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 م666-636/ هـ04-53)رضي هللا عنه(  طالب أبي بن علي خالفة

 :بالخلٌفة علً التعرٌؾ

 تراب، بأبً ٌكنى: النبً عم ابن قصً، بن مناؾ عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن طالب أبً بن علً هو     

 .المدٌنة إلى وهاجرت اإلسالم، اعتنقت مناؾ، عبد بن هاشم بن أسد بنت فاطمة وأمه الهاشمً، الحسن أبو وهو

 فلما العٌال، كثٌر كان طالب أبا أن وذلك النبً، حجر فً ونشأ سنٌن بعشر البعثة قبل مكة فً علً ولد     

 ولده، بعض ٌعول بأن العٌش مشقة طالب أبً عن ٌخفؾ أن العباس عمه من النبً طلب جدب، مكة أصاب

ا، النبً وضم جعفرا إلٌه العباس فضم فقبل، المساعدة علٌه وعرضا إلٌه فذهبا ًٌ  علً كان النبً بعث ولما عل

 إلى قرًٌشا دعا عندما النبً أن المصادر رواٌات وتجري سنٌن، عشر ابن وهو الصبٌان، من به آمن من أول

 نبً ٌا أنا: "قاباًل  الصبً حماسة فً علً فصاح مناصرته، عدم وقرروا االستجابة، عن أحجموا الجدٌد، دٌنه

 . "علٌه وزٌرك أكون هللا

 إذ النبً، فٌها هاجر التً اللٌلة فً للخطر تعرضه من ذلك على أدل ولٌس والبطولة، بالشجاعة علً عرؾ     

 بعد المدٌنة إلى به لحق ثم اللٌلة، تلك فً قتله على المشركٌن عزم ٌعلم كان أنه مع فراشه، فً وبات ثوبه لبس

 . ألصحابها النبً عند كانت التً الودابع أدى أن

 مات وقد ومحسًنا، والحسٌن الحسن له فولدت للهجرة، الثانٌة السنة فً فاطمة ابنته من النبً زوجه وقد     

 هللا وعبد وجعفرا العباس له فأنجبت فاطمة، وفاة بعد حزام، بنت البنٌن أم تزوج ثم كلثوم، وأم وزٌنب صؽًٌرا،

 النهشلً، خالد بن مسعود ابنة لٌلى وتزوج العباس، ؼٌر لهم بقٌة وال بكربالء، الحسٌن مع قتلوا وقد وعثمان،

 ٌحٌى له فولدت الخثعمٌة، عمٌس ابنة أسماء جوزوت ،كربالء فً كذلك قتال وقد بكر، وأبا هللا عبٌد له فولدت

 عدد بلػ وقد سرٌة، عشرة تسع له كان كما زوجات عدة له كانت فقد العرب، عادة وعلى األصؽر، ومحمًدا

 بعضهن، وطلق حٌاته فً زوجاته بعض توفٌت وقد عشرة، سبع واإلناث ولًدا، عشر أربعة الذكور أوالده

 . منهن أربع بٌته وفً وتوفً

 النبً، عن كثًٌرا روى وقد المدٌنة، على خلفه النبً ألن تبوك؛ باستثناء الؽزوات جمٌع فً علً اشترك     

 الحسن ابنٌه إلى باإلضافة عباس، بن هللا وعبد مسعود، بن هللا عبد مثل الصحابة من عدد عنه روى كما

 .والحسٌن

 ابن وهو القٌادة، براٌة النبً إلٌه ودفع معروؾ، خٌبر ٌوم وموقفه الحروب، فً بشجاعته علً اشتهر     

 ودهابه، الحاكم حزم إلى ٌفتقد كان ولكنه واالرتباك، بالهلع أعداءه تصٌب شجاعته وكانت سنة، عشرٌن

 .علٌه بالتؽلب لمنافسٌه هذا سمح وقد مركزه، لتثبٌت الوسابل اختٌار فً التردد وعدم السٌاسٌة، الحنكة وتنقصه

 من له لما النبً بعد بالخالفة المسلمٌن أحق أنه ٌرى وكان ودفنه، تجهٌزه فً علً انهمك النبً توفً ولما     

 النظر بؽض باٌعه بكر أبً إلى الخالفة آلت فلما وصهًرا، نسًبا النبً إلى الناس أقرب وألنه اإلسالم؛ فً السابقة

 . بٌعة بدون فٌها بقً التً المدة عن



 على ٌقدم ٌكن لم الذي عمر أٌام فً كان وكذلك الهامة، األمور فً ٌستشٌره بكر، أبً ثقة موضع علً كان     

 .لخالفته أحدهم النتخاب عمر اختارهم الذٌن الستة الشورى مجلس أعضاء أحد وكان استشارته، بعد إال عمل

 :الخالفة علي تولي ظروف

ا طابًعا عثمان على الثورة أفرزته الذي االنقسام اتخذ      ًٌ  الفبات بٌن الهوة واتساع الجرح، عمق بفعل نهاب

ا فرًزا وخلق اإلسالمً، المجتمع فً التوجهات المتناقضة ًٌ ا اجتماع ًٌ  وبٌن جانب، من القبلً الجمهور بٌن جذر

        ،اإلسالم تارٌخ فً السٌاسً الفكر ونشوء السٌاسٌة، الفرق والدة إلى باإلضافة آخر، جانب من القرشٌة النخبة

 القبلٌة المصالح على أساًسا اعتمد الذي عمر نظام إلى العودة إما هو عثمان مقتل بعد المطروح الخٌار كان

 المصالح أولوٌة على ٌعتمد الذي الجدٌد النظام واقع من عثمان نهج على السٌر فً االستمرار وإما وقٌمها،

 علً، بٌن الصراع ومثل الخٌارٌن، هذٌن بٌن بعامة والمسلمٌن بخاصة، الصحابة مواقؾ توزعت وقد القرشٌة،

 الحٌة االستمرارٌة الثانً جسد حٌن فً الثابرٌن مطالب األول تبنى وقد المتناقضة، الثنابٌة هذه ومعاوٌة

 . عثمان لنهج المباشرة

 لم أنهم إال والعسكري، السٌاسً القرار ناصٌة وٌملكون المدٌنة، على ٌسٌطرون ٌزالون ما الثابرون كان     

ا، السلطة ٌمارسوا ًٌ  إلى وافتقروا حركتهم، خلقته الذي الحدث جسامة أمام متوحدٌن وؼٌر مرتبكٌن وبدوا فعل

 الوقت فً هذا مباشرة، الخالفة ٌمس للحل مشروًعا ٌملكوا لم وبالتالً المأزق، من للخروج الواضحة الرؤٌة

 التً التطورات عن االبتعاد مفضلٌن الخالفة، عاصمة فً األنظار عن ٌتوارون الصحابة معظم فٌه أخذ الذي

