
فعلــت	هــذه	الكلمــات	الموجــزة	هــذا	الفعــل	الّســاحر؟	ومــن	أيــن	
ــا،	 ــات	وتأثيره ــذه	الكلم ــول	ه ــر	بمفع ــة	لعم ــذه	الثّق ــاءت	ه ج
بحيــث	رأينــاه	يرافــق	هــذه	الكلمــات	بــأن	يمــد	يــده	بالمبايعــه؟	
ثــم	الــى	مــاذا	تشــير	موافقــة	أبــو	بكــر	علــى	دعــوة	عمــر	إيــاه،	
	يــده	دون	تــرّدد؟	وعــالم	يشــير	أيضــا	ســكوت	القــوم	 بحيــث	مــدَّ

أمــام	هــذه	الكلمــات	وســقوط	مــا	بأيديهــم؟

ال	نجــد	جوابــا	لــكل	هــذه	االســئلة	إال	أن	نفتــرض	أن	الجــّو	العام	
المســيطر	علــى	هــذه	الجلســة،	هــو	أن	الخالفــة	إمتــداد	طبيعــي	
للنبــوة،	فجــاء	عمــر	ليذكِّرهــم	بهــذه	العالقــة	التي	ال	يســتطيعون	
إنكارهــا،	ثــم	ربــط	كل	ذلــك	بتقديــم	النبــي	ألبــي	بكــر	ليُفهمهــم	
بأولويتــه،	وحيــث	أنــه	لــم	تكــن	عندهــم	هــذه	الّدقــة	ليفصلــوا	بين	
ــا	 ــي	أراده ــن	النتيجــة	الت ــم	وبي ــي	أذهانه ــزة	ف ــة	المرتك العالق
عمــر،	بحيــث	لــم	يســتطيعوا	أن	يؤكــدوا	علــى	األولــى	وينفــوا	
ــن	معــاً،	وســلّموا	بإســتدالل	 ــى	األمري ــوا	عل ــد	وافق ــة،	فق الثاني
عمــر	بأكملــه.	وهــذا	اإلرتــكاز	الحاصــل	لديهــم	بعالقــة	النبــوة	
بالخالفــة	لــه	تفســير	واحــد،	وهــو	إفتــراض	وجــود	نــّص	مــن	
النبــي	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	علــى	الخليفــة	مــن	بعــده،	
ــة	ليســت	شــيئا	 ــأن	الخالف ــة	شــعور	ب ــذه	الوصي فينشــأ	عــن	ه



منفصــالً	عــن	النبــوة.

ــي	أن	 ــة،	وه ــة	مهم ــى	نتيج ــا	ال ــد	توصلن ــون	ق ــا	نك ــى	هن وال
النبــي	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	لــم	يغــادر	هــذه	الدنيــا	إال	
بعــد	أن	أوصــى	علــى	الشــخص	الــذي	يتولــى	خالفتــه.	ولكــن	
البحــث	ال	ينتهــي	هنــا،	فــإن	األمــر	الــذي	ال	يقــل	أهميــة	هــو	أن	
ــه	ونســميه.	وهــو	موضــوع	 نحــّدد	هــذا	الشــخص	الموصــى	ل

بحثنــا	فــي	الفصــل	التالــي.



 

 الفصل	الثّاني:	

لمن	كانت	الوصيّة؟

الذيــن	يعترفــون	بوجــود	الوصيـّـة	مــن	النبــّي	صلـّـى	اللــه	عليــه	
ــم	يّدعــي	 ــم	منه ــن	شــخصين،	قس ــا	بي ــلّم	يحصرونه ــه	وس وآل
ــّي	 ــام	عل ــا	لإلم ــر،	والقســم	اآلخــر	يّدعيه ــي	بك ــي	أب ــا	ف كونه

ــن	أحــق؟ ــأّي	الفريقي ــه	الّســالم،	ف علي

اإلشارات	المفيدة

القائلــون	بالنـّـص	علــى	أبــي	بكــر،	هــو	 لعــّل	أهــم	مــا	يســتدل	بــه
تقديمــه	للصــالة	فــي	مــرض	النبــّي	صلـّـى	اللــه	عليه	وآله	وســلّم	
الــذي	توفــي	فيــه،	فيربطــون	بين	تقديمــه	للصالة	وبيــن	الوصيّة	
ــة	 ــه	بالخالف ــى	أولويت ــتدلون	عل ــده.	ويس ــن	بع ــة	م ــه	بالخالف ل
أيضــا	بــأن	النبــّي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	قــد	أقفــل	جميــع	
األبــواب	المؤديــة	الــى	المســجد	مــا	عــدا	بــاب	أبــي	بكــر.	والــى	
ــه	 ــه	وآل ــه	علي ــى	الل ــّي	صلّ ــك	مــن	المــروي	عــن	النب ــر	ذل غي
ــى	 ــك	إشــارات	واضحــة	ال ــي	كل	ذل ــرون	ف ــث	يعتب وســلّم	حي

إســتخالفه.

ولــن	نناقــش	هنــا	فــي	مــدى	صحــة	هــذه	الروايــات،	فمــع	فرض	
التّســليم	بصحــة	نســبتها	الــى	النبــّي	صلـّـى	الله	عليه	وآله	وســلّم،	



نريــد	أن	نســأل	هــؤالء:	كيف	اســتفادوا	إســتخالف	أبــي	بكر	من	
أمثــال	هــذه	الروايــات	واالشــارات،	ولــم	يســتفيدوا	إســتخالف	
علــي	بــن	ابــي	طالــب	عليــه	الّســالم	مــن	أمثــال	حديــث	المؤاخاة	
حيــث	يقــول	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	لعلــّي	عليــه	الّســالم:	
ــة	هــارون	مــن	موســى«	أو	مــن	 ــي	بمنزل ــت	منّ ــّي	ان ــا	عل »ي
قولــه	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	يــوم	الغديــر:	»مــن	كنــت	
ــك	مــن	النصــوص	 ــر	ذل ــى	غي ــّي	مــواله«	وال مــواله	فهــذا	عل

الصريحــة	فــي	إســتخالف	علــي	عليــه	الّســالم؟

والســؤال	اآلخــر	هــو،	لمــاذا	لــم	يســتدل	ابــو	بكــر	بنفســه	علــى	
ــه	بالخالفــة	عــن	طريــق	هــذه	األحاديــث؟	ففــي	إجتمــاع	 أحقيّت
الّســقيفة	الــذي	قّرر	مصير	الخالفــة،	كان	كل	طرف	يحاول	جّر	
األمــر	إلــى	نفســه،	ويستشــهد	لذلــك	بأوهــن	األدلـّـة،	فكيــف	يغفل	
م	أحــد	صاحبيــه	-	 أبــو	بكــر	عــن	هــذا	الدليــل؟	بــل	انـّـا	نــراه	يقــدِّ
ُعمــر	وأبــا	ُعبيــدة	-	حيــث	قــال	»قــد	رضيــت	لكــم	أحــد	هذيــن	
الرجليــن«،	فلــو	كان	هنــاك	نــّص	عليــه	لمــا	أبَعــد	نفســه	واقترح	
أحــد	صاحبيــه،	ولــو	كانــت	هــذه	األحاديــث	المتقدمــة	موجــودة	

فعــالً	الســتدّل	بهــا.

والــذي	نــراه	أن	هــذه	األحاديــث	بمجملهــا	موضوعــة،	ُوضعــت	
بعــد	يــوم	الســقيفة،	وذلــك	لتصحيــح	بيعــة	أبــي	بكر،	حيــث	رأى	
البعــض	أن	االســتدالل	علــى	صحــة	بيعتــه	بإجمــاع	المســلمين	
لــم	يعــد	يجــدي،	إذ	ظهــر	للجميــع	اّن	كثــرةً	مــن	الصحابــة	الذين	



لــم	يبايعــوا،	ولــذا	لجــأ	هــذا	البعــض	الــى	وضــع	 لهــم	اعتبارهــم
هــذه	اآلحاديــث	لإلســتنجاد	بهــا،	وقــد	قلنــا	انـّـه	حتــى	مــع	فرض	
علــى	اإلســتخالف	بشــكل	صحيــح. قبــول	صحتهــا	فهــي	ال	تــدل

ــر	 ــي	أم ــه	كان	ينف ــر	نفس ــا	بك ــك	أن	أب ــى	كل	ذل ــف	ال ونضي
ــث	 ــه	وســلّم	حي ــه	وآل ــه	علي ــى	الل ــّي	صلّ اإلســتخالف	مــن	النب
ــه	قبيــل	وفاتــه	كان	يتحّســر	علــى	أشــياء	وأشــياء	 ــه	أنّ ورد	عن
ــك	األشــياء	هــو	ســؤاله	 ــم	يســأل	النبــي	عنهــا،	ومــن	تل ــه	ل ألن

ــون؟	)1( ــن	يك ــده،	م ــن	بع ــة	م عــن	الخليف

النّص	الّصريح

ــم	 ــب،	فإنه ــي	طال ــن	أب ــّي	ب ــى	عل ــص	عل ــون	بالنّ ــا	القائل وأم
ــة،	 ــات	القرآني ــات	واآلي ــن	الرواي ــر	م ــر	الكثي ــتدلون	بالكثي يس
ــى	 ــص	عل ــى	النّ ــه	عل ــال	في ــدّل	بشــكل	واضــح	ال	إجم ــي	ت الت
ــض	 ــإن	البع ــا	ف ــن	وضــوح	داللته ــم	م ــن	بالرغ ــه.	ولك خالفت
يحــاول	صرفهــا	عــن	مدلولهــا	الحقيقــي،	وذلــك	بتأويــالت	بعيدة	
عــن	الواقــع.	ونحــن	لــن	نطيــل	هنــا	بذكرهــا	ومناقشــة	مــا	أورد	

ــال	علــى	كل	ذلــك. عليهــا،	وإنمــا	نكتفــي	بإعطــاء	مث

ــاً.	ومرجــع	شــهرته	يعــود	 غديــر	خــم،	مــكان	مشــهور	تاريخي
ــى	اللــه	عليــه	 إلــى	ذلــك	اليــوم	الــذي	إســتوقف	فيــه	النبــّي	صلّ
وآلــه	وســلّم	أصحابــه	فــي	طريــق	عودتــه	وإياهــم	مــن	حّجــة	

)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	2	-	ص	47



الــوداع،	»وقــام	النبــّي	)صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه(	خطيبــاً	وأخــذ	
بيــد	علــّي	بــن	أبــي	طالــب	فقــال	:	ألســت	أولــى	بالمؤمنيــن	مــن	
أنفســهم؟	قالــوا	:	بلــى	يــا	رســول	اللــه	)صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه(	
.	قــال	:	فمــن	كنــت	مــواله	فعلــّي	مــواله	،	اللّهــم	واِل	مــن	وااله	

وعــاِد	مــن	عــاداه«	)1(

فهــذا	الحديــث	المتواتــر،	هــو	مــن	النّصــوص	الصريحــة	علــى	
خالفــة	علــي	عليــه	الّســالم،	ولكــن	مــع	ذلــك	جــاء	مــن	يطعــن	
بــه،	ال	مــن	حيــث	ســنده،	فقــد	ثبــت	صّحتــه	عــن	النبــّي	صلّــى	
اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	لــدى	الجميــع،	ولكــن	مــن	حيــث	داللتــه،	
ــي،	 ــي	كالم	النب ــي	جــاءت	ف ــى«	الت ــر	كلمــة	»المول ــث	فسَّ حي
بمعنــى	النّاصــر	والمحــّب.	وال	نــدري	كيــف	يقنعــون	أنفســهم	
بــأن	النبــي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	قــد	وقــف	علــى	مائــة	
ألــف	مــن	أصحابــه،	وفــي	حــّر	الهجيــر،	ليقــول	لهــم:	إن	عليــاً	

محــب	وناصــر	لكــم؟

وباقــي	األحاديــث	الــواردة	فــي	إســتخالف	علــّي	عليــه	الّســالم	
هــي	كهــذا	الحديــث	من	الوضــوح،	والنقــض	الذي	ُوضــع	عليها	
هــو	مــن	الوهــن	كهــذا	النّقــض،	ولــذا	لــن	نطيــل	بإســتعراضها،	
خاصــة	مــع	وجــود	الكتــب	الكثيــرة	التــي	تناولتهــا.	ولكــن	نريــد	
أن	نشــير	الــى	أن	بعــض	الّصحابــة	قد	فهموا	من	هــذه	االحاديث	

النــّص	علــى	علــّي	عليــه	الّســالم،	هــذا	علــى	األقــل	مــا	تــدل

)1(	تاريخ	اليعقوبي	جزء2	صفحة	112 



	عليه	الشواهد	التاريخية.

فمــن	ذلــك	مــا	ورد	عــن	أبــي	قحافــة،	عندمــا	أرســل	اليــه	ابنــه	
ــاة	 ــد	وف ــه	بع ــاس	ل ــة	النّ ــه	بمبايع ــاً	يعلمــه	في ــو	بكــر«	كتاب »اب
النبــّي،	فلمــا	قــرأ	الكتــاب	قــال	للرســول:	مــا	منعكــم	مــن	علــّي؟	
قــال:	هــو	َحــَدث	الّســن،	وقــد	أكثــر	القتــل	فــي	قريــش	وغيرهــا،	
ــن	 وأبــو	بكــر	أســّن	منــه،	قــال	أبــو	قحافــة:	إذا	كان	األمــر	بالسِّ
فأنــا	أحــّق	مــن	أبــي	بكــر،	لقــد	ظلمــوا	عليـّـاً	حقــه،	وقــد	بايــع	لــه	

النبــّي	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	وأَمرنــا	ببيعتــه.

وروى	ابن	ابي	الحديد	في	شرح	نهج	البالغة،	فقال:

لّمــا	بويــع	ابــو	بكــر،	أقبلــت	الجماعــة	التــي	بايعتــه	تزفّــه	زفــاً	
ــا	 ــه	وســلّم	فلّم ــه	وآل ــه	علي ــى	الل ــه	صلّ ــى	مســجد	رســول	الل ال
ــن	 ــوٌم	م ــع	ق ــم.	فاجتم ــى	منازله ــوا	ال ــار	إفترق ــر	النّه كان	آخ
األنصــار	وقــوٌم	مــن	المهاجريــن،	فتعاتبــوا	فيمــا	بينهــم،	فقــال	
عبــد	الرحمــن	بــن	عــوف:	يــا	معشــر	األنصــار	إنكــم	وان	كنتــم	
أولــي	فضــٍل	ونصــٍر	وســابقة،	فإنــه	ليــس	فيكــم	مثــل	أبــي	بكــر	
وال	عمــر	وال	علــّي	وال	أبــي	ُعبيــدة.	قــال	زيــد	بــن	أرقــم:	إننــا	
ال	ننكــر	فضــل	مــن	ذكــرت	يــا	عبــد	الّرحمــن،	وإن	منّــا	لســيّد	
ــا	مــن	أمــر	اللــه	ورســوله	أن	 األنصــار	ســعد	بــن	عبــادة،	ومنّ
يقرئــه	الســالم	و	أن	يأخــذ	عنــه	القــرآن	،	ابــي	بــن	كعــب،	ومنـّـا	
ــا	 مــن	يجــيء	يــوم	القيامــة	أمــام	العلمــاء	معــاذ	بــن	جبــل،	ومنّ



بــن	 مــن	أمضــى	رســول	اللــه	شــهادته	بشــهادة	رجليــن:	خزيمــة
ثابــت،	وإنّــا	لنعلــم	أن	مّمــن	ســّميت	مــن	قريــش	مــن	إذا	طلــب	
هــذا	األمــر	لــم	ينازعــه	فيــه	أحــد	»علــّي	بــن	ابــي	طالــب«	)1(.

ــر	 ــذا	األم ــن	ه ــغل	ع ــي	ش ــالم	كان	ف ــه	الّس ــاً	علي ــن	علي ولك
بتجهيــز	النبــي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم.	وهــذه	المحــاورة	
بيــن	المهاجريــن	واألنصــار	كانــت	مــن	قبيــل	تعاتــب	األحبــة،	
وليســت	نزاعــاً	علــى	الخالفــة	ألنهــا	قــد	تمــت	وُعقــدت	ألبــي	
بكــر.	ونحــن	نــرى	كيــف	اّن	المهاجريــن	لــم	يســتطيعوا	دون	أن	
يــوردوا	إســم	علــّي	عليه	الّســالم	بين	األســماء	التــي	ذكروها	من	
المرشــّحين	للخالفــة،	وكذلــك	األنصــار	حيــث	رّدوا	عليهــم	بــأن	
َمــن	عندهــم	يــوازي	فــي	الفضــل	واألهليــة	َمــن	عنــد	المهاجرين	
لــوال	شــخص	واحــد	هوعلــّي	بــن	ابــي	طالــب.	وال	نجــد	تبريــراً	
ــم	إســتخالف	 ــي	أذهانه ــن	إال	ألن	ف ــن	الطرفي ــا	َورد	م ــكل	م ل

النبــّي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	لــه.

ومــن	الشــواهد	أيضــاً	مــا	يذكــره	ابن	أبــي	الحديد:	»مــّر	المغيرة	
بــن	شــعبة	بأبــي	بكــر	وعمــر	وهمــا	جالســان	علــى	بــاب	النبــّي	
صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	حيــن	قُبــض،	فقــال:	مــا	يقعدكمــا؟	
ــه.	 ــاًّ	-	يخــرج	فنبايع ــان	علي ــذا	الرجــل	-	يعني ــاال:	ننتظــر	ه ق
فيقــول	المغيــرة:	أتريــدون	ان	تنتظــروا	َحبـَـل	الحبلــى	مــن	أهــل

)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	6	-	ص	19



	البيت؟	وّسعوها	في	قريش	تتّسع«	)1(

ــا	بكــر	 ــى	ان	اب ــدل	بشــكل	واضــح	ايضــاً	عل ــة	ت وهــذه	الرواي
ــى	 ــا	معن ــة،	وإال	فم ــي	الخالف ــّي	ف ــق	عل ــان	بح ــر	يعترف وعم
إنتظارهمــا	علــى	بابــه	ليبايعاه؟.	وتــدّل	ايضاً	علــى	أن	اإلرتكاز	
الــذي	فــي	ذهــن	الُمغيــرة	هــو	أن	الخالفة	في	بني	هاشــم	خاّصة،	
وعنــد	اإلمــام	عليــه	الّســالم	تحديــداً،	ولذلــك	يقتــرح	توســعتها	

لتكــون	فــي	قريــش	عامــة،	ولــذا	يقــول	عليــه	الّســالم:

ــةَ	ِمــْن	قَُريــش	ُغِرُســوا	فـِـي	هــَذا	اْلبَْطــِن	ِمــْن	هَاِشــم، 	األَئِمَّ إِنَّ

ــْم	 ــْن	َغْيِره ــُوالَةُ	ِم ــُح	اْل ــَواهُْم،	َوالَ	تَْصلُ ــى	ِس ــُح	َعلَ الَ	تَْصلُ

ــة	144( )خطب

الشــواهد	وغيرهــا	اّن	الصحابــة	بأجمعهم	 فنســتفيد	مــن	كل	هــذه
ــه	وســلّم	 ــه	عليــه	وآل ــى	الل ــة	النبــّي	صلّ كانــوا	يعرفــون	بوصيّ
لعلــّي،	ويكفينــا	للتأكــد	مــن	هذا	األمــر،	كالم	اإلمام	عليه	الّســالم	

حيــث	يقــول:

ــَي	ِمنهَــا 	َمَحلِّ ــُم	أَنَّ ــْد	تَقَمََّصهــا	فُــالٌن،	َوإِنَّــهُ	لَيَْعلَ أََمــا	َواللــه	لَقَ

َحــا	)خطبــة	3( 	القُْطــِب	ِمــَن	الرَّ َمَحــلُّ

فهــذا	إتّهــام	صريــح	ألبــي	بكــر	بمعرفتــه	بأحقيــة	اإلمــام	عليــه	
الّســالم	بالخالفــة،	ومــن	كالمــه	أيضــا	فــي	إتهــام	الصحابــة	فــي

)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	6	-	ص	43



ــة	 ــى	بيع ــوا	عل ــا	عزم ــم	لّم ــه	له ــن	مخاطبت ــا	ورد	م ــك،	م 	ذل
ــان: عثم

	َمــا 	بِهـَـا	ِمــْن	َغْيــِري،	َوَواللــِه	أَلُْســلَِمنَّ لَقـَـْد	َعلِْمتـُـْم	أَنَّــي	أََحــقُّ

َســلَِمْت	أُُمــوُر	اْلُمْســلِِميَن	)خطبــة	73(

وهنــاك	مواضــع	أخــرى	كثيــرة	فــي	نهــج	البالغــة	يذكــر	فيهــا	
اإلمــام	عليــه	الّســالم	أحقيته	بالخالفــة،	ويتظلّم	من	قومه	لســلبهم	

قولــه: ،	فمــن	ذلــك إيــاه

ـَك	ياْبــَن	أبِــي	طَالِــب	َعلَــى	هــَذا	األَْمــِر َوقَــال	قَائِــٌل:	إِنّـَ

	 لََحِريــٌص.	فَقُْلــُت:	بـَـْل	أَْنتـُـْم	َواللِه	أْحــَرُص	َوأَْبَعــُد،	َوأَنَا	أََخصُّ

َوأَْقــَرُب،	َوإِنََّمــا	طَلَْبــُت	َحقـّـاً	لـِـي	َوأَْنتـُـْم	تَُحولـُـوَن	بَْينـِـي	َوبَْينَهُ،	

ــِة	فِي	 ْعتـُـهُ	)2(	بِاْلُحجَّ ــا	قَرَّ َوتَْضِربـُـوَن	َوْجِهــي	)1(	ُدونـَـهُ،	فَلَمَّ

ــي	 ــا	يُِجيبُنِ ــْدِري	َم ــَت	الَ	يَ ــهُ	بُِه 	َكأَنَّ ــبَّ اْلمــالِء	اْلَحاِضِريــَن	هَ

ــِه	)خطبــة	172( بِ

ويحّدث	عليه	الّسالم	عن	قريش	فيقول:

َوأَْجَمُعوا	َعلَى	ُمنَاَزَعتِي	أَْمراً	هَُو	لِي	)خطبة	172(

فََجَزْت	قَُرْيشاً	َعنِّي	اْلَجَواِزي،	)1(	فَقَْد	قَطَُعوا	َرِحِمي،
)1(	َضْرَب	الوجه:	كناية	عن	الرد	والمنع.

)2(	قرعته	بالحجة:	من	قرعه	بالعصا	ضربه	بها.



ي	)كتاب	36( 	َوَسلَبُونِي	ُسْلطَاَن	اْبِن	أُمِّ

ومما	صرح	به	عليه	الّسالم	عن	أحقيته	بالخالفة	قوله:

ــا	َمضــى	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	تنـَـاَزَع	اْلُمْســلُِموَن	األَْمــَر فلمَّ

ِمــْن	بَْعــِدِه،	فََواللــِه	َمــا	َكاَن	يُْلقـَـى	فـِـي	ُروِعــي	)2(	َوالَ	يَْخطـُـُر	

	اْلَعــَرَب	تُْزِعــُج	هــَذا	األَْمــَر	ِمــْن	بَْعــِدِه	صلـّـى	اللــه	 بِبَالِــي،	أَنَّ

ــوهُ	َعنِّــي	ِمــْن	بَْعــِدِه	 عليــه	وآلــه	َعــْن	أَْهــِل	بَْيتـِـِه،	َوالَ	أَنَّهـُـْم	ُمنَحُّ

)كتــاب	62(

ــم	يكــن	ليّدعــي	 ــه	الّســالم	ل ــإن	اإلمــام	علي وبطبيعــة	الحــال،	ف
أحقيّتــه	بالخالفــة،	ويتظلـّـم	مــن	قومــه	ألنهــم	ســلبوه	حقــه،	لــوال	
وجــود	النــص	عليــه	مــن	النبــّي	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	
والوصيــةّ	لــه.	وهــو	يخبرنــا	عــن	هــذه	الوصيــة	فــي	معــرض	

حديثــه	عــن	أهــل	البيــت	حيــث	يقــول:

ــةُ ــةُ	َوالِوَراثَ ــُم	الَوِصيَّ ــِة،	َوفِيِه 	الِواليَ ــقِّ ــُص	َح ــْم	َخَصائِ لَهُ

)خطبــة	2(

)1(	الَجوازي:	جمع	َجاِزية	وهي	النفس	التي	تجزي،	كناية	عن	
المكافأة،	وقوله:	جزأتهم	الجوازي،	دعاء	عليهم	بالجزاء	على	

أعمالهم.
)2(	الُروع	بضم	الراء:	القلب،	أو	موضع	الَرْوع	منه	بفتح	الراء	

أي	الفََزع.



والســؤال	الــذي	يُطــرح	هنــا:	إذا	كانــت	الخالفــة	مــن	حــق	
ــه	 ــه	علي ــى	الل ــّي	صلّ ــة	النب ــالم	بوصي ــه	الّس ــّي	علي ــام	عل اإلم
وآلــه	وســلّم	لــه،	وكان	الصحابــة	جميعــاً	يعرفــون	ذلــك،	فلمــاذا	
ــه	الّســالم	عــن	الخالفــة،	وأبعادهــا	 أراد	اآلخــرون	أبعــاده	علي
عنــه؟	جــواب	ذلــك	هــو	موضــوع	بحثنــا	فــي	الفصــل	الثّالــث.



 

 الفصل	الثّالث:	

المؤامرة	الكبرى

األحداث	الخطيرة

ــك	اليــوم	 ــى	الّذهــن	فــوراً	ذل ــادر	إل عندمــا	تُذكــر	الخالفــة،	يُتب
الّصيفــي	مــن	الســنة	الحاديــة	عشــرة	للهجــرة.	فــي	ذلــك	اليــوم،	
مكانــان	مــن	مدينــة	الرســول	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	كانــا	
ــة	 ــى	األّم ــر	عل ــا	أثرهــا	الكبي ــرة	كان	له ــاً	خطي يشــهدان	أحداث

االســالمية	جمعــاء.

ــّي	 ــث	كان	النب ــم	حي الّرســول	الكري ــزل ــكان	األّول	هــو	من الم
صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	قــد	نفــض	يديــه	مــن	هــذه	الحيــاة	
الدنيــا،	مختتمــاً	ســنيناً	طويلــة	مــن	الّجهــاد	والعنــاء،	فــي	ســبيل	
رســالة	اإلســالم	التــي	جــاء	بهــا.	إختتــم	هــذه	الّســنين	كأّي	حــّي	
ــي	 ــه	ف ــا.	وكان	بجانب ــى	بارئه ــّروح	ال ــاء،	فأســلم	ال مــن	األحي
هــذه	األثنــاء	إبــن	عمــه	علــّي	بــن	أبــي	طالــب	يتولّــى	تجهيــزه	
لمواراتــه	فــي	مثــواه	األخيــر،	ال	يهّمــه	شــيء	ســوى	إنجــاز	هذا	

األمــر	كمــا	يجــب.

ويأتــي	العبــاس،	عــّم	اإلمــام	عليــه	الّســالم،	ليقاطعه	عــن	مهمته	
ويقــول	لــه:	أمــدد	يــدك	ابايعــك	فيقــول	النــاس:	عــّم	رســول	اللــه	



اإلمام	 بايــع	إبــن	عم	الّرســول،	فــال	يختلف	عليــك	إثنان.	فيجيبــه
عليــه	الّســالم	وهــو	ال	يرفــع	بصــره	عــن	الجثمــان	الكريــم:	لنــا	
اللــه	يــا	عــم	شــغل.	ومــا	إن	خــرج	العبــاس	حتــى	دخــل	 برســول
ــالم	 ــه	الّس ــام	علي ــى	اإلم ــن	حــرب	عارضــاً	عل ــفيان	ب ــو	س اب
هــذا	محمــد	قــد	 لــه:	يــا	ابــا	الحســن، نفــس	عــرض	عمــه،	فيقــول
مضــى	الــى	ربــه،	وهــذا	تراثــه	لــم	يخــرج	عنكــم،	فإبســط	يــدك	
أبايعــك،	فإنــك	لهــا	أهــل.	فيجيبــه	اإلمــام	عليــه	الّســالم:	يــا	ابــا	

حنظلــة،	هــذا	أمــر	ليــس	يخشــى	مغبــة	الريــث	والتمهــل.

وهــذا	الــرد	مــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	يشــّع	بالثّقــة	أنــه	ال	منــازع	
حقـّـه،	لــذا	نــراه	ال	يســتعجل	األمــور.	ولكــن	أبــا	ســفيان	 فــي لــه
الــذي	خــرج	لتــّوه،	والعبــاّس	الــذي	ســبقه،	يلتقيــان	فــي	الخــارج	
ــاع	 ــان	األمــر،	ويعــودان	معــاً،	عســى	أن	يســتطيعا	إقن فيتباحث
اإلمــام	عليــه	الّســالم	بقبــول	طلبهمــا.	ولكن	جــواب	اإلمــام	عليه	
الّســالم	واحــد	ال	يتغيــر،	»انــي	أحــب	أن	أصحــر	بهــا،	وأكــره	

ان	أبايــع	مــن	وراء	رتــاج«	)1(

ــن	وراء	 ــة	م ــاص	البيع ــالم	إقتن ــه	الّس ــام	علي ــض	اإلم ــد	رف لق
أظهــر	المســلمين،	فيأبــى	إال	أن	يبايــع	علــى	رؤوس	األشــهاد،	

مــع	وثوقــه	بــأن	هــذا	االمــر	ال	يفلــت	مــن	يديــه.

ولكن	على	ماذا	يدل	هذا	اإلصرار	من	ابي	سفيان	والعباس

)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	2	-	ص	48



	علــى	اســتعجال	المبايعــة؟	هــل	كانــا	يحدســان	بوجــود	مؤامــرة	
ــة	مــن	صاحبهــا	 ــزاع	الخالف ــاك	خيوطهــا	فــي	الظــالم	إلنت تُح
الشــرعي؟	أم	كان	ذلــك	مجــرد	اســتعجال	لألمور؟	لــو	اتّهمنا	ابا	
ســفيان	بأنــه	يريــد	تســجيل	يــد	بيضــاء	لــدى	اإلمــام	عليه	الّســالم	
ــاس؟	 ــاذا	نســتطيع	تفســير	موقــف	العبّ ــه،	فبم بطرحــه	والءه	ل
ــا	كان	 ــى	جــاء	الجــواب،	فبينم ــة	حت ــم	تمــض	ســاعات	قليل ول
ــه	 ــى	الل ــّي	صلّ ــز	النب ــزال	مشــغوالً	بتجهي ــا	ي ــالم	م ــه	الّس علي
عليــه	وآلــه	وســلّم	إذ	بــه	يســمع	تكبيــر	القــوم	فــي	المســجد	وهــم	
يبايعــون	أبــا	بكــر،	بعــد	أن	تــم	لــه	األمــر	أثــر	إجتمــاع	الســقيفة.

والســقيفة	هــي	المــكان	اآلخــر	الــذي	قلنــا	فــي	أول	حديثنــا	فــي	
هــذا	الفصــل،	أنــه	كان	يشــهد	احداثــاً	خطيــرة	ذات	أثــر،	فمــاذا	

كان	يحــدث	هنــاك؟

تآمر	األنصار

يحيكــون	مؤامرتهــم	 فــي	ســقيفة	لِبنــي	ســاعدة	إجتمــع	األنصــار
إلقتنــاص	الخالفــة	مــن	أيــدي	أصحابهــا	الشــرعيين.	واألنصار	
كانــوا	علــى	علــم	بوصيــة	النبــي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	
لعلــّي	عليــه	الّســالم	فهــم	الذيــن	نصــروا	النبــّي	وآووه	وعايشــوه	
عــدم	اطاّلعهــم	على	هــذا	النص،	 فــي	فتــرات	حياتــه،	فــال	يُعقل
وقــد	ســبق	ونقلنــا	تصريــح	زيــد	بــن	أرقــم	بأولويــة	علــّي	عليــه	

الّسالم.



وهنــا	يطــرح	الســؤال	الســابق	نفســه	بشــدة:	لمــاذا	يخالــف	
األنصــار	رغبــة	النبــي	بعــد	مماتــه،	بالّرغــم	مــن	جهادهــم	

ــه؟ ــة	حيات ــه	طيل ــن	يدي ــادق	بي الّص

الــذي	نعتقــده	-	فــي	مقــام	تبريــر	موقــف	االنصــار	-	هــو	أنهــم	
كانــو	يحدســون،	أو	يعلمــون	بوجود	مؤامرة	تحــاك	خيوطها	من	
أجــل	إبعــاد	الخالفــة	عــن	علــّي	عليــه	الّســالم،	صاحــب	الحــق	
ــم	 ــدار	حديثه ــر	أن	م ــذا	التبري ــى	ه ــا	عل ــهد	لن الشــرعي.	ويش
طــوال	الجلســة	كان	عــن	كيفيــة	اســتداللهم	وتمتيــن	حّجتهــم	فــي	
مواجهــة	المهاجريــن	عندمــا	ينازعونهــم	أمــر	الخالفــة،	ونظرة	
صغيــرة	علــى	جدالهــم	ذلــك	اليــوم	توضــح	هــذا	هــذا	األمــر.

قــال	ابــن	ابــي	الحديــد	فــي	شــرحه	علــى	النهــج،	عنــد	الحديــث	
عــن	إجتمــاع	األنصــار:	ثــم	أنهــم	تــرادوا	الــكالم	بينهــم،	فقالــوا:	
إن	جــاءت	مهاجــرة	قريش	فقالوا:	نحــن	المهاجرون،	وأصحاب	
ــون،	ونحــن	 ــه	وســلّم	األّول ــه	وآل ــه	علي ــى	الل ــه	صلّ رســول	الل
عشــيرته	وأوليــاؤه،	فعــالَم	تنازعوننــا	هــذا	األمــر	مــن	بعــده؟	
ــى	 ــم	أمير...ال ــر	ومنك ــا	امي ــول:	من ــم	إذا	نق ــة	منه ــت	طائف فقال

نهايــة	الحديــث	)1( 

فنالحــظ	بوضــوح	أنهــم	يهيّئــون	أنفســهم	لجــدال	وإحتجــاج	مــع	
المهاجريــن،	ولــم	يأتــوا	علــى	ســيرة	بنــي	هاشــم	وعلــّي	عليــه	

)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	6	-	ص	6



ــة	 ــّمون	رائح ــوا	يستش ــم	كان ــك	اال	ألنه ــا	ذل ــداً،	وم ــالم	أب الّس
الطّمــع	مــن	المهاجريــن	لإلســتيالء	علــى	الخالفــة،	تمامــاً	كمــا	
كان	العبـّـاس	وابــو	ســفيان	متأكــدان	من	ذلك	حين	جــاءا	يصّران	

علــى	اإلمــام	عليــه	الّســالم	ليقبــل	مبايعتهمــا.

وأمــا	كيــف	حــَدَس	كل	هــؤالء	بوجــود	مؤامــرة،	فالــذي	نظنــه	
أّن	حدســهم	هــذا	كان	وليــد	مالحظــات	عديــدة	حدثــت	فــي	المــّدة	
األخيــرة	لحيــاة	النبــّي	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم،	بــل	فــي	
ــيقها	 ــا	وتنس ــالل	تجميعه ــن	خ ــتطاعوا	م ــرة،	إس ــه	األخي أيام
ــك	 ــا	أن	يســتنتجوا	وجــود	هــذه	المؤامــرة.	فمــن	تل ــع	بعضه م
المالحظــات	التــي	يمكــن	أن	يكونــوا	دّونوهــا	هــي	عــدم	خــروج	
ــع	 ــّي	جمي ــر	النب ــي	أم ــة	أســامة	الت ــي	بعث ــر	ف ــر	وعم ــي	بك أب
النــاس	باإللتحــاق	بهــا	ولكنهمــا	لــم	يفعــال،	ومــا	ذلــك	إال	ليبقيــا	

قريبيــن	مــن	األحــداث	المســتجدة.

ــه	 ــه	علي ــى	الل ومالحظــة	أخــرى	هــي	عندمــا	أمــر	النبــي	صلّ
وآلــه	وســلّم	بَكتــف	ودواة	ليكتــب	للنـّـاس	كتابــاً	لــن	يضلـّـوا	بعــده	
أبــدا،	حيــث	رأوا	ُعمــر	ويوافقــه	آخــرون	يمتنعــون	عــن	إجابــة	
طلــب	النبــّي	لعلمهــم	أنــه	ســيوصي	خطيــاً	بالخالفــة	لعلــّي	عليــه	

الّســالم.

والمالحظــة	الثالثــة	هــي	ثــورة	عمــر	علــى	أهــل	المدينــة	عندمــا	
أخــذوا	يتناقلــون	خبــر	وفــاة	النبــّي	صلـّـى	اللــه	عليه	وآله	وســلّم،	



وأخــذ	يهــّدد	بســيفه	كل	مــن	يقــول	بــأن	محمــداً	قــد	مــات،	ولــم	
تهــدأ	ثائرتــه	إال	عندمــا	وصــل	أبــو	بكــر	الــى	المدينــة	-	وقد	كان	
خارجهــا	-	حينئــذ	اطمئــن	ُعمــر	إلــى	إن	مــا	رتّبــه	مــع	رفيقــه	

ســيكون	علــى	مــا	يريــدان،	فهــدأت	ثائرتــه.

ــا،	 ــر	غيره ــاك	كثي ــون	هن ــا	يك ــات،	وربم ــذه	المالحظ كل	ه
كانــت	كافيــة	لتثيــر	شــكوك	األنصــار	حــول	وجــود	المؤامــرة	
التــي	نتحــدث	عنهــا،	ولذلــك	أرادوا	بإجتماعهــم	هــذا	إســتعجال	
ــم	 ــة	ل ــي	الحقيق االمــور،	وجــذب	االمــر	نحوهــم.	فاألنصــار	ف
ــن	 ــم	يك ــف،	إذ	ل ــذا	الموق ــل	ه ــهم	لمث ــوا	أنفس ــد	هيّئ ــوا	ق يكون
ــي	فــرض	 ــف	الحال ــل	الموق ــة،	ب عندهــم	طمــع	ســابق	بالخالف
ــم	 ــي	أمره ــدارس	ف للتّ ــوا ــك	اجتمع ــم	فرضــاً،	لذل ــه	عليه نفس
وموقفهــم	المقبــل،	وعندمــا	أيقنــوا	أن	المهاجريــن	لــن	يســمحوا	
بوصــول	الخالفــة	الــى	علــّي	كان	عليهــم	إتخــاذ	موقــف	ســريع	
ليمنعــوا	المهاجريــن	مــن	الوصــول	اليهــا،	ودافعهــم	هــو	االتــي:

األنصــار،	ُســّموا	بهــذا	اإلســم	لمناصرتهــم	النبــّي	يــوم	لــم	يكــن	
لــه	نصيــر،	فحاربــوا	بيــن	يديــه	وقتلــوا	الكثيريــن	مــن	أعدائــه	
مــن	أهــل	مكــة،	ولذلــك	كانــوا	يخشــون	مــن	تولـّـي	المهاجريــن	
الخالفــة	خوفــاً	مــن	قيامهــم	بأخــذ	ثأرهــم	القديــم	منهــم.	وزاد	في	
تخّوفهــم	هــذا	أنهــم	طالمــا	ســمعوا	النبــّي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	
وســلّم	يقــول	لهــم:	»إِنَُّكــْم	َســتَْلقَْوَن	بَْعــدي	أَثـَـَرةً	فاْصبـِـُروا	َحتَّــى	

تلقَْونـِـي	علـَـى	اْلحــْوِض« )1(



)1(	أخرجه	البخاري	في	كتاب	فضائل	الصحابة،	)1381/3(،	
رقم:	)3581(،	ومسلم	في	كتاب	اإلمارة	)1474/3(،	رقم:	

.)1845(

ف	االنصــار	هــذا	فــي	كالم	الحبــاّب	بــن	المنذر	 وقــد	ظهــر	تخــوُّ
حيــث	قــال	فــي	مناظرتــه	مــع	المهاجريــن	يــوم	الســقيفة:»ولكنّا	
نخــاف	أن	يليهــا	بعدكــم	مــن	قتلنــا	أبناءهــم	وإخوانهم«	فــاذا	كان	
ــأره	 هــذا	الجيــل	مــن	المهاجريــن	يمنعــه	إيمانــه	مــن	األخــذ	بث

فمــن	يضمــن	لهــم	األجيــال	القادمــة	أاّل	تفعــل	ذلــك؟.

وأبــو	بكــر	قــد	أدرك	تخّوفهــم،	لذلــك	أخــذ	يطمئنهــم	فقال:»ليــس	
بعــد	المهاجريــن	األّوليــن	عندنــا	بمنزلتهم،	فنحن	األمــراء	وأنتم	
الــوزراء«.	فأفهَمهــم	بذلــك	أّن	تخوفهــم	فــي	غيــر	محلّــه،	فــان	
اإلمــارة	ســيتوالها	المهاجــرون	األّولــون،	وهــؤالء	ليــس	بينهــم	
وبيــن	األنصــار	أي	دمــاء	يخشــى	ثورانهــا،	ومن	قبيــل	الضمانة	
ــى	 ــم	عل ــذا	إطاّلعه ــي	ه ــوزارة،	ويعن ــي	منصــب	ال ــم	ف عيّنه
جميــع	األمــور	قبــل	إبرامهــا،	وهــذا	مــا	يشــعرهم	باالطمئنــان،	

علــى	مــا	يُفتــرض.

وحيــث	شــعر	األنصــار	أن	االمــر	قــد	خــرج	مــن	أيديهــم	عــادوا	
للتمّســك	بآخــر	أمــل	لديهــم	إلبعــاد	المهاجريــن	عــن	اإلســتيالء	
علــى	الخالفــة،	فطرحــوا	إســم	علــّي	عليــه	الّســالم	كأحــق	الناس	
بهــذا	االمــر،	فقالــوا:»ال	نبايــع	اال	عليــا«.	فمــع	وجــود	علــّي	في	
منصــب	الخالفــة	فانهــم	ال	يخشــون	شــيئاً	ممــا	كانــوا	يتحــرزون	



منــه،	حيــث	أنهــم	يعلمــون	اّن	العــدل	هــو	الحاكــم	عنــد	علــّي	فال	
يجــور	عليهــم	بحــال	مــن	األحــوال،	وهــو	علــى	أيــة	حــال	ليــس	
موتــوراً	مــن	أحــد،	بــل	هــو	الــذي	وتــر	المهاجريــن	ولّوعهــم،	

كان	قــد	فــات. ولكــن	األوان

إحتجاج	اإلمام	عليه	الّسالم

باَغــت	المهاجــروَن	األنصــاَر	بدخولهــم	عليهــم	فــي	إجتماعهــم	
الســّري	تحــت	الســقيفة،	وأفســدوا	عليهــم	أمرهــم،	إذ	ســرعان	
مــا	انقلبــت	األمــور	رأســاً	علــى	َعقــب	وتّمــت	المبايعــة	ألبــي	
بكــر.	ونحــن	لــن	ندخــل	بتفصيــل	احتجــاج	كال	الطرفيــن	علــى	
اآلخــر،	بــل	نكتفــي	بذكــر	مــا	جــاء	علــى	لســان	اإلمــام	عليــه	
الّســالم	فــي	نهــج	البالغــة،	مــن	احتجــاج	علــى	الطرفيــن	معــاً،	

وإبطــال	مــا	تمســكوا	بــه،	فمــن	ذلــك:

قالــوا:	لّمــا	انتهــت	إلــى	أميــر	المؤمنيــن	عليــه	الســالم	أنبــاء

الســقيفة	)1(	بعــد	وفــاة	رســول	اللــه	صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه،

ــا	 ــت	من ــوا:	قال ــت	االنصــار؟	قال ــه	الســالم:	مــا	قال ــال	علي قَ

أميــر	ومنكــم	أميــر.	قـَـال	عليه	الســالم:	فَهـَـالَّ	اْحتََجْجتـُـْم	َعلَْيِهْم	

ــى	بـِـأَْن	يُْحَســَن	 	َرُســوَل	اللــِه	صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه	َوصَّ بـِـأَنَّ
)1(	سقيفة	بني	ساعدة:	اجتمع	فيها	بعض	الصحابة	بعد	وفاة	

النبي	صلى	الله	عليه	وآله	وسلم	الختيار	خليفة	له.	



إِلـَـى	ُمْحِســنِهْم،	َويُتََجــاَوَز	َعــْن	ُمِســيئِِهْم؟	قالــوا:	ومــا	فــي	هــذا

مــن	الحّجــة	عليهــم؟	فقَــال	عليــه	الســالم:	لَــْو	َكانَــِت	االمــارة	

فِيهــْم	لَــْم	تَُكــِن	اْلَوِصيَّــةُ	بِِهــْم.	ثــم	قــال:	فََمــاَذا	قَالَــْت	قَُرْيــٌش؟	

قالــوا:	احتجــت	بأَنهــا	شــجرة	الرســول	صلــى	الله	عليــه	وآله.	

ــَجَرِة،	َوأََضاُعــوا	الَّثَمــَرةَ. ــوا	بِالشَّ ــال	عليــه	الســالم:	اْحتَجُّ فقَ

)خطبة	66(

ويعنــي	بالثمــرة	أهــل	البيــت	كمــا	هــو	واضــح.	وفــي	مــكان	آخر	
يقــول	عليه	الّســالم:

َحابــِة َحابَــِة	َوال	َتَُكــوُن	بِالصَّ َواَعَجبَــاهُ!	أَتَُكــوُن	اْلِخالَفَــةَ	بِالصَّ

َواْلقََرابـَـِة؟	وروي	لــه	شــعر	فــي	هــذا	المعنــى،

بِهــَذا	 فََكْيــَف	 	* أُُموَرهُــْم	 َملَْكــَت	 ــوَرى	 بِالشُّ ُكْنــَت	 فَــإِْن	

ـُب ُغيّـَ َواْلُمِشــيُروَن	

َوإِْن	كْنــَت	بِاْلقُْربـَـى	َحَجْجــَت	َخِصيَمهُْم	*	فََغْيــُرَك	أَْولَى	بِالنَّبِّي	

َوأَْقَرُب.)حكمة180(

يكــون	عليــه	الّســالم	قــد	ســّد	عليهم	جميــع	المنافــذ،	فإنهم	 وبذلــك
إن	كانــوا	احتجــوا	بأنهــم	شــجرة	رســول	اللــه	صلـّـى	اللــه	عليــه	
وآلــه	وســلّم	فليــس	هنــاك	مــن	هــو	أقــرب	الــى	النبــّي	مــن	بنــي	
هاشــم	وعلــّي	عليــه	الّســالم.	وإن	كانــوا	توّصلــوا	الــى	الخالفــة	
بالشــورى،	فــإن	أول	مــن	يجــب	مشــاورته	وأخذ	رأيه	هــم	قرابة	



االثنــاء.	وفي	 النبــّي	وقــد	كانــوا	جميعــا	مالزميــن	داره	فــي	تلــك
لإلمــام	اإلــى	معاويــة	فــي	مقــام	اإلحتجــاج	علــى	حقـّـه	في	 كتــاب

جميــع	األحــوال،	كتــب	عليــه	الّســالم:	

ــقِيفَِة	بَِرُســوِل 	اْلُمهَاِجــُروَن	َعلَى	األَْنَصاِر	يَْوَم	السَّ ــا	اْحتـَـجَّ َولَمَّ

ــِن	 ــإِْن	يَُك ــْم	)1(	فَ ــوا	َعلَْيِه ــه	فَلَُج ــه	وآل ــه	علي ــى	الل ــه	صل الل

ــاُر	 ــِرِه	فَااْلْنَص ــْن	بَِغْي ــْم،	َوإِْن	يَُك ــا	ُدونَُك 	لَنَ ــقُّ ــِه	فَاْلَح ــُج	بِ اْلفَلَ

ــاب	28( ــى	َدْعَواهُْم.)كت َعلَ

مــن	المعلــوم	أن	حجــة	المهاجريــن	كانــت	أنهــم	شــجرة	رســول	
اللــه،	وبهــا	تمكنــوا	مــن	إســكات	األنصــار	وقطــع	محاججتهــم	
ــة	 ــن	صحيح ــة	المهاجري ــت	حج ــو	كان ــة،	فل ــم	بالخالف بأحقيّته
ــه	حيــث	 ــات	أحقيّت ــه	الّســالم	يتمّســك	بهــا	إلثب فــان	اإلمــام	علي
أنــه	كالثمــرة،	بمعنــى	أنــه	أقــرب،	وإن	كانــت	حجتهــم	خاطئــة	

فــإن	احتجــاج	األنصــار	قائــم	علــى	حالــه.

وحيــث	انتهــى	عليــه	الّســالم	مــن	إبطــال	إحتجــاج	القــوم،	أخــذ	
فــي	االحتجــاج	لنفســه،	ليظهــر	أنه	صاحــب	الحــق	دون	منازع،	

وجاءهــم	مــن	طريقين:

األّول:	ســلك	فيــه	نفــس	الطريــق	الــذي	ســلكوه	فــي	احتجاجهــم،	
وهــو	دعــوى	القرابــة،	صحيــح	انــه	يســتنكر	عليهــم	أن	تكــون	

)1(	فَلَجوا	عليهم	أي:	ظفروا	بهم	



ــه	نفســه	 ــزم	ب ــا	أل ــزم	الخصــم	بم ــه	يُل ــة،	ولكن ــة	بالقراب الخالف
ــالم:	 ــه	الّس ــول	علي فيق

ــباً، ــْوَن	نََس ــُن	األَْعلَ ــاِم	َونَْح ــَذا	اْلَمق ــا	بِه ــتِْبداُد	َعلَْينَ ــا	االْس أمَّ

ْت	 ُســوِل	نَْوطــاً	)1(	فَإنَّهـَـا	َكانَْت	أَثََرةً	)2(	َشــحَّ وَن	بِالرَّ َواالَشــدُّ

ــة ــوُس	آَخِريَن.)خطب ــا	نُف ــَخْت	َعْنهَ ــْوم،	َوَس ــوُس	قَ ــا	نُفُ َعلَْيهَ

)162

وفي	كتابه	المتقدم	الى	معاوية،	كتب	عليه	الّسالم:

ــاب ــى	بِالطَّاَعِة.)كت ــاَرةً	أَْولَ ــِة،	َوتَ ــى	بِاْلقََرابَ ةً	أْولَ ــرَّ ــُن	َم فَنَْح

)28

َوقـَـال	قَائـِـٌل:	إِنَّــَك	ياْبــَن	أبِي	طَالِب	َعلـَـى	هَذا	األَْمــِر	لََحِريٌص.

	َوأَْقَرُب. فَقُْلــُت:	بـَـْل	أَْنتـُـْم	َواللــِه	أْحــَرُص	َوأَْبَعــُد،	َوأَنـَـا	أََخــصُّ

)خطبة	172(

إلثبــات	حقه،	 الطريــق	الثّانــي	الــذي	ســلكه	اإلمــام	عليــه	الّســالم
كان	بإظهــار	لياقتــه	وجدارتــه	بهــذا	المنصب،	فهــو	كان	ال	يرى	
ــه	 أحــدا	أجــدر	منــه	بتوليــه	فنــراه	يصــف	نفســه	وأهليتــه	لتولّي

بقوله:

)1(	النَْوط	بالفتح:	التعلّق	وااللتصاق.
)2(	االثَرة:	االختصاص	بالشيء	دون	مستحقه.



ــَي 	َمَحلِّ ــُم	أَنَّ ــهُ	لَيَْعلَ ــالٌن،	َوإِنَّ ــا	)1(	فُ ــْد	تَقَمََّصه ــه	لَقَ ــا	َوالل أََم

ــْيُل،	َوال	 ــي	السَّ ــِدُر	َعنِّ ــا،	يَْنَح َح ــَن	الرَّ ــِب	ِم 	القُْط ــا	َمَحــلُّ ِمنهَ

ــة	3( 	الطَّْيُر.)خطب ــيَّ ــى	إِلَ يَْرقَ

وإن	 فهــو	عليــه	الّســالم	يشــير	الــى	علــّو	مكانتــه	وســمّو	منزلتــه
كان	عنــد	النــاس	مــن	فضــل،	فإنمــا	هــو	ممــا	تدفّق	مــن	حوضه،	
فأصابــه	النــاّس،	ومــن	كانــت	هــذه	منزلتــه	وهــذا	مقامــه	كيــف	
آمــرا؟	مــن	 يُعقــل	أن	يكــون	مأمــورا	ويكــون	مــن	هــو	أدون	منــه
ــى	يحظــى	 ــه	حت ــرا	مــن	رعيت ــي	خي ــون	الوال ــي	ان	يك المنطق

بطاعتهــم	وإحترامهــم.

وال	شــك	عندنــا	فــي	أفضليــة	علــّي	عليــه	الّســالم	علــى	جميــع	
صحابــة	النبــي،	وحتــى	بعــض	المصححيــن	لخالفــة	مــن	ســبقه	
يعترفــون	بأفضليتــه،	ولكنهــم	يســتدركون	قائليــن:»ال	بــأس	بأن	
يتولــى	المفضــول	علــى	الفاضــل«.	أي	حتــى	لــو	كان	علــّي	هــو	
األفضــل،	فــال	مانــع	أن	يتولــى	عليــه	مــن	هــو	دونــه	فــي	ذلــك،	
واإلمــام	عليــه	الّســالم	يرفــض	هــذا	المنطق	مــن	أساســه	فيقول:

ــِه، ــْم	َعلَْي ــِر	أَْقَواهُ ــَذا	األَْم ــاِس	بِه 	النَّ ــقَّ 	أََح ــاُس،	إنَّ ــا	النَّ أَيُّهَ

ــاِغٌب ــَغَب	)2(	َش ــإِْن	َش ــِه،	فَ ــِه	فِي ــِر	الل ــْم	بِأَْم َوأَْعلَُمهُ
)1(	تَقَّمَصها:	لبسها	كالقميص.	

)2(	الشغب:	تهييج	الفساد.	



اْستُْعتَِب	فَإِْن	أَبَى	قُوتَِل.)خطبة	173(

موقف	اإلمام	عليه	الّسالم

يأبــى	بعــض	الباحثيــن	إال	أن	يصــّور	لنــا	اإلمــام	عليــه	الّســالم	
وكأنــه	ذلــك	الُمســالم	الوديــع،	الــذي	أُخــذت	منــه	الخالفــة	ولــم	
يحــاول	أن	يحــّرك	ســاكناً	إلظهــار	أحقيّتــه	بهــا،	بــل	بايــع	كمــا	
ــض	 ــى	النّقي ــر	-	عل ــض	اآلخ ــا	البع ــاس.	بينم ــائر	الن ــل	س فع
ــتمرة	 ــورة	مس ــه	كان	ث ــه	وكأن ــاً	-	يصورون ــؤالء	تمام ــن	ه م
علــى	هــؤالء	الذيــن	اغتصبــوا	حقـّـه،	وأنــه	كان	يتحيـّـن	الفــرص	
لإلنقضــاض	عليهــم،	ولــذا	كان	ال	بــّد	مــن	الوقــوف	عنــد	هــذه	
ــالم،	 ــه	الّس ــام	علي ــف	اإلم ــة	موق ــى	حقيق ــّرف	عل النقطــة	للتع
دأبنــا	فــي	هــذا	الكتــاب	نحــاول	إســتيضاح	موقفــه	مــن	 كمــا	هــو

خــالل	كالمــه	فــي	نهــج	البالغــة.

ــر	اإلمــام	عليــه	 ــه	يعبّ ــاب	ل ــى	كت ــة	رداً	عل ــاب	لمعاوي ففــي	كت
ــه،	فكتــب: ــى	مــا	كان	من الّســالم	عل

ــَمْخُشوُش	)1( ــُل	اْلـ ــاُد	اْلَجَم ــا	يُقَ ــاُد	َكَم ــُت	أُقَ ــي	ُكْن ــَت:	إِنِّ َوقُْل

	فََمَدْحــَت،	َوأَْن	 ــُذمَّ ــْد	أََرْدَت	أَْن	تَ ــَع،	َولََعْمــُر	اللــِه	لَقَ َحتَّــى	أُبَايِ
)1(	الجمل	المخشوش:	هو	الذي	ُجِعل	في	أنفه	الِخشاش	بكسر	
الخاء	وهو	ما	يدخل	في	عظم	أنف	البعير	من	خشب	لينقاد.	



ــى	اْلُمْســلِِم	ِمــْن	َغَضاَضــة	)1( تَْفَضــَح	فَاْفتََضْحــَت!	َوَمــا	َعلَ

ــاب ــي	ِدينِِه.)كت ــاّكاً	فِ ــْن	َش ــْم	يَُك ــا	لَ ــوَن	َمْظلُومــاً	َم ــي	أَْن	يَُك فِ

)28

ــع،	 ــى	يباي ــاد	حت ــه	كان	يق ــرف	بأن ــالم	يعت ــه	الّس ــام	علي فاإلم
ــي	رفضــه	للمبايعــة	 ــة،	وهــذا	يعن ــى	معاوي ــك	عل وال	ينكــر	ذل
وإســتنكاره	لهــا،	فاإلمــام	عليــه	الّســالم	لــم	يبايــع	أبــدا	اال	بعــد	
ــٍر	لمنصــب	 ــي	بك ــي	أب ــاة	فاطمــة،	أي	بعــد	أشــهٍر	مــن	تول وف

ــة. الخالف

ويــروي	فــي	كتــاب	اإلمامــة	والسياســة،	َرفــض	اإلمــام	عليــه	
الّســالم	للمبايعــة،	فيقــول:

ــع،	 ــّي	ليباي ــى	عل ــث	إل ــر	أن	يبع ــي	بك ــن	أب ــب	م ــر	طل اّن	عم
فأرســل	اليــه	قنفــذاً	فلــم	يحضــر،	فطلــب	عمــر	أن	يرســل	اليــه	
ثانيــاً	فأرســل	اليــه	قنفــذاً	أيضــا	فلــم	يحضــر،	فمضــى	اليــه	ُعمر	
بنفســه	ومعــه	جماعــة،	فتكلمــت	فاطمــة،	فــَرّق	لهــا	قــوم	منهــم	
فرجعــوا،	وبقــي	عمــر	ومعــه	قــوم	فأخرجــوا	عليــاً	وذهبــوا	بــه	
الــى	أبــي	بكــر،	وتهــّددوه	بالقتــل	إن	لــم	يبايــع،	فلــم	يُكرهــه	أبــو	
ــع	 ــت	فاطمــة	باي ــى	البيعــة	لمــكان	فاطمــة،	فلمــا	توفي بكــر	عل

مكرهــاً.

وطوال	الفترة	التي	استّمر	فيها	اإلمام	عليه	الّسالم	في

)1(	الَغضاضة:	النقص.



وكرهــه	لهــا،	لــم	يكــن	يحــاول	قــط	تأليــب	الناس	 	رفضــه	للبيعــة
الّســالم	 علــى	الخليفــة	أو	نقــض	بيعتــه،	فمــن	حــق	اإلمــام	عليــه
ــس	 ــه،	ولي ــوه	حق ــن	غصب ــك	الذي أن	يكــون	كارهــاً	ألمــر	أولئ
يعتــذر	الــى	النــاس	عــن	ذلــك،	ولكــن	أن	يكــون	قــد	بغــى	عليهــم	
ــل	 ــه	وال	يقب ــذا	أمــر	ال	يفعل ــاس	عليهــم،	فه ــب	الن وحــاول	تألي
مــن	أحــد	ان	يقــوم	بــه،	الن	معنــاه	الفتنــة	التــي	يرفضهــا	اإلمــام	

عليــه	الّســالم	ويحاربهــا.

نعــم	كل	مــا	فعلــه	اإلمــام	عليــه	الّســالم	انــه	خــرج	ليــاًل	ومعــه	
فاطمــة	والحســن	والحســين،	فأخــذ	يطــرق	أبــواب	األصحــاب	
داعيــاً	الــى	نفســه،	مذّكــراً	بعهــد	رســول	اللــه	صلـّـى	اللــه	عليــه	

وآلــه	وســلّم.

ــالم	كان	 ــه	الّس ــه	علي ــرج	في ــذي	خ ــل	ال ــه	أن	اللي ــذي	نظن وال
مســاء	يــوم	الســقيفة	حيــث	أن	كثــرةً	مــن	المهاجريــن	-	كبنــي	
زهــرة	وبنــي	أميــة	-	كانــت	غيــر	راضيــة	بعــد	عــن	المبايعــة،	
فمــن	الطبيعــي	أن	يحــاول	اإلمــام	عليــه	الّســالم	كســب	تأييد	هذه	
الفئــة،	وال	نظــن	أنــه	قــد	خــرج	فــي	غيــر	هــذه	الليلــة،	النــه	فــي	
صبــاح	اليــوم	التالــي	كانــت	البيعــة	ألبــي	بكــر	قــد	تّمــت،	ولــم	
ــدا	أن	يحــاول	 ــول	أب يعــد	باإلمــكان	نقضهــا،	فليــس	مــن	المعق

اإلمــام	عليــه	الّســالم	مثــل	هــذا	األمــر.

