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 :المال بيت من عثمانالخليفة  موقف

 مٌول خالل من وذلك المسلمٌن، مال بٌت أموال فً عثمانالخلٌفة  تصرؾ حول المصادر رواٌات تتباٌن      

 ونهجه، عثمان أعمال الٌعقوبً انتقد فقد ذلك، ضوء على عثمان لنهج وتقٌٌمهم والسٌاسٌة، المذهبٌة أصحابها

 أعمال عن أحٌاًنا فٌه دافع آخر منحى الطبري ونحا عثمان، إلى وجهت التً االنتقادات البالذري أبرز حٌن فً

 . عثمان

 واقع من خاصة، نظر وجهة له كانت لهم، وإماًما للمسلمٌن، خلٌفة بوصفه عثمانالخلٌفة  أن والراجح     

 .العامة المصلحة حدود ضمن المال بٌت فً التصرؾ حرٌة فً الحق تعطٌه القٌادٌة، وظٌفته

 ؼزا المؽرب، على وعامله الرضاعة فً عثمان أخا سرح، أبً بن سعد بن هللا عبد أن البالذري ٌروي     

 إلٌه فكتب الحكم، بن مروان معه وكان كثٌرة، ؼنابم فٌها وأصاب ففتحها ،"م6ٗٙ/ هـ2ٕ" عام فً إفرٌقٌة

 الناس فؤنكر له فوهبها دٌنار، ألؾ مابتً إلى مابة قٌمتها وكانت مروان، إلى إفرٌقٌة ؼنابم خمس بتقدٌم ٌؤمره

 . عثمان على ذلك

 هللا عبد جٌشه أمٌر منح الذي هو العاص بن عمرو مصر والً أن الحدث لهذا الطبري رواٌة من وٌستنتج     

 إلى فؤرسلوا المسلمٌن، سخط أثار الذي األمر قطعه، لوعد تنفًٌذا إفرٌقٌة ؼنابم خمس سرح أبً بن سعد بن

 . ذلك على فوافق أموال، من علٌه استولى ما واسترجاع أمٌرهم، بعزل طالبه وفًدا العاص بن عمرو

 ثالثمابة الحكم بن مروان إلى عثمان تقدٌم عن تحدثت التً الواقدي رواٌة صحة فً الشك الطبري وأثار     

 الحكم، آلل عثمان بها فؤمر" إفرٌقٌة، زعماء سرح أبً بن سعد بن هللا عبد علٌها صالح قد كان ذهب، قنطار

 عشر خمسة مبلػ المسلمٌن مال بٌت إلى عثمان إعادة عن الطبري وتحدث، "أدري ال: قال لمروان؟ أو: قلت

 . باستعادتها له الصحابة لمطالب تلبٌة الحكم، بن مروان إلى وهبها قد كان دٌنار ألؾ

 ألؾ بستمابة له وأمر أسٌد، بن خالد بن هللا عبد من ابنته عثمانالخلٌفة  زوج" مٔ٘ٙ/ هـٖٓ" عام وفً     

 إلى أعادها أنه إلى الطبري وٌشٌر البصرة، مال بٌت من إلٌه ٌدفعهما أن عامر بن هللا عبد إلى وكتب درهم،

 أقاربه ٌمنح وكان أمٌة، بنً فً وأرضه ماله قسم بالثراء، اشتهر الذي عثمانالخلٌفة  أن والحقٌقة المال، بٌت

 أن من الرؼم على ٌستردها، ثم ضرورٌة، أو طاربة، حاجة لقضاء المسلمٌن مال بٌت من إضافٌة مالٌة هبات

 . ضده العام الرأي إلثارة االسترداد عملٌة عن ٌسكتون المصادر رواة بعض

 واعترض إلٌه، وجهت التً المالٌة االنتقادات وجه فً نفسه عن دافع بل السكوت، إلى عثمان ٌركن لم     

 حبً فؤما وأعطٌهم، بٌتً أهل أحب إنً: "فقال الخاص، ماله من هً هبات من ألقاربه ٌمنحه ما بؤن صراحة

 أستحل وال مالً، من أعطٌهم ما فإن إعطاإهم وأما علٌهم، الحقوق أحمل بل جور، على معهم ٌمل لم فإنه

 . "الناس من ألحد وال لنفسً، المسلمٌن أموال

 عاشتها التً التارٌخٌة التطورات بخاصٌة المتعلقة األحداث هذه تقدٌر من بد ال فإنه أمر، من ٌكن ومهما     

 بن عمر الخلٌفة عهد منذ المتبعة السلوك قاعدة ؼٌرت أنها فً أهمٌتها وتكمن عثمان، عهد فً اإلسالمٌة األمة

 أن ألحد ٌحق ال المسلمٌن مال الفًء أن وهو ثابت، مبدأ على ٌقوم الثانً الخلٌفة دٌوان كان حٌن ففً الخطاب،



 ووظٌفة لماهٌة، الخلٌفة هذه رإٌة واقع من جدٌدة فقهٌة مصطلحات عثمان عهد فً نشؤت به، ٌتصرؾ

 بٌت فً التصرؾ حرٌة وبٌن للمسلمٌن، والقٌادٌة السٌاسٌة، المسبولٌة تحمل بٌن طبٌعً بشكل وربط الخالفة،

 فً المسلمٌن مال ٌنفق ال أن وعلى الحكم، شبون لتسٌٌر العامة المصلحة حدود ضمن إنما المسلمٌن، مال

 بإعادة المدٌنٌن بعض تباطإ واقع من الصحابة، بٌن علنٌة مناقشات القضٌة هذه أثارت وقد خاصة، مصارٌؾ

 . استلفوه ما تسدٌد بعدم تعمدهم أو المسلمٌن، مال بٌت إلى الدٌن

ا دوًرا ذر ألبً ولعل      ًٌ  اجتمع عندما إذ ،العام المال لماهٌة رإٌته خالل من المناقشات تلك فً محور

 هللا عباد ألسنا ذر، أبا هللا ٌرحمك: قال هللا؟ مال المسلمٌن مال تسمً أن ٌدعوك ما: "سؤله دمشق فً بمعاوٌة

 مال: سؤقول ولكن هللا، مال لٌس إنه: أقول ال فإنً: قال تقله، فال: قال أمره؟ واألمر خلقه، والخلق ماله، والمال

 . "المسلمٌن

 ٌنبؽً ال أنه فؤخبره! ذربك؟ ٌشكون الشام ألهل ما ذر أبا ٌا: "له قال عثمان إلى ذر أبا معاوٌة أعاد وحٌن     

 على ما وآخذ علً، ما أقضً أن علً أباذر؛ ٌا: فقال مااًل، ٌقتنوا أن لألؼنٌاء ٌنبؽً وال هللا، مال: ٌقال أن

 . "واالقتصاد االجتهاد إلى أدعوهم وأن الزهد، على أجبرهم وال الرعٌة،

 عهد فً المتداولة المصطلحات تؽٌٌر واقع من العام المال ماهٌة فً الخاص مفهومه ذر ألبً كان لقد     

 األمر المسلمٌن، مال المال أن أكد كما المسلمٌن، خلٌفة أنه وأكد ،"هللا خلٌفة"بـ تلقٌبه الخلٌفة هذا أجاز فقد عمر،

 . أكتافها على األولى الفتوح قامت التً القبابل مال أنه وهو واحد، اجتماعً تفسٌر إال له ٌكن لم الذي

 عهد فً ومطبًقا مفهوًما، كان ما بٌن الممارسة حٌث من المصلحٌن هذٌن تفسٌرات تتباٌن أنه والواضح     

 إلى أدى الذي وهو وعماله، هو ٌمارسه كان وما عثمان، عهد فً العملً والتطبٌق الجدٌد، المفهوم وبٌن عمر،

 هذا فً للمسلمٌن مباشرة عالقة وال به، التصرؾ حرٌة حق للخلٌفة فسٌكون هللا، مال المال كان فإذا الخلط،

ا كانت وهذه هللا، أمام المسلمٌن إمام هو الخلٌفة ألن األمر؛ ًٌ  تصرفات وراء الكامنة السٌاسٌة الفلسفة عمل

 . الحكم شبون لتسٌٌر الشؤن، بهذا وقراراته عثمان،

 وأرزاق المقاتلة عطاءات حساب على تكن لم المسلمٌن مال بٌت فً عثمان تصرفات أن والمعروؾ     

 إلى أدت الخالفة لمنصب عثمان تسلم رافقت التً والعسكرٌة واالقتصادٌة، السٌاسٌة الظروؾ إن إذ القبابل،

 إال الناس على ٌوم ٌؤتً ال فكان المستوٌات، مختلؾ على وتخزٌنها وإنفاقها تداولها، وجرى الثروات، تكدٌس

 نظام وفق حقه ٌؤخذ كان مسلم كل أن بحٌث مالٌة بحبوحة عثمان عهد ٌسود كان أنه والواقع خًٌرا، ٌنالون وهم

 . المال ببٌت المس إلى حاجة دونما الدٌوان

 :العمال تغيير

 التً القرارات أحدثتها التً اإلثارة لكن المال، بٌت الخاص للخلٌفة السٌاسً السلوك مع النهج هذا ٌنسجم     

 سٌاسة انتهج الخلٌفة أن والحقٌقة المبالؽة، من شًء فٌها الصحابة، بٌن العمال، تؽٌٌر بشؤن عثمان أصدرها

 وطلحة طالب، أبً بن علً مثل كبرى، صحابٌة شخصٌات متجاوًزا أقربابه تولٌة فً تدرٌجً وبشكل منسقة،

ا واألنصار، المهاجرٌن من والسابقة الفضل، أهل من وؼٌرهم العوام بن والزبٌر هللا، عبٌد بن ًٌ  عن بذلك متخل



 القدم لمعٌار وفًقا المسلمٌن، بٌن ٌفاضل كان الذي الخطاب بن عمر عهد على ونظامه الشورى، مجلس أسس

 تسببت وقد هللا، برسول صحبة لهم ولٌس األمور، فً تجربة لهم لٌس السن، حدٌثً بعضهم وكان والسابقة،

 سٌرة واقع من وذلك عثمان، على المصاعب وألبت األمصار، فً اإلسالمً المجتمع انقسام فً السٌاسة هذه

 . هإالء

 ٌستطٌع ال أنه نفسه وجد السٌادة، وممارسة الخلٌفة، لصالحٌات الجدٌدة رإٌته بحكم عثمان، أن وٌبدو     

 نوعٌة نقلة األشخاص استبدال فكان بنابه، فً وساهمت عمر، نظام أدارت التً القٌادٌة الشخصٌات مع التعاون

 وظنوا المسلمون، منها نفر شرعٌة وأحٌاًنا مسلكٌة، مخالفات هإالء بعض وارتكب المواقؾ، الستبدال طبٌعٌة

 . الخلٌفة من لقرابتهم والمحاسبة المساءلة، فوق أنهم

 شعبة بن المؽٌرة عزل أنه إال لطلبه، تلبٌة أخرى سنة عمر عمال السٌاسٌة حٌاته بداٌة فً عثمان ثبت لقد     

 بؤن بعده ٌلً لمن عمر لوصٌة تلبٌة منه، بداًل  وقاص أبً بن سعًدا وعٌن ،"م٘ٗٙ/ هـٕٗ" عام فً الكوفة عن

 بعد بعزله قراًرا أصدر عثمان أن إال الكوفة، عن بعزله سابق قرار جراء من أذى به ٌلحق أن خشٌة ٌستعمله

 إلبطاء الكوفة فً المسلمٌن مال بٌت عامل مسعود، بن هللا عبد وبٌن بٌنه، نشبت خالفات بسبب تعٌٌنه من عام

 استعان فقد الكوفة، أهل انقسام إلى ذلك وأدى بٌنهما، الكالم فارتفع المال، بٌت من اقترضها أموال رد فً سعد