 فً األؼلبٌة بتأٌٌد ٌتمتع منقذ إلى الحاجة واشتدت النتابج، بأسوأ ٌنذر السلطة فً الفراغ وكان أٌدٌهم، من أفلتت

 . القابم بالوضع مباشرة المعنٌة الثابرٌن لجماعة الممثلة وبخاصة السٌاسٌة، التوجهات

ا، المصرٌون رشح وهكذا،      ًٌ  رساًل، إلٌه فأرسلوا ٌجدوه، فلم الزبٌر، الكوفٌون وطلب منهم، فاختبأ عل

 كاًل  أن من الرؼم على مقالتهم، من وتبرأ أًٌضا فباعدهم طلحة، البصرٌون وطلب مقالتهم، من وتبرأ فباعدهم

 دون من الخالفة منصب بتولً ٌسمح ال كان العام السٌاسً الجو أن إال لها، محًبا بالسلطة، طامًعا كان منهما

 أبً بن وسعد عمر، بن هللا عبد من كل مع التفاوض إلى الثابرٌن دفع الذي األمر الثابرٌن؛ بمماألة االتهام

  .المدٌنة ألهل األمر هؤالء ترك عندبذ األمر، من أخرج قد نفسه منهما كل وعد فرفضا وقاص،

 بد وال قتل، قد الرجل هذا إن: "قابلٌن وخاطبوه علً نحو واألنصار المهاجرٌن، من الصحابة بعض توجه     

 علٌه هللا صلى هللا رسول من أقرب وال سابقة، أقدم ال منك، األمر بهذا أحق أحًدا الٌوم نجد وال إمام، من للناس

 .المهم اإلسالم رجل آنذاك، جعلته، العامة وحٌاته شخصٌته معالم أن والواضح ،وسلم

ا، كان الوضع أن والواقع      ًٌ  تلك فً راع، بال والمسلمون شاؼًرا، الخالفة منصب ٌكون أن ٌمكن ال إذ استثناب

 كل راٌانه من والقلق الحالة، خطورة إلى ذلك وٌشٌر ٌعٌشونها، كانوا التً والمضطربة العصٌبة الظروؾ

 . خلٌفة تنصٌب من بد وال شًء،

 المحاور الموقع هذ خالل من بدا والذي األزمة، خالل من نشاًطا األكثر فهو نفسه، ٌفرض علً اسم كان     

 الشورى، أهل من بقوا الذٌن األربعة وهم وقاص، أبً بن سعد واعتزال والزبٌر طلحة، انكفاء بعد الوحٌد



 مؤسساتً، نحو على تجر لم األمور أن ؼٌر اتهام، موضع ٌكن لم أنه كما المدٌنة، فً السٌاسة النخبة ومثلوا

 كخطوة جاءت إنما وموافقتهم، الصحابة كبار بعض برضى وال عمر، وضعها التً الشورى مجلس آللٌة وفًقا

 . "به راضون نحن طالب أبً بن علً: "المسلمٌن جمهور قال فقد استشارات، دون شعبٌة

 بأن معترفٌن العملٌة هذه فً التدخل عن تراجعوا ضؽط، عامل ٌشكلون كانوا الذٌن الثابرٌن أن والمالحظ     

 ما وهو المرشحٌن، مشكلة من خالفاتهم طً فً ونجحوا الشرعٌة، ٌمنحون كانوا الذٌن هم وحدهم المدٌنة، أهل

 فانظروا األمة، على عابر وأمركم اإلمامة، تعقدون وأنتم الشورى، أهل أنتم: "بقولهم المصرٌون عنه عبر

 . "تبع لكم ونحن تنصبونه، رجاًل 

 وزًٌرا أكون فإنً تفعلوا، ال: "قاباًل  رشحوه الذٌن وخاطب الخالفة، تولً فً راؼًبا البداٌة فً علً ٌكن لم     

 علً الثالثة، هؤالء بقتل المدٌنة أهل فهددوا ضؽطهم، من األمصار أهل صعد عندبذ ،"أمًٌرا أكون أن من خٌر

 خشٌة كارًها فوافق الفتنة، وخوفوه البٌعة بقبول علً بمطالبة الناس عامة دفع مما كثٌر، وناس والزبٌر، وطلحة

 المتناثر، األمة جسم تجمٌع وإعادة الفتنة وأد إلى وهدؾ التمزق، من مزٌد من والمسلمٌن الدٌن، على منه

 عن له بٌعتهم تتم أن المدٌنة أهل على علً واشترط القوى بٌن التواصل وتعزٌز للسلطة، القابم النظام وترمٌم

 المسجد، فً علنٌة تكون وأن الناس، وعامة بدر وأهل الشورى، أهل من الصحابة فٌها ٌشترك شورى عملٌة

 ومن الصحابة، وكبار المسلمٌن، عامة من باٌع من باٌعه وهكذا حوله، المسلمٌن كافة جمٌع على حرًصا وذلك

 القول ٌمكن ال هنا من ،"م878 حزٌران 45/ هـ57 الحجة ذي 46" فً الجمعة ٌوم وذلك والزبٌر، طلحة بٌنهم

ا بأن ًٌ  فً بالتولٌة قبل فإنه أخرى، جهة ومن خصومه، سٌدعً كما منهم والمنتخب الثابرٌن، رجل كان عل

ا والتحول الواقع، باألمر التسلٌم ضمًنا ٌعنً وهذا كهذه، ظروؾ ًٌ  . للثورة رهٌن إلى نسب

 لكن الثابرٌن، إلى باإلضافة المسلمٌن عامة قبل من النظام إلى للعودة رؼبة هناك كانت أنه الواضح     

 إذا عثمان، مقتل على الرد ٌرٌدون الذٌن إلى تحولت بل سانده، ومن علً عن تصدر لن السٌاسٌة المعارضة

 تهدٌد تحت إما قاهرة، ظروؾ تحت جاءت أنها بحجة بٌعتها عن ستتراجع الصحابة كبار من فبة وجدت

 الحرب فً وستنخرط الؽوؼاء، بطش من خوًفا أو العامة، مع انجراًرا طوًعا أو األمصار، أهل قبل من السالح

 . وطلحة الزبٌر مثل األهلٌة،

ا استعدوا الذٌن أن وٌبدو      ًٌ  :دافعٌن خالل من تحركوا عل

 .الحٌوٌة لمصالحهم تهدٌد من ذلك على ٌترتب وما السلطة، فً الشرٌك دور إلى افتقارهم هو: األول

 . والمتشدد الصارم عمر نهج إلى والعودة عنها، التخلً السهولة من ٌعد لم امتٌازات على الخوؾ هو: الثانً

ا لكن ًٌ  قد واألنصار المهاجرٌن، من والمسلمٌن الصحابة، وجوه ألن للمسلمٌن؛ الشرعً الخلٌفة أضحى عل