ــدف	 ــام	ته ــة	لالم ــد	أي	محاول ــر	أح ــم	يذك ــك	ل ــدا	ذل ــا	ع وفيم



تأليــب	النــاس	لصالحــه،	بــل	لــم	يــدَّع	أحــد	أن	اإلمــام	عليــه	 الــى
ــة	 ــاد	طيل ــأي	شــكل	مــن	أشــكال	االنتق ــاء	ب ــد	الخلف ــالم	إنتق الّس
فتــرة	حياتهــم.	نعــم	بعــد	أن	أصبــح	هــؤالء	فــي	ذمــة	اللــه	وآلــت	
اليــه	الخالفــة،	كانــت	لــه	شقشــقة	هــدرت	ثــم	قــّرت،	إنتقــد	فيهــا	
تولــي	الخلفــاء	للمنصــب	الــذي	كان	يــراه	مــن	حقــه،	وكان	ذلــك	
ــم	تعــد	تســتطيع	 فــي	معــرض	الترويــح	عــن	النفــس	بعــد	أن	ل
ــأي	حــال	مــن	األحــوال	 ــم	يكــن	ب ــك	ل االحتمــال.	فالّداعــي	لذل
مــن	بــاب	المكيــدة	بالخلفــاء،	وســيأتي	الــكالم	فــي	هــذا	األمــر.

وقــد	نســتطيع	أن	نــرى	عكس	مــا	كان	يراه	أولئــك	الذين	يدَّعون	
علــى	اإلمــام	عليــه	الّســالم	انــه	كان	يحــاول	تأليــب	النــاس	علــى	
الخليفــة،	فهــذا	أبــو	ســفيان	يأتــي	اإلمــام	عليــه	الّســالم	المــرة	تلو	
ــم	 ــوم	ومناهضته ــاد	الق ــى	جه األخــرى	محــاوال	تحريضــه	عل
واعــداً	إيــاه	بالمســاندة،	ولكــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	كان	يــرّده	
ــا	 ــك،	فانّ ــك	علي ــال	له:»أمس ــرا	ق ــرى،	وأخي ــو	األخ ــرة	تل الم
ــالم	 ــه	الّس ــام	علي ــع	فاإلم ــال«.	وبالطب ــا	اه ــر	له ــا	بك ــا	اب رأين
يعلــم	يقينــاً	أن	المؤهــل	للخالفــة	هــو	الــذي	عيّنــه	النبــّي	بالنـّـص	
الّصريــح	دون	ســواه،	فاألهليــة	التــي	أعطاهــا	ألبــي	بكــر	كانت	
بمنظــار	أبــي	ســفيان	حيــث	كان	ينظــر	للخالفــة	علــى	أنهــا	ملــك	
ــة	 ــداً	كإمام ــا	أب ــد	به ــم	يعتق ــم،	وهــو	ل ــوي،	وســلطان	عظي دني

وخالفــة	دينيــة.

ويــروى	أن	أحــد	أبنــاء	ابــي	لهــب	أنشــد	شــعرا	يذكــر	فيــه	أحقية	



ــه	 ــام	علي ــمع	اإلم ــا	س ــة،	وعندم ــالم	بالخالف ــه	الّس ــام	علي اإلم
الّســالم	بذلــك	أرســل	اليــه	ونهــاه	عــن	العــود	الــى	ذلــك،	قائــال	

لــه:	»ســالمة	الديــن	أحــب	الينــا	مــن	غيــره«.

ــه	الّســالم	كان	وضعــا	حرجــا	 والحقيقــة	أن	وضــع	اإلمــام	علي
ــة	 ــا	متجه ــت	كله ــار	كان ــه،	فاألنظ ــرار	في ــاذ	الق ــب	إتخ يصع
ــاً،	 ــاً	وخوف اليــه،	فســكوته	عــن	حقــهّ	كان	يعتبــره	البعــض	ُجبن
وإحتجاجــه	بأقــّل	كلمــة	كان	البعــض	اآلخــر	يعتبــره	طمعــاً	فــي	
ــح	 ــار	مصال ــن	اإلعتب ــذ	بعي ــه	دون	األخ ــك	وحرصــاً	علي المل
المســلمين	ككل،	وقــد	حدثنــا	اإلمــام	عليــه	الّســالم	عــن	صعوبــة	

وضعــه	بقولــه:

فَــإِْن	أقـُـْل	يَقُولـُـوا	َحــَرَص	َعلَــى	الـــُمْلِك،	َوإْن	أَْســُكْت	يَقُولـُـوا

ــَن	الَمْوِت.)خطبــة	5( َجــزَع	ِم

ــا	مــن	اســتعراض	كلمــات	اإلمــام	 ــد	إنتهين ــا	نكــون	ق ــى	هن وال
ــك. ــق	بذل حــول	أحــداث	الســقيفة،	ومــا	يتعل



 

 الفصل	الّرابع:	

نقد	الخلفاء

ال	نجــد	لإلمــام	فــي	نهــج	البالغــة	أي	كالم	لــه	ينتقد	فيــه	الخلفاء،	
ــك	 ــة،	نعــم	نســتثني	مــن	ذل ــة	الشقشــقية	المعروف ســوى	الخطب
الخليفــة	الثّالــث	عثمــان	فــإن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	قــد	انتقــده	فــي	
أكثــر	مــن	موضــع،	وعلــى	أي	حــال	لم	يكــن	عثمان	فــوق	النّقد،	
وقــد	أكثــر	الصحابــة	فيــه	الطعــن،	ولعــل	عليــاً	كان	أقلهــم	فــي	
ذلــك.	ونأتــي	اآلن	لذكــر	مــوارد	النقــد	التــي	نجدهــا	فــي	النهــج.	

النّقد	على	أبي	بكر

روى	الطبــري	والبــالذري	وغيرهــم،	اّن	ابــا	بكــر	كان	يرّدد	في	
بعــض	المناســبات	قولــه:	»أقيلونــي	فلســت	بخيّركــم«	وبعضهم	
يزيــد	عليهــا	»وعلــّي	فيكــم«.	واإلمــام	عليــه	الّســالم	يقــف	عنــد	

مقولــة	أبــي	بكــر	هــذه	ليقول:

ــا ــِه	إِْذ	َعقََدهَ ــي	َحيَاتِ ــتَقِيلُها	)1(	ف ــَو	يَْس ــا	هُ ــاً!!	بَْينَ ــا	َعَجب فَيَ

	َمــا	تََشــطََّرا	)2(	َضْرَعْيهَا.)خطبــة	3( الَخــَر	بَْعــَد	َوفَاتـِـِه	لََشــدَّ
)1(	يَْستَقِيلها:	يطلب	إعفاءه	منها.	

)2(	تشطرا	ضرعيها:	اقتسماه	فأخذ	كّل	منهما	شطراً،	والضرع	
للناقة	كالثدي	للمرأة.



وأي	شــيء	أعجــب	مــن	هــذا؟	فــاذا	كان	أبو	بكر	يعتــرف	بوجود	
يُوصي	 مــن	هــو	أحــّق	منــه	بالخالفــة	فكيف	يكــون	لــه	الحــّق	أن
بهــا	مــن	بعــده؟	ولكــن	العجــب	يــزول	عندمــا	نعــرف	أنــه	انمــا	
يفعــل	ذلــك،	رداً	لجميــل	ُعمــر،	ولــذا	يقــول	اإلمــام	عليه	الّســالم	
»لشــّد	مــا	تشــطّرا	ضرٓعيهــا«	فهنــاك	إتفــاق	بيــن	اإلثنيــن	أن	
يســاند	أحدهمــا	االخــر	وتكــون	الخالفــة	ألحدهمــا	تلــو	اآلخــر،	
واإلمــام	عليــه	الّســالم	كان	يعلــم	منــذ	البدايــة	اّن	األمــر	ســيؤول	
إلــى	ُعمــر	مــن	بعــد	صاحبــه،	فليســت	مناصرتــه	لــه	دون	ثمــن.	
يقــول	المؤرخــون:	»كان	عمــر	أّول	مــن	بايــع	ابــا	بكــر	فحفظها	
لــه«.	بــل	أن	خالفــة	أبــي	بكــر	لــم	تكــن	لتقــوم	لهــا	قائمــة	لــوال	
ُعمــر،	فليــس	مــن	العجــب	بعــد	هــذا	أن	يوصــي	لــه	مــن	بعــده.

وذكــر	إبــن	أبــي	الحديــد	عــن	عــدة	مصــادر،	اّن	عمــر	َخطــب	
النــاس	ذات	يــوم	فقــال:	أيهــا	النــاس	اّن	بيعــة	أبــي	بكــر	كانــت	

فلتــة	وقــى	اللــه	شــرها،	فمــن	عــاد	الــى	مثلهــا	فاقتلــوه.

أبــي	بكر،	علــى	األقل	 وهــذه	العبــارة	طعــن	صريــح	فــي	خالفــة
ــد:	كان	 ــي	الحدي ــن	اب ــر	اب ــاء.	يذك ــا	القدم ــه	منه ــا	فهم ــذا	م ه
الشــعبي	يحــدِّث	النــاس	ويقــول:	كان	فــي	صــدر	عمــر	ضــّب	
علــى	أبــي	بكــر،	ولمــا	أنكــر	عليــه	بعــض	مــن	ســمع	هــذا	منــه،	
قــال	لــه	الشــعبي:	كيــف	تصنــع	بالفلتــة	التــي	وقــى	اللــه	شــرها؟	

	فــي	عــدِوه	أكثــر	مــن	ذلــك؟ أيقــول	عــدوٌّ



واإلمــام	عليــه	الّســالم	فــي	ســياق	حديثــه	عــن	بيعتــه	يتعــرض	
لكلمــة	ُعمــر	هــذه	فيقــول:

لـَـْم	تَُكــْن	بَْيَعتُُكــْم	إِيَّاَي	فَْلتـَـةً	)1(	َولَْيــَس	أَْمِري	َوأَْمُرُكــْم	َواِحداً.

)خطبة	6(

النّقد	على	ُعمر

وقبــل	ذكــر	نقــد	اإلمــام	عليــه	الّســالم	علــى	ُعمــر،	نذكــر	ثنــآءه	
عليــه،	فقــد	قــال	عليــه	الّســالم:	

ــَد	)3( َم	)2( األََوَد،	َوَداَوى	اْلَعَم ــوَّ ــْد	قَ ــالَن،	فَلَقَ ــالء	فُ ــه	ب لل

	الثَّــْوِب،	قَلِيــَل	 ــنَّةَ،	َوَخلَّــَف	اْلفِْتنـَـةَ	)4(	،	َذهـَـَب	نَقـِـيَّ َوأَقـَـاَم	السُّ

هَا،	أَدَّى	إِلَــى	اللــِه	 اْلَعْيــِب،	أََصــاَب	َخْيَرهَــا،	َوَســبََق	َشــرَّ

بَة	 ــُرق	َمتََشــعِّ ــي	طُ ــْم	فِ ــِه،	َرَحــَل	َوتََرَكهُ ــاهُ	بَِحقِّ ــهُ،	َواتَّقَ طَاَعتَ

ــتَْيقُِن	اْلُمْهتَِدي.)خطبــة	227( ،	َوالَ	يَْس ــالُّ ــا	الضَّ ــِدي	بِهَ الَ	يَْهتَ

ونأتــي	اآلن	الــى	مــوارد	اإلنتقــاد	عليــه.	قــال	إبــن	ابــي	حديــد	
فــي	ســياق	حديثــه	عــن	ُعمــر:	كان	أكابــر	الصحابــة	يتحامــون	
ويتفــادون	مــن	لقائــه.	وقيــل	البــن	العبــاس	لمــا	أظهــر	قولــه	فــي

)1(	الفَْلتة:	االمر	يقع	عن	غير	رويّة	وال	تدبّر.
)2(	قَّوَم	االَوَد:	َعّدَل	االعوجاج.	

)3(	الَعَمد	بالتحريك:	العلة
)4(	َخلَّف	الفتنة:	تركها	خلفاً،	الهو	أدركها	وال	هي	أدركته.



	الَعــول	بعــد	مــوت	عمــر	-	ولــم	يكــن	يظهــره	قبلــه	-:	هــال	قلــت	
ــا.	وروى	 ــرءا	مهاب ــه،	وكان	أم ــال:	هبت ــي؟	ق ــر	ح ــذا	وُعم ه
كثيــر	مــن	النــاس	أن	ابــا	بكــر	لمــا	نــزل	به،	دعــى	عبــد	الرحمن	
بــن	عــوف،	فقــال:	أخبرنــي	عــن	ُعمــر.	فقــال:	إنــه	افضــل	مــن	

رأيــت،	إال	أن	فيــه	غلظــة.

نســتفيد	مــن	كل	مــا	تقــدم	ومــن	غيــره	ممــا	لــم	ننقلــه،	اّن	عمــر	
ــتخلفه	 ــر	يس ــا	بك ــرى	أب ــك	ن ــع	ذل ــن	م ــاً،	ولك ــاً	غليظ كان	فظ
ــى	 ــده	عل ــالم	ينتق ــه	الّس ــام	علي ــلمين،	واإلم ــاب	المس ــى	رق عل

ــول:	 ــك	فيق ذل

ــُن ــا	)1(	َويَْخُش ــظُ	َكْلُمهَ ــنَاَء،	يَْغلُ ــْوَزة	َخْش ــي	َح ــا	ف فََصيََّرهَ

ــة	3( ــَذاُر	ِمْنهَا.)خطب ــا	َوااْلْعتَ ــاُر	فِيهَ ــُر	الِعثَ ــهَا،	َويَْكثُ َمسُّ

ــا،	 ــر	مع ــر	وُعم ــي	بك ــى	أب ــو	عل ــة	ه ــي	الحقيق ــد	ف ــذا	النق وه
يولـّـي	شــخصا	كهذا	 ل	عليــه	أنــه	مــا	كان	يجــب	أن فــاألول	يُســجَّ
علــى	المســلمين،	والثّانــي	يُنتقــد	عليــه	انــه	كان	يجــب	أن	يكــون	

رقيقــاً	لطيفــاً،	كمــا	يقتضــي	منصــب	الخالفــة.

يشــير	عليــه	الّســالم	الــى	األخطــاء	الكثيــرة	التــي	كان	يرتكبهــا	
ُعمــر،	ثــم	ســرعان	مــا	يعتــرف	بهــا	ويعتــذر	عنهــا،	وقــد	تواتــر	
عــن	عمــر	قولــه:»كل	النــاس	أفقــه	مــن	ُعمــر«،	وفــي	مناســبة	
خاصــة	زاد	عليهــا	قولــه	»حتــى	ربـّـات	الحجــال«.	كان	ذلــك

)1(	َكْلُمها:	جرحها،	كأنه	يقول:	خشونتها	تجرح	جرحاً	غليظاً.	



ــي	اّن	 ــال:	ال	يبلغن ــام	وق ــي	أحــد	االي ــاس	ف ــا	خطــب	الن 	عندم
امــرأة	تجــاوز	صداقهــا	صــداق	نســاء	النبــّي	اال	إرتجعــت	ذلــك	
منهــا.	فقالــت	لــه	امــرأة:	مــا	جعــل	اللــه	لــك	ذلــك،	انــه	تعالــى	
	 ــَكاَن	َزْوٍج	َوآتَْيتـُـْم	إِْحَداهـُـنَّ يقــول:»َوإِْن	أََردتُّــُم	اْســتِْبَداَل	َزْوٍج	مَّ
بِينـًـا«	 قِنطَــاًرا	فـَـاَل	تَأُْخــُذوا	ِمْنــهُ	َشــْيئًاۚ		أَتَأُْخُذونـَـهُ	بُْهتَانـًـا	َوإِْثًمــا	مُّ
)1(	.	فقــال:	كل	النــاس	أفقــه	مــن	ُعمــر	حتــى	ربــاّت	الحجــال،	

أال	تعجبــون	مــن	إمــام	أخطــأ	وامــرأة	أصابــت،	فاَضلــت	أمامكم	
ففاضلتــه.

ــه	لقصــة	 ــي	إختراع ــو	ف ــر،	ه ــه	لُعم ــاد	يُوّج ــم	إنتق ــّل	أه ولع
ــو	 ــه	أب ــا	طعن ــر	لم ــد،	أن	عم ــي	الحدي ــن	أب ــر	إب الشــورى.	ذك
لؤلــؤة	وعلــم	انــه	ميّــت	ال	محالــة	قــال:	ان	رســول	اللــه	صلّــى	
اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	مــات	وهــو	راٍض	عــن	هــذه	الســتّة	مــن	
قريــش:	علــّي	وعثمــان	وطلحة	والزبير	وســعد	وعبــد	الرحمن،	
ورأيــت	ان	أجعلهــا	شــورى	بينهــم	ليختــاروا	ألنفســهم،	ثــم	قــال	
ادعوهــم	لــي.	فدعوهــم،	فدخلــوا	عليــه	وهــو	ملقــى	على	فراشــه	
يجــود	بنفســه،	فنظــر	اليهــم	وقــال:	أكلكــم	يطمــع	فــي	الخالفــة	
بعــدي؟	فوجمــوا،	فقــال	لهــم	ثانيــة	ذلــك	فأجابــه	الزبيــر	قائــال:	
مــا	الــذي	يبعدنــا	منهــا	وليتهــا	انــت	فقمــت	بهــا	ولســنا	دونــك	في	
قريــش	وال	فــي	الســابقة	والقرابــة،	فقــال	عمــر:	أفــال	أخبركــم	

عــن	أنفســكم؟	فقالــوا:	فإنّــا	لــو	اســتعفيناك	لــم	تعفنــا.

)1(	سورة	النساء	آية	20



حينــذاك	خاطبهــم	بقولــه:	أمــا	انــت	يا	زبيــر	فوقعة	لقــس،	مؤمن	
الرضــا،	كافــر	الغضــب،	يومــاً	إنســان	ويومــاً	شــيطان،	لعلهــا	
لــو	أفضــت	اليــك	ظلــت	قومــك	تالطــم	البطحــاء	علــى	مــٍد	مــن	
ــون	 ــن	يك ــت	شــعري	م ــك	فلي ــت	إن	إفضــت	الي شــعير،	أفرأي
للنــاس	يــوم	تكــون	شــيطانا،	ومــن	يكــون	يــوم	تغضــب	إمامــا،	
ومــا	كان	اللــه	ليجمــع	لــك	أمــر	هــذه	األمــة	وانــت	علــى	هــذه	

الصفــة.

ثــم	أقبــل	علــى	طلحــة	قائــال:	أقــول	أم	أســكت؟	قــال:	قــل	فانــك	
ال	تقــول	مــن	الخيــر	شــيئا،	قــال:	أمــا	انــي	أعرفــك	منــذ	أصيبت	
أصبعــك	يــوم	أُحــد،	والبــاد	الــذي	حــدث	لــك،	لقــد	مــات	رســول	
اللــه	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	ســاخطا	علــى	الكلمــة	التــي	

قلتهــا	يــوم	أنزلــت	آيــة	الحجــاب	)1(

ثــم	أقبــل	علــى	ســعد	بــن	أبــي	وقـّـاص	قائــال:	أمــا	انــت	صاحــب	
منقــب	مــن	هــذه	المناقــب،	-	أي	صاحــب	جيــش	-	تقاتــل	بــه،	
وصاحــب	قنــص	وقــوس	وأســهم،	ومــا	زهــرة	الخالفــة	وأمــور	

المســلمين.

ــد	الرحمــن،	 ــا	عب ــى	ابــن	عــوف	قائــال:	أمــا	انــت	ي ــه	ال وتوّج
فلــو	ُوزن	نصــف	إيمــان	المســلمين	بإيمانــك	لرجــح	إيمانــك	بــه،

)1(	قال	الجاحظ:	لما	نزلت	اية	الحجاب،	قال	طلحة	بمحضر	
ممن	نقل	عنه	الى	رسول	الله	صلّى	الله	عليه	وآله	وسلّم	ما	الذي	

يغنيه	حجابهن	اليوم،	سيموت	غدا	فننكحهن.



	ولكن	ليس	يصلح	هذا	األمر	لمن	فيه	ضعف	كضعفك.

ــد	قلدتــك	 ــم	خاطــب	عثمــان	قائــال:	هيهــا	اليــك،	كأنــي	بــك	ق ث
قريــش	هــذا	األمــر	لحبهــا	إيــاك،	فحملــت	بنــي	أميــة	وبنــي	ابــي	
ــك	 ــارت	الي ــيء	فث ــم	بالف ــاس،	وآثرته ــاب	الن ــى	رق ــط	عل معي
عصابــة	مــن	آبــات	العــرف	فذبحــوك	على	فراشــك	ذبحــا،	والله	
ــه	 ــم	أخــذ	بناصيت ــن،	ث ــت	ليفعل ــن	فعل ــن،	ولئ ــوا	لتفعل ــن	فعل لئ

قائــال:	فــاذا	كان	كذلــك	فاذكــر	قولــي	فإنــه	كائــن.

وأقبــل	أخيــرا	علــى	علــي	بقولــه:	للــه	انــت	لــوال	دعابــة	فيــك،	
أمــا	واللــه	لئــن	ولّيتَهــم	لتحملنّهــم	علــى	الحق	الواضــح	والمحجة	

البيضاء.

ــا	طلحــة،	 ــا	اب ــال:	أنظــر	ي ــا	طلحــة	األنصــاري	فق ــم	دعــا	أب ث
إذا	عدتــم	مــن	حفرتــي	فكــن	فــي	خمســين	رجــال	مــن	األنصــار	
حاملــي	ســيوفكم،	فخــذ	هــؤالء	النفــر	بإمضــاء	األمــر	وتعجيلــه	
وأجمعهــم	فــي	بيــت،	وقــف	بأصحابــك	علــى	بــاب	البيــت	
ليتشــاوروا	ويختــاروا	واحــداً	منهــم،	فــان	اتفــق	خمســة	وأبــى	
واحــد	فأضــرب	عنقــه،	وإن	اتّفــق	أربعــة	وأبــى	اثنــان	فاضــرب	
عنقيهمــا،	وان	اتفــق	ثالثــة	وخالــف	ثالثــة	فانظــر	الثالثــة	التــي	
ــإن	 ــه،	ف ــت	علي ــد	اتفف ــا	ق ــى	م ــد	الرحمــن،	فارجــع	ال فيهــا	عب
ــم،	 ــا	فاضــرب	أعناقه ــى	خالفه ــة	األخــرى	عل أصــرت	الثالث

ــاروا	ألنفســهم. ودع	المســلمين	يخت



انتهــى	 وكان	مــا	كان	مــن	أمــر	الشــورى	واجتمــاع	الســتة	حيــث
األمــر	بتنصيــب	عثمــان.	ويعتــرض	اإلمــام	عليــه	الّســالم	
ــه: ــا	بقول ــى	قصــة	الشــورى،	يلّخصهم ــن	عل ــن	مهمتي بنقطتي

َحتَّــى	إِذا	َمَضــى	لَِســبِيلِِه	َجَعلَهَا	فــي	َجَماَعة	َزَعَم	أَنَّــي	أََحُدهُْم،

ِل	 	َمَع	ااْلوَّ ْيُب	فـِـيَّ ــوَرى	!	َمتـَـى	اْعتـَـَرَض	)1(	الرَّ فَيَاللــِه	َولِلشُّ

ِمْنهـُـْم،	َحتَّــى	ِصْرُت	أُْقــَرُن	إِلَى	هــِذِه	النَّظَائِِر.)خطبة	3(

فالنقطــة	األولــى	التــي	يســجلها	اإلمــام	عليه	الّســالم	علــى	حكاية	
الشــورى،	هــي	أن	ترتيــب	أفــراد	الشــورى	بهــذا	الشــكل	يخــرج	
اإلمــام	عليــه	الّســالم	من	المنافســة	الحقيقيــة،	بمعنــى	ان	إحتمال	
فــوزه	باألمــر	أقــل	بكثيــر	مــن	احتمــال	فــوز	البقيــة،	ويوضــح	
اإلمــام	عليــه	الّســالم	هــذا	األمــر	حيــن	يقــول	فــي	تتمــة	حديثــه:

فََصَغــا	َرُجــُل	ِمْنهـُـْم	لِِضْغنـِـه	)2(	َوَمــاَل	ااْلَخــُر	لِِصْهــرِه،	َمــَع

هـَـن	َوهـَـن	)3(	إِلـَـى	أَْن	قـَـاَم	ثَالـِـُث	القـَـْوِم،	نَافَِجــاً	ِحْضنَْيــِه	)4( 

بَْيــَن	نَثِيلــِه	)5(	َوُمْعتَلَفِه.)خطبــة	3(
)1(	االعتراض:	السير	على	غير	خط	مستقيم،	كأنه	يسير	

َعْرضاً	في	حال	سيره	طوالً.	
ْغُن:	الّضِغينَة	والحقد.	 )2(	الضِّ

)3(	مع	هَن	َوهَن:	أي	أغراض	أخرى	أكره	ذكرها.
)4(	نافجاً	حْضنَْيه:	رافعاً	لهما،	والِحْضن:	ما	بين	االبط	والَكْشح،	

يقال	للمتكبر:	جاء	نافجاً	ِحْضنَْيه.
)5(	النّثِيُل:	الّرْوُث	وقَذر	الدواّب.



فمــا	جــرى	يــوم	إجتمــع	الســتة	للتشــاور	كان	تمامــا	كمــا	ُرســم	
لــه،	فالخطــة	كانــت	مدبــرة	بحيث	يتولـّـى	عثمان	الخالفــة	وهكذا	
علــى	أفراد	الشــورى	توضح	هــذا	األمر،	 كان.	ونظــرة	قصيــرة
وفيمــا	يلــي	نســتعرضهم	واحــدا	فواحــد	لنفهــم	وضعهــم	كما	قال	

اإلمــام	عليه	الّســالم.

ســعد	هــو	ابــن	عــم	عبــد	الرحمــن،	وهــو	فــي	نفــس	الوقــت	حاقد	
علــى	اإلمــام	عليــه	الّســالم،	ألن	أمــه	مــن	بنــي	أميــة،	فعلــّي	هــو	
أخوالــه،	فمــن	الطبيعــي	إذن	أن	ينحــاز	عــن	اإلمــام	عليــه	 قاتــل
الّســالم	وينضــّم	الــى	ابــن	عمــه	عبــد	الرحمــن	فســعد	هــو	الــذي	

صغــى	لضغنــه،	أي	لحقــده.

ــا	صــالت	 ــان،	وكان	بينهم ــرا	لعثم ــن	كان	صه ــد	الرحم وعب
ــد	الرحمــن	 ــة	أخــرى	فعب ــرواة،	ومــن	جه ــره	ال ــا	يذك ــى	م عل
مــن	تيــم،	وعلــي	مــن	هاشــم،	وبيــن	الفريقيــن	موجــدة	حيــث	أن	
»تيــم«	ممثلــة	بأبــي	بكــر	إغتصبــت	الخالفــة	مــن	بنــي	هاشــم،	

ولهــذا	انضــم	عبــد	الرحمــن	الــى	عثمــان.

فأصبــح	هــؤالء	الثالثــة	وقــد	اتفقوا	علــى	عثمان،	ولــم	يعد	هناك	
مجــال	للوقــوف	فــي	وجههــم	حيــث	ان	عبــد	الرحمــن	هــو	الــذي	
بيــده	إبــرام	االمــر،	والكلمــة	النهائيــة.	فاألمر	إذن	كان	مدروســا	
منــذ	البدايــة	لتكــون	نتيجتــه	لصالــح	عثمــان،	ولذلــك	رأينــا	عمر	
يتنبــأ	منــذ	البدايــة	بتولّــي	عثمــان،	فكــون	اإلمــام	عليــه	الّســالم	



داخــال	بيــن	الســتة	ال	يعنــي	أبــدا	أنــه	أُعطــي	فرصــة	متكافئــة	
ُمبعــد	عنهــا	بالضــرورة.	 مــع	اآلخريــن	للفــوز	بالخالفــة،	فهــو

وأمــا	النقطــة	الثانيــة	مــن	إعتــراض	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فهــي	
فــي	نفــس	طــرح	اســمه	علــى	الئحة	واحــدة	مع	هؤالء	الخمســة،	
ألن	مقامــه	غيــر	مقامهــم،	ويكفينــا	مــا	ذكــره	ُعمــر	عــن	ســيرة	
هــؤالء،	فالزبيــر	يعبـّـر	عنــه	بأنــه	يومــا	إنســان	ويومــا	شــيطان،	
وطلحــة	مــات	رســول	اللــه	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	وهــو	
ــد	 ــد	وقــوس	وأســهم،	وعب ــه،	وســعد	صاحــب	صي ســاخط	علي
الرحمــن	فيــه	ضعــف	ووهــن،	وأمــا	عثمــان	فحــّدث	وال	حــرج.	
ولــم	يجــد	عمــر	عيبــاً	فــي	علــّي،	ولكــن	كان	ال	بــد	مــن	إيجــاد	
أمــر	مــا	فيــه	ليكــون	لــه	أســوة	بالبقيــة،	فاتهمــه	بــأن	فيــه	دعابــة	
ــالم	بشــدة،	ولنســتمع	 ــه	الّس ــام	علي ــا	اإلم ــة	يرفضه وهــي	تهم
اليــه	كيــف	أغلــظ	القــول	لعمــرو	بــن	العــاص	عندمــا	إتهمــه	بهــا	

فيمــا	بعــد،	حيــث	قــال	عليــه	الّســالم:

	ُدَعابـَـةً	)1( 	فـِـيَّ ــاِم	أَنَّ َعَجبــاً	اِلْبــِن	النَّابَِغــِة،	يَْزُعــُم	أِلَْهــِل	الشَّ

ــال	 ــْد	قَ ــاِرُس،	لَقَ ــُس	)3(	َوأَُم ــةٌ	)2(	أَُعافِ ــُرٌؤ	تِْلَعابَ ــي	اْم َوأَنِّ

ــة	83( ــَق	آثِماً.)خطب ــالً،	َونَطَ بَاِط
)1(	الُدعابة	بالضم:	المزاح	واللعب	
)2(	تِلعابة	بكسر	التاء:	كثير	اللعب.

)3(	أُعافِس:	أعالج	الناس	وأُضاربهم	ِمزاحاً،	ويقال:	المعافسة:	
معالجة	النساء	بالمغازلة	والممارسة	كالُمعافَسة.



ــام	رســول	 ــي	أي ــالم	ف ــه	الّس ــّي	علي ــت	حــال	عل ــت	إذا	تامل وان
اللــه	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	وجدتــه	بعيــدا	عــن	الدعابــة	
ــد	 ــك	أصــال.	وق ــه	شــيء	مــن	ذل ــل	عن ــم	ينق ــه	ل والمــزاح،	الن
ــى	 ــة	عل ــان	خليف ــر	بعثم ــف	يرضــى	ُعم ــض	كي ــب	البع يعج
المســلمين	مــع	مــا	يعــرف	مــن	حالــه	!	ويــزول	العجــب	عندمــا	
نعــرف	أن	ُعمــر	كان	يُعيــد	يــداً	بيضــاء	كانــت	لعثمــان	عنــده،	

يقــول	إبــن	أبــي	الحديــد	فــي	الشــرح:

عندمــا	كان	أبــو	بكــر	علــى	فــراش	المــوت	قــال	لعثمــان	
ــد	 ــه	عب ــد	ب ــا	عه ــذا	م ــم،	ه ــن	الرحي ــه	الرحم ــم	الل أكتب:»بس
المســلمين،	أمــا	بعــد...	ثــم	 اللــه	ابــو	بكــر	بــن	ابــي	قحاطــة	الــى
أُغمــي	عليــه.	وكتــب	عثمــان:	وقــد	اســتخلفت	عليكــم	ُعمــر	بــن	
الخطــاب،	وأفــاق	ابــو	بكــر	فقــال:	إقــرأ،	فقــرأه،	فكبـّـر	ابــو	بكــر	

ــر«	)1(  وُس

والــذي	تجــدر	اإلشــارة	اليــه	هــو	أن	معظــم	نقــد	اإلمــام	عليــه	
الّســالم	للخليفتيــن	كان	ضمــن	الخطبــة	الشقشــقية،	فلــم	يُعــرف	
عنــه	أنــه	تعــّرض	لهمــا	فــي	غيــر	هــذا	المواضــع،	وكان	بعــد	
ــا	أن	 ــن	لدين ــة	لتيقَ ــة	الخطب ــا	تتم ــو	الحظن ــة،	ول ــه	الخالف تولي
اإلمــام	عليــه	الّســالم	لــم	يــأت	بهــا	عــن	ســابق	تصميــم،	والتتمة:

)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	6	-	ص	328 



قالــوا:	وقــام	إِليــه	رجــل	مــن	أهــل	الســواد	)1(	عنــد	بلوغــه

إلــى	هــذا	الموضــع	مــن	خطبتــه،	فناولــه	كتابــاً،	فأقبــل	ينظــر	

فيــه،	فلّمــا	فــرغ	مــن	قراءتــه	قَــال	لــه	ابــن	عبــاس:	يــا	أميــر	

المؤمنيــن،	لــو	اطَّــَردت	َمقالتــَك	مــن	حيــث	أَفضيــَت	)2( فَقَال	

عليــه	الســالم:	هَْيهـَـاَت	يَاْبــَن	َعبَّاس!	تِْلــَك	ِشْقِشــقَةٌ	)3(	هََدَرْت	

ْت	)5(.	قـَـال	ابــن	عبــاس:	فواللــه	مــا	أَســفت	علــى	 	قـَـرَّ )4(	ثـُـمَّ

كالم	قــطّ	كأَســفي	علــى	ذلــك	الــكالم	أاَلَّ	يكون	أميــر	المؤمنين

عليــه	الســالم	بلــغ	منــه	حيــث	أراد.)خطبــة	3(

ــم	يقــل	هــذا	الــكالم	إال	عندمــا	أصبــح	 واإلمــام	عليــه	الّســالم	ل
ــى	 ــه	مســتحيال،	صبــر	خمســاً	وعشــرين	ســنة	عل الصبــر	علي
َغصــب	حقــه	فــي	الخالفــة،	ولــم	تصــل	اليــه	بعــد	هــذه	المــدة	اال	
وقــد	تحولـّـت	الــى	ملــك	كســروي،	وبعد	فســاد	أمور	المســلمين،

)1(	الّسَواد:	العراق،	وُسّمَي	سواداً	لخضرته	بالزرع	واالشجار،	
والعرب	تسمي	االخضر	أسود.

)2(	أْفَضْيَت:	أصل	أفضى:	خرج	إلى	الفضاء،	والمراد	هنا	
سكوت	االمام	عماكان	يريد	قوله.

)3(	الّشْقِشقَةُ	بكسر	فسكون	فكسر:	شيء	كالّرئَِه	يخرجه	البعير	
من	فيه	إذا	هاج.

)4(	هََدَرْت:	أَْطلَقَْت	صوتاً	كصوت	البعير	عند	إخراج	الِشْقِشقَِة	
من	فيه،	ونسبة	الهدير	إليها	نسبة	إلى	االلة.

)5(	قَّرْت:	سكنت	َوهََدأْت.



	ومــا	أن	توالهــا	حتــى	نكثــت	طائفــة	ومرقــت	أخــرى	وقســط	
آخــرون.	

ولكــن	بالرغــم	مــن	هــذه	المعانــاة	مــا	أن	ناولــه	الرجــل	الكتــاب	
فأعرض	عــن	متابعة	 قــد	هــدأت، ونظــر	فيــه	حتــى	كانــت	نفســه

كالمه.

النّقد	على	ُعثمان

عثمــان	كان	يختلــف	كثيــرا	عــن	مــن	ســبقه،	فهــو	كان	موضعــا	
قِبــل	غالبيــة	الصحابــة،	ولعــل	اإلمــام	عليه	الّســالم	 لإلنتقــاد	مــن
لــه،	فمــن	ذلــك	ما	ورد	فــي	الخطبة	الشقشــقية	 أقلهــم	إنتقــادا كان

المذكــورة	حيــث	يقــول	عليه	الّســالم:

أَْن	قـَـاَم	ثَالـِـُث	القـَـْوِم،	نَافَِجــاً	ِحْضنَْيــِه	بَْيــَن	نَثِيلــِه	َوُمْعتَلَفـِـِه إِلـَـى

َوقـَـاَم	َمَعــهُ	بَنـُـو	أَبِيــِه	يَْخَضُمــوَن	َمــاَل	اللــِه	َخْضــَم	ااْلبـِـل	نِْبتـَـةَ	

)3 بِيِع.)خطبة	 الرَّ

ومن	كالم	له	عليه	السالم	في	معنى	قتل	عثمان:

اْستَأْثََر	فَأََساَء	ااْلثََرةَ.	)1(	)خطبة	30(
)1(	أساء	االَثََرةَ:	أساء	االستبداد،	وكان	عليه	أن	يخفف	منه	حتى	

ال	يزعجكم



 

 الفصل	الخامس:	

مبّررات	اإلمام	عليه	الّسالم

َســبق	وأوضحنــا	موقــف	اإلمــام	عليه	الّســالم	من	الخلفــاء،	وقلنا	
أنــه	كان	كارهــا	ألمرهــم	غيــر	مقتنــع	بهــم،	ولكنــه	مــع	ذلــك	لــم	
يحــاول	القيــام	بــاأي	تحــّرك	يضــّر	بهــم	أو	يُباعــد	النــاس	عنهــم،	
بــل	العكــس	هــو	الصحيــح	إذ	كان	يُدافع	عنهــم	إذا	اقتضت	الحال	
ذلــك،	كمــا	كان	مــن	أمــره	مــع	أبــي	ســفيان،	والــذي	نريــد	بحثــه	
ــالم	 ــه	الّس ــّررات	اإلمــام	علي ــي	هــذا	الفصــل،	هــو	حــول	مب ف

فــي	موقفــه	هــذا.

عنــد	تتبعنــا	لكلمــات	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فــي	نهــج	البالغــة،	
نجــد	أنــه	يبّــرر	عــدم	تحركــه	بثالثــة	أمــور:

أحدهــا:	هــو	زهــده	فــي	الخالفــة.	ثانيهــا:	قلــة	الناصــر	والمعيــن	
ــة	 ــام	للمطالب ــا	ق ــة	إذا	م ــوع	الفتن ــه	مــن	وق ــث:	خوف ــه.	والثّال ل
بحقــه.	وفيمــا	يلــي	نســتعرض	كلمــات	اإلمــام	عليه	الّســالم	حول	

كل	واحــد	مــن	هــذه	المبــررات	الثــالث.

ُزهد	اإلمام	عليه	الّسالم	بالخالفة

إذا	كانــت	الدنيــا	بأســرها	ال	تســاوي	عنــد	اإلمــام	عليــه	الّســالم	
ــة	 ــة	الخالف ــأي	شــيء	ســتكون	قيم ــز،	ف ــن	عفطــة	َعن ــر	م أكث



وغيرهــا	عنــده؟	ليــس	أكثــر	مــن	النعــل	التــي	يحتذيهــا:

ــر ــى	أَمي ــت	عل ــه:	دخل ــه	الل ــاس	رحم ــن	عب ــه	ب ــال	عبدالل قَ

المؤمنيــن	صلــوات	اللــه	عليــه	بــذي	قــار	وهــو	يخِصــف	نعله	

فقَــال	لــي:	مــا	قيمــة	هــذا	النعــل؟	فقلــت:	ال	قيمــةَ	لهــا!	قــال:	

ــاً،	أَو	 ــم	حقّ ــم،	إاِلّ	أَن	أُقي ــن	إِمرتك 	م ــيَّ 	إِل ــبُّ ــَي	أََح ــه	لَِه والل

ــة	33( ــع	باطال.)خطب أَدف

ولمــا	عزمــوا	علــى	بيعــة	عثمــان	أوضــح	اإلمــام	عليــه	الّســالم	
موقفــه،	فقــال:

ــلَِمنَّ ــِه	أَلُْس ــِري،	َوَوالل ــْن	َغْي ــا	ِم 	بِهَ ــقُّ ــي	أََح ــْم	أَنَّ ــْد	َعلِْمتُ لَقَ

َمــا	َســلَِمْت	أُُمــوُر	اْلُمْســلِِميَن،	َولَــْم	يَُكــْن	فِيِهــا	َجــْوٌر	إاِلَّ	

ــا	 ــداً	فِيَم ــِه،	َوُزْه ــَك	َوفَْضلِ ــِر	ذلِ ــةً،	اْلِتَماســاً	أِلَْج 	َخاصَّ ــيَّ َعلَ

)73 تَنافَْســتُُموهُ.)خطبة	

وقال	أيضا:

ــِة ــي	اْلِوالَيَ ــةٌ،	َوالَ	فِ ــِة	َرْغبَ ــي	اْلِخالَفَ ــي	فِ ــْت	لِ ــا	َكانَ ــِه	َم َوالل

إِْربَةٌ.)خطبــة	205(

فــأول	تلــك	االســباب	التــي	دعــت	اإلمــام	عليــه	الّســالم	للســكوت	
بالخالفــة،	كان	لزهــده	بها. عــن	المطالبــة



فقدان	النّاصر

المبــّرر	الثانــي	لقعــود	اإلمــام	عليــه	الّســالم	هــو	فقــدان	النّاصــر	
ــي	 ــع	بعــض	كالمــه	ف ــي	نتتب ــه	الحجــة.	وفيمــا	يل ــام	ب ــذي	تق ال
ــك	مــا	 ــه	هــذا	االمــر،	فمــن	ذل ــذي	يوضــح	في نهــج	البالغــة	ال

حــكاه	عــن	موقفــه	بعــد	مبايعــة	أبــي	بكــر:

ــَر اَء	)1(	أَْو	أَْصبِ ــذَّ ــد	َج ــوَل	بِيَ ــَن	أَْن	أَُص ــي	بَْي ــُت	أَْرتَئِ َوطَفِْق

ــة	3( ــة	)2(	َعْميَاَء.)خطب ــى	طَْخيَ َعلَ

ــاه	 ــا	أت ــه	وســلّم	عندم ــه	وآل ــه	علي ــى	الل ــي	صلّ ــاة	النب وبعــد	وف
ــة	 ــاه	بالخالف ــه	أن	يبايع ــان	علي ــفيان	يعرض ــو	س ــاس	وأب العب

ــالم: ــه	الّس ــا	علي أجابهم

أَْفلََح	َمْن	نَهََض	بَِجنَاح،	أِو	اْستَْسلََم	فَأَراَح.)خطبة	5(

ــم	عمــا	كان	مــن	أمــور	مــا	بعــد	الســقيفة	 وفــي	معــرض	التظلّ
قــال:	

فَنَظَــْرُت	فـَـإَِذا	لَْيــَس	لِــي	ُمِعيــٌن	إاِلَّ	أَْهــُل	بَْيتـِـي،	فََضنِْنــُت	بِهــْم

َعــِن	الَمْوِت.)خطبــة	26(

وإذا	مــا	ضممنــا	ُزهــد	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بالخالفــة	الــى	مــا	
ذكــره	هنــا،	لتبيّــن	لدينــا	أنــه	عليــه	الّســالم	يريــد	أن	يقــول:	

)1(	الَجّذاُء	بالجيم	والذال	المعجمة:	المقطوعة.	
)2(	طَْخيَة	بطاء	فخاء	بعدها	ياء،	ويثلُّث	أّولها:	ظلمة



اّن	الحّجــة	لــم	تقــم	عليــه	ليناهــض	القــوم	ويقــف	فــي	وجوههــم.	
يكــن	يبحــث	عــن	مصلحتــه	الشــخصية،	بــل	كان	يبحث	 فهــو	لــم
عــن	تكليفــه	الشــرعي	الــذي	يجب	عليــه	تطبيقــه،	وكان	يرى	أن	
الحجــة	الُملزمــة	لــه	للقيــام	بالّســيف	لم	تقــم	عليه،	ولذا	قــال:	»لو	
وجــدت	أربعيــن	ذوي	عــزم	منهــم	لناهضــت	القــوم«.	وعندمــا	
ظــن	الذيــن	كانــوا	يجتمعــون	اليــه	أنهم	قــد	بلغوا	العــدد	المطلوب	
طلبــوا	اليــه	القيــام	باألمــر.	فأجابهم:»أُغــدوا	علــى	هــذا	محلَقــي	
الــرؤوس«	فلــم	يعــد	إال	ثالثــة	نفــر،	فالنّاصــر	الحقيقــي	لالمــام	
كان	عبــارة	عــن	أهــل	بيتــه	فقــط،	ولــم	يكــن	اإلمــام	عليه	الّســالم	
علــى	اســتعداد	أن	يخــوض	معركتــه	بهــم،	خوفــا	مــن	انقطــاع	

نســل	رســول	اللــه	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم.

خشية	وقوع	الفتنة

قبــل	البــدء	باســتعراض	كلمــات	اإلمــام	عليــه	الّســالم	التــي	تفيــد	
خشــيته	مــن	وقــوع	الفتنــة،	نريــد	أن	ندفــع	توهمــا	قــد	يحصــل	
للبعــض،	إذ	قــد	يقــال:	مــا	دام	اإلمــام	عليــه	الّســالم	يشــكو	قلَــة	
أن	يــده	جــّذاء،	فهــو	إذن	ال	يســتطيع	القيــام	 الناصــر،	ويعتــرف

بالســيف	علــى	أيــة	حــال،	ســواء	خــاف	وقــوع	الفتنــة	أم	ال.

ويُجــاب	عــن	هــذا	التوهّــم،	بــأن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	وإن	
كان	يشــكو	قلّــة	النّاصــر،	ولكــن	هــذا	ال	يعنــي	أنــه	وحيــد	فــي	
الســاحة،	إذ	كان	حولــه	بنــي	هاشــم	بأجمعهم،	وبعــض	المؤيدين	



لهــم،	وكان	هنــاك	أصحــاب	المصالــح	أمثــال	أبــي	ســفيان	حيــث	
ــن	 ــه	لئ ــال:	فوالل ــالم	قائ ــه	الّس ــى	اإلمــام	علي عــرض	نفســه	عل
شــئت	الملؤهــا	خيــالً	ورجــالً.	ومجمــوع	هــؤالء	يشــكل	جبهــة	
ال	يســتهان	بهــا،	فيمكــن	حينئــذ	مواجهــة	القــوم،	حيــث	تكــون	

الفــرص	متكافئــة	عنــد	ِكال	الطرفيــن.

ولكــن	مــا	هــي	نتيجــة	مثــل	هــذا	العمــل،	هــل	تكــون	إال	فتنــة	
دامــت	القــوى	متوازية	فــال	يمكن	 المســلمين.!	فمــا عميــاء	تفنــي
أن	يوجــد	منتصــر،	وحتــى	لــو	انتصــر	أحــد	الطرفين	عســكريا،	
ــاؤه،	 ــى	كل	حــال	ويســتحيل	أفن ــاق	عل ــإن	الطــرف	اآلخــر	ب ف
ــزل	بالطــرف	اآلخــر	 ــر	أن	تن ــرص	والدوائ ــن	الفُ ــى	يتحيّ فيبق
لينقــّض	عليــه،	وهــذه	هــي	الفتنــة	التــي	يخشــاها	اإلمــام	عليــه	
الّســالم.	ومــن	هنــا	نفهــم	أن	الناصــر	الــذي	كان	يريــده	اإلمــام	
عليــه	الّســالم،	عبــارة	عن	تأييــد	الغالبية	العظمــى،	فتبقى	األقلية	
شــرذمة	ليــس	بيدهــا	شــيء،	وإذا	مــا	تحقــق	ذلــك	يمكــن	حينئــذ	

القيــام	والمطالبــة	دون	خشــية	العواقــب.

ونعــود	اآلن	لنتقصــى	كلمــات	اإلمــام	عليــه	الّســالم	حــول	هــذا	
الموضــوع،	يقــول	عليــه	الّســالم:

فََما	َراَعنِي	)1(	إاِلَّ	اْنثِيَاُل	)2(	النَّاِس	َعلَى	فاُلَن	يُبَايُِعونَهُ،
)1(	راَعني:	أَْفَزَعني.	

)2(	انثِيال	الناس:	انصبابهم.



	فَأَْمَســْكُت	يـَـِدي	َحتَّــى	َرأْيــُت	َراِجَعــةَ	النَّــاِس	)1(	قـَـْد	َرَجَعــْت

ــد	صلــى	اللــه	 ــى	َمْحــِق	ِديــِن	ُمَحمَّ َعــِن	اإلْســالَِم،	يَْدُعــوَن	إِلَ

عليــه	وآلــه	فََخِشــيُت	إِْن	لـَـْم	أَْنُصــِر	اإلْســالََم	أَْهلـَـهُ	أَْن	أََرى	فِيِه	

ــْوِت	 ــَم	ِمــْن	فَ 	أَْعظَ ــِه	َعلَــيَّ ــةُ	بِ ثَْلمــاً	أَْو	هَْدمــاً،	تَُكــوُن	اْلُمِصيبَ

ِوالَيَتُِكم.)كتــاب	62(

فاالســالم	فــي	محنــة،	وواجــب	اإلمــام	عليــه	الّســالم	مناصرته،	
وليــس	أقــل	مــن	الســكوت	عــن	المطالبــة	بحقه،	وعندمــا	َعرض	
العبّــاس	وأبــو	ســفيان	مبايعتــه	،	قــال	عليــه	الّســالم	مــن	جملــة	

: كالمه

أَيُّها	النَّاُس،	ُشقُّوا	أَْمَواَج	الفِتَِن	بُِسفُِن	النََّجاِة.)خطبة	5(

فــكان	يــرى	الفتنــة	فــي	قبولــه	المبايعــة	بــال	شــك،	ومــا	دامــت	
النجــاة	منهــا	ممكنــة،	فهــي	الطريــق	الواجــب	اتّباعــه،	ويتابــع	

عليــه	الّســالم	خطابــه	لهمــا	بقولــه:

ــِر ارِع	بَِغْي ــزَّ ــا	)2(	كال ــِت	إِينَاِعهَ ــِر	َوْق ــَرِة	لَِغْي ــي	الَّثَم َوُمْجتَنِ

أَْرِضِه.)خطبــة	5(

فــأوان	المطالبــة	لــم	يحــن	بعــد،	واإلمــام	عليــه	الّســالم	يــدرك	
الثمــرة	 لــه،	وصائــر	اليــه	ال	محالــة،	فهــذه اّن	هــذا	األمــر	كائــن

)1(	َراِجَعة	الناس:	الراجعون	منهم
)2(	إينَاُعها:	نضجها	وإدراك	ثمرها.



ــام	 ــع	اإلم ــا	توقّ ــا.	وكان	كم ــا	صاحبه ــع،	ويقطفه ــد	أن	تَين ال	ب
عليــه	الّســالم،	فــكان	األمــر	اليــه	فــي	النهايــة،	فوصلــت	اليــه	
الخالفــة،	ولكــن	لــم	تكــن	علــى	عهدهــا	الســابق،	فقــد	تحّولــت	
ــة	 ــه	بخالف ــك	كســروي	أشــبه	من ــى	مل ــرة	ال ــرة	األخي ــي	الفت ف

ــان. ــة	عثم ــل	الخليف ــى	مقت ــك	ال إســالمية،	وأدى	ذل

فمــاذا	فعــل	عثمــان،	وكيــف	كانــت	ظــروف	مقتلــه؟	هــذا	هــو	
ــي. ــا	للفصــل	التال موضوعن



 

 الفصل	الّسادس:	

خالفة	ُعثمان

كان	الخليفــة	الثّانــي	ُعمــر	بــن	الخطّــاب،	رجــالً	بعيــد	النظــر،	
وقــد	ســبق	وذكرنــا	كيــف	أنــه	عندمــا	كان	علــى	فــراش	الموت،	

خاطــب	عثمــان	بحضــور	أعضــاء	الشــورى،	فقــال	لــه:

ــك	قريــش	هــذا	األمــر	لحبهــا	 ــد	قلّدت ــك	ق ــي	ب ــك،	كأن ــا	الي هيه
إيــاك،	فحملــت	بنــي	أميــة	وبنــي	أبــي	معيــط	على	رقــاب	الناس،	
وآثرتهــم	بالفــيء	فثــارت	اليــك	عصابــة	مــن	رابــان	)1(	العرف	

فذبحــوك	علــى	فراشــك.

لقــد	صــدق	حــدس	إبــن	الخطـّـاب	ثالث	مــرات	في	حــق	عثمان:	
ــاب	 ــى	رق ــة	عل ــي	أمي ــل	بن ــلمين،	وحم ــة	المس ــى	خالف إذ	تول
النــاس،	وكانــت	النتيجــة	التــي	توقعهــا	ُعمــر،	مقتــل	عثمــان	فــي	
ــه	الّســالم	مــن	عثمــان	كان	 ــاء.	وموقــف	اإلمــام	علي ــة	عمي فتن
موقــف	النّاصــح	المرشــد،	ولكــن	أنَّــى	لعثمــان	أن	يســتمع	الــى	
ــدور	حــول	 ــذا	الفصــل	ي ــي	ه ــا	ف ــفق؟	وحديثن الناصــح	والمش
عثمــان	وســيرته،	والظــروف	التــي	أّدت	الــى	مقتلــه،	وموقــف	

اإلمــام	عليــه	الّســالم	منــه.

)1(	رابان	العرف:	اإلبل	الضخم	زهاء	سبعين	والرجال	األقوياء



إستئثار	ُعثمان

يوجــز	أميــر	المؤمنيــن	علــي	عليــه	الّســالم	إســتئثار	عثمــان	بمــا	
بيــن	يديــه	بقوله:

ــِة	َواٍل	أَْحــَدَث	أَْحَداثــاً،	َوأَْوَجــَد	النَّــاَس إِنَّــهُ	قـَـْد	َكاَن	َعلـَـى	ااْلمَّ

	نَقَُمــوا	فََغيَّروا.)خطبــة	43( َمقـَـاالً	)1(	فَقَالـُـوا،	ثـُـمَّ

َوأَنـَـا	َجاِمــٌع	لَُكــْم	أَْمــَرهُ،	اْســتَأْثََر	فَأََســاَء	ااْلثـَـَرةَ	)2(	َوَجِزْعتـُـْم	

فَأََســأْتُُم	الَجَزَع.)خطبــة	30(

ــه	الّســالم	 ــى	اإلمــام	علي ــرة	كانــت،	فلنســتمع	ال ــة	أث ولكنهــا	أي
ــول: ــث	يق ــة	الشــقيقية،	حي ــي	الخطب يصفهــا	ف

ــِه ــَن	نَثِيل ــِه	)3(	بَْي ــاً	ِحْضنَْي ــْوِم،	نَافَِج ــُث	القَ ــاَم	ثَالِ ــى	أَْن	قَ إِلَ

)4(	َوُمْعتَلَفـِـِه	)5(	َوقـَـاَم	َمَعــهُ	بَنـُـو	أَبِيــِه	يَْخَضُمــوَن	َمــاَل	اللــِه	

ــة	3( بِيِع.)خطب ــةَ	الرَّ ــل	نِْبتَ ــَم	ااْلبِ َخْض
)1(	أْوَجَد	الناَس	َمقاالً:	جعلهم	واجدين	له.	

)2(	أساء	االَثََرةَ:	أساء	االستبداد،	وكان	عليه	أن	يخفف	منه	حتى	
ال	يزعجكم.

)3(	نافجاً	حْضنَْيه:	رافعاً	لهما،	والِحْضن:	ما	بين	االبط	والَكْشح،	
يقال	للمتكبر:	جاء	نافجاً	ِحْضنَْيه.
)4(	النّثِيُل:	الّرْوُث	وقَذر	الدواّب.

)5(	الُمْعتَلَُف:	موضع	العلف.

يشــبّه	اإلمــام	عليــه	الّســالم	أكلهم	ألمــوال	المســلمين»بالخضم«	



وهــو	األكل	بمــلء	الفــم،	وشــبّه	أمــوال	المســلمين	بنبتــة	ربيعيــة	
طريــة،	وهــي	أصــدق	صــورة،	تُرســم	لواقــع	الحــال	آنــذاك.

ــة	إســتئثار	عثمــان	 ــر	عــن	كيفي ــخ	بالشــيء	الكثي ــا	التاري يحدثن
وأقاربــه	بالســلطة،	فالبــالد	اإلســالمية	الشاســعة	أصبحــت	كلهــا	
تحــت	حكــم	بنــي	أميــة،	فــكان	ال	يحــّق	لغيــر	األمــوّي	أن	يتولــى	
أبــدا،	وكان	اســتالم	أحــد	والتهــم	لبعــض	المناطق	معنــاه	إطالق	
يــده	فيهــا،	أي	ملكيتــه	لهــا،	حتــى	قــال	والــي	الكوفــة	ســعيد	بــن	

العــاص	»إن	الســواد	بســتان	لقريــش	وبنــي	أميــة«.

وقــد	كانــت	تصّرفــات	عثمــان	ال	تحتمــل	حتــى	كان	ابــن	عــوف	
ــه	هــو	مــن	 ــد	تقــدم	ان ــه	فــي	ذلــك	-	وق أّول	مــن	اعتــرض	علي
ــال	 ــه،	ق ــان	وقوم ــال	عثم ــا	رأى	أفع ــة	-	فعندم ــه	للخالف أوصل
ــك،	 ــا	نكــذب	في ــا	كن ــك	م ــا	علي ــد	صدقن ــان،	لق ــن	عفّ ــا	ب ــه:	ي ل
وإنــي	أســتعيذ	اللــه	مــن	بيعتــك،	فغضــب	عثمــان	وأمــر	غالمــه	
ــن	 ــكان	اب ــدا.	ف ــوه	أب ــاس	أاّل	يكلم ــر	الن ــد	ان	أم ــه	بع بإخراج
ــا	 ــا	اســتدبرت،	م ــو	اســتقبلت	مــن	أمــري	م ــول:	»ل عــوف	يق

ــي«. وليــت	عثمــان	شســع	نعل

ــر	يرّدهــم	رداً	 ــاظ	لعثمــان،	كان	هــذا	األخي ــرة	الوّع ــى	كث وعل
عنيفــاً	ومــن	هــؤالء	أبــو	ذر	الغفــاري،	الصحابــي	الكبيــر،	
فــكان	يؤنـّـب	عثمــان	وجماعتــه	إذ	يقــول	مخاطبــا	لهم:»أتخذتــم	
مســتور	الحريــر،	ونضائــد	الديبــاج،	وألِفتــم	االضطّجــاع	علــى	



الّصــوف	األذربــي،	وكان	رســول	اللــه	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	
وســلّم	ينــام	علــى	الحصيــر،	واختُلــف	عليكــم	بألــوان	الطعــام،	
وكان	رســول	اللــه	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	ال	يشــبع	مــن	
خبــز	الشــعير.	ثــم	يتلــو	قولــه	تعالى:»والَِّذيــَن	يَْكنِــُزوَن	الذَّهـَـَب	
ــةَ	َوال	يُْنفِقُونَهـَـا	فـِـي	َســبِيِل	اللَّــِه	بَِمــَكاٍو	ِمــْن	نـَـاٍر	،	تُْكــَوى	 َواْلفِضَّ

ــْم	،	َوظُهُوُرهُــْم«	)1(.	 ــْم	،	َوُجنُوبُهُ ــا	ِجبَاهُهُ بِهَ

فــكان	نصيبــه	مــن	ذلــك	النفــي	والتشــريد	مــن	مــكان	الــى	آخــر،	
حتــى	كان	مماتــه	أو	مقتلــه،	بعيــدا	فــي	الربــذة.

ــار	بــن	ياســر	بأقــل	مــن	صاحبــه،	فقــد	 ــم	يكــن	نصيــب	عّم ول
دخــل	علــى	عثمــان	حامــالً	رســالة	مــن	الّصحابــة	يذكــرون	فيها	
شــواذات	والة	عثمــان،	ويطالبــون	بإصالحهــا،	فــكان	جــزاؤه	
أن	إنهــال	عليــه	عثمــان	بالّضــرب	ومــن	حضــر	مجلســه	مــن	
بنــي	أميــة،	حتــى	فتقــت	بطنــه،	ثــم	ألقــوا	بــه	فــي	الشــارع	وهــو	
ــن	أّول	شــهيدين	 ــن	ياســر	هــو	إب ــار	ب ــاً	وعّم ــكاد	يكــون	حي بال

فــي	اإلســالم.