 األمر بعض، ٌلوم وبعضهم فافترقوا استنظاره، على بؤناس سعد واستعان المال، استخراج على بؤناس هللا عبد

 منه، بداًل  الكوفة على معٌط أبً بن عقبة بن الولٌد وعٌن منصبه، من سعًدا فعزل علٌهما، الخلٌفة أثار الذي

 نقده خالل من البالذري، وٌشٌر الطلقاء، وأحد متؤخًرا، مإمًنا كان هذا الولٌد أن والمعروؾ ألمه، شقٌقه وهو

ا القرآن وصفه وقد مكة، فتح بعد عنهم وعفً ؼلبوا، الذٌن الطلقاء أحد هو الولٌد أن إلى عثمان، لسٌاسة ًٌ  شخص

ا: }بكالمه ٌوثق ال الذي الرجل أي الفاسق بصفة َها ٌَ ٌُّ ٌَُّنوا بَِنَبؤ   َفاِسق   َجاَءُكمْ  إِنْ  آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ  َقْوًما ُتِصٌُبوا أَنْ  َفَتَب

 فعاد المصطلق، بنً صدقات على وجهه قد النبً كان إذ[ ٙ: الحجرات{ ]َناِدِمٌنَ  َفَعْلُتمْ  َما َعلَى َفُتْصبُِحوا ِبَجَهالَة  

 ٌضعؾ التؤكٌد وهذا سٌا، وقع له كان التعٌٌن هذا بؤن البالذري وٌضٌؾ ،"الصدقة منعوا إنهم: "قاباًل  إلٌه

 وصفه من أكثر الجدٌد الدٌن من بعامة األموٌٌن وموقؾ األموي، للدور إدانة األمر حقٌقة فً وهو الولٌد، إٌمان

 استعمله الخطاب بن عمر أن من والطبري، نفسه، البالذري أورده ما بسبب وذلك له، الستعماله لعثمان انتقاًدا

 . الفراتٌة الجزٌرة فً تؽلب بنً صدقات على

 بن سعًٌدا مكانه وولى عثمان عزله حٌنما ،"مٔ٘ٙ-ٓ٘ٙ/ هـٖٓ" عام حتى الكوفة على عاماًل  الولٌد ظل     

ا حدًثا أن وٌبدو ،ٗالعاص ًٌ  القتلة واعتقل قتل، تالها سرقة، عملٌة حصلت فقد العزل، هذا وراء كان جرم

 التً القصوى للصعوبة مإشر كؤنه ذلك تفسٌر لنا وٌبدو األمر، ٌتقبلوا لم ذوٌهم لكن وأعدمهم، الوالً وحاكمهم

 الدم، شبون فً العامة السلطة بتدخل والقبول التسلٌم، فً البدوي األصل ذوو المستحضرون العرب ٌواجهها

 أعداء قتلوا الذٌن آباء وأضحى وأسد، األزد بنً من كانوا المقتولٌن أن والمعروؾ العدلً، الدولة وبدور

 ضعفه، نقاط على ركزوا ثم األٌام، أهل من معروفٌن رجااًل  وكانوا أثره واقتفوا فترصدوه للولٌد، شخصٌن

 . عزله إلى اضطر الذي الخلٌفة أمام به وأوقعوا



 لإلحاطة وجودها صح إذا تكفً، ال سٌؾ رواٌة فً الطبري ٌنسبها التً الشخصٌة العداوة أن والواضح     

 العداوة تكن التً القبلٌة ولٌس اإلسالمٌة، الفبة تلك إلى ٌنتمون كانوا الولٌد أعداء أن المرجح فمن القضٌة، بكل

 فكان بهم، وأرفقهم فً الناس أحب كان" الولٌد أن الطبري ذكر فقد واالنفتاحٌة، التحررٌة آرابه بسبب للدولة

ا به أحاط الذي االستنكار أن وٌبدو ،"باب داره على ولٌس سنٌن، خمس كذلك ًٌ  وماضٌه، أخالقه، بسبب دٌن

 اجتماعٌة فبة به قامت الجدد؛ المهاجرٌن تحت المنضوٌة الشعبٌة الفبات من التقرب سٌاسة بسبب واجتماعٌا

 هإالء أدخل الولٌد ألن نظًرا؛ المعنوي، الصعٌد على كهذه سٌاسة جراء من متضررة بؤنها شعرت نخبوٌة

 عطاءات ٌنقص لم أنه من الرؼم على العطاء، من المستحقٌن البحة إلى والفقراء والعبٌد الجدد، المهاجرٌن

 . الدولة جهاز فً الوالً لدى لها كانت التً بالمكانة تحظى ال بؤنها الطبقة هذه شعرت وقد والزعماء، األسٌاد

 أن وهً عقبة، بن الولٌد عن الخاصة رضا عدم وراء كانت أخرى اجتماعٌة أسباًبا هناك أن إلى وٌشار     

ا الخطوة هذه شكلت وقد فٌه، ٌنزلون منزاًل  واتخذ الولٌد، فجاء الضٌافة، فً ٌتنافسون كانوا الكوفة أشراؾ ًٌ  تحد

- الطعام لٌشتروا الكوفة ٌؤتون الذٌن وهم بالمٌار، الضٌافة ترتبط حٌث كبرى، اقتصادٌة وخسارة للكوفٌٌن،

ا كسًبا ٌاتهط فً ٌحمل كان الضٌافة موضوع أن ٌعنً مما وٌربحون، وٌبٌعون -المٌرة ًٌ  . ٌستقبلهم لمن ماد

 اإلدارة إلى تقرًٌرا أرسل المٌدانً، الوضع دراسة وبعد المضطربة، الكوفة إلى العاص بن سعٌد وصل     

 الكوفة أهل إن: "فٌها االجتماعٌة الفبات وموقؾ العام واالجتماعً السٌاسً، الجو ٌصؾ المدٌنة فً المركزٌة

 روادؾ البالد، تلك على والؽالب والقدمة، والسابقة والبٌوتات منهم، الشرؾ أهل وؼلب أمرهم، اضطرب قد

 . "نابتتها وال نازلتها من بالء وال شرؾ، ذي إلى ٌنظر ما حتى لحقت؛ وأعراب ردفت،

 لضؽط وٌخضع مضطربة، حالة عمله، مركز الولٌد ؼادر حٌن ٌعٌش، كان الكوفً المجتمع أن الواضح     

 وربما األمور، مقدرات على سٌطروا الذٌن العطاء منظومة فً المندمجٌن ؼٌر اإلعراب من الجدد المهاجرٌن

 عددٌة أقلٌة وشكلوا القتال، فً السابقة وأهل القبلٌٌن األشراؾ نفوذ وتراجع ذلك، وراء الولٌد سٌاسة كانت

 . الوافدٌن األعراب مع بالمقارنة

 المنضبطة، ؼٌر الهجرة بمعنى االجتماعً، وضعها مراعاة دون المهاجرٌن كثرة من تشكو الكوفة كانت      

 بناء وإعادة الهرمٌة وتؤكٌد الخطاب، بن عمر سٌاسة إلى للعودة والقادسٌة األٌام، أهل جانب من فعل رد وحدت

 جعل فقد بالوالً، القراء وأحاط القبلً، الشرؾ من بداًل  اإلسالمً المبدأ امتٌاز قٌمة وإبراز االجتماعً، الحجم

 والمتسمتٌن، الكوفة أهل قراء والقادسٌة األٌام، أهل ووجوه الكوفة، فً األوابل المهاجرٌن من بطانته سعٌد

 . االجتماعٌة التراتبٌة على المحافظة هو للخلٌفة بالنسبة الحل وكان

 االمتٌاز قٌمة وإبراز االجتماعً، الهٌكل بناء إعادة على تقوم الكوفة فً الجدٌدة السٌاسة أضحت وهكذا     

 على والسابقة والقادسٌة األٌام، أهل تفضٌل على عامله مع الخلٌفة واتفق القبلً، الشرؾ من بداًل  اإلسالمً

 ووجوه الكوفة، أهل نازلة إال ٌجالس ال العاص بن سعٌد أضحى بحث اإلسالمٌة، النخبة ٌمثلون وكانوا سواهم،

ا انقالًبا هناك أن ٌعنً مما والقراء، والقادسٌة األٌام أهل ًٌ  . الكوفة فً حصل قد إدار



 تلك ألن للفوضى؛ حد لوضع األفضل الحل هً السٌاسة هذه أن سعٌد ووالٌه عثمانالخلٌفة  واعتقد     

 من عزله فً ونجحوا الولٌد، اتهموا الذٌن األشخاص إلٌها وانتسب نشاًطا، واألكثر نفوًذا األشد كانت الجماعات

 وطلب النخبة، تلك عداد فً أو العطاء، أهل عداد فً الجدد المهاجرٌن من معٌن عدد إدخال جرى ثم منصبه،

 ذي حاجة فؤبلؽونا الجسد، عن ٌنبا والوجه ورابكم، من وجوه أنتم: "الناس وبٌن بٌنه، وسطاء ٌكونوا أن منهم

 والشابعات االستٌاء، أثار الذي األمر حاله، على الباقً وترك الخواطر، لتهدبة وذلك ،"الخلة ذي وخلة الحاجة،

 . عثمان على المطاعن بشؤن

 ضؽط تواجه أن تستطع لم لكنها الوقت، لبعض الكوفة فً الوضع تهدبة على اإلجراءات هذه ساعدت لقد     

 تعمٌق إلى الصوافً، أرضً تجاه الخلٌفة سٌاسة أدت بعدما فٌها المتالحقة واالجتماعٌة االقتصادٌة، التطورات

 المتنفذٌن األوابل إن إذا بالتفضٌل، الجدد المهاجرون ٌقبل لم حٌث الخالفة، مركز وبٌن الكوفة أهل بٌن الهوة

 السابقٌن بٌن اقتصادٌة فجوة السٌاسة هذه أحدثت كما بجفوة، فشعروا الالحقون أما امتلكوا، األٌام أهل من

 رواٌة فً واضًحا ذلك وٌبدو والمنزلة، العطاء مجال وهً الخطوة، فً الكبٌرة الفوارق إلى إضافة والالحقٌن،

 والرٌاسة المجالس، فً والقدمة السابقة أهل مبلػ ٌبلؽون ال قدمة وال لهم، سابقة ال الذٌن إن" عمر بن سٌؾ

 .الشر وؼلب النقمة، فً زاد مما ،"جفوة وٌجعلونه التفضٌل ٌعٌبون كانوا ثم والحظوة،

 كما المندمجٌن ؼٌر الروادؾ هإالء أضحى وقد التراتبٌة، فكرة ضد للسلطة عاًما نقًدا كانت أنها والواقع     

ا ولكن بسهولة، استعمالها ٌمكن تآمرٌة كتلة ٌنبؽً، ًٌ  بعد إال تحظ لم بالمساواة ومطالبتهم قادة، لهم ٌكن لم آن

 . السٌاسٌة الساحة على فاعل تؤثٌر لهم ٌكن لم وبالتالً قلٌل،

 هللا عبد مكانة وولى البصرة، والٌة عن األشعري موسى أبا عثمان عزل" مٕ٘ٙ-ٔ٘ٙ/ هـٖٔ" عام وفً     

 :بسبب المسلمٌن وعامة الصحابة، بٌن جداًل  تعٌٌنه أثار وقد سنة، وعشرٌن خمس وعمره عامر بن

 . الخلٌفة من قرابته -

 .سنه صؽر -

 .سلفه وتجربة ومكانه عظم، ظل فً والتجربة الخبرة إلى افتقاده -

 مجتمًعا إال أستعمل لم إنً: "بقوله أحداث والة مع تعاونه وبرز نظره، وجهة عن عثمانالخلٌفة  دافع      