 إطار خارج معاوٌة ظل فقد السابقة، الثالث كالبٌعات إجماع لبٌعته ٌتوفر لم وإن والعقد، الحل أهل وهم باٌعوه،

 كونهم من انطالًقا مباٌعته الصحابة من عدد رفض كما ٌباٌع، ولم وقاص أبً بن سعد واعتزل المباٌعة،

 مسلمة، بن ومحمد الخدري، سعٌد وأبً مخلد، بن ومسلمة مالك، بن وكعب ثابت، بن حسان مثل عثمانٌٌن،

 علً تولً فً رأوا إذ البٌعة، فً األموٌون وتردد وؼٌرهم، خدٌج بن ورافع ثابت، بن وزٌد بشٌر، بن والنعمان



 والولٌد الحكم، بن مروان مثل مكة، إلى المدٌنة ؼادروا ثم هاشم، بنً إلى أمٌة بنً من للسلطة انتقااًل  الخالفة

 . عشابري قبلً موقؾ إنه العاص، بن وسعٌد عتبة بن

 دفع مما علً لصالح األكثرٌة هذه خلق فً الربٌسً السبب كان األمصار فً السابد العام المزاج أن وٌبدو     

 حٌاة فً المأساوٌة المفارقة أن والواقع عثمان، مقتل من أٌام خمسة بعد البٌعة وتمت ، مباٌعته إلى المدٌنة أهل

 . محاربة واألشد إنكاًرا، األكثر الخلٌفة ذلك مع كان لكنه األبرز، المرشح كان أنه هً العامة علً

 ألنه كثًٌرا؛ واختالفها الموضوعٌة الظروؾ تؽٌر من الرؼم على عمر، نهج جدٌد من ٌحٌى أن علً حاول     

 القٌم إلى باإلضافة المصلحٌة، وأمورها وتطورها، األمة، ألوضاع السلٌم التنظٌمً الشكل أنه ٌرى كان

 تنظٌم وبٌن كدٌن، اإلسالم بٌن للعالقة نفسها الرؤٌة ٌحمالن كان الرجلٌن أن والمعروؾ الدٌنٌة، والمبادئ

 اإلدارة بٌن العالقة أجواء وتصفٌة تنقٌة، هً األولى مهمته أن وأدرك تعالٌمه، بموجب الناس معامالت

 بها أتى التً اإلحداثات جمٌع بإزالة القٌام علٌه كان ذلك، ولتحقٌق. األمصار وبٌن المدٌنة، فً المركزٌة

 اإلدارٌة الدولة وسٌاسة الحكم، أجهزة فً جذرٌة بتؽٌٌرات مقروًنا تنفٌذها وكان نهاٌته، إلى أدت والتً عثمان،

 السٌاسٌة، عثمان إجراءات من الكثٌر على علً تحفظات إلى المصادر رواٌات من الكثٌر وتشٌر واالقتصادٌة،

 . وخلٌفتٌه النبً نهج عن ابتعاًدا فٌها ٌرى كان ألنه الجدٌدة؛ واالقتصادٌة

 مباشرة، المسبول اإلداري الجهاز فً النظر إعادة هو علً، نظر وجهة من إلحاًحا األكثر التؽٌٌر كان     

 النظام لرواسب التصدي أن ؼٌر والموظفٌن، العمال تؽٌٌر واقع من وذلك للخالفة، التنفٌذٌة األداة بوصفه

 كبار من عدد مع االصطدام إلى باإلضافة القوة، من كبًٌرا مبلًؽا بلؽت نافذة قوى مع المواجهة ٌعنً كان السابق

ا، موقًفا وقفوا الذٌن الصحابة ًٌ  تمهد خطوات اتخذا بالتؽٌٌر القرار هذا ٌسبق أن الضروري من كان لذلك سلب

 عثمان، عمال على اإلبقاء وهو عباس، بن هللا عبد به أشار ما وهذا المعترضٌن، إثارة تجنب أجل من لتنفٌذه

 له وتتوطد وتستقر، األوضاع تهدأ حتى المر هذا فً بالترٌث شعبة بن المؽٌرة ونصحه معاوٌة، وبخاصة

 . ٌكون ما ٌنظر ثم الحكم، أسباب

ا أن والراجح      ًٌ  بالنقمة؛ المشحون األمصار فً العام والجو المدٌنة، فً الثابرٌن موقؾ أن إال ذلك، أدرك عل

 ال الحق فً شدًٌدا كان كما التجزبة، وعدم الشمولٌة ٌعنً كان التؽٌٌر مبدأ فإن ذلك إلى باإلضافة ضاؼًطا، كان

 عثمان عمال خلع أن والمعروؾ عثمان، والة مهادنة إلى ٌلجأ أن بوسعة ٌكن ولم ،"دٌنه فً ٌراهن" أن ٌستطٌع

 عثمان عمال إبعاد كانه لهذا ومصر، والبصرة الكوفة، فً القبابل من والمعارضٌن الثابرٌن، مطالب أحد كان

 قضٌة بل أشخاص، قضٌة أساًسا تكن لم فالقضٌة علٌها، المساومة تصعب مبدبٌة مسألة العامة الوظابؾ عن

 النظر وجهات اختالؾ بفعل معهم التعامل ٌمكنه وال بهم، ٌثق ال كان أنه إلى باإلضافة وتصور، ونهج مبدأ

 . الخالفة ممارسة بشأن

 والة بعزل األمر صدر المتصلب، الموقؾ وهذا متسرعة، جاءت التً السٌاسٌة الرؤٌة هذه خالل ومن     

 قثم فبعث المدٌنة، خارج كبٌرة شهرة ألسمابها ولٌست السٌاسة، فً متورطة ؼٌر جدٌدة بفبة واستبدالهم عثمان،



ا العباس بن ًٌ ا حنٌؾ بن وعثمان مكة، على وال ًٌ ًٌا شهاب بن وعمارة البصرة، على وال  وعبٌد الكوفة، على وال

ا العباس بن هللا ًٌ ا سعد بن وقًٌسا الٌمن، على وال ًٌ ا حنٌؾ بن وسهاًل  مصر، على وال ًٌ  . الشام على وال

 اتصفت التً الصحابة مجموعة إلى ٌنتمون بأكثرٌتهم أنهم تطلعنا الوالة، هؤالء أسماء إلى متأنٌة نظرة إن     

 إلى ٌنتمون أنهم بمعنى مال؛ أو نسب أو شرؾ أو جاه، على ترتكز ولم والتقشؾ، الزهد من عالٌة بدرجة

 . الؽنٌة" األرستقراطٌة" للشرٌحة المؽاٌرة االجتماعٌة الشرٌحة

 بن ومحمد جعفر، بن ومحمد عباس بن هللا عبد مثل هاشم، وبنً طالب بنً أعالم كبار علً حول والتؾ     