وعظ	اإلمام	عليه	الّسالم

ــوا	 ــن	كان ــة	الذي ــن	الصحاب ــالم	كان	أيضــا	م ــه	الّس ــام	علي اإلم
يتــرّددون	علــى	عثمــان	محاوليــن	نصحــه	بالرجــوع	الــى	
الخطالقويــم	الــذي	رســمه	النبــي	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم

)1(	سورة	التوبة	آية	34 



	فيدخل	عليه	مرة	قائال:

ــْم، ــَك	َوبَْينَهُ ــفَُروني	)1(	بَْينَ ــِد	اْستَْس ــي،	َوقَ ــاَس	َوَرائ 	النَّ إِنَّ

َوَواللــِه	َمــا	أَْدِري	َمــا	أَقـُـوُل	لـَـَك!	َمــا	أَْعِرُف	َشــْيئاً	تَْجهَلـُـهُ،	َوالَ	

أَُدلُّــَك	َعلـَـى	أَْمــر	الَ	تَْعِرفـُـهُ،	إِنَّــَك	لَتَْعلـَـُم	َمــا	نَْعلـَـُم،	َمــا	َســبَْقنَاَك	

إِلـَـى	َشــْيء	فَنُْخبِــَرَك	َعْنــهُ،	َوالَ	َخلَْونـَـا	بَِشــْيء	فَنُبَلَِّغَكــهُ،	َوقـَـْد	

َرأَْيــَت	َكَمــا	َرأَْينـَـا،	َوَســِمْعَت	َكَمــا	َســِمْعنَا،	َوَصِحْبــَت	َرُســوَل	

ــي	 ــُن	أَبِ ــا	اْب ــا.	َوَم ــا	َصِحْبنَ ــه	َكَم ــه	وآل ــه	علي ــى	الل ــه	صل الل

	ِمْنــَك،	َوأَْنــَت	 قَُحافَــةَ	َوالَ	اْبــُن	اْلَخطَّــاِب	بِأَْولَــى	بَِعَمــِل	اْلَحــقِّ

أَْقــَرُب	إِلـَـى	َرُســوِل	اللــِه	صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه	َوِشــيَجةَ	)2( 

ــة ــْم	يَنَاالَ.)خطب ــا	لَ ــِرِه	َم ــْن	َصْه ــَت	َم ــْد	نِْل ــا،	َوقَ ــم	ِمْنهَُم َرِح

)164

ــن	 ــالم	حي ــه	الّس ــام	علي ــع	اإلم ــل	تواض ــن	قَبي ــذا	م ــس	ه ولي
يُســاوي	بينــه	وبيــن	عثمــان	فــي	العلــم،	ألنه	إنمــا	يقصــد	بالعلوم	
التــي	يســاويه	عثمــان	فــي	معرفتهــا،	وهــي	ال	تتعــّدى	األحــكام	
الشــرعية	األوليــة	التــي	يعلمهــا	كل	صحابــي	عــن	طريــق	
ســماعها	مــن	النبــي،	ومــن	أهــم	تلك	األحــكام،	عدم	ظلــم	الرعية	
وأكل	أموالهــم	بالباطــل،	وهــذا	مــا	ال	يتقيــد	بــه	الخليفــة.	ويكمــل	
اإلمــام	عليــه	الّســالم	حديثــه	لعثمــان	مذكــرا	إيــاه	بمســلك	أبــي

)1(	اْستَْسفَُروني:	جعلوني	سفيراً.	
)2(	الَوِشيجة:	اشتباك	القرابة.



	بكر	وعمر،	فيقول:

َوَمــا	اْبــُن	أَبـِـي	قَُحافـَـةَ	َوالَ	اْبــُن	اْلَخطَّــاِب	بِأَْولـَـى	بَِعَمــِل	اْلَحــقِّ

ِمْنــَك،	َوأَْنــَت	أَْقــَرُب	إِلـَـى	َرُســوِل	اللــِه	صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه	

ــْم	يَنَــاالَ. ــْد	نِْلــَت	َمــْن	َصْهــِرِه	َمــا	لَ َوِشــيَجةَ	َرِحــم	ِمْنهَُمــا،	َوقَ

ــُر	ِمْن	َعمــًى،	َوالَ	 فَاللــهَ	اللــهَ	فـِـي	نَْفِســَك!	فَإِنَّــَك	َواللــِه	َمــا	تُبَصَّ

يــِن	 	أَْعــالََم	الدِّ ــُرَق	لََواِضَحــةٌ،	َوإِنَّ 	اْلطُّ تَُعلّــُم	ِمــْن	َجْهــل،	َوإِنَّ

لَقَائَِمةٌ.)خطبــة	164(

والــى	هنــا	يكــون	اإلمــام	عليــه	الّســالم	قــد	وضــع	عثمــان	فــي	
ــا	 ــث،	وم ــة	الحدي ــل	يشــوقه	لســماع	بقي ــه،	ب ــذي	يؤهل الجــّو	ال
تقــّدم	مــن	الــكالم	كان	توطئــة	لمــا	يريــد	قولــه	فيمــا	بعــد،	فاإلمام	
عليــه	الّســالم	قــد	أخبــره	أوال:	بــأن	النــاس	غيــر	راضيــن	عــن	
ســلوكه.	وثانيــا:	اّن	ســلوكه	يخالــف	مــا	تعهـّـد	بــه	لعبــد	الرحمــن	
ــة	أن	يســير	 ــه	لتســليمه	الخالف ــا	اشــترط	علي ــن	عــوف	عندم ب
ــه	 ــذر	ب ــان	ال	يُع ــه	عثم ــا	يفعل ــا:	أن	م ــيخين.	وثالث ــيرة	الش بس
ابــدا،	ألن	حرمتــه	مــن	البديهيــات	التــي	يعلمهــا	عثمــان.	وبعــد	

هــذه	المقدمــة	يقــول	اإلمــام	عليــه	الّســالم	مخاطبــا	لــه:

ــِدَي ــاِدٌل،	هُ ــاٌم	َع ــِه	إَِم ــَد	الل ــِه	ِعْن ــاد	ِالل ِعبَ 	أَْفَضــَل ــْم	أَنَّ فَاْعلَ

	 ــةً،	َوإِنَّ ــاَم	ُســنَّةً	َمْعلُوَمــةً،	َوأََمــاَت	بِْدَعــةً	َمْجهُولَ ــَدي،	فَأَقَ َوهَ

	اْلبـِـَدَع	لَظَاِهــَرةٌ،	لَهـَـا	أَْعــالٌَم،	 ــنََن	لَنَيِّــَرةٌ،	لَهـَـا	أَْعــالٌَم،	َوإِنَّ السُّ



ــِه، 	بِ ــلَّ 	َوُض ــلَّ ــٌر	َض ــاٌم	َجائِ ــِه	إَِم ــَد	الل ــاِس	ِعْن 	النَّ ــرَّ 	َش َوإِنَّ

ــا	بِْدَعــةً	َمْتُروَكةً.َوإِنــي	َســِمْعُت	 فَأََمــاَت	ُســنَّةً	َمأُْخــوَذةً،	َوأَْحيَ

ــْوَم	 ــى	يَ ــوُل:	»يُْؤتَ ــه	يَقُ ــه	وآل ــه	علي ــى	الل ــِه	صل ــوَل	الل َرُس

اْلقِيَاَمــِة	بِاإلَمــاِم	اْلَجائـِـِر	َولَْيــَس	َمَعهُ	نَِصيــٌر	َوالَ	َعــاِذٌر،	فَيُْلقَى	

	يَْرتَبـِـطُ	 َحــى،	ثـُـمَّ فـِـي	نـَـاِر	َجهَنَّــَم،	فَيـَـُدوُر	فِيهـَـا	َكَمــا	تـَـُدوُر	الرَّ

ــا. ــي	قَْعِرهَ )1(	فِ

ــِة	اْلَمْقتـُـوَل،	فَإِنَّــهُ َوإِنــي	أَْنُشــُدَك	اللــهَ	أْن	تَُكــوَن	إَِمــاَم	هــِذِه	األُمَّ

ــَل	 ــا	اْلقَْت ــُح	َعلَْيهَ ــاٌم	يَْفتَ ــِة	إَِم ــِذِه	األُمَّ ــي	ه ــُل	فِ ــاُل:	يُْقتَ َكاَن	يُقَ

	 ــثُّ ــا،	َويَبُ ــا	َعلَْيهَ ــُس	أُُموَرهَ ــِة،	َويَْلبِ ــْوِم	اْلقُيَاَم ــى	يَ ــاَل	إِل َواْلقِتَ

ــوَن	 ــِل،	يَُموُج ــَن	اْلبَاِط 	ِم ــقَّ ــالَ	يُْبِصــُروَن	اْلَح ــا،	فَ ــَن	فِيهَ اْلفِتَ

	لَِمْرَواَن	 فِيهـَـا	َمْوجــاً،	َويَْمُرُجــوَن	فِيهـَـا	َمْرجاً	)2(	فـَـالَ	تَُكونـَـنَّ

ــي	 	َوتَقَضِّ ــنِّ ــَد	َجــالََل	السِّ ــاَء	بَْع ــُث	َش ــوقَُك	َحْي ــيِّقَةً	)3(	يَُس َس

اْلُعُمــِر.

لُونـِـي،	َحتَّــى	أَْخــُرَج	 فَقـَـال	لـَـهُ	ُعْثـــَماُن:	َكلِّــِم	النَّــاَس	فـِـي	أَْن	يَُؤجِّ
إِلَْيِهــْم	ِمــن	َمظَالِِمِهــْم،	فَقـَـال	عليــه	الســالم:	َمــا	َكاَن	بِاْلَمِدينـَـِة	فـَـالَ	
أََجــَل	فِيــِه،	َوَمــا	َغــاَب	فَأََجلـُـهُ	ُوُصــوُل	أَْمــِرَك	إِلَْيِه.)خطبة	164(

)1(	ربطه	فارتبط:	أي	شّدة	وحبسه.
)2(	الَمْرج:	الخلط.	

)3(	الّسيِّقة	َكَكيّسة:	ما	استاقه	العدو	من	الدواب.



ــن	 ــد	ع ــا	بع ــه	فيم ــّدث	أصحاب ــالم	يح ــه	الّس ــام	علي وكان	اإلم
وانــه	لــم	يتــرك	فرصــة	فــي	ســبيل	نصحــه	 موقفــه	مــن	عثمــان،

وهدايتــه،	فيقــول	فــي	كتــاب	الــى	أهــل	الكوفــة	:

	النَّــاَس	طََعنـُـوا	َعلَْيــِه،	فَُكْنــُت	َرُجــالً	ِمــَن	اْلُمهَاِجِريــَن	أُْكثـِـُر إِنَّ

	ِعتَابَهُ.)كتاب	1( اْســتِْعتَابَه	)1(	َوأُقـِـلُّ

ومن	كتاب	الى	معاوية:	

	َملـُـوم	الَ ْنــُب	إِلَْيــِه	إِْرَشــاِدي	َوِهَدايَتـِـي	لـَـهُ،	فـَـُربَّ فـَـإِْن	َكاَن	الذَّ

َذْنــَب	لَهُ.)كتــاب	28(

مالــكاً	ألمره،	فــكان	التغييــر	بالنســبة	اليه	 ولكــن	عثمــان	لــم	يعــد
مســتحيالً،	ولــذا	طلــب	مــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	أن	يكــف	عــن	
ــوة	 ــة	والق ــان	الجــرأة	الكافي ــدى	عثم ــت	ل ــو	كان ــه،	ول محاوالت
ــه	بســواه	 ــه	الّســالم	مــا	كان	قــد	فعل ــّي	علي الالزمــة،	لفعــل	بعل
مــن	الصحابــة.	ولعــل	أهــم	عــورات	عثمــان	كانــت	مشــاركته	
لمــروان	بــن	الحكــم	فــي	جميــع	أمــوره،	ولــذا	خصصنــا	الفقــرة	

التاليــة	للحديــث	عنــه.

مروان	الطّريد

ــاد	عثمــان	بســبب	إســتقدامه	مــروان	 ــة	مــن	إنتق ــَر	الصحاب أكث
ــى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم بــن	الحكــم	طريــد	رســول	اللــه	صلّ

)1(	استعتابه:	استرضاؤه.	



وتســليمه	الكثيــر	مــن	أمــور	المســلمين،	فهــذا	خــازن	بيــت	المال	
ــا	 ــح	طالب ــه	المفاتي ــع	الي ــاً	ويدف ــه	باكي ــي	الي ــم	يأت ــن	أرق ــد	ب زي
اإلقالــة،	والســبب	فــي	ذلــك	هــو	أمــر	الخليفــة	لخازنــه	إعطــاء	
لــو	أعطاه	مئــة	لــكان	كثيرا	 مــروان	مائتــي	الــف،	فــي	حيــن	أنــه

عليــه	كمــا	قــال	زيــد.

وكانــت	تصرفــات	مــروان	فعــالً	ال	تطــاق،	فهــو	الــذي	حــرض	
عثمــان	علــى	ضــرب	عّمــار	بــن	ياســر	عندمــا	جــاءه	برســالة	
الصحابــة،	وهــو	الــذي	ســبب	فــي	نفــي	أبــي	ّذر	الــى	الّربــذة،	
ــاً	ضــرب	وجــه	 ــه،	ولكــن	علي ــّي	مــن	توديع ــع	عل وحــاول	من
ــى	 ــه	توصــل	ال ــى	أن ــم	شــتمه	ومضــى.	حت ــه	بســوطه	ث راحلت
تحريــض	عثمــان	علــى	علــّي	عليه	الّســالم،	وذلك	عندمــا	أخبره	
ــان	 ــد	كان	عثم ــا	ذر،	وق ــايََع	أب ــره	وش ــف	أم ــد	خال ــاً	ق أن	علي
ــّد	الغضــب.	 ــك	أش ــة	لذل ــييعه،	فيغضــب	الخليف ــن	تش ــى	ع نه
ويأتــي	جماعــة	الــى	علــّي	يخبرونــه	بذلــك	قائليــن:	»اّن	أميــر	
ــي	 ــا	ذر«.	فيجيبهــم	عل ــان	لتشــييعك	اب ــك	غضب ــن	علي المؤمني

ــى	اللجــم«. متهكماً:»غضــب	الخيــل	عل

ولنســتمع	الــى	هــذا	الحــوار	الــذي	جــرى	بين	علــّي	عليه	الّســالم	
ــا	 ــا:	م ــان	عليّ ــة.	ســأل	عثم ــان	بحضــور	مــروان	الّداهي وعثم
ــّي،	ورددت	 ــرأت	عل ــى	مــا	صنعــت	بمــروان	واجت ــك	عل حمل
ــه	 ــروان	فإن ــا	م ــالم:	أم ــه	الّس ــاب	علي ــري؟	فأج ــولي	وأم رس
اســتقبلني	يرّدنــي،	فرددتــه	عــن	ردي،	وأمــا	أمــرك	فلــم	أرّده.	



ــي	ذّر	 ــاس	عــن	أب ــت	الن ــي	نهي ــك	أن ــم	يبلغ ــان:	أول ــال	عثم فق
عليــه	الّســالم	أوُكل	مــا	أمرتنــا	بــه	 علــّي وعــن	تشــييعه؟	فيقــول
ــه	 ــا	في ــه	أتبعن ــه	والحــق	فــي	خالف ــرى	طاعــة	الل مــن	شــيء	يُ

ــه	ال	نفعــل. أمــرك؟	بالل

ــي	 ــوق	ف ــة	لمخل ــل	»ال	طاع ــو	القائ ــالم	ه ــه	الّس ــام	علي واإلم
معصيــة	الخالــق«	فكيــف	يطيــع	عثمــان	عندمــا	تخالــف	أوامــره	

الحــق؟

وهنــا	يضطــر	عثمــان	للتنــازل	عــن	مالحقة	علّي	بســبب	مخالفة	
أمــره،	ولكنــه	ال	يســتطيع	التّنــازل	عــن	شــتم	مــروان	وضــرب	
راحلتــه،	فيطلــب	مــن	علــّي	عليــه	الّســالم	أن	يعطــي	لمــروان	
حــق	اإلقتصــاص	منــه،	فيقــول	لــه:	فأقـِـد	مــروان.	فيجيبــه	عليــه	
الّســالم:	ومــا	أقِيــده؟.	فيقــول	عثمــان:	ضربــت	بيــن	أذنــي	
ــك	 ــي	فهــي	تل ــا	راحلت ــالم	أم ــه	الّس ــّي	علي ــول	عل ــه.	فيق راحلت

فــإن	أراد	أن	يضربهــا	كمــا	ضربــت	راحلتــه	فليفعــل.

يــدرك	اّن	عثمــان	يريــد	ان	يجعلهــا	 ولكــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم
واحــدة	بواحــدة،	فيعطي	لمــروان	الحق	بضرب	راحلته	وشــتمه	
كمــا	فعــل	اإلمــام	عليــه	الّســالم	به،	ولــذا	نــراه	يتم	كالمــه	بقوله:	
وأمــا	أنــا	فواللــه	لــو	شــتمني	ألشــتمنك	انــت	مثلهــا	بمــا	ال	أكــذب	

فيــه	وال	أقــول	إال	حقا.

ويستشــيط	عثمــان	غضبــا	لذلــك	ويقــول	لإلمــام:	ولــم	ال	يشــتمك	



إذا	شــتمته؟	فواللــه	مــا	انــت	عنــدي	بأفضــل	منــه.	وهنــا	يقــول	
اإلمــام	عليــه	الّســالم:	إلّي	تقول	هــذا	القول،	وبمــروان	تعدلني؟.	
فأنــا	واللــه	أفضــل	منــك	وأبــي	أفضــل	مــن	أبيــك،	وأمــي	أفضــل	

مــن	أمــك،	وهــذه	نبلــي	قــد	نثلتهــا	فهلــّم	فأقبــل	بنبلــك.

فاإلمــام	عليــه	الّســالم	يبــادل	مــروان	لــو	شــتمه	بشــتم	عثمــان،	
ألنــه	هــو	الــذي	أجــرأه	عليــه،	كمــا	انـّـه	عليــه	الّســالم	ال	يتــرك	
مكانــا	للمفاضلــة	بينــه	وبيــن	مــروان،	بــل	يلجــأ	الــى	التفاُضــل	
ــّي	 ــن	عل ــه	م ــول	الل ــد	رس ــروان	طري ــن	م ــان،	فأي ــى	عثم عل
أخــي	رســول	اللــه،	وأخيــرا	فعلــّي	يعرض	بوالــد	عثمــان	وأّمه،	
فمــاذا	عــن	إخبارهمــا	يــا	تــرى؟	الكتــب	تحدثنــا	الشــيء	الكثيــر	
ــه	طالمــا	 ــة	مــن	التعــّرض	ل ــا	ســنعفي	الخليف ــك،	ولكنن عــن	ذل
أنــه	أقــر	اإلمــام	عليــه	الّســالم	علــى	هــذه	المفاضلــة	ولــم	يحــاول	
أن	يرّدهــا	عليــه	باإلّدعــاء	أن	والديــه	أفضــل	مــن	أبــي	طالــب	

وفاطمــة	بنــت	أســد.

الّدفاع	عن	ُعثمان

ــان،	 ــوار	بعــزل	ابــن	عفّ فــي	الوقــت	الــذي	كان	ينــادي	فيــه	الثّ
ــه،	 ــالم	مكان ــه	الّس ــام	علي ــب	اإلم ــادون	أيضــا	بتنصي ــوا	ين كان
وكانــوا	يجهــرون	بذلــك	وال	يتســتّرون	بــه،	ولــذا	رأى	عثمــان	
أن	يُبعــد	اإلمــام	عليــه	الّســالم	عــن	المدينــة	مؤقتــاً،	حتــى	تخــّف	
ــى	 ــة	ال ــادر	المدين ــه	أن	يغ ــل	الي ــمه.	فأرس ــوار	بإس ــاداة	الثّ من



)ينبــع(	وهــي	عيــن	مــاء	لإلمــام	خــارج	المدينــة.	ففعــل	اإلمــام	
عليــه	الّســالم	ذلــك	خوفــاً	مــن	اتّهامــه	بتحريــض	النــاس	للمناداة	
بإســمه،	ولكــن	لــم	يمــِض	علــى	وجوده	هنــاك	وقــت	طويل	حتى	
شــعر	عثمــان	بفــراغ	مكانــه،	فأرســل	اليــه	أن	يعــود	للمدينــة،	
فأطاعــه	اإلمــام	عليــه	الّســالم	وفعــل.	ولكــن	مــا	ان	رآه	النــاس	
بينهــم	حتــى	عــادوا	يُنــادون	بإســمه،	فعــاد	عثمــان	يطلــب	منــه	
ــه	 ــاس	يبلغ ــن	عبّ ــه	اب ــل	الي ــع(	وأرس ــى	)ينب ــة	ال ــرك	المدين ت
رغبتــه،	وهنــا	قــال	اإلمــام	عليــه	الّســالم	وقــد	بــدا	عليــه	التآثــر	

واأللــم:

يَاْبــَن	َعبَّــاس،	َمــا	يُِريــُد	ُعْثـــَماُن	إاِلَّ	أَْن	يََجَعلَنِي	َجَمــالً	نَاِضحاً

	بََعَث	 	أَْن	أَْخــُرَج،	ثُمَّ )1(	بِاْلَغــْرِب	)2(	أَْقبـِـْل	َوأَْدبـِـْر،	بََعــَث	إِلَيَّ

	أَْن	أَْخــُرَج،	َواللــِه	لَقـَـْد 	هـُـَو	ااْلَن	يَْبَعــُث	إِلـَـيَّ 	أَْن	أَْقــُدَم،	ثـُـمَّ إِلــيَّ

َدفَْعــُت	َعْنــهُ	َحتَّــى	َخِشــيُت	أَْن	أَُكــوَن	آثِماً.)خطبة	240(

يشــّك	في	أمــره	ويتّهمه	بتحريض	 وكأنــه	الح	لإلمــام	اّن	عثمــان
الثـّـوار	عليــه،	وهــذا	ما	تفيــده	الجملة	األخيرة	مــن	كالمه:»والله	
لقــد	دفعــت	عنــه	حتــى	خشــيت	ان	أكــون	آثمــا«.	فكأنــه	يريــد	أن	

يقــول:	لمــاذا	يريدنــي	عثمــان	أن	أخــرج	وأنا	فــي	موقف

)1(	نََضَح	الجمُل	الماَء:	حمله	من	بئر	أونهر	ليسقي	به	الزرع	
فهو	ناضح	

)2(	الَغْرب	بفتح	فسكون:	الدلو	العظيمة،	والكالم	تمثيل	
للتسخير.



عليــه	الّســالم	 اإلمــام 	الّدفــاع	عنــه	ال	التّحريــض	عليــه.	ودفــاع
عــن	عثمــان	ال	يعنــي	أبــداً	أنــه	يوافــق	علــى	تصرفاتــه،	بــل	هــو	
مــن	أشــد	المعارضيــن	لسياســته	ولكنــه	يــرى	اّن	الطريــق	الــذي	
يســلكه	الثــوار	غيــر	صحيــح،	فقَتــل	الخليفــة	ليــس	حــالً،	وهــو	

يصــّرح	برأيــه	فــي	معنــى	قتــل	عثمــان	بقولــه:

ــِه	لَُكْنــُت	قَاتِــالً،	أَْو	نَهَْيــُت	َعْنــهُ	لَُكْنــُت	نَاِصــراً، لَــْو	أََمــْرُت	بِ

ــا	 ــْن	أَنَ ــهُ	َم ــوَل	َخَذلَ ــتَِطيُع	أَْن	يَقُ ــَرهُ	الَ	يَْس ــْن	نََص 	َم ــَر	أَنَّ َغْي

َخْيــٌر	ِمْنــهُ،	َوَمــْن	َخَذلـَـهُ	الَ	يَْســتَِطيُع	أَْن	يَقـُـوَل	نََصــَرهُ	َمــْن	هـُـَو	

َخْيــٌر	ِمنِّــي.	َوأَنـَـا	َجاِمــٌع	لَُكْم	أَْمــَرهُ،	اْســتَأْثََر	فَأََســاَء	ااْلثََرةَ	)1( 

َوَجِزْعتـُـْم	فَأََســأْتُُم	الَجــَزَع	)2(	َوللــِه	ُحْكــٌم	َواقـِـٌع	في	الُمْســتَأْثِِر	

َوالَجازِع.)خطبــة	30(

ــزل.	 ــع،	ومعت ــل،	ومداف ــاس:	قات ــن	الن ــات	م ــالث	فئ ــاك	ث فهن
أمــا	القاتــل	فــإن	حكمــه	الــى	اللــه،	وأمــا	المدافــع	فهــو	ناصــر	
ــى	إبــن	 ــه	ال ــدم	فــي	حديث ــه	الّســالم	-	كمــا	تق ــه،	واإلمــام	علي ل
ــه	بلســانه	أمــام	 ــاس-	يخشــى	أن	يكــون	آثمــا	بســبب	مدافعت عب
الثــّوار	علــى	عثمــان،	فكيــف	اذاً	ُحكــم	المناصــر	لــه	بالســيف؟	

ــه	الّســالم. وأمــا	اإلعتــزال	فهــو	موقــف	اإلمــام	علي

)1(	أساء	االَثََرةَ:	أساء	االستبداد،	وكان	عليه	أن	يخفف	منه	حتى	
ال	يزعجكم.	

)2(	أسأتم	الَجَزَع:	أي	لم	تَْرفُقُوا	في	جزعكم،	ولم	تقفوا	عند	الحد	
االولى	بكم.



ُعثمان	والثّوار

مطالــب	الثــوار	مــن	عثمــان	كانت	تتلّخــص	بأن	يســتبدل	والته،	
ويعود	للّســير	بالمســلمين	بســيرة	الشــيخين.	فجمع	عثمان	والته	

وعــرض	عليهــم	مــا	يطلبــه	الناس،	ليشــير	كل	بمــا	يراه.

ــر	 ــا	أمي ــك	ي ــال:	أرى	ل ــر	ق ــن	عام ــه	ب ــي	البصــرة	عبدالل وال
المؤمنيــن	أن	تشــغلهم	عنــك	بالّجهــاد	حتــى	يذلّوا	لــك،	وال	تكون	
هّمــة	أحدهــم	إال	فــي	نفســه،	ومــا	هــو	فيــه	مــن	ُدبــر	دابّتــه	وقمل	
فروتــه.	وقــال	ســعيد	بــن	العــاص:	أحســم	عنــك	الــداء،	وأقطــع	
عنــك	الــذي	تخــاف،	وإن	لــكل	قــوم	قــادة	متــى	يهلكــوا،	يتفرقــوا	

وال	يجتمــع	لهــم	أمــر	)1(

وأمــا	معاويــة	-	علــى	مــا	فــي	اإلمامــة	والسياســة-	فأشــار	علــى	
ــار	 ــن،	وكب ــيوخ	المهاجري ــة	ش ــن	المدين ــي	م ــأن	ينف ــان	ب عثم
أصحــاب	الرســول	صلـّـى	الله	عليه	وآله	وســلّم	وبقية	الشــورى،	

حتــى	ال	يجتمــع	منهــم	إثنــان	فــي	مصــر	واحــد.

فهــذه	ومــا	شــابهها	كانــت	طروحــات	والة	عثمــان	لحــّل	األزمــة	
التــي	يمــّر	بهــا،	وأمــا	أن	يحــاول	إصــالح	ســيرته	فهــذا	ممــا	لــم	
ــه	أحــد،	كيــف	وأولــى	خطــوات	اإلصــالح	هــي	 ــه	علي يشــر	ب
عــزل	هــؤالء	الــوالة	جميعــا؟	حتــى	عثمــان	نفســه	لم	يكــن	يتوقّع	
منهــم	أن	يشــيروا	بمثــل	هــذا	االمــر،	بــل	ال	يريــد	منهــم	ذلــك،

)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	2	-ص	135 



	فهــذا	عمــرو	بــن	العــاص	-	ولمصلحــة	إعتــرف	بهــا	-	قــال:	
يــا	أميــر	المؤمنيــن	إنــك	قــد	ركبــت	ببنــي	أميــة	فقلــت	وقالــوا،	
عزماً،	 وزغــت	وزاغــوا،	فاعتــدل	أو	إنــزل،	فــإن	أبَيــت	فاعــزم
وامــض	قدمــاً.	فمــا	كان	من	عثمــان	اال	ان	جابهه	بــكالم	عنيف،	

فــروك،	أهــذا	بجــّد	منــك؟ فقــال	لــه:	مــا	لــك	قّمــل

ــوه،	 ــه	وقتل ــاس	علي ــار	الن ــيرته،	وث ــي	س ــان	ف ــتمّر	عثم واس
ــى	مــن	 ــة	شــاغرا،	وبحاجــة	ال ــح	منصــب	الخالف ــك	أصب وبذل
يشــغله،	فاختــارت	النــاس	خليفتهــا،	ولــم	يكــن	غيــر	علــّي	بــن	

ــب. ــي	طال أب



 

 الفصل	الّسابع:	

خالفة	اإلمام	عليه	الّسالم

كيفية	البيعة

ــد	الحكــم	 ــل	مقالي ــورة	-	اذا	كتــب	لهــا	النجــاح	-	تنتق فــي	كل	ث
تعييــن	الحكومــة	التــي	تحكمهــم.	 الثــوار،	ويصبــح	بأيديهــم الــى
وهــذا	أمــٌر	معتــرف	بــه،	بــل	هــو	أهــم	مــا	يجــب	اإلعتــراف	بــه	
لهــم،	فانهــم	مــا	قامــوا	بثورتهــم	ااّل	مــن	اجــل	تغيبــر	أوضــاع	
الحكــم	الفاســدة.	وفي	ســنة	خمســة	وثالثيــن	للهجــرة،	حدثت	في	
تاريــخ	األمــة	االســالمية	ثــورة،	ثــورة	حقيقية	تحــوي	المقّومات	
المطلوبــة،	حكومــة	جائــرة،	وشــعب	حــّي	لــه	أهــداف	يريــد	مــن	
ــف	 ــلكه	يق ــذي	تس ــر	ال ــا	الجائ ــن	خطّه ــا،	ولك ــه	تنفيذه حكومت

ســداً	حائــالً	بينهــم	وبيــن	مطالبهــم..

وهنــا	يثــور	الشــعب	ويُقصــي	الحكومــة	عــن	مركزهــا،	فنقــول	
ــدة	يختارهــا	بنفســه،	 ــن	حكومــة	جدي ــه	تعيي ــذ	أن	مــن	حق حينئ

تلبّــي	أهدافــه	وتســتمع	الــى	مطالبــه.

كانــت	ثــورة	خمســة	وثالثيــن	للهجرة	أولــى	الثورات	فــي	تاريخ	
ــل	 ــي	يتحّم ــى	الت ــت	هــي	المــرة	األول ــة	االســالمية،	وكان األم
ــؤولية	 ــي	مس ــة،	وه ــار	الحكوم ــؤولية	إختي ــعب	مس ــا	الش فيه



جســيمة	تتطلــب	الوعــي	التــام،	وإال	أودى	الشــعب	بنفســه	فــي	
ــم	 ــابقة	كان	يت ــات	الس ــا.	فالحكوم ــة	له ــورات	ال	نهاي ــن	وث فت
ــة	،	 ــة	مــن	الصحاب ــة	قليل ــى	رأســها	مــن	خــالل	فئ ــاق	عل اإلتف
ألحــد	أن	 كانــت	تفــرض	رأيهــا	علــى	بقيــة	النــاس،	فلــم	يكــن ثــم

يرفــض	أو	يتماهــل.

ــة	 ــن	الحكوم ــر	تعيي ــن	أعطــت	أم ــورة	خمســة	وثالثي ــن	ث ولك
إلختيــار	الشــعب	مباشــرة،	فــكان	عليــه	أن	يختــار	لنفســه،	وقــد	
ــا	 ــع	أنه ــي	اقتن ــة	الت ــار	الحكوم ــار،	إخت ــن	اإلختي ــل	وأحس فع
مخلصــة	لــه	ومحققــة	ألهدافــه،	اختــار	الحكومــة	التــي	لــو	ُخلـّـي	
وشــأنه	منــذ	تأســيس	اول	حكومــة	لمــا	اختــار	عنهــا	بــدال،	لقــد	

إختــار	»علــّي	بــن	ابــي	طالــب«.

يحــّدث	التاريــخ	عن	هــذه	الفترة:»ونهض	رجل	مــن	المصريين	
يقــول:	يــا	أهــل	المدينــة،	إنكــم	أهــل	الشــورى	وأنتــم	تعتقــدون	
اإلمامــة	وأمركــم	عابــر	علــى	األمــة،	فانظروا	رجــال	تنصبونه.	
فتعالــت	الهتافــات	مــن	كل	صــوب	علــّي،	علــّي	بــن	ابــي	طالــب	
نحــن	بــه	راضــون«.	واعتلــى	الصحابــي	الّزبيــر	المنبــر	وقــال:	
ــا	 ــب	به ــم	الشــورى	فاذهَ ــد	رضــي	لك ــه	ق ــاس:	ان	الل ــا	الن ايه

الهــوى،	وقــد	تشــاورنا	فرضينــا	عليـّـا	فبايعــوه.

ونهــض	صحابــي	آخــر	-وهــو	عمــار	بــن	ياســر	-	يقــول:	أيهــا	
ــابقته.	 ــه	وس ــر	لفضل ــذا	األم ــاس	به ــى	الن ــا	أول ــاس	إن	عليّ الن



فعلَــت	األصــوات	مــن	كل	مــكان:	قــد	رضينــا	بــه،	قــد	رضينــا	
ــد	 ــن	ق ــا	َم ــاس	إن	عليّ ــة	يقــول:	أيهــا	الن ــار	ثاني ــه.	وعــاد	عّم ب
علمتــم،	ومــا	نعــرف	مــكان	أحــد	أحمــل	لهــذا	األمــر	وال	أولــى	
بــه.	وعــاد	النــاس	يصيحــون:	قــد	رضينا،	وهــو	على	مــا	ذكرتم	

وأفضــل.

ــن	ابــي	طالــب	وهــو	 ــّي	ب ــى	دار	عل ــك	الحشــود	ال ومضــت	تل
ــّدار	حتــى	خــرج	إليهــم،	فعرضــوا	 معتــزل	فيــه،	فأحاطــت	بال
عليــه	البيعــة،	فرفــض،	وأصــروا	عليــه	فــرض،	وتوســلوا	اليــه	
فرفــض.	وقــام	أحــد	كبارهــم-	األشــتر-	يقــول	لــه:	ننشــدك	اللــه،	
اال	تــرى	مــا	نــرى؟	أال	تــرى	مــا	حــدث	فــي	اإلســالم؟	اال	تــرى	
الفتنــة؟	اال	تخــاف	اللــه؟	وســاد	الصمــت،	أي	شــيء	يمكــن	أن	
يقولونــه	أكثــر	مــن	هــذا،	كيــف	يمكنهــم	بعــد	هــذا	الــكالم	إقنــاع	
رجلهــم	العظيــم،	فنظــر	إلــى	العيــون	المتعلقــة	بــه،	إلــى	االيادي	

الممتــدة	اليــه،	وقــال:	قــد	أجبتكــم.

ويحــّدث	اإلمــام	عليــه	الّســالم	عــن	فتــرة	إلتفــاف	النــاس	حولــه	
لمبايعتــه،	فيقــول:

	إِْقبَــاَل	اْلُعــوِذ	اْلَمطَافِيــِل	)1(	َعلَــى	أَْوالَِدهَــا، فَأَْقبَْلتُــْم	إِلَــيَّ

تَقُولـُـوَن:	اْلبَْيَعــةَ	اْلبَْيَعةَ!	قَبَْضُت	َكفِّي	فَبََســْطتُُموهَا،	َونَاَزَعْتُكْم	

ــة	137( ــِدي	فََجاَذْبتُُموهَا.)خطب يَ

)1(	المطَافيل:	جمع	ُمْطفِل:	ذات	الطفل	من	االنس	والوحش.	



والزبيــر	بعــد	بيعتــه	 بــه	طلحــة ومــن	كالم	لــه	عليــه	الســالم	كلـّـم
بالخالفــة،	وقــد	عتبــا	مــن	تــرك	مشــورتهما،	واالســتعانة	فــي	

االمــور	بهمــا:

ــِة ــي	اْلِوالَيَ ــةٌ،	َوالَ	فِ ــِة	َرْغبَ ــي	اْلِخالَفَ ــي	فِ ــْت	لِ ــا	َكانَ ــِه	َم َوالل

ــا. ــي	َعلَْيهَ ــا،	َوَحَمْلتُُمونِ ــي	إِلَْيهَ ــْم	َدَعْوتُُمونِ ــةٌ	)1(	َولِكنَُّك إِْربَ

)205 )خطبة	

فاإلمــام	عليــه	الّســالم	يحــّدث	كمــا	حــّدث	التاريــخ،	هــم	يريدونه	
للخالفــة	وهــو	يرفــض،	وكان	بالفعــل	يتمنــى	أن	يعفيــه	النــاس،	
يفعلــوا،	فــكان	لزامــاً	عليــه	الرضــوخ	عنــد	رغبتهم.	 ولكنهــم	لــم
والســؤال	هنــا:	لمــاذا	كان	اإلمــام	عليه	الّســالم	ال	يريــد	الخالفة؟	

والجــواب	نأخــذه	منــه	نفســه	عندمــا	أراد	النــاس	مبايعته:

َدُعونــي	َواْلـــتَِمُسوا	َغْيــِري،	فإِنَّــا	ُمْســتَْقبِلُوَن	أَْمــراً	لـَـهُ	ُوُجــوهٌ

ــِه	اْلُعقُــوُل	)2(  ــهُ	اْلقُلُــوُب،	َوالَ	تَْثبُــُت	َعلَْي ــَواٌن،	الَ	تَقُــوُم	لَ َوأَْل

ــَرْت )5(  ةَ	)4(	قـَـْد	تَنَكَّ 	ااْلفـَـاَق	قـَـْد	أََغاَمــْت	)3(	َواْلـــَمَحجَّ َوإِنَّ

.)خطبــة	91(

)1(	االْربة	بكسر	الهمزة:	الغرض	والطلبة.
)2(	ال	تثبت	عليه	العقول:	ال	تصبر	له	وال	تُطيق	احتماله	

)3(	أَغاَمْت:	ُغطّيَْت	بالغيم.
)4(	الَمَحّجة:	الطريق	المستقيمة

)5(	تنّكرت:	تغيرت



َواْعلَُمــوا	أَنِّــي	إْن	أََجْبتُُكــْم	َرِكْبــُت	بُِكــْم	َما	أَْعلَُم،	َولـَـْم	أُْصِغ	إِلَى

قـَـْوِل	اْلقَائـِـِل	َوَعْتــِب	اْلَعاتـِـِب،	َوإِْن	تََرْكتُُمونـِـي	فَأَنـَـا	َكأََحِدُكــْم،	

َولََعلِّــي	أَْســَمُعُكْم	َوأَْطَوُعُكــْم	لِمــْن	َولَّْيتُُمــوهُ	أَْمَرُكــْم،	َوأَنـَـا	لَُكــْم	

َوِزيــراً،	َخْيــٌر	لَُكــْم	ِمنِّــي	أَِميراً.)خطبــة	91(

الّســالم	عندمــا	يرفــض	قبول	الخالفــة،	فليس	 فاإلمــام	عليــه إذن
ذلــك	لمجــرد	الزهــد،	بــل	هنــاك	ســبب	أهــم	وراء	ذلــك،	وهــو	
ــى	 ــا	عل ــت	رأس ــد	قُلب ــت	ق ــان	كان ــد	عثم ــي	عه ــم	ف أن	المفاهي
ــى	اإلمــام	 ــكان	عل ــد	فســدت،	ف عقــب،	واألوضــاع	بمجملهــا	ق
عليــه	الّســالم-	إذا	مــا	تولــى	الخالفــة-	أن	يصّحح	تلــك	المفاهيم،	
ــر	الســهل،	ألن	 ــن	باألم ــم	يك ــذا	ل ــك	األوضــاع،	وه ــر	تل ويغيّ
مــن	بقــاء	األمــور	علــى	حالهــا	لم	تكــن	لترضى	 الفئــة	المســتفيدة
بشــكل	مــن	األشــكال	أن	تُضــرب	مصالحهــا	بهــذه	الســهولة،	بل	
المتوقــع	أن	تقــف	فــي	وجــه	كل	حركــة	يقــوم	بهــا	لإلصــالح،	
ويصبــح	مــن	واجــب	اإلمــام	عليــه	الّســالم	حينئــذ	ضــرب	هــذه	
الفئــة	حتــى	تعــود	الــى	الطريــق	الحــّق	وهو	ليــس	باألمــر	الهيّن.	
ــه	الّســالم	كان	يرفــض	الخالفــة	حتــى	ال	يضطــر	 فاإلمــام	علي
الــى	مجابهــة	هــذه	الفئــة،	ولكــن	النــاس	حملــوه	علــى	قبولهــا،	

فــكان	عليــه	أن	يتحّمــل	مــا	كان	يخشــاه.



مداحض	ومزالق

قــال	اإلمــام	عليــه	الّســالم	ذات	مــرة،	واالرجــح	أنهــا	كانــت	فــي	
آخــر	مــدة	واليته:

ــْرُت ــِض	)1(	لََغيَّ ــِذِه	اْلَمَداِح ــْن	ه ــاَي	ِم ــتََوْت	قََدَم ــِد	اْس ــْو	قَ لَ

)263 أَْشــيَاَء.)حكمة	

وهنــا	نريــد	الوقــوف	عنــد	نقطتين:	األولــى:	في	معرفة	األشــياء	
التــي	كان	اإلمــام	عليــه	الّســالم	يريــد	تغييرهــا.	والثانيــة:	فــي	

ذكــر	المداحــض	التــي	يعنيهــا	بكالمــه.

أمــا	بالنســبة	للنقطــة	األولــى	فنقــول:	فــي	عهــد	عثمــان	فســدت	
أمــور	المســلمين	بشــكل	جــارح،	وأصبــح	التهافــت	علــى	جمــع	
األمــوال	أمــراً	مألوفــاً	لــدى	الجميــع	حتــى	ولــو	كان	مــن	غيــر	
طرقــه	الشــرعية،	وكل	ذلــك	ســببه	الخليفــة،	حيــث	منــع	أناســا	
ــت	 ــن،	وكان ــى	آخري ــه	ال ــاء،	ليمنح ــن	العط ــتحقونه	م ــا	يس م
ــر	مــن	أن	تحصــى،	وهــذا	مــا	 ــه	أكث ــن	لدي ــى	المقّربي ــه	ال هبات
جعــل	المجتمــع	فرقتيــن،	فرقــة	قــد	أبطرتهــا	النعمــة،	وفرقــة	قــد	
أعياهــا	الفقــر،	فالقســم	األول	يعيــش	فــي	رفاهيــة	وهنــاء،	بينمــا	
ــه	الّســالم	 ــد	أوضــح	علي القســم	اآلخــر	فــي	بــؤس	وشــقاء،	وق

هــذا	األمــر	بقولــه:

)1(	الَمَداِحض:	الَمَزالُِق،	يريد	بها	الفتن	التي	ثارت	عليه.	



اْضــِرْب	بِطَْرفِــَك	َحْيــُث	ِشــْئَت	ِمــَن	النَّــاِس،	فَهَــْل	تُْبِصــُر	إاِلَّ

َل	نِْعَمــةَ	اللــِه	ُكْفــراً،	أَْو	بَِخيــالً	 فَقِيــراً	يَُكابـِـُد	فَْقــراً،	أَْو	َغنِيـّـاً	بـَـدَّ

ــْن	 ــِه	َع 	بِأُُذنِ داً	َكأَنَّ ــرِّ ــراً،	أَْو	ُمتََم ــِه	َوْف 	الل ــقِّ ــَل	بَِح ــَذ	اْلبُْخ اتََّخ

َســْمِع	اْلمَواِعــِظ	َوْقراً!.)خطبــة	129(

وهــذا	الوضــع	الفاســد	كان	مــن	جملــة	األشــياء	التــي	أراد	عليــه	
الّســالم	تغييرهــا.	كمــا	اّن	منصــب	القضــاء،	الــذي	هــو	مــن	أهم	
مناصــب	الدولــة	وأشــدها	حساســية،	أصبــح	علــى	عهــد	الخليفــة	
الثالــث	بأيــدي	جماعــة	من	النــاس	ال	تعرف	من	قوانين	االســالم	
شــيئا،	فــال	يمنعهــا	دينهــا	وال	ضميرهــا	مــن	الحكــم	بغيــر	الحــق	
اذا	إقتضــت	المصالــح	الخاصــة	ذلــك،	جهــاز	القضــاء	بمجملــه	

كان	اإلمــام	عليــه	الّســالم	يريــد	تغييــره.

ــالم	تغييرهــا،	هــو	 ــه	الّس ــي	أراد	اإلمــام	علي ومــن	األمــور	الت
جهــاز	الدولــة	اإلســالمية	المتمثــل	بالــوالة،	وفســاد	هــذا	الجهــاز	
كان	مــن	أهــم	األســباب	التــي	أّدت	إلــى	الثــورة	علــى	عثمــان،	

لــذا	كان	ال	بــّد	مــن	البــدء	بتبديلــه.

ــا	أن	 ــبق	وقّدمن ــد	س ــول:	لق ــة	فنق ــة	الثاني ــبة	للنقط ــا	بالنس وأم
عثمــان	قــد	تــرك	األمــة	اإلســالمية	فــي	حالة	يرثــى	لهــا،	فكانت	
األوضــاع	قــد	بلغــت	حــداً	مــن	الفســاد	ال	يمكــن	أن	تتعــداه،	فقــام	
عليــه	الّســالم	يريــد	اإلصــالح	ولكــن	واجهتــه	عقبــات،	متمثّلــة	
فــي	ثــالث	فئــات	مــن	النــاس	ذكرهــا	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فــي	



خطبتــه	الشقشــقية	حيــث	يقــول:	

ــا	نَهَْضــُت	بِاألَْمــِر	نََكثـَـْت	طَائِفـَـةٌ	)1(	َوَمَرقـَـْت	أُْخــَرى	)2( فَلَمَّ

َوفََســَق	وقســط	)3(	آَخُروَن.)خطبة	3(

فالمداحــض	التــي	يذكرهــا	اإلمــام	عليــه	الّســالم	كانــت	بســبب	
فتــرة	خالفتــه	عبــارة	عــن	حــرب	 هــذه	الفئــات	الثــالث،	فكانــت
ــع	 ــاء	المجتم ــّرغ	إلعــادة	بن ــم	يســتطع	التف ــم،	فل مســتمرة	معه
اإلســالمي	كمــا	يريــده	وكمــا	كان	علــى	عهــد	النبــّي	والخليفتيــن	
الفئــات	بقوله: مــن	بعــده،	ويحــّدث	عليه	الّســالم	عــن	قتاله	لهــذه

أاَلَ	َوقـَـْد	أََمَرنـِـَي	اللــهُ	بِقِتـَـاِل	أَْهــِل	اْلبَْغــي	َواْلنَّْكــِث	َواْلفََســاِد	فـِـي

ــْد	 ــا	اْلقَاِســطُوَن	فَقَ ــُت،	َوأَمَّ ــْد	قَاتَْل ــوَن	فَقَ ــا	النَّاِكثُ األَْرِض،	فَأَمَّ

ْخُت.)خطبــة	192( ــْد	َدوَّ ــا	اْلَماِرقَــةُ	فَقَ َجاهَــْدُت،	َوأَمَّ

فقتــال	هــؤالء	هــو	أمــر	مــن	اللــه	لعلــّي	بــن	ابــي	طالــب،	بلّغــه	
ــي	شــرح	نهــج	 ــه	وســلّم،	وف ــه	وآل ــه	علي ــى	الل ــي	صلّ ــاه	النب إي
ــّي	 ــال	لعل ــه	وســلّم	ق ــه	وآل ــه	علي ــى	الل ــي	صلّ البالغــة:	اّن	النب

عليــه

)1(	نََكثَْت	طَائفة:	نَقََضْت	عهَدها،	وأراد	بتلك	الطائفة	الناكثة	
أصحاَب	الجمل	وطلحةَ	والزبيَر	خاصة.	

)2(	َمَرقَْت:	َخَرَجْت،	وفي	المعنى	الديني:	فََسقَْت،	وأراد	بتلك	
الطائفة	المارقة	الخوارج	أصحاب	النّْهَرَوان.

)3(	قََسطَ	آخرون:	جاروا،	وأراد	بالجائرين	أصحاب	صفين



	الّســالم:	ســتقاتل	مــن	بعــدي	الناكثيــن	والقاســطين	والمارقيــن	
)1(،	وقــد	فعــل	عليــه	الّســالم	.

وفــي	الفصــول	التاليــة	ســيكون	حديثنــا	عــن	كل	فئــة	مــن	هــذه	
الفئــات	علــى	حدة،	فنبــدأ	بالناكثيــن،	ونثني	بالقاســطين،	وننتهي	
بالمارقيــن،	وكل	ذلــك	بمــا	نســتفيده	مــن	نهــج	الحــق،	نهــج	علّي	

بــن	ابــي	طالــب،	نهــج	البالغــة.

)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	1	-	ص	201



 

 الفصل	الثّامن:	

النّاكثون

النّاكثــون،	وهــم	أصحــاب	الجمــل،	كانــت	قيادتهــم	تتمثــل	بثالث	
ــة	 ــي-	طلح ــة،	-	زوج	النب ــة،	عائش ــالمية	مهم ــخصيات	إس ش
والّزبيــر.	هــؤالء	الثالثــة	نقضــوا	بيعــة	اإلمــام	عليه	الّســالم	بعد	
إبرامهــا،	وجمعــوا	حولهــم	أناســا	كثيريــن،	وكانــت	نهايتهــم	في	
وقعــة	الجمــل	الشــهيرة.	وكل	واحــد	مــن	هــؤالء	الثالثــة	كانــت	
لــه	دوافــع	ومبــررات	للوقــوف	فــي	وجــه	اإلمــام	عليــه	الّســالم،	
ــافها،	فنتحــدث:	أوال:	 ــنحاول	استكش ــة	س ــرات	التالي ــي	الفق وف
عــن	موقــف	عائشــة.	ثانيــا:	عــن	موقــف	طلحــة.	وثالثــا:	عــن	

موقــف	الّزبيــر.

موقف	عائشة

إن	عائشــة	كانــت	مــن	أشــد	النــاس	علــى	 ابــن	ابــي	الحديــد: قــال
ــه	 ــول	الل ــاب	رس ــن	ثي ــاً	م ــت	ثوب ــا	أخرج ــى	أنه ــان،	حت عثم
ــت	 ــا	وكان ــي	منزله ــه	ف ــلّم	فنصبت ــه	وس ــه	وآل ــه	علي ــى	الل صلّ
تقــول	للداخليــن	اليها:»هــذا	ثــوب	رســول	اللــه	صلـّـى	اللــه	عليه	
وآلــه	وســلّم	لــم	يبــَل	وعثمــان	قــد	أبلــى	ســنَّته	»وكانــت	تقــول:	



ــن	ســمى	 ــي	أول	م ــالً،	وه ــه	نعث ــل	الل ــالً	)1(،	قت ــوا	نعث »اقتل
عثمــان	بذلــك«	)2(

ــى	عثمــان	كان	بشــكل	علنــي	وســاخر،	 فتحريــض	عائشــة	عل
حتــى	أنهــا	لمــا	بلغهــا	مقتلــه	وهــي	بالكوفــة	قالــت:	»أبعــده	الله،	

وذلــك	بمــا	قدمــت	يــداه،	ومــا	اللــه	بظــالم	للعبيــد«.

ــالم	 ــه	الّس ــة	يوضــح	علي ــى	أهــل	الكوف ــام	ال ــاب	لإلم ــي	كت وف
ــه: ــف	عائشــة	بقول موق

َوَكاَن	ِمــْن	َعائَِشــةَ	فِيــِه	فَْلتـَـةُ	َغَضــب،	فَأُتِيــَح	لـَـهُ	قـَـْوٌم	فَقَتَلـُـوهُ.

)كتاب	1(

ولكــن	مــا	ان	قُتــل	عثمــان	حتــى	كانــت	عائشــة	أول	المطالبيــن	
بدمــه	مّدعيــة	أنــه	مــات	مظلومــا،	فمــا	الســر	فــي	ذلــك؟

عائشــة	-	أم	المؤمنيــن-	لــم	يكــن	لهــا	أي	حقــد	أو	ضغينــة	علــى	
عثمــان	ســوى	أنــه	يتولــى	منصب	الخالفــة،	هــذا	المنصب	الذي	
أرادتــه	أن	يعــود	تَيميـّـا	كمــا	كان،	ويتــواله	طلحــة	التّيمــي،	وهي	
ــه	 ــا	عن ــي	نفســها،	ويخبرن ــذي	ف ــي	هــذا	ال ــم	تســتطع	ان	تخف ل
إبــن	ابــي	الحديــد	حيــث	يقــول:	لمــا	قُتــل	عثمــان	كانــت	عائشــة	
بمكــة،	وبلــغ	قتلــه	اليهــا	وهــي	بشــراف	فلــم	تشــك	فــي	ان	طلحة	

هــو	صاحــب	األمــر،	وقالــت:	بعــداً	لنعثــل	وســحقا،

)1(	النعثل:	كثير	شعر	اللحية	والجسد.	
)2(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	6	-	ص	215



	إيــه	ذا	اإلصبــع،	إيــه	ابــا	شــبل،	إيــه	يــا	ابــن	عــم،	لكأنــي	أنظــر	
الــى	إصبعــه	وهــو	يُبايـَـع	لــه،	حثـّـوا	اإلبــل	ودعدعوهــا	)1(.

وروى	أيضــا	أنهــا	قالــت	حيــن	بلغهــا	مقتلــه:	أبعــده	اللــه	قتلــه	
ذنبــه،	وأقــاده	اللــه	بعملــه،	يــا	معشــر	قريــش	ال	يســومنكم	قتــل	
عثمــان،	كمــا	ســام	أحمــر	ثمــود	قومــه،	إن	أحــق	النــاس	بهــذا	
األمــر	ذو	اإلصبــع-	أي	طلحــة	-	فلمــا	جــاءت	األخبــار	ببيعــة	
علــّي	عليــه	الّســالم	قالــت:	تعســوا،	تعســوا،	ال	يــردّون	األمــر	

فــي	تيــم	أبــداً.

ــه	غيــر	عــادل	-	 ــم	تكــن	تنقــم	علــى	عثمــان	لكون فعائشــة	إذاً	ل
كمــا	كانــت	تّدعــي	-	بــل	كل	مــا	فــي	األمــر	إنهــا	كانــت	تريــد	

ــة	لطلحــة	التيمــي. الخالف

ولكــن	جاءهــا	النبــأ	الصاعــق	بإســتخالف	علــَي	عليــه	الّســالم،	
أولــم	يكفهــم	أنهــم	لــم	يبايعــوا	طلحــة	حتــى	بايعــوا	عليــا؟	ان	ال	
ينّصبــوا	طلحــة،	فهــو	أمــر	مؤســف	ومهـّـدم	لألمانــي	واألحالم،	
ــه	 ــن	الســكوت	عن ــر	ال	يمك ــذا	أم ــا	فه ــاروا	علي ــن	أن	يخت ولك
بحــال.	ونتــرك	الحديــث	البــن	أبــي	الحديــد	يخبرنــا	عمــا	فعلتــه	

وقالتــه	عائشــة	عنــد	وصــول	الخبــر	اليهــا،	قــال:

»إن	عائشــة	لمــا	بلغهــا	قتــل	عثمــان	وهــي	بمكــة	أقبلت	مســرعة	
وهــي	تقــول:	إيــه	ذا	اإلصبــع	للــه	أبوك،	أمــا	إنهم	وجــدوا	طلحة	

)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	6	-	ص	215 



شــراف،	إســتقبلها	عبيــد	بــن	أبــي	 لهــا	كفــوا«.	فلمــا	انتهــت	الــى
ســلمة	الليثــَي،	فقالــت	له:»مــا	عنــدك؟	قــال:	قتــل	عثمــان.	قالت:	
الى	خيــر	محــار،	بايعوا	 ثــم	مــاذا؟	قــال:	ثــم	حــرت	بهــم	األمــور
ــى	األرض	ان	 ــت	عل ــوددت	أن	الســماء	إنطبق ــت:	ل ــاً.	فقال علي
تــّم	هــذا.	ويحــك،	أنظــر	مــا	تقــول،	قــال:	هــو	مــا	قلــت	لــك	يــا	
أم	المؤمنيــن،	فولولــت،	فقــال	لهــا	مــا	شــأنك	يــا	أم	المؤمنيــن،	
واللــه	مــا	أعــرف	بيــن	ألبتيهــا	أحــدا	أولــى	بهــا	منــه	وال	أحــق	
ــه	 ــن	واليت ــاذا	تكرهي ــه،	فلم ــع	حاالت ــي	جمي ــرا	ف وال	أرى	نظي

قــال:	فمــا	رّدت	جوابــا«	)1(

وكنــا	نكتفــي	بهــذه	الروايــة	لنفهــم	حقيقــة	موقــف	عائشــة	مــن	
عثمــان،	ولكــن	هنــاك	مالحظــة	نريــد	إيرادهــا	بعــد	قليــل،	لذلــك	
ســنذكر	روايــة	أخــرى	فــي	الموضــوع،	ونأخذهــا	أيضــا	مــن	

شــرح	إبــن	أبــي	الحديــد،	قــال:

ــه	 ــل	في ــذي	قت ــام	ال ــي	الع ــج	ف ــه	ح ــازم،	إن ــي	ح ــن	أب روى	اب
عثمــان،	وكان	مــع	عائشــة	لمــا	بلغهــا	قتلــه،	فســمعها	تقــول	فــي	
بعــض	الطريــق:	إيــه	ذا	االصبــع،	وإذا	ذكــرت	عثمــان	قالــت:	
أبعــده	اللــه،	حتــى	أتاهــا	خبر	بيعــة	اإلمام	عليــه	الّســالم،	فقالت:	
لــوددت	ان	هــذه	وقعــت	علــى	هــذه...	ثــم	أمــرت	بــرّد	ركائبهــا	
الــى	مكــة	فــردت	معهــا،	ورأيتهــا	فــي	ســيرها	الى	مكــة	تخاطب	
نفســها،	كانهــا	تخاطــب	أحــدا:	قتلــوا	ابــن	عفــان	مظلومــا.	فقلــت	

)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	6	-	ص	216 



لهــا:	يــا	أم	المؤمنيــن	ألــم	أســمعك	آنفــا	تقوليــن:	أبعــده	اللــه!	وقد	
رأيتــك	قبــُل	أشــد	النــاس	عليــه	وأقبحهــم	فيــه	قــوال،	فقالــت:	لقــد	
كان	ذلــك،	ولكنــي	نظــرت	فــي	أمــره	فرأيتهــم	إســتتابوه	حتــى	
إذا	تركــوه	كالفضــة	البيضــاء	أتــوه	صائمــا	محرمــا	فــي	شــهر	

حــرام	فقتلــوه	)1(.

والمالحظــة	التــي	نريــد	تســجيلها	هنــا،	أن	المســلمين	فــي	تلــك	
االيــام	قــد	فهمــوا	الحقائــق	التــي	أوردناهــا	عــن	موقــف	عائشــة،	
فنــرى	فــي	الروايتيــن	المختلفتيــن	ان	الراوييــن	يتعّمــدان	ذكــر	
تحريــض	عائشــة	علــى	عثمــان،	ثــم	أَملهــا	فــي	ان	يكــون	طلحــة	
ــّي،	 ــى	إســتخالف	عل ــم	إســتنكارها	الشــديد	عل ــة،	ث هــو	الخليف
ــو	تغاضــت	عــن	 ــة	بــدم	عثمــان،	فهــي	حتــى	ل فقامــت	للمطالب
عــدم	وصــول	الخالفــة	الــى	طلحــة،	فإنها	لن	تســتطيع	الســكوت	
ــم	 ــد	قدي ــع	حق ــه	بداف ــارت	علي ــذا	ث ــّي،	ول ــى	إســتخالف	عل عل
تحملــه	فــي	نفســها،	وهــو	أمــر	يدركــه	عليــه	الّســالم	بوضــوح	

فنــراه	يقــول:

ــا	فاُلَنـَـةُ،	فَأَْدَرَكهَا	َرْأُي	اْلنَِّســاِء،	َوِضْغٌن	َغــالَ	فِي	َصْدِرهَا َوأَمَّ

َكِمْرَجــِل	)2(	اْلقَْيــِن	)3(	َولـَـْو	ُدِعيـَـْت	لِتَنَاَل	ِمــْن	َغْيِري	َما
)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	6	-	ص	216 

)2(	الِمْرَجل:	القِْدر.	
)3(	القَْين	بالفتح:	الحداد.