ا، محتماًل  ًٌ  فً وقٌل منهم، أحدث قبلً من ولى ولقد بلده، أهل وهإالء عنه، فسلوهم عملهم، أهل وهإالء مرض

 . "أسامة استعمال فً لً قٌل مما أشد وسلم علٌه هللا صلى هللا لرسول ذلك

 وعٌن عزل حٌنما ،"م6ٗٙ/ هـ2ٕ" عام حتى عمله على عثمان فؤقره العاص، بن عمرو مصر على وكان     

 هللا، رسول ٌدي بٌن ٌكتب كان أنه البالذري ذكر وقد سرح، أبً بن سعد بن هللا عبد بالرضاعة شقٌقه منه بداًل 

 وادعى ،"حكٌم علٌم" فٌجعلها ،"حكٌم عزٌز" أًٌضا علٌه وٌملً ،"الظالمٌن" فٌجعلها ،"الكافرٌن" علٌه فٌملً

 هللا فؤنزل ،"به ٌؤتً ما بمثل وآتً محمد، ٌقول كما أقول أنا" القرآن، كآٌات محكمات بآٌات اإلتٌان على القدرة

نِ  أَْظلَمُ  َوَمنْ } فٌه، ًَ  َقالَ  أَوْ  َكِذًبا هللاَِّ  َعلَى اْفَتَرى ِممَّ ًَّ  أُوِح هِ  ٌُوحَ  َولَمْ  إِلَ ٌْ ء   إِلَ ًْ  أَْنَزلَ  َما ِمْثلَ  َسؤُْنِزلُ  َقالَ  َوَمنْ  َش

 ُ  . لدٌه عثمان توسط بعد عنه كؾ ثم بقتله، الرسول فؤمر مرتًدا مكة إلى وهرب ،[ 3ٖ: األنعام{ ]هللاَّ



 مراكز فً ألقاربه بتعٌٌنه المتعلقة الخلٌفة قرارات انتقاد بهدؾ الرواٌة هذه بذكر المإرخ هذا انفرد لقد     

 بها استشهد التً اآلٌة أن إلى اإلشارة مع المعنٌون بها قام التً السلبٌة األدوار بتوضٌحه وذلك السلطة،

 بكر أبً بن ومحمد حذٌفة، أبً بن محمد انتقادات إلى الطبري وأشار الكذاب، مسٌلمة فً نزلت البالذري

 أباح وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول كان رجاًل  سعد؛ بن هللا عبد استعمل... " مصر فً استقرارهما بعد لعثمان

 . "بكفره القرآن ونزل دمه،

 ارتكب الذي الجدٌد الوالً سٌاسة بسبب تذمر من المصري المجتمع ٌسود كان بما تؤثرا أنهما الواضح     

ا ٌتحمل أنه والواقع علٌهم، الخراج وزٌادة لهم الجافة بمعاملته مصر، أهل فً السٌرة وأساء أخطاء، ًٌ  شخص

 طلب عندما ٌعزله أن رفض الذي الخلٌفة رضا على حازت قد االقتصادٌة سٌاسته أن ٌبدو لكن أعماله، وزر

 أن تعلم هل: "له فقال امتعاضه، أبدى الذي العاص بن عمرو وهو سلفه، عزل برر كما ذلك، منه مصر أهل

 عمرو فؤجابه سرح، أبً بن سعد بن هللا عبد عهد فً زاد قد مصر خراج بذلك ٌقصد ،"بعدك درت اللقاح تلك

 بالحدود االلتزام وعدم وإرهاقهم، مصر أهل حساب على ستكون الزٌادة هذه أن أي ،"هلكت فصالها إن: "بقوله

 سبٌل فً معقول خراج من المال بٌت دخل بما وقنع قبل، من الخطاب بن عمر بها رضً التً المعقولة

 . األرض أصحاب على المحافظة

 الوضع هذا على طالب أبً بن علً علق فقد عثمان، عند الخاصة الحكم بن مروان مكانة الصحابة وانتقد     

 األرض من بطابفة تسبب قد إال أحد منهم لٌس ؼش، أهل بطانة اتخذ أحد، ٌنصحه أن عثمان ٌرٌد ما: "بقوله

 بتحرفك إال منك رضً وال مروان، من رضٌت أما: "الخلٌفة معاتًبا وأضاؾ ،"أهلها وٌستذل خراجها، ٌؤكل

 . "أمرك على وؼلبت شرفك، أذهبت...  نفسه وال دٌنه فً رأي بذي مروان ما وهللا...  عقلك وعن دٌنك، عن

 إلٌه أشار ما وهو الناس، رقاب على معٌط أبً بنً حمل إلى األقارب تعٌٌن فً عثمانالخلٌفة  سٌاسة أدت     

 استؽلوا الذٌن األموٌٌن جانب إلى منه شدٌد انحٌاز وهو الشورى، مجلس أعضاء تعٌٌن أثناء الخطاب بن عمر

 بظهور فقدوها التً السٌاسٌة مكانتهم استعادة على ٌعملون وراحوا الخلٌفة، تراخً إلى باإلضافة الفرصة، هذه

ًٌا ضؽًطا كونه ٌعدو ال األمر أن الطبري رأى وقد اإلسالم،  لتحقٌق عثمان على األموٌٌن قبل من منظًما قبل

 ومصر، والبصرة الكوفة، أهل وفود أمام نفسه الحكم بن مروان عنه عبر ما مع متوافًقا ذلك وٌبدو أمانٌهم،

 أٌدٌنا، من ملكنا تنزعوا أن ترٌدون جبتم: "لهم قال حٌث" مٙ٘ٙ-٘٘ٙ/ هـٖ٘" عام فً المدٌنة إلى قدموا الذٌن

 إلى ارجعوا رأٌكم، ؼب تحمدوا وال ٌسركم، ال أمر من علٌكم لٌمرن رمتمونا لبن وهللا أما عنا، اخرجوا

 . "أٌدٌنا فً ما على مؽلوبٌن نحن ما وهللا فإنا منازلكم،

ا أمٌة بنو الم وقد هذا      ًٌ  بؤمٌر الصنٌع هذا وصنعت أهلكتنا علً ٌا: "فقالوا لعثمان، انتقاداته على عل

 . "مؽضًبا علً فقام الدنٌا، علٌك لتمرن ترٌد الذي بلؽت لبن وهللا أما المإمنٌن،

 أناط حٌث علٌه مقصوًرا ٌكن لم التعٌٌن أمر أن فؤكد وإٌثارهم، األقارب تولٌة فً سٌاسته عن عثمان ودافع     

 وفلسطٌن واألردن الشام، بالد وضع عثمان أن بالذكر والجدٌر أعمالهم، فً بؤقاربهم وعمر بكر وأبو النبً،

 . "مٕ٘ٙ-ٔ٘ٙ/ هـٖٔ" عام فً وذلك معاوٌة، ٌد تحت



 :القرآن جمع

 فً إٌجابٌة خطوة وهً جرأة، الخطوات أكثر من له، واحدة قراءة وتثبٌت القرآن، بجمع عثمان قرار لعل     

 واأللواح واألكتاؾ، والرقاع واللخاؾ، العسب فً مفرًقا كان القرآن أن والمعروؾ القرآن، على الحفاظ

 خطوة فً جمعه بمحاولة بكر أبو وقام النبً، عهد فً ٌجمع ولم الصدور، فً حفظه على عالوة واألقصاب،

 وحفظة القراء، من كبٌر عدد فٌها قتل التً الٌمامة معركة إثر وذلك الخطاب، بن عمر من بتشجٌع أولى

 ثابت، بن زًٌدا بكر أبو اختار وقد القرآن، من كثٌر فٌذهب هإالء، فقدان ٌستمر أن خشً الذي األمر القرآن،

 نقلت ثم وتعمٌمها، بنشرها الخلٌفة هذا ٌهتم ولم بكر، أبً عند وضعت صحؾ فً فجمعه القرآن، بجمع وأمره

 القرآن أن رأى األولٌن الخلٌفتٌن من كال أن وٌبدو حفصة، ابنته عند حفظها تم توفً ولما عمر، إلى وفاته بعد

ا ٌزال ال كان ًٌ  بقرار ومعرفته قراءته، نشر الضروري من ٌكن ولم ،المسلمٌن من كثٌر ذاكرة فً وحاضًرا ح

 . الخالفة جانب من خاص

 حتى بعًضا بعضهم كفر أن درجة إلى القرآن قراءة فً الناس اختالؾ الخالفة، تولى أن بعد عثمان، ورأى     

 العرب ثقافة مقام وقام الوقت، ذلك فً الشعر محل حل القرآن أن والواقع بٌنهم، تنشب أن الفتنة أوشكت

 أن وطبرستان جرجان، على الحملة أثناء رأى الٌمان بن حذٌفة أن ذلك إلى ٌضاؾ الجاهلٌة، من المتحدرة

 بعًضا، بعضهم لعن حد إلى األمر بهم ٌصل فكان المختلفة، القراءة طرق حول شدٌد بحماس ٌتجادلون المسلمٌن

 فتنة، نشوب من خوًفا القرآن من واحدة نسخة بوضع عثمان على حذٌفة أشار وربما بالكفر، بعضهم واتهام

 بالقرآن، العام اإلسالمً االهتمام جدٌة على ذلك وٌدل الشعر، إلى العودة واجتناب اإلسالمً، الشعور ولتعمٌق

 التً السبع القراءات من واحدة قراءة على وتثبٌته القرآن، جمع قرر لذلك تجاه، المسلمون أبداه الذي والحماس

 مصحؾ على المسلمٌن وجمع علٌه والحفاظ النص، توحٌد على منه حرًصا وذلك قرٌش، حرؾ وهً بها، نزل

 الحرث بن الرحمن وعبد العاص، بن وسعًٌدا الزبٌر، بن هللا وعبد ثابت، بن زًٌدا وكلؾ واحدة، وقراءة واحد

 . الخطوة بهذه القٌام هشام؛ بن

 إلٌها اإلشارة تتعد لم إذ المصادر، رواٌات فً واسًعا حًٌزا تؤخذ لم أهٌمتها على القضٌة هذه أن الواضح     

 هدفه، إلى للوصول عثمان اتبعه الذي األسلوب انتقدت الرواٌات هذه أن إلى ذلك ٌعود وربما أسطر، ببضعة

ا الخلٌفة ضد مسبقة مواقؾ تحمل وهً ًٌ  مصر كل باستقاللٌة تمثلت والتً لألمصار، اإلقلٌمٌة النزعة مع تمش

 رفض الذي مسعود بن هلل عبدا مقدمتهم وفً الخطوة، لهذه الصحابة بعض انتقادات وأبرزت لقاربه، وانحٌازه

 سنة على وخروًجا بدعة، الخطوة هذه وعد البصرة، على عثمان عامل عامر، بن هللا عبد إلى مصحفه تسلٌم

 فجرى عثمان، هدؾ ٌدرك أن ٌشؤ لم أنه أو ٌدرك، لم أنه وٌبدو الكتاب، لمحو ومحاولة األولٌن، وخلٌفتٌه النبً

 بقراءته اعتزازه عن وأعرب ذلك، فً للمشاركة الكفإ بالشخص ٌكن لم ثابت بن زًٌدا أن رأى كما تشوٌهه،

 . ومصحفه

 الٌمان، بن حذٌفة إلى مصحفه أعطى عندما إذ الرأي، من الضرب هذا على األشعري موسى أبو وكان     

 . "فٌه فاكتبوه نقصان، من وجدتم وما تنقصوها، فال زٌادة، من هذا مصحفً فً وجدتم ما: "قال



 هذه أن كما قرٌش، حرؾ هو واحد حرؾ على القراءة تثبٌت سببها الصحابٌٌن هذٌن معارضة أن وٌبدو