 وأبً الخزاعً، صرد بن وسلٌمان بكر، أبً بن محمد مثل كبرى صحابٌة شخصٌات إلى باإلضافة الحنفٌة،

 . وؼٌرهم ٌاسر بن وعمار األنصاري، أٌوب وأبً ربعً بن قتادة

 :السياسية المعارضة ظهور

 بنزعة ٌعمل كان الذي الشام والً معاوٌة من منتظًرا كان ما باستثناء تذكر، عقبات الجدد الوالة ٌصادؾ لم     

 سٌاسته، بحسن وتمكن األموٌة، لألسرة االستمرارٌة منطق لتحقٌق الفرصة تفوته أال وٌجتهد مركزٌة، ال

 بأمره، وٌأتمرون ٌناصرونه، قوة وشكلوا حوله، من فالتفوا استقطابهم، من الشام، أهل على المال وإؼداق

 مهاجرٌن إلٌها ٌذهبوا لم ٌقطنونها كانوا الذٌن العرب معظم ألن متفرد؛ مركز الشام لوالٌة كان أنه والواضح

 الؽساسنة، لدولة تابعٌن بوصفهم اإلسالم قبل والرومانً الٌونانً، بالحكم تأثروا أنهم كما األمصار، باقً مثل

ًٌا كان معاوٌة أن والمعروؾ الحاكم، وطاعة النظام على اعتادوا ولذلك  بن عمر عهد منذ المنطقة هذه على وال

 لذلك، ونتٌجة المتبادل، الوالء من قوي برباط الشام أهل مع فارتبط عفان، بن عثمان عهد فً واستمر الخطاب،

 مع الصراع فتح إلى مؤشر وهو علً، عٌنه كوال منصبه واستالم الشام، دخول من حنٌؾ بن سهل ٌتمكن لم

 . عثمان قتلة من االقتصاص إلى الدعوة ؼطاء تحت األخٌر هذا

 إعداده، تم الذي القوي والجٌش الموحدة، القبابل حٌث لمعاوٌة، الشام أهل والء خطورة ٌدرك علً كان     

 قد الخالفة فٌما الفتٌة، الدولة عناصر كل فٌها اجتمعت الشام أن أي التنظٌم، فً شوًطا قطعت التً واإلدارة

 أحذركم كنت الذي إن: "لهما وقال والزبٌر، طلحة فدعا جدٌد، من بناءها تعٌد أن علٌها وكان دولتها، انهارت

 . "واستنارت ازدادت شعرت كلما كالنار، فتنة وإنها بإمامته، إال ٌدرك ال وقع الذي األمر وإن قوم، ٌا وقع قد

 وعدم طاعته، فً الدخول إلى فٌه دعاه معاوٌة إلى كتاًبا علً أرسل الشام، لوالً السلبً التطور هذا تجاه      

 صفر" شهر فً بٌضاء رسالة إلٌه فأرسل أشهر، ثالثة انقضت حتى ٌجبه لم األخٌر لكن المسلمٌن، كلمة تفرٌق

 ،"علً إلى معاوٌة من" علٌها ومكتوب مختومة عبس، إلى ٌنتمً أنصاره من رجل مع" م878 آب/ هـ58

 رفع األول، ربٌع ؼرة فً إلٌها، وصل فلما. الناس ٌراه حتى المدٌنة إلى دخوله عند الرسالة بإبراز وأوصاه

 فٌها ٌجد لم الرسالة علً فتح ولما ما، أمر حدوث وتوقعوا البٌعة، رفض أنه فعلموا المدٌنة، أهل فرآها الرسالة

 معلق وهو عثمان، قمٌص تحت ٌبكون رجل ألؾ خمسٌن بأن فأخبره ٌتكلم، أن الرجل من فطلب البسملة، سوى

 ٌقتلوا حتى جفونهم ٌؽمضوا وال سٌوفهم، ٌؽمدوا أال هللا عاهدوا وقد بدمه، وٌطالبون دمشق، جامع منبر فوق



ا وحمل عثمان، قتلة ًٌ  صرؾ ثم ،"عثمان دم من إلٌك أبرأ إنً اللهم: "عندبذ علً فقال الدم، هذا مسبولٌة عل

  . معاوٌة مبعوث

 حول منقسمٌن اكانو فالبصرٌون األمصار، فً األؼلبٌة تأٌٌد على الحصول فً علً نجح المقابل، وفً     

 الكوفٌون رفض حٌن فً علً، أرسله الذي الجدٌد الوالً قبلوا لكنهم عثمان، مقتل من اتخاذه الواجب الموقؾ

ا، باٌعوا أنهم إال األشعري، موسى أبً الخاص بوالٌهم وتمسكوا الجدٌد، الوالً استقبال ًٌ  المصرٌون وانقسم عل

 العثمانٌة النزعة ذوي من المتربصٌن من نواة تكونت لكن علً، والً استقبال األؼلبٌة فقبلت أنفسهم، على

 . االعتزال موقؾ مفضلٌن ٌتحركوا لم لكنهم عثمان، لدم بالثأر المطالبٌن

 الحفاظ حاولوا المسلمٌن لكن عثمان، لمقتل االستنكار واقع من األمصار كافة واالستٌاء القلق ساد وهكذا     

 ٌكن لم خطورته، على الرافض، معاوٌة موقؾ أن بٌد،  الخلٌفة وراء الحذر الوقوؾ خالل من وحدتهم على

ا أن الصحابة بعض أوساط فً نمت إذ للخلٌفة، الوحٌد الشاؼل ًٌ  كل ذهب قدف عثمان، قتلة معاقبة فً ٌتهاون عل

 الحد إقامة منه وطلبوا عثمان، مقتل من أشهر أربعة بعد علً، إلى المدٌنة، أهل من نفر مع والزبٌر طلحة، من

 األوضاع، واستقرار الجو، تهدبة على ٌعمل كان الذي علً أولوٌات من تكن لم القضٌة هذه لكن قتلته، على

 الثابرٌن بأٌدي تزال ال األمور وأن العام، الوضع على ٌسٌطر ال أنه بحجة أواًل، الحكم، فً أقدامه وتثبٌت

 بقوم أصنع كٌؾ ولكنً تعلمون، ما أجهل لست إنً: "قاباًل  وخاطبهم وأعرابها، المدٌنة أهل وعبٌد والؽوؼاء،

 . "نملكهم وال ٌملكوننا

 فً فاستأذناه األولوٌات، من هً وحدود اإلسالم، مبادئ تطبٌق إن إذ نظره، بوجهة ٌقتنعا لم أنهما وٌبدو     

 على خطر من ٌشكاله أن ٌمكن ما لمدى وعٌه من الرؼم على لهما، فأذن العمرة، ألداء مكة إلى الخروج

 من طلبا فقد والمعارضة، لالحتجاج ذرٌعة األخٌرة التؽٌٌرات فٌه تمت الذي األسلوب من اتخذا ثم شرعٌته،