،	لـَـْم	تَْفَعــْل،	َولَهـَـا	بَْعــُد	ُحْرَمتُهـَـا	األُولَى،	َواْلِحَســاُب 	أَتـَـْت	إِلـَـيَّ

َعلـَـى	اللِه.)خطبة	156(

والحقــد	الــذي	كانــت	تحملــه	عائشــة	علــى	اإلمــام	عليــه	الّســالم	
لــه	اســبابه	مــن	وجهــة	نظرهــا،	ولعــل	أهمهــا	علــى	اإلطــالق،	
إشــارة	علــّي	عليــه	الّســالم	علــى	النبــي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	
وســلّم	بطالقهــا	عندمــا	قُذفــت،	ثــم	مكانــة	علــي	عليــه	الّســالم	
المرموقــة	فــي	قلــب	النبــي	دون	أبيهــا،	ومكانــة	زوجتــه	فاطمــة	
ــوق	هــذا	جــاءت	 ــك،	وف ــا	شــابه	ذل ــى	م ــا،	وال ــه	دونه مــن	قِبَل

قصــة	إســتخالفه	دون	ابــن	عمهــا	طلحــة.

وعندمــا	جاءهــا	كتــاب	طلحــة	والزبيــر:	»ان	َخّذلــي	النــاس	عن	
بيعــة	علــّي،	وأظهــري	الطلــب	بــدم	عثمــان«	كانــت	فرصتهــا	

المناســبة	فاســتغلّتها.

موقف	طلحة

طلحــة	-	الّركــن	الثانــي	مــن	أركان	الناكثيــن-	فــإن	موقفــه	 وأمــا
مــن	عثمــان	لــم	يكــن	ليختلــف	عــن	موقــف	عائشــة،	والــذي	قــد	
ــبق	 ــاق	ُمس ــا	إتف ــه	كان	بينهم ــداث	أن ــع	األح ــن	تتاب ــتفيده	م نس
ــات	كل	 ــي	تصرف ــام	ف ــابه	الت ــك	للتش ــرى،	ذل ــا	ج ــى	كل	م عل
منهمــا،	فطلحــة	كان	مــن	أشــد	المحّرضيــن	علــى	عثمــان،	لذلك	
نجــد	اإلمــام	عليــه	الّســالم	-	كمــا	فــي	تاريــخ	الطبــري	-	يقــول	
لطلحــة	وعثمــان	محصــور:	أنشــدك	اللــه	أال	رددت	النــاس	عــن	



عثمــان،	فيجيبــه	طلحــة:»ال	واللــه	حتــى	تعطــي	بنــو	أميــة	الحّق	
مــن	نفســها«.	

ــن	حصــر	عثمــان،	 ــر	حي ــي	خيب ــا	كان	ف وروى	أيضــا	أن	عليّ
وعندمــا	قــدم	طلــب	منــه	عثمــان	أن	يكلم	طلحة	في	فــك	الحصار	
عنــه،	فكلمــه	ولكــن	طلحــة	رفــض،	وعندمــا	قتــل	عثمــان	منــع	
مــن	دفنــه	ثالثــة	ايــام.	واإلمــام	عليه	الّســالم	يعلن	عن	مســؤولية	
ــذا	يقــول	 ــه	واشــتراكه	فــي	قتــل	عثمــان	ل ــد	الل طلحــة	بــن	عبي
فــي	حقــه	حيــن	بلغــه	خروجــه	والزبيــر	إلــى	البصــرة	لقتالــه:

داً	)1(	لِلطَّلَِب	بـِـَدِم	ُعْثمــاَن	إاِلَّ	َخْوفاً َواللــِه	َمــا	اْســتَْعَجَل	ُمتََجــرِّ

ــوِم	 ــي	اْلقَ ــْن	فِ ــْم	يَُك ــهُ،	َولَ ــهُ	َمِظنَّتُ ــِه،	الَنَّ ــَب	بَِدِم ــْن	أَْن	يُطَالَ ِم

أَْحــَرُص	َعلَْيــِه	ِمْنــهُ،	فـَـأََراَد	أَْن	يَُغالـِـطَ	بَِمــا	أَْجلـَـَب	فِيــِه	لِيَْلتَبَِس	

.)خطبة	174( ــكُّ األَْمــُر	َويَقـَـَع	الشَّ

ــة	 ــا	طلحــة	وعائش ــي	كان	يشــترك	فيه ــاط	الت ــى	النق ــذه	أول فه
ــان. ــى	عثم ــض	عل ــي	التحري وه

ــة،	وكان	هــذا	 ــة	فهــي	ســعي	طلحــة	للخالف وأمــا	النقطــة	الثاني
المبــّرر	الوحيــد	الــذي	دعــى	طلحــة	للتحريــض	علــى	عثمــان.	

قــال	إبــن	أبــي	الحديــد:

كان	طلحة	قد	أجهد	نفسه	في	أمر	عثمان	واإلجالب	عليه،	

)1(	ُمتََجّرداً:	كأنه	سيف	تجرد	من	غمده.	



والحصر	له	واإلغراء	به،	ومنّته	نفسه	بالخالفة،	بل	تلَبّس	بها	
وتّسلم	بيوت	األموال	وأخذ	مفاتيحها،	وقابل	الناس	وأحدقوا	

به،	ولم	يبق	إال	ان	يصفق	بالخالفة	على	يده	)1(

ــذ	 ــا،	من ــة	وطمــع	به ــد	اتجهــت	أنظــار	طلحــة	نحــو	الخالف وق
ذلــك	اليــوم	الــذي	جعلــه	فيــه	عمــر	أحــد	أفــراد	الشــورى	الســتة،	
وعندمــا	رأى	نقمــة	النــاس	على	عثمان،	عــرف	أن	هذه	فرصته	
العظيمــة	وربمــا	الوحيــدة	وخاصــة	أنــه	قــد	أتيــح	لــه	ســند	قــوي	

يدعمــه	فــي	مبتغــاه	،	عائشــة	أم	المؤمنيــن..

روى	الطبري	عن	إبن	عباس	انه	قال:

ــان	وهــو	محصــور،	مــررت	 ــة	عــن	عثم ــا	حججــت	بالنياب لم
بعائشــة	بالصلصــل،	فقالــت:	يــا	بــن	عبــاس	أنشــدك	اللــه	فإنــك	
قــد	أعطيــت	لســانا	وعقــال	أن	تخــذل	النــاس	عــن	طلحــة،	فقــد	
بانــت	لهــم	بصائرهــم	فــي	عثمان	وأنهجــت،	ورفعت	لهــم	المنار	
وتحلبــوا	مــن	البلــدان	ألمــر	قــد	ُحــّم،	وإن	طلحــة	فيمــا	بلغنــي	
قــد	إتخــذ	رجــاال	علــى	بيــوت	األمــوال	وأخــذ	مفاتيــح	الخزائــن،	
وأظنــه	يســير	إن	شــاء	اللــه	بســيرة	إبــن	عمه	أبــي	بكر.	فقــال:	يا	
أمــاه،	لــو	حــدث	بالرجــل	حــدث	مــا،	فــزع	النــاس	الــى	صاحبنا.	
فقالــت:	أيهــا	عنــك	يــا	بــن	عبــاس	إنــي	لســت	أريــد	مكابرتــك	
وال	مجادلتــك.	وبالطبــع	فابــن	عبــاس	ليــس	هــو	الرجــل	الوحيــد	

الــذي	خاطبتــه	عائشــة	لمناصــرة	طلحــة.
)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	10	-	ص	5



وأمــا	النقطــة	الثالثــة	التــي	يتشــابه	بهــا	تصرف	عائشــة	وطلحة،	
فهــي	إنهمــا	بعــد	أن	فشــال	فــي	تحقيــق	هدفهمــا	أعلنــا	المطالبــة	
بــدم	عثمــان،	وجعــاله	غطــاًء	لهمــا	لتحقيــق	خطوتهمــا	التاليــة،	

وهــي	إفســاد	أمــر	الخالفــة	علــى	اإلمــام	عليــه	الّســالم.

بير موقف	الزُّ

ــم	يكــن	يختلــف	كثيــرا	عــن	موقــف	رفيقيــه،	 موقــف	الزبيــر	ل
فهــو	أيضــا	كان	مــن	المحّرضيــن	علــى	عثمــان	طمعــاً	فــي	أن	
ــد	 ــه،	وعندمــا	رأى	ان	األمــر	ق ــه	بعــد	مقتل ــة	الي ــؤول	الخالف ت

خــرج	مــن	يــده	هــّب	مطالبــا	بدمــه.

فالهــدف	المشــترك	بيــن	الثالثــة	هــو	نقــض	بيعــة	اإلمــام	عليــه	
ــر	 ــذا	األم ــالم	ه ــه	الّس ــى،	ويوضــح	علي ــوة	أول ــالم	كخط الّس

ــه: بقول

	هــُؤالَِء	قَــْد	تََمــاالُوا	)1(	َعلَــى	َســْخطَِة	)2(	إَماَرتِــى، إنَّ

ــوا	 ُم ــْم	إْن	تَمَّ ــْم،	فَإنَّهُ ــى	َجَماَعتُِك ــْف	َعلَ ــْم	أََخ ــا	لَ ــأَْصبُِر	َم َوَس

ْأي	)3(	اْنقَطَــَع	نِظَــاُم	اْلُمْســلِِميَن،	َوإنََّمــا	 َعلَــى	فَيَالَــِة	هــَذا	الــرَّ

ْنيـَـا	َحَســداً	لَِمــْن	أَفَاَءهـَـا	اللــهُ	َعلَْيِه	)4(	فـَـأََراُدوا طَلَبـُـوا	هــِذِه	الدُّ
)1(	تماالَُوا:	اتفقوا	وتعاونوا.	

)2(	الّسْخطة	بالفتح:	الكراهة	والبغض.
)3(	فَيَالِة	الرأي	بالفتح:	َضْعفه.
)4(	أفاءها	عليه:	أرجعها	إليه.



َردَّ	األُُموِر	َعلَى	أَْدبَاِرهَا.)خطبة	169( 

مــع	بعضهــم	البعض	 ولــو	تــّم	لهــم	تحقيــق	هــذا	األمــر	لــكان	لهــم
ــن	 ــدف	م ــه	ه ــم	ل ــد	منه ــك	ألن	كل	واح ــزاع،	وذل ــالف	ون خ
ــالم.	أمــا	عائشــة	فهدفهــا	األول	 ــه	الّس نقــض	بيعــة	اإلمــام	علي
نقــض	البيعــة	فــي	نفســها،	والهــدف	اآلخــر	الــذي	يلحــق	بهــذا	
ــد	 ــر	كان	كل	واح ــة	والزبي ــن	طلح ــة.	ولك ــب	طلح ــو	تنصي ه

منهمــا	يريــد	األمــر	لنفســه	وال	يتنــازل	عنــه	لآلخــر.

وبطبيعــة	الحــال	لــم	يغــب	هــذا	األمــر	عــن	ذهــن	اإلمــام	عليــه	
الّســالم	فــكان	يقــول:

	َواِحــد	ِمْنهَُمــا	يَْرُجــو	األَْمــَر	لَــهُ،	َويَْعِطفُــهُ	َعلَْيــِه	ُدوَن ُكلُّ

ــِه	 اِن	إِلَْي ــدَّ ــل،	َوالَ	يَُم ــِه	بَِحْب ــى	الل ــاِن	)1(	إِلَ ــِه،	الَ	يَُمتَّ َصاِحبِ

ــِه،	 	)3(	لَِصاِحبِ ــبٍّ ــُل	َض ــا	َحاِم ــد	ِمْنهَُم 	واِح ــبَب	)2(	ُكلُّ بََس

ــِذي	 ــوا	الَّ ــْن	أََصابُ ــِه	لَئِ ــِه!	َوالل ــهُ	بِ ــُف	قِنَاُع ــل	يُْكَش ــا	قَلِي َوَعمَّ

	هــَذا	َعلـَـى	هــَذا. 	هــَذا	نَْفــَس	هــَذا،	َولَيَأْتِيـَـنَّ يُِريــُدوَن	لَيَْنتَِزَعــنَّ

)خطبــة	148(

)1(	ال	يَُمتّان:	ال	يمّدان	
)2(	السبب:	الحبل.

)3(	الّضّب	بالفتح	ويكسر:	الحقد،	والعرب	تضرب	المثل	
بالضّب	في	العقوق.



حــدس	بــه	اإلمــام	عليــه	الّســالم	كان	ســيتحقق	بــال	شــك،	 والــذي
ولدينــا	الشــاهد	علــى	ذلــك،	قــال	ابــن	ابــي	الحديــد:	كان	عبداللــه	
ــام	الجمــل،	ألن	 ــاس	فــي	أي ــي	بالن ــذي	يصل ــر	هــو	ال ــن	الزبي ب
طلحــة	والزبيــر	تدافعــا	للصــالة،	فأمــرت	عائشــة	عبــد	اللــه	ان	

يصلــي	قطعــا	لمنازعتهمــا.	)1(

فــإذا	كانــا	يتدافعــان	للصالة	فكيــف	األمر	حين	تنحصــر	الخالفة	
بهمــا!	وعلــى	أيــة	حــال	فتقديــم	أحدهمــا	للصــالة	يعتبــر	مؤشــرا	

علــى	تقديمــه	للخالفة.

محاولة	مساومة	علّي

لمــا	رأى	طلحــة	والزبيــر	إنثيــال	الناس	علــى	علّي	عليه	الّســالم	
يبايعونــه،	علِمــا	أنــه	مــن	خطــل	الــرأي	أن	يحاوال	بعــد	ذلك	جّر	
األمــر	نحوهمــا،	فــكان	ال	بــّد	مــن	تبديــل	الخطــة،	وســرعان	مــا	
وجــدا	الخطــة	البديلــة،	فمــا	ال	يـُـدرك	بتمامــه	ال	يُتــرك	بتمامــه،	
فــال	أقــل	مــن	أن	يكونــا	شــريكين	فــي	الخالفــة	بعــد	ان	لــم	يتمكنا	
مــن	االســتقالل	بهــا	فجــاءا	الــى	اإلمــام	عليــه	الّســالم	ليطرحــا	

هــذا	األمــر	وقاال:

نبايعك	على	أَنّا	شركاُؤَك	في	هذا	االَمر.	فقال:	الَ،	َولِكنَُّكَما
)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	2	-	ص	166 



ــِز ــى	اْلَعْج ــاِن	َعلَ ــتََعانَِة،	َوَعْونَ ةَ	َواإلْس ــوَّ ــي	اْلقُّ ــِريَكاِن	فِ 	َش

)192 )1(.)حكمــة	 َواألََوِد	

مــن	أن	يبايعــا	كمــا	يريــد	اإلمــام	عليــه	الّســالم	 وكان	ال	بــد	لهمــا
ــن	تجــدي	شــيئا.	 ال	كمــا	إشــترطا،	اذ	أدركا	ان	معارضتهمــا	ل
وفــي	هــذه	األثنــاء	كان	عليا	عليه	الّســالم	قد	أرســل	الــى	معاوية	
يأمــره	بأخــذ	البيعــة	لــه	مــن	أهــل	الشــام،	وكان	معاويــة	قد	ســمع	

عــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	قولــه	فيمــا	أقطعــه	عثمــان:

َج	بِــِه	النَِّســاُء،	َوُملِــَك	بِــِه	ااْلَمــاُء، َواللــِه	لَــْو	َوَجْدتُــهُ	قَــْد	تُــُزوِّ

	فــي	الَعــْدِل	َســَعةً،	َوَمــْن	َضــاَق	َعلَْيــِه	الَعــْدُل،	 ــإِنَّ لََرَدْدتُــهُ،	فَ

ــِه	أَضيَُق.)خطبــة	15( فَالَجــْوُر	َعلَْي

ــه	 ــالم	وصرامت ــه	الّس ــام	علي ــاً	عــن	شــدة	اإلم ــس	غبي وهــو	لي
فــي	الحــق،	وانــه	ان	قــال	فعــل	وفــوق	ذلــك	أتــاه	كتــاب	عمــرو	
يقــول	فيــه:	أمــا	بعــد،	مــا	كنــت	صانــع	فاصنــع،	إذ	 بــن	العــاص
قشــرك	ابــن	ابــي	طالــب	مــن	كل	مــال	تملكــه،	كمــا	تقشــر	مــن	

العصــا	لحاهــا.

ولــم	يكــن	معاويــة	يحتــاج	الــى	المزيــد	ليفهــم	ويــدرك،	فكتــب	
الــى	الزبيــر	يقــول:	أمــا	بعــد،	فإنــي	قــد	بايعــت	لــك	أهــل	الشــام	
فأجابــوا	وإستوســقوا	كمــا	يستوســق	الجلــب،	فدونــك	الكوفــة

)1(	االَود:	بُلُوغ	االمر	من	االنسان	مجهوده	لشّدته	وصعوبة	
احتماله.	



ــه	ال	شــيئ	 ــب،	فإن ــي	طال ــن	اب ــا	اب 	والبصــرة،	ال	يســبقك	اليه
عبيــد	اللــه	مــن	 بعــد	هذيــن	المصريــن،	وقــد	بايعــت	لطلحــة	بــن
ــه	وخــذل	 ــا	الل ــان،	أظفركم ــدم	عثم ــب	ب ــرا	الطل ــدك،	فأظه بع

ــا	)1( مناوئكم

هنــا	عــاد	األمــل	يدغدغ	قلبيهمــا،	فمعاوية	قد	ضمن	لهما	الشــام،	
ــة	والبصــرة،	 ــى	الكوف ــة	الســيطرة	عل ــا	إال	محاول ــا	عليهم وم
وأيســر	الطــرق	لهــذا	األمــر	أن	يطلبــا	مــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	
توليتهمــا	علــى	هذيــن	المصرين،	فأجابهمــا	عليه	الّســالم	بقوله:	

»حتــى	أنظــر«	)2(

ــد	 ــاس	ليؤك ــن	عب ــم	جــاء	اب ــا،	ث ــي	أمرهم ــاب	ف ــو	كان	يرت فه
إرتيابــه	إذ	قــال	لــه	عنــد	إستشــارته:	إن	الكوفــة	والبصــرة	عيــن	
الخالفــة،	وبهمــا	كنــوز	الرجــال،	ومــكان	طلحــة	والزبيــر	مــن	
ــا	 ــا	ان	يُحدث ــُن	أن	ولّيتهم ــت،	ولســت	آم ــد	علم ــا	ق اإلســالم	م

أمــراً.

وبعــد	ان	رأى	طلحــة	والزبيــر	ان	اإلمــام	عليــه	الّســالم	رفــض	
طلبهمــا	أخــذا	فــي	تحريــض	النــاس	عليــه،	وإظهــار	كراهيتهمــا	

لخالفتــه،	فدعاهمــا	اإلمــام	عليــه	الّســالم	اليــه	وقــال	لهمــا:	

	َشْيء لَقَْد	نَقَْمتُما	يَِسيراً،	َوأَْرَجأْتَُما	َكثِيراً،	أاَلَ	تُْخبَِرانِي،	أَيُّ
)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	1	-	ص	231
)2(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	1	-	ص	233



	قَْســم	اْســتَأْثَْرُت	َعلَْيُكَمــا 	َدفَْعتُُكَمــا	َعْنــهُ؟	وأَيُّ 	لَُكَمــا	فِيــِه	َحــقٌّ

ــُت	 ــلِِميَن	َضُعْف ــَن	اْلُمْس ــٌد	ِم 	أََح ــيَّ ــهُ	إِلَ ــّق	َرفََع 	َح ــِه؟	أَْم	أَيُّ بِ

ــة	205( ــأُْت	بَابَهُ.)خطب ــهُ،	أَْم	أَْخطَ ــهُ،	أَْم	َجِهْلتُ َعْن

وعندمــا	تيقَّنــا	أن	مســاومة	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فــي	دينــه	غيــر	
ممكنــة	أتيــاه	يطلبــان	الّســماح	لهمــا	بالعمــرة،	فقــال	لهمــا	عليــه	
الّســالم	وقــد	أدرك	مرادهمــا:	ما	العمــرة	تريدان،	وإنمــا	تريدان	
الغــدرة	ونكــث	العهــد.	فحلفــا	لــه	أنهمــا	ال	يريــدان	غيــر	العمرة،	
فأمرهمــا	أن	يعيــدا	البيعــة	ثانيــة،	ففعــال،	ولكــن	مــا	إن	خرجــا	
مــن	المدينــة	قاصديــن	مكــة	حتــى	نكثــا	البيعــة،	وادَّعيــا	أنهمــا	

إنمــا	بايعــا	مكرهيــن،	وفــي	هــذا	يقــول	عليــه	الّســالم:

	بِالبَْيَعِة، يَْزُعــُم	أَنَّــهُ	قـَـْد	بَايـَـَع	بِيـَـِدِه،	َولـَـْم	يُبَايــْع	بِقَْلبـِـِه،	فَقـَـْد	أَقـَـرَّ

َوادََّعــى	الَولِيَجــةَ	)1(	فَْليـَـأِْت	َعلَْيهَا	بِأَْمر	يُْعــَرُف،	َوإاِلَّ	فَْليَدُخْل	

فِيَمــا	َخــَرَج	ِمْنهُ.)خطبة	8(

ويقول	فيهما	معا،	في	كتاب	لهما:

ــِه ــى	الل ــا	إِلَ ــا	َوتُوبَ ــِن،	فاْرِجَع ــي	طَائَِعْي ــا	بَايَْعتُمانِ ــإِْن	ُكْنتُم فَ

ــا	 ــْد	َجَعْلتُم ــِن،	فَقَ ــي	َكاِرهَْي ــا	بَايَْعتُمانِ ــب،	َوإِْن	ُكْنتُم ــْن	قَِري ِم

ــَراِرُكَما	 ــا	الطَّاَعــةَ،	َوإِْس ــبِيَل	)2( بِإِْظهَاِرُكَم ــا	السَّ ــي	َعلَْيُكَم لِ

اْلَمْعِصيَةَ.)كتــاب	54(
)1(	الَوليِجة:	الّدخيلة	وما	يُضمر	في	القلب	ويكتم.



)2(	جعلتما	لي	عليكما	السبيل:	أي	الحّجة.

إجتماع	النّاكثين

ــة،	 ــن	الثالث ــي	مكــة	المكّرمــة	إجتمــع	أقطــاب	حركــة	الناكثي ف
ــة	 ــن	هــؤالء	الثالث ــدأ	الحــوار	بي ــر.	وب عائشــة،	طلحــة	والزبي
عــن	أفضــل	الطــرق	التــي	تمكنهــم	مــن	التوصــل	الــى	هدفهــم	
-	وهــو	نقــض	بيعــة	اإلمــام	عليــه	الّســالم	-	إذ	ال	بــّد	مــن	حجــة	
ــال	كان	 ــان	مث ــة.	عثم ــة	الخليف ــم	محارب له ــا	تخوِّ ــكون	به يتمس
المبــرر	لنقــض	بيعتــه	هــو	فســاده،	ولكــن	أي	شــيء	ينقضــون	

بــه	علــى	علــي	بــن	ابــي	طالــب؟

مفتــاح	الحــل	كان	معاويــة،	فقــد	ســبق	وذكرنــا	كتابــه	الــى	ابــن	
ــرر	 ــدم	عثمــان،	فتق ــة	ب ــوم	بالمطالب ــه	أن	يق ــر	يشــير	علي الزبي
ــذا	 ــم	ه ــة،	وبحمله ــاع	األخــذ	بمشــورة	معاوي ــذا	اإلجتم ــي	ه ف
الشــعار	كانــوا	أيضــا	يحّصنــون	أنفســهم	فيمــا	لــو	قــام	غيرهــم	
ــن	أشــّد	 ــه	كان	م ــان،	وخاصــة	طلحــة	فإن ــدم	عثم ــة	ب بالمطالب
المحّرضيــن	علــى	عثمــان	وســيكون	هــو	أول	الُمطالبيــن	بدمــه،	
ولكــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	قــد	فضــح	هــذا	األمــر	عندمــا	يقــول	

متحدثــا	عــن	طلحــة:

ــاً ــاَن	إاِلَّ	َخْوف ــَدِم	ُعْثم ــِب	بِ داً	لِلطَّلَ ــرِّ ــتَْعَجَل	ُمتََج ــا	اْس ــِه	َم َوالل

ــوِم	 ــي	اْلقَ ــْن	فِ ــْم	يَُك ــهُ،	َولَ ــهُ	َمِظنَّتُ ــِه،	الَنَّ ــَب	بَِدِم ــْن	أَْن	يُطَالَ ِم

أَْحــَرُص	َعلَْيــِه	ِمْنــهُ،	فـَـأََراَد	أَْن	يَُغالـِـطَ	بَِمــا	أَْجلـَـَب	فِيــِه	لِيَْلتَبَِس	



.)خطبة	174( ــكُّ ــَع	الشَّ ــُر	َويَقَ األَْم

َوَواللــِه	َمــا	َصنَــَع	فِــي	أَْمــِر	ُعْثمــاَن	َواِحــَدةً	ِمــْن	ثَــالَث:	لَئِــْن	

َكاَن	اْبــُن	َعفَّــاَن	ظَالِمــاً	َكَمــا	َكاَن	يَْزُعــُم	لَقـَـْد	َكاَن	يَْنبَِغــي	لـَـهُ	أَْن	

يـُـَواِزَر	قَاتِلِيــِه	َوأَْن	يُنَابَِذ	)1(	نَاِصِريِه،	َولَئـِـْن	َكاَن	َمْظلُوماً	لَقَْد	

ِريَن	 َكاَن	يَْنبَِغــي	لـَـهُ	أَْن	يَُكــوَن	ِمــَن	الُمنَْهنِِهيَن	)2(	َعْنــهُ	َواْلُمَعذِّ

فِيــِه	)3(	َولَئـِـْن	َكاَن	فـِـي	َشــّك	ِمــَن	اْلَخْصلَتَْيــِن،	لَقـَـْد	َكاَن	يَْنبَِغي	

ــا	فََعــَل	 ــَدَع	النَّــاَس	َمَعــهُ،	فََم ــاً	َويَ ــهُ	َويَْرُكــَد	َجانِب ــهُ	أَْن	يَْعتَِزلَ لَ

َواِحــَدةً	ِمــَن	الثَّــالَِث،	َوَجــاَء	بِأَْمــر	لـَـْم	يُْعــَرْف	بَابـُـهُ،	َولَْم	تَْســلَْم	

َمَعاِذيُرهُ.)خطبة	174(

حمــل	راية	المطالبة	بــدم	عثمان،	 الــذي	جــاء	بــه	طلحــة،	كان	أن
الشــرعي،	مــن	الشــخص	الــذي	هــو	أبــرأ	 وممــن؟	مــن	الخليفــة
النــاس	مــن	دمــه.	وهكــذا	أخــذ	الثالثــة	يكيلــون	اإلتهامــات	الــى	
ابــن	ابــي	طالــب	بأنــه	المســؤول	عــن	دم	عثمــان،	واإلمــام	عليــه	
ــل	رّد	االتهــام	 ــك	ب ــم	يســكت	عــن	ذل ــالم	بطبيعــة	الحــال	ل الّس
الــى	نحورهــم	وأوضــح	هدفهــم	مــن	ذلــك.	وهــا	هنــا	نقــاط	أربــع	

يجــب	الوقــوف	عندهــا:

النقطة	األولى	في	قوله	عليه	الّسالم:

)1(	المنابذة:	المراماة،	والمراد	المعارضة	والمدافعة.	
)2(	نهنهه	عن	االمر:	كفّه	وزجره	عن	إتيانه

)3(	المعذرين	فيه:	المعتذرين	عنه	فيما	نقم	منه.



ــْم ــي	َوبَْينَهُ ــوا	بَْينِ ــراً،	َوالَ	َجَعلُ 	ُمْنَك ــيَّ ــُروا	َعلَ ــا	أَْنَك ــِه	َم َوالل

ــْم	 ــاً	هُ ــوهُ،	َوَدم ــْم	تََرُك ــاً	هُ ــوَن	َحقّ ــْم	لَيَْطلُبُ ــاً	)1(،	َوإِنَّهُ نَِصف

)22 َســفَُكوهُ.)خطبة	

يوضح	 وفــي	مــكان	آخــر	كتــب	عليه	الّســالم	ألهــل	الكوفــة	كتابا
مــا	كان	مــن	أمــر	عثمــان	وجاء	فــي	جملته:

	النَّــاَس	طََعنـُـوا	َعلَْيــِه،	فَُكْنــُت	َرُجــالً	ِمــَن	اْلُمهَاِجِريــَن	أُْكثـِـُر إِنَّ

بَْيُر	أَْهَوُن	َســْيِرِهَما	 	ِعتَابـَـهُ،	َوَكاَن	طَْلَحــةُ	َوالزُّ اْســتِْعتَابَه	َوأُقـِـلُّ

فِيــِه	اْلَوجيـِـُف )2(	َوأَْرفـَـُق	ِحَدائِِهَمــا	)3(	اْلَعنِيــُف،	َوَكاَن	ِمــْن	

َعائَِشــةَ	فِيــِه	فَْلتـَـةُ	َغَضــب،	فَأُتِيــَح	لـَـهُ	قـَـْوٌم	فَقَتَلُوهُ.)كتــاب	1(

ــن	قتــل	 ــة	بمســؤوليتهم	ع ــم	الثالث ــه	الّســالم	يتّه فاإلمــام	علي
	كلمة	تســبِّبت	 عثمــان،	ألن	القاتــل	ليــس	هــو	المنفِّــذ	فقــط،	فــربَّ
فــي	مقتــل	إنســان،	فيكــون	قائلهــا	مشــاركا	فــي	قتلــه،	فكيــف	اذا	
ــه	كمــا	كان	مــن	 كان	هنــاك	تحريــض	علنــي	مباشــر	علــى	قتل
أمــر	الثالثــة	فــي	حــق	عثمــان!.	فعائشــة	كانــت	تقــول:	أقتلــوا	
نعثــال	فقــد	كفــر،	والزبيــر	كان	يقول:»أقتلــوه	فقــد	بــدَّل	دينــه،	

ان	عثمــان	لجيفــة	علــى	الصــراط	غــدا«.

)1(	النِّصف	بالكسر:	المنصف،	أي:	لم	يحّكموا	رجالً	عادالً	
بيني	وبينهم.	

)2(	الَوِجيف:	ضرب	من	سير	الخيل	واالبل	سريع
)3(	الِحَداء:	زجل	االبل	وَسْوقها.



وأمــا	طلحــة	فقــد	كان	مــن	أشــد	النــاس	تحريضــا	عليــه	حتــى	
ــه	 ــد	أســتتر	ب ــوب	ق ــل	عثمــان	مقنَّعــا	بث ــوم	قت ــه	كان	ي روي	ان
عــن	أعيــن	النــاس	يرمــي	الــدار	بالســهام.	ويلخص	عليه	الّســالم	
نتيجــة	موقــف	الثالثــة:	»فأتيــح	لــه	قــوم	فقتلــوه«.	فتحريضهــم	

هــو	الســبب	المباشــر	لقتلــه،	فهــم	قتلتــه.

النقطة	الثانية	في	قوله	عليه	الّسالم:

ــْن ــْم	َســفَُكوهُ،	فَلَئِ ــْم	تََرُكــوهُ،	َوَدمــاً	هُ ــاً	هُ ــْم	لَيَْطلُبُــوَن	َحقّ َوإِنَّهُ

ــوا	 ــْن	َكانُ ــهُ،	َولَئِ ــْم	ِمْن ــْم	لَنَِصيبَهُ 	لَهُ ــإِنَّ ــِه	فَ ــِريَكهُْم	فِي ــُت	َش ُكْن

ــْم	 تِِه ــَم	ُحجَّ 	أَْعظَ ــْم،	َوإِنَّ ــةُ	إاِلَّ	ِعْنَدهُ ــا	التَّبَِع ــي،	فََم ــوهُ	ُدون َولُ

ــِهْم.)خطبة	22( ــى	أَْنفُِس لََعلَ

الّســالم	قــد	أعاد	اإلتهــام	اليهم	ودعمه	 فبعــد	ان	كان	اإلمــام	عليــه
ــا	ليبطــل	إحتجاجهــم	عليــه	ويعيــده	اليهــم،	 بالشــواهد،	عــاد	هن
ألن	االتهــام	بقتــل	عثمــان	إمــا	ان	يتوجــه	الــى	االربعــة	-	ومــن	
ضمنهــم	اإلمــام	عليــه	الّســالم	-	وإمــا	الــى	الثالثة	ويكــون	اإلمام	
ــه	 ــام	علي ــون	اإلم ــا	أن	يك ــك.	وأم ــن	ذل ــا	م ــالم	بريئ ــه	الّس علي
ِعــه	أحــد	مــن	النــاس. وحــده	مســؤوال	فذلــك	ممــا	لــم	يدَّ الّســالم

فــان	كان	اإلمــام	عليــه	الّســالم	شــريكهم	فــي	دمه	فلمــاذا	يطلبون	
الحــق	منــه	اذ	ان	العقــاب	الــذي	ســوف	ينالــه	يجــب	ان	ينالوه	هم	
أيضــا،	وان	كانــوا	وحدهــم	المســؤولين	فهــم	وحدهــم	المطالبون	
بدمــه،	وعلــى	أيــة	حــال	ال	يحــق	لهــم	علــى	اإلمــام	عليه	الّســالم	



شيء.

النقطة	الثالثة،	وهي	في	قول	اإلمام	عليه	الّسالم:

ــَر	)1(	ِحْزبـَـهُ	َواْســتَْجلََب	َجلَبـَـهُ	لِيَُعوَد ــْيطَاَن	قـَـْد	َذمَّ 	الشَّ أاَلَ	وإِنَّ

الَجــْوُر	إِلـَـى	أَْوطَانـِـِه،	َويَْرِجــَع	البِاِطُل	إِلـَـى	نَِصابِِه	)2(	،	….	

يَْرتَِضُعــوَن	أُّمــاً	قَــْد	فَطََمــْت	)3(	َويُْحيـُـوَن	بِْدَعــةً	قَــْد	أُِميتَــْت.

)خطبة	22(

ــل	شــعار	 ــن	حم ــم	م ــالم	هدفه ــه	الّس ــام	علي ــا	يوضــح	اإلم فهن
ــون	إظهــاره	 ــدم	عثمــان	فواقعهــم	ليــس	كمــا	يحاول ــة	ب المطالب
مــن	أنهــم	يريــدون	االقتصــاص	مــن	قتلــة	عثمــان	إحقاقــا	للحق،	
بــل	هدفهــم	شــيء	وراء	ذلــك،	فــإن	الشــيطان	قائدهــم	وهــو	الذي	
ــاء	الباطــل	 ــده	الشــيطان	ســوى	إحي يســيرهم،	وأي	شــيء	يري
وإماتــة	الحــق؟	فهــم	عندمــا	يقولــون	أن	عثمــان	قــد	قتــل	مظلوما	
فمعنــاه	انــه	لــم	يكــن	قــد	فعــل	شــيئا	يســتحق	القتــل	وهــذا	يعنــي	
ــون	 ــه	يطالب ــم	بدم ــون	بمطالبته ــيرته،	فيكون ــن	س ــم	ع رضاه

باعــادة	ســيرته،	وهــي	بدعــة	قــد	أميتــت.

)1(	َذّمَر	ِحْزبَهُ:	حثهم	وحّضهم،	وهو	بالتشديد	أدّل	على	التكثير،	
ويروى	مخففاً	أيضاً	من	باب	ضرب	ونصر.	

)2(	النَِّصاب	بكسر	النون:	االصل	أوالمنبت	وأول	كل	شيء.
)3(	أُّماً	قد	فَطََمْت:	أي	تَركت	إرضاع	ولدها	بعد	أن	ذهب	لبنها،	

يشبّه	به	طلَب	االمر	بعد	فواته.



وأمــا	األم	التــي	فطمت	وجــّف	لبنها	فهي	الخالفــة	التي	أصبحت	
بيــد	علــّي	عليــه	الّســالم	ولكنهمــا	مــع	ذلــك	مــا	زاال	يطمحــان	

. بها

ــة	 ــاب	لطلح ــن	كت ــالم	م ــه	الّس ــه	علي ــي	قول ــة	ف النقطــة	الرابع
ــر: والّزبي

َوقـَـْد	َزَعْمتُمــا	أَنِّــي	قَتَْلــُت	ُعْثمــاَن،	فَبَْينـِـي	َوبَْينَُكَمــا	َمــْن	تََخلَّــَف

	اْمــِرىء	بَقـَـْدِر	 	يُْلــَزُم	ُكلُّ َعنِّــي	َوَعْنُكَمــا	ِمــْن	أَْهــِل	اْلَمِدينـَـِة،	ثـُـمَّ

ــا	اْحتََمَل.)كتاب	54( َم

ــا	 ــد	حاججهم ــالم	ق ــه	الّس ــام	علي ــة	المطــاف،	فاإلم ــك	نهاي وذل
وأفحمهمــا،	واستشــهد	وأجــاد	اإلستشــهاد،	ومــع	ذلــك	فالمكابــر	
يســتمر	فــي	مكابرتــه،	ويتابــع	فــي	تحججــه.	وقطعــاً	لمكابرتــه	
ــي	 ــكام،	فف ــى	اإلحت ــالم	ال ــه	الّس ــام	علي ــأ	اإلم ــه	لج وإحتجاج
المدينــة	أنــاس	كانــوا	علــى	الحيــاد	ومــا	زالــوا،	فهــم	لــم	يميلــوا	
الــى	القــوم	الناكثيــن	ولــم	يتبعــوا	عليـّـا،	أي	أنهــم	طــرف	محايــد	
يمكــن	اإلحتــكام	اليــه	واإللتــزام	بحكمــه،	ولكــن	الخصــم	رفــض	

هــذا	اإلقتــراح،	ورفُضــه	دال	علــى	ذنبــه.

تأثيرات	النّاكثين

منــذ	أن	خــرج	طلحــة	والزبيــر	مــن	المدينــة	متّجهيــن	الــى	مكــة	
ــاس	 ــن	الن ــد	م ــى	أح ــّرا	عل ــا	م ــا	كلم ــا،	فكان ــرت	نواياهم ظه



ــا	 ــا	بايع ــا	إنم ــا	وأنهم ــي	عنقيهم ــام	ف ــة	لإلم ــان	أن	ال	بيع يعلن
ــن. مكرهي

ــك	رأى	 ــالن	لذل ــا	يفع ــا	كان ــل	عم ــن	تغف ــم	تك ــام	ل ــن	اإلم وعي
إيقافهمــا	قبــل	أن	يســتفحل	أمرهمــا،	ولذلــك	نراه	يقول	لما	أشــير	
اليــه	بــأن	ال	يتبــع	طلحــة	والزبيــر	وال	يرصــد	لهمــا	القتــال:

ــى ــْدم	)1(	َحتَّ ــوِل	اللَّ ــاُم	َعلــى	طُ ــِع	تَنَ بُ ــوُن	كالضَّ ــِه	الَ	أَُك َوالل

يَِصــَل	إِلَْيهـَـا	طَالِبُهـَـا،	َويَْختِلَهـَـا	)2(	َراِصُدهــا	َولِكنِّــي	أَْضِرُب	

ــاِمِع	الُمِطيــِع	الَعاِصَي	 	الُمْدبـِـَر	َعْنهُ،	َوبِالسَّ بِالُمْقبـِـِل	إِلـَـى	الَحــقِّ

ــُت	 ــا	ِزل ــِه	َم ــي.	فََوالل 	يَْوِم ــيَّ ــَي	َعلَ ــى	يَأْتِ ــداً،	َحتَّ ــَب	أَبَ الُمري

،	ُمْنــُذ	قَبـَـَض	اللــهُ	تعالــى	 َمْدفُوعــاً	َعــْن	َحقِّــي،	ُمْســتَأْثَراً	َعلـَـيَّ

نَبِيَّــهُ	صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه	َحتَّــى	يـَـْوِم	النَّــاِس	هَذا.)خطبة	6(

ولــم	يكــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	يرى	الحــرب	إال	حيــث	ال	عالج	
غيرهــا،	لذلــك	كان	يرســل	الّرســل	محــاواًل	إقنــاع	اإلثنيــن	
ــاً	 ــا	محتج ــب	اليهم ــارةً	يكت ــراه	ت ــيرتهما،	فن ــن	س ــدول	ع بالع

ــه: ــم	بقول ــا،	ويختت عليهم

	ااْلَن	أَْعظـَـَم	أَْمِرُكَما	 ــْيَخاِن	َعــْن	َرْأيُِكَما،	فـَـإِنَّ فَاْرِجَعــا	أَيُّهـَـا	الشَّ

اْلَعــاُر،	ِمــْن	قَْبــِل	أَْن	يَْجتَِمــَع	اْلَعــاُر	َوالنَّاُر.)كتاب	54(
)1(	اللّْدم:	صوت	الحجر	أوالعصا	أوغيرهما،	تضرب	به	

االرض	ضرباً	غير	شديد	
)2(	يَْختِلها:	يخدعها.



ــث	 ــاس،	حي ــن	عب ــل،	كاب ــا	الرس ــل	اليهم ــرى	يرس ــارة	أخ وت
ــه: ــول	ل ــر	ويق ــى	الزبي ــأن	يلق ــه	ب يوصي

يَقـُـوُل	لـَـَك	اْبُن	َخالـِـَك:	َعَرْفتَني	بَالِحَجــاِز	َوأَْنَكْرتَنـِـي	بِالِعَراِق،

ــا	بََدا.)خطبة	31( فََما	َعــَدا	ِممَّ

ولكــن	ذلــك	كلــه	لم	يجــِد	نفعاً	معهمــا،	ولم	يثنيهما	عــن	عزمهما.	
وقــد	عانــى	اإلمــام	عليــه	الّســالم	منهما	الشــيء	الكثيــر،	إذ	أنهما	
ــراه	 ــة،	فن ــار	الفتن ــه،	وإشــعال	ن ــاس	علي ــب	الن ــا	مــن	تألي تمّكن

عليــه	الّســالم	يتظلـّـم	مــن	أفعالهمــا	بقوله:

ــا	)1( ــي،	َوأَلَّبَ ــا	بَْيَعتِ ــي،	َونََكثَ ــي	َوظَلََمان ــا	قَطََعان 	إنَّهَُم ــمَّ اللَّهُ

،	فَاْحلُــْل	َمــا	َعقَــَدا،	َوالَ	تُْحِكــْم	لَهَُمــا	َمــا	أَْبَرَمــا،	 النَّــاَس	َعلَــيَّ

ــة	137( ــالَ	َوَعِمال.)خطب ــا	أَمَّ ــاَءةَ	فِيَم ــا	اْلَمَس َوأَِرِهَم

والجيــش	الــذي	ســارا	فيــه	كان	بأكملــه	يديــن	لالمــام	بالطاعــة،	
ــة	 ــا	عائش ــن	إخراجهم ــه	ع ــرض	حديث ــي	مع ــول	ف ــذا	يق وبه

ــا: معهم

وَن	ُحْرَمــةَ	َرُســوِل	اللــِه	صلــى	اللــه	عليــه	وآله فََخَرُجــوا	يَُجــرُّ

ِهيــَن	بِهـَـا	إِلـَـى	اْلبَْصَرِة،	 	األََمــةُ	ِعْنــَد	ِشــَرائِهَا،	ُمتََوجِّ َكَمــا	تَُجــرُّ
)1(	التألّب:	االفساد.



فََحبََســا	نَِســاَءهَُما	فِــي	بُيُوتِِهَمــا،	َوأَْبــَرَزا	َحبِيــس	)1(	َرُســوِل

اللــِه	صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه	لَهَُمــا	َولَِغْيِرِهَمــا،	فـِـي	َجْيــش	َمــا	

ِمْنهـُـْم	َرُجــٌل	إاِلَّ	َوقـَـْد	أَْعطَانـِـي	الطَّاَعــةَ،	َوَســَمَح	لـِـي	بِاْلبَْيَعــِة،	

طَائِعــاً	َغْيــَر	ُمْكَره.)خطبــة	172(

التوّجه	الى	البصرة

ــعار	 ــل	ش ــى	حم ــه	عل ــق	في ــذي	إتُف ــن	ال ــاع	الناكثي ــي	إجتم ف
المطالبــة	بــدم	عثمــان،	جــرى	جــدال	بيــن	المجتمعيــن	فــي	
ــة	 ــّرة	الثالث ــم.	وللم ــه	إنطالقه ــون	من ــذي	يك ــد	الِمصــر	ال تحدي
تغلـّـب	رأي	معاويــة	فــكان	العمــل	حســب	مشــورته	ونصيحتــه،	
فهــو	كان	قــد	أشــار	علــى	الزبيــر	أن	يبــدأ	وصاحبــه	باإلســتيالء	
علــى	البصــرة	والكوفــة،	إذ	ليــس	بعدهمــا	شــيء،	وهكــذا	تقــرر	

ــداء	بالبصــرة	أوالً. اإلبت

ولمــا	انتهــوا	بجيشــهم	الــى	مشــارف	البصــرة،	كتبوا	الــى	واليها	
عثمــان	بــن	حنيــف	ان	يخلـّـي	لهــم	دار	اإلمــارة،	ولكنــه	رفــض	
التصــرف	دون	إذٍن	مــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم،	وفي	هــذه	األثناء	
ــوم	البصــرة،	 ــم	بمشــارفة	الق ــد	عل ــالم	ق ــه	الّس كان	اإلمــام	علي
فأرســل	الــى	ابــن	حنيــف	كتابــا	يأمــره	فيــه	بــأن	يدعــو	القــوم	

)1(	َحبيس:	فعيل	بمعنى	مفعول	يستوي	فيه	المذكر	والمؤنث،	
وكّل	واحدة	من	نساء	البني	كانت	محبوسة	لرسول	الله	ال	يجوز	

الحد	أن	يمّسها	بعده	كأنها	في	حياته.



الى	الطاعة	واال	فقتالهم	هو	الحل.

ولكــن	القــوم	كانــوا	قــد	علمــوا	بســير	علــّي	عليــه	الّســالم	اليهــم	
ــن	 ــى	اب ــوا	عل ــم،	فتهافت ــز	مخططه ــي	تنجي ــرعوا	ف ــك	أس لذل
حنيــف،	ومثّلــوا	بــه	أبشــع	تمثيــل،	ثــم	هجمــوا	علــى	أصحابــه،	
فأســروا	قســما	منهــم،	وأمــا	القســم	اآلخــر	فقاتــل	حتى	استشــهد،	
ــي	كالم	 ــم.	وف ــح	الغن ــم	ذب ــى	األســرى	فذبحه ــر	ال وعــاد	الزبي

لالمــام	عليــه	الّســالم	عــن	هــذه	األحــداث	يقــول:

ــلِِميَن ــاِل	اْلُمْس ــِت	َم اِن	بَْي ــزَّ ــا	َوُخ ــي	بِهَ ــى	َعاِملِ ــوا	َعلَ فَقَِدُم

َوَغْيِرِهــْم	ِمــْن	أَْهلِهَا،	فَقَتَلـُـوا	طَائِفَةً	َصْبــراً	)1(	َوطَائِفَةً	َغْدراً.

)خطبة	172(

ــِذي ــاِل	اْلُمْســلِِميَن	الَّ ــِت	َم اِن	بَْي ــي،	َوُخــزَّ الِ ــى	ُعمَّ فَقَِدُمــوا	َعلَ

ــى	 ــي	َوَعلَ ــي	طَاَعتِ ــْم	فِ ــِل	ِمْصــر،	ُكلُّهُ ــى	أَْه ،	َوَعل ــَديَّ فــي	يَ

	َجَماَعتَهـُـْم،	َوَوثَبـُـوا	 بَْيَعتِــي،	فََشــتَّتُوا	َكلَِمتَهـُـْم،	َوأَْفَســُدوا	َعلـَـيَّ

ــوا	 َعلــى	ِشــيَعتِي،	فَقَتَلُــوا	طَائِفَــةً	ِمْنهُــْم	َغــْدراً،	َوطَائِفَــةٌ	َعضُّ

َعلــى	أَْســيَافِِهْم	)2(	فََضاَربـُـوا	بِهـَـا	َحتَّــى	لَقـُـوا	اللــهَ	َصاِدقِيــن.

)خطبة	217(

)1(	القتل	صبراً:	أن	تحبس	الشخص	ثم	ترميه	حتى	يموت.	
)2(	العض	على	السيوف:	كناية	عن	الصبر	في	الحرب	وترك	

االستسالم.



ــد	 ــه،	فبع ــد	من ــرا	ال	ب ــوم	أم ــال	هــؤالء	الق ــل	قت ــك	جع وكل	ذل
أن	مثّلــوا	بالوالــي	وقتلــوا	المعارضيــن	لهــم	أصبــح	بيــت	مــال	
ــذا	 ــي	ه ــور	ف ــم	األم ــا	له ــتتبت	تقريب ــم،	واس ــلمين	بايديه المس
الِمصــر،	والبصــرة	ليســت	هدفهــم	االساســي	بــل	هــي	خطــوة	
ــم	 ــو	ل ــة	المســلمين	العامــة،	ول ــق	الموصــل	لخالف ــى	الطري عل
ــة	 ــم	التالي ــت	خطوته ــم	لكان ــالم	عليه ــه	الّس ــام	علي ــِض	اإلم يق

ــة. ــال	شــك،	عمــالً	بمشــورة	معاوي ــة	ب الكوف

يقول	عليه	الّسالم	في	وجوب	قتالهم:

فََواللــِه	لَــْو	لَــْم	يُِصيبُــوا	ِمــَن	اْلُمْســلِِميَن	إاِلَّ	َرُجــالً	َواِحــداً

	لــي	قَْتــُل	ذلـِـَك	اْلَجْيِش هُ،	لََحــلَّ ُمْعتَِمِديــَن	لِقَْتلـِـِه،	بـِـالَ	ُجــْرم	َجــرَّ

ُكلِّــِه،	إِْذ	َحَضــُروهُ	فَلـَـْم	يُْنِكــُروا،	َولـَـْم	يَْدفَُعــوا	َعْنــهُ	بِلَِســان	َوالَ	

ــي	 ِة	الَّتِ ــَل	اْلِعــدَّ ــْد	قَتَلُــوا	ِمــَن	اْلُمْســلِِميَن	ِمْث ــْم	قَ ــد.	َدْع	َمــا	أَنَّهُ يَ

ــا	َعلَْيِهْم.)خطبــة	172( ــوا	بِهَ َدَخلُ

فالموقــف	هنــا	ال	يحتمــل	االجتهــاد،	وخاصــة	أن	النبــي	صلّــى	
اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	كان	قد	أخبره	بأنه	ســيقاتل	بعــده	الناكثين	
ــن	 ــون	الذي ــم	الناكث ــوم	ه ــن،	وهــؤالء	الق والقاســطين	والمارقي

نكثــوا	بيعــة	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بعــد	إبرامهــا	وإقرارهــا.

فبالرغــم	مــن	قيــام	الحجــة	عليهــم،	وبالرغــم	مــن	إخبــار	النبــي	
لــه،	كان	عليــه	الّســالم	يحــاول	إبعــاد	شــبح	الحــرب	بــكل	طريقة	
ممكنــة،	فتــارة	بإرســال	الّرســل،	وأخــرى	بكتــب	الكتــب	واعظاً	



لهــم،	وحتــى	بعــد	أحــداث	البصــرة	ومــا	فعلــوه	بهــا،	كان	عليــه	
الّســالم	يأمــل	فــي	إقناعهــم	بالرجــوع	عــن	غيّهــم،	ولكــن	دون	
ــرب	 ــل	ح ــتتابتهما	قب ــة	إس ــن	محاول ــي	ع ــو	يحك ــدوى،	وه ج

الجمــل:

َولَقـَـِد	اْســتَثَْبتُهَُما	)1(	قَْبــَل	اْلقِتَاِل،	َواْســتَأْنَْيُت	بِهَما	أََمــاَم	اْلِوقَاِع

ا	اْلَعافِيَةَ.)خطبة	137( )2(	فََغَمطَا	النِّْعَمةَ	)3(	َوَردَّ

ــّد	مــن	اللجــوء	 ــم	ينفــع	النصــح	واإلرشــاد،	كان	ال	ب وعندمــا	ل
الــى	الوســيلة	الوحيــدة	المتبقيــة،	وهــي	الحــرب	التــي	ال	هــوادة	

فيهــا،	وبهــذا	يقــول	عليــه	الّســالم:

َمالــي	َولِقَُرْيــش!	َواللــِه	لَقَــْد	قَاتَْلتُهُــْم	َكافِِريــَن،	َوأَلُقَاتِلَنَّهُــْم

َمْفتُونِيــَن،	َوإِنِّــي	لََصاِحبُهـُـْم	بِاألَْمــِس،	َكَما	أَنَا	َصاِحبُهـُـُم	اْليَْوَم.

)خطبة	33(

والتعبيــر	هنــا	بلفــظ	»قريــش«	عــن	الناكثين	فيه	مغــزًى	عميق،	
وهــو	أن	هــؤالء	بفعلتهــم	هــذه	كانوا	ينقــادون	لعصبيتهــم	القبلية،	
تمامــا	كمــا	كانــوا	فــي	الجاهليــة،	فاإلمــام	عليــه	الّســالم	يضــع	

قريشــاً	فــي	جهــة،	ويضــع	نفســه	وبنــي	هاشــم	فــي	الجهــة

)1(	اْستَثَْبتُهُما:	من	ثاب	)بالثاء(	إذا	رجع،	أي	استرجعتهما.
وطلبت	اليهما	الرجوع	للبيعة.	

)2(	أَمام	الِوقاع	ككتاب:	قبيل	المواقعة	بالحرب.
)3(	َغَمطَ	النعمة:	َجَحَدها.



ــد	 ــوة	محم ــراف	بنب ــي	رفضــت	اإلعت ــش	الت 	األخــرى،	وقري
صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	بــداٍع	مــن	عصبيتهــا	هــي	نفســها	
اليــوم	ترفــض	خالفــة	علــّي،	والســبب	واحــد.	وموقــف	اإلمــام	
ــل	 ــن	وقت ــم	كافري ــد	قاتله ــو	ق ــد،	فه ــالم	أيضــاً	واح ــه	الّس علي
صناديدهــم	حتــى	آمنــوا،	وهــو	اآلن	يذكِّرهــم	بمــا	القــوه	علــى	

يديــه	فــي	تلــك	الفتــرة	ويتوعدهــم	بمثــل	تلــك	االيــام.

موقف	أهل	الكوفة

فــي	أثنــاء	ســير	اإلمــام	عليــه	الّســالم	إلــى	البصــرة،	كتــب	الــى	
أهــل	الكوفــة	كتابــاً	يســتحثّهم	علــى	اللّحــاق	بــه	لمجاهــدة	القــوم	

الناكثيــن،	وجــاء	فــي	نهايتــه:

	َداَر	اْلِهْجــَرِة	)1(	قَــْد	قَلََعــْت	بِأَْهلِهَــا	)2(	َوقَلَُعــوا َواْعلَُمــوا	أَنَّ

بِهَــا	َوَجاَشــْت	)3(	َجْيــَش	اْلِمْرَجــِل	)4(	َوقَاَمــِت	اْلفِْتنَــةُ	َعلَــى	

ــْم. ُك ــاَد	َعُدوِّ ــاِدُروا	َجهَ ــْم،	َوبَ ــى	أَِميِرُك ــِرُعوا	إِلَ ــِب،	فَأَْس اْلقُْط

)كتاب	1(

ثــم	أرســل	عليــه	الّســالم	محمــد	بــن	جعفــر،	ومحمــد	بــي	ابــي	
بكــر	الــى	الكوفــة،	ويحــدِّث	ابــن	ابــي	الحديــد:

)1(	دار	الهجرة:	المدينة.	
)2(	قَلََع	المكان	بأهله:	نَبََذهم	فلم	يصلح	الستيطانهم.
)3(	جاَشْت:	َغلَْت	واضطربت.والَجْيش:	الغليان.

)4(	الِمْرَجْل:	القدر.



ــة،	 ــر	الكوف ــي	بك ــن	اب ــد	ب ــر	ومحم ــن	جعف ــد	ب ــدم	محم ــا	ق لم
إســتنفرا	النــاس،	فدخــل	قــوم	منهــم	علــى	أبي	موســى	األشــعري	
ليــال	-	وكان	عامــل	اإلمــام	عليــه	الّســالم	علــى	الكوفــة	-	فقالــوا	
لــه:	أشــر	علينــا	برأيــك	فــي	الخــروج	مــع	هذيــن	الرجليــن	الــى	
علــّي	عليــه	الّســالم	فقــال:	أمــا	ســبيل	اآلخــرة	فالزمــوا	بيوتكــم،	
وأمــا	ســبيل	الدنيــا	فأشــخصوا	معهمــا،	فمنــع	بذلــك	أهــل	الكوفة	

مــن	الخــروج	)1(

ــو	 ــه	اب ــر	مــا	فعل ــالم	خب ــه	الّس ــي	علي ــى	عل وعندمــا	وصــل	ال
موســى،	كتــب	اليــه	كتابــا	عنيفــا	يوبخــه	فيــه	ويتوعــده،	وهــذا	

نصــه:

ِمْن	َعْبِد	اللِه	َعلِّي	أَِميِر	اْلُمْؤِمنِيَن	إِلَى	َعْبِد	اللِه	ْبِن	قَْيس:

ــا	بَْعــُد،	فَقـَـْد	بَلََغنـِـي	َعْنــَك	قـَـْوٌل	هـُـَو	لـَـَك	َوَعلَْيــَك،	فــإَذا	قـَـِدَم	 أَمَّ

َعلَْيــَك	َرُســولي	فاْرفَــْع	َذْيلَــَك،	واْشــُدْد	ِمْئــَزَرَك	واْخــُرْج	ِمــْن	

ــْلَت	 ــْذ	َوإِْن	تَفَشَّ ــإِْن	َحقَّْقــَت	فَاْنفُ ُجْحــِرَك	َواْنــُدْب	َمــْن	َمَعــَك،	فَ

	َحْيــُث	أَْنــَت،	َوالَ	تُْتــَرُك	َحتَّــى	يُْخلَطَ	 فَاْبُعــْد،	َواْيــُم	اللــِه	لَتُْؤتَيـَـنَّ

ُزْبــُدَك	بَِخاثـِـِرَك	)2(	َوَذائِبـُـَك	بَِجاِمــِدَك،	َوَحتَّــى	تُْعَجــَل	َعــْن
)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	14	-	ص	9 

)2(	الخاثِر:	الغليظ،	والكالم	تمثيل	الختالط	االمر	عليه	من	
الحيرة،	وأصل	المثل	»اليدري	أيخثر	أم	يذيب«.قالوا:	إن	المرأة	

تمال	السمن	فيختلط	خاثره	برقيقه	فتقع	في	حيرة،	إن	أو	قدت	
النار	حتى	يصفو	احترق،	وإن	تركته	بقي	َكِدراً



	قِْعَدتـِـَك	َوتَْحــَذَر	ِمــْن	أََماِمــَك	َكَحــَذِرَك	ِمــْن	َخْلفـِـَك،	َوَمــا	ِهــَي

ــُب	 ــَرى،	يُْرَك ــةُ	اْلُكْب اِهي ــا	الدَّ ــو،	َولِكنَّهَ ــي	تَْرُج ــى	الَّتِ بِاْلهَُوْينَ

ــا. ــهَُّل	َجبَلُهَ ــا،	َويَُس 	َصْعبُهَ ــَذلُّ ــا،	َويُ َجَملُهَ

ــَك،	 ــَك	َوَحظَّ ــْذ	نَِصيبَ ــَرَك،	َوُخ ــْك	أَْم ــَك	)1(	َواْملِ ــْل	َعْقلَ فَاْعقِ

	 	إِلـَـى	َغْيــِر	َرْحــب	َوالَ	فـِـي	نََجــاة،	فَبِاْلَحِريِّ فـَـإِْن	َكِرْهــَت	فَتَنـَـحَّ

ــالٌَن؟	 ــَن	فُ ــاَل:	أَْي ــى	الَ	يُقَ ــم،	َحتَّ ــَت	نَائِ 	)3(	َوأَْن ــنَّ )2(	لَتُْكفَيَ

	َمــَع	ُمِحــّق،	َوَمــا	أُبَالـِـي	َما	َصنـَـَع	اْلُمْلِحــُدوَن، َواللــِه	إِنَّــهُ	لََحــقٌّ

ــالَم.)كتاب	63( َوالسَّ

ــى	 ــي	موس ــف	اب ــو	موق ــا،	ه ــده	هن ــرّوي	عن ــد	الت ــذي	نري وال
األشــعري	مــن	اإلمــام	عليه	الّســالم،	فما	دام	اإلمام	عليه	الّســالم	
قــد	أقــّره	علــى	الكوفــة	وواّله	إياهــا،	ومــا	دامــت	طاعــة	اإلمــام	
ــف	 ــذا	الموق ــف	ه ــاذا	يق ــه،	فلم ــي	عنق ــة	ف ــالم	الزم ــه	الّس علي

المعــادي	محــاوال	تثبيــط	النــاس	عنــه؟

ال	نجــد	جوابــا	لذلــك	إال	أن	يكــون	أبــو	موســى	خيطاً	مــن	خيوط	
المؤامــرة	التــي	حاكهــا	الثالثــة	بإرشــاد	وتوجيــه	مــن	معاويــة،	
فاألحــداث	المتواليــة	تــدل	بوضــوح	على	اشــتراك	األشــعري

)1(	اْعقِل	عقلك:	قيّْده	بالعزيمة،	وال	تدعه	يذهب	مذاهب	التردد	
من	الخوف.