 نشؤ الذي الخالؾ وأن بالتحرٌؾ، الخلٌفة أحد ٌتهم لم إذ المركزٌة، نحو باالتجاه القراء نفوذ من تحد الخطوة

 . الخلٌفة هذا سٌاسة فً اإلسالمً واالتجاه القبلً، االتجاه بٌن للصدام مثال أبرز هو القضٌة هذه حول

 ارتباًطا ترتبط والسٌاسً، والثقافً الدٌنً، اإلسالم تارٌخ فً كبرى ظاهرة تعد الخطوة هذه أن والحقٌقة     

 والكوفة، والبصرة والبحرٌن، والٌمن، والشام مكة، إلى نسخ ست أرسلت وهكذا القرآنٌة، الظاهرة ببروز شدًٌدا

 أن من هللا كتاب حفظ وبذلك ،األخرى النسخ وإلؽاء القراءة، فً باعتمادها الناس وأمر المدٌنة، فً نسخة وبقٌت

 هذا على وقضى قراءتهم، فً المسلمٌن اختالؾ تالفى كما القاربٌن، واختالؾ األعراب، لهجات تحرفه

 . االختالؾ

 :الحمى توسيع

 المصادر رواٌات واستعرضت الحمى، توسٌعه على عثمان واألمصار المدٌنة، وأهل الصحابة بعض انتقد     

 :وجهٌن فً تحمى األرض أن والمعروؾ مباشرة، وؼٌر عامة، معلومات خالل من الخطوة هذه

 ٌبعد إذ المدٌنة، من بالقرب إحماء أول وهو وركابهم، المسلمٌن لخٌل النقٌع النبً حمى فقد هللا، سبٌل فً: األول

 .هللا سبٌل فً المعدة المسلمٌن لخٌل وخصصه الخضمات، نقٌع عمر وحمى فرسًخا، عشرٌن نحو عنها

 إلبل الربذة بكر أبو حمى فقد أهلها، فً وتفرق مواضعها، توسع أن إلى الصدقة لنعم األرض تحمى أن: الثانً

 . الشرؾ عمر وحمى ، الصدقة

 سنة كل فً علٌها ٌحمل وكان المسلمٌن، لخٌل خاًصا النقٌع حمى فؤبقى وخلٌفتٌه، النبً نهج عثمان ونهج

 إبل فً زاد ما سرعان أنه إال لها، حمى فً الربذة بناحٌة ترعى اإلبل كانت كما بعٌر، وألؾ فرس خمسمابة

 باإلفادة إذًنا الصحابة من وعدًدا عماله، بعض ومنح ألًفا، أربعٌن نحو عهده فً بلؽت إذا زٌادتها، بسبب الصدقة

 ٌحملون ممن المإرخٌن، بعض وعد عوؾ، بن الرحمن وعبد مطٌع، بن هللا وعبد الحكم، بن مروان مثل منه،

 . خلٌفتٌه وسٌاسة النبً، سنة على خروًجا الخطوة هذه الخلٌفة، من مسبقة مواقؾ

 حموا ما وهللا قبلً، حمً حمٌت، ما وهللا وإنً: "فقال عمله، وبرر هذه خطوته عن دافع عثمان أن والواقع     

 المسلمٌن لصدقات واقتصروا أحًدا، رعٌه من ٌمنعوا لم ثم المدٌنة، أهل علٌه ؼلب إال حموا ما ألحد شًٌبا

 ومالً درهًما، ساق من إال أحًدا منها نحوا وال منعوا، ما ثم تنازع، أحد وبٌن ٌلٌها من بٌن ٌكون لبال ٌحمونها؛

 الٌوم فمالً وشاًء، بعًٌرا العرب أكثر وإنً ولٌت، قد وإنً راؼٌة، وال ثاؼٌة ومالً راحلتٌن، ؼٌر بعٌر من

 . "لحجً، بعٌرٌن ؼٌر بعٌر وال شاة،

 الوفد وبٌن بٌنه، المحاورة سٌاق فً وردت القضٌة، هذه فً اتهمه من وندم عثمان، دفاع إلى إشارة وهناك     

 فدعا: قال بالمصحؾ، ادع: له فقالوا": "مٙ٘ٙ-٘٘ٙ/ هـٖ٘" عام فً المدٌنة إلى قدم الذي المصري

 على أتى حتى فقرأها: قال -التاسعة ٌونس سورة ٌسمون وكانوا: "قال- التاسعة افتح: له فقالوا: قال بالمصحؾ،

ُتمْ  قُلْ : }اآلٌة هذه ٌْ ُ  أَْنَزلَ  َما أََرأَ ُ  قُلْ  َوَحاَلاًل  َحَراًما ِمْنهُ  َفَجَعْلُتمْ  ِرْزق   ِمنْ  لَُكمْ  هللاَّ ِ  َعلَى أَمْ  لَُكمْ  أَِذنَ  آهللَّ { َتْفَتُرونَ  هللاَّ

: قال! تفتري هللا على أم لكل أذن هللا الحمى؟ من حمٌت ما أرأٌت: له فقالوا قؾ،: له قالوا: قال ،[ 3٘: ٌونس]



 زادت ولٌت فلما الصدقة، إلبل قبلً الحمى حمى عمر فإن الحمى وأما: قال وكذا، كذا فً نزلت امضه،: فقال

 . ... " الصدقة إبل فً زاد لما الحمى فً فزدت الصدقة، إبل

 :الكوفة انتفاضة - الفتنة مقدمات

 الشرعٌة أسس هزت العامة، سٌاسته حول الصحابة وانقسام أسرته، إلى عثمان مٌل أن التؤكٌد ٌمكن     

 . المدٌنة فً القٌادة تجاه الرٌبة تؤكدت الكوفة فً المضطربة األوضاع ظل وفً للخالفة، التارٌخٌة

 وتعاٌش القادسٌة، وأهل األٌام أهل فٌها واستوطن وفارس، العراق فاتحً احتضنت الكوفة أن والواقع      

 فً واشتركوا تابوا، سابقٌن مرتدٌن من متعددة وعناصر األوابل، العرب المحاربون متناقض، بشكل فٌها،

 بهم أنٌط وقد وأسد، وتمٌم وكندة ومذحج، ومضر الٌمن، من البدوٌة القبابل كبرى وٌمثلون القادسٌة، معركة

 ٌستبدلون وكانوا وأذربٌجان، الري فً بعضهم استقر كما وشمالها، إٌران ؼرب فً المفتوحة المناطق مراقبة

 . سنوات أربع كل مرة

 فً المقاتلة من كبٌرة أعداد وتجمع الهجرة تزاٌد مع الفتوح، إلى القبابل طموح ٌوجه أن عثمان وحاول     

 استقرار وتم الؽنابم، فً وفرة رافقها الفتوح فً واسعة حركة حكمه، من األولى السنوات وشهدت األمصار،

 الكوفة أهل فتوح ظلت فقد ذلك، من الرؼم وعلى فٌها، األراضً وامتلكوا المفتوحة، األماكن فً المسلمٌن

 إلى أدى مما وخراسان، وسجستان وكرمان، فارس، أقالٌم شملت التً البصرة أهل فتوح مع بالمقارنة محدودة

 عكس على فٌها، نسبً هدوء عنه نتج الذي األمر المادٌة، أوضاعهم وتحسٌن فٌها، العطاء أهل أعداد زٌادة

 عقبة، بن الولٌد من كل والٌة خالل مواجهتها فً اإلدارة وفشلت قابمة؛ المالٌة مشكالتها ظلت التً الكوفة

 .العاص بن وسعٌد

 عن عاجزة كانت التً الكوفة مع حقٌقٌة منافسة فً فوضعها للبصرة، حسنة مرحلة عثمان عهد مثل وهكذا     

 ٌزاالن ال كانا العسكري، وماضٌها السابقة، فتوحاتها لكن نفوذها، رقعة توسٌع وعن وفٌرة، ؼنابم كسب

 ارتفعت هادبة البصرة فٌه كانت الذي الوقت وفً العراق، فً المتقدم المركز المرحلة، هذه خالل منها، ٌجعالن

 ،ٖفٌها االجتماعٌة بالبنى خاص بشكل ارتبطت والتً عثمان، سٌاسة ضد األولى االحتجاج حركات الكوفة فً

 ٌختلؾ كان مقداره أن ؼٌر الخطاب، بن عمر أقره الذي النظام بموجب بالعطاء ٌتمتعون كانوا سكانها أن ذلك

 ودورهم الفتوح، فً بالمشاركة ألسبقٌتهم مرتفًعا القادسٌة وأهل األٌام، أهل عطاء كان فقد أخرى، إلى فبة من

 تباًٌنا التفاوت هذا خلق وقد منهم، المتؤخرٌن وبخاصة منخفًضا، الروادؾ عطاء كان حٌن فً فٌها، الكبٌر

ًٌّا  المصر هذا فً الوضع جعل مما الفتح جٌش تركٌبة عن الناجم القبلً التباٌن إلى انضاؾ واضًحا اجتماع

ا ٌتوتر ًٌ  . تدرٌج

 أهل فٌه تسبب وقد العامة، العاص بن سعٌد جلسات إحدى فً" مٗ٘ٙ-ٖ٘ٙ/ هـٖٖ" عام فً الوضع تفجر     

 عبٌد بن طلحة ثراء وعن والجبل، السواد عن بٌنهم حدٌث فؤثناء ،العشابر وزعماء والقراء والقادسٌة، األٌام

 الملطاط هذا أن لوددت وهللا" لوالٌه األسدي، خنٌس بن الرحمن عبد العاص، بن سعٌد شرطة صاحب تمنى هللا،

 النقاش وحول الحضور، حفٌظة أثار مما ،"-الكوفة ٌلً الذي الفرات جانب على كسرى آلل كان ما ٌعنً- لك



 وال منه، أفضل لألمٌر تمن" علٌه ورد األشتر، قام عندما القبابل، بٌن صراع إلى ٌفضً كاد حاد، خالؾ إلى

 فقال له، كان شاء لو فوهللا عٌنٌك، بٌن ما تزوي حتى تمنً من ٌضرك ما: الرحمن عبد فقال أموالنا، له تمن

 أتجعل: األشتر فقال لقرٌش، بستان السواد إنما: وقال سعٌد، فؽضب علٌه، قدر ما ذلك رام لو وهللا: األشتر

: رواٌة وفً ،"منه ٌتصؤًصا قرًعا لقرع أحد رامه لو وهللا ولقومك؟ لك بستاًنا علٌنا هللا أفاء وما رماحنا، مراكز

 ٌكون أن إال نصًٌبا فٌه أوفاكم ٌزٌد ما وهللا! ولقومك لك، بستان بؤسٌافنا علٌنا هللا أفاءه الذي السواد أن أتزعم"

 هذه سٌاسة عارضوا الذٌن الكوفة، أشراؾ دفع مما الشرطة، صاحب على اعتدوا ثم ،"معه القوم وتكلم كؤحدنا،

 الوالً كتب كما بلدهم، فً الفتنة خلقوا الذٌن النفر هإالء إخراج منه ٌطلبون الخلٌفة إلى ٌرسلوا أن إلى الفبة،

 من رهًطا بؤن له وأكد فٌها، الالحقة والتطورات الكوفة، بها تمر التً الصعبة األوضاع له ٌشرح عثمان إلى

 ،"ٌكثروا أن أمرهم ثبت إن خشٌت وقد دٌننا، فً والطعن وعٌبً عٌبك، على وٌجتمعون ٌإلبون" الكوفة أهل

 إلى الخلٌفة فسٌرهم ،"شًٌبا السفهاء وهم القراء، ٌدعون الذٌن وأصحابه األشتر، مع الكوفة من أملك ال وإنً"

 . الشام بالد

 لتشمل، اهتمامهم دابرة واتساع الكوفة، فً القراء نشاط لتكثٌؾ المالبم اإلطار عثمان سٌاسة خلقت لقد     