 والٌة فً رؼبة للزبٌر وكانت البصرة، والٌة فً رؼبة لطلحة كانت فقد األمر، هذا فً ٌشركهما أن الخلٌفة

 معارضتهما لكن ،"لفراقكما وحش فإنً بكما، فأتحمل عندي تكونان: "لهما وقال ذلك، رفض أنه إال الكوفة،

  . مكة فً بعابشة اجتماعهما بعد إال الفعلً العمل طابع تأخذ ولم االحتجاجً، اإلطار ضمن بقٌت

 وبعد علً، وانتخب عثمان، قتل عندما مكة فً كانت فقد الخلٌفة، من موقفها تحدٌد إلى عابشة وسارعت     

 هربوا الذٌن األموٌٌن من فٌها جرى ما أخبار وتلقت المدٌنة، إلى طرٌقها فً مكة ؼادرت الحج موسم انتهاء

 تأثرت أنها والواضح. القتل بعملٌة للتندٌد دعوة منها وأطلقت فٌها، البقاء وفصلت إلٌها، راجعة فقفلت مكة، إلى

ا وكونت آنذاك، ناشطة كانت التً األموٌة بالدعاٌة ًٌ  قبل من المعٌن مكة والً وساندها الجانب، أحادي رأ

 ٌباٌعوا لم المكٌٌن أن والمعروؾ الحضرمً، عامر بن هللا عبد وهو منصبه، فً ٌزال ال كان والذي عثمان،

ا، ًٌ  . الخلٌفة سلطة إطار خارج مكة بقٌت وبالتالً ة،شعاب بنفوذ متأثرٌن عل

 الذٌن هم وأنهم آبقٌن، وعبٌد نهابٌن، وبدو األمصار ؼوؼاء سلطة تحت واقعة المدٌنة بأن عابشة وتذرعت     

 ٌبرر شًء ال وبالتالً السابقة، سٌاسته عن بالتراجع وعد على عثمان من حصلوا أن بعد القتل جرٌمة ارتكبوا

 ،"الحرام الشهر واستحلوا الحرام، المال وأخذوا الحارم، البلد واستحلوا الحرام، الدم فسفكوا" العدوانً، عملهم



 النداء هذا ٌكون أن المثٌر ومن ،"اإلسالم تعزوا عثمان بدم فاطلبوا" أمر الؽوؼاء ولهذه ٌستقٌم، ال األمر وأن

 من تكون أن دون ومن وقتل حوصر، حٌن المدٌنة عن بعٌدة كانت وقت فً لعثمان الثأر على عابشة جانب من

 . معه وفاق علً قبل

 سواء قضٌته لصالح المطالب كل أساس ستكون والتً مظلوًما، قتل عثمان أن فكرة عابشة أبرزت وهكذا     

 ركٌزة أنها والواضح مصر، فً عثمان أنصار طرؾ من أو الحق، وقت فً معاوٌة جانب من أو جانبها، من

 طلحة موقؾ مع المقام هذا فً تتوافق وهً هللا، لشرع وفًقا عثمان لدم بالقصاص تطالب أن شرعٌة إسالمٌة

 إٌالمً نداء وهو قبوله، ٌمكن وال به، التسامح ٌمكن ال فٌما والعدل الحق، طلب عن صادق تعبٌر إنه والزبٌر،

 الجو هذا وسط قامت التً علً شرعٌة إنكار ٌتضمن ألنه الثانً؛ المقام فً وسٌاسً األول، المقام فً

 إنما علً، على كثورة وال كمؤامرة، نفسه عابشة توجه ٌقدم ولم صراحة، تطرح لم القضٌة هذه ولكن الضاؼط،

 . المسلمٌن جمهور ٌشكلون الذٌن أبنابها تجاه مسبولٌة نفسها تمنح فهً المؤمنٌن، أما وبوصفها

 وكراهٌة األول، المقام إلى التقدم فً والرؼبة القوة، إرادة مثل الشخصٌة الدوافع دور نحدد أن لنا كان وإذا     

ا، دوًرا أدت فقد الماضً، بأحداث المتصلة على ًٌ  اإلفك حدٌث آثار بأن القول إلى المؤرخٌن بعض دفع مما ثانو

 . الموقؾ هذا على بظاللها تلقً

 حرضا حٌث مكة إلى والزبٌر طلحة، بمجًء إال الجدي العمل طابع تأخذ لم المعارضة حركة أن والواقع     

 بٌعة عن ٌرض لم الناس أكثر وأن مظلوًما، قتل عثمان بأن وأعلماها الؽوؼاء، لمحاربة النهوض على عابشة

 معهما وشكلت علً، وهو اآلخر، الطرؾ نظر وجهة على مجدًدا تقؾ أن دون النداء لهذا فاستجابت علً،

 عامة مطلب وهو قتلته، ومعاقبة عثمان، بالخلٌفة أحاق الذي الظلم رفع شعار تحت االنفكاك ٌقبل ال متًٌنا تحالًفا

 التحالؾ، قوى باسم الناطقة ستكون كبًٌرا، اً معنوٌ ووزًنا تحكٌمٌة، سلطة تملك أنها واقع ومن المسلمٌن،

ًٌا وكان القتال، وتنظٌم الرجال قٌادة على والزبٌر طلحة، دور وسٌقتصر العمل، ومحور  هذا ٌظهر أن كاف

 . ضاربة قوة ٌشكلوا وأن وٌستقطبوهم، مشاعرهم، ٌهزوا لكن المسلمٌن أمام ما مكان فً التحالؾ

 علً، إسقاط ٌحاولون أو عثمان، مقتل ٌعارضون كانوا الذٌن كل عابشة دعوة استقطبت ما وسرعان     

 السابق، الٌمن والى منبه بن وٌعلى مكة، والً الحضرمً عامر بن هللا عبد مثل األموٌة، األسرة أفراد وبخاصة

ا، دوًرا أدوا وقد أمٌة، بنً وسابر الحكم، بن ومروان عقبة بن والولٌد ًٌ  أمٌة بنو به تكلمت ما أول وهو تحرٌض

 .منها وعً دون قضٌتهم لصالح استؽلوها وربما عابشة، ومولوا أصواتهم، ورفعوا الحجاز، فً

 تولى والتعببة، التموٌل فٌما والزبٌر، طلحة واجهته واتخذ عابشة، علٌه حرضت الذي التحرك فإن وهكذا     

 . األموٌٌن لصالح خاص مطلب إلى عثمان، بدم المطالبة وهو عام، مطلب من تحول أمٌة؛ بنو أمرهما

 المواجهة، هذه أن على إلسقاطه، محاولة فً علً ضد تتكون بدأت قرشٌة انتفاضة مالمح أن واضًحا وبدا     