)2(	بالحرّى:	أي	بالوجه	الجدير	بك.
)3(	لَتُْكفَيَّن	بالم	التأكيد	ونونه	أي:	إنا	لنكفيك	القتال	ونظفر	فيه.



ــق	إحتجــاج	 ــة	أن	يطاب ــل	الصدف ــن	قبي ــس	م ــة،	فلي ــع	الثالث 	م
فعندمــا	أغلــظ	موفــدا	اإلمــام	عليــه	 إحتجــاج	الثالثــة، االشــعري
الّســالم	لألشــعري	القــول	بســبب	تحبيطــه	النــاس	عــن	اللّحــاق	
عثمــان	لفــي	 باإلمــام	عليــه	الّســالم،	قــال	لهمــا:	»واللــه	ان	بيعــة
عنقــي	وأعناقكمــا،	لــو	أردنــا	قتــاال	مــا	كنـّـا	لنبــدأ	بأحــد	قبــل	قتله	

عثمــان«	)1(.	وكأنــه	ينطــق	بلســان	واحــد	مــن	الثالثــة.

عندمــا	نقــول	اّن	معاويــة	هــو	المدبـّـر	والمرشــد	لهــذه	المؤامرة،	
ال	يكــون	هــذا	القــول	إجحافا	أبــدا،	إذ	أن	الشــواهد	التاريخية	هي	
التــي	أقنعتنــا	بهــذا	القــول،	ألن	كتــاب	معاويــة	إلــى	الزبيــر	قــد	
نُفـّـذ	بحذافيــره،	أولــم	يِشــر	معاويــة	عليهــم	بالمجاهــرة	بالطلــب	
بــدم	عثمــان؟	أولــم	يشــر	عليهــم	بضم	البصــرة	والكوفــة	قبل	كل	
شــيء؟	أمــا	البصــرة	فقــد	ســاروا	اليها،	وأمــا	الكوفة	فقــد	تآمروا	
مــع	واليهــا	االشــعري،	ولذلــك	منــع	النــاس	مــن	اللحــاق	بعلــّي	
كــي	ال	يحاربــوا	رفاقــه	المرابضيــن	علــى	مشــارف	البصــرة.

وكادت	المؤامــرة	أن	تنجــح،	لــوال	ان	تمكــن	اإلمام	عليه	الّســالم	
مــن	إفســاد	األمــر	عليهــم	فــي	الكوفــة	اذ	أنــه	أرســل	اليهــا	ابنــه	
الّحســن	وعّمــار	بــن	ياســر	وآخريــن،	وحّملهــم	كتابــا	جــاء	فيــه:

ا	 ا	ظَالِماً	َوإِمَّ ا	بَْعُد،	فَإِنِّي	َخَرْجُت	ِمْن	َحيِّي	)2(	هَذا:	إِمَّ أَمَّ
)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	14	-	ص	9

)2(	لحي:	موطن	القبيلة	أو	منزلها.	



ــِه ــُر	الل ــا	أَُذكِّ ــِه.	َوأن ــاً	َعلَْي ــا	َمْبِغيّ ــاً،	َوإِمَّ ــا	بَاِغي َمْظلُومــاً،	َوإِمِّ

	)1(	فَــإِْن	ُكْنــُت	ُمْحِســناً	 ــا	نَفَــَر	إِلَــىَّ َمــْن	بَلََغــهُ	ِكتَابِــي	هــَذا	لَمَّ

ــيئاً	اســتَْعتَبَنِي.)كتاب	57( ــُت	ُمْس ــي،	َوإِْن	ُكْن أَعانَنِ

وأتــت	األخبــار	عليّا	بإختــالف	الناس	في	الكوفة،	فقال	لألشــتر:	
ــب	 ــة،	فإذه ــى	الكوف ــّره	عل ــى	أن	أق ــي	موس ــفعت	ألب ــت	ش أن
فأصلــح	مــا	أفســدت.	فقــام	األشــتر	وشــخص	نحــو	الكوفــة	حتــى	
دخلهــا	والنــاس	فــي	المســجد	األعظــم،	فجعــل	ال	يمــر	بقبيلــة	إال	
دعاهــا،	وقــال:	أتبعونــي	الــى	القصــر،	حتــى	وصلــه	فإقتحمــه	
ــر	ويثبطهــم،	 ــى	المنب ــاس	عل ــٍذ	يخطــب	الن ــو	موســى	حينئ وأب
ــزل	 ــه:	إعت ــول	ل ــالم	يق ــه	الّس ــه،	والحســن	علي ــار	يخاطب وعّم

عملنــا	وتنــّح	عــن	منبرنــا	ال	أّم	لــك	)2(

ــه	األشــتر:	 ــى	القصــر	فصــاح	ب ــم	باألمــر	جــاء	ال وعندمــا	عل
ــه	 ــه	نفســك،	فوالل ــك،	أخــرج	الل ــا	ال	اّم	ل ــن	قصرن »أخــرج	م

ــن«. ــك	لمــن	المنافقي إن

وبذلــك	فســد	أمــر	ابــي	موســى	ومــن	هــم	وراءه،	وخــرج	مــن	
الكوفــة	إثنــا	عشــر	ألــف	رجــل	يغــدون	الســير	لمالقــاة	ابــن	ابــي	
طالــب،	وكان	لهــم	الفضــل	الكبيــر	فــي	إنتصــاره	علــى	أعدائــه،	

لذلــك	كتــب	اليهــم	بعــد	فتــح	البصــرة	يشــكرهم:

)1(	ّما	نفَر	إلي:	بتشديد	»لّما«	وتقديره	»إالّ«.

)2(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	14	-	ص	20 



َوَجَزاُكــُم	اللــهُ	ِمــْن	أَْهــِل	ِمْصــر	َعْن	أَْهِل	بَْيــِت	نَبِيُِّكْم	أَْحَســَن	َما

ــاِكِريَن	لِنِْعَمتـِـِه،	فَقـَـْد	َســِمْعتُْم	 يَْجــِزي	اْلَعاِملِيــَن	بِطَاَعتـِـِه،	َوالشَّ

ــْم	فَأََجْبتُْم.)كتاب	2( َوأَطَْعتُْم،	َوُدِعيتُ

نهاية	المطاف

الناكثيــن	كانــت	في	حــرب	الّجمل	الشــهيرة،	التي	 نهايــة	مطــاف
ذهــب	ضحيتهــا	اآلالف	مــن	المعســكرين،	وإنتهــت	بإنتصــار	
اإلمــام	عليــه	الّســالم	عليهــم،	وقُتــل	فيهــا	طلحــة	والزبيــر	رأســا	
الفتنــة،	وقــد	ســار	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فــي	المنهزميــن	ســيرة	
الرســول	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم،	وهــو	يحدثنــا	عّمــا	فعله	

معهــم	عندمــا	يقــول:

ــْم، ــْن	ُمْدبِِرُك ــْيَف	َع ــُت	السَّ ــْم،	َوَرفَْع ــْن	ُمْجِرِمُك ــْوُت	َع فََعفَ

َوقَبِْلــُت	ِمــْن	ُمْقبِلُِكْم.)كتــاب	29(

وعندمــا	مــّر	عليــه	الّســالم	علــى	طلحــة	وهــو	قتيــل	قــال	فــي	
لهجــة	المحــزون:

ــد	بِهــَذا	اْلَمــَكاِن	َغِريبــاً،	أََمــا	َواللــِه	لَقَــْد لَقَــْد	أَْصبَــَح	أَبُــو	ُمَحمَّ

َكْنــُت	أَْكــَرهُ	أَْن	تَُكــوَن	قَُرْيــٌش	قَْتلـَـى	تَْحــَت	بُطـُـوِن	اْلَكَواِكــِب،	

أَْدَرْكــُت	َوْتــِري	)1(	ِمــْن	بَنـِـي	َعْبــِد	َمنـَـاف،	َوأَْفلَتَْتنـِـي	أَْعيـَـاُن
)1(	الِوْتر:	الثأر.



ــْم	يَُكونُــوا	 ــْد	أَْتلَُعــوا	)1(	أَْعنَاقَهُــْم	إِلَــى	أَْمــر	لَ 	بَنِــي	ُجَمــَح،	لَقَ

ــة	218( ــوا	)2(	دُونَهُ.)خطب ــهُ	فَُوقُِص أَْهلَ
)1(	أتلعوا:	أي	رفعوا	أعناقهم	ومّدوها	لتناول	أمر،	وهو	مناوأة	

أمير	المؤمنين	على	الخالفة.
)2(	ُوقِصوا:	أي	ُكسَرت	أعناقهم،	دون	الوصول	إليه.



 

 الفصل	التّاسع:	

القاسطون

القاســطون	هــم	الفئــة	الثّانيــة	التــي	أُخبِــر	اإلمــام	عليــه	الّســالم	
انــه	ســيقاتلها،	وهــم	معاويــة	واصحابــه.

البداية	مع	معاوية

ســبق	وذكرنــا	أن	مــن	أهــم	اســباب	الثّــورة	علــى	عثمــان،	هــو	
ــّي	 ــر	المؤمنيــن	عل ــه	وفســقهم.	وعندمــا	بويــع	ألمي جــور	والت
ــة	هــي	 ــى	وأهــم	خططــه	اإلصالحي ــت	أول ــالم،	كان ــه	الّس علي
عــزل	هــؤالء	الــوالة	الذيــن	ال	يرضــى	عنهــم	اللــه	وال	رســوله	

وال	المؤمنــون،	ومــن	هــؤالء	الــوالة	معاويــة.

كان	معاويــة	قــد	تولـّـى	علــى	الشــام	بعــد	مضــي	خمــس	ســنوات	
مــن	أول	خالفــة	ُعمــر،	وإســتمر	حتــى	آخــر	خالفتــه.	وعندمــا	
ــه،	 ــرة	خالفت ــة	فت ــي	طيل ــه،	فبق ــى	عمل ــّره	عل ــان	أق جــاء	عثم
وهــذه	المــدة	الطويلــة	علــى	الشــام	-ســبعة	عشــر	ســنة	-	كانــت	

كافيــة	لمعاويــة	لتثبيــت	قدميــه	وتوطيــد	ملكــه.

ــة	 ــى	معاوي ــه	ال ــل	خالفت ــي	أوائ ــالم	ف ــه	الّس ــام	علي ــب	اإلم كت
يأمــره	بمبايعــة	أهــل	الشــام	لــه،	ويدعــوه	بالقــدوم	اليــه،	وهــذا	

ــه: نــّص	كتاب



ــْم، ــْم،	َوإِْعَراِضــي	َعْنُك ــَذاِري	فِيُك ــَت	إِْع ــْد	َعلِْم ــُد،	فَقَ ــا	بَْع أَمَّ

ــٌل،	 ــُث	طَِوي ــهُ،	َواْلَحِدي ــَع	لَ ــهُ	َوالَ	َدْف 	ِمْن ــدَّ ــا	الَ	بُ ــى	َكاَن	َم َحتَّ

َواْلــَكالَُم	َكثِــٌر،	َوقَــْد	أَْدبَــَر	َمــا	أَْدبَــَر،	َوأَْقبَــَل	َمــا	أَْقبَــَل،	فَبَايِــْع	

	فـِـي	َوْفــد	ِمــْن	أَْصَحابَِك،	َوالسَّــالَُم. َمــْن	قِبَلـَـَك	)1(	َوأَْقبـِـْل	إِلـَـيَّ

)خطبة	75(

ولــم	يتفاجــأ	معاويــة	بكتــاب	علــّي	عليــه	الّســالم	اليــه،	بــل	كان	
يتوقعــه	ولذلــك	فقــد	أعــّد	العــدة	للتصــّرف	عنــد	وصــول	أمــر	
اإلمــام	عليــه	الّســالم	اليــه.	الفكــرة	األساســية	فــي	ذهنــه،	هــي	
األمــر	ألنــه	يعلــم	يقينــاً	انــه	إن	بايــع	 أنــه	لــن	يبايــع	مهمــا	كلـّـف
لإلمــام	عليــه	الّســالم	وقــدم	عليــه	كمــا	طلــب،	فانــه	عليه	الّســالم	
ــى	 ــه	عل ــرة	حكم ــة	فت ــه	طيل ــا	جمع ــن	كل	م ــرده	م ســوف	يج
ــي	 ــالم	ف ــه	الّس ــام	علي ــول	اإلم ــه	ق ــم	يخــَف	علي ــو	ل الشــام،	فه

األمــوال	التــي	أقطعهــا	عثمــان:

َج	بِــِه	النَِّســاُء،	َوُملِــَك	بِــِه	ااْلَمــاُء، َواللــِه	لَــْو	َوَجْدتُــهُ	قَــْد	تُــُزوِّ

	فــي	الَعــْدِل	َســَعةً،	َوَمــْن	َضــاَق	َعلَْيــِه	الَعــْدُل،	 ــإِنَّ لََرَدْدتُــهُ،	فَ

ــِه	أَضيَُق.)خطبــة	15( فَالَجــْوُر	َعلَْي

عليــه	 وكانــت	الفكــرة	أن	يحــّرض	طلحــة	والزبيــر	علــى	اإلمــام
ــل	 ــى	األق ــه،	أو	عل ــض	بيعت ــن	نق ــا	م ــالم	عســى	أن	يتمكن الّس
يشــغاله	عنــه	فتــرة	مــن	الزمــن،	وهــو	يعــرف	انهمــا	ســاخطان

)1(	قِبَلَك	أي:	عندك.



ــام	 ــألن	اإلم ــا	أوال:	ف ــه،	أم ــالم	وبيعت ــه	الّس ــام	علي ــى	اإلم 	عل
ــه،	 ــا	يطمحــان	ب ــذي	كان ــى	المنصــب	ال ــد	تول ــالم	ق ــه	الّس علي
ــا	 ــا	بايع ــا:	أنهم ــه.	وثاني ــن	أجل ــد	م ــد	الجهي ــذال	الجه ــذي	ب وال
بعــد	ان	فاتتهمــا	الخالفــة	عســى	أن	يشــاركهما	فــي	األمــر،	أو	
األعمــال،	ولكنــه	عليــه	الّســالم	لــم	يجعــل	لهمــا	 يوليهمــا	بعــض
ذلــك.	فمــن	الطبيعــي	بعــد	هــذا	أن	ينقمــا	عليــه	ويكرهــا	بيعتــه،	
ــذي	 ــاب	ال ــك	فأرســل	اليهمــا	الكت ــة	مــن	ذل ــد	اســتفاد	معاوي وق
تقــدم	ذكــره	والــذي	يحرضهمــا	فيــه	علــى	نقــض	البيعــة،	زاعماً	

لهمــا	أنــه	قــد	بايــع	لهمــا	فــي	الشــام	بالخالفــة.

ــا	 ــم	يحدثن ــا	بالشــام،	اذ	ل ــع	لهم ــم	يباي ــة	ل ــإن	معاوي ــع	ف وبالطب
التاريــخ	بذلــك،	ولكنــه	دفــع	بهمــا	الــى	مواجهــة	علــّي	وجلــس	
ــى	 ــه	الّســالم	وإســتوليا	عل ــّي	علي ــا	علــى	عل ينتظــر،	فــإن	تغلب
الخالفــة،	فــإن	لــه	نصيبــه	مــن	األمــر،	وإن	تمّكــن	اإلمــام	عليــه	
الّســالم	منهمــا	فيكــون	قــد	اســتفاد	مــن	فترة	إنشــغال	اإلمــام	عليه	
ــذا	 ــك.	وهك ــاء	ذل ــوره،	أثن ــب	أم ــا،	عســى	أن	يرتّ ــالم	بهم الّس
كان،	فقــد	إنشــغل	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بطلحــة	والّزبيــر،	بعــد	
أن	انضمــت	اليهمــا	عائشــة،	فكانــت	أحــداث	البصــرة	ثــم	وقعــة	
ــرة	كان	 ــذه	الفت ــوال	ه ــم.	وط ــة	أمره ــث	كان	نهاي ــل	حي الجم
معاويــة	يحــّرض	النــاس	علــى	قَتَلــة	عثمــان	متهمــاً	فيــه	عليــاً،	
ــر	 ــه	الّســالم	غي ــع	أهــل	الشــام	اّن	بيعــة	اإلمــام	علي ــك	أقن وبذل

صحيحــة	فــال	تلزمهــم.



حقيقة	معاوية

ــه	 فــي	هــذه	الفقــرة	الموجــزة،	ننقــل	بعــض	أقــوال	اإلمــام	علي
الّســالم	فــي	حــق	معاويــة،	فممــا	قــال	فيــه:

َواللــِه	َمــا	ُمَعاِويـَـةُ	بِأَْدهـَـى	ِمنِّــي،	َولِكنَّــهُ	يَْغــِدُر	َويَْفُجــُر،	َولَْوالَ

َكَراِهيـَـةُ	اْلَغــْدِر	لَُكْنــُت	ِمــْن	أَْدهـَـى	النَّاِس.)خطبة	200(

وفي	كتاب	له	عليه	الّسالم	الى	معاوية:

ــائَِس	َواْلَمُســوَس!	َوَما َوَمــا	أَْنــَت	َواْلفَاِضــَل	َواْلَمْفُضوَل،	َوالسَّ

لِيَن،	 لِلطُّلَقـَـاِء	َوأَْبنـَـاِء	الطُّلَقـَـاِء،	َوالـــتَّْمييَز	بَْيَن	اْلُمهَاِجِريــَن	األَوَّ

َوتَْرتِيــَب	َدَرَجاتِِهْم،	َوتَْعِريــَف	طَبَقَاتِِهْم.)كتاب	28(

وفــي	كتــاب	لــه	عليــه	الّســالم	فــي	التفاضــل	علــى	معاويــة،	وان	
يكــن	ليــس	هنــاك	مجــال	للمفاضلــة:

ــا	بَْعــُد،	فَإِنَّــا	ُكنَّــا	نَْحــُن	َوأَْنتـُـْم	َعلـَـى	َمــا	َذَكــْرَت	ِمــَن	األُْلفـَـِة أَمَّ

ــْم،	 ــا	َوَكفَْرتُ ــا	آَمنَّ ــِس	أَنَّ ــْم	أَْم ــا	َوبَْينَُك َق	بْينَنَ ــرَّ ــِة،	فَفَ َواْلَجَماَع

ــلََم	ُمْســلُِمُكْم	إاِلَّ	َكْرهــاً. ــْم،	َوَمــا	أَْس ــا	اْســتَقَْمنَا	َوفُتِْنتُ ــْوَم	أَنَّ َواْليَ

)كتاب	64(

ومن	كتاب	آخر	له:



َعائـِـَك	األَباِطيــَل،	َوإْقَحاِمــَك 	فَقـَـْد	َســلَْكَت	َمــَداِرَج	أَْســالَفَِك	بِادِّ

ُغــُروَر	اْلَمْيــِن	)1(	َواألََكاِذيــِب،	َوبِاْنتَِحالـِـَك	َمــا	قـَـْد	َعــالَ	َعْنَك	

َواْبتـِـَزاِزَك	لَِمــا	قـَـِد	اْختـُـِزَن	)2(	ُدونََك.)كتــاب	65(

في	شــخص،	لما	اســتحق	 وبعــد،	فهــذه	األوصــاف	لــو	اجتمعــت
ان	يســمى	مســلما،	أو	يدخــل	فــي	جماعــة	المســلمين،	فكيف	بأن	

يكــون	خليفتهــم	وأميرهم؟

الّدعوة	للمبايعة	من	جديد

عندمــا	انتهــى	عليــه	الّســالم	مــن	فتنــة	أصحــاب	الّجمــل،	نــزل	
الكوفــة،	وعــاد	إلــى	معاويــة	يطالبــه	بالبيعة،	فأرســل	اليه	جرير	

بــن	عبداللــه	البجلــي	ليكلمــه،	وحّملــه	كتابــاً	جــاء	بــه:

ــَر	َوُعْثمــاَن ــر	َوُعَم ــا	بَْك ــوا	أَبَ ــَن	بَايَُع ــْوُم	الَِّذي ــي	اْلقَ ــهُ	بَايََعنِ إِنَّ

ــاَر،	َوالَ	 ــاِهِد	أَْن	يَْختَ ــْن	لِلشَّ ــْم	يَُك ــِه،	فَلَ ــْم	َعلَْي ــى	َمــا	بَايَُعوهُ َعلَ

ــوَرى	لِْلُمهَاِجِريــَن	َواألَْنَصاِر،	فَإِِن	 لِلَغائـِـِب	أَْن	يـَـُردَّ،	َوإنََّما	الشُّ

ْوهُ	إَِمامــاً	َكاَن	ذلِــَك	للــه	ِرضــًى،	 اْجتََمُعــوا	َعلَــى	َرُجــل	َوَســمَّ

ــى	 وهُ	إِلَ ــن	أَْوبِْدَعــة	َردُّ ــاِرٌج	بِطَْع ــْم	َخ ــْن	أَْمِرِه ــَرَج	َع ــإِْن	َخ فَ

ــبِيِل	 ــَر	َس ــِه	َغْي ــى	اتِّبَاِع ــوهُ	َعلَ ــى	قَاتَلُ ــإِْن	أَبَ ــه،	فَ ــَرَج	من َماَخ

ــا	تََولَّى.)كتــاب	6( ــهُ	َم ــَن،	َوَوالَّهُ	الل اْلُمْؤِمنِي
)1(	الَمْين:	الَكِذب.	

)2(	اْختُِزَن	أي:	ُمنَِع	دون	الوصول	اليك



ــع،	 ــى	يباي ــروك	حت ــر	مت ــه	غي ــة	بأن ــد	لمعاوي ــذا	تهدي ــي	ه وف
وإال	فقتالــه	أمــٌر	ال	بــّد	منــه	لتؤخــذ	منــه	البيعــة	بالقــّوة،	ولكــن	
معاويــة	لــم	يجــب	بشــيء	ال	بالمبايعــة	وال	بالّرفــض،	بــل	أخــذ	
اإلمــام	عليــه	الّســالم	إليه،	فإســتبقاه	عنــده	أربعة	 يماطــل	رســول
أشــهر،	حتــى	ســئم	قــوم	اإلمــام	عليــه	الّســالم	وملّــوا	اإلنتظــار	

فكلمــوه	بــأن	يســير	إلــى	معاويــة،	فأجابهــم	عليــه	الّســالم:

ــاِم	َوِجِريــٌر	ِعْنَدهُــْم،	إِْغــالٌَق 	اْســتَْعَداِدي	لَِحــْرِب	أَْهــِل	الشَّ إِنَّ

ــْد	 ــْن	قَ ــر	إِْن	أَراُدوهُ،	َولِك ــْن	َخْي ــِه	َع ــْرٌف	اِلْهلِ ــاِم،	َوَص لِلشَّ

ــاً. ــَدهُ	إاِلَّ	َمْخُدوعــاً	أَْو	َعاِصي ــُم	بَْع ــاً	الَ	يُقِي ــر	َوْقت 	لَِجِري ــتُّ َوقَّ

)43 )خطبة	

جريــر	وهــو	فــي	الشــام	بــأن	 قــد	كتــب	الــى وكان	عليــه	الّســالم
ال	يجــاري	معاويــة	فــي	مماطلتــه	إذ	انهــا	ال	توصــل	إلــى	نتيجة،	

وفيمــا	يلــي	نــص	الكتاب:

ــا	بَْعــُد،	فـَـإَِذا	أَتـَـاَك	ِكتَابـِـي	فَاْحِمــْل	ُمَعاِويَةَ	َعلـَـى	اْلفَْصِل	)1( أمَّ

	َخيِّــْرهُ	بَْيــَن	َحــْرب	ُمْجلِيَــة	)2(	أَْو	 َوُخــْذهُ	بَاألَْمــِر	اْلَجــْزِم،	ثـُـمَّ

ِســْلم	ُمْخِزيـَـة	فـَـإِِن	اْختـَـاَر	اْلَحــْرَب	فَاْنبـِـْذ	إِلَْيــِه	)3(	َوإِِن	اْختـَـاَر	

ــْلَم	فَُخــْذ	بَْيَعتَه.)كتــاب	8( السِّ
)1(	الفصل:	الحكم	القطعي.	

)2(	حرب	ُمْجلِية:	أي	مخرجة	له	من	وطنه
)3(	فاْنبِْذ	إليه:	أي	اطرح	إليه	عهد	االمان	وأعلنه	بالحرب



ولكن	مراوغة	معاوية	ومماطلة	الرسول	إستمرت	أربعة	
أشهر	كان	خاللها	قد	رتّب	أموره	فقام	بخطوات	مهّمة	بالنسبة	
اليه.	فمنها	أنه	قام	بجّس	نبض	أهل	الشام	ليرى	إن	كانوا	على	

استعداد	للقيام	بالمطالبة	بدم	ّعثمان،	وقد	أجابوه	الى	ذلك.	
ومنها	أنه	كتب	الى	بعض	األمصار	األخرى	أن	يساندوه	

في	حربه	مع	اإلمام	عليه	الّسالم	أو	على	االقل	يضمن	عدم	
مساندتهم	له.	ومنها	-	ولعله	أهم	ما	قام	به	-	أنه	استقدم	عمرو	

بن	العاّص	اليه.

وصف	اإلمام	عليه	الّسالم	البن	العاّص

لقــد	كان	إلبــن	العــاص	أثــر	كبيــر	فــي	تقريــر	مســار	الحــرب	
بيــن	علــّي	ومعاويــة،	وفيمــا	يلــي	نذكــر	بعــض	كلمــات	اإلمــام	
ــه	أن	 ــد	بلغ ــالم	وق ــه	الّس ــال	علي ــه.	ق ــي	وصف ــالم	ف ــه	الّس علي

ــّي	دعابــة: عمــرو	بــن	العــاص	يقــول	إن	فــي	عل

	ُدَعابـَـةً	َوأَنِّي 	فِيَّ ــاِم	أَنَّ َعَجبــاً	اِلْبــِن	النَّابَِغــِة	!	يَْزُعــُم	أِلَْهــِل	الشَّ

اْمــُرٌؤ	تِْلَعابَــةٌ	)1(	أَُعافِــُس	َوأَُمــاِرُس	)2(	!	لَقَــْد	قَــال	بَاِطــالً،	

	اْلقـَـْوِل	اْلَكــِذُب	إِنَّــهُ	لَيَقـُـول	فَيَْكــِذُب،ُ َونَطَــَق	آثِمــاً.	أََمــا	َوَشــرُّ
)1(	تِلعابة	بكسر	التاء:	كثير	اللعب.	

)2(	أُعافِس:	أعالج	الناس	وأُضاربهم	ِمزاحاً،	ويقال:	المعافسة:	
معالجة	النساء	بالمغازلة	والممارسة	كالُمعافَسة.



	َويَِعــُد	فَيُْخلـِـُف،	َويُْســأَُل	فَيَْبَخــُل،	َويَْســأَُل	فَيُْلِحــُف	)1( َويَُخوُن

	َزاِجر	 	)2(	،	فـَـإَِذا	َكاَن	ِعْنــَد	اْلَحــْرِب	فَأَيُّ اْلَعْهــَد،	َويَْقطَــُع	اإللَّ

ــَك	 ــإَِذا	َكاَن	ذلِ ــا،	فَ ــيُوُف	َمآِخَذهَ ــِذ	السُّ ــْم	تَأُْخ ــا	لَ ــَو	َم ــر	هُ َوآِم

ــْم	 ــهُ	لَ ــبَّتَهُ	)3(	…	إِنَّ ــْوَم	ُس ــَح	اْلقَ ــِه	أَْن	يَْمنَ ــُر	َمكيَدتِ َكاَن	أَْكبَ

يُبَايــْع	ُمَعاِويـَـةَ	َحتَّــى	َشــَرطَ	لـَـهُ	أَْن	يُْؤتِيـَـهُ	أَتِيَّــةً	)4( َويَْرَضــَخ	

يــِن	َرِضيَخة.)خطبــة	83( لَــهُ	َعلَــى	تَــْرِك	الدِّ

العــاص	فــي	 فاإلمــام	عليــه	الّســالم	فــي	كالمــه	هــذا	يفضــح	إبــن
لتجعلــه	محتقــراً. ثالثــة	أمــور،	يكفيــه	واحــدة	منهــا

ــاب	 ــي	كت ــري	ف ــر	الزمخش ــة.	َذك ــن	نابغ ــه	إب ــر	األول	ان األم
ــة	 ــاص	أَم ــن	الع ــرو	ب ــة	أم	عم ــت	النابغ ــرار:	كان ــع	األب ربي
ــان	 ــن	جدع ــه	ب ــتراها	عبدالل ــبيت	فاش ــزة،	فس ــن	عن ــل	م لرج
التيمــي	بمكــة،	فكانــت	بغيــاً	ثــم	أعتقهــا،	فوقــع	عليهــا	أبــو	لهــب	
ــن	 ــف	الجمحــي،	وهشــام	ب ــن	خل ــة	ب ــب،	وأمي ــد	المطّل ــن	عب ب
المغيــرة	المخزومــي،	وأبــو	ســفيان	بــن	حــرب،	والعــاّص	بــن	
وائــل	الســهمي	فــي	طهــر	واحــد،	فولــدت	عمــروا،	فاّدعــاه	كلهم	
فحكمــت	أمــهّ	فيــه	فقالــت:	هــو	مــن	العــاّص	بــن	وائــل	وذلــك

)1(	يُْلِحف:	أي	يلح.
)2(	االّل	بالكسر:	القرابة،	والمراد	من	قطع	االّل	أن	يقطع	

الرحم.
)3(	الّسبّة	بالضم:	االست.

)4(	االتِيّة:	العطيّة.



	ألن	العاّص	بن	وائل	كان	ينفق	عليها	كثيراً.

األمــر	الثانــي:	كشــفه	ســوءته	يوم	صفيــن	لينجو	من	ســيف	علّي	
عليــه	الّســالم،	ذكــر	نصــر	بــن	مزاحــم	في	كتابــه	)صفيــن(:	لما	
اختلطــت	الصفــوف	-	يــوم	صفيــن-	لقــي	عمــرو	بــن	العــاص	
ــالم	وهــو	 ــه	الّس ــّي	علي ــدم	عل ــه	برمحــه،	فتق ــل	علي ــاً	فحم علي
ــو	 ــه	هــّز	فرســه	ليعل ــل	رمحــاً،	فلمــا	رهق ــرط	ســيفاً	معتق مخت
ــى	األرض	 ــه	إل ــن	فرس ــاّص	ع ــن	الع ــرو	ب ــى	عم ــه،	فألق علي
شــاغراً	برجليــه،	كاشــفاً	عورتــه،	فانصــرف	عنــه	الفتــا	وجهــه	

مســتديرا	لــه.

ــه	ِدينــه	لمعاويــة	مقابــل	مصــر.	ذكــر	ابــن	 األمــر	الثالــث:	بيَع
أبــي	الحديــد	أن	معاويــة	إستشــار	أخيــه	عتيبــة	بــن	ابــي	ســفيان-	
وذلــك	لمــا	أتــاه	كتــاب	علــي	عليــه	الّســالم	يدعــوه	للبعيــة-	فقــال	
لــه:	إســتعن	بعمــرو	بــن	العــاص	فإنــه	مــن	قــد	علمــت	فــي	دهائه	
ــرك	اشــد	 ــه	وهــو	ألم ــي	حيات ــان	ف ــزل	عثم ــد	إعت ــه،	وق ورأي
اعتــزاالً	اال	ان	يثّمــن	لــه	دينــه	فســيبيعك،	فانــه	صاحــب	دنيــا.

مساومة	عمرو	بن	العاّص

عمــرو	بــن	العــاص	ال	يقــّل	دهــاًء	عــن	معاويــة	لذلــك	إختــاره	
ليكــون	لــه	ســندا	فــي	حربــه	مــع	علــي	ولكــن	عمــرو	أشــترط	
يقطعــه	مصــر	ثمنــا	لذلــك،	فوافــق	معاويــة،	وقد	فضح	 عليــه	أن
اإلمــام	عليــه	الّســالم	هــذا	اإلتفــاق	ومــا	دفــع	ثمنــا	له	حيــث	يقول	



فــي	حــق	عمــرو:

ــالَ ــاً،	فَ ــِة	ثََمن ــى	البَْيَع ــِه	َعلَ ــَرطَ	أَْن	يُْؤتِيَ ــى	َش ــْع	َحتَّ ــْم	يُبَاي َولَ

ــة	26( ــةُ	الُمْبتَاِع.)خطب ــْت	أََمانَ ــِع،	وَخِزيَ ــُد	المبايِ ــَرْت	يَ ظَفِ

وفي	كتاب	لإلمام	يوبّخ	فيه	عمروا،	كتب	عليه	الّسالم:	

فَإِنَّــَك	َجَعْلــَت	ِدينـَـَك	تَْبعــاً	لُِدْنيـَـا	اْمــِرىء	ظَاِهــر	َغيُّــهُ،	َمْهتـُـوك

ــِه،	 ــَم	بِِخْلطَتِ ــفِّهُ	اْلَحلِي ــِه،	َويَُس ــَم	بَِمْجلِِس ــيُن	اْلَكِري ــْتُرهُ،	يَِش ِس

ْرَغــاِم	)1(  فَاتَّبَْعــَت	أَثـَـَرهُ،	َوطَلَْبــَت	فَْضلـَـهُ،	اتِّبـَـاَع	اْلَكْلــِب	لِلضِّ

يَلـُـوُذ	إلـَـى	َمَخالِبـِـِه،	َويَْنتَِظــُر	َما	يُْلقـَـى	إِلَْيِه	ِمْن	فَْضِل	فَِريَســتِِه،	

فَأَْذهَْبــَت	ُدْنيـَـاَك	َوآِخَرتََك.)كتــاب	39(

ماذا	يريد	معاوية

مطامــع	معاويــة	ال	تنحصــر	فــي	الشــام،	فهــو	كان	يتطلــع	الــى	
خالفــة	المســلمين	العامــة،	وكان	يأمــل	أن	تصــل	اليــه	بعــد	مقتل	
ــه	 ــد	فاتت ــه	-	وأمــا	وق ــكالم	فــي	حين عثمــان	-	وســنثبت	هــذا	ال
الخالفــة	العامــة	فليــرَض	بالشــام	مؤقتــا	باإلضافــة	الــى	مصــر	
ألنــه	كان	قــد	وعــد	بهــا	ابــن	العــاص.	فطــرح	هــذا	الــرأي	علــى	
ــى	 ــب	ال ــه	أن	يكت ــرح	علي ــده	-	فإقت ــزال	عن ــر-	وكان	ال	ي جري
اإلمــام	عليــه	الّســالم	»أن	يجعــل	لــي	الشــام	ومصــر	جبايــة،

)1(	الِضْرغام:	االسد



	فــاذا	حضرتــه	الوفــاة	لــم	يجعــل	ألحــد	بعــده	فــي	عنقــي	بيعــه	
وأســلّم	لــه	هــذا	األمــر«	)1(

ــراح.	 ــذا	اإلقت ــض	ه ــع	رف ــالم	بالطب ــه	الّس ــام	علي ــن	اإلم ولك
ــم	يســأم	بــل	كتــب	 وبالرغــم	مــن	هــذا	الرفــض	فــإن	معاويــة	ل
الــى	اإلمــام	عليــه	الّســالم	ثانيــة	يطلــب	إليــه	الشــام	فــكان	جواب	

ــه:	 ــه	الّســالم	أن	كتــب	الي اإلمــام	علي

ــْوَم	َمــا ــْم	أَُكــْن	أِلُْعِطيَــَك	اْليَ ــاَم،	فَإِنِّــي	لَ 	الشَّ ــا	طَلَبُــَك	إِلَــيَّ َوأَمَّ

ــاب	17( ــَك	أَْمِس.)كت َمنَْعتُ

وهــذا	الرفــض	المتكــّرر	مــن	لــم	يكن	ليثنــي	معاوية	عّمــا	أراده،	
فبعــد	أن	ذاق	حــالوة	الُملــك	طيلــة	ســبعة	عشــر	ســنة،	لــم	يكــن	
مــن	الّســهل	عليــه	أن	يتركــه	ويتجــّرد	مــن	كل	ما	اّدخــره	ليعيش	

حيــاة	اإلنســان	العــادي	المأمــور	بعــد	أن	كان	هــو	اآلمر.

وكان	إحتجاجــه	فــي	إدعائــه	عدم	لزوم	بيعة	اإلمام	عليه	الّســالم	
لــه	يتلخــص	فــي	نقطتيــن.	النقطــة	األولــى،	إدعــاء	عــدم	لــزوم	
بيعــة	اإلمــام	عليــه	الّســالم	لــه	ألنهــا	لــم	تكــن	عــن	رضــى	كافــة	
ــدّم	 ــالم	ب ــه	الّس ــام	اإلمــام	علي ــة:	إته المســلمين.	والنقطــة	الثاني
عثمــان.	وقــد	أجــاب	اإلمــام	عليــه	الّســالم	عــن	كال	النقطتيــن،	

وفيمــا	يلــي	نســتعرضهما	بالتفصيــل.

)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	3	-	ص	84



تماميّة	بيعة	اإلمام	عليه	الّسالم

ذكرنــا	فيمــا	ســبق	كيفيــة	مبايعــة	الناس	لعلــّي	بعد	مقتــل	عثمان،	
وقــد	تبيــن	أنهــا	أشــمل	بكثيــر	مــن	بيعــة	أبــي	بكــر،	حيــث	أن	
بيعتــه	قــد	فرضتهــا	فئة	خاصــة	من	الصحابــة	على	بقيــة	الناّس،	
بينمــا	بيعــة	اإلمــام	عليه	الّســالم	كانت	مــن	النّاس	مباشــرة،	فهي	
تتحلّــى	بكثيــر	مــن	الديمقراطيــة،	وبالرغــم	ذلــك	فــإن	معاويــة	
يرفضهــا	بإدعائــه	انهــا	غيــر	تاّمــة	فــال	تُلزمــه،	فالذيــن	بايعــوه	
حتــى	لــو	كانــوا	كل	النــاس	فإن	مبايعتهــم	ال	تلزمه	بشــيء	طالما	
ــه	بالطاعــة،	 ــع،	وطالمــا	اّن	أهــل	الشــام	يدينــون	ل ــم	يباي ــه	ل ان

فيحتــج	عليــه	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فكتــب	اليــه:

ــَر	َوُعْثمــاَن ــر	َوُعَم ــا	بَْك ــوا	أَبَ ــَن	بَايَُع ــْوُم	الَِّذي ــي	اْلقَ ــهُ	بَايََعنِ إِنَّ

ــاَر،	َوالَ	 ــاِهِد	أَْن	يَْختَ ــْن	لِلشَّ ــْم	يَُك ــِه،	فَلَ ــْم	َعلَْي ــى	َمــا	بَايَُعوهُ َعلَ

ــوَرى	لِْلُمهَاِجِريــَن	َواألَْنَصاِر،	فَإِِن	 لِلَغائـِـِب	أَْن	يـَـُردَّ،	َوإنََّما	الشُّ

ْوهُ	إَِمامــاً	َكاَن	ذلِــَك	للــه	ِرضــًى،	 اْجتََمُعــوا	َعلَــى	َرُجــل	َوَســمَّ

ــى	 وهُ	إِلَ ــن	أَْوبِْدَعــة	َردُّ ــاِرٌج	بِطَْع ــْم	َخ ــْن	أَْمِرِه ــَرَج	َع ــإِْن	َخ فَ

ــبِيِل	 ــَر	َس ــِه	َغْي ــى	اتِّبَاِع ــوهُ	َعلَ ــى	قَاتَلُ ــإِْن	أَبَ ــه،	فَ ــَرَج	من َماَخ

ــا	تََولَّى.)كتــاب	6( ــهُ	َم ــَن،	َوَوالَّهُ	الل اْلُمْؤِمنِي

ومن	كتاب	آخر	له	ايضا:

ــا ــتَأْنَُف	فِيهَ ــُر	َوالَ	يُْس ــا	النَّظَ ــهٌ	َواِحــَدةٌ	الَ	يُثَنَّــى	فِيهَ ــا	بَْيَع أِلَنَّهَ



ي	)1(	فِيهـَـا	ُمَداِهــٌن. اْلِخيـَـاُر،	اْلَخــاِرُج	ِمْنهـَـا	طَاِعــٌن،	َواْلُمــَروِّ

)كتاب	7(

ويقول	عليه	الّسالم	في	خطبة	له:

ــا ــى	يَْحُضَرهَ ــُد	َحتَّ ــةُ	الَ	تَْنَعقِ ــِت	اإلَماَم ــْن	َكانَ ــِري،	لَئِ َولََعْم

ــةُ	النَّــاِس،	فَمــا	إِلَــى	ذلــك	َســبِيٌل،	َولِكــْن	أَْهلُهَــا	يَْحُكُمــوَن	 َعامَّ

ــَع،	َوالَ	 ــاِهِد	أَْن	يَْرِج ــَس	لِلشَّ 	لَْي ــمَّ ــا،	ثُ ــاَب	َعْنهَ ــْن	َغ ــى	َم َعلَ

لِلَغائِــِب	أَْن	يَْختَاَر.)خطبــة	173(

ففــي	هــذا	الــكالم	رّد	قاطــع	علــى	مــا	يحتــّج	بــه	معاويــة،	فــاذا	
للذيــن	شــهدوا	البيعة	 الِحــّل	العقــد،	فليــس مبايعــة	أهــل مــا	تّمــت
أن	يتراجعــوا	وينقضوهــا	-	كطلحــة	والزبيــر	وأتباعهمــا-	كمــا	
ليــس	للغائــب	الــذي	لــم	يحضرهــا	أن	يّدعــي	أن	البيعــة	ال	تلزمه	
ــى	 ــب	عل ــان	الواج ــك	ف ــد	ذل ــى	أح ــا	اّدع ــة	-	وإذا	م -	كمعاوي
ــاس.	 ــه	الن ــا	دخــل	في ــى	يدخــل	فيم المســلمين	أن	يجاهــدوه	حت
ــذا	 ــلمين	فه ــة	المس ــة	إال	بحضــور	كاف ــد	البيع ــا	ان	ال	تنعق وأم

أمــر	يــكاد	يكــون	مســتحيال.

اليه	هنــا	أن	احتجاج	اإلمام	عليه	الّســالم	 تجــدر	اإلشــارة والــذي
إنمــا	هــو	مــن	قبيــل	إلــزام	الخصــم	بمــا	ألــزم	بــه	نفســه	فــال	يعني	

أبــدا	انــه	يعتقــد	بــأن	الطريــق	الصحيح	للخالفــة	إنما	

ي:	هو	المتفكر	هل	يقبل	الشيء	أوينبذه.	 )1(	الُمَروِّ



هــو	بمبايعــة	النــاس،	إذ	تقــدم	معنــا	ان	الخالفــة	منصــب	إلهــي	
يعينــه	النبــي	بنفســه.

التبّرؤ	من	دّم	ُعثمان

نجــح	معاويــة	فــي	إقنــاع	أهــل	الشــام	أن	عثمــان	قُتــل	مظلومــا،	
وانــه	هــو	المســؤول	عــن	المطالبــة	بدمــه	لمــكان	قرابتــه	منــه.	
فالتــّف	حولــه	أهــل	الشــام	وبايعــوه	علــى	المطالبــة	بدمــه،	
فاغتنمهــا	معاويــة	فرصــة	ليثيــر	النــاّس	علــى	علّي	عليه	الّســالم	
بــأن	جعلــه	مســؤوالً	عــن	تســليم	قَتلــة	عثمــان،	فكتب	الــى	اإلمام	
الشــام	إال	قتالك	حتى	تدفــع	اليهم	 أبــى	أهــل عليــه	الّســالم:	»وقــد
قتلــة	عثمــان،	فــإن	فعلــت	كانــت	شــورى	بيــن	المســلمين«	)1(

ــه	 ــام	علي ــه،	وكان	اإلم ــذا	ويصــّر	علي ــه	ه ــرر	طلب ــل	يك وجع
ــه	مــرة: ــب	الي ــرة	بالّرفــض،	فكت ــي	كل	م ــه	ف ــالم	يجيب الّس

ــا	َمــا	َســأَْلَت	ِمــْن	َدْفــِع	قَتَلَــِة	ُعْثمــاَن	إِلَْيــَك،	فَإِنِّــي	نَظَــْرُت َوأَمَّ

فـِـي	هــَذا	األَْمــِر،	فَلـَـْم	أََرهُ	يََســُعنِي	َدْفُعهُْم	إِلَْيــَك	َوالَ	إِلَى	َغْيِرَك.

)كتاب	9(

وكتــب	اليــه	ثانيــة،	فاضحــا	غايتــه	الحقيقيــة	مــن	المطالبــة	بــدم	
عثمــان،	حيــث	يقــول	عليــه	الّســالم:

)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	3	-	ص	88



ــاَك	إِْن ــْن	هُنَ ــهُ	ِم ــَع	َدُم	ُعْثمــاَن	فَاْطلُْب ــُث	َوقَ ــَت	َحْي ــْد	َعلِْم َولَقَ

ــاب	10( ــَت	طَالباً.)كت ُكن

وفي	كتاب	ثالث	كتب	اليه:

َوقـَـْد	أَْكثـَـْرَت	فـِـي	قَتَلـَـِة	ُعْثمــاَن،	فَاْدُخْل	فِيَمــا	َدَخَل	فِيــِه	النَّاُس،

ا	 ،	أَْحِمْلــَك	َوإِيَّاهـُـْم	َعلـَـى	ِكتـَـاِب	اللــِه.	َوأَمَّ 	َحاِكــِم	اْلقـُـْوَم	إِلـَـيَّ ثـُـمَّ

ِل	 ــي	أَوَّ ــِن	فِ 	َعــِن	اللَّبَ ــيِّ بِ ــا	ُخْدَعــةُ	الصَّ ــُد	فَإِنَّهَ ــي	تُِري ــَك	الَّتِ تِْل

)64 اْلفَِصاِل.)كتاب	

معاويــة	بالفعــل	المطالبــة	بدم	عثمــان	واإلقتصاص	من	 لــو	أراد
قتلتــه	لوجــب	عليــه	البــدء	بطلحــة	والزبيــر،	حيــث	كانــا-	كمــا	
قدمنــا-	مــن	أشــد	المحّرضيــن	عليــه،	ولكنــه	علــى	العكــس	مــن	
ذلــك	إتخذهمــا	لــه	عونــا	وبايــع	-	كمــا	يزعــم	-	لهمــا	بالخالفــة.	
فمــا	يريــده	معاويــة	هــو	شــيء	وراء	ذلــك،	انــه	يريــد	مــن	اإلمام	
عليــه	الّســالم	إقــراره	علــى	الشــام،	ومــا	مطالبته	بــدم	عثمان	إال	
وســيلة	إتخذهــا	لتحقيــق	ذلــك،	فكأنــه	يريــد	تهديــد	اإلمــام	عليــه	
الّســالم	بأنــه	إذا	لــم	يتــرك	لــه	مــا	أراده	فانــه	ســيواجه	متاعــب	
كثيــرة	مــع	أهــل	الشــام	المطالبيــن	بــدم	عثمــان	المقتــول	ظلمــاً،	

ولكــن	انـّـى	البــن	أبــي	طالــب	ان	يخضــع	للتهديــد.

وإزاء	رفــض	اإلمــام	عليه	الّســالم	المتكرر	تســليم	قتلــة	عثمان،	
إنتقــل	معاويــة	الــى	الخطــوة	التاليــة،	وذلــك	بــأن	جعــل	اإلمــام	
عليــه	الّســالم	موضــع	التهمــة،	حيــث	أن	قتلــة	عثمان	بيــن	يديه-	



كمــا	يزعــم	معاويــة	-	وهــو	يدافــع	عنهــم	ويرفــض	اإلقتصــاص	
منهــم،	وأي	تبريــر	لذلــك	إال	ان	يكــون	راضيــاً	عــن	فعلهــم	أو	

ربمــا	شــريك	لهــم؟

وهــذا	الرفــض	المتكــرر	أعطــى	معاويــة	فرصة	عظيمــة	إلقناع	
أهــل	الشــام	بــأن	الخليفــة	الجديــد	مشــارك	بــدم	عثمــان،	لذلــك	
ــب	 ــم	آخــر،	فأخــذت	كت ــه	كأي	متّه ــه	وقتال ــض	بيعت يجــب	رف
معاويــة	تتوالــى	علــى	اإلمــام	عليــه	الّســالم،	فكتــب	اليــه	مــرة:	
»ثــم	لــم	تكــن	أشــد	منــك	حســدا	البــن	عمــك	عثمــان،	نشــرت	
مقابحــه	وطويــت	محاســنه	وطعنــت	فــي	فقهــه،	ثــم	في	دينــه،	ثم	
الســفهاء	مــن	أصحابك	 فــي	ســيرته	ثــم	فــي	عقلــه،	وأغريــت	بــه
وشــيعتك،	حتــى	قتلــوه	بمحضــر	منــك،	ال	تدفــع	عنه	بلســان	وال	

يد«.)1(

ــان	 ــت	بعثم ــك	أغري ــة:	»ولكن ــب	معاوي ــاب	آخــر	كت ــي	كت وف
المهاجريــن،	وخّذلــت	عنــه	األنصــار،	فأطاعــك	الجاهل،	وقوي	

بــك	الضعيــف«.)2( 

لقــد	أصبــح	اإلمــام	عليــه	الّســالم	نتيجــة	مغالطــات	معاويــة،	فــي	
ــح	بحاجــة	 ــه	أصب ــى	أن موضــع	التّهمــة	بنظــر	أهــل	الشــام	حت

الــى	تبريــر	ســاحته،	ولهــذا	كتــب	الــى	معاويــة:

)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	15	-	ص	186 

)2(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	3	-	ص	88



َولََعْمــِري،	يَــا	ُمَعاِويَــةُ،	لَئِــْن	نَظَــْرَت	بَِعْقلِــَك	ُدوَن	هَــَواَك

ــُت	 ــي	ُكْن 	أَنِّ ــنَّ ــْن	َدِم	ُعْثمــاَن،	َولَتَْعلََم ــاِس	ِم ــَرأَ	النَّ ــي	أَْب لَتَِجَدنِّ

	َمــا	بـَـَدا	لََك.)كتــاب	6( فـِـي	ُعْزلـَـة	َعْنــهُ،	إاِلَّ	أَْن	تَتََجنَّــى،	فَتََجــنَّ

وفي	جواب	على	كتاب	معاوية	السابق،	كتب	عليه	الّسالم:	

	َذَكــْرَت	َمــا	َكاَن	ِمــْن	أَْمــِري	َوأَْمــِر	ُعْثمــاَن،	فَلـَـَك	أْن	تَُجاَب ثـُـمَّ

ــى	 ــَدى	إِلَ ــهُ	وأَْه ــَدى	لَ ــا	َكاَن	أَْع ــهُ	فَأَيُّنَ ــَك	مْن ــْن	هــِذِه	لَِرِحِم َع

َمقَاتِلـِـِه	!	أَْم	َمــْن	بـَـَذَل	لـَـهُ	نُْصَرتـَـهُ	فَاْســتَْقَعَدهُ	َواْســتََكفَّهُ	)1(	أَْم	

	اْلـــَمنُوَن	إِلَْيــِه	َحتَّــى	أَتَــى	 َمــِن	اْســتَْنَصَرهُ	فَتََراَخــى	َعْنــهُ	بَــثَّ

ــَدُرهُ	َعلَْيِه.)كتــاب	28( قَ

ففــي	نفــس	الوقــت	الــذي	يدافــع	بــه	اإلمــام	عليــه	الّســالم	عــن	
ــل	 ــة	بالمشــاركة	بقت ــم	معاوي ــراه	يتّه ــه،	ن ــت	براءت نفســه	ويثب
عثمــان،	فالمشــاركة	-	كمــا	قلنا	-	ليس	مــن	الضروري	ان	تكون	
بالمباشــرة،	بــل	يكفــي	فــي	مســّماها	القعــود	عــن	المناصــرة.

روى	البــالذري	كمــا	فــي	شــرح	ابــن	ابــي	الحديــد:	»لمــا	أرســل	
عثمــان	الــى	معاويــة	يســتمّده،	بعــث	يزيــد	بــن	أســد	القصــري	
ــم	بهــا،	وال	تتجاوزهــا،	وال	 ــه:	إذا	أتيــت	ذا	خشــب	فأق ــال	ل وق
تقــل	الّشــاهد	يــرى	مــا	ال	يــرى	الغائــب،	فإننــي	أنا	الشــاهد	وانت	
الغائــب.	فأقــام	بــذي	خشــب	حتى	قُتــل	عثمــان،	فاســتقدمه	حينئذ	

)1(	اْستََكفّه:	طلب	كفّه	عن	الشيء.



معاوية،	فعاد	الى	الشام	بالجيش	الذي	كان	اُرسل	معه«)1(

والــى	هــذا	أشــار	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بخــذل	معاويــة	لعثمــان،	
وقــد	أراده	ان	يبقــى	خارجــا	لســبب	يتّضــح	لنــا	بعــد	قليــل،	ومــن	

كتــاب	آخــر	إلــى	معاويــة	يقــول	عليــه	الّســالم	فيــه:

فَإِنَّــَك	إِنََّمــا	نََصــْرَت	ُعْثمــاَن	َحْيــُث	َكاَن	النَّْصــُر	لـَـَك،	َوَخَذْلتـَـهُ

َحْيــُث	َكاَن	النَّْصــُر	لَهُ.)كتــاب	37(

وهــذا	العبــارة	تفضــح	معاويــة	فــي	نقطتيــن	األولــى:	أن	معاوية	
ــه	 ــة:	أن ــه،	والثاني خــذل	عثمــان	حيــن	كان	بحاجــة	الــى	نصرت
ــه	 ــك	يدعم ــن	رأى	أن	ذل ــه	حي ــه	وينتصــر	ل ــب	بدم ــام	يطال ق

ويســاعده	مــن	أجــل	جمــع	النــاس	حولــه.

وأمــا	ســبب	قعــود	معاويــة	عــن	نصــرة	عثمــان	-بالرغــم	مــن	
أنــه	كان	أول	المســتفيدين	منــه	-	هــو	نفــس	الســبب	الــذي	دعــا	
طلحــة	والزبيــر	للتحريــض	عليه،	أي	الطمــع	بالخالفة.	فمعاوية	
أيضــا	كان	يطمــع	بالخالفــة،	ففــي	تتمة	حديث	البالذري	الســابق	
الــذي	نقلنــاه	عــن	شــرح	ابــن	ابــي	الحديــد	نجــده	يقول	فــي	تبرير	
موقــف	معاويــة	مــن	عثمــان:	وإنمــا	صنــع	ذلــك	معاويــة	ليُقتــل	

عثمــان	فيدعــو	الــى	نفســه.

وكان	معاويــة	يقــول	»انــه	ليــس	أحد	أقوى	مني	علــى	اإلمارة«.	
وطمــع	معاويــة	بالخالفــة	بــدأ	منذ	ذلــك	اليوم	الــذي	دعا	فيه

)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	16	-	ص	154



	عثمــان	والتــه	للتّشــاور	فيمــا	يجــب	فعلــه	إلخمــاد	نقمــة	النــاس	
عليــه،	وكان	معاويــة	قــد	أشــار	عليــه	بمرافقتــه	الــى	الشــام،	أو	
بــأن	يرســل	اليــه	جيشــاً	يحميــه،	ولكنــه	رفــض،	حينــذاك	قــال	
لــه	معاويــة:	واللــه	لتُغتالــّن.	فقــال	عثمــان:	حســبي	اللــه	ونعــم	

الوكيــل.)1(

فمنــذ	ذلــك	اليــوم	عــرف	معاوية	أن	عثمــان	مقتــول،	وكان	يرى	
ــده	وأهلهــا	علــى	 ــى	النــاس	باألمــر	بعــده،	فالشــام	بي نفســه	أول

طاعتــه،	وليــس	أحــد	مــن	والة	عثمــان	مثلــه.

ولكــن	مــا	حــدث	أن	النــاس	بايعــوا	عليـّـا،	فكانــت	صدمــة	عنيفــة	
لمعاويــة	فخــرج	يطالــب	بــدم	عثمان.

وجوب	قتال	القاسطين

بعــد	أن	أوضــح	عليــه	الّســالم	ضــالل	معاويــة	ومن	اتّبعــه،	واّن	
بيعتــه	الزمــة	فــي	أعناقهــم،	خلــص	مــن	ذلــك	الــى	أن	قتالهــم	

واجــب	ال	يمكــن	التهـّـرب	منــه،	فــكان	يقــول	ألصحابــه:

ــهُ	)2(	َوقَلَّْبــُت	ظَْهــَرهُ ــَف	هــَذا	ااْلْمــِر	َوَعْينَ ــْد	َضَرْبــُت	أَْن َولَقَ

ــاَل	أَِو	اْلُكْفر.)خطبــة	43( ــي	إاِلَّ	اْلقِتَ ــْم	أََر	لِ ــهُ،	فَلَ َوبَطنَ
)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	2	-	ص	139 

)2(	َولَقَْد	ضَرْبُت	أْنَف	هذا	االْمِر	وَعْينَهُ:	َمثٌَل	تقوله	العرب	في	
االستقصاء	في	البحث	والتأمل	والفكر.



وقال	أيضا:

ــا ــْوَم،	فََم ــي	النَّ ــى	َمنََعنِ ــَرهُ	َحتَّ ــهُ	َوظَْه ــَر	بَْطنَ ــُت	هــَذا	األَْم قلَّْب

ــٌد	 َوَجْدتُنِــي	يََســْعني	إاِلَّ	قِتَالُهـُـْم	أَِو	اْلُجُحــوُد	بَِمــا	َجــاَء	بِــِه	ُمَحمَّ

صلــى	اللــه	عليــه	وآله.)خطبــة	53(

يشــير	فــي	ذلــك	الــى	إخبــار	النبــّي	لــه	بأنــه	يقاتــل	بعــده	الناكثين	
والقاســطين	والمارقيــن،	وهــذا	اإلخبــار	فــي	الحقيقــة	هــو	عبارة	
عــن	أمــر	لــه	بذلــك.	وكان	اإلمــام	عليــه	الّســالم	يــدرس	الوضــع	
الــذي	هــو	فيــه	محــاوالَ	إيجــاد	المخرج	الــذي	يُبعد	شــبح	الحرب	
ويعفيــه	منهــا،	ولكنــه	فــي	كل	مــرة	كان	يجــد	أن	الحــرب	هــي	
القــرار	الوحيــد	الــذي	يجــب	ســلوكه،	بــل	كانــت	تفــرض	نفســها	
عليــه	فرضــاً،	بالرغــم	مــن	محاوالتــه	الكثيــرة	إليجــاد	مخــرج	
ــي	 ــو	األخــرى	ف ــة	المــّرة	تل ــى	معاوي ــب	ال ــراه	يكت غيرهــا.	فن
ــه،	ومــن	جملــة	مــا	كتــب	 محاولــة	إلقناعــه	بالرجــوع	عــن	غيّ

اليــه	عليــه	الّســالم:

َواْرِجــْع	إِلَى فَاتَّــِق	اللــهَ	فِيَمــا	لََدْيــَك،	َواْنظـُـْر	فــي	َحقِّــِه	َعلَْيــَك،

َمْعِرفـَـِة	َمــا	الَ	تُْعــَذُر	بََجهَالَتِِه.)كتاب	30(

وكتب	اليه	ايضا:

ــْيطَاَن	قيـَـاَدَك فَاتَّــِق	اللــهَ	يـَـا	ُمَعاِويـَـةُ	فـِـي	نَْفِســَك،	َوَجــاِذِب	الشَّ

ْنيـَـا	ُمْنقَِطَعــةٌ	َعْنَك.)كتــاب	32( 	الدُّ فـَـإِنَّ



الــى	غيــر	ذلــك	مــن	المواعــظ	التــي	لــن	نطيــل	بذكرهــا،	ولكــن	
معاويــة	لــم	يكــن	يــزداد	إال	إصــراراً	علــى	موقفــه،	فــكان	يــرّد	
علــى	اإلمــام	عليــه	الّســالم	واعظــاً	إيــاه	بــدوره	بالرجــوع	عــن	
ــام	 ــب	اإلم ــى	قل ــأس	ال ــل	الي ــن	ليدخ ــم	يك ــه	ل ــك	كل ــه.	وذل غيّ
ــب	 ــن	الدمــاء،	فكت ــه	لحق ــي	محاوالت ــالم،	فاســتّمر	ف ــه	الّس علي

الــى	معاويــة	وقــد	دعــاه	الــى	الحــرب:

، َوقـَـْد	َدَعــْوَت	إِلـَـى	اْلَحــْرِب،	فـَـَدِع	النَّــاَس	َجانِبــاً	َواْخــُرْج	إِلـَـيَّ

َوأَْعــِف	اْلفَِريقَيــِن	ِمــَن	اْلقِتَــاِل،	لِتَْعلَــَم	أيُّنَــا	اْلَمِريــُن	)1(	َعلَــى	

َك	 قَْلبِــِه،	َواْلُمَغطَّــى	َعلَــى	بََصــِرِه!	فَأَنَــا	أَبُــو	َحَســن	قَاتِــُل	َجــدِّ

ــْيُف	َمِعــي،	 ــْدر،	ذلــَك	السَّ ــْوَم	بَ ــَك	وأَِخيــَك	َشــْدخاً	)2(	يَ َوَخالِ

ي.)كتــاب	10( َوبِذلِــَك	اْلقَْلــِب	أَْلقَــى	َعُدوِّ

ــع	 ــارز	م ــالم،	أن	يتب ــه	الّس ــام	علي ــن	اإلم ــراح	منصــف	م إقت
معاويــة	وأّي	الشــخصين	كانــت	لــه	الغلبــة	فانــه	يكــون	الخليفــة،	
وفــي	الحالتيــن	تُحقــن	دمــاء	المســلمين،	وبطبيعــة	الحــال	رفض	
ــب،	 ــي	طال ــن	أب ــة	هــذا	العــرض	فهــو	يعــرف	ســيف	إب معاوي

ويــدرك	أن	ال	أمــل	لــه	معــه.