 سٌاسً مضمون ذات متمٌزة مجموعة هإالء فكون السٌاسٌة، الحٌاة تهم أخرى مسابل القرآن، إلى باإلضافة

 من مكنهم الذي هو السٌاسٌة للحركة الدٌنً الفكر لبنً القرآن اختراق إن إذ الدٌنً، المضمون عن ٌختلؾ

 . القرآن وهً واألساسٌة، األولى للمرجعٌة امتالكهم أساس على الدولة تجاوز

 سعٌد مجلس فً الشؽب لمثٌر استعراضها أثناء المصدر رواٌات ذكرتها التً األسماء فإن أمر، من ٌكن ومهما

 :كانوا هإالء أن الشام بالد إلى المسٌرٌن وأسماء العاص، بن

 .الكوفة فً قدًٌما المقٌمٌن المقاتلة أوابل من -

 من أفخاًذا أو عشابر، زعماء كانوا األكثر وعلى قبابل، زعماء ٌكونوا ولم الثانوي، القبلً المركز ذوي من -

  .عشابر

 . قرٌش على الناقمٌن من -

 .القراء من جمٌعهم ٌكونوا لم -

 وباألقوام بالشٌاطٌن، هإالء وصؾ معاوٌة بؤن وذكرت الطبري، رواها التً عمر بن سٌؾ رواٌة وتبدو       

 تفرقة بهدؾ آرابهم من ٌرٌدون ما علٌهم ٌملون الناس بٌن اندسوا وقد أدٌان، وال عقول لهم لٌست التً

 نظر وجهة عن تعبر ألنها واقعٌة؛ ؼٌر وأضجرهم؛ اإلسالم أثقلهم وقد بٌنهم، الفتنة بذور ونشر المسلمٌن،

 األفكار عن تعبر مما أكثر الحكم، تسلمهم بعد القبلً هإالء ودور والدٌن السلطة، بشؤن واألموٌٌن معاوٌة،

 . الحدث مرحلة فً السابدة

 األمصار، فً المتردٌة األوضاع لبحث المدٌنة إلى عماله عثمان استدعى" م٘٘ٙ-ٗ٘ٙ/ هـٖٗ" عام وفً

 سعٌد خروج المبعدٌن مع والمتعاطفون الكوفة، فً المعارضون فاستؽل الناس، بٌن والتذمر الشكوى، وازدٌاد



 ال بؤنه وأعلموهم الكوفة، إلى بالعودة للوالً السماح بعدم لهم وتعهدوا للعودة، هإالء واستدعوا العاص، بن

 . منه ٌنكر ما على لعثمان طاعة

 عادٌة، احتجاج حركة مجرد هً عمله، إلى الكوفة والً عودة منعت التً الحركة هذه أن الواضح     

 عن العاص بن سعًٌدا فعزل حجة، علٌه لهإالء ٌكون ال حتى الخلٌفة احترمها باإلجماع، تتسم ال ومحدودة

ا بذلك، محافًظا المحتجٌن، لرؼبة تلبٌة األشعري موسى أبا مكانه وولى الكوفة، والٌة ًٌ  على األقل، على ظاهر

 ألحق مما به، والتسلٌم علٌه، الواقع األمر أهمٌة من والتقلٌل الخاصة، سلطته وعلى الحاكمة، المإسسة مرجعٌة

 والتً ،"م٘ٙ٘/ هـٖ٘" عام فً ستندلع التً العامة الثورة بذور حمل أنه واقع من الخالفة بمإسسة ضرًرا

 محاوالت من فٌها القوة صاحب وبالتالً الكوفة، فً الجٌش قابد عمرو بن القعقاع حذر وقد بمقتله، ستنتهً

 القبابل زعماء الكوفة ؼادر كما الحركة، هذه مواجهة على تساعده التً المادٌة القوة ٌملك ٌكن لم أنه إال كهذه،

 ألن آنً؛ خلل من أصاًل  ٌشكو كان والذي األساسً، القبلً الضؽط فانعدم أعمالها، على عمااًل  عٌنوا الذٌن

  . الكوفة فً مدمر شبه كان القبلً النفوذ

 :عثمان على للثورة األمصار أهل دوافع

 ذكرت التً المآخذ أدت وقد واالحتجاج، االستٌاء موجة بتنامً عثمان خالفة من األخٌرة السنوات اتسمت     

 بالخلٌفة األول تمثل طرفٌن؛ بٌن لمصالح فٌها تضاربت الجدٌة األزمة من حالة فنشؤت ذلك، فً واضًحا دوًرا

 تطور بفعل وذلك الصحابة، وأبناء الصحابة، وبعض القبابل بجمهور الثانً تمثل حٌن فً وإدارته، وعماله

 كان كما السلطة الستعمال إساءة اإلثراء عملٌة تعد لم بحٌث بعامة، للمسلمٌن والسٌاسٌة االجتماعٌة، البنٌة

 الهٌكل تطور لعملٌة أساسً مكون إلى اإلدارٌة المناصب فتحولت الخطاب، بن عمر عهد فً علٌه الحال

 عن المتماٌزة وسلوكٌاتها وأعرافها حقوقها، لها خاصة ةٌاجتماع منزلة إلى وبالتالً للمسلمٌن، االجتماعً

 جمهور عن السٌاسً القرار آلٌة استقاللٌة اتجاهات مع والتملك اإلثراء، اتجاهات وتداخلت المسلمٌن، جمهور

 . اإلسالمٌة األمة ضمن مستقلة اجتماعٌة شرعٌة إنشاء إلى بالضرورة تقود كانت عملٌة فً القبابل

 عثمان، على الثورة سبب خاللها من رأى التً االجتماعٌة نظرٌته خلدون ابن بنى األساس هذا وعلى     

 داخل االجتماعٌة، القضٌة جوهر إلى فنفذ لصالحها، القوى مٌزان وتؽٌٌر تعدٌل، فً القبابل رؼبة فً وتتلخص

 فضل أن إلى تنظر القبابل كانت عثمان، أٌام الخطٌر السٌاسً النزاع إلى قادتها التً بعامة اإلسالمٌة األمة

 الذي الجهاد، هذا كل بعد اآلن، مستعدة تعد لم فهً البداٌة، فً سادتها قد قرٌش كانت فإذا إلٌها، ٌعود الفتوح

 عثمان محاوالت وأن معها، التساوي ضرورة ترى وأضحت السٌادة، بهذه تقبل أن اإلسالم، سبٌل فً جاهدته

 واألضعؾ، األدنى أنها على معها للتعامل مستعدة ؼٌر القبابل جعلت قرٌش، بتقوٌة القبابل نفوذ تنامً من الحد

 هذبتهم وال وسلم، علٌه هللا صلى النبً صحبة من ٌستكثروا لم جفاة األمصار نزلوا الذٌن العرب أكثر كان"

 وإذا اإلٌمان، سكٌنة عن والبعد والتفاخر والعصبٌة الجفاء، من الجاهلٌة فً فٌهم كان ما مع...  وآدابه سٌرته

 وأهل وهذٌل، وثقٌؾ وكنانة قرٌش من واألنصار، المهاجرٌن ملكة فً أصبحوا قد الدولة استفحال عند بهم

 التقدم من ألنفسهم ٌرون لما به، وعضوا ذلك من فاستنكفوا اإلٌمان، إلى األولٌن السابقٌن وٌثرب الحجاز



 واألزد كندة وقبابل ربٌعة، بن القٌس وعبد وابل، بن بكر قبابل مثل والروم، فارس ومصادقة وكثرتهم بؤنسابهم،

 فً والتعلل طاعتهم، فً والتمرٌض علٌهم واألنفة قرٌش من الؽض إلى فصاروا مضر، بن وقٌس الٌمن، من

 القالة وفشت السوٌة، عن القسم فً والعدل السرٌة، عن بالعجز والطعن علٌهم، واالستعداء منهم بالتظلم ذلك

 . "المدٌنة إلى وانتهت بذلك،

 وعود العامة، ونالشإ مقدرات على األموٌٌن سٌطرة خالل من قرٌش سٌطرة وهً واضحة، المشكلة إذن     

 بل عثمان والة فً الطعن فؤظهروا قرٌش، سٌادة من بعضها وأنفة السٌادة، على القبابل ونزاع الجاهلٌة، إلى

 لمصلحتهم أو العامة، للمصلحة وفًقا وإٌجابا سلًبا، القوى هذه الصحابة أبناء بعض واستؽل نفسه، الخلٌفة وفً

 .الشخصٌة

 على بالضرورة ٌنطبق ال فإنه االجتماعً، الكوفة وضع على تماًما ٌنطبق خلدون ابن تعلٌل كان وإذا     

 بالثورة لالشتراك دوافعهما ظروؾ اختالؾ بفعل وذلك ومصر، البصرة من كل فً العام االجتماعً الوضع

 لسٌاسة الموجهة باالنتقادات المشحونة األجواء واقع من الكوفٌٌن مع البصرٌون تعاطؾ فقد عثمان، على

 إلى باإلضافة الشام إلى القٌس، عبد بن عامر وهو قرابها، أحد تسٌٌر عن تتحدث التً هً البصرة فً عثمان

 تنسٌق هناك ٌكن لم أنه والواضح الكوفة، أحداث منه انطلقت الذي نفسه السوط إلى المنتمٌن البصرٌٌن بعض

 مشاركة عن تتحدث التً تلك المصرٌٌن، قراء بٌن عالقة وجود ولعل والكوفٌٌن، البصرٌٌن بٌن مسبق

 فً هذا العاص، بن سعٌد طرد فً اشتركوا الذٌن الكوفة ثوار جانب إلى البصري السعدي زهٌر بن حرقوص

 رفض مع الشرعً وأحٌاًنا السلوكً، باالنحراؾ والتهم اتهام فً المصرٌٌن دوافع انحصرت الذي الوقت

 بالدوافع تفسٌره ٌمكن ال كما وحدها، االجتماعٌة بالبنى هإالء حماس تفسٌر ٌمكن ال لذلك تؽٌٌرهم، الخلٌفة

ا ٌملكون مقاتلٌهم أن بفعل القرآنً، اإلٌحاء ذات الدٌنٌة ًٌ ا، وع ًٌ  كثٌفة بدعاٌة تؤثروا فقد حدة، أقل ودٌنٌا سٌاس

 فً قبع األول أن والمعروؾ حذٌفة، أبً بن ومحمد بكر، أبً بن محمد هما الصحابة أبناء من اثنان شنها

 بن سعد بن هللا عبد الوالً مؽادرة بعد الفسطاط فً السلطة على واستولى مصر، فً الثانً قبع حٌن فً المدٌنة

 لكن، قتله فً بارز دور أداء على للخلٌفة المحاصرة المصرٌة القوة شجع مما عثمان، حصار أثناء سرح أبً

 مصر فتحوا الذٌن األوابل المسلمٌن نقمة أن المصرٌٌن، الثابرٌن أسماء وتتبع اإلشارات، بعض خالل من ٌبدو

 فً وهم ٌستحقونها، التً المكانة تعطهم لم التً عثمان سٌاسة على الثورة هذه أسباب أحد كانت فٌها، واستقروا

ا، عثمان ٌقصدوا لم ذلك ًٌ  تطورت قد النقمة هذه أن إال خالله، من قرٌش سٌادة زعزعة أرادوا وإنما شخص

 المدٌنة، اتجاه فً المصرٌٌن تحرك إلى وأدت الخلٌفة، ضد الموجهة العدٌدة االنتقادات مع وتفاعلت بسرعة،

 لخصوا عثمان، من النٌل هو واحد هدؾ تحت الجمٌع ٌتوحد وحتى الحركة، نطاق خارج الشام بالد وظلت