 ال السبٌل، هذا فً طموحهم تحقٌق إلى األقرب علً فً األنصار وجد إذ المصالح، صراع أًٌضا فٌها دخل

 الستعادة تنتقض قرٌش كانت فٌما السابقة، العهود فً منها حرموا التً السلطة فً الفعلٌة المشاركة سٌما



ا أن والمعروؾ عثمان، خالفة منذ ٌتكرس بدأ الذي الممٌز موقعها ًٌ  بعض فً األنصار من رجااًل  عٌن عل

 .ومصر والمدٌنة البصرة، فً األساسٌة الوالة مراكز

 السٌاسٌة القوة شكلت للخالفة، عثمان سابًقا أوصلت التً أمٌة، بنو رأسها وعلى قرًٌشا، أن والواقع       

 الخالفة ٌتسلم أال على حصرت وقد الخطاب، بن عمر وفاة منذ علً وبٌن بٌنها واضًحا الجفاء وكان الفاعلة،

 عنها عبر قد كان قرٌش فمصالح القرشً، التاجر رؤٌة إنها عمر، نهج مع منهجه لتوافق عثمان، مقتل بعد

 لهذا ذلك، ٌدرك علً كان علً، أو عمر نظام فً ولٌس المسلمٌن، أوضاع لترتٌب عثمان نهج فً أمثل بصورة

 ألنها تظلمه؛ قرًٌشا أن وٌرى ٌتخذه، قرار كل وفً ٌقفه، موقؾ كل فً له قرٌش معارضة دابًما ٌتوقع كان

 . أمٌة وبنً هاشم، بنً بٌن القدٌم للصراع عود ذلك فً أن والواضح اإلسالم، تارٌخ فً ومنزلته فضله تنكر

 القوى، ترتٌب فً الهامة الرؤٌة هذه توضح التً المعلومات من ٌكفً ما المصادر رواٌات لنا تقدم     

 بن عقٌل أخٌه إلى أرسله الذي الكتاب ففً اإلسالم، صدر مرحلة نهاٌة فً اإلسالمً المجتمع داخل وتوازنها

 اجتمعت قد قرًٌشا فإن: "له قال والزبٌر وطلحة، عابشة، بخروج فٌها أخبره التً رسالته على رًدا طالب أبً

 فضلً، وجحدوا حقً، وجهلوا الٌوم، قبل وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول على اجتماعها أخٌك حرب على

 وظاهرت رحمً، قطعت فقد بفعالها، عنً قرًٌشا فاجز اللهم هللا، نور إطفاء فً وجدوا الحرب، لً ونصبوا

 ٌدعً ال التً وسابقتً اإلسالم، فً وحقً قرابتً، فً لً لمن ذلك وسلمت عمً، ابن سلطان وسلبتنً علً،

 . "أعرؾ ال ما ٌدعً أن إال مدع، مثلها

 ذكر طوٌلة خطبة الجمل، موقعة فً البصرة أهل لقتال خرج عندما قار، ذي فً أنصاره فً علً وخطب     

 صاحبهم أنا كما باألمس لصاحبهم وإنً مفتونٌن، وألقاتلنهم كافرٌن، قاتلتهم لقد وهللا ولقرٌش، لً ما" فٌها،

 . "حٌزنا فً فأدخلناهم علٌهم، اختارنا هللا أن إال قرٌش منا تزحم ما وهللا الٌوم،

 :المسلمين بين األولى المسلحة المواجهة

 :البصرة على التحالف قوى سيطرة

 أن ٌمكن للصمود عناصر إلى تحتاج لحركة مالبًما ٌكن لم إذا مضطرًبا، مكة فً المتحالفٌن وضع كان     

 دعم إلى واحتاجوا األمصار، فً استقرت التً البشرٌة العناصر من أفرؼتها الفتوح ألن المدٌنة؛ هذه توفرها

 ٌجد لن الذي الخلٌفة نفوذ عن بعًدا وأكثر مالءمة، أكثر مكان عن البحث فقرروا الحجاز، فً لهم ٌتوفر لم أقوى

 إلٌه، سٌذهبون الذي المكان اختٌار حول حاد نقاش وجرى المكان، هذا فً حركتهم على القضاء فً صعوبة

 التالٌة، الخطوة بشأن االرتباك علٌهم وبدا الواضحة، السٌاسٌة الرؤٌة ٌملكوا لم المتحالفٌن أن على ذلك وٌدل

 . مصالحهم وفق توجٌههم األموٌٌن من للناشطٌن أتاخ مما

 مواجهتهم على مقدرتهم لعدم ذلك أنصارها فعارض الؽوؼاء، لقتال المدٌنة إلى المسٌر عابشة اقترحت لقد     

 إلى الذهاب علٌها واقترحوا ،"بها التً الؽوؼاء لتلك ٌقرنون ال معنا من فإن" الفرٌقٌن، بٌن العددي الفارق بفعل

 هللا لعل عندهم، ما الشام أهل كفاكم فقد: "قابلة اقتراحهم فرفضت أهلها، من المساعدة طلب بهدؾ الشام بالد

 من الشام كفاكم قد: "فقال الحضري، عامر بن هللا عبد وتدخل ،"بثأرهم وللمسلمٌن لعثمان، ٌدرك وجل عز



 أولى وهو ٌرٌدون، ما ٌنالوا لن وأنهم الشام، بالد إدارة فً معاوٌة نجاح إلى إشارة وهذه ،"حوزته فً ٌستمر

 واقترح تدخل، بأي التساهل ٌمكنه ال بحٌث سلطته على ؼٌور وهو عثمان، عم ابن ألنه ٌحاولون؛ بما منهم

 بن هللا عبد وتدخل شٌعة، فٌها لطلحة إذ ،"المذاهب القوم هؤالء على فنسد" الكوفة، إلى الذهاب والزبٌر طلحة،

 بود تحتفظ وأنها إلٌه، وٌمٌل ٌهواه من فٌها للزبٌر إذ البصرة إلى بالمسٌر وأقنعهما مجدًدا، الحضرمً عامر

ا، البصرٌٌن مباٌعة من الرؼم على عثمان تجاه معٌن ًٌ  أن والواضح وصنابع، بعالقات فٌها ٌحتفظ وأنه عل

 عابشة من والزبٌر طلحة، وطلب آتٌة، كانت معركة لتجنٌبها الشام بالد عن التحالؾ قوى إبعاد أرادوا األموٌٌن

 نأتً فإنا البصرة، إلى معنا اشخصً" حركتهما إلى باالنضمام البصرٌٌن إلقناع البصرة إلى معهما تشخص أن

 من رجل سبعمابة على إلٌهم المنضمون اقتصر فقد الحجاز، فً كبٌرة قوة حشد التحالؾ قوى تستطع لم بلًدا