)1(	الَمِرين	بفتح	فكسر:	اسم	مفعول	من	راَن	ذنبهُ	على	قلبه:	
غلب	عليه	فغطى	بصيرته.

)2(	شدخاً:	أي	كسراً	في	الرطب.



علــّي	عليــه	الّســالم	بعســكر	معاويــة	فــي	 التقــى	عســكر وعندمــا
الّســالم	عســكره	فقــال: صفيــن،	أوصــى	عليــه

ــة، ــى	ُحجَّ ــِد	اللــِه	َعلَ ــْم	بَِحْم ــْم	َحتَّــى	يَْبَدأُوُكــْم،	فَإِنَُّك الَ	تُقَاتِلُوهُ

ــةٌ	أُْخــَرى	لَُكــْم	َعلَْيِهــْم،	فَإَذا	 َوتَْرُكُكــْم	إِيَّاهـُـْم	َحتَّــى	يَْبَدأُوُكــْم	ُحجَّ

ــوا	 ــراً،	َوالَ	تُصيِبُ ــوا	ُمْدبِ ــالَ	تَْقتُلُ ــإْذِن	اللــِه	فَ ــِت	اْلهَِزيَمــةُ	بِ َكانَ

ُمْعــِوراً	)1(	َوالَ	تُْجِهــُزوا	َعلَــى	َجِريح.)خطبــة	14(

مــن	الضحايا.	 وكل	ذلــك	فــي	محاولــة	لإلقتصــار	علــى	أقل	عدد
موقــف	اإلمــام	عليــه	الّســالم	ومعاويــة	ورأي	 ويمكننــا	تلخيــص
ــل	 ــى	أه ــالم	ال ــه	الّس ــه	علي ــا	كتب ــرب،	بم ــي	الح ــا	ف كل	منهم

األمصــار	يقــّص	عليهــم	مــا	جــرى	يــوم	صفيــن:

ــَرِة ــاِء	النَّائِ ــْوَم	بِإِْطفَ ــْدَرُك	اْليَ ــا	الَ	يُ ــَداِوي	َم ــْوا	نُ ــا:	تََعالَ فَقُْلنَ

ــِة،	َحتَّــى	يَْشــتَدَّ	األَْمــُر	َويَْســتَْجِمَع،	فَنَْقــَوى	 )2(	َوتَْســِكيِن	اْلَعامَّ

	َمَواِضَعــهُ.	فَقَالـُـوا:	بـَـْل	نَُداِويــِه	بِاْلُمَكابََرِة. َعلـَـى	َوْضــِع	اْلَحــقِّ

)خطبة	58(

)1(	الُمْعوِر	كمجرم:	الذي	أمكن	من	نفسه	وعجز	عن	حمايتها،	
وأصله	أْعَوَر:	أبدى	عورته.

)2(	النائَرة	بالنون	الموحدة:	بمعنى	الثائرة	بالتاء	المثلثة،	
وأصلها	من	ثارت	الفتنة	إذا	اشتعلت	وهاجت.



لقاء	صفين

إذا	كانــت	وقعــة	الجمــل	قــد	أنهــت	أمــر	الناكثيــن،	فــإن	وقعــة	
صفيــن	قــد	خلقــت	أعــداء	جــدد	لإلمــام	كانــوا	أشــّد	عليــه	مــن	
معاويــة	وأصحابــه،	حتــى	أنهــم	ألهــوه	عــن	معركتــه	األساســية	

ضــد	القاســطين،	أولئــك	هــم	الخــوارج.

ففــي	صفيــن،	عقيــب	ليلــة	الهريــر	وبعــد	أن	ظهــرت	عالمــات	
اإلنكســار	والهزيمــة	فــي	جيــش	الشــام	وأدرك	معاويــة	أن	نهاية	
القتــال	ليســت	لصالحــه	وأن	نهايتــه	باتــت	أكيــدة	وقريبــة،	جــاء	
الــى	شــريكه	عمــرو	بــن	العــاص	يستشــيره	فيمــا	يجــب	فعلــه،	
ــذه	اللحظــة	حســابها	 ــد	حســب	له ــاص	ق ــن	الع ــرو	ب وكان	عم
ــر	 ــد	فّك ــا	كان	ق ــة	م ــى	معاوي ــرح	عل ــا،	فاقت ــا	خطته ــّد	له وأع
بــه	حيــث	قــال:	»ألــق	الــى	القــوم	أمــرا	إن	قبلــوه	اختلفــوا،	وإن	
ــه	حكمــا	بينــك	وبينهــم،	 ــاب	الل ــى	كت ــوا،	أدعهــم	ال رّدوه	اختلف

فإنــك	بالــغ	بــه	حاجتــك	فــي	القــوم«.

وقــد	حــدث	مــا	توقعــه	ابــن	العــاص،	فمــا	أن	أبــرز	أهــل	الشــام	
المصاحــف	علــى	رؤوس	الرماح	مطالبين	أهل	العراق	بالنزول	
الّســالم.	 عليه حتــى	وقــع	الخــالف	فــي	جيش	علــّي عنــد	حكمهــا
قــال	ابــن	ابــي	الحديــد:	»فاختلــف	أصحــاب	علــي	عليــه	الّســالم	
فــي	الــرأي،	فطائفــة	قالــت	القتــال،	وطائفــة	قالــت	المحاكمة	الى	
الكتــاب	وال	يحــل	لنــا	الحــرب،	وقــد	ُدعينــا	الــى	حكــم	الكتــاب،	



فعنــد	ذلــك	بطلــت	الحــرب	ووضعــت	أوزارها«)1(

وعلــى	الفــور	أدرك	علــّي	عليــه	الّســالم	إبعــاد	هــذه	المؤامــرة	
الجديــدة،	فبــادر	قومــه	بقولــه:

أيهــا	النــاس	انــي	أحــق	مــن	أجاب	الــى	كتــاب	الله	ولكــن	معاوية	
ــي	ســرح	 ــن	اب ــط،	واب ــي	معي ــن	اب ــن	العــاص،	واب ــرو	ب وعم
وابــن	مســلمة،	ليســوا	بأصحــاب	ديــن	وال	قــرآن،	انــي	أعــَرف	
بهــم	منكــم،	صحبتهــم	صغــارا	ورجــاال،	فكانــوا	شــر	صغــار	
وشــر	كبــار،	َويَحكــم	أنهــا	كلمــة	حــق	يُــراد	بهــا	باطــل،	انهــم	
ــة	 ــا	الخديع ــا	ولكنه ــون	به ــا	ويعمل ــم	يعرفونه ــا	انه ــا	رفعوه م
والوهــن	والمكيــدة،	أعيرونــي	ســواعدكم	و	جماجمكــم	ســاعة،	
ــن	 ــر	الذي ــق	إال	أن	يُقطــع	داب ــم	يب ــغ	الحــق	مقطعــه،	ول ــد	بل فق

ظلمــوا.

ــمه	ال	 ــادوه	بإس ــه	ون ــن	أصحاب ــا	م ــاءه	عشــرون	ألف ــذ	ج حينئ
ــه	إذ	 ــاب	الل ــى	كت ــوم	ال ــّي	أِجــب	الق ــا	عل ــن:	»ي بإمــرة	المؤمني
دعيــن	اليــه،	واال	قتلنــاك	كمــا	قتلنــا	ابــن	عفــان،	فواللــه	لنفعلنّهــا	
ــأن	 ــم	ب ــالم	إفهامه ــه	الّس ــام	علي ــاول	اإلم ــم«.	وح ــم	تجبه إن	ل
األمــر	كلــه	خديعــة	وغــدر	ولكــن	آذانهــم	ُصّمــت	عــن	ســماع	
مــا	يقــول،	فقالــوا:	فابعــث	الــى	األشــتر	لياتينّــك	وكان	االشــتر	

قــد	شــارف	علــى	معســكر	معاويــة	ليدخلــه.

)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	2	-	ص	210



ــل	 ــاج	داخ ــدال	واإلحتج ــن	الج ــا	دار	م ــر	م ــل	بذك ــن	نطي ول
ــذي	 ــي	ال ــه	الفصــل	التال ــإن	هــذا	محل معســكر	أهــل	العــراق	ف
نتحــدث	فيــه	عــن	الخــوارج.	ولكــن	مــا	يهمنــا	هنــا	أن	نقــول	أن	
مكيــدة	عمــرو	بــن	العــاص	قــد	نجحــت	وتوقّــف	القتــال	نهائيــاً.	
ولــم	تمــض	أيــام	حتــى	تبيــن	صــدق	مــا	أخبــر	بــه	اإلمــام	عليــه	
الّســالم	مــن	خديعــة	معاويــة	فــكان	ال	بــد	مــن	الرجــوع	للحرب.

موازنة	بين	القوى

وقفــة	قصيــرة	نحــاول	فيهــا	إســتيضاح	مــدى	إســتعداد	كال	
ــح	 ــة	يكــون	فيهــا	الحســم	لصال ــن	لخــوض	معركــة	ثاني الفريقي
ــرب،	 ــذه	الح ــل	ه ــتعدادا	لمث ــر	إس ــا	أكث ــن،	فأيهم ــد	الفريقي أح
معســكر	أهــل	الشــام	بقيــادة	معاويــة،	أم	معســكر	أهــل	العــراق	

ــالم؟ ــه	الّس ــّي	علي ــادة	عل بقي

بالنســبة	لمعاويــة	فإنــه	رجــع	مــن	صفيــن	كمــا	ذهــب	اليهــا،	كله	
ثقــة	بنفســه	وبقومــه.	وأمــا	عليـّـاً	فإنــه	عــاد	بجيــش	منقســم	علــى	
نفســه،	وقــد	حــاول	تنظيــم	أمــوره	مــن	جديــد	والعــودة	الــى	مــا	
كانــت	عليــه	أحــوال	جيشــه	قبــل	الحــرب،	ولكنــه	لــم	يفلــح،	ألّن	
الفئــة	التــي	خرجــت	عليــه	فــي	صفيــن	قــد	اســتمرت	فــي	موقفها	
حتــى	بعــد	أن	تبيــن	لهــا	خديعــة	معاويــة	وضاللــه،	وكانــت	هــذه	
ــه	وأخطــر	 ــي	تعــرف	بالخــوارج	-	أشــد	علي ــة	-	وهــي	الت الفئ
مــن	معاويــة	وأهــل	الشــام،	لــذا	إنصــرف	اإلمــام	عليــه	الّســالم	



ــة	يســترّد	أنفاســه،	 ــه	معاوي ــذي	كان	في لحربهــم	فــي	الوقــت	ال
ويعــّد	نفســه	مــن	جديــد	لحــرب	حاســمة.

وعندمــا	انتهــى	اإلمــام	عليــه	الّســالم	مــن	الخــوارج	والتفــت	الى	
معاويــة	مــن	جديــد	كانــت	الظــروف	قــد	تغيــرت	كثيــرا	بالنســبة	
ــه	الحــرب	مــع	الخــوارج	 ــذي	أنهكــت	في ــي	الوقــت	ال ــه.	فف الي
يعــزز	إمكانياتــه	بإســتمالته	بعــض	أصحاب	 جيشــه	كان	معاويــة
ــوا	 ــم،	فكان ــم	وترغيبه ــك	بإغرائه ــالم،	وذل ــه	الّس ــام	علي اإلم
يتســلّلون	اليــه	لينضمــوا	الــى	صفوفــه	وعندمــا	َعلم	اإلمــام	عليه	
الّســالم	بأمــر	هــؤالء	كتــب	الــى	عاملــه	علــى	المدينــة	ســهل	بــن	

حنيــف	األنصــاري	كتابــا	جــاء	فيــه:

ــى ــلَّلُوَن	إِلَ ــَك	يَتََس ــْن	قِبَلَ ــاالً	ِممَّ 	ِرَج ــي	أَنَّ ــْد	بَلََغنِ ــُد،	فَقَ ــا	بَْع أَمَّ

ُمَعاِويـَـةَ،	فـَـالَ	تَأَْســْف	َعلـَـى	َمــا	يَفُوتـُـَك	ِمــْن	َعَدِدِهــْم،	َويَْذهـَـُب	

ــْم	َشــافِياً. ــَك	ِمْنهُ ــاً	)1(	َولَ ــْم	َغيّ ــَك	ِمــْن	َمَدِدِهــْم،	فََكفــى	لَهُ َعْن

)كتاب	70(

وقــد	فضــح	عليــه	الّســالم	ســبب	هروبهــم	الــى	معاويــة	فيقــول	
فــي	تتمــة	كتابــه	المتقــدم:

َوإِنََّما	هُْم	أَْهُل	ُدْنيَا	ُمْقبِلُوَن	َعلَْيهَا،	َوُمْهِطُعوَن	)2(	إِلَْيهَا،
)1(	َغيّاً:	ضالالً.

)2(	ُمْهِطُعون:	مسرعون.



ــوا	أَنَّ ــْوهُ،	َوَعلُِم ــِمُعوهُ	وَوَع ــْدَل	َوَرأَْوهُ،	َوَس ــوا	اْلَع ــْد	َعَرفُ 	قَ

	أُْســَوةٌ،	فَهََربـُـوا	إِلَــى	األَثـَـَرِة،	فَبُْعــداً	 النَّــاَس	ِعْنَدنَــا	فِــي	اْلَحــقِّ

ــْم	َوُســْحقا.)كتاب	70( لَهُ

وأمــا	الباقــون	مــع	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فإنهــم	لــم	يكونــوا	خيــرا	
مــن	المتســللين،	إذ	لــم	يكــن	يُرجــى	منهــم	فائــدة	بســبب	تشــبّثهم	
وإختالفهــم	فــي	الــرأي،	فهــم	حتــى	غيــر	متفقيــن	علــى	مقاتلــة	
معاويــة	وكل	فريــق	منهــم	يذهــب	الــى	رأي	ويعمل	علــى	طبقه،	
بخــالف	قــوم	معاويــة،	وقــد	وبّخهــم	اإلمــام	عليــه	الّســالم	علــى	

ذلــك	وعيّرهــم	بقــوم	معاويــة،	فخاطبهــم	بقولــه:

ِمْنُكــْم	)1( َســيَُدالُوَن	 القَــْوَم	 	هــُؤالِء	 َواللــِه	الَظُــنُّ ـي	 َوإِنِـّ

قُِكْم	َعــْن	َحقُِّكــْم،	َوبَِمْعِصيَتُِكْم	 بِاْجتِماِعهــْم	َعلـَـى	بَاِطلِهــْم،	َوتَفَرُّ

،	َوطَاَعتِِهــْم	إَِماَمهُْم	فــي	البَاِطِل)خطبة	25( إَِماَمُكــْم	فــي	الَحــقِّ

وقال	ايضاً	في	استنهاض	اصحابه:

ــن 	ِم ــمَّ ــُب	الهَ ــَب	َويَْجلِ ــُت	القَْل ــِه	يُِمي ــاً	َوالل ــاً!	َعَجب ــا	َعَجب فَيَ

قُِكــْم	َعــْن	َحقُِّكــْم!	 اْجتِمــاِع	هــُؤالَِء	القَــْوِم	َعلَــى	بَاِطلِهــْم،	َوتَفَرُّ

ــى، ــْم	َغَرضــاً	)3(	يُرَم ــَن	ِصْرتُ ــْم	َوتََرحــاً	)2(	ِحي فَقُْبحــاً	لَُك
)1(	َسيَُدالُوَن	منكم:	سيغلبونكم	وتكون	لهم	الدولة	بََدلَُكْم.

)2(	تََرحاً	بالتحريك	أي:	هّماً	وُحْزناً.
)3(	الغرض:	ما	ينصب	ليرمى	بالسهام	ونحوها،	فقد	صاروا	

بمنزلة	الهدف	يرميهم	الرامون.



	يَُغــاُر	َعلَْيُكــْم	َوالَ	تُِغيــُروَن،	َوتُْغــَزْوَن	َوالَ	تَْغــُزوَن،	َويُْعَصــى

اللــهُ	َوتَْرَضْون.)خطبة	27(

وقــد	بلــغ	التفــرق	والتشــتت	فــي	جماعــة	اإلمــام	عليــه	الّســالم	
مبلغــا	عظيمــا،	حتــى	كانــوا	كمــا	يناديهــم	اإلمــام	عليــه	الّســالم:

أَيُّهـَـا	النَّــاُس،	اْلمْجتَِمَعــةُ	أْبَدانُهـُـْم،	الُمْختَلِفـَـةُ	أْهَواُؤهـُـْم	َكالُمُكــم

ــالَب	)2(	َوفِْعلُُكْم	يُْطِمــُع	فِيُكُم	ااْلْعَداَء. 	الصِّ ــمَّ يُوِهــي	)1(	الصُّ

)خطبة	29(

باإلضافــة	الــى	تشــتت	آرائهــم	وأهوائهــم،	كانــوا	ال	يســتمعون	
الــى	إمامهــم	اال	كفــرد	منهــم،	فــال	يــرون	لــه	حــق	الطاعــة	إذا	
ــوم	 ــإن	ق ــل	ف ــي	المقاب ــا	ف ــه	إن	أراد.	بينم ــة	ل ــر،	وال	اإلجاب أم
معاويــة	قــد	بايعــوه	علــى	كل	مــا	يريــد،	فــال	يناقشــوه	فــي	أمــر	
ابــدا،	ومــع	هــذه	الحــال	-	لــو	إســتمرت	-	فــإن	النصــر	لمعاويــة	

وقومــه	بــال	شــك،	وبهــذا	يقــول	اإلمــام	عليــه	الّســالم:	

ــاِم َصاِحبُُكــْم	يُِطيــُع	اللــهَ	َوأَْنتـُـْم	تَْعُصونـَـهُ،	َوَصاِحــُب	أَْهــِل	الشَّ

يَْعِصــي	اللــهَ	َوهـُـْم	يُِطيُعونَه.)خطبــة	96(

ونخلص	من	هذه	الفقرة	بأن	معاوية	يتفوق	بنقطتين:

)1(	يُوهي:	يُضعف	ويُفَتِّت.
)2(	الصّم:	جمع	أصم،	وهو	من	الحجارة	الّصْلُب	الُمْصَمت،	
والِصالب:	جمع	صليب،	والصليب:	الشديد،	وبابه	ظريف	

وظراف،	وضعيف	وِضعاف.



األولى:	هي	إجتماع	قومه	وإتفاقهم	على	حرب	أهل	الكوفة.

والثّانيــة:	هــي	إطاعتهــم	العميــاء	لــه.	بينمــا	اإلمــام	عليه	الّســالم	
يفتقــر	الــى	هذيــن	األمريــن،	وهــو	يــدرك	مــدى	خطورتهمــا،	
ــو	ان	معاويــة	يســتبدله	بقومــه	كل	عشــرة	منهــم	 ــى	ل لذلــك	تمنّ

بواحــد	مــن	أهــل	الشــام،	قــال	عليــه	الّســالم:

ــاِر ينَ ــْرَف	الدِّ ــْم	َص ــي	بُِك ــةَ	َصاَرفَن 	ُمَعاِويَ ــِه	أَنَّ ــَوِدْدُت	َوالل لَ

ْرهَــِم،	فَأََخــَذ	ِمنِّــي	َعَشــَرةً	ِمْنُكــْم	َوأَْعطَانِــي	َرُجــالً	ِمْنهـُـم. بِالدِّ

)خطبة	96(

ــاالت	 ــدى	إحتم ــن	م ــى	للبحــث	ع ــال	يبق ــأي	مج ــذا	ف ــد	ه وبع
ــن؟ ــن	الفريقي ــدى	كل	م النصــر	ل

إستفزازات	معاوية

ــه	 ــد	أدرك ــالم	ق ــه	الّس ــام	علي ــذي	شــرحه	اإلم ــذا	الوضــع	ال ه
معاويــة	أيضــا،	لذلــك	ســقطت	هيبــة	اإلمــام	عليه	الّســالم	وقومه	
عنــده،	وزالــت	خشــيتهم	مــن	قلبــه،	لذلــك	لــم	يكــن	يتحــّرج	مــن	
إســتفزازهم	كلمــا	اراد،	فيعقــد	األلوية	ويرســلها	لضرب	كل	من	
يديــن	لعلــّي	بالطاعــة،	وكان	عليــه	الّســالم	يتوقــع	مــن	معاويــة	
ذلــك،	فأمــر	قومــه	بإســتباق	معاويــة	وغــزوه	قبــل	أن	يغزوهــم،	
ولكنــه	قــد	ابتُلــى	بمــن	ال	يطيــع،	وبعــد	غــزو	األنبــار	مــن	قِبــل	
ذّكرهــم	عليــه	الّســالم	بمــا	كان	قــد	أشــار	عليهم	 عّمــال	معاويــة،



بــه،	فقــال:

أاَلَ	َوإِنِّــي	قـَـْد	َدَعْوتُُكــْم	إِلـَـى	قِتـَـاِل	هــُؤالَِء	القـَـْوِم	لَْيــالً	َونَهـَـاراً،

َوِســّراً	َوإِْعالَنــاً،	َوقُْلــُت	لَُكــُم	اْغُزوهُْم	قَْبــَل	أَْن	يَْغُزوُكْم،	فََواللِه	

ــْم	 ــوا،	فَتََواَكْلتُ ــْم	إاِلَّ	َذلُّ ــِر	َداِرِه ــي	ُعْق ــطُّ	ف ــْوٌم	قَ ــِزَي	قَ ــا	ُغ َم

)1(	َوتََخاَذلتُــْم	َحتَّــى	ُشــنَّْت	َعلَْيُكــُم	الَغــاَراُت	َوُملَِكــْت	َعلَْيُكــُم	

ــة	27( األَْوطَاُن.)خطب

ــى	 ــن	ارطــأة	ال ــة	بســر	ب ــد:	بعــث	معاوي ــي	الحدي ــن	اب ــال	اب ق
ــي	 ــن	كان	ف ــل	كل	م ــره	ان	يقت ــف،	وأم ــش	كثي ــي	جي ــن	ف اليم

ــرا.)2( ــا	كثي ــل	خلق ــالم.	فقت ــه	الّس ــّي	علي طاعــة	عل

كان	لمعاويــة	غــزوات	كثيــرة	علــى	أطــراف	البلــدان	التــي	تدين	
بالطاعــة	لعلــّي،	ولســنا	هنــا	فــي	معــرض	إســتقصائها	بأجمعها،	
بــل	نقتصــر	منهــا	علــى	الغــزوات	التــي	نجــد	فــي	نهــج	البالغــة	
تعليقــا	عليهــا،	فمــن	هــذه	الغزوات	تلــك	التي	كانت	علــى	اليمن،	
وقــد	علــم	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بشــأن	هــذه	الغــزوة	قبــل	وصول	
الجيــوش	الُمغيــرة	الــى	اليمــن،	فقــام	خطيبــا	فــي	قومــه	وقال:

)1(	تواكلتم:	وَكَل	كل	منكم	االمر	إلى	صاحبه،	أي	لم	يتولّهُ	أحد	
	على	االخر. منكم،	بل	أحاله	كلٌّ

)2(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	1	-	ص	340



	هـَـُؤاَلِء 	أَنَّ أُْنبِْئــُت	بُْســراً	قـَـِد	اطَّلـَـَع	اْليََمــَن	َوإِنِّــي	َواللَّــِه	أَلَظـُـنُّ

ــْم	 قُِك ــْم	َوتَفَرُّ ــى	بَاِطلِِه ــْم	َعلَ ــْم	بِاْجتَِماِعِه ــيَُدالُوَن	ِمْنُك ــْوَم	َس اْلقَ

	َوطَاَعتِِهــْم	إَِماَمهُْم	 َعــْن	َحقُِّكــْم	َوبَِمْعِصيَتُِكــْم	إَِماَمُكــْم	فِي	اْلَحــقِّ

فِــي	اْلبَاِطــِل	َوبِأََدائِِهــُم	اأْلََمانَــةَ	إِلَــى	َصاِحبِِهــْم	َوِخيَانَتُِكــْم	

ــة	25( ــاِدُكْم	…)خطب ــْم	َوفََس ــي	باَِلِدِه ــْم	فِ َوبَِصاَلِحِه

ــى	 ــروا	ال ــى	أن	ينف ــم	عل ــة	لحثه ــي	محاول ــه	ف ــى	آخــر	كالم ال
ــدوى. ــن	دون	ج ــرة،	ولك ــوش	الُمغي ــاة	الجي ــن	لمالق اليم

ــن	 ــا	اب ــار،	ذكره ــى	األنب ــت	عل ــة	كان وغــزوة	أخــرى	لمعاوي
ــن	عــوف	 ــى	ســفيان	ب ــة	ال ــال:	أرســل	معاوي ــد،	فق ــي	الحدي اب
ــف	ذي	أداة	 ــش	كثي ــي	جي ــك	ف ــي	باعث ــه:	إن ــال	ل ــدي	وق الغام
وجــالدة،	فالــزم	لــي	جانــب	الفــرات	حتــى	تمــر	بهيــت	فتقطعها،	
بهــا	جنــدا	فأغــر	عليهــم،	واال	فامــِض	حتــى	تغيــر	 فــإن	وجــدت
علــى	األنبــار،	فــان	لــم	تجــد	بهــا	جنــدا	فامــِض	حتــى	توغــل	فــي	
المدائــن...	فأقتــل	مــن	لقيتــه	ممــن	ليــس	هــو	علــى	مثــل	رأيــك،	
واضــرب	كل	مــن	مــررت	بــه	مــن	القــرى،	وأحــرب	األمــوال،	

فــان	حــرب	االمــوال	شــبيه	بالقتــل،	وهــو	أوجــع	للقلــب.)1(

ونفـّـذ	ســفيان	مــا	أمــره	بــه	مــواله،	وزاد	مــن	عنــده،	فعــاد	اإلمام	
ــاً	منهــم	التحــرك	وعارضــا	 ــه	الّســالم	يخطــب	قومــه	طالب علي

أفعــال	معاويــة،	فيقــول:

)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	2	-	ص	85



ــاَن َوهــَذا	أَُخــو	َغاِمــد	قـَـْد	َوَرَدْت	َخْيلـُـهُ	األَْنبـَـاَر	َوقـَـْد	قَتـَـَل	َحسَّ

،	َوأََزاَل	َخْيلَُكــْم	َعــْن	َمَســالِِحهَا	)1(،	َولَقـَـْد	 ــاَن	البَْكــِريَّ ْبــَن	َحسَّ

ُجــَل	ِمْنهُــْم	َكاَن	يَْدُخــُل	َعلَــى	الَمــْرأَِة	الُمْســلَِمِة،	 	الرَّ بَلََغنِــي	أَنَّ

ــا	)4(  ــا	)3(	َوقُْلبَهَ ــِزُع	ِحْجلَهَ ــَدِة	)2(	فيَْنتَ ــَرى	الُمَعاهَ َواألُْخ

ــتِْرَجاِع	 ــهُ	إاِلَّ	بِاالْس ــُع	ِمْن ــا	تَْمتَنِ ــا	)5(	م ــا،	َوِرَعاثَهَ َوقاَلَئَِدهَ

ــْم	 ــالً	ِمْنهُ ــاَل	َرُج ــا	نَ ــَن	َم ــوا	َوافِِري 	اْنَصَرفُ ــمَّ ــتِْرَحاِم	ثُ َوااِلْس

ــة	27( ــْم	َدٌم.)خطب ــَق	لَهُ ــٌم	)6(	َوالَ	أُِري َكْل

ولكــن	موقــف	قومــه	لــم	يكــن	بأفضــل	ممــا	ســبق،	فبــدل	أن	تثير	
هــذه	الغــارات	فيهــم	الحمــاس	لمجابهــة	معاويــة،	كانــت	علــى	
العكــس	مــن	ذلــك	تثيــر	فــي	أنفســهم	الّرعــب	والخــوف،	فأخــذوا	
يلــوذون	الــى	معاويــة،	ويلتجئــون	اليــه	خوفــا	مــن	ســيفه،	تمامــا	
كمــا	أراد	معاويــة	وكمــا	توقــع،	فنجــده	يقــول	فــي	حديثه	الســابق	

لســفيان:	»إن	هــذه	الغــارات	يــا	ســفيان	علــى	أهــل	العــراق

)1(	المسالُِح:	جمع	َمْسلََحة	بالفتح:	وهي	الثغر	والَمْرقب	حيث	
يُخشى	طروُق	االعداء.
)2(	المعاهََدة:	الذميّة.

)3(	الِحْجل	بالكسر	و	بالفتح	و	بكسرين:	الخلخال.
)4(	القُلُب	بضمتين:	جمع	قُْلب	بالضم	فسكون:	السوار	

الُمْصَمت.
)5(	الرعاث	جمع	َرعثة	وهو:	ضرب	من	الخرز.

)6(	الَكْلم	بالفتح:	الجرح.



	ترعــب	قلوبهــم،	وتفــرح	كل	مــن	لــه	فينــا	هــوى	منهــم،	وتدعــو	
الينــا	كل	مــن	خــاف	الدوائر«.

وإنصافــا	ألهــل	العــراق	يجــب	ان	نشــير	هنــا	الــى	ان	موقفهــم	
المتخــاذل	مــع	اإلمــام	عليــه	الّســالم،	كان	وليــد	ظــروف	قاهــرة	
أرغمتهــم	علــى	ذلــك،	وإال	فليس	مــن	طباعهم	الجبــن	والخوف،	
فهــم	كانــوا	مــن	أشــد	النــاس	معــه	يــوم	الجمــل،	ولقــد	اعتــرف	
ــه،	كمــا	 ــا	يشــكرهم	في لهــم	بجميلهــم	عندمــا	أرســل	اليهــم	كتاب
ــد	كادوا	 ــة،	وق ــن	ضــد	معاوي ــك	فــي	حــرب	صفي ــا.	وكذل قّدمن
يحقّقــون	النصــر	النهائــي	بســيوفهم	العنيدة	لوال	خديعــة	معاوية،	
ونفــس	الموقــف	وقفــوه	معــه	يــوم	النهــروان	عندمــا	قضــى	على	
الخــوارج	بهــم.	ولكــن	هــذه	الحــروب	المتكــررة	قــد	أرهقتهــم	
وأتعبتهــم،	لذلــك	كانــوا	يتهربــون	مــن	الحــرب	مجــددا،	وهــذا	

مــا	أدركــه	عليــه	الّســالم	فيهــم،	ولــذا	قــال:	

، ــبُّ ــا	أُِح ــى	َم ــْم	َعلَ ــري	َمَعُك ــَزْل	أَْم ــْم	يَ ــهُ	لَ ــاُس،	إِنَّ ــا	النَّ أَيُّهَ

َحتَّــى	نَهََكْتُكــُم	اْلَحــْرُب،	َوقَــْد،	َواللــِه	أََخــَذْت	ِمْنُكــْم	َوتََرَكــْت،	

ُكــْم	أَْنهـَـُك.	لَقـَـْد	ُكْنُت	أَْمِس	أَِميــراً،	فَأَْصبَْحــُت	اْليَْوَم	 َوِهــَي	لَِعُدوِّ

َمأُْمــوراً،	َوُكْنــُت	أَْمــِس	نَاِهيــاً،	فَأَْصبَْحــُت	اْليـَـْوَم	َمْنِهيـّـاً،	َوقـَـْد	

ــون. ــا	تَْكَرهُ ــى	َم ــْم	َعلَ ــي	أَْن	أَْحِملَُك ــَس	لِ ــاَء،	َولَْي ــُم	اْلبَقَ أَْحبَْبتُ

)خطبة	208(

وبالنتيجــة،	لــم	يتمكــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	مــن	تهيئــة	جيــش	



انه	قضــى	بقيــة	حياته	 يســير	فيــه	الــى	أهــل	الشــام،	بالرغــم	مــن
فــي	حــّث	قومــه	علــى	تنفيــذ	مــا	طلبــه	منهــم،	وكان	يتألــم	لذلــك	

أشــد	األلــم	حتــى	انــه	قــال	فــي	قومــه:

	إِنِّــي	قـَـْد	َملِْلتُهـُـْم	َوَملُّوني،	َوَســئِْمتُهُْم	َوَســئُِموني،	فَأَْبِدلنِي اللَّهـُـمَّ

اً	ِمنِّى.)خطبة	25( بِِهــْم	َخْيــراً	ِمْنهـُـْم،	وأَْبِدلُهــْم	بِي	َشــرَّ

وقال	في	َسَحرة،	اليوم	الذي	ضرب	فيه:

ــوُل ــي	َرُس ــنََح	)2(	ل ــٌس،	فََس ــا	َجالِ ــي	)1(	َوأَنَ ــي	َعْينِ َملََكْتنِ

ــُت	 ــاَذا	لَقِي ــِه،	َم ــوَل	الل ــا	َرُس ــه:	يَ ــه	وآل ــه	علي ــى	الل ــِه	صل الل

ــَك	ِمــَن	األََوِد	َواللَّــَدِد؟	فَقَــاَل:	»اْدُع	َعلَْيِهــْم«،	فَقُْلــُت:	 تِ ِمــْن	أُمَّ

ــْم	 ــّراً	لَهُ ــي	َش ــْم	بِ ــْم،	َوأَْبَدلَهُ ــي	ِمْنهُ ــراً	ل ــْم	َخْي ــهُ	بِه ــي	الل أَْبَدلَنِ

ِمنِّي.)خطبــة	69(

ــه،	وأمــا	 ــة	وأصحاب هــذا	مــا	كان	مــن	أمــر	القاســطين،	معاوي
المارقــون	الذيــن	أنجبتهــم	حــرب	صفيــن،	فالحديــث	عنهــم	فــي	

الفصــل	التالــي.

)1(	َملََكْتني	َعْيني:	غلبني	النوم.
)2(	سنح	لي	رسول	الله:	مّربي	كما	تسنح	الظباء	والطير.



 

 الفصل	العاشر:	

المارقون

المارقــون	هــم	الخــوارج،	وهــم	الفئــة	الثّالثــة	التــي	أُمــر	عليــه	
الّســالم	بقتالهــا.

عودة	الى	صفين

فــي	ذلــك	اليــوم	مــن	صفيــن،	وعقيــب	ليلــة	الهريــر	الشــهيرة،	
كان	بــزوغ	الخــوارج،	أولئــك	الذيــن	حّولــوا	النّصــر	الوشــيك	
لإلمــام	الــى	هزيمــة،	عندمــا	ُرفعــت	المصاحــف	فــي	صفــوف	
أهــل	الشــام	بإشــارة	مــن	عمــرو	بــن	العــاص	لمــا	رأى	االشــتر	

علــى	مشــارف	معســكر	صاحبــه	معاويــة.

أظهــَر	أهــل	الشــام	الدعــوة	الــى	حكــم	القــرآن	إلنهــاء	القتــال،	
فحمــل	الخــوارج	هــذا	الشــعار	وجــاؤوا	عليــا	يطالبونــه	بالنّزول	
ــأن	 ــم	ب ــالم	إقناعه ــه	الّس ــاول	علي ــد	ح ــرآن،	وق ــم	الق ــد	حك عن
القــوم	ليســوا	أهــل	قــرآن	وإنمــا	هي	خديعــة	ولكــن	دون	جدوى،	
فالتفـّـوا	حولــه	وهــددوه	بــأن	ينقلبــوا	عليــه	اذا	لــم	يوقــف	القتــال	
ــد	رغبتهــم	كارهــاً	 ــزول	عن ــالم	للن ــه	الّس ــورا،	فإضطــر	علي ف
ــم	مــن	 ــه	وموقفه ــالم	بموقف ــه	الّس ــد	ذّكرهــم	علي مضطــراً،	وق

رفــع	المصاحــف،	بعــد	ان	تبيّنــت	الخديعــة،	فقــال	:



ــراً ــةً	َوَمْك ــةً	َوِغيلَ ــُم	اْلَمَصاحــَف	ِحيلَ ــَد	َرْفِعِه ــوا	ِعْن ــْم	تَقُولُ أَلَ

ــتََراُحوا	 ــتَقَالُونَا	َواْس ــا،	اْس ــُل	َدْعَوتِنَ ــا	َوأَْه ــةً:	إِْخوانُنَ َوَخِديَع

ــُس	 ــْم	َوالتَّْنفِي ــوُل	ِمْنهُ ْأُي	اْلقَبُ ــرَّ ــْبَحانَهُ،	فَال ــِه	ُس ــاِب	الل ــى	ِكتَ إِل

َعْنهـُـْم؟	فَقُْلــُت	لَُكــْم:	هَذا	أَْمــٌر	ظَاِهــُرهُ	إِيَماٌن،	َوبَاِطنـُـهُ	ُعْدَواٌن،	

لـُـهُ	َرْحَمــةٌ،	َوآِخــُرهُ	نََداَمــةٌ،	فَأَقِيُموا	َعلى	َشــأْنُِكْم،	َواْلزُموا	 َوأَوَّ

ــوا	َعلـَـى	اْلِجهـَـاِد	بِنََواِجِذُكــْم،	َوالَ	تَْلتَفِتُوا	إِلى	 طَِريقَتَُكــْم،	َوَعضُّ

.)خطبــة	121( ،	َوإِْن	تـُـِرَك	َذلَّ نَاِعــق	نََعــَق:	إِْن	أُِجيــَب	أََضــلَّ

ــالم	 ــه	الّس ــّي	علي ــى	عل ــة	ال ــب	معاوي ــال	كت ــف	القت ــد	توقّ وبع
ــه: ــي	جملت ــا	جــاء	ف كتاب

وقــد	دعوتكــم	الــى	أمــر	لنــا	ولــك	فيــه	حيــاة	وعــذر،	أن	نحّكــم	
بينــي	وبينــك	َحَكميــن	مرضيّيــن،	أحدهما	مــن	أصحابي	واآلخر	

مــن	أصحابــك،	فيحكمــان	بيننــا	بمــا	أنــزل	اللــه	)1(

ووافــق	علــّي	عليــه	الّســالم	علــى	طلــب	معاويــة،	فبعــث	جماعة	
اء	أهــل	العــراق،	وبعــث	معاوية	جماعــة	من	قـُـّراء	أهل	 مــن	قــرُّ
ــى	 ــق	ال ــاد	كل	فري ــم،	وع ــوا	أمره ــوا	وتدارس ــام،	فاجتمع الش
قومــه،	أمــا	قـُـّراء	أهــل	الشــام	فأعلنــوا	انهــم	اختــاروا	عمــرو	بن	
العــاص	ليكــون	الناطــق	بإســمهم،	وأمــا	أهــل	العراق	فقــد	عيّنوا	
أبــو	موســى	األشــعري	لهــذه	المهمــة.	وبالطبــع	لم	يوافــق	اإلمام	

عليــه	الّســالم	علــى	هــذا	اإلختيــار	بســبب	موقف	األشــعري	

)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	2	-	ص	225



بــه	لحرب	 المعــادي	لإلمــام	عندمــا	اســتنفر	أهــل	الكوفــة	للّحــاق
الجمــل،	وقــد	بيــن	عليــه	الّســالم	لهــم	ذلــك	فقــال:

ــا	تُِحبُّــوَن، 	اْلقـَـْوَم	اْختـَـاُروا	أِلَْنفُِســِهْم	أَْقــَرَب	اْلقـَـْوِم	ِممَّ أاَلَ	َوإِنَّ

ــا	تَْكَرهُوَن،	َوإِنََّمــا	َعْهُدُكْم َواْختَْرتـُـْم	أِلَْنفُِســُكْم	أَْقــَرَب	اْلقـَـْوِم	ِممَّ

بََعْبــِد	اللــِه	ْبِن	قَْيــس	بِاألَْمِس	يَقـُـوُل:	إِنَّهَا	فِْتنَةٌ	فَقَطُِّعــوا	أَْوتَاَرُكْم	

ــأَ	بَِمِســيِرِه	 ــْد	أَْخطَ ــإِْن	َكاَن	َصاِدقــاً	فَقَ َوِشــيُموا	ُســيُوفَُكْم	)1(	فَ

َغْيــَر	ُمْســتَْكَره،	َوإِْن	َكاَن	َكاِذبــاً	فَقَــْد	لَِزَمْتــهُ	التُّهََمــهُ.	فَاْدفَُعــوا	

فـِـي	َصــْدِر	َعْمــِرو	ْبــِن	اْلَعــاِص	بَِعْبــِد	اللــِه	ْبــِن	اْلَعبَّاِس.)خطبة

)236

ولكــن	جماعــة	القــراء	رفضــوا	عبــد	اللــه	بــن	عبــاس،	فاقتــرح	
وأّصــروا	علــى	 أيضــاً	 عليهــم	األشــتر،	ولكنهــم	رفضــوا	
ــر	 ــاَ	غي ــالم	مكره ــه	الّس ــام	علي ــق	اإلم ــذ	واف األشــعري،	حينئ

ــار. مخت

وبعــد	أن	تمــت	موافقــة	الفريقين	على	األشــعري	وابــن	العاص،	
كتــب	أهــل	العــراق	وأهــل	الشــام	كتابــا	يقــّررون	فيــه	مــا	اتّفقــوا	
عليــه،	وكان	مــن	جملتــه	النــص	علــى	الموادعــة	وتــرك	القتــال	
ســنة	كاملــة،	يجــب	علــى	الحكميــن	خاللهــا	أن	يجتمعــا	ويحكمــا	

بمــا	فــي	كتــاب	اللــه	وســنة	نبيــه.

)1(	ِشيموا	سيوفكم:	أغمدوها	وال	تقاتلوا.



	 تــّم	الكتــاب	وشــهد	عليــه	الشــهود،	حمله	االشــعث	ومرَّ وعندمــا
ــه	 ــوا	علي ــى	صفــوف	أهــل	الشــام	يقــرؤه	عليهــم،	فوافق ــه	عل ب
بأجمعهــم،	ثــم	قــرأه	علــى	أهــل	العــراق،	فوافــق	أكثرهــم،	ولكن	
مــن	بيــن	الصفــوف	خرجــت	كلمــة	تــدل	علــى	الرفــض،	فــكان	

لهــا	مــا	بعدهــا،	وهــي	»ال	ُحكــم	إال	للــه«.

ال	ُحكم	إال	هلل

الفوضــى،	وقــد	أوضــح	عليــه	 كلمــة	مبطّنــة	تحمــل	الّدعــوة	إلــى
الّســالم	مــا	يريــده	هــؤالء	بإطــالق	هــذه	الكلمــة،	فقــال:

	يـُـَراُد	بِهـَـا	بَاِطــٌل!	نََعــْم	إِنَّــهُ	ال	ُحْكــَم	إاِلَّ	للــِه،	ولِكــنَّ َكلَِمــةُ	َحــقٍّ

هــُؤالَِء	يَقُولـُـوَن:	الَ	إِْمَرةَ.)خطبة	40(

فمقصودهــم	بالحكــم	هــو	اإلمــرة،	فهــم	يدعــون	الــى	تــرك	
النــاس	يرعــون	شــؤونهم	بأنفســهم	دون	أن	يكــون	هنــاك	ســلطة	
تحكمهــم،	فكانــوا	يريــدون	عــزل	علــّي	عليــه	الّســالم	ومعاويــة	
وتــرك	النــاس	وشــأنهم،	وهــذه	الفكــرة	الَزَمــت	دعوتهــم	الــى	
ــة	وعمــرو	 ــّي	ومعاوي ــى	قتــل	عل ــه	عل ــوا	في ــذي	اتفق الوقــت	ال
بــن	العــاص.	وقــد	تمّكنــوا	مــن	علــّي	عليــه	الّســالم	بينمــا	ُجــرح	
معاويــة،	ونجــا	ابــن	العــاص	بأعجوبــة	أو	باتفــاق.	وقــد	أدرك	
عليــه	الّســالم	أْبعــاد	هــذه	الدعــوة	وخطورتهــا،	ونبــهّ	أصحابــه	
الــى	مغزاهــا،	وحّذرهــم	مــن	تجاهــل	معتنقيهــا،	حتــى	قــال:



ــَت ــْو	َكاَن	تَْح ــوهُ،	َولَ ــَعاِر	فَاْقتُلُ ــَذا	الشِّ ــى	ه ــا	إِلَ ــْن	َدَع أاَلَ	َم

)127 هِذِه.)خطبــة	 ِعَماَمتِــي	

ــم	 ــذا	الشــعار	أوضحــوا	مراده ــا	طرحــوا	ه والخــوارج	عندم
ــك،	ال	 ــّي	ال	ل ــا	عل ــه	ي ــم	لل ــم:	الحك ــوه	بقوله ــث	اتبع ــه،	حي في
نرضــى	بــأن	يحكــم	الرجــال	فــي	ديــن	اللــه،	وإن	الله	قــد	أمضى	
حكمــه	فــي	معاويــة	وأصحابــه	أن	يُقتلوا	أو	يدخلــوا	تحت	حكمنا				

عليهــم	)1(.

ورّد	عليه	الّسالم	على	مغالطتهم	بقوله:

ْمنَــا	اْلقـُـْرآَن.	وهــَذا	اْلقـُـْرآُن َجــاَل،	َوإِنََّمــا	َحكَّ ــِم	الرِّ إِنَّــا	لَــْم	نَُحكِّ

	 فَّتَْيــِن	الَ	يَْنِطــُق	بِلَِســان،	َوالَ	بـُـدَّ إِنََّمــا	هـُـَو	َخــطٌّ	َمْســتُوٌر	بَْيــَن	الدَّ

َجاُل.)خطبــة	125( لـَـهُ	ِمــْن	تَْرُجَمــان،	َوإِنََّمــا	يَْنِطــُق	َعْنــهُ	الرِّ

سخرية	الموقف

القتال	 أصحــاب	اإلمــام	عليــه	الّســالم	الذين	فرضــوا	عليه	وقــف
ــم	 ــى	تحكي ــروه	عل ــن	أجب ــى	النصــر،	والذي بعــد	أن	أوشــك	عل
ــي	الموضــوع،	وأرادوا	 ــروا	رأيهــم	ف األشــعري،	عــادوا	وغيّ
مــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	أن	يجيبهــم	الى	رأيهــم	الجديــد،	فقالوا:	
كنــا	زللنــا	وأخطأنــا	حيــن	رضينــا	بالحكميــن،	وقــد	بــان	لنــا	 قــد
زللنــا	وخطؤنــا	فرجعنــا	الــى	اللــه	وتبنــا،	فارجــع	انــت	يــا	علــّي
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	كما	رجعنا،	وتب	الى	الله	كما	تبنا،	وإال	برئنا	منك	)1(.

فســخرية	الموقــف	هــي	فــي	أنهــم	بعــد	أن	فرضــوا	رأيهــم	علــى	
اإلمــام	عليــه	الّســالم	فــي	الرجــوع	عــن	القتــال	وقبــول	التحكيم،	
عــادوا	يفرضــون	عليــه	أن	ينبــذ	التحكيــم	ويعتــرف	علــى	نفســه	
بالخطــأ	والكفــر،	والتوبــة	مــن	ذلــك.	ولكــن	اإلمــام	عليه	الّســالم	
ــد	 ــم	بع ــل	بالتحكي ــا	قب ــو	عندم ــن،	فه ــم	كال	األمري ــض	منه رف
ــك	 ــه	وكذل ــازل	عــن	حــّق	مــن	حقوق ــه	كان	يتن إصرارهــم	علي
ــف	اآلن	 ــن	الموق ــى،	ولك ــي	موس ــخص	أب ــا	رضــي	بش عندم
تغيـّـر،	فليــس	بإمكانــه	أن	ينكــث	مــا	اتفــق	عليــه	مع	القــوم	ولذلك	
أجابهــم:	ويحكــم	أبعــد	الرضــا	والميثــاق	والعهــد	نرجــع،	حتــى	

ان	بعــض	أصحابــه	خاطبــه	بقولــه:

نهيتنــا	عــن	الحكومــة	ثــّم	أمرتنــا	بها،	فمــا	نــدري	أّي	االمرين

أَرشــد؟	فصفــق	عليــه	الســالم	إحــدى	يديــه	علــى	االخــرى	ثــّم	

قــال:	هــذا	َجــَزاُء	َمــْن	تـَـَرَك	اْلُعْقَدةَ.)خطبــة	120(

ــر	كمــا	 ــى	نفســه	بالكف ــراف	عل ــه	اإلعت ــه	يســتحيل	علي كمــا	أن
ــال	موبخــاً	لهــم: ــه	كمــا	ق ــدون	ألن يري

)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	2	-	ص	238



أََصابَُكــْم	َحاِصــٌب	)1(	َوالَ	بَقـِـَي	ِمْنُكــْم	آبــٌر،	أَبَْعَد	إِيَمانــي	بِاللِه

َوِجهـَـاِدي	َمــَع	َرُســوِل	اللــِه	صلــى	اللــه	عليه	وآلــه	أَْشــهَُد	َعلَى	

نَْفِســي	بِاْلُكْفِر.)خطبة	57(

فكيــف	يعتــرف	علــى	نفســه	بالكفر	من	ُولــد	على	الفطرة	وســبق	
الــى	اإليمــان	والهجــرة؟	ولكنــه	عندمــا	رأى	إصرارهــم	علــى	
طلبهــم	حــاول	االحتجــاج	عليهــم	مــن	ناحيــة	أخــرى	فخاطبهــم	

بقولــه:

ـي	أَْخطَــأُْت	َوَضلَْلــُت،	فَلِــَم فــإْن	أَبَْيتُــْم	إاِلَّ	أَْن	تَْزُعُمــوا	أَنِـّ

ــد	صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه	بَِضالَلِي،	 ــِة	ُمَحمَّ ــةَ	أُمَّ تَُضلِّلــوُن	َعامَّ

ــى	 ــيُوفُُكْم	َعلَ ــي!	ُس ــْم	بُِذنُِوب ــي،	َوتَُكفُِّرونَهُ ــْم	بَِخطَئِ َوتَأُْخُذونَهُ

ــوَن	 ــْقِم،	َوتَْخلِطُ ــراءِة	َوالسُّ ــَع	البَ ــا	َمَواِض ــْم	تََضُعونَهَ َعَواتِقُِك

	َرُســوَل	اللــِه	صلى	 َمــْن	أَْذنـَـَب	بَِمــْن	لـَـْم	يُْذنـِـْب.	َوقـَـْد	َعلِْمتـُـْم	أَنَّ

ــِه	 ــى	َعلَْي 	َصلَّ ــمَّ ــُمْحَصَن	ثُ ــَي	اْلـ انِ ــَم	الزَّ ــه	َرَج ــه	وآل ــه	علي الل

ــَع	 َث	ِميَراثَــهُ	أَْهلَــهُ،	َوقَطَ ثَــهُ	أَْهلَــهُ،	َوقَتَــَل	اْلقَاتِــَل	َوَورَّ 	َورَّ ثُــمَّ

	قََســَم	َعلَْيِهَمــا	ِمــَن	 انـِـَي	َغْيــَر	اْلمْحَصــِن	ثـُـمَّ ــاِرَق	َوَجلـَـَد	الزَّ السَّ

اْلفَــْيِء	َونََكَحــا	اْلُمْســلَِماِت،	فَأََخَذهـُـْم	َرُســوُل	اللــِه	صلــى	اللــه	

ــْم	يَْمنَْعهُــْم	 	اللــِه	فِيهــْم،	َولَ ــاَم	َحــقَّ عليــه	وآلــه	بُِذنُوبِهــْم،	َوأَقَ
)1(	الحاِصُب:	ريح	شديدة	تحمل	التراب	والحصى،	والجملة	

دعاء	عليهم	بالهالك.



َســْهَمهُْم	ِمــَن	اإلْســالَِم،	َولـَـْم	يُْخــِرْج	أَْســَماَءهُْم	ِمــْن	بَْيــِن	أَْهلـِـِه.

)خطبة	127(

بالتحكيــم	معصيــة	كبيــرة،	 اّن	اإلعتــراف	 فالخــوارج	رأوا	
ــه	 ــك	إّدعــوا	علي ــرا،	لذل ــد	كاف ــرة	يُع ــدوا	أن	فاعــل	الكبي واعتق

ــة. ــم	التوب ــك	ث ــراف	بذل ــه	اإلعت ــوا	من ــر	وطلب بالكف

ــي	 ــي	هــذه	القاعــدة	الت ــا	يناقشــهم	ف ــي	إحتجاجــه	عليهــم	هن وف
ــة	 ــل	المعصي ــى	اّن	فاع ــة	عل ــم	باألدل ــا،	فجاءه ــكون	به يتمّس
الكبيــرة	ليــس	كافــرا،	لذلــك	كنــا	نــرى	النبــّي	صلـّـى	اللــه	عليــه	
وآلــه	وســلّم	يرجــم	الزانــي	المحصــن	ثــم	يصلــي	عليــه	ويــورث	
أهلــه،	ويقتــل	القاتــل	ثــم	يــورث	أهلــه	كذلــك،	وكان	يقطــع	يــد	
الســارق،	ويجلــد	الزانــي	غيــر	المحصــن	ثــم	يقســم	عليهمــا	مــن	

فــيء	المســلمين	ويســمح	لهمــا	بالتزويــج	مــن	بناتهــم.

فهــؤالء	جميعــا	قــد	فعلــوا	الكبائــر	وكان	النبــي	يعاقبهــم	علــى	ما	
فعلــوه	دون	أن	يخرجهــم	عن	اإلســالم.	وكأنمــا	يريد	اإلمام	عليه	
الّســالم	أن	يقــول:	علــى	فــرض	التســليم	بأنــي	قبلــت	الحكومــة،	
وبعــد	القــول	بأنهــا	معصيــة	كبيــرة	فإنهــا	ال	تســتلزم	الكفــر،	ألن	

فاعــل	الكبيــرة	ليــس	كافــرا	كمــا	اتّضح.

هــذا	مــن	جهــة،	ومــن	جهــة	أخــرى	اذا	كان	اإلمــام	قــد	أخطــأ	
وضــّل	بســبب	التحكيــم	فمــا	ذنــب	بقيــة	المســلمين	التابعيــن	لــه	
حتــى	يقتلهــم	الخــوارج	ويمثّلــوا	بهــم	كمــا	فعلــوا	مــع	كثيريــن؟



إجتماع	الَحَكَمين

ــؤدي	 ــن	ي ــن	ل ــاع	الحكمي ــأن	اجتم ــدرك	ب ــالم	ي ــه	الّس كان	علي
الــى	نتيجــة،	ولكــن	مــع	ذلــك	تــرك	األمــور	لمســارها	عســى	أن	
يهتــدي	قومــه	مــع	الوقــت	ويصلــح	أمــر	األمــة،	لذلــك	نــرى	انــه	
قــد	أعطــى	مــدة	ســنة	كاملــة	للحكميــن	يجتمعــان	خاللهــا،	فقــال:

ــِم؟ ــي	التَّْحِكي ــالً	فِ ــْم	أََج ــَك	َوبَْينَهُ ــَت	بَْينَ ــَم	َجَعْل ــْم:	لِ ــا	قَْولُُك َوأَمَّ

	 ــلَّ ــُم،	َولََع ــَت	اْلَعالِ ــُل،	َويَتَثَبَّ ــَن	اْلَجاِه ــَك	لِيَتَبَيَّ ــُت	ذلِ ــا	فََعْل فَإِنََّم

ــِة،	َوالَ	تُْؤَخــُد	 اللــهَ	أَْن	يُْصلـِـَح	فـِـي	هــِذِه	اْلهُْدنـَـِة	أَْمــَر	هــِذِه	األُمَّ

. ِل	اْلَغــيِّ ،	َوتَْنقـَـاَد	أِلَوَّ بِأَْكظَاِمهـَـا	)1(	فَتَْعَجــَل	َعــْن	تَبَيُّــِن	اْلَحــقِّ

)خطبة	125(

ــم	األشــعري	 ــن	تحكي ــالم	م ــه	الّس ــل	علي ــن	أن	يأم ــف	يمك وكي
خيــرا،	وقــد	علــم	موقفــه	منه	منذ	حــرب	الجمل،	حتــى	الخوارج	
إال	لعلمهــم	بعــدم	ميلــه	لعلــّي،	فيــوم	صفيــن	عندمــا	 لــم	يختــاروه
ــم،	كان	جــواب	 ــاس	للتحكي ــن	عب ــالم	إســم	اب ــه	الّس طــرح	علي
الخــوارج:	»ال	نريــد	اال	رجــال	هــو	منــك	ومــن	معاويــة	ســواء،	

ليــس	الــى	واحــد	منكمــا	بأدنــى	مــن	اآلخــر«	)2(.

)1(	االكظام	جمع	َكظَم	محركة:	مخرج	النفس.واالخذ	باالكظام:	
المضايقة	واالشتداد	بسلب	المهلة.

)2(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	2	-	ص	228



الطرفيــن	علــى	حد	ســواء،	ان	لم	 فَحَكــم	أهــل	العــراق	ميلــه	الــى
يكــن	الــى	معاويــة	أقــرب،	بينمــا	َحَكــم	أهــل	الشــام	يتفانــى	فــي	
ســبيل	معاويــة	ضــد	علــّي،	فــأي	عــدل	يمكــن	أن	ينجــم	عنهمــا	

بعــد	هــذا؟

إجتمــع	الحكمــان	فــي	دومــة	الجندل	للتباحــث،	وإســتمر	لقاءهما	
مــدة	مــن	الزمــن،	تمكــن	خاللهــا	إبــن	العــاص	مــن	إكتســاب	ثقة	
يبــدأ	 األشــعري	بالمخادعــة	والمراوغــة،	فــكان	عندمــا	يخاطبــه
بقولــه:	يــا	صاحــب	رســول	اللــه،	وكان	يعطيــه	صــدر	المجلــس	
دائمــا	ويقّدمــه	للصــالة،	وال	يتكلــم	قبلــه،	والــى	مــا	شــاكل	ذلــك.

كانــت	فكــرة	األشــعري	التــي	جــاء	بهــا	أن	يعــزل	كالً	مــن	علــّي	
ــك	 ــن	عمــر،	وذل ــه	ب ــى	المســلمين	عبدالل ــي	عل ــة	ويولّ ومعاوي
ــن	 ــد.	ولك ــن	جدي ــاب	م ــن	الخطّ ــر	ب ــيرة	ُعم ــاء	س بقصــد	إحي
عمــرو	بــن	العــاص	رفــض	ذلــك،	فإقتــرح	ابــو	موســى	شــيئا	
ــن	 ــورى	بي ــر	ش ــرك	األم ــا	وت ــن	مع ــزل	اإلثني ــو	ع ــر	وه آخ
المســلمين،	يختــارون	ألنفســهم	مــن	شــاءوا.	وتــم	اإلتفــاق	علــى	
ــن	العــاص	 ــّدم	عمــرو	ب ــاس	ق ــه	للن ــك،	وعندمــا	أرادا	إعالن ذل
األشــعري	للتكلــم	قبلــه	كالعــادة،	فاعتلــى	المنبــر	وقــال	من	جملة	

كالمــه:

»قــد	أجمــع	رأيــي	ورأي	صاحبــي	علــى	خلــع	علــّي	ومعاويــة،	
وان	يُســتقبل	هــذا	األمــر	فيكون	شــورى	بيــن	المســلمين،	يولّون	



أمورهــم	مــن	أحبــوا،	وانــي	خلعــت	عليــا	ومعاويــة،	فاســتقبلوا	
أموركــم	وولـّـوا	مــن	رأيتمــوه	لهــذا	األمــر	أهــال«.