 . "وؼٌرت بدلت: "بعبارة له اتهامهم

 أو الوسٌط دور اآلخر بعضهم وأدى عثمان، على الثورة فً الصحابة وأبناء الصحابة، بعض واشترك     

 بن عمار: الثوار ساندوا الذٌن بٌن ومن منفرًدا، مصٌره لٌواجه الخلٌفة ترك إلى أخًٌرا األمر بهم وآل الدفاعً،



 ساند أنه من إلٌه نسب ما طالب أبً بن علً نفى حٌن فً هللا، عبٌد بن وطلحة بكر، أبً بن ومحمد ٌاسر

 . المإامرة فً ضلوعها عابشة نفت كما الثوار،

 ألول االقتتال، إلى المسلمٌن وقادت بالفتنة، عرفت التً األزمة شكاًل  عامالن عثمان عهد فً اجتمع وهكذا     

 . جمًٌعا باٌعوه الذي خلٌفتهم وقتل بٌنهم، فٌما مرة،

 وتنامً األمصار، فً الجدٌدة الحٌاة استقرار مع بالضرورة المتعلق الموضوعً االتجاه هو: األول

ا التقلٌدٌة القرٌشٌة" األرستقراطٌة" ًٌ ا، مال ًٌ  بنفسها، مستقلة والقرار، بالثروة اختصت شرٌحة إلى وتحولها وسٌاس

 .المسلمٌن وعامة القبابل، جمهور عن المتعالً وبنابها المادي، وجودها فً متماٌزة

 قرٌش، مع تتساوى أن إلى ولنزوعها الذاتً، ولوعٌها األمصار، فً القبابل لقوى التدرٌجً التنامً هو: الثانً

 . والفرس الروم بالد فً اإلسالم لنصرة األكبر الفضل أرضٌة على

 حساب على إال أحدهما تحقٌق باإلمكان ٌكن لم إذ تصادمٌة، كانت العاملٌن هذٌن بٌن العالقة أن والواقع      

 ظل الذي الوقت فً محاصرٌه، ٌد على الخلٌفة قتل بدلٌل القبابل بٌد كانت القوة أن األحداث وأثبتت اآلخر،

ا، انتظاًرا الصراع نتٌجة ٌنتظرون الخارج فً عثمان وعمال الداخل فً الصحابة جمٌع ًٌ  من الرؼم على سلب

 الحسن ابنه أرسل الذي طالب أبً بن علً سٌما ال الخلٌفة عن للدفاع بعضهم بها قام التً الخجولة المحاوالت

 . علً باستثناء ربما للصحابة، احترام أي ٌظهروا لم المحاصرٌن أن إلى اإلشارة مع ذلك، أجل من

 :المأساة إلى الطريق

 بصورة مقتله، إلى أدت التً عثمان على الثورة تفاصٌل لنا تصؾ ؼنٌة مادة المصادر رواٌات تتضمن     

 على ببعضها، ومقارنتها الرواٌات تلك إلى الموضوعٌة النظرة لكن الثابرٌن، مع أو الخلٌفة مع متعاطفة

 .ما حد إلى الحقٌقة تقارب واقعٌة صورة تعطٌنا تضاربها،

 طرٌق عن إما ومنسقة، مشتركة بصورة وتآمروا خططوا، المعارضة القوى قادة أن على الرواٌات تتفق     

 .ذلك بعد تختلؾ لكنها ،"م٘٘ٙ أواسط/ هـٖٗ نهاٌة" فً الحج فً عقد اجتماع أثناء وإما الرسابل، تبادل

 ٌهودي خٌوطها حاك اإلسالمٌة األمة على مإامرة عن عمر، بن سٌؾ رواٌة خالل من الطبري، تحدث     

 األمصار فً جال وقد أمه، لسواد السوداء، بابن المعروؾ سبؤ بن هللا عبد هو اإلسالم؛ فً حدًٌثا دخل ٌمنً،

 نشر من أول وهو عثمان، لحصار المدٌنة إلى المصرٌة القوة ورافق الحركة فنظم مصر، فً ٌستقر أن قبل

ا إن: القابلة الفكرة أي الوصٌة، وحول النبً رجعة حول ومشوشة جدٌدة، أفكاًرا ًٌ  الشرعً، النبً ورٌث هو عل

 . وقداسته علً ألوهٌة قضٌة أثار كما الثورة، على وحرض حق، بؽٌر الخالفة تولى الذي بعثمان وطعن

 على مسبولٌتها تلقً أن بد ال فكان السٌاسً، لتارٌخه المتتبع المسلم وجدان االؼتٌال حادثة صدمت لقد     

 أسس وضع فً وشاركوا النبً، مع حاربوا كبار صحابة ذلك وزر ٌتحمل أن المعقول من لٌس إذ أحد، كاهل

 المسلمٌن انشقاق مسبولٌة ٌتحمل كما عثمان، مقتل إلى أدت التً الفتنة أثار الذي فهو سبؤ، ابن فكان اإلسالم،

ا، ًٌ ا سٌاس ًٌ  نواة شكلت وقد اإلسالمً، العالم لهدم باطنٌة حركة ومثل الشٌعٌة، الحركة ظهور واقع من وعقابد

 الذي الكبٌر الدور ٌبرز أن سٌؾ رواٌة خالل من هدؾ الطبري، أن والواضح، الخارجٌة المعارضة النطالق



 وٌبرئ عثمان، مقتل عن بالتحدٌد، ٌهودٌة خارجٌة، جهة ولٌةمسإ كل وٌإكد الفتنة، أحداث فً سبؤ ابن أداه

 على الفتنة أحداث فً سبؤ ابن دور أوردت التً المصادر واعتمدت المسبولٌة، تلك من المدٌنة وأهل الصحابة،

 .مإرخنا رواه ما

 والرابع الثالث القرنٌن مإرخً من وؼٌرهم المتقدمٌن، واإلخبارٌٌن المؽازي، أصحاب من أحد عند ٌرد لم     

 الفرق وكتب والتارٌخٌة األدبٌة، المصادر من العدٌد تناول من الرؼم على سبؤ ابن لدور ذكر أي الهجرٌٌن،

 بإٌراد بعضها اكتفى حٌن فً ومصٌره، وعقٌدته ونسبه، اسمه حول ومتضاربة مختلفة، إشارات واألنساب،

 ومقتل الفتنة، فً سبؤ ابن دور عن تذكر معلومات أي تعطً أو لها، واضًحا تفسًٌرا تقدم أن دون السببٌة لفظة

 األمر السببٌة رواة عن معلومات أي التراجم كتب تحفظ لم آخر جانب ومن. ذلك بعد الجمل وأحداث عثمان

 . الفتنة فً للسببٌة المصادر تنسبه الذي للدور تقٌٌمها درجة فً الحدٌثة الدراسات اختالؾ إلى أدى الذي

 أفكاره أن واقع من إلٌه المنسوب الدور فً وبالتالً سبؤ، ابن شخصٌة وجود فًالمإرخٌن  بعض فشكك     

 تلك فً تداولها جرى بؤنه التصور الصعب ومن المستقبل، فً سٌتبلور الذي العقابدي للتشٌع موضوعات هً

 التشٌع تارٌخ بداٌة حول المإخرٌن اختالؾ من الرؼم على اإلسالمً، المجتمع عمر من المبكرة المرحلة

 تخٌلها وهمٌة صورة وأنه لألحداث، استباق أنه الشخص هذا وجود حول أثٌر الذي النقد وٌظهر اإلسالمً،

 وهذا التفكٌر وبهذا هذه، مثل مإامرة وأن حٌنبذ، السابدة وأفكارهم أوضاعهم، من للهجرة الثانً القرن مإرخو

 العصر أحوال تعكس وأنها القبلً، بنظامه آنذاك المعروؾ اإلسالمً العالم ٌتصورها أن ٌمكن ال التنظٌم،

 أحداث توالت أن بعد إال تصدر أن ٌمكن ال كالمٌة آراء لها منظمة، كعقٌدة التشٌع، وأن بجالء، األول العباسً

 إمالء مثل والتساإالت المحاذٌر، من بكثٌر محاطة سٌؾ رواٌة أن كما كربالء، ومؤساة علً مقتل مثل هامة

 عالما فقًٌها برأٌه، االعتداد شدٌد رجاًل  الصحابً هذا كان حٌن فً به، وتؤثره ذر أبً على مواقفه سبؤ ابن

 أو مال أو بعلم، ٌشتهر لم باإلسالم العهد حدٌث رجل وهو سبؤ، ابن عن ٌؤخذ أن ٌعقل فهل اإلسالم، بقواعد

 عند ورد كما سبؤ ابن مع لقاءه سبقت والمال، والفضة الذهب، بكنز المتعلقة الصحابً، هذا آراء إن ثم منصب،

 ابن تنقالت تناولت التً الطبري، رواٌات فً الزمنً العنصر أن كما أًٌضا، دمشق إلى ذهابه وسبقت الطبري،

 ابن نشاط أما هـ،ٖٓ عام فً دمشق فً الرجلٌن بٌن لقاء حصول مصداقٌة عدم فً تساهم األمصار، بٌن سبؤ

 تصدٌقها، دون ٌحول مما أًٌضا، والتساإالت المحاذٌر، من بكثٌر محاط فهو ومصر والكوفة البصرة، فً سبؤ

 الذي الربٌسً المصدر الطبري، عند سواء عنها، السكانٌة المعلومات توافر لعدم متعذرة عنها واإلجابات

 . علٌه اعتمدت التً األخرى المصادر فً أو الفتنة، فً سبؤ ابن دور استعرض

 بعضهم كاتبوا الذٌن هم األمصار فً الموزعٌن الصحابة إن إذ والواقدي، إسحاق ابن عند األمر وٌختلؾ     

 سبٌل فً تجاهدوا أن خرجتم إنما إنكم" ،... " الجهاد فعندنا الجهاد ترٌدون كنتم فإن أقدموا، أن: "قابلٌن بعًضا

 فؤقٌموا فهلموا وترك، خلفكم من أفسد قد محمد دٌن فإن وسلم، علٌه هللا صلى محمد دٌن تطلبون وجل، عز هللا

 شبكة ٌشكلون أنهم بفعل العمل إلى باالنتقال األمر أعطوا الذٌن هم وبالتالً وسلم، علٌه هللا صلى محمد دٌن

 .العالقات من كثٌفة



 الكوفة، لقراء النشطة األوساط فً األهداؾ، وتحدٌد العمل، تنسٌق واقع من مإامرة هناك كانت أنه والواقع     

 الفسطاط، فً انقالب عن تتحدث المصرٌة المصادر أن ذلك إلى ٌضاؾ ومصر، البصرة فً ونظرابهم

 وقد عثمان، ضد المصرٌة القوة إرسال إلى بادر قد ربما الذي ذلك السلطة، على حذٌفة أبً بن محمد واستٌالء

 . خروجهم لدى شٌعهم

 وصلت أنها وٌبدو سرٌة، كانت ألنها األمر؛ بادئ فً الحركة تلك ٌجهل كان عثمان الخلٌفة أن والراجح     

 بهم ٌثق رجااًل  فؤرسل األمر، ٌتحرى بؤن علٌه وأشاروا بها، عثمان فؤعلموا المدٌنة، فً الصحابة مسامع إلى

 زٌد بن وأسامة الكوفة، إلى مسلمة بن محمًدا فبعث فٌها، العامة األوضاع على للوقوؾ المختلفة، األمصار إلى

 فلما الجهات، سابر إلى ؼٌرهم وأرسل مصر، إلى ٌاسر بن وعماًرا الشام، إلى عمر بن هللا وعبد البصرة، إلى

 ٌعدلون أمراءهم وأن شًٌبا، ٌنكرون ال األمصار فً المسلمٌن وأن مستتبة األوضاع بؤن أخبروه الرسل عاد