 إلى وسبقوه علً، حذر ففاجأوا آالؾ، ثالثة بلؽوا حتى المؤٌدٌن بعض إلٌهم انضم لكن ومكة، المدٌنة أهل

 جرت حٌث الخارجٌة، البصرة ساحة وهو المرٌد فً وعسكروا للمواجهة، اً أرض اختاروه الذي العراق

 موضوع فاسترجع أواًل، طلحة فتكلم خاللها، من تحركهم، تبرٌر التحالؾ قادة على كان طوٌلة محاورات

 فً إذ هللا، حدود من حد ألنه عثمان؛ بدم وطالب اإلثم فضٌحة وضخم الحرام، البلد وعلى عثمان، على العدوان

 ألن إسالمٌة؛ المرجعٌة أن إذن فالواضح. ذلك بتنفٌذ إال األمة هذه إصالح ٌتم ولن وسلطانه، لدٌنه، إعزاز ذلك

 المسلمٌن ألن سٌاسً؛ واجب أًٌضا وهو مسلم، كل على مفروض قرآنً واجب وهذا قاتل، كل بقتل أمر هللا

 السلطة مسألة وكانت ذلك، بمثل الزبٌر وتكلم وقوتهم، وتماسكهم وحدتهم القصاص، خالل من سٌستعٌدون،

 إصالح إلى ٌهدفان كمنصفٌن بدورهما واكتفٌا خلٌفتٌن، نفسٌهما ٌعلنا لم كما علً خلع ٌعلنا فلم مؽٌبة، العلٌا

 عثمان قتلة لمعاقبة المساعدة منهم وطلبت السابقة، الموضوعات فاسترجعت كذلك، عابشة وتكلمت األمة،

 . الشرع حسب

 معه، كانا الذٌن المقاتلة من قسم انسحب إذ الوالً، مصلحة لؽٌر كانت الكالمٌة المجابهة أن وٌبدو     

 :قسمٌن إلى آنذاك منقسًما كان البصري المجتمع أن والواقع التحالؾ، قوات إلى وانضموا

 . القٌس عبد بنً من جبلة بن حكٌم رأسه وعلى حنٌؾ، بن عثمان الوالً وساند علً، مع القتال التزم: األول

 لعلً، بوالته التمسك حنٌؾ بن عثمان الوالً قرر لقد،  صفوفهم إلى وانضم المتحالفٌن، مع تعاطؾ: الثانً

 ضعًٌفا كان موقفه لكن السالح، بقوة البصرة إلى التحالؾ قوى دخول منع وحاول حوله، وعبأهم الناس فجٌش

 خالل من تنتشر كانت المربد فً دارت التً المحاورات أن كما نفسه، حول البصري المجتمع انقسام بفعل

 جرت حٌث مسلحة عسكرٌة مواجهة إلى الكالمٌة المجابهة وتحولت الشعبٌة، والتعببة واالضطراب االهتٌاج،

 صٌؽة ووجدت هدنة، أعلنت ثم وجرحى، قتلى فٌها وقع البصرة، ساحات إحدى الرزق، دار فً اشتباكات

ا باٌعا قد والزبٌر طلحة، كان إذا مما للتحقق المدٌنة إلى هللا رسول بإرسال تتعلق وفاق ًٌ  باإلكراه ٌزعمان كما عل

 إال علٌهما فما صحًٌحا، ٌكن لم وإذا الساحة، لهما ٌخلً أن إال الوالً على فما صحًٌحا األمر كان فإذا والقوة،

 . الرحٌل



ًٌا لكن طاعتها، ووجوب الشرعٌة السلطة مجال آخر، مجال إلى مفاجا، بشكل القضٌة، نقلت وهكذا        عل

ا والبصرة الكوفة، بٌن قار ذي فً كان. إلٌها الرسول ٌصل أن قبل المدٌنة ؼادر قدر كان ًٌ  استقطاب إلى ساع

 المكٌدة، هذه إلى انساق ألنه إلٌه؛ بعثها رسالة فً عامله فوبخ لنفسه، جٌش ولتكوٌن جانبه، إلى الكوفة مقاتلة

ا قدومه منتظًرا الوقت كسب ٌرٌد بأنه تصرفه عن الوالً ودافع ًٌ  وحدة وعن سلطته، عن للدفاع شخص

 جرى فقد ذلك، ومع البصرة، من المتحالفٌن لطرد الكافٌة القوة لدٌه ٌكن ولم القدوم، فً تأخر وأنه المسلمٌن،

 اقتحموا الذٌن كل شمل بحٌث القتلة لمفهوم رهًٌبا توسًٌعا نجتد وهنا المسلمٌن، من الكثٌر وقتل البصرة، اقتحام

 برمتها قبابل جعل مما األهلٌة، الحرب وإلى المواقؾ، فً التصلب إلى األحداث هذه تؤدي وسوؾ المدٌنة،

 األصل، فً عثمانٌة وهً تمٌم، بن سعد بنً قبٌلة رفضت فقد البداٌة، فً مبررة تبدو كانت قضٌة من تنفر

 من وبتأثٌر عثمان، ومقتل المدٌنة اقتحام فً المشتركٌن أحد زهٌر، بن حرقوص وهو أبنابها، أحد تسلٌم

 تلوح كانت الذي النزاع فً الحٌاد على ووقفوا المعركة، من االنسحاب قرروا قٌس بن األحنؾ ربٌسهم

 مع البصرة من وخرجت أبنابها، من الكثٌر فقدت بعدما لعلً بٌعتها تنكث لم التً القٌس عبد وؼضبت تباشٌره،

 . للحرب جاهزٌن رجل آالؾ ستة فكانوا علً، لواء تحت تنضوي لكً البكرٌٌن من كثٌر

 بهذه البصري المجتمع تخترق أن لها كان ما عثمان بمقتل المرتبطة اإلصالحٌة الدعوة هذه أن والواقع     

 هذا فً االنخراط قبل الخاصة مصالحها راعت التً القوى توزٌع فً قبلً أساس على قام الفرز حٌث السهولة،

 وأثبتت. المتحالفٌن على الٌسٌر باألمر ٌكن لم البصرة على السٌطرة فإن الرؤٌة هذه ومن ذاك، أو االتجاه

 أظهر الذي للوالً المؤٌدة الكتلة صفوؾ شق فً ونجحت للجدل، حًدا وضعت حٌث التفوق مقدرة عابشة

 . الخلٌفة من شدًٌدا لوًما علٌه ضعًفا

 حٌث الصراع فً شأن لها لٌس أطراؾ وتدخلت الوالً، ٌد من األمور زمام وأفلت األحداث، وتسارعت     

 وقبض البصرة، على المتحالفٌن بسٌطرة األمر وانتهى المتحالفٌن، وجوه فً السالح والسٌابجة الزط، شهر

 الذٌن األشخاص وطورد عابشة، تدخل بعد سراحه ٌطلق أن قبل السجن فً وزج حنٌؾ، بن عثمان على