ثــم	تبعــه	عمــرو	بــن	العــاص	فاعتلــى	المنبــر	وقــال:	»إن	هــذا	
قــد	قــال	مــا	ســمعتم	وخلــع	صاحبــه،	وانــا	أخلــع	صاحبــه	وأثبت	

صاحبــي	معاويــة	فــي	الخالفــة«	)1(

وبــاء	أمــر	الحكميــن	بالفشــل،	إذ	تــركا	القــرآن	وحكمــا	برأيهما،	
ــذ	 ــراه	من ــا	كان	ي ــه	بم ــر	قوم ــالم	يذّك ــه	الّس ــام	علي ــاد	اإلم فع

البدايــة،	موضحــاً	رأيــه	فــي	التحكيــم،	حيــث	قــال:

ــَم	اْلَحَكَمــاِن	لِيُْحيِيـَـا	َما	أَْحيــا	اْلقُْرآُن،	َويُِميتـَـا	َما	أََماَت ــا	ُحكِّ فَإِنَمَّ

اْلقـُـْرآُن،	َوإِْحيـَـاُؤهُ	االْجتِمــاُع	َعلَْيــِه،	َوإَِماتَتـُـهُ	االْفتـَـَراُق	َعْنــهُ،	

هـُـْم	إِلَْينـَـا	اتَّبَُعونَا.	 نـَـا	اْلقـُـْرآُن	إِلَْيِهــُم	اتَّبَْعنَاهـُـم،	َوإِْن	َجرَّ فـَـإِْن	َجرَّ

ــْم،	َوالَ	 ــْم	َعــْن	أَْمِرُك ــرا	)1(	َوالَ	َختَْلتُُك ــْم	بُْج ــا	لَُك ــْم	آِت	الَأَبَ فَلَ

لبَّْســتُهُ	َعلَْيُكــْم،	إِنََّمــا	اْجتََمــَع	َرْأُي	َملَئُِكــْم	َعلَى	اْختِيـَـاِر	َرُجلَْيِن،	

	 يـَـا	اْلقـُـْرآَن،	فَتَاهـَـا	َعْنــهُ،	َوتـَـَرَكا	اْلَحــقَّ أََخْذنـَـا	َعلَْيِهَمــا	أاَلَّ	يَتََعدَّ

َوهَُمــا	يُْبِصَرانـِـِه،	َوَكاَن	اْلَجــْوُر	هََواهَُمــا	فََمَضيـَـا	َعلْيــِه،	َوقـَـْد	

ــِد	 ْم ــْدِل،	َوالصَّ ــِة	بِاْلَع ــي	اْلُحُكوَم ــا	فِ ــتِْثنَاُؤنَا	َعلَْيِهَم ــبََق	اس َس

	ُســوَء	َرْأيِِهَمــا،	َوَجــْوَر	ُحْكِمِهَما.)خطبــة	127( لِْلَحــقِّ

وقال	أيضا	في	هذا	الشأن:

)1(	شرح	ابن	ابي	الحديد	ج	2	-	ص	255



فأَْجَمــَع	َرْأُي	َملَئِكــْم	َعلـَـى	أَِن	اْختـَـاُروا	َرُجلَْيــِن،	فَأََخْذنَا	َعلَْيِهَما

أَْن	يَُجْعِجَعــا	)2(	ِعْنــَد	اْلقُْرآِن،	والَ	يَُجاِوَزاهُ،	َوتَُكوَن	أَْلِســنَتُهُما	

ــا	 	َوهَُم ــَرَكا	اْلَحــقَّ ــهُ،	َوتَ ــا	َعْن ــهُ	)3(	فَتَاهَ ــا	تَبََع ــهُ	َوقُلُوبُهَُم َمَع

يُْبِصَرانـِـِه،	َوَكاَن	اْلَجــْوُر	هََواهَُمــا،	َواإلْعِوَجــاُج	َدْأبَهَُمــا،	َوقَْد	

	 َســبََق	اْســتِْثنَاُؤنَا	َعلَْيِهَمــا	فِــي	اْلُحْكــِم	بِاْلَعــْدِل	َواْلَعَمــِل	بِاْلَحــقِّ

ُســوَء	َرْأيِِهَمــا	َوَجــْوَر	ُحْكِمِهَمــا،	َوالثِّقَــةُ	فِــي	أَْيِدينَــا	أِلَْنفُِســنَا،	

،	َوأَتَيـَـا	بَِمــا	الَ	يُْعــَرُف	ِمــْن	َمْعُكــوِس	 ِحيــَن	َخالفـَـا	َســبِيَل	اْلَحــقِّ

اْلُحْكِم.)خطبــة	177(

ــه	 ــاء	ب ــا	ج ــا	رفضــه	لم ــن	صريح ــالم	يُعل ــه	الّس ــام	علي فاإلم
الحكمــان،	وذلــك	ألن	شــرط	تحكيمهمــا	كان	أن	يعمــال	بالقــرآن	
وســنة	النبــّي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم،	ال	يتجــاوزان	ذلك،	
ولكنهمــا	حكمــا	تبعــاً	ألهوائهمــا،	فــال	حــرج	بعد	هــذا	أن	يرفض	

اإلمــام	عليــه	الّســالم	حكمهمــا.

نهاية	المطاف	مع	الخوارج

ــه	 ــام	علي ــرر	اإلم ــة،	ق ــت	الهدن ــان	وانته ــل	الحكم ــا	فش عندم
الّســالم	المســير	الــى	معاويــة	مــن	جديــد،	ولكــن	الخــوارج	كانوا	

)1(	البُْجر	بضم	الباء:	الشر	واالمر	العظيم.
)2(	يَُجْعِجَعا:	من	جعجع	البعير	إذا	برك،	ولزم	الَجْعجاع	أي	

االرض،	أي	أن	يقيما	عند	القرآن.
)3(	والتبع	محركاً:	التابع،	للواحد	والجمع.وتاها:	أي	ضالً



يشــّكلون	خطــرا	حقيقيــا	علــى	الكوفــة	فيمــا	لــو	خــرج	رجالهــا	
ــع	الخــوارج	فــي	منطقــة	تبعــد	 لحــرب	معاويــة.	وقــد	كان	تجمُّ
ــم	 ــاء	أمره ــرأى	إنه ــة،	ف ــة	تدعــى	الحروري ــن	الكوف ــن	م ميلي
الــى	معاويــة،	وكان	عليــه	الّســالم	يعلــم	يقينــا	بــأن	 قبــل	التوّجــه
ــراه	 ــن	ينجــو	منهــم	عشــرة،	فن ــه	ل ــه،	وأن ــى	يدي مصيرهــم	عل
ــد	عبــروا	 ــأن	القــوم	ق ــه	ب ــه	يخبرون ــد	جــاءه	بعــض	أصحاب وق

النهــر،	يقــول:

َمَصاِرُعهُــْم	ُدوَن	النُّْطفَــِة،	َواللــِه	الَ	يُْفلِــُت	ِمْنهُــْم	َعَشــَرةٌ،	َوالَ

يَْهلِــُك	ِمْنُكــْم	َعَشــَرةٌ.	)خطبــة	58(

تســعة،	 وهكــذا	كان،	فقــد	قُتــل	مــن	أصحــاب	علــي	عليه	الّســالم
مؤقتا،	 وأفلــت	مــن	الخــوارج	ثمانيــة،	ولكــن	تلك	كانــت	نهايتهــم
واال	فإنهــم	باقــون	فــي	أصالب	الرجال،	وســيأتي	يــوم	يظهرون	
فيــه	مــن	جديــد،	لذلــك	قــال	عنــد	نهايــة	المعركــة	وقــد	أخبــره	

أصحابــه	بــأن	القــوم	هلكــوا	بأجمعهم:

ــَراَراِت ــاِل،	َوقَ َج ــالَِب	الرِّ ــي	أَْص ــٌف	فِ ــْم	نُطَ ــه،	إِنَّهُ َكالَّ	َوالل

ــوَن	 ــى	يَُك ــَع	)2(	َحتَّ ــْرٌن	قُِط ــْم	قَ ــَم	ِمْنهُ ــا	نََج ــاِء	)1(	ُكلََّم النَِّس

ــالَّبِيَن.)خطبة	59( ــاً	َس ــْم	لُُصوص آِخُرهُ

ويبقى	أن	نقول:	اّن	الخوارج	بالرغم	من	ضاللهم	فإنهم

)1(	قََرارات	النساء:	كناية	عن	االرحام.
)2(	ُكلّما	نََجَم	منهم	قَْرٌن	قُِطَع:	كلما	ظهر	أوطلع	منهم	رئيس	قُتل



عليــه	الّســالم	 أوصــى	اإلمــام 	كانــوا	خيــرا	مــن	معاويــة،	لذلــك
بعــدم	قتالهــم	مــن	بعــده	مبــررا	ذلــك	بقولــه:

	فَأَْخطَــأَهُ، الَ	تَْقتُلـُـوا	اْلَخــَواِرَج	بَْعــِدي،	فَلَْيــَس	َمــْن	طَلـَـَب	اْلَحــقَّ

َكَمــْن	طَلـَـَب	اْلبَاِطــَل	فَأَْدَرَكــهُ	.)خطبــة	60(

فهــو	انمــا	قاتلهــم	ألنهــم	خرجــوا	عليــه	ونقضــوا	بيعتــه،	فــكان	
مــن	واجبــه	قتالهــم	ورّدهــم	الــى	طاعتــه،	وأمــا	بعد	وفاتــه	فليس	
علــى	المســلمين	ان	يحملــوا	عــبء	قتالهــم،	واإلمام	عليه	الّســالم	
يقــارن	بينهــم	وبيــن	معاويــة،	فهم	قــد	طلبوا	الحق	ولكــن	أخطأوا	
طريقــه،	بينمــا	معاويــة	كان	يعــرف	الحــق	ولكنــه	كان	يرفضــه	
ويســعى	الــى	الباطــل	وقــد	أدركــه،	فهــو	شــر	منهــم	لذلــك	أمــر	

قومــه	بقتالــه	مــن	بعــده،	فقــال	موصيــا	لهــم:

ــوِم ــُب	اْلبُْلُع ــٌل	َرْح ــِدي	َرُج ــْم	)1(	بَْع ــيَْظهَُر	َعلَْيُك ــهُ	ِس ــا	إنِّ أم

)2(	ُمْنَدِحــُق	اْلبَْطــِن	)3(	يـَـأُْكُل	َمــا	يَِجــُد،	َويَْطلـُـُب	َمــا	الَ	يَِجــُد،	

فَاْقتُلُــوهُ،	َولَــْن	تَْقتُلُوهُ.)خطبــة	56(

ثــم	يتنبــأ	عليــه	الّســالم	بمــا	ســيكون	عليــه	أمــر	الخــوارج	مــن	
بعــده،	فيخاطبــم	قائــال:

)1(	سيَْظهَُر	عليُكم:	سيغلب.
)2(	َرْحُب	البُْلُعوم:	واسُعهُ.

)3(	ُمْنَدِحُق	البَْطن:	عظيم	البطن	بارزه،	كأنه	لِِعظَِمِه	ُمْندلٌق	من	
بدنه	يكاد	يَبيُن	عنه،	وأصل	»اندحق«	بمعنى	انزلق.



أََمــا	إِنَُّكــْم	َســتَْلقَْوَن	بَْعــِدي	ُذالًّ	َشــاِمالً،	َوَســْيفاً	قَاِطعــاً،	َوأَثَــَرةً

)1(	يَتَِّخُذهَاالظَّالِمــوَن	فِيُكــْم	ُســنَّةً.)خطبة	56(

ــك	بعــد	أن	درس	حالهــم	وعــرف	طباعهــم،	 فهــو	يخبرهــم	بذل
فهــم	ثــاروا	عليــه	النهــم	اتهمــوه	بالكفــر،	وهــم	مســتمرون	فــي	
يعتقدونــه	معصيــة	تســتلزم	الكفــر،	 ســيرتهم	مــن	رفــض	كل	مــا
وكان	عليــه	الّســالم	يــدرك	اّن	األيــدي	التي	ستتســلم	الخالفة	من	
بعــده	ســتكون	أيــٍد	ظالمــة	تحكــم	بغير	الحــق،	ولذا	ســيثور	عليها	
الخــوارج،	وبالطبــع	فالحــكام	لــن	يســكتوا	عنهــم	بدورهــم،	بــل	
ســيطاردوهم	ويقتلوهــم	أينمــا	ُوجــدوا،	ولعــل	هــذا	مــن	أســباب	

عليــه	الّســالم	بعــدم	قتالهــم. وصيــةّ	اإلمــام

ــم	 ــم	ل ــالم	به ــه	الّس ــام	علي ــن	تواصــى	اإلم ــؤالء	الذي ــن	ه ولك
ــاس. ــي	بالن ــو	يصلّ ــه	وه ــدروا	ب ــه،	فغ يتواصــوا	ب

وبهــذا	نأتــي	الــى	نهايــة	مطافنــا	مــع	موضــوع	مــن	أهــم	
ــر	موضــوع	 ــكل	مباش ــلمين	بش ــّس	المس ــي	تم ــع	الت المواضي
الخلفــاء	والخالفــة،	وذلــك	بما	اســتفدناه	من	كالم	أميــر	المؤمنين	
علــّي	بــن	ابــي	طالــب	عليــه	الّســالم.	ولنــا	لقــاء	قريــب	آخــر	إن	
شــاء	اللــه	مــع	علــّي	عليــه	الّســالم	ومــع	موضــوع	آخــر	ال	يقــل	
أهميــة،	إذ	يتنــاول	»الطبقــات	االجتماعيــة«	وذلــك	مــن	خــالل	

نهــج	البالغــة.

)1(	االثَرة:	االستبداد	بفوائد	الملك.



 

الفهرس	الموضوعي

لكلمات	نهج	البالغة	الواردة	في	هذا	الكتاب

الخالفة	والخلفاء	

	لِلنَّــاِس	ِمــْن	أَِميــر	بـَـّر	أَْو	فَاِجر،	يَْعَمــُل	فِي	إِْمَرتـِـِه	اْلُمْؤِمُن،	 الَ	بـُـدَّ
ــِه	 ــُع	بِ ــا	ااْلَجــَل،	َويُْجَم ــهُ	فِيهَ ــُغ	الل ــُر،	َويُبَلِّ ــا	اْلَكافِ ــتَْمتُِع	فِيهَ َويَْس
ــِه	 ــُذ	بِ ــبُُل،	َويُْؤَخ ــِه	السُّ ــُن	بِ ،	َوتَأَْم ــُدوُّ ــِه	اْلَع ــُل	بِ ــيُء،	َويُقَاتَ اْلفَ
،	َويُْســتََراَح	ِمــْن	فَاِجر	 ،	َحتَّــى	يَْســتَِريَح	بَرٌّ ِعيــِف	ِمــَن	اْلقـَـِويِّ لِلضَّ

)خطبــة 40(

هُ،	 َوَمــَكاُن	اْلقَيِّــِم	بِاألَْمــِر	َمَكاُن	النِّظَام	ِمــَن	اْلَخَرِز	يَْجَمُعــهُ	َويَُضمُّ
	لـَـْم	يَْجتَِمــُع	بَِحَذافِيــِرِه	أَبَداً	 َق	َوَذهـَـَب،	ثـُـمَّ اْنقَطَــَع	النِّظَــاُم	تَفـَـرَّ فـَـإِِن

)خطبة 146(

ْلطَاُن	َوَزَعة	اللِه	فِي	أَْرِضِه	)حكمة 323( السُّ

َمــاِء	َوالَمَغانـِـِم	َواالَْحــَكاِم	 الَ	يَْنبَِغــي	أَْن	يَُكــوَن	َعلـَـى	اْلفـُـُروِج	َوالدِّ
ــهُ	َوالَ	 ــْم	نَْهَمتُ ــي	أَْمَوالِِه ــوَن	فِ ــُل،	فَتَُك ــلِِميَن	اْلبَِخي ــِة	اْلُمْس َوإَِماَم
ــِه،	َوالَ	 ــْم	بَِجفَائِ ــي	فَيَْقطََعهُ ــِه،	َوالَ	اْلَجافِ ــْم	بَِجْهلِ ــُل	فَيُِضلَّهُ اْلَجاِه
َوِل	فَيَتَِّخــَذ	قَْوماً	ُدوَن	قـَـْوم،	َوالَ	اْلُمْرتَِشــي	فِي	اْلُحْكِم	 الَجائـِـُف	لِلــدُّ
ــنَِّة	 فَيَْذهـَـَب	بِاْلُحقـُـوِق	َويَقــَف	بِهـَـا	ُدوَن	الَمقَاِطــِع	َوالَ	اْلَمعطِّــُل	لِلسُّ



ــةَ	)خطبــة 131( فَيُْهلِــَك	االُمَّ

الَ	يُقِيــُم	أَْمــَر	اللــِه	ُســْبَحانَهُ	إالَّ	َمــْن	الَ	يَُصانِــُع	َوالَ	يَُضــاِرُع	َوالَ	
يَتَّبِــُع	اْلَمطَاِمــَع	)حكمــة 105(

ــهُْم	 ُروا	أَْنفَُس ــدِّ ــْدِل	أَْن	يُقَ ــِة	اْلَع ــى	أَئِمَّ ــَرَض	َعل ــى	فَ ــهَ	تََعالَ 	الل إِنَّ
ــة 209( ــُرهُ	)خطب ــِر	فَْق ــَغ	بِاْلفَقِي ــالَ	يَتَبَيَّ ــاِس،	َكْي ــِة	النَّ بَِضَعفَ

ْدِر	)حكمة 166( يَاَسِة	َسَعةُ	الصَّ آلَةُ	الرِّ

	مــن	إِمرتكــم،	إاِلّ	أَن	أُقيــم	حقـّـاً،	أَو	أَدفــع	 	إِلــيَّ واللــه	لَِهــَي	أََحــبُّ
باطــالً	)خطبــة 33(

لمن	كانت	الوصية؟

ــةَ	ِمــْن	قَُريــش	ُغِرُســوا	فـِـي	هــَذا	اْلبَْطــِن	ِمــْن	هَاِشــم،	الَ	 	األَئِمَّ إِنَّ
تَْصلُــُح	َعلَــى	ِســَواهُْم،	َوالَ	تَْصلُــُح	اْلــُوالَةُ	ِمــْن	َغْيِرهــْم	)خطبــة 

)144

ــا	 ــَي	ِمنهَ 	َمَحلِّ ــُم	أَنَّ ــهُ	لَيَْعلَ ــالٌن،	َوإِنَّ ــا	فُ ــْد	تَقَمََّصه ــه	لَقَ ــا	َوالل أََم
ــة 3( ــا	)خطب َح ــَن	الرَّ ــِب	ِم 	القُْط ــلُّ َمَح

	َماَســلَِمْت	 	بِهَا	ِمــْن	َغْيِري،	َوَواللِه	أَلُْســلَِمنَّ لَقـَـْد	َعلِْمتـُـْم	أَنَّــي	أََحــقُّ
أُُموُر	اْلُمْســلِِميَن	)خطبة 73(

َوقـَـال	قَائـِـٌل:	إِنَّــَك	ياْبــَن	أبـِـي	طَالـِـب	َعلـَـى	هــَذا	األَْمــِر	لََحِريــٌص.	
	َوأَْقــَرُب،	 فَقُْلــُت:	بَــْل	أَْنتُــْم	َواللــِه	أْحــَرُص	َوأَْبَعــُد،	َوأَنَــا	أََخــصُّ
َوإِنََّمــا	طَلَْبــُت	َحقـّـاً	لـِـي	َوأَْنتـُـْم	تَُحولـُـوَن	بَْينـِـي	َوبَْينـَـهُ،	َوتَْضِربُوَن	



ــَن	 ــي	اْلمــالِء	اْلَحاِضِري ــِة	فِ ــهُ	بِاْلُحجَّ ْعتُ ــا	قَرَّ ــهُ،	فَلَمَّ ــي	ُدونَ َوْجِه
	َكأَنَّــهُ	بُِهــَت	الَ	يـَـْدِري	َمــا	يُِجيبُنـِـي	بـِـِه	)خطبــة 172( هـَـبَّ

َوأَْجَمُعوا	َعلَى	ُمنَاَزَعتِي	أَْمراً	هَُو	لِي	)خطبة 172(

فََجــَزْت	قَُرْيشــاً	َعنِّــي	اْلَجــَواِزي،	فَقَْد	قَطَُعــوا	َرِحِمي،	َوَســلَبُونِي	
ــي	)كتاب 36( ُســْلطَاَن	اْبــِن	أُمِّ

ــاَزَع	اْلُمْســلُِموَن	األَْمــَر	 ــا	َمضــى	صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه	تنَ فلمَّ
ِمــْن	بَْعــِدِه،	فََواللــِه	َمــا	َكاَن	يُْلقـَـى	فـِـي	ُروِعــي	َوالَ	يَْخطـُـُر	بِبَالـِـي،	
	اْلَعــَرَب	تُْزِعــُج	هــَذا	األَْمــَر	ِمــْن	بَْعــِدِه	صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه	 أَنَّ
ــوهُ	َعنِّــي	ِمــْن	بَْعــِدِه	)كتــاب 62( َعــْن	أَْهــِل	بَْيتـِـِه،	َوالَ	أَنَّهـُـْم	ُمنَحُّ

	الِواليـَـِة،	َوفِيِهــُم	الَوِصيَّــةُ	َوالِوَراثَةُ	)خطبة  لَهـُـْم	َخَصائـِـُص	َحــقِّ
)2

المؤامرة	الكبرى

ــاء	 ــه	الســالم	أنب ــن	علي ــر	المؤمني ــى	أمي ــت	إل ــا	انته ــوا:	لّم قال
ــال	 الســقيفة	بعــد	وفــاة	رســول	اللــه	صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه،	قَ
ــر	 ــا	أمي ــت	من ــوا:	قال ــت	االنصــار؟	قال ــا	قال ــالم:	م ــه	الس علي
	 ــأَنَّ ومنكــم	أميــر.	قَــال	عليــه	الســالم:	فَهَــالَّ	اْحتََجْجتُــْم	َعلَْيِهــْم	بِ
ــأَْن	يُْحَســَن	إِلَــى	 ــى	بِ َرُســوَل	اللــِه	صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه	َوصَّ
ــاَوَز	َعــْن	ُمِســيئِِهْم؟	قالــوا:	ومــا	فــي	هــذا	مــن	 ُمْحِســنِهْم،	َويُتََج
ــِت	االمــارة	فِيهــْم	 ــْو	َكانَ ــال	عليــه	الســالم:	لَ الحّجــة	عليهــم؟	فقَ
ــٌش؟	قالــوا:	 ــْت	قَُرْي ــاَذا	قَالَ ــْم.	ثــم	قــال:	فََم ــةُ	بِِه ــِن	اْلَوِصيَّ ــْم	تَُك لَ



احتجــت	بأَنهــا	شــجرة	الرســول	صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه.	فقَــال	
ــة  ــَرةَ	)خطب ــوا	الَّثَم ــَجَرِة،	َوأََضاُع ــوا	بِالشَّ ــه	الســالم:	اْحتَجُّ علي

)66

ــِة	 َحاب ــوُن	بِالصَّ ــِة	َوال	َتَُك َحابَ ــةَ	بِالصَّ ــوُن	اْلِخالَفَ ــاهُ!	أَتَُك َواَعَجبَ
ــى،	وهــو:( ــذا	المعن ــي	ه ــه	شــعر	ف ــِة؟	وروي	ل َواْلقََرابَ

ــوَرى	َملَْكــَت	أُُموَرهُْم	*	فََكْيَف	بِهَذا	َواْلُمِشــيُروَن	 فـَـإِْن	ُكْنــَت	بِالشُّ
ُغيَُّب(

َوإِْن	كْنــَت	بِاْلقُْربـَـى	َحَجْجــَت	َخِصيَمهـُـْم	*	فََغْيــُرَك	أَْولـَـى	بِالنَّبـِـّي	
ــَرُب	)حكمة180( َوأَْق

ــقِيفَِة	بَِرُســوِل	 	اْلُمهَاِجــُروَن	َعلـَـى	األَْنَصــاِر	يـَـْوَم	السَّ ــا	اْحتـَـجَّ َولَمَّ
اللــه	صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه	فَلَُجــوا	َعلَْيِهــْم	فَــإِْن	يَُكــِن	اْلفَلَــُج	بِــِه	
	لَنـَـا	ُدونَُكــْم،	َوإِْن	يَُكــْن	بَِغْيــِرِه	فَااْلْنَصــاُر	َعلـَـى	َدْعَواهـُـْم	 فَاْلَحــقُّ

)كتــاب 28(

نََســباً،	 ــا	االْســتِْبداُد	َعلَْينَــا	بِهــَذا	اْلَمقــاِم	َونَْحــُن	األَْعلَــْوَن أمَّ
ــا	 ْت	َعلَْيهَ ــحَّ ــَرةً	َش ــْت	أَثَ ــا	َكانَ ــوِل	نَْوطــاً	فَإنَّهَ ُس وَن	بِالرَّ ــدُّ َواالَش
ــة 162( ــَن	)خطب ــوُس	آَخِري ــا	نُف ــَخْت	َعْنهَ ــْوم،	َوَس ــوُس	قَ نُفُ

ةً	أْولَى	بِاْلقََرابَِة،	َوتَاَرةً	أَْولَى	بِالطَّاَعِة	)كتاب 28( فَنَْحُن	َمرَّ

َوقـَـال	قَائـِـٌل:	إِنَّــَك	ياْبــَن	أبـِـي	طَالـِـب	َعلـَـى	هــَذا	األَْمــِر	لََحِريــٌص.	
ــَرُب	 	َوأَْق ــا	أََخــصُّ ــُد،	َوأَنَ ــِه	أْحــَرُص	َوأَْبَع ــْم	َوالل ــْل	أَْنتُ ــُت:	بَ فَقُْل



)خطبــة 172(

ــا	 ــَي	ِمنهَ 	َمَحلِّ ــُم	أَنَّ ــهُ	لَيَْعلَ ــالٌن،	َوإِنَّ ــا	فُ ــْد	تَقَمََّصه ــه	لَقَ ــا	َوالل أََم
ــى	 ــْيُل،	َوال	يَْرقَ ــي	السَّ ــِدُر	َعنِّ ــا،	يَْنَح َح ــَن	الرَّ ــِب	ِم 	القُْط ــلُّ َمَح

ــة 3( ــُر	)خطب 	الطَّْي ــيَّ إِلَ

	النَّاِس	بِهــَذا	األَْمِر	أَْقَواهُْم	َعلَْيــِه،	َوأَْعلَُمهُْم	 	أََحــقَّ أَيُّهـَـا	النَّــاُس،	إنَّ
بِأَْمــِر	اللــِه	فِيــِه،	فَــإِْن	َشــَغَب	َشــاِغٌب	اْســتُْعتَِب	فَــإِْن	أَبَــى	قُوتِــَل	

)173 )خطبة 

ــى	 ــَمْخُشوُش	َحتَّ ــُل	اْلـ ــاُد	اْلَجَم ــا	يُقَ ــاُد	َكَم ــُت	أُقَ ــي	ُكْن ــَت:	إِنِّ َوقُْل
ــَت،	َوأَْن	تَْفَضــَح	 	فََمَدْح ــُذمَّ ــْد	أََرْدَت	أَْن	تَ ــِه	لَقَ ــُر	الل ــَع،	َولََعْم أُبَايِ
ــي	أَْن	يَُكــوَن	 ــى	اْلُمْســلِِم	ِمــْن	َغَضاَضــة	فِ فَاْفتََضْحــَت!	َوَمــا	َعلَ

ــِه	)كتــاب 28( ــي	ِدينِ ــاّكاً	فِ ــْن	َش ــْم	يَُك ــا	لَ َمْظلُومــاً	َم

ــوا	 ــُكْت	يَقُولُ ــُمْلِك،	َوإْن	أَْس ــى	الـ ــَرَص	َعلَ ــوا	َح ــْل	يَقُولُ ــإِْن	أقُ فَ
ــة 5( ــْوِت	)خطب ــَن	الَم ــزَع	ِم َج

نقد	الخلفاء

فَيـَـا	َعَجبــاً!!	بَْينـَـا	هـُـَو	يَْســتَقِيلُها	فــي	َحيَاتـِـِه	إِْذ	َعقََدهـَـا	الَخــَر	بَْعــَد	
	َمــا	تََشــطََّرا	َضْرَعْيهـَـا	)خطبــة 3( َوفَاتـِـِه	لََشــدَّ

لـَـْم	تَُكــْن	بَْيَعتُُكــْم	إِيَّــاَي	فَْلتـَـةً	َولَْيَس	أَْمــِري	َوأَْمُرُكــْم	َواِحداً	)خطبة 
)6

ــنَّةَ،	 َم	األََوَد،	َوَداَوى	اْلَعَمــَد	َوأَقَــاَم	السُّ للــه	بــالء	فـُـالَن،	فَلَقَــْد	قَــوَّ



ـْوِب،	قَلِيــَل	اْلَعْيــِب،	أََصــاَب	 	الثّـَ ـَف	اْلفِْتنَــةَ،	َذهَــَب	نَقِــيَّ َوَخلّـَ
هَا،	أَدَّى	إِلَــى	اللــِه	طَاَعتَــهُ،	َواتَّقَــاهُ	بَِحقِّــِه،	 َخْيَرهَــا،	َوَســبََق	َشــرَّ
،	َوالَ	 ــالُّ بَة	الَ	يَْهتـَـِدي	بِهـَـا	الضَّ َرَحــَل	َوتََرَكهـُـْم	فـِـي	طـُـُرق	َمتََشــعِّ

ــِدي	)خطبــة 227( ــتَْيقُِن	اْلُمْهتَ يَْس

ــهَا،	 ــُن	َمسُّ ــا	َويَْخُش ــظُ	َكْلُمهَ ــنَاَء،	يَْغلُ ــْوَزة	َخْش ــي	َح ــا	ف فََصيََّرهَ
ــة 3( ــا	)خطب ــَذاُر	ِمْنهَ ــا	َوااْلْعتَ ــاُر	فِيهَ ــُر	الِعثَ َويَْكثُ

َحتَّــى	إِذا	َمَضــى	لَِســبِيلِِه	َجَعلَهـَـا	فــي	َجَماَعــة	َزَعــَم	أَنَّــي	أََحُدهـُـْم،	
ِل	ِمْنهُْم،	 	َمــَع	ااْلوَّ ْيــُب	فِيَّ ــوَرى	!	َمتـَـى	اْعتـَـَرَض	الرَّ فَيَاللــِه	َولِلشُّ

َحتَّــى	ِصــْرُت	أُْقــَرُن	إِلـَـى	هــِذِه	النَّظَائـِـِر	)خطبة 3(

ــن	 ــه	َوَمــاَل	ااْلَخــُر	لِِصْهــرِه،	َمــَع	هَ ــْم	لِِضْغنِ فََصَغــا	َرُجــُل	ِمْنهُ
ــِه	 ــَن	نَثِيل ــِه	بَْي ــاً	ِحْضنَْي ــْوِم،	نَافَِج ــُث	القَ ــاَم	ثَالِ ــى	أَْن	قَ ــن	إِلَ َوهَ

ــة 3( ــه	)خطب َوُمْعتَلَفِ

	ُدَعابَــةً	َوأَنِّــي	 	فِــيَّ ــاِم	أَنَّ َعَجبــاً	اِلْبــِن	النَّابَِغــِة،	يَْزُعــُم	أِلَْهــِل	الشَّ
اْمــُرٌؤ	تِْلَعابـَـةٌ	أَُعافـِـُس	َوأَُمــاِرُس،	لَقـَـْد	قـَـال	بَاِطــالً،	َونَطـَـَق	آثِمــاً	

)خطبــة 83(

قالــوا:	وقــام	إِليــه	رجــل	مــن	أهــل	الســواد	عنــد	بلوغــه	إلــى	هــذا	
الموضــع	مــن	خطبتــه،	فناولــه	كتــاباً،	فأقبــل	ينظــر	فيــه،	فلّمــا	
ــا	أميــر	المؤمنيــن،	 ــه	ابــن	عبــاس:	ي ــال	ل ــه	قَ فــرغ	مــن	قراءت
ــال	عليــه	الســالم:	 ــَردت	َمقالتــَك	مــن	حيــث	أَفضيــَت	فَقَ لــو	اطَّ
ْت.	قـَـال	ابــن	 	قـَـرَّ هَْيهـَـاَت	يَاْبــَن	َعبَّــاس!	تِْلــَك	ِشْقِشــقَةٌ	هـَـَدَرْت	ثـُـمَّ



عبــاس:	فواللــه	مــا	أَســفت	علــى	كالم	قــطّ	كأَســفي	علــى	ذلــك	
الــكالم	أاَلَّ	يكــون	أميــر	المؤمنيــن	عليــه	الســالم	بلــغ	منــه	حيــث	

أراد	)خطبــة 3(

ــِه	 ــَن	نَثِيلــِه	َوُمْعتَلَفِ ــِه	بَْي ــاً	ِحْضنَْي ــْوِم،	نَافَِج ــُث	القَ ــاَم	ثَالِ ــى	أَْن	قَ إِلَ
ــةَ	 ــل	نِْبتَ ــِه	يَْخَضُمــوَن	َمــاَل	اللــِه	َخْضــَم	ااْلبِ ــو	أَبِي ــاَم	َمَعــهُ	بَنُ َوقَ

ــة 3( ــِع	)خطب بِي الرَّ

اْستَأْثََر	فَأََساَء	ااْلثََرةَ	)خطبة 30(

مبررات	اإلمام	عليه	الّسالم

قَــال	عبداللــه	بــن	عبــاس	رحمــه	اللــه:	دخلــت	علــى	أَميــر	
المؤمنيــن	صلــوات	اللــه	عليــه	بــذي	قــار	وهــو	يخِصــف	نعلــه	
ــال:	 ــا!	ق ــةَ	له ــت:	ال	قيم ــذا	النعــل؟	فقل ــة	ه ــا	قيم ــي:	م ــال	ل فقَ
	مــن	إِمرتكــم،	إاِلّ	أَن	أُقيــم	حقـّـاً،	أَو	أَدفــع	 	إِلــيَّ واللــه	لَِهــَي	أََحــبُّ

ــة 33( باطــال	)خطب

ــا	 	َم ــلَِمنَّ ــِه	أَلُْس ــِري،	َوَوالل ــْن	َغْي ــا	ِم 	بِهَ ــقُّ ــي	أََح ــْم	أَنَّ ــْد	َعلِْمتُ لَقَ
ةً،	 	َخاصَّ َســلَِمْت	أُُمــوُر	اْلُمْســلِِميَن،	َولـَـْم	يَُكْن	فِيِهــا	َجْوٌر	إاِلَّ	َعلـَـيَّ
اْلِتَماســاً	أِلَْجــِر	ذلِــَك	َوفَْضلِــِه،	َوُزْهــداً	فِيَمــا	تَنافَْســتُُموهُ	)خطبــة 

)73

َوالَ	فـِـي	اْلِوالَيـَـِة	إِْربـَـةٌ	 َواللــِه	َمــا	َكانـَـْت	لـِـي	فـِـي	اْلِخالَفـَـِة	َرْغبـَـةٌ،
)205 )خطبة 



ــى	 ــَر	َعلَ اَء	أَْو	أَْصبِ ــذَّ ــد	َج ــوَل	بِيَ ــَن	أَْن	أَُص ــي	بَْي ــُت	أَْرتَئِ َوطَفِْق
ــة 3( ــاَء	)خطب ــة	َعْميَ طَْخيَ

أَْفلََح	َمْن	نَهََض	بَِجنَاح،	أِو	اْستَْسلََم	فَأَراَح	)خطبة 5(

ــْم	 ــُت	بِه ــي،	فََضنِْن ــُل	بَْيتِ ــٌن	إاِلَّ	أَْه ــي	ُمِعي ــَس	لِ ــإَِذا	لَْي ــْرُت	فَ فَنَظَ
ــة 26( ــْوِت	)خطب ــِن	الَم َع

ــْكُت	 ــهُ،	فَأَْمَس ــالَن	يُبَايُِعونَ ــَعلَى	فُ ــاُل	النَّاِس ــي	إاِلَّ	اْنثِيَ ــا	َراَعنِ فََم
ــْت	َعــِن	اإلْســالَِم،	 ــْد	َرَجَع ــاِس	قَ ــةَ	النَّ ــُت	َراِجَع ــى	َرأْي ــِدي	َحتَّ يَ
ــد	صلــى	اللــه	عليــه	وآله	فََخِشــيُت	 يَْدُعــوَن	إِلـَـى	َمْحــِق	ِديــِن	ُمَحمَّ
إِْن	لـَـْم	أَْنُصــِر	اإلْســالََم	أَْهلـَـهُ	أَْن	أََرى	فِيــِه	ثَْلمــاً	أَْو	هَْدمــاً،	تَُكــوُن	

	أَْعظَــَم	ِمــْن	فَــْوِت	ِوالَيَتُِكــم	)كتــاب 62( اْلُمِصيبَــةُ	بِــِه	َعلَــيَّ

أَيُّها	النَّاُس،	ُشقُّوا	أَْمَواَج	الفِتَِن	بُِسفُِن	النََّجاِة	)خطبة 5(

ــِر	أَْرِضــِه	 ارِع	بَِغْي ــا	كالــزَّ ــِر	َوْقــِت	إِينَاِعهَ ــي	الَّثَمــَرِة	لَِغْي َوُمْجتَنِ
)خطبــة 5(

خالفة	عثمان

ــاَس	 ــَد	النَّ ــاً،	َوأَْوَج ــَدَث	أَْحَداث ــِة	َوال	أَْح ــى	ااْلمَّ ــْد	َكاَن	َعلَ ــهُ	قَ إِنَّ
ــة 43( ــروا	)خطب ــوا	فََغيَّ 	نَقَُم ــمَّ ــوا،	ثُ ــاالً	فَقَالُ َمقَ

َوأَنـَـا	َجاِمــٌع	لَُكــْم	أَْمــَرهُ،	اْســتَأْثََر	فَأََســاَء	ااْلثـَـَرةَ	َوَجِزْعتـُـْم	فَأََســأْتُُم	
ــَزَع	)خطبة 30( الَج

ــِه	 ــَن	نَثِيلــِه	َوُمْعتَلَفِ ــِه	بَْي ــاً	ِحْضنَْي ــْوِم،	نَافَِج ــُث	القَ ــاَم	ثَالِ ــى	أَْن	قَ إِلَ



ــةَ	 ــل	نِْبتَ ــِه	يَْخَضُمــوَن	َمــاَل	اللــِه	َخْضــَم	ااْلبِ ــو	أَبِي ــاَم	َمَعــهُ	بَنُ َوقَ
ــة 3( ــِع	)خطب بِي الرَّ

	النَّــاَس	َوَرائــي،	َوقـَـِد	اْستَْســفَُروني	بَْينـَـَك	َوبَْينَهـُـْم،	َوَواللــِه	َمــا	 إِنَّ
أَْدِري	َمــا	أَقـُـوُل	لـَـَك!	َمــا	أَْعــِرُف	َشــْيئاً	تَْجهَلـُـهُ،	َوالَ	أَُدلُّــَك	َعلـَـى	
ــى	َشــْيء	 ــا	َســبَْقنَاَك	إِلَ ــُم،	َم ــا	نَْعلَ ــُم	َم ــَك	لَتَْعلَ ــهُ،	إِنَّ أَْمــر	الَ	تَْعِرفُ
ــا	 ــَت	َكَم ــْد	َرأَْي ــهُ،	َوقَ ــْيء	فَنُبَلَِّغَك ــا	بَِش ــهُ،	َوالَ	َخلَْونَ ــَرَك	َعْن فَنُْخبِ
ــى	 ــه	صل ــوَل	الل ــَت	َرُس ــِمْعنَا،	َوَصِحْب ــا	َس ــِمْعَت	َكَم ــا،	َوَس َرأَْينَ
ــُن	 ــةَ	َوالَ	اْب ــي	قَُحافَ ــُن	أَبِ ــا.	َوَمــا	اْب اللــه	عليــه	وآلــه	َكَمــا	َصِحْبنَ
	ِمْنــَك،	َوأَْنــَت	أَْقــَرُب	إِلـَـى	َرُســوِل	 اْلَخطَّــاِب	بِأَْولـَـى	بَِعَمــِل	اْلَحــقِّ
ــَت	 ــْد	نِْل ــا،	َوقَ اللــِه	صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه	َوِشــيَجةَ	َرِحــم	ِمْنهَُم

َمــْن	َصْهــِرِه	َمــا	لَــْم	يَنَــاالَ	)خطبــة 164(

	 ــِل	اْلَحــقِّ ــى	بَِعَم ــاِب	بِأَْولَ ــُن	اْلَخطَّ ــةَ	َوالَ	اْب ــي	قَُحافَ ــُن	أَبِ ــا	اْب َوَم
ِمْنــَك،	َوأَْنــَت	أَْقــَرُب	إِلَــى	َرُســوِل	اللــِه	صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه	
َوِشــيَجةَ	َرِحــم	ِمْنهَُمــا،	َوقـَـْد	نِْلــَت	َمــْن	َصْهــِرِه	َمــا	لـَـْم	يَنَاالَ.فَاللــهَ	
ــُر	ِمــْن	َعمــًى،	َوالَ	تَُعلّــُم	 اللــهَ	فِــي	نَْفِســَك!	فَإِنَّــَك	َواللــِه	َمــا	تُبَصَّ
ــةٌ	 يــِن	لَقَائَِم 	أَْعــالََم	الدِّ ــُرَق	لََواِضَحــةٌ،	َوإِنَّ 	اْلطُّ ِمــْن	َجْهــل،	َوإِنَّ

ــة 164( )خطب

	أَْفَضــَل	ِعبـَـادِ	اللــِه	ِعْنَد	اللــِه	إَِماٌم	َعاِدٌل،	هـُـِدَي	َوهََدي،	 فَاْعلـَـْم	أَنَّ
ــنََن	لَنَيَِّرةٌ،	 	السُّ فَأَقـَـاَم	ُســنَّةً	َمْعلُوَمــةً،	َوأََمــاَت	بِْدَعــةً	َمْجهُولَةً،	َوإِنَّ
	النَّــاِس	 	َشــرَّ 	اْلبـِـَدَع	لَظَاِهــَرةٌ،	لَهـَـا	أَْعــالٌَم،	َوإِنَّ لَهـَـا	أَْعــالٌَم،	َوإِنَّ



	بـِـِه،	فَأََمــاَت	ُســنَّةً	َمأُْخــوَذةً،	 	َوُضــلَّ ِعْنــَد	اللــِه	إَِمــاٌم	َجائـِـٌر	َضــلَّ
ــي	َســِمْعُت	َرُســوَل	اللــِه	صلــى	اللــه	 ــا	بِْدَعــةً	َمْتُروَكةً.َوإِن َوأَْحيَ
عليــه	وآلــه	يَقـُـوُل:	»يُْؤتـَـى	يـَـْوَم	اْلقِيَاَمــِة	بِاإلَمــاِم	اْلَجائـِـِر	َولَْيــَس	
ــا	 ــُدوُر	فِيهَ ــَم،	فَيَ ــاِر	َجهَنَّ ــي	نَ ــى	فِ ــاِذٌر،	فَيُْلقَ ــٌر	َوالَ	َع ــهُ	نَِصي َمَع

	يَْرتَبـِـطُ	فـِـي	قَْعِرهـَـا«.( َحــى،	ثـُـمَّ َكَمــا	تـَـُدوُر	الرَّ

ــِة	اْلَمْقتُــوَل،	فَإِنَّــهُ	 ــاَم	هــِذِه	األُمَّ َوإِنــي	أَْنُشــُدَك	اللــهَ	أْن	تَُكــوَن	إَِم
ــِة	إَِمــاٌم	يَْفتَُح	َعلَْيهـَـا	اْلقَْتــَل	َواْلقِتَاَل	 َكاَن	يُقـَـاُل:	يُْقتـَـُل	فـِـي	هــِذِه	األُمَّ
	اْلفِتـَـَن	فِيهـَـا،	 إِلــى	يـَـْوِم	اْلقُيَاَمــِة،	َويَْلبـِـُس	أُُموَرهـَـا	َعلَْيهـَـا،	َويَبـُـثُّ
ــاً،	 ــا	َمْوج ــوَن	فِيهَ ــِل،	يَُموُج ــَن	اْلبَاِط 	ِم ــقَّ ــُروَن	اْلَح ــالَ	يُْبِص فَ
ــوقَُك	 ــيِّقَةً	يَُس ــْرَواَن	َس 	لَِم ــنَّ ــالَ	تَُكونَ ــا	َمْرجــاً.	فَ ــوَن	فِيهَ َويَْمُرُج

ــي	اْلُعُمــِر.( 	َوتَقَضِّ ــنِّ َحْيــُث	َشــاَء	بَْعــَد	َجــالََل	السِّ

لُونـِـي،	َحتَّــى	أَْخــُرَج	 فَقـَـال	لـَـهُ	ُعْثـــَماُن:	َكلِّــِم	النَّــاَس	فـِـي	أَْن	يَُؤجِّ
ــِة	 ــا	َكاَن	بِاْلَمِدينَ ــالم:	َم ــه	الس ــال	علي ــْم،	فَقَ ــن	َمظَالِِمِه ــْم	ِم إِلَْيِه
فـَـالَ	أََجــَل	فِيــِه،	َوَمــا	َغــاَب	فَأََجلـُـهُ	ُوُصــوُل	أَْمــِرَك	إِلَْيــِه	)خطبــة 
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ــُر	 ــِه،	فَُكْنــُت	َرُجــالً	ِمــَن	اْلُمهَاِجِريــَن	أُْكثِ 	النَّــاَس	طََعنُــوا	َعلَْي إِنَّ
ــهُ	)كتــاب 1( 	ِعتَابَ ــلُّ اْســتِْعتَابَه	َوأُقِ

ــوم	الَ	 	َملُ ــُربَّ ــهُ،	فَ ــي	لَ ــاِدي	َوِهَدايَتِ ــِه	إِْرَش ــُب	إِلَْي ْن ــإِْن	َكاَن	الذَّ فَ
ــاب 28( ــهُ	)كت ــَب	لَ َذْن

يَاْبــَن	َعبَّــاس،	َمــا	يُِريــُد	ُعْثـــَماُن	إاِلَّ	أَْن	يََجَعلَنـِـي	َجَمــالً	نَاِضحــاً	



	أَْن	 	بََعــَث	إِلــيَّ 	أَْن	أَْخــُرَج،	ثـُـمَّ بِاْلَغــْرِب	أَْقبـِـْل	َوأَْدبـِـْر،	بََعــَث	إِلـَـيَّ
ــُت	 ــْد	َدفَْع ــِه	لَقَ ــُرَج،	َوالل 	أَْن	أَْخ ــيَّ ــُث	إِلَ ــَو	ااْلَن	يَْبَع 	هُ ــمَّ ــُدَم،	ثُ أَْق

َعْنــهُ	َحتَّــى	َخِشــيُت	أَْن	أَُكــوَن	آثِمــاً	)خطبــة 240(

لـَـْو	أََمــْرُت	بـِـِه	لَُكْنــُت	قَاتـِـالً،	أَْو	نَهَْيــُت	َعْنــهُ	لَُكْنــُت	نَاِصــراً،	َغْيَر	
	َمــْن	نََصــَرهُ	الَ	يَْســتَِطيُع	أَْن	يَقـُـوَل	َخَذلـَـهُ	َمــْن	أَنـَـا	َخْيــٌر	ِمْنــهُ،	 أَنَّ
َوَمــْن	َخَذلَــهُ	الَ	يَْســتَِطيُع	أَْن	يَقـُـوَل	نََصــَرهُ	َمــْن	هـُـَو	َخْيــٌر	ِمنِّــي.	
َوأَنـَـا	َجاِمــٌع	لَُكــْم	أَْمــَرهُ،	اْســتَأْثََر	فَأََســاَء	ااْلثـَـَرةَ	َوَجِزْعتـُـْم	فَأََســأْتُُم	
الَجــَزَع	َوللــِه	ُحْكــٌم	َواقـِـٌع	فــي	الُمْســتَأْثِِر	َوالَجــازِع	)خطبــة 30(

خالفة	اإلمام	عليه	الّسالم

ــوَن:	 ــا،	تَقُولُ ــى	أَْوالَِدهَ ــِل	َعلَ ــوِذ	اْلَمطَافِي ــاَل	اْلُع 	إِْقبَ ــيَّ ــْم	إِلَ فَأَْقبَْلتُ
ــِدي	 ــْم	يَ ــْطتُُموهَا،	َونَاَزَعْتُك ــي	فَبََس ــُت	َكفِّ ــةَ!	قَبَْض اْلبَْيَع ــةَ اْلبَْيَع

ــة 137( ــا	)خطب فََجاَذْبتُُموهَ

َواللــِه	َمــا	َكانـَـْت	لـِـي	فـِـي	اْلِخالَفـَـِة	َرْغبـَـةٌ،	َوالَ	فـِـي	اْلِوالَيـَـِة	إِْربـَـةٌ	
َولِكنَُّكــْم	َدَعْوتُُمونـِـي	إِلَْيهـَـا،	َوَحَمْلتُُمونـِـي	َعلَْيهـَـا	)خطبة 205(

ــوهٌ	 ــهُ	ُوُج ــراً	لَ ــتَْقبِلُوَن	أَْم ــا	ُمْس ــِري،	فإِنَّ ــتَِمُسوا	َغْي ــي	َواْلـ َدُعون
	 ــوُل	َوإِنَّ ــِه	اْلُعقُ ــُت	َعلَْي ــوُب،	َوالَ	تَْثبُ ــهُ	اْلقُلُ ــوُم	لَ ــَواٌن،	الَ	تَقُ َوأَْل

ــَرْت.( ــْد	تَنَكَّ ةَ	قَ ــَمَحجَّ ــْت	َواْلـ ــْد	أََغاَم ــاَق	قَ ااْلفَ

َواْعلَُمــوا	أَنِّــي	إْن	أََجْبتُُكــْم	َرِكْبــُت	بُِكــْم	َمــا	أَْعلـَـُم،	َولـَـْم	أُْصــِغ	إِلَى	
ــْم،	 ــا	َكأََحِدُك ــي	فَأَنَ ــِب،	َوإِْن	تََرْكتُُمونِ ــِب	اْلَعاتِ ــِل	َوَعْت ــْوِل	اْلقَائِ قَ
ــْم	 ــا	لَُك ــْم،	َوأَنَ ــوهُ	أَْمَرُك ــْن	َولَّْيتُُم ــْم	لِم ــَمُعُكْم	َوأَْطَوُعُك ــي	أَْس َولََعلِّ



ــي	أَِميــراً	)خطبــة 91( ــْم	ِمنِّ ــٌر	لَُك َوِزيــراً،	َخْي

ــُر	إاِلَّ	 ــْل	تُْبِص ــاِس،	فَهَ ــَن	النَّ ــْئَت	ِم ــُث	ِش ــَك	َحْي ــِرْب	بِطَْرفِ اْض
ــراً،	أَْو	بَِخيــالً	 ــِه	ُكْف ــةَ	الل َل	نِْعَم ــدَّ ــاً	بَ ــراً،	أَْو	َغنِيّ ــُد	فَْق ــراً	يَُكابِ فَقِي
	بِأُُذنـِـِه	َعــْن	َســْمِع	 داً	َكأَنَّ 	اللــِه	َوْفــراً،	أَْو	ُمتََمــرِّ اتََّخــَذ	اْلبُْخــَل	بَِحــقِّ

ــراً!	)خطبــة 129( اْلمَواِعــِظ	َوْق

ــَق	 ــَرى	َوفََس ــْت	أُْخ ــةٌ	َوَمَرقَ ــْت	طَائِفَ ــِر	نََكثَ ــُت	بِاألَْم ــا	نَهَْض فَلَمَّ
ــة 3( ــُروَن	)خطب ــط	آَخ وقس

ــَي	اللــهُ	بِقِتَــاِل	أَْهــِل	اْلبَْغــي	َواْلنَّْكــِث	َواْلفََســاِد	فِــي	 ــْد	أََمَرنِ أاَلَ	َوقَ
ــا	اْلقَاِســطُوَن	فَقَــْد	 ــا	النَّاِكثُــوَن	فَقَــْد	قَاتَْلــُت،	َوأَمَّ األَْرِض،	فَأَمَّ

ــة 192( ــُت	)خطب ْخ ــْد	َدوَّ ــةُ	فَقَ ــا	اْلَماِرقَ ــْدُت،	َوأَمَّ َجاهَ

الناكثون

ــوهُ	 ــْوٌم	فَقَتَلُ ــهُ	قَ ــَح	لَ ــةُ	َغَضــب،	فَأُتِي ــِه	فَْلتَ ــةَ	فِي ــْن	َعائَِش َوَكاَن	ِم
)خطبــة 1(

ــا	فاُلَنـَـةُ،	فَأَْدَرَكهـَـا	َرْأُي	اْلنَِّســاِء،	َوِضْغــٌن	َغــالَ	فـِـي	َصْدِرهَا	 َوأَمَّ
	، ــاَل	ِمــْن	َغْيــِري	َمــا	أَتَــْت	إِلَــيَّ ــْو	ُدِعيَــْت	لِتَنَ َكِمْرَجــِل	اْلقَْيــِن	َولَ
ــِه	 ــى	الل ــى،	َواْلِحَســاُب	َعلَ ــا	األُولَ ــُد	ُحْرَمتُهَ ــا	بَْع ــْل،	َولَهَ ــْم	تَْفَع لَ

)خطبــة 156(

داً	لِلطَّلـَـِب	بـِـَدِم	ُعْثمــاَن	إاِلَّ	َخْوفــاً	ِمــْن	 َواللــِه	َمــا	اْســتَْعَجَل	ُمتََجــرِّ
أَْن	يُطَالَــَب	بَِدِمــِه،	الَنَّــهُ	َمِظنَّتـُـهُ،	َولَــْم	يَُكــْن	فِــي	اْلقَــوِم	أَْحــَرُص	



ــُر	 ــَس	األَْم ــِه	لِيَْلتَبِ ــَب	فِي ــا	أَْجلَ ــطَ	بَِم ــأََراَد	أَْن	يَُغالِ ــهُ،	فَ ــِه	ِمْن َعلَْي
	)خطبــة 174( ــكُّ ــَع	الشَّ َويَقَ

	هــُؤالَِء	قـَـْد	تََمــاالُوا	َعلـَـى	َســْخطَِة	إَماَرتـِـى،	َوَســأَْصبُِر	َمــا	لـَـْم	 إنَّ
ْأي	 ُمــوا	َعلـَـى	فَيَالـَـِة	هــَذا	الرَّ أََخــْف	َعلـَـى	َجَماَعتُِكــْم،	فَإنَّهـُـْم	إْن	تَمَّ
ْنيَــا	َحَســداً	لَِمــْن	 اْنقَطَــَع	نِظَــاُم	اْلُمْســلِِميَن،	َوإنََّمــا	طَلَبُــوا	هــِذِه	الدُّ
ــا	)خطبــة  ــأََراُدوا	َردَّ	األُُمــوِر	َعلَــى	أَْدبَاِرهَ ــِه	فَ ــا	اللــهُ	َعلَْي أَفَاَءهَ
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	َواِحــد	ِمْنهَُمــا	يَْرُجــو	األَْمَر	لـَـهُ،	َويَْعِطفُهُ	َعلَْيــِه	ُدوَن	َصاِحبِِه،	 ُكلُّ
	واِحــد	 ــِه	بََســبَب.	ُكلُّ اِن	إِلَْي ــدَّ ــى	اللــِه	بَِحْبــل،	َوالَ	يَُم ــاِن	إِلَ الَ	يَُمتَّ
ــا	قَلِيــل	يُْكَشــُف	قِنَاُعــهُ	بـِـِه!	 	لَِصاِحبـِـِه،	َوَعمَّ ِمْنهَُمــا	َحاِمــُل	َضــبٍّ
ــَس	هــَذا،	 	هــَذا	نَْف ــوا	الَّــِذي	يُِريــُدوَن	لَيَْنتَِزَعــنَّ ــْن	أََصابُ َواللــِه	لَئِ

	هــَذا	َعلـَـى	هــَذا	)خطبــة 148( َولَيَأْتِيـَـنَّ

نبايعــك	علــى	أَنـّـا	شــركاُؤَك	فــي	هــذا	االَمــر.	فقــال:	الَ،	َولِكنَُّكَما	
ةَ	َواإلْســتََعانَِة،	َوَعْونـَـاِن	َعلـَـى	اْلَعْجــِز	َواألََوِد	 َشــِريَكاِن	فـِـي	اْلقُّــوَّ

)192 )خطبة 

ــاُء،	 ــِه	ااْلَم ــَك	بِ ــاُء،	َوُملِ ــِه	النَِّس َج	بِ ــُزوِّ ــْد	تُ ــهُ	قَ ــْو	َوَجْدتُ ــِه	لَ َوالل
ــْدُل،	 ــِه	الَع ــاَق	َعلَْي ــْن	َض ــَعةً،	َوَم ــْدِل	َس ــي	الَع 	ف ــإِنَّ ــهُ،	فَ لََرَدْدتُ

ــة 15( ــُق	)خطب ــِه	أَضيَ ــْوُر	َعلَْي فَالَج

	َشــْيء	 لَقـَـْد	نَقَْمتُمــا	يَِســيراً،	َوأَْرَجأْتَُمــا	َكثِيــراً،	أاَلَ	تُْخبَِرانـِـي،	أَيُّ
	قَْســم	اْســتَأْثَْرُت	َعلَْيُكَمــا	بِِه؟	 	َدفَْعتُُكَمــا	َعْنــهُ؟	وأَيُّ لَُكَمــا	فِيــِه	َحــقٌّ



ــهُ،	أَْم	 ــُت	َعْن ــلِِميَن	َضُعْف ــَن	اْلُمْس ــٌد	ِم 	أََح ــيَّ ــهُ	إِلَ ــّق	َرفََع 	َح أَْم	أَيُّ
ــأُْت	بَابَــهُ	)خطبــة 205( َجِهْلتُــهُ،	أَْم	أَْخطَ

	بِالبَْيَعــِة،	 يَْزُعــُم	أَنَّــهُ	قَــْد	بَايَــَع	بِيَــِدِه،	َولَــْم	يُبَايــْع	بِقَْلبِــِه،	فَقَــْد	أَقَــرَّ
َوادََّعــى	الَولِيَجــةَ	فَْليـَـأِْت	َعلَْيهـَـا	بِأَْمــر	يُْعــَرُف،	َوإاِلَّ	فَْليَدُخــْل	فِيَما	

َخــَرَج	ِمْنــهُ	)خطبــة 8(

ــإِْن	ُكْنتُمــا	بَايَْعتُمانِــي	طَائَِعْيــِن،	فاْرِجَعــا	َوتُوبَــا	إِلَــى	اللــِه	ِمــْن	 فَ
قَِريــب،	َوإِْن	ُكْنتُمــا	بَايَْعتُمانـِـي	َكاِرهَْيــِن،	فَقـَـْد	َجَعْلتُما	لـِـي	َعلَْيُكَما	
ــاب  ــةَ	)كت ــَراِرُكَما	اْلَمْعِصيَ ــةَ،	َوإِْس ــا	الطَّاَع ــبِيَل	بِإِْظهَاِرُكَم السَّ

)54

داً	لِلطَّلـَـِب	بـِـَدِم	ُعْثمــاَن	إاِلَّ	َخْوفــاً	ِمــْن	 َواللــِه	َمــا	اْســتَْعَجَل	ُمتََجــرِّ
أَْن	يُطَالَــَب	بَِدِمــِه،	الَنَّــهُ	َمِظنَّتـُـهُ،	َولَــْم	يَُكــْن	فِــي	اْلقَــوِم	أَْحــَرُص	
ــُر	 ــَس	األَْم ــِه	لِيَْلتَبِ ــَب	فِي ــا	أَْجلَ ــطَ	بَِم ــأََراَد	أَْن	يَُغالِ ــهُ،	فَ ــِه	ِمْن َعلَْي

). ــكُّ ــَع	الشَّ َويَقَ

َوَواللــِه	َمــا	َصنـَـَع	فـِـي	أَْمــِر	ُعْثمــاَن	َواِحــَدةً	ِمــْن	ثـَـالَث:	لَئـِـْن	َكاَن	
اْبــُن	َعفَّــاَن	ظَالِمــاً	َكَمــا	َكاَن	يَْزُعــُم	لَقـَـْد	َكاَن	يَْنبَِغــي	لـَـهُ	أَْن	يَُواِزَر	
قَاتِلِيــِه	َوأَْن	يُنَابـِـَذ	نَاِصِريــِه،	َولَئـِـْن	َكاَن	َمْظلُومــاً	لَقـَـْد	َكاَن	يَْنبَِغــي	
ــْن	َكاَن	 ِريــَن	فِيــِه	َولَئِ لَــهُ	أَْن	يَُكــوَن	ِمــَن	الُمنَْهنِِهيــَن	َعْنــهُ	َواْلُمَعذِّ
فـِـي	َشــّك	ِمــَن	اْلَخْصلَتَْيــِن،	لَقـَـْد	َكاَن	يَْنبَِغي	لـَـهُ	أَْن	يَْعتَِزلـَـهُ	َويَْرُكَد	
َجانِبــاً	َويـَـَدَع	النَّــاَس	َمَعــهُ،	فََمــا	فََعــَل	َواِحــَدةً	ِمــَن	الثَّــالَِث،	َوَجاَء	