 .المدٌنة إلى ٌعد ولم تخلؾ، ٌاسر بن عماًرا ولكن بٌنهم،

 األمصار مختلؾ من الثابرٌن قدوم ومثل والتنفٌذ، العمل دور إلى خرجت الثورة دوافع اختمرت أن وبعد     

 مع منتظمة كجماعات خرجوا فقد السابقة، للتحركات تتوًٌجا" مٙ٘ٙ-٘٘ٙ/ هـٖ٘" عام المدٌنة إلى اإلسالمٌة

 ألن لالحتدام؛ الممثلٌن الربٌسٌٌن الفاعلٌن هإالء وسٌكون بكاملها، فرقة لكل وقابد مجموعات، رءوس

 .االجتماعٌة أحوالهم على القبلً انتسابهم وٌدل الحًقا، نصادفهم سوؾ وألننا أسماءهم؛ حفظت الرواٌات

 حرب بن الؽافقً بقٌادة مقاتل وألؾ أربعمابة بٌن أفرادها- عدد بلػ وقد مصر، من األولى الجماعة خرجت     

 بشر بن وكنانٌة البلوي، عدٌس بن الرحمن وعبد الخزاعً، ورقاء بن بدٌل بن عمرو أبو عدادهم وفً العكً،

 صؽار من وؼٌرهم الكنانً شٌٌم بن وعروة أًٌضا، كندة من السكونً حمران بن وسودان كندة، من التجٌبً

 إلى كتاًبا سرح أبً بن سعد بن هللا عبد مصر والً فؤرسل العمرة، ٌرٌدون بؤنهم وادعوا العشابر، زعماء

 . بخروجهم ٌعلمه الخلٌفة

 فً أقامت التً القبابل إحدى بلً، قبٌلة من البلوي عدٌس بن الرحمن عبد هو بٌنهم الملفت الشخص إن     

 الصحابة جماعة إلى ٌنتمً فإنه وبالتالً الصفة، لهذه الحامل والوحٌد النبً صحابة من وهو فتحها، منذ مصر

 القتل، عملٌة فً كبًٌرا ادور الكنانً شٌٌم بن عروة وأدى الوقت، مع دورهم تعاظم والذٌن البدوي، األصل ذات

 . الربٌسً الفاعل فهو

 بن زٌد عدادهم وفً األصم، بن عمرو بقٌادة مقاتل مابتً عدٌدها بلػ وقد الكوفة، من الثانٌة الجماعة وخرجت

 بن عمرو والصحابً األصم، بن هللا وعبد الحارثً، النضر بن وزٌاد النخعً، واألشتر العبدي، صوحان

 الصورة فً نراه إننا إذا األشتر، هو بٌنهم البارز والرجل العشابر، زعماء صؽار من وهو الخزاعً، الحمق

 الكوفً إنه األمر، حسن من ٌتمكن أن دون لكن قتله، محاواًل  أو منصبه عن بالتنازل ٌنصحه عثمان الجانب إلى

 مرة، من أكثر اسمه تردد فقد الخزاعً، الحمق بن عمرو أما وفاعلٌته، بحضوره القارئ ٌشعر الذي الوحٌد

 . والسري المؤساوي عثمان دفن أثناء فً رهٌبة أعمال إلٌه وتعزى القتل، فً القالبل المشتركٌن أحد وهو



 زهٌر بن حرقوص بقٌادة مقاتاًل  وخمسٌن مابة أفرادها عدد بلػ وقد البصرة، من الثالثة الجماعة وخرجت     

 العبدي، عباد بن وذرٌح العبدي، جبلة بن حكٌم أمثال العشابر زعماء صؽار من عدد عدادهم وفً السعدي،

 أشد فهما االنتباه، وحكٌم حرقوص من كل وٌسرتعً وؼٌرهم، القٌسً ضبٌعة بن الخطم شرٌح بن وبشر

 .البصرة مهاجمً

 فً ممًٌزا دوًرا تإد لم التً التقلٌدٌة القبلٌة الزعمات فبة إلى الثابرٌن لزعماء المطلقة األكثرٌة انتسبت     

 أهل إلى كتب عثمان، الثابرون حاصر عندما إذ والقادسٌة، األٌام أهل من جمًٌعا كانت لكنها اإلسالم، تارٌخ

 الثابرٌن لهوٌة تشخٌصه وٌوضح لمواجهتهم، السرعة وجه على النجدات له لٌرسلوا ٌستمدهم األمصار

 األحزاب، أو الخندق، ؼزوة فً المدٌنة حاصروا الذٌن باألعراب مقارنتهم مع وقبابل أعراب أنهم ومحاصرٌه،

 تمرد تمثل التً الحركة لهذه رإٌته ٌظهرون؛ ما إال بؤحد ؼزانا من أو األحزاب، أٌام كاألحزاب فهم"

 . القبابل حركة أي األعراب حركة إذن إنها األمصار، فً ضده المعارضة وتؽذي علٌه، والقبابل األعراب،

 التً الشخصٌات وأسماء المدٌنة، إلى توجهت التً األمصار جماعات بؤرقام أمدتنا التً المصادر أن وٌبدو     

 فٌها شاركت شاملة شعبٌة حركة هً إنما الخلٌفة، ضد االحتجاج حركة أن التؤكٌد إلى هدفت ورافقتها؛ قادتها

 على اعتمدت المختلفة المصادر أن وٌالحظ المركزٌة، السلطة لتجاوزات حد وضع أجل من األمصار مختلؾ

 الخلٌفة، قتل عن المسبولٌة وتحمٌلهم األكبر، الحجم المصرٌٌن إلعطاء وذلك مخنؾ، أبً مثل عراقٌٌن رواة

 . المصرٌون أداه الذي الدور مع بالمقارنة والكوفة البصرة، لثوار الثانوي الدور وإبراز

 :المأساة وقوع

 خالل من علٌه الضؽط بل خلعه، حتى وال الخلٌفة قتل ٌكن لم المبدبً الثابرٌن جماعات هدؾ أن ٌبدو     

 والتجاوزات، األخطاء عن المسبولٌن ومحاسبة الحكم، فً نهجه تعدٌل على لحمه مختلفة استعراضٌة وسابل

 نهج من ٌمثله ما مقابل فً العامة، الشبون إدارة فً وقٌمها أعرافهم، بسٌادة المتمثلة مصالحهم عن والدفاع

 ما هذا ولعل عنهم، مستقلة مركزٌة سٌاسٌة إلدارة وإخضاعهم الفتوح، لفًء ملكٌتهم من للتقٌٌد ٌسعى جدٌد

 :الخلٌفة إلى التالٌة مطالبهم قدموا ذلك أجل ومن العسكرٌة، قوتهم ضآلة األقل، على به، توحً

 .نبٌه وسنة هللا بكتاب العمل -

 .عطاء المدٌنة أهل ٌؤخذ ال -

 .منه المحروم ٌعطً كما الصحابة، إلى باإلضافة علٌه قاتل لمن الفًء مال تخصٌص -

 .المنفً ورد الخابؾ تؤمٌن -

 .البعوث تجمر ال -

 .الظالم رفع -

 .األمصار عنه ترضى ال وال   كل خلع -



 إلؽاء أو تخفٌض سٌما ال االنفجار، فً وتسببت السابق، فً اتخذت إجراءات هناك أن المطالب هذه تكشؾ     

 تدابٌر بإلؽاء المطالب تتعلق وهكذا بالتجمٌر، ٌعرؾ ما وهو األمصار، خارج البعوث مدة وإطالة العطاء،

 .األمصار محرضً بحق متخذة

 من خوًفا والشدة، بالعنؾ ال والسٌاسة، باللٌن الموقؾ ٌعالج أن أراد ألنه المطالب؛ لهذه عثمان استجاب    

 الثابرون حصل وبالتالً الجماعة، ٌفارقوا وأال الطاعة، عصا ٌشقوا أال علٌهم واشترط المسلمٌن، دماء إراقة

 التجاوزات، كافة عن بالتخلً عثمان قطعه علنً بوعد المناقشات وانتهت لمطالبهم، المقبول األدنى الحد على

 موافقته، تضمن كتاًبا بخاصة األمصار وأهل بعامة، المسلمٌن إلى وكتب السابقة، باألخطاء اعتراؾ وهو

 اإلسالمٌة األمة وحافظت انتهت، قد األزمة وكؤن وبدا أمصارها، إلى عابدة المدٌنة األمصار وفود وؼادرت

 . الخطورة بالؽة أزمة حل مع بالمقارنة األهمٌة بالػ نجاًحا تحقق، ما إذا هذا، وٌعد وحدتها، على

 والجو جهة، من ذكرت التً التجاوزات واقع من دوافعه استرجع ما سرعان السٌاسً العامل أن وٌبدو     

ا كان عثمان، وتوبة التفاهم، أن وتبٌٌن أخرى، جهة من المشحون ًٌ ا؛ مرحل ًٌ  المطروحة القضاٌا واقع ألن وآن

 تؤثر أنه أو تصلًبا، أبدى عثمان أن الممكن فمن االنتكاسة، حدثت ما وسرعان المسلح، الصدام باتجاه ٌدفع كان

 المحتمل ومن لهم، بالتنكر جانبهم من الثابرون وشعر الحكم، بن مروان شخصٌة تسودها التً حاشٌته بتؤلٌب

 من ذرٌعة األمر لذلك وجدت وأنها الخلٌفة، من التخلص أرادت قد المصرٌٌن القادة بٌن الحاقدة الفبات تكون أن

 قادة بمعاقبة منه خطًبا أمًرا تضمنت وقد مباشرة، االتفاق بعد مصر، والً إلى المرسلة عثمان رسالة واقع

 ،ٔالمصرٌٌن أٌدي فً الرسالة وقعت وقد واإلعدام، بالصلب وإما والتعذٌب، بالجلد إما المصرٌة المجموعة

 فً رأت التً والفاعلة، القوٌة األموٌة حاشٌته موقؾ فً تؽٌٌر على أو عثمان، موقؾ تبدل على إما ذلك، وٌدل

 ال شًٌبا، ٌعلم ٌكن لم بؤنه أقسم عثمان أن بدلٌل األرجح، وهو لها، مكتسبة حقوق عن منه تنازاًل  الخلٌفة موقؾ

 الدولة بقرار وتمسكه وعوده، تنفٌذ فً عثمان ددرتت أخرى رواٌات وتظهر ،مضمونها عن وال الرسالة، عن

 ذلك من وٌبدو المسلح، الصدام حتى األمر تطور وإن مضمونها، من السلطة إفراغ عدم على وعزمه المستقل،

 التً الرواٌات فإن لذلك الحكم، بن مروان ٌد فً ألعوبة ٌكن لم وأنه قراراته، على الفعلً المسٌطر كان أنه

 على والٌه إلى أرسلها إنه: ٌقال والتً مصر، فً المعارضة قادة وصلب بتعذٌب، تؤمر التً الرسالة عن تتحدث

 عودة من ذلك نالحظ المسلح، الصدام نحو بسرعة تسٌر كانت األمور أن والواقع،  الرد تستوجب مصر

  .التهدبة فً رؼبته وإبداء وإنكاره نفٌه، من الرؼم على عثمان، ضد وابتالفهم وتالحمهم الثابرٌن،

 القوى توزٌع بفعل ذلك دون ٌحول عسكري وضع فً هذه تكن لم إذ المدٌنة، على الثابرون وسٌطر     

 عاصمة فً تنقلوا أنهم بحٌث ٌسٌرة الثابرٌن مهمة كانت هنا ومن والثؽور، واألجناد، القواعد فً المسلحة

 لهم، تعرض من فً السٌؾ ووضعوا وابتزوهم، االجتماع، من الناس ومنعوا أحد، ٌعترضهم أن دون الخالفة

 من به ٌمتنع سٌؾ وعلٌه إال ٌجلس وال منهم، أحد ٌخرج ال بٌوتهم، ولزموا حٌطانهم، فً المدٌنة أهل فتفرق