بِأَْمــر	لـَـْم	يُْعــَرْف	بَابـُـهُ،	َولـَـْم	تَْســلَْم	َمَعاِذيــُرهُ	)خطبــة 174(



	ُمْنَكــراً،	َوالَ	َجَعلُوا	بَْينـِـي	َوبَْينَهـُـْم	نَِصفاً،	 َواللــِه	َمــا	أَْنَكــُروا	َعلـَـيَّ
ــة  ــفَُكوهُ	)خطب ــْم	َس ــوهُ،	َوَدمــاً	هُ ــْم	تََرُك ــاً	هُ ــوَن	َحقّ ــْم	لَيَْطلُبُ َوإِنَّهُ

)22

ــُر	 ــِه،	فَُكْنــُت	َرُجــالً	ِمــَن	اْلُمهَاِجِريــَن	أُْكثِ 	النَّــاَس	طََعنُــوا	َعلَْي إِنَّ
بَْيــُر	أَْهــَوُن	َســْيِرِهَما	 	ِعتَابَــهُ،	َوَكاَن	طَْلَحــةُ	َوالزُّ اْســتِْعتَابَه	َوأُقِــلُّ
فِيــِه	اْلَوجيـِـُف	َوأَْرفـَـُق	ِحَدائِِهَمــا	اْلَعنِيــُف،	َوَكاَن	ِمــْن	َعائَِشــةَ	فِيــِه	

فَْلتـَـةُ	َغَضــب،	فَأُتِيــَح	لـَـهُ	قـَـْوٌم	فَقَتَلـُـوهُ	)كتــاب 1(

ــْن	 ــفَُكوهُ،	فَلَئِ ــْم	َس ــاً	هُ ــوهُ،	َوَدم ــْم	تََرُك ــاً	هُ ــوَن	َحقّ ــْم	لَيَْطلُبُ َوإِنَّهُ
	لَهـُـْم	لَنَِصيبَهـُـْم	ِمْنــهُ،	َولَئـِـْن	َكانـُـوا	َولـُـوهُ	 ُكْنــُت	َشــِريَكهُْم	فِيــِه	فـَـإِنَّ
تِِهْم	لََعلَى	أَْنفُِســِهْم	 	أَْعظََم	ُحجَّ ُدونــي،	فََمــا	التَّبَِعــةُ	إاِلَّ	ِعْنَدهـُـْم،	َوإِنَّ

)خطبــة 22(

ــَر	ِحْزبـَـهُ	َواْســتَْجلََب	َجلَبَهُ	لِيَُعــوَد	الَجْوُر	 ــْيطَاَن	قـَـْد	َذمَّ 	الشَّ أاَلَ	وإِنَّ
ــِه،	….	يَْرتَِضُعــوَن	 ــِه،	َويَْرِجــَع	البِاِطــُل	إِلَــى	نَِصابِ إِلَــى	أَْوطَانِ

أُّمــاً	قـَـْد	فَطََمــْت	َويُْحيـُـوَن	بِْدَعــةً	قـَـْد	أُِميتـَـْت	)خطبــة 22(

ــْد	َزَعْمتُمــا	أَنِّــي	قَتَْلــُت	ُعْثمــاَن،	فَبَْينِــي	َوبَْينَُكَمــا	َمــْن	تََخلَّــَف	 َوقَ
ــْدِر	 	اْمــِرىء	بَقَ ــَزُم	ُكلُّ 	يُْل ــِة،	ثُــمَّ َعنِّــي	َوَعْنُكَمــا	ِمــْن	أَْهــِل	اْلَمِدينَ

َمــا	اْحتََمــَل	)كتــاب 54(

ــْدِم	َحتَّــى	يَِصــَل	 ــوِل	اللَّ ــاُم	َعلــى	طُ ــِع	تَنَ بُ ــوُن	كالضَّ َواللــِه	الَ	أَُك
إِلَْيهـَـا	طَالِبُهـَـا،	َويَْختِلَهـَـا	َراِصُدهــا	َولِكنِّــي	أَْضــِرُب	بِالُمْقبـِـِل	إِلـَـى	
ــاِمِع	الُمِطيــِع	الَعاِصــَي	الُمريــَب	أَبَداً،	 	الُمْدبـِـَر	َعْنــهُ،	َوبِالسَّ الَحــقِّ



	يَْوِمــي.	فََواللــِه	َمــا	ِزلــُت	َمْدفُوعــاً	َعــْن	َحقِّــي،	 َحتَّــى	يَأْتـِـَي	َعلـَـيَّ
،	ُمْنــُذ	قَبـَـَض	اللــهُ	تعالــى	نَبِيَّــهُ	صلــى	اللــه	عليــه	 ُمْســتَأْثَراً	َعلـَـيَّ

وآلــه	َحتَّــى	يـَـْوِم	النَّــاِس	هــَذا	)خطبــة 6(

	ااْلَن	أَْعظـَـَم	أَْمِرُكَمــا	 ــْيَخاِن	َعــْن	َرْأيُِكَمــا،	فـَـإِنَّ فَاْرِجَعــا	أَيُّهـَـا	الشَّ
اْلَعــاُر،	ِمــْن	قَْبــِل	أَْن	يَْجتَِمــَع	اْلَعــاُر	َوالنَّــاُر	)كتــاب 54(

يَقـُـوُل	لـَـَك	اْبــُن	َخالـِـَك:	َعَرْفتَنــي	بَالِحَجــاِز	َوأَْنَكْرتَنـِـي	بِالِعــَراِق،	
ــا	بـَـَدا	)خطبــة 31( فََمــا	َعــَدا	ِممَّ

ــاَس	 ــا	النَّ ــي،	َوأَلَّبَ ــا	بَْيَعتِ ــا	قَطََعانــي	َوظَلََمانــي،	َونََكثَ 	إنَّهَُم ــمَّ اللَّهُ
ــا	 ــا	أَْبَرَمــا،	َوأَِرِهَم ــا	َم ــْم	لَهَُم ــَدا،	َوالَ	تُْحِك ــا	َعقَ ــْل	َم ،	فَاْحلُ ــيَّ َعلَ

ــة 137( ــال	)خطب ــالَ	َوَعِم ــا	أَمَّ ــاَءةَ	فِيَم اْلَمَس

وَن	ُحْرَمــةَ	َرُســوِل	اللــِه	صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه	 فََخَرُجــوا	يَُجــرُّ
ِهيــَن	بِهَــا	إِلَــى	اْلبَْصــَرِة،	 	األََمــةُ	ِعْنــَد	ِشــَرائِهَا،	ُمتََوجِّ َكَمــا	تَُجــرُّ
ــِه	 ــوِل	الل ــس	َرُس ــَرَزا	َحبِي ــا،	َوأَْب ــي	بُيُوتِِهَم ــاَءهَُما	فِ ــا	نَِس فََحبََس
صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه	لَهَُمــا	َولَِغْيِرِهَمــا،	فِــي	َجْيــش	َمــا	ِمْنهُــْم	
ــْد	أَْعطَانِــي	الطَّاَعــةَ،	َوَســَمَح	لِــي	بِاْلبَْيَعــِة،	طَائِعــاً	 َرُجــٌل	إاِلَّ	َوقَ

ــَر	ُمْكــَره	)خطبــة 172( َغْي

اِن	بَْيِت	َمــاِل	اْلُمْســلِِميَن	َوَغْيِرِهْم	 فَقَِدُمــوا	َعلـَـى	َعاِملـِـي	بِهَا	َوُخــزَّ
ِمــْن	أَْهلِهـَـا،	فَقَتَلـُـوا	طَائِفَةً	َصْبــراً	َوطَائِفَةً	َغــْدراً	)خطبة 172(

اِن	بَْيــِت	َمــاِل	اْلُمْســلِِميَن	الَّــِذي	فــي	 الـِـي،	َوُخــزَّ فَقَِدُمــوا	َعلـَـى	ُعمَّ
،	َوَعلــى	أَْهــِل	ِمْصــر،	ُكلُّهـُـْم	فِــي	طَاَعتِــي	َوَعلَــى	بَْيَعتِــي،	 يَــَديَّ



	َجَماَعتَهُــْم،	َوَوثَبُــوا	َعلــى	 فََشــتَّتُوا	َكلَِمتَهُــْم،	َوأَْفَســُدوا	َعلَــيَّ
ــى	 ــوا	َعل ــةٌ	َعضُّ ــْدراً،	َوطَائِفَ ــْم	َغ ــةً	ِمْنهُ طَائِفَ ــوا ــيَعتِي،	فَقَتَلُ ِش
أَْســيَافِِهْم	فََضاَربـُـوا	بِهـَـا	َحتَّــى	لَقـُـوا	اللــهَ	َصاِدقِيــن	)خطبة 217(

فََواللــِه	لـَـْو	لـَـْم	يُِصيبـُـوا	ِمَن	اْلُمْســلِِميَن	إاِلَّ	َرُجــالً	َواِحــداً	ُمْعتَِمِديَن	
ــِه،	إِْذ	 ــِش	ُكلِّ ــَك	اْلَجْي ــُل	ذلِ 	لــي	قَْت ــلَّ هُ،	لََح ــالَ	ُجــْرم	َجــرَّ ــِه،	بِ لِقَْتلِ
ــد.	َدْع	 ــان	َوالَ	يَ ــهُ	بِلَِس ــوا	َعْن ــْم	يَْدفَُع ــُروا،	َولَ ــْم	يُْنِك َحَضــُروهُ	فَلَ
ِة	الَّتِــي	َدَخلـُـوا	بِهَــا	 َمــا	أَنَّهـُـْم	قَــْد	قَتَلـُـوا	ِمــَن	اْلُمْســلِِميَن	ِمْثــَل	اْلِعــدَّ

َعلَْيِهــْم	)خطبــة 172(

ــاِع	 ــاَم	اْلِوقَ ــا	أََم ــتَأْنَْيُت	بِهَم ــاِل،	َواْس ــَل	اْلقِتَ ــتَثَْبتُهَُما	قَْب ــِد	اْس َولَقَ
ا	اْلَعافِيَــةَ	)خطبــة 137( فََغَمطَــا	النِّْعَمــةَ	َوَردَّ

َوأَلُقَاتِلَنَّهُــْم	 َكافِِريــَن،	 قَاتَْلتُهُــْم	 لَقَــْد	 َواللــِه	 َولِقَُرْيــش!	 َمالــي	
َمْفتُونِيــَن،	َوإِنِّــي	لََصاِحبُهـُـْم	بِاألَْمــِس،	َكَمــا	أَنَــا	َصاِحبُهـُـُم	اْليَــْوَم	

)خطبــة 33(

	َداَر	اْلِهْجــَرِة	قـَـْد	قَلََعــْت	بِأَْهلِهـَـا	َوقَلَُعوا	بِهَا	َوَجاَشــْت	 َواْعلَُمــوا	أَنَّ
ــى	 ــِرُعوا	إِلَ ــى	اْلقُْطــِب،	فَأَْس ــةُ	َعلَ ــِت	اْلفِْتنَ ــَش	اْلِمْرَجــِل	َوقَاَم َجْي

ُكــْم	هــج	البالغــة	كتــاب 1( أَِميِرُكــْم،	َوبـَـاِدُروا	َجهـَـاَد	َعُدوِّ

ِمْن	َعْبِد	اللِه	َعلِّي	أَِميِر	اْلُمْؤِمنِيَن	إِلَى	َعْبِد	اللِه	ْبِن	قَْيس:(

ــِدَم	 ــَك،	فــإَذا	قَ ــَك	َوَعلَْي ــَو	لَ ــْوٌل	هُ ــَك	قَ ــي	َعْن ــْد	بَلََغنِ ــُد،	فَقَ ــا	بَْع أَمَّ
ــْن	 ــُرْج	ِم ــَزَرَك	واْخ ــُدْد	ِمْئ ــَك،	واْش ــْع	َذْيلَ ــولي	فاْرفَ ــَك	َرُس َعلَْي
ــْلَت	 ــْذ	َوإِْن	تَفَشَّ ــَت	فَاْنفُ ــإِْن	َحقَّْق ــَك،	فَ ــْن	َمَع ــُدْب	َم ــِرَك	َواْن ُجْح



	َحْيــُث	أَْنــَت،	َوالَ	تُْتــَرُك	َحتَّــى	يُْخلَــطَ	 فَاْبُعــْد،	َواْيــُم	اللــِه	لَتُْؤتَيَــنَّ
ُزْبــُدَك	بَِخاثِــِرَك	َوَذائِبُــَك	بَِجاِمــِدَك،	َوَحتَّــى	تُْعَجــَل	َعــْن	قِْعَدتِــَك	
َوتَْحــَذَر	ِمــْن	أََماِمــَك	َكَحــَذِرَك	ِمــْن	َخْلفِــَك،	َوَمــا	ِهــَي	بِاْلهَُوْينَــى	
	 اِهيــةُ	اْلُكْبــَرى،	يُْرَكــُب	َجَملُهَــا،	َويُــَذلُّ الَّتِــي	تَْرُجــو،	َولِكنَّهَــا	الدَّ

ــا.( ــهَُّل	َجبَلُهَ ــا،	َويَُس َصْعبُهَ

ــإِْن	 ــَك،	فَ ــَك	َوَحظَّ ــْذ	نَِصيبَ ــَرَك،	َوُخ ــْك	أَْم ــَك	َواْملِ ــْل	َعْقلَ فَاْعقِ
	 	لَتُْكفَيَنَّ 	إِلـَـى	َغْيــِر	َرْحب	َوالَ	فـِـي	نََجــاة،	فَبِاْلَحــِريِّ َكِرْهــَت	فَتَنـَـحَّ
ــَع	 	َم ــهُ	لََحــقٌّ ــِه	إِنَّ ــَن	فُــالٌَن؟	َوالل ــاَل:	أَْي ــم،	َحتَّــى	الَ	يُقَ ــَت	نَائِ َوأَْن
ُمِحــّق،	َوَمــا	أُبَالـِـي	َمــا	َصنـَـَع	اْلُمْلِحــُدوَن،	َوالسَّــالَم	هــج	البالغــة	

كتــاب 63(

ــا	 ــاً،	َوإِمَّ ــا	ظَالِم ــَذا:	إِمَّ ــي	ه ــْن	َحيِّ ــُت	ِم ــي	َخَرْج ــُد،	فَإِنِّ ــا	بَْع أَمَّ
ــُر	اللــِه	َمــْن	 ــا	َمْبِغيـّـاً	َعلَْيــِه.	َوأنــا	أَُذكِّ ــا	بَاِغيــاً،	َوإِمَّ َمْظلُومــاً،	َوإِمِّ
	فـَـإِْن	ُكْنــُت	ُمْحِســناً	أَعانَنـِـي،	َوإِْن	 ــا	نَفـَـَر	إِلـَـىَّ بَلََغــهُ	ِكتَابـِـي	هــَذا	لَمَّ

ُكْنــُت	ُمْســيئاً	اســتَْعتَبَنِي	)كتــاب 57(

ــِت	نَبِيُِّكــْم	أَْحَســَن	 ــِل	بَْي َوَجَزاُكــُم	اللــهُ	ِمــْن	أَْهــِل	ِمْصــر	َعــْن	أَْه
ــاِكِريَن	لِنِْعَمتـِـِه،	فَقَْد	َســِمْعتُْم	 َمــا	يَْجــِزي	اْلَعاِملِيــَن	بِطَاَعتـِـِه،	َوالشَّ

َوأَطَْعتـُـْم،	َوُدِعيتـُـْم	فَأََجْبتـُـْم	)كتــاب 2(

ــْيَف	َعــْن	ُمْدبِِرُكــْم،	َوقَبِْلُت	 فََعفـَـْوُت	َعــْن	ُمْجِرِمُكــْم،	َوَرفَْعــُت	السَّ
ِمــْن	ُمْقبِلُِكــْم	)كتاب 29(

ــْد	 ــِه	لَقَ ــا	َوالل ــاً،	أََم ــَكاِن	َغِريب ــَذا	اْلَم ــد	بِه ــو	ُمَحمَّ ــَح	أَبُ ــْد	أَْصبَ لَقَ



ــِب،	 ــوِن	اْلَكَواِك ــَت	بُطُ ــى	تَْح ــٌش	قَْتلَ ــوَن	قَُرْي ــَرهُ	أَْن	تَُك ــُت	أَْك َكْن
ــي	 ــاُن	بَنِ ــي	أَْعيَ ــاف،	َوأَْفلَتَْتنِ ــِد	َمنَ ــي	َعْب ــْن	بَنِ ــِري	ِم ــُت	َوْت أَْدَرْك
ُجَمــَح،	لَقـَـْد	أَْتلَُعــوا	أَْعنَاقَهـُـْم	إِلـَـى	أَْمــر	لـَـْم	يَُكونـُـوا	أَْهلـَـهُ	فَُوقُِصــوا	

ــة 218( ــهُ	)خطب دُونَ

القاسطون

ــا	بَْعــُد،	فَقـَـْد	َعلِْمــَت	إِْعــَذاِري	فِيُكــْم،	َوإِْعَراِضــي	َعْنُكــْم،	َحتَّى	 أَمَّ
ــَكالَُم	 ــٌل،	َواْل ــُث	طَِوي ــهُ،	َواْلَحِدي ــَع	لَ ــهُ	َوالَ	َدْف 	ِمْن ــدَّ ــا	الَ	بُ َكاَن	َم
ــَك	 ــْع	َمــْن	قِبَلَ ــَل،	فَبَايِ ــَل	َمــا	أَْقبَ ــَر،	َوأَْقبَ ــَر	َمــا	أَْدبَ ــْد	أَْدبَ ــٌر،	َوقَ َكثِ

ــالَُم	)خطبــة 75( 	فِــي	َوْفــد	ِمــْن	أَْصَحابِــَك،	َوالسَّ ــْل	إِلَــيَّ َوأَْقبِ

ــاُء،	 ــِه	ااْلَم ــَك	بِ ــاُء،	َوُملِ ــِه	النَِّس َج	بِ ــُزوِّ ــْد	تُ ــهُ	قَ ــْو	َوَجْدتُ ــِه	لَ َوالل
ــْدُل،	 ــِه	الَع ــاَق	َعلَْي ــْن	َض ــَعةً،	َوَم ــْدِل	َس ــي	الَع 	ف ــإِنَّ ــهُ،	فَ لََرَدْدتُ

ــة 15( ــُق	)خطب ــِه	أَضيَ ــْوُر	َعلَْي فَالَج

َواللــِه	َمــا	ُمَعاِويَــةُ	بِأَْدهَــى	ِمنِّــي،	َولِكنَّــهُ	يَْغــِدُر	َويَْفُجــُر،	َولَــْوالَ	
ــةُ	اْلَغــْدِر	لَُكْنــُت	ِمــْن	أَْدهَــى	النَّــاِس	)خطبــة 200( َكَراِهيَ

ــائَِس	َواْلَمُســوَس!	َوَمــا	 َوَمــا	أَْنــَت	َواْلفَاِضــَل	َواْلَمْفُضــوَل،	َوالسَّ
لِيــَن،	 لِلطُّلَقـَـاِء	َوأَْبنـَـاِء	الطُّلَقـَـاِء،	َوالـــتَّْمييَز	بَْيــَن	اْلُمهَاِجِريــَن	األَوَّ

َوتَْرتِيــَب	َدَرَجاتِِهــْم،	َوتَْعِريــَف	طَبَقَاتِِهــْم	)كتــاب 28(

ــِة	 ــَن	األُْلفَ ــْرَت	ِم ــا	َذَك ــى	َم ــْم	َعلَ ــُن	َوأَْنتُ ــا	نَْح ــا	ُكنَّ ــُد،	فَإِنَّ ــا	بَْع أَمَّ
َق	بْينَنـَـا	َوبَْينَُكــْم	أَْمــِس	أَنَّا	آَمنَّــا	َوَكفَْرتـُـْم،	َواْليَْوَم	 َواْلَجَماَعــِة،	فَفـَـرَّ
أَنَّــا	اْســتَقَْمنَا	َوفُتِْنتـُـْم،	َوَمــا	أَْســلََم	ُمْســلُِمُكْم	إاِلَّ	َكْرهــاً	)كتــاب 64(



ــَك	 ــَل،	َوإْقَحاِم ــَك	األَباِطي َعائِ ــالَفَِك	بِادِّ ــَداِرَج	أَْس ــلَْكَت	َم ــْد	َس 	فَقَ
ُغــُروَر	اْلَمْيــِن	َواألََكاِذيــِب،	َوبِاْنتَِحالِــَك	َمــا	قَــْد	َعــالَ	َعْنــَك	

ــاب 65( ــَك	)كت ــِزَن	ُدونَ ــِد	اْختُ ــا	قَ ــَزاِزَك	لَِم َواْبتِ

إِنَّــهُ	بَايََعنـِـي	اْلقـَـْوُم	الَِّذيــَن	بَايَُعــوا	أَبـَـا	بَْكــر	َوُعَمــَر	َوُعْثمــاَن	َعلَى	
ــاِهِد	أَْن	يَْختـَـاَر،	َوالَ	لِلَغائِِب	أَْن	 َمــا	بَايَُعوهـُـْم	َعلَْيــِه،	فَلـَـْم	يَُكــْن	لِلشَّ
ــإِِن	اْجتََمُعــوا	 ــوَرى	لِْلُمهَاِجِريــَن	َواألَْنَصــاِر،	فَ ــُردَّ،	َوإنََّمــا	الشُّ يَ
ْوهُ	إَِمامــاً	َكاَن	ذلِــَك	للــه	ِرضــًى،	فَــإِْن	َخــَرَج	 َعلَــى	َرُجــل	َوَســمَّ
وهُ	إِلَــى	َماَخــَرَج	منــه،	 َعــْن	أَْمِرِهــْم	َخــاِرٌج	بِطَْعــن	أَْوبِْدَعــة	َردُّ
ــَن،	َوَوالَّهُ	 ــبِيِل	اْلُمْؤِمنِي ــَر	َس ــِه	َغْي ــى	اتِّبَاِع ــوهُ	َعلَ ــى	قَاتَلُ ــإِْن	أَبَ فَ

اللــهُ	َمــا	تََولَّــى	)كتــاب 6(

ــالٌَق	 ــْم،	إِْغ ــٌر	ِعْنَدهُ ــاِم	َوِجِري ــِل	الشَّ ــْرِب	أَْه ــتَْعَداِدي	لَِح 	اْس إِنَّ
	 ــاِم،	َوَصــْرٌف	اِلْهلـِـِه	َعــْن	َخْيــر	إِْن	أَراُدوهُ،	َولِكــْن	قـَـْد	َوقَّــتُّ لِلشَّ
لَِجِريــر	َوْقتــاً	الَ	يُقِيــُم	بَْعــَدهُ	إاِلَّ	َمْخُدوعــاً	أَْو	َعاِصيــاً	)خطبة 43(

ــا	بَْعــُد،	فـَـإَِذا	أَتـَـاَك	ِكتَابـِـي	فَاْحِمــْل	ُمَعاِويـَـةَ	َعلَى	اْلفَْصــِل	َوُخْذهُ	 أمَّ
	َخيِّــْرهُ	بَْيــَن	َحــْرب	ُمْجلِيَــة	أَْو	ِســْلم	ُمْخِزيَــة	 بَاألَْمــِر	اْلَجــْزِم،	ثُــمَّ
ــْلَم	فَُخــْذ	بَْيَعتَــه	 ــاَر	السِّ ــِه	َوإِِن	اْختَ ــْذ	إِلَْي ــاَر	اْلَحــْرَب	فَاْنبِ ــإِِن	اْختَ فَ

)كتــاب 8(

	ُدَعابـَـةً	َوأَنِّــي	 	فـِـيَّ ــاِم	أَنَّ َعَجبــاً	اِلْبــِن	النَّابَِغــِة	!	يَْزُعــُم	أِلَْهــِل	الشَّ
َوأَُمــاِرُس	!	لَقـَـْد	قـَـال	بَاِطــالً،	َونَطـَـَق	آثِماً.	 اْمــُرٌؤ	تِْلَعابـَـةٌ	أَُعافـِـُس
ــُف،	 ــُد	فَيُْخلِ ــِذُب،	َويَِع ــوُل	فَيَْك ــهُ	لَيَقُ ــِذُب	إِنَّ ــْوِل	اْلَك 	اْلقَ ــا	َوَشــرُّ أََم



	، َويُْســأَُل	فَيَْبَخــُل،	َويَْســأَُل	فَيُْلِحــُف	َويَُخــوُن	اْلَعْهــَد،	َويَْقطـَـُع	اإللَّ
ــِذ	 ــْم	تَأُْخ ــا	لَ ــَو	َم ــر	هُ ــر	َوآِم 	َزاِج ــأَيُّ ــْرِب	فَ ــَد	اْلَح ــإَِذا	َكاَن	ِعْن فَ
ــيُوُف	َمآِخَذهَــا،	فَــإَِذا	َكاَن	ذلِــَك	َكاَن	أَْكبَــُر	َمكيَدتِــِه	أَْن	يَْمنَــَح	 السُّ
ــهُ	أَْن	 ــَرطَ	لَ ــى	َش ــةَ	َحتَّ ــْع	ُمَعاِويَ ــْم	يُبَاي ــهُ	لَ ــبَّتَهُ.	…	إِنَّ ــْوَم	ُس اْلقَ
يــِن	َرِضيَخــة	)خطبــة  ــْرِك	الدِّ ــى	تَ ــهُ	َعلَ ــةً	َويَْرَضــَخ	لَ ــهُ	أَتِيَّ يُْؤتِيَ
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َولـَـْم	يُبَايــْع	َحتَّــى	َشــَرطَ	أَْن	يُْؤتِيـَـِه	َعلـَـى	البَْيَعــِة	ثََمناً،	فـَـالَ	ظَفَِرْت	
يـَـُد	المبايـِـِع،	وَخِزيـَـْت	أََمانَةُ	الُمْبتـَـاِع	)خطبة 26(

ــهُ،	َمْهتُــوك	 ــا	اْمــِرىء	ظَاِهــر	َغيُّ ــَك	تَْبعــاً	لُِدْنيَ ــَت	ِدينَ فَإِنَّــَك	َجَعْل
ِســْتُرهُ،	يَِشــيُن	اْلَكِريَم	بَِمْجلِِســِه،	َويَُســفِّهُ	اْلَحلِيَم	بِِخْلطَتـِـِه،	فَاتَّبَْعَت	
ــى	 ــوُذ	إلَ ــاِم	يَلُ ْرَغ ــِب	لِلضِّ ــاَع	اْلَكْل ــهُ،	اتِّبَ ــَت	فَْضلَ ــَرهُ،	َوطَلَْب أَثَ
َمَخالِبِــِه،	َويَْنتَِظــُر	َمــا	يُْلقـَـى	إِلَْيــِه	ِمــْن	فَْضــِل	فَِريَســتِِه،	فَأَْذهَْبــَت	

ــَك	)كتــاب 39( ــاَك	َوآِخَرتَ ُدْنيَ

ــا	 ــْوَم	َم ــَك	اْليَ ــْن	أِلُْعِطيَ ــْم	أَُك ــي	لَ ــاَم،	فَإِنِّ 	الشَّ ــيَّ ــَك	إِلَ ــا	طَلَبُ َوأَمَّ
ــاب 17( ــِس	)كت ــَك	أَْم َمنَْعتُ

إِنَّــهُ	بَايََعنـِـي	اْلقـَـْوُم	الَِّذيــَن	بَايَُعــوا	أَبـَـا	بَْكــر	َوُعَمــَر	َوُعْثمــاَن	َعلَى	
ــاِهِد	أَْن	يَْختـَـاَر،	َوالَ	لِلَغائِِب	أَْن	 َمــا	بَايَُعوهـُـْم	َعلَْيــِه،	فَلـَـْم	يَُكــْن	لِلشَّ
ــإِِن	اْجتََمُعــوا	 ــوَرى	لِْلُمهَاِجِريــَن	َواألَْنَصــاِر،	فَ ــُردَّ،	َوإنََّمــا	الشُّ يَ
ْوهُ	إَِمامــاً	َكاَن	ذلِــَك	للــه	ِرضــًى،	فَــإِْن	َخــَرَج	 َعلَــى	َرُجــل	َوَســمَّ
وهُ	إِلَــى	َماَخــَرَج	منــه،	 َعــْن	أَْمِرِهــْم	َخــاِرٌج	بِطَْعــن	أَْوبِْدَعــة	َردُّ



ــَن،	َوَوالَّهُ	 ــبِيِل	اْلُمْؤِمنِي ــَر	َس َغْي ــِه ــى	اتِّبَاِع ــوهُ	َعلَ ــى	قَاتَلُ ــإِْن	أَبَ فَ
اللــهُ	َمــا	تََولَّــى	)كتــاب 6(

أِلَنَّهـَـا	بَْيَعــهٌ	َواِحــَدةٌ	الَ	يُثَنَّى	فِيهَا	النَّظَُر	َوالَ	يُْســتَأْنَُف	فِيهَا	اْلِخيَاُر،	
ي	فِيهَا	ُمَداِهٌن	)كتاب 7( اْلَخــاِرُج	ِمْنهـَـا	طَاِعٌن،	َواْلُمــَروِّ

ــةُ	 َولََعْمــِري،	لَئـِـْن	َكانـَـِت	اإلَماَمــةُ	الَ	تَْنَعقـِـُد	َحتَّــى	يَْحُضَرهـَـا	َعامَّ
ــى	 ــوَن	َعلَ ــا	يَْحُكُم ــْن	أَْهلُهَ ــبِيٌل،	َولِك ــك	َس ــى	ذل ــا	إِلَ ــاِس،	فَم النَّ
ــاِهِد	أَْن	يَْرِجــَع،	َوالَ	لِلَغائِــِب	أَْن	 	لَْيــَس	لِلشَّ َمــْن	َغــاَب	َعْنهَــا،	ثـُـمَّ

ــاَر	)خطبــة 173( يَْختَ

ــْرُت	 ــي	نَظَ ــَك،	فَإِنِّ ــاَن	إِلَْي ــِة	ُعْثم ــِع	قَتَلَ ــْن	َدْف ــأَْلَت	ِم ــا	َس ــا	َم َوأَمَّ
فـِـي	هــَذا	األَْمــِر،	فَلـَـْم	أََرهُ	يََســُعنِي	َدْفُعهـُـْم	إِلَْيــَك	َوالَ	إِلـَـى	َغْيــِرَك	

)كتــاب 9(

َولَقـَـْد	َعلِْمــَت	َحْيــُث	َوقـَـَع	َدُم	ُعْثمــاَن	فَاْطلُْبــهُ	ِمــْن	هُنـَـاَك	إِْن	ُكنــَت	
ــاً	)كتاب 10( طَالب

َوقـَـْد	أَْكثـَـْرَت	فـِـي	قَتَلـَـِة	ُعْثمــاَن،	فَاْدُخــْل	فِيَمــا	َدَخــَل	فِيــِه	النَّــاُس،	
ــا	 ،	أَْحِمْلــَك	َوإِيَّاهُــْم	َعلَــى	ِكتَــاِب	اللــِه.	َوأَمَّ 	َحاِكــِم	اْلقُــْوَم	إِلَــيَّ ثُــمَّ
ِل	 ــي	أَوَّ ــِن	فِ ــِن	اللَّبَ 	َع ــيِّ بِ ــةُ	الصَّ ــا	ُخْدَع ــُد	فَإِنَّهَ ــي	تُِري ــَك	الَّتِ تِْل

ــاب 64( ــاِل	)كت اْلفَِص

َولََعْمــِري،	يـَـا	ُمَعاِويـَـةُ،	لَئـِـْن	نَظَــْرَت	بَِعْقلـِـَك	ُدوَن	هـَـَواَك	لَتَِجَدنِّي	
ــة	 ــي	ُعْزلَ ــُت	فِ ــي	ُكْن 	أَنِّ ــنَّ ــْن	َدِم	ُعْثمــاَن،	َولَتَْعلََم ــاِس	ِم ــَرأَ	النَّ أَْب

	َمــا	بـَـَدا	لـَـَك	)كتــاب 6( َعْنــهُ،	إاِلَّ	أَْن	تَتََجنَّــى،	فَتََجــنَّ



	َذَكــْرَت	َمــا	َكاَن	ِمــْن	أَْمــِري	َوأَْمــِر	ُعْثمــاَن،	فَلَــَك	أْن	تَُجــاَب	 ثـُـمَّ
َعــْن	هــِذِه	لَِرِحِمــَك	مْنــهُ	فَأَيُّنـَـا	َكاَن	أَْعــَدى	لـَـهُ	وأَْهــَدى	إِلـَـى	َمقَاتِلِِه	
!	أَْم	َمــْن	بـَـَذَل	لـَـهُ	نُْصَرتـَـهُ	فَاْســتَْقَعَدهُ	َواْســتََكفَّهُ	أَْم	َمــِن	اْســتَْنَصَرهُ	
	اْلـــَمنُوَن	إِلَْيــِه	َحتَّــى	أَتـَـى	قـَـَدُرهُ	َعلَْيــِه	)كتــاب  فَتََراَخــى	َعْنــهُ	بـَـثَّ
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ــهُ	 ــَك،	َوَخَذْلتَ ــُث	َكاَن	النَّْصــُر	لَ ــا	نََصــْرَت	ُعْثمــاَن	َحْي ــَك	إِنََّم فَإِنَّ
ــهُ	)كتــاب 37( ــُث	َكاَن	النَّْصــُر	لَ َحْي

َولَقـَـْد	َضَرْبــُت	أَْنــَف	هــَذا	ااْلْمــِر	َوَعْينـَـهُ	َوقَلَّْبــُت	ظَْهــَرهُ	َوبَطنـَـهُ،	
فَلـَـْم	أََر	لـِـي	إاِلَّ	اْلقِتـَـاَل	أَِو	اْلُكْفــر	)خطبــة 43(

ــا	 ــْوَم،	فََم ــي	النَّ ــى	َمنََعنِ ــَرهُ	َحتَّ ــهُ	َوظَْه ــَر	بَْطنَ ــَذا	األَْم ــُت	ه قلَّْب
ــٌد	 ــِه	ُمَحمَّ ــاَء	بِ ــا	َج ــوُد	بَِم ــْم	أَِو	اْلُجُح ــْعني	إاِلَّ	قِتَالُهُ ــي	يََس َوَجْدتُنِ

ــة 53( ــه	)خطب ــه	وآل ــه	علي ــى	الل صل

فَاتَّــِق	اللــهَ	فِيَمــا	لََدْيــَك،	َواْنظُــْر	فــي	َحقِّــِه	َعلَْيــَك،	َواْرِجــْع	إِلَــى	
ــِه	)كتــاب 30( َمْعِرفَــِة	َمــا	الَ	تُْعــَذُر	بََجهَالَتِ

ــاَدَك	 ــْيطَاَن	قيَ ــاِذِب	الشَّ ــَك،	َوَج ــي	نَْفِس ــةُ	فِ ــا	ُمَعاِويَ ــهَ	يَ ــِق	الل فَاتَّ
ــاب 32( ــَك	)كت ــةٌ	َعْن ــا	ُمْنقَِطَع ْنيَ 	الدُّ ــإِنَّ فَ

	، ــيَّ ــاً	َواْخــُرْج	إِلَ ــَدِع	النَّــاَس	َجانِب ــى	اْلَحــْرِب،	فَ ــْد	َدَعــْوَت	إِلَ َوقَ
ــِه،	 ــى	قَْلبِ ــا	اْلَمِرينَُعلَ ــَم	أيُّنَ ــاِل،	لِتَْعلَ ــَن	اْلقِتَ ــِن	ِم ــِف	اْلفَِريقَي َوأَْع
ــَك	 َك	َوَخالِ ــُل	َجــدِّ ــا	أَبُــو	َحَســن	قَاتِ َواْلُمَغطَّــى	َعلَــى	بََصــِرِه!	فَأَنَ
ــِب	 ــَك	اْلقَْل ــْيُف	َمِعــي،	َوبِذلِ ــَك	السَّ ــْدر،	ذل ــْوَم	بَ وأَِخيــَك	َشــْدخاً	يَ



ــاب 10( ي	)كت ــُدوِّ ــى	َع أَْلقَ

ــة،	 ــى	ُحجَّ ــِه	َعلَ ــِد	الل ــْم	بَِحْم ــْم،	فَإِنَُّك ــى	يَْبَدأُوُك ــْم	َحتَّ الَ	تُقَاتِلُوهُ
ــةٌ	أُْخــَرى	لَُكــْم	َعلَْيِهــْم،	فَــإَذا	 َوتَْرُكُكــْم	إِيَّاهُــْم	َحتَّــى	يَْبَدأُوُكــْم	ُحجَّ
ــوا	 ــراً،	َوالَ	تُصيِبُ ــوا	ُمْدبِ ــالَ	تَْقتُلُ ــِه	فَ ــإْذِن	الل ــةُ	بِ ــِت	اْلهَِزيَم َكانَ

ــة 14( ــح	)خطب ــى	َجِري ــُزوا	َعلَ ــِوراً	َوالَ	تُْجِه ُمْع

فَقُْلنـَـا:	تََعالـَـْوا	نـُـَداِوي	َمــا	الَ	يُْدَرُك	اْليـَـْوَم	بِإِْطفَاِء	النَّائَِرِة	َوتَْســِكيِن	
ــِع	 ــى	َوْض ــَوى	َعلَ ــتَْجِمَع،	فَنَْق ــُر	َويَْس ــتَدَّ	األَْم ــى	يَْش ــِة،	َحتَّ اْلَعامَّ

	َمَواِضَعــهُ.	فَقَالـُـوا:	بـَـْل	نَُداِويــِه	بِاْلُمَكابـَـَرِة	)خطبــة 58( اْلَحــقِّ

ــى	 ــلَّلُوَن	إِلَ ــَك	يَتََس ــْن	قِبَلَ ــاالً	ِممَّ 	ِرَج ــي	أَنَّ ــْد	بَلََغنِ ــُد،	فَقَ ــا	بَْع أَمَّ
ــُب	 ــْم،	َويَْذهَ ــْن	َعَدِدِه ــَك	ِم ــا	يَفُوتُ ــى	َم ــْف	َعلَ ــالَ	تَأَْس ــةَ،	فَ ُمَعاِويَ
ــْم	َشــافِياً	)كتــاب  ــَك	ِمْنهُ ــاً	َولَ ــْم	َغيّ ــَك	ِمــْن	َمَدِدِهــْم،	فََكفــى	لَهُ َعْن

)70

ــْد	 ــا،	قَ ــوَن	إِلَْيهَ ــا،	َوُمْهِطُع ــوَن	َعلَْيهَ ــا	ُمْقبِلُ ــُل	ُدْنيَ أَْه ــْم ــا	هُ َوإِنََّم
ــاَس	 	النَّ ــوا	أَنَّ ــْوهُ،	َوَعلُِم ــِمُعوهُ	وَوَع ــْدَل	َوَرأَْوهُ،	َوَس ــوا	اْلَع َعَرفُ
	أُْســَوةٌ،	فَهََربُوا	إِلـَـى	األَثـَـَرِة،	فَبُْعداً	لَهُْم	َوُســْحقا	 ِعْنَدنـَـا	فـِـي	اْلَحــقِّ

)كتــاب 70(

ــْم	بِاْجتِماِعهــْم	 ــْوَم	َســيَُدالُوَن	ِمْنُك 	هــُؤالِء	القَ ــنُّ ــي	َواللــِه	الَظُ َوإِنِّ
قُِكــْم	َعــْن	َحقُِّكــْم،	َوبَِمْعِصيَتُِكــْم	إَِماَمُكــْم	فــي	 َعلـَـى	بَاِطلِهــْم،	َوتَفَرُّ

،	َوطَاَعتِِهــْم	إَِماَمهُــْم	فــي	البَاِطــِل	)خطبــة 25( الَحــقِّ

	ِمــن	اْجتِماِع	 فَيـَـا	َعَجبــاً!	َعَجبــاً	َواللــِه	يُِميــُت	القَْلــَب	َويَْجلـِـُب	الهَمَّ



قُِكــْم	َعــْن	َحقُِّكــْم!	فَقُْبحــاً	لَُكــْم	 هــُؤالَِء	القَــْوِم	َعلَــى	بَاِطلِهــْم،	َوتَفَرُّ
َوتََرحــاً	ِحيــَن	ِصْرتـُـْم	َغَرضاً	يُرَمــى،	يَُغاُر	َعلَْيُكــْم	َوالَ	تُِغيُروَن،	

َوتُْغــَزْوَن	َوالَ	تَْغــُزوَن،	َويُْعَصــى	اللــهُ	َوتَْرَضــْون	)خطبة 27(

ــم	 ــْم	َكالُمُك ــةُ	أْهَواُؤهُ ــْم،	الُمْختَلِفَ ــةُ	أْبَدانُهُ ــاُس،	اْلمْجتَِمَع ــا	النَّ أَيُّهَ
ــالَب	َوفِْعلُُكــْم	يُْطِمــُع	فِيُكــُم	ااْلْعــَداَء	)خطبــة  	الصِّ ــمَّ يُوِهــي	الصُّ

)29

ــاِم	 ــِل	الشَّ ــهُ،	َوَصاِحــُب	أَْه ــْم	تَْعُصونَ ــْم	يُِطيــُع	اللــهَ	َوأَْنتُ َصاِحبُُك
ــه	)خطبــة 96( ــْم	يُِطيُعونَ يَْعِصــي	اللــهَ	َوهُ

ينَــاِر	 	ُمَعاِويَــةَ	َصاَرفَنــي	بُِكــْم	َصــْرَف	الدِّ لَــَوِدْدُت	َواللــِه	أَنَّ
ــم	 ــالً	ِمْنهُ ــي	َرُج ــْم	َوأَْعطَانِ ــَرةً	ِمْنُك ــي	َعَش ــَذ	ِمنِّ ــِم،	فَأََخ ْرهَ بِالدِّ

)96 )خطبــة 

ــاراً،	 ــالً	َونَهَ ــْوِم	لَْي ــاِل	هــُؤالَِء	القَ ــى	قِتَ ــْم	إِلَ ــْد	َدَعْوتُُك ــي	قَ أاَلَ	َوإِنِّ
َوِســّراً	َوإِْعالَنــاً،	َوقُْلــُت	لَُكــُم	اْغُزوهـُـْم	قَْبــَل	أَْن	يَْغُزوُكــْم،	فََواللــِه	
َمــا	ُغــِزَي	قـَـْوٌم	قَطُّ	في	ُعْقــِر	َداِرِهْم	إاِلَّ	َذلُّــوا،	فَتََواَكْلتـُـْم	َوتََخاَذلتُْم	
َحتَّــى	ُشــنَّْت	َعلَْيُكــُم	الَغــاَراُت	َوُملَِكــْت	َعلَْيُكــُم	األَْوطَــاُن	)خطبــة 

)27

ــّن…	)خطبــة  ــِه	الَظُ ــي	َوالل ــَع	الَيمــَن	َوإِنِّ ــِد	اطَّلَ ــراً	قَ ــُت	بُْس أُْنبِْئ
) 25

ــاَن	ْبَن	 َوهــَذا	أَُخــو	َغاِمــد	قـَـْد	َوَرَدْت	َخْيلـُـهُ	األَْنبـَـاَر	َوقـَـْد	قَتـَـَل	َحسَّ
	 ،	َوأََزاَل	َخْيلَُكــْم	َعــْن	َمَســالِِحهَا،	َولَقـَـْد	بَلََغنـِـي	أَنَّ ــاَن	البَْكــِريَّ َحسَّ



ــَرى	 ــلَِمِة،	َواألُْخ ــْرأَِة	الُمْس ــى	الَم ــُل	َعلَ ــْم	َكاَن	يَْدُخ ــَل	ِمْنهُ ُج الرَّ
الُمَعاهـَـَدِة	فيَْنتـَـِزُع	ِحْجلَهـَـا	َوقُْلبَهـَـا	َوقاَلَئَِدهـَـا،	َوِرَعاثَهـَـا	مــا	تَْمتَنُِع	
ــا	 ــَن	َم ــوا	َوافِِري 	اْنَصَرفُ ــمَّ ــتِْرَحاِم	ثُ ــتِْرَجاِع	َوااِلْس ــهُ	إاِلَّ	بِاالْس ِمْن

نَــاَل	َرُجــالً	ِمْنهـُـْم	َكْلــٌم	َوالَ	أُِريــَق	لَهـُـْم	َدٌم	)خطبــة 27(

،	َحتَّــى	 أَيُّهـَـا	النَّــاُس،	إِنَّــهُ	لـَـْم	يـَـَزْل	أَْمــري	َمَعُكــْم	َعلـَـى	َمــا	أُِحــبُّ
ــَي	 ــْت،	َوِه ــْم	َوتََرَك ــَذْت	ِمْنُك ــِه	أََخ ــْد،	َوالل ــْرُب،	َوقَ ــُم	اْلَح نَهََكْتُك
ُكــْم	أَْنهـَـُك.	لَقـَـْد	ُكْنُت	أَْمِس	أَِميــراً،	فَأَْصبَْحُت	اْليـَـْوَم	َمأُْموراً،	 لَِعُدوِّ
َوُكْنــُت	أَْمــِس	نَاِهيــاً،	فَأَْصبَْحــُت	اْليَْوَم	َمْنِهيـّـاً،	َوقَْد	أَْحبَْبتـُـُم	اْلبَقَاَء،	

َولَْيــَس	لـِـي	أَْن	أَْحِملَُكــْم	َعلـَـى	َمــا	تَْكَرهـُـون	)خطبــة 208(

	إِنِّــي	قـَـْد	َملِْلتُهـُـْم	َوَملُّونــي،	َوَســئِْمتُهُْم	َوَســئُِموني،	فَأَْبِدلنـِـي	 اللَّهـُـمَّ
اً	ِمنِّــى	)خطبــة 25( بِِهــْم	َخْيــراً	ِمْنهـُـْم،	وأَْبِدلُهــْم	بـِـي	َشــرَّ

َملََكْتنـِـي	َعْينـِـي	َوأَنـَـا	َجالـِـٌس،	فََســنََح	لــي	َرُســوُل	اللــِه	صلــى	الله	
تِــَك	ِمــَن	األََوِد	 عليــه	وآلــه:	يَــا	َرُســوَل	اللــِه،	َمــاَذا	لَقِيــُت	ِمــْن	أُمَّ
َواللَّــَدِد؟	فَقَــاَل:	»اْدُع	َعلَْيِهــْم«،	فَقُْلــُت:	أَْبَدلَنِــي	اللــهُ	بِهــْم	َخْيــراً	

لــي	ِمْنهـُـْم،	َوأَْبَدلَهـُـْم	بـِـي	َشــّراً	لَهـُـْم	ِمنِّــي	)خطبــة 69(

المارقون

أَلَــْم	تَقُولُــوا	ِعْنــَد	َرْفِعِهــُم	اْلَمَصاحــَف	ِحيلَــةً	َوِغيلَــةً	َوَمْكــراً	
ــا	َوأَْهــُل	َدْعَوتِنَــا،	اْســتَقَالُونَا	َواْســتََراُحوا	إِلــى	 َوَخِديَعــةً:	إِْخوانُنَ
ــْم؟	 ــُس	َعْنهُ ــْم	َوالتَّْنفِي ــوُل	ِمْنهُ ْأُي	اْلقَبُ ــِه	ُســْبَحانَهُ،	فَالــرَّ ــاِب	الل ِكتَ
لـُـهُ	 فَقُْلــُت	لَُكــْم:	هــَذا	أَْمــٌر	ظَاِهــُرهُ	إِيَمــاٌن،	َوبَاِطنـُـهُ	ُعــْدَواٌن،	َوأَوَّ



َواْلزُمــوا	 َشــأْنُِكْم،	 َعلــى	 فَأَقِيُمــوا	 نََداَمــةٌ،	 َوآِخــُرهُ	 َرْحَمــةٌ،	
ــوا	َعلَــى	اْلِجهَــاِد	بِنََواِجِذُكــْم،	َوالَ	تَْلتَفِتـُـوا	إِلــى	 طَِريقَتَُكــْم،	َوَعضُّ
ــة 121( 	)خطب ــِرَك	َذلَّ ،	َوإِْن	تُ ــلَّ ــَب	أََض ــَق:	إِْن	أُِجي ــق	نََع نَاِع

ــوَن،	 ــا	تُِحبُّ ــْوِم	ِممَّ ــَرَب	اْلقَ ــِهْم	أَْق ــاُروا	أِلَْنفُِس ــْوَم	اْختَ 	اْلقَ أاَلَ	َوإِنَّ
ــا	تَْكَرهـُـوَن،	َوإِنََّمــا	َعْهُدُكــْم	 َواْختَْرتـُـْم	أِلَْنفُِســُكْم	أَْقــَرَب	اْلقـَـْوِم	ِممَّ
بََعْبــِد	اللــِه	ْبــِن	قَْيــس	بِاألَْمــِس	يَقـُـوُل:	إِنَّهـَـا	فِْتنـَـةٌ	فَقَطُِّعــوا	أَْوتَاَرُكْم	
ــَر	 ــيِرِه	َغْي ــأَ	بَِمِس ــْد	أَْخطَ ــاً	فَقَ ــإِْن	َكاَن	َصاِدق ــيُوفَُكْم	فَ ــيُموا	ُس َوِش
ُمْســتَْكَره،	َوإِْن	َكاَن	َكاِذبــاً	فَقـَـْد	لَِزَمْتــهُ	التُّهََمــهُ.	فَاْدفَُعوا	فِي	َصْدِر	

َعْمــِرو	ْبــِن	اْلَعــاِص	بَِعْبــِد	اللــِه	ْبــِن	اْلَعبَّــاِس	)خطبــة 236(

	 	يُــَراُد	بِهَــا	بَاِطــٌل!	نََعــْم	إِنَّــهُ	ال	ُحْكــَم	إاِلَّ	للــِه،	ولِكــنَّ َكلَِمــةُ	َحــقٍّ
ــَرةَ	)خطبــة 40( هــُؤالَِء	يَقُولُــوَن:	الَ	إِْم

ــَعاِر	فَاْقتُلُوهُ،	َولـَـْو	َكاَن	تَْحــَت	ِعَماَمتِي	 أاَلَ	َمــْن	َدَعــا	إِلـَـى	هــَذا	الشِّ
هــِذِه	)خطبة 127(

ــْرآُن	 ــَذا	اْلقُ ــْرآَن.	وه ــا	اْلقُ ْمنَ ــا	َحكَّ ــاَل،	َوإِنََّم َج ــِم	الرِّ ــْم	نَُحكِّ ــا	لَ إِنَّ
	 فَّتَْيــِن	الَ	يَْنِطــُق	بِلَِســان،	َوالَ	بُــدَّ إِنََّمــا	هُــَو	َخــطٌّ	َمْســتُوٌر	بَْيــَن	الدَّ
َجــاُل	)خطبــة 125( ــهُ	الرِّ ــا	يَْنِطــُق	َعْن ــان،	َوإِنََّم ــْن	تَْرُجَم ــهُ	ِم لَ

نهيتنــا	عــن	الحكومــة	ثــّم	أمرتنــا	بهــا،	فمــا	نــدري	أّي	االمريــن	
أَرشــد؟	فصفــق	عليــه	الســالم	إحــدى	يديــه	علــى	االخــرى	ثــّم	

قــال:	هــذا	َجــَزاُء	َمــْن	تَــَرَك	اْلُعْقــَدةَ	)خطبــة 120(

ــِه	 ــي	بِالل ــَد	إِيَمان ــٌر،	أَبَْع ــْم	آب ــَي	ِمْنُك ــٌب	َوالَ	بَقِ ــْم	َحاِص أََصابَُك



َوِجهـَـاِدي	َمــَع	َرُســوِل	اللــِه	صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه	أَْشــهَُد	َعلـَـى	
ــة 57( ــِر	)خطب ــي	بِاْلُكْف نَْفِس

فــإْن	أَبَْيتـُـْم	إاِلَّ	أَْن	تَْزُعُمــوا	أَنِّــي	أَْخطَــأُْت	َوَضلَْلــُت،	فَلـِـَم	تَُضلِّلوُن	
ــد	صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه	بَِضالَلـِـي،	َوتَأُْخُذونَهُْم	 ــِة	ُمَحمَّ ــةَ	أُمَّ َعامَّ
َعَواتِقُِكــْم	 َعلَــى	 ُســيُوفُُكْم	 بُِذنُِوبــي!	 َوتَُكفُِّرونَهُــْم	 بَِخطَئِــي،	
ــَب	 ــْن	أَْذنَ ــوَن	َم ــْقِم،	َوتَْخلِطُ ــراءِة	َوالسُّ ــَع	البَ ــا	َمَواِض تََضُعونَهَ

ــْب.( ــْم	يُْذنِ ــْن	لَ بَِم

انَِي	 	َرُســوَل	اللــِه	صلــى	اللــه	عليــه	وآله	َرَجــَم	الزَّ َوقـَـْد	َعلِْمتـُـْم	أَنَّ
َث	 ثَهُ	أَْهلـَـهُ،	َوقَتََل	اْلقَاتـِـَل	َوَورَّ 	َورَّ 	َصلَّــى	َعلَْيــِه	ثـُـمَّ اْلـــُمْحَصَن	ثـُـمَّ
	 انـِـَي	َغْيــَر	اْلمْحَصِن	ثُمَّ ــاِرَق	َوَجلـَـَد	الزَّ ِميَراثـَـهُ	أَْهلـَـهُ،	َوقَطَــَع	السَّ
ــْم	َرُســوُل	 ــْيِء	َونََكَحــا	اْلُمْســلَِماِت،	فَأََخَذهُ ــَم	َعلَْيِهَمــا	ِمــَن	اْلفَ قََس
	اللــِه	فِيهــْم،	 ــاَم	َحــقَّ اللــِه	صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه	بُِذنُوبِهــْم،	َوأَقَ
َولـَـْم	يَْمنَْعهـُـْم	َســْهَمهُْم	ِمــَن	اإلْســالَِم،	َولـَـْم	يُْخــِرْج	أَْســَماَءهُْم	ِمــْن	

بَْيــِن	أَْهلـِـِه	)خطبــة 127(

ــا	قَْولُُكــْم:	لـِـَم	َجَعْلــَت	بَْينـَـَك	َوبَْينَهـُـْم	أََجــالً	فـِـي	التَّْحِكيــِم؟	فَإِنََّما	 َوأَمَّ
ــهَ	أَْن	 	الل ــلَّ ــُم،	َولََع ــَت	اْلَعالِ ــُل،	َويَتَثَبَّ ــَن	اْلَجاِه ــَك	لِيَتَبَيَّ ــُت	ذلِ فََعْل
ــِة،	َوالَ	تُْؤَخــُد	بِأَْكظَاِمهـَـا	 يُْصلـِـَح	فـِـي	هــِذِه	اْلهُْدنـَـِة	أَْمــَر	هــِذِه	األُمَّ

	)خطبــة 125( ِل	اْلَغــيِّ ،	َوتَْنقَــاَد	أِلَوَّ فَتَْعَجــَل	َعــْن	تَبَيُّــِن	اْلَحــقِّ

ــَم	اْلَحَكَمــاِن	لِيُْحيِيـَـا	َمــا	أَْحيــا	اْلقـُـْرآُن،	َويُِميتـَـا	َمــا	أََماَت	 ــا	ُحكِّ فَإِنَمَّ
ــهُ،	 ــَراُق	َعْن ــهُ	االْفتَ ــِه،	َوإَِماتَتُ ــاُع	َعلَْي ــاُؤهُ	االْجتِم ــْرآُن،	َوإِْحيَ اْلقُ



هـُـْم	إِلَْينـَـا	اتَّبَُعونـَـا.( نـَـا	اْلقـُـْرآُن	إِلَْيِهــُم	اتَّبَْعنَاهـُـم،	َوإِْن	َجرَّ فـَـإِْن	َجرَّ

ــْم،	َوالَ	لبَّْســتُهُ	 ــْم	َعــْن	أَْمِرُك ــْم	بُْجــراً	َوالَ	َختَْلتُُك ــا	لَُك ــْم	آِت	الَأَبَ فَلَ
َعلَْيُكــْم،	إِنََّمــا	اْجتََمــَع	َرْأُي	َملَئُِكــْم	َعلـَـى	اْختِيـَـاِر	َرُجلَْيــِن،	أََخْذنـَـا	
ــا	 	َوهَُم ــقَّ ــَرَكا	اْلَح ــهُ،	َوتَ ــا	َعْن ــْرآَن،	فَتَاهَ ــا	اْلقُ يَ ــا	أاَلَّ	يَتََعدَّ َعلَْيِهَم
ــبََق	 ــْد	َس ــِه،	َوقَ ــا	َعلْي ــا	فََمَضيَ ــْوُر	هََواهَُم ــِه،	َوَكاَن	اْلَج يُْبِصَرانِ
	ُســوَء	 ْمــِد	لِْلَحــقِّ اســتِْثنَاُؤنَا	َعلَْيِهَمــا	فـِـي	اْلُحُكوَمــِة	بِاْلَعــْدِل،	َوالصَّ

ــا	)خطبــة 127( ــا،	َوَجــْوَر	ُحْكِمِهَم َرْأيِِهَم

فأَْجَمــَع	َرْأُي	َملَئِكــْم	َعلـَـى	أَِن	اْختـَـاُروا	َرُجلَْيــِن،	فَأََخْذنـَـا	َعلَْيِهَمــا	
أَْن	يَُجْعِجَعــا	ِعْنــَد	اْلقـُـْرآِن،	والَ	يَُجــاِوَزاهُ،	َوتَُكــوَن	أَْلِســنَتُهُما	َمَعهُ	
	َوهَُمــا	يُْبِصَرانِِه،	َوَكاَن	 َوقُلُوبُهَُمــا	تَبََعــهُ	فَتَاهَا	َعْنــهُ،	َوتََرَكا	اْلَحقَّ
ــتِْثنَاُؤنَا	 ــبََق	اْس ــْد	َس ــا،	َوقَ ــاُج	َدْأبَهَُم ــا،	َواإلْعِوَج ــْوُر	هََواهَُم اْلَج
	ُســوَء	َرْأيِِهَمــا	َوَجْوَر	 َعلَْيِهَمــا	فـِـي	اْلُحْكــِم	بِاْلَعــْدِل	َواْلَعَمــِل	بِاْلَحقِّ
	، ُحْكِمِهَمــا،	َوالثِّقـَـةُ	فـِـي	أَْيِدينـَـا	أِلَْنفُِســنَا،	ِحيــَن	َخالفـَـا	َســبِيَل	اْلَحقِّ

َوأَتَيـَـا	بَِمــا	الَ	يُْعــَرُف	ِمــْن	َمْعُكــوِس	اْلُحْكــِم	)خطبــة 177(

ــَرةٌ،	َوالَ	 ــْم	َعَش ــُت	ِمْنهُ ــِه	الَ	يُْفلِ ــِة،	َوالل ــْم	ُدوَن	النُّْطفَ َمَصاِرُعهُ
ــة 58( ــَرةٌ	)خطب ــْم	َعَش ــُك	ِمْنُك يَْهلِ

َجاِل،	َوقََراَراِت	النَِّســاِء	 َكالَّ	َواللــه،	إِنَّهـُـْم	نُطَــٌف	فِي	أَْصــالَِب	الرِّ
ــْم	لُُصوصــاً	 ــوَن	آِخُرهُ ــى	يَُك ــَع	َحتَّ ــْرٌن	قُِط ــْم	قَ ــَم	ِمْنهُ ــا	نََج ُكلََّم

َســالَّبِيَن	)خطبــة 59(

ــأَهُ،	 	فَأَْخطَ ــَب	اْلَحــقَّ ــَس	َمــْن	طَلَ الَ	تَْقتُلُــوا	اْلَخــَواِرَج	بَْعــِدي،	فَلَْي



ــَب	اْلبَاِطــَل	فَأَْدَرَكــهُ	)خطبــة 60( َكَمــْن	طَلَ

أمــا	إنِّــهُ	ِســيَْظهَُر	َعلَْيُكــْم	بَْعــِدي	َرُجــٌل	َرْحــُب	اْلبُْلُعــوِم	ُمْنَدِحــُق	
ــْن	 ــوهُ،	َولَ ــُد،	فَاْقتُلُ ــا	الَ	يَِج ــُب	َم ــُد،	َويَْطلُ ــا	يَِج ــأُْكُل	َم ــِن	يَ اْلبَْط

ــة 56( ــوهُ	)خطب تَْقتُلُ

ــَرةً	 ــاً،	َوأَثَ ــْيفاً	قَاِطع ــاِمالً،	َوَس ــِدي	ُذالًّ	َش ــتَْلقَْوَن	بَْع ــْم	َس ــا	إِنَُّك أََم
ــة 56( ــنَّةً	)خطب ــْم	ُس ــوَن	فِيُك يَتَِّخُذهَاالظَّالِم