 . القوم حصار



 ثالث إلى المدٌنة فً الموجودون الصحابة انقسم للقضٌة، السلبً والتطور المواقؾ فً التؽٌر هذا تجاه     

 :فبات

ا، موقفهم أصحابها بدل التً هً: األولى الفبة ًٌ  بنصابحهم، أمدوه قد كانوا أن بعد الخلٌفة حول من فانفضوا كل

 إلصالح قطعه الذي بالوعد نكث أنه اعتقدوا أنهم ذلك مصٌره، ٌواجه وتركوه الثابرٌن، وبٌن بٌنه وتوسطوا

 متخاذل لكن حٌادي موقؾ وإنه وأبصارهم، سمعهم تحت تدور التً المؤساة عن بعٌدٌن بٌوتهم فً وقبعوا نفسه،

 . مباشرة ؼٌر بصورة عثمان، لدار المحاصرٌن الثابرٌن ٌساعد سوؾ

 تٌم بعشٌرته هللا عبٌد بن طلحة دفع فقد الحصار، فً وشاركوا الثابرٌن، أصحابها ساعد التً هً: الثانٌة الفبة

 تجاه شدًٌدا عداء وؼفار أسلم، من وخزاعة البدو أظهر كما الخالفة، فً علًنا الطامع وهو المشاركة، إلى

 الحقد بدافع شك بال هذا القتل، فً شاركوا أنهم حتى وشجعوهم، الثابرٌن صفوؾ إلى وانضموا عثمان،

 .السلطة عن مبعدون وألنهم الطبقً؛

 للدفاع الحسن ابنه طالب أبً بن علً أرسل فقد للخلٌفة، دعمهم على أصحابها استمر التً وهً: الثالثة الفبة

 ابنه العوام بن الزبٌر وأرسل إلٌه، الماء قرب سٌرسل أنه كما ذكرنا، كما المهاجمٌن، وجه فً عثمان دار عن

 . المحاصرٌن مواجهة فً الخلٌفة جانب إلى لٌقؾ أًٌضا هللا عبد

 على النجدات إلٌه ٌرسل أن منه وطلب دمشق، فً بمعاوٌة عثمان استنجد والحرج الخطٌر الموقؾ هذا فً     

 كان الذي معاوٌة، تربص فقد تؤخرت، التعزٌزات لكن لداره، المحاصرٌن الثابرٌن لمواجهة السرعة وجه

 مما وشًٌكا بات الخلٌفة سقوط أن فٌه أدرك الذي الوقت فً سٌاسٌة، لحسابات ربما كثب، عن الموقؾ ٌراقب

 ال ذلك ومع األموٌة، األسرة فً الوراثة حق باسم دمشق فً خالفته إلعالن أمامه مصراعٌه على الباب ٌفتح

 أن المستحٌل فمن ومساندة، وشعور روابط من ٌملً ومما آنذاك، الطبٌعً العاطفً التفكٌر من تجرٌده ٌمكن

 لمنصبه، فقدانه هً احتمااًل  األكثر العاقبة كانت وربما عمه، ابن موت تمنً حد إلى تذهب حسابات إلٌه تعزى

 طابع إلى وإما عثمان، جانب من ذاتها النجدة طلب فً التؤخر إلى إما فمرده، التعزٌزات إرسال فً التؤخر أما

 . فرجعوا عثمان، قتل أفرادها بلػ القرى وادي إلى الشامٌة القوة وصلت عندما إذ المؤلوؾ، ؼٌر األمر

 فً راؼبٌن المرحلة هذه حتى ٌكونوا لم الثابرٌن أن على ذلك وٌدل ٌوًما، أربعٌن عثمان حصار سٌدوم     

 األمة، تصعٌد مسبولٌة حملوه الذي بطانته زعٌم الحكم، بن مروان تسلٌمهم أجل من علٌه الضؽط بل قتله،

 بالحجارة، المسجد من وطرد الصالة، إمامة مثل سلطاته ممارسة من منعوه ولكنهم االنفجار، حد إلى ووصولها

 عن والبحث واستباحته دمه، هدر مسؤلة حول بالجدل حفلت التً المدة تلك طٌلة حٌاته على الحفاظ جرى لذلك

 الماء فمنعوا ضده تهماإجراء صعدوا ثم األرض، فً الفساد ٌسبب الذي الشخص بقتل تسمح شرعٌة مبررات

 قضٌتهم من ٌبسوا أن بعد إال مقتله ٌقع ولم منه، للتخلص العدة ٌعدون وأخذوا بالحجارة ورجموه عنه، والطعام

 أن مطلًقا رفًضا رفض أنه إلى باإلضافة المدٌنة، إلى تباًعا تصل أخبارها كانت التً الدعم حمالت مستبقٌن

: رواٌة وفً ،... " ؼٌري على به وخصنً به، وأكرمنً وجل عز هللا قمصنٌه قمًٌصا أنزع فال: "نفسه ٌخلع



 صادرة ومسبولٌة هللا، من هبة الخالفة أن ذلك ومعنى ،... " هللا سربلنٌه سربااًل  ألخلع كنت فما الخلع، أما"

 . إسقاطه ٌجوز وال ٌتقبل، أن ٌمكنه ال وبالتالً ذلك، من التهرب حق ٌملك ال اإلنسان وأن عنه،

 التعالٌم لمخالفتها ذلك من عثمان حذرهم وقد القتل، فكرة فً ٌتناقشوا أن المحاصرٌن على كان النهاٌة، وفً

 من والخارجً الداخلً، الصعٌدٌن على الخطورة بالؽة نتابج علٌها ٌترتب سوؾ وألنه جهة؛ من اإلسالمٌة

 وقد العملً، التنفٌذ إلى االنتقال فجؤة قرروا عندما عثمان، دار الدار، ٌوم خالل ذلك حدث لقد أخرى، جهة

 بؤبواب النار فؤشعلوا عنه، المدافعٌن أحد قبل من بسهم أو بحجر، إصابته نتٌجة عناصرهم أحد مقتل استؽلوا

 . عنه المدافعٌن وبٌن بٌنهم، المناوشات بعض وجرت منزله،

 للموت، مستعدة كضحٌة نفسه وقدم عنه، المدافعٌن وسرح نفسه، عن الدفاع عن عثمان أحجم أن حدث ثم     

 تورعوا وقد قتله، على عزم ممن بعضهم لكن الدار، عن المهاجمون تراجع وفجؤة القرآن، من آٌات ٌتلو وهو

 فدخل داره، باب الخلٌفة، جار األنصاري، حزم بن عمرو فتح فقد مجاورة، داًرا فتسلقوا الباب، من الدخول عن

 علٌه انكبوا ثم طعنات، عدة طعنه على وتجاسروا ؼرفته ودخلوا الدار، جوؾ فً واستقروا القتلة، منه

 عمرو هو المصرٌٌن عداد فً بعضهم عده واحد وكوفً المصرٌٌن، القادة من أربعة أو ثالثة كانوا بضراوة،

 لٌاًل، عثمان دفن وجرى ،ٖ"مٙ٘ٙ حزٌران 2ٔ/ هـٖ٘ الحجة ذي 6ٔ" فً ذلك حدث الخزاعً، الحمق بن

 . الظروؾ أسوأ فً أٌام ثالثة بعد وسًرا

 :عثمان مقتل على تعقيب

 الراشدٌة الخالفة تارٌخ فً مثٌر لفصل ومؤساوي قاتم اإلسالم، تارٌخ فً وخطٌر كبٌر حادث وقع وهكذا     

 واقع من بعامة، اإلسالمٌة األمة على وخٌمة عواقب علٌه سٌترتب خطٌر منعطؾ أمام أضحت التً

 واسع عنؾ األمة داخل فانطلق عثمان، بعد طوٌاًل  ٌدوم لن سوؾ الهدوء ألن النهابٌة؛ واالنقسامات االنشقاقات،

 بكر أبً الخلٌفتٌن عهدي فً السابقة والمراحل ٌتماثل بما األمة نهوض وشل الذاتٌة، اإلسالمٌة الطاقة دمر

 أخطر إحدى إنها األهلٌة، الحرب فً تفجرت متناحرة وأحزاب جماعات، إلى المسلمون فانقسم وعمر،

 والقضاء حصرها أمكن التً الردة حركة على السلبٌة بنتابجها تفوقت وقد اإلسالمً، التارٌخ فً المراحل

 فً وتتوارى تتراجع، سوؾ التً بعامة، والحجاز بخاصة المدٌنة قوة حساب على األمصار قوة وبرزت علٌها،

 .الظل

ا العنٌؾ عثمان مقتل كان      ًٌ ا، تارٌخ ًٌ ا؛ ومؤساو ًٌ  قرنٌن طٌلة السٌاسً التارٌخ على ضاؼًطا كان ألنه تارٌخ

 حروب من الخطورة بالؽة نزاعات وأطلق المسلمٌن، انقسام واقع من عمٌقة مذهبٌة بانشقاقات وتسبب ثالثة، أو

 .هذا ٌومنا حتى الجراح تلتبم ولم اإلسالمٌة، األمة داخل فتاك وعنؾ أهلٌة،

 التطور كان ثم علً، خالفة مع المتطابقة الخمس الفتنة سنوات من المرحلة تلك مباشرة بالمقتل وارتبطت     

 وراءهم جدد العبون السٌاسً الخط على ٌدخل سوؾ أي عثمان، إلى ولٌس علً، إلى وٌستند للحدث، البطًء

 إلٌه، بقٌامها األموٌة األسرة تدٌن ذلك ومع ذرٌعة، إال ٌكن لم مقتله أن بحٌث باالحتدام، مثقلة تارٌخٌة خلٌفة

 األمة شعرت ذلك، وفوق ومعاوٌة، النبً زوجة وعابشة والزبٌر وطلحة، علً من كل االنتباه وٌسترعً



 ورؼبة والمحاسد والمطامح، والمطامع السلطة، هو الرهان وكان بالصراعات، معنٌة بؤنها كلها اإلسالمٌة

 . عدمه أو الوعً عن النظر بؽض االنتقام،

 مروًرا وحًٌدا، الموت واجه الذي المسلمٌن خلٌفة فٌها قتل التً اللحظة من بدًءا حاضرة المؤساة وكانت     

 أم عمه، بنات إحدى هددت عندما إال ذلك ٌتم ولن المسلمٌن، كؤحد ٌدفن أن الثابرون رفض عندما دفنه بظروؾ

 . الخفاء وفً لٌاًل  دفنه فجرى الجمٌع، أمام وعرضه هللا رسول ستر بفضح المإمنٌن، أم النبً زوجة حبٌبة

 والقٌمٌن الصحابة، كبار بعض بٌن المصالح فً تضارًبا عثمان، ومقتل بالمسلمٌن، عصفت التً الفتنة وأثبتت

 وشكل بعامة، المسلمٌن بٌن حاًدا انقساًما وسببت تصادمٌة، نزاعٌة مرحلة إلى وصلت وقد العامة، الشبون على

 وبخاصة الخطٌر، الحدث هذا بظالل مثقلة سنرى، كما علً، خالفة كانت لذلك المباشرة، االنطالقة عثمان دم

 علً خالفة من الموقؾ أضحى األساس هذا وعلى لعلً، المباٌعٌن أوابل من كانوا عثمان قتلوا الذٌن أن

 هذا على اإلجابة واتخذت ال؟ أم مظلوًما عثمان قتل هل: السإال من الموقؾ بتحدٌد مباشر بشكل مرتبًطا

 والصراع االختالؾ، قضاٌا عن التعبٌر خاللها من تم التً والمباشرة الملموسة، التارٌخٌة األشكال أحد السإال

  . التارٌخً التطور بطبٌعة المرتبطة السٌاسً

 