 . "م878 األول تشرٌن 42/ هـ58 اآلخر ربٌع 46" فً الوقعة وكانت عثمان، وقتل المدٌنة ؼزو فً اشتركوا

 على االستٌالء األساسً الهدؾ ٌكن لم إذ التحالؾ، لقوى بالنسبة المطاؾ نهاٌة البصرة على السٌطرة تكن لم

 وأهل الكوفة، وأهل الشام أهل إلى رساًل  أرسلوا أنهم كما والوضٌع، الشرٌؾ نحو الدٌن أحكام تطبٌق بل مصر،

 الذٌن أولبك مساعدة عدم وعلى القتلة، على هللا حدود تطبٌق فً اإلسراع على ٌحثونهم المدٌنة وأهل الٌمامة

 أنفسهم وقدموا الشرعٌة، السلطة على واضح خروج وهذا علً، مساعدة عدم أي عنهم، وٌدافعون ٌحمونهم،

 سٌاسٌة قضٌة أصحاب كانوا فإنهم وبالتالً الخلٌفة، اختصاصات متجاوزٌن ألحكامه وكمنفذٌن للدٌن، كحماة

 محصورٌن ظلوا لكنهم العلٌا، السلطة اعتالء إلى نجحت لو تؤدي قد كلها، األمة تستهدؾ دٌنً، بإطار مؽلقة

 فقط باٌعوهم واتبعوهم، وراءهم ساروا الذٌن معظم أن حتى أهلها، كل ٌساندهم لم التً البصرة نطاق ضمن

 .عاتقهم على أخذوها قد كانوا التً المحددة المهمة على

 :الكوفة على علي سيطرة



 مقًرا األخٌرة لتكون الكوفة، قبابل مع مكثفة باتصاالت لذلك ممهًدا نهابٌة بصورة المدٌنة مؽادرة علً قرر     

 الذي الحجاز فً البقاء استحالة واقع من القرار هذا اتخذ وقد ،العرب ورجال أعالم، مستقر نظره فً فهً له،

 البعٌدة األطراؾ مناطق إلى األساسٌة الصراع محاور وانتقال واالقتصادٌة، البشرٌة طاقاته من الفتوح أفرؼته

 المهاجرٌن، وجوه معه وخرج هـ،58 عام اآلخر ربٌع شهر من األخٌرة األٌام فً المدٌنة من فخرج عنه،

 عادوا فقد المصرٌون أما عثمان، قتلة من أي المدٌنة، فً والكوفٌٌن البصرٌٌن، بقاٌا إلى باإلضافة واألنصار

 أو معه، الخارجٌن الصحابة من الكبٌر العدد على متزاًٌدا إلحاًقا نالحظ الزمان فً توؼلنا وكلما مصرهم، إلى

 الرضوان، بٌعة شهد ممن وأربعمابة األنصار من ثمانمابة الجمل، معركة فً لالشتراك الحًقا إلٌه المنضمٌن

 والتباس المهاجرٌن، أكثرٌة ابتعاد أو عداوة، مواجهة فً كبٌرة معنوٌة ضمانه من تأٌٌدهم ٌكسبه لما نظًرا

 فاصلة تحول نقطة خروجه وسٌشكل لعابشة، الكبٌر والنفوذ األموٌٌن، مع المتحالفٌن القرشٌٌن وكراهٌة القراء،

 الجزٌرة شبه من الخالفة لمؤسسة النهابً الخروج ٌتضمن ألنه اإلسالمٌة؛ والدولة اإلسالم، صدر تارٌخ فً

 . العربٌة

 فً جرى ما تفاصٌل بلؽته حٌث الربذة فً رحاله حط ثم مكة، حول وعسكر العراق شطر وجهه علً ٌمم     

 لم أنه وٌبدو الكوفة، ٌقصدوا لم خصومه بأن ارتٌاحه فأبدى مطروًدا، مؽلوًبا عاملة فٌها استقبل كما البصرة،

 واتخذها الفرات، وراء فٌما والبصرة الكوفة، بٌن قار ذي إلى توجه ثم فٌها، الموقؾ بتطورات علم على ٌكن

 فإنً: " ... ٌقول إلٌهم وكتب ذلك، أجل من الكوفة إلى رساًل  وأرسل الكوفٌٌن، واستنفار قواته، لتجمع قاعدة

 وسلم، علٌه هللا صلى هللا ولرسول وجل عز هلل وحبكم مودتكم، من أعرؾ لما أظهركم بٌن والنزول اخترتكم

 لما إلٌكم وفزعت األمصار، على أخترتكم إنً" ،"علٌه الذي وقضى الحق، أجاب فقد ونصرنً جاءنً فمن

 أحب ومن إخواًنا، األمة لتعود نرٌد، ما فاإلصالح إلٌنا، وانهضوا وأٌدونا وأنصاًرا، أعواًنا للدٌن فكونوا حدث،

 . "وؼمصه الحق أبؽض فقد ذلك أبؽض ومن وآثره، الحق أحب فقد وآثره ذلك

 اختاروه قد الكوفٌٌن ألن فٌها؛ كبٌر بنفوذ وٌتمتع األشعري، موسى أبا والٌها آنذاك المهم الكوفة رجل كان     

 وهكذا الكوفة، ؼلٌان لتهدبة كثًٌرا واجتهد عثمان، على النحو هذا على وفرضوه األموي، الوالً محل لٌحل

 من النفوذ ذلك اكتسبت وربما علٌها، أمًٌرا به واعترفت الكوفة وتبنته اإلجماع، وكرجل كوسٌط، نفسه طرح

ا وشكل القرآن، إلى الهادي الكبٌر المرشد كان فقد سٌرته، واقع ًٌ  خلٌفة علً انتخب وعندما. مسعود ابن مع ثناب

ا ٌباٌع أن شدٌدة قوي ضؽط تحت اضطر موسى أبا أن ؼٌر ٌستطع، لم لكنه أشرنا، كما خلعه فً ًٌ  كل وراءه عل

 مقبل تناقض وهو لعلً، مؤٌدة قوى علً آن فً والمحتوي بأمٌره، المتمسك الكوفة المجتمع تناقض إنه المدٌنة،

 .االنفجار على

ا اضطر مما الكوفٌون، وتبعه علً، دعوة تجاه األشعري موسى أبو تحفظ      ًٌ  بشكل إلٌه الرسل إرسال إلى عل

 بكل ضاؼًطا قاطع برفض طلبه وٌواجه مطلقة، معارضة ٌبدي كان لكنه الرجال، تجهٌز منه طالًبا متواصل،

 ومشكلة كأداء عقبة مثل وقد ،"عمٌاء صماء" فتنة بمثابة ٌعده كان ما فً الوقوع عن الكوفٌٌن ٌثنً لكً ثقله

 .تذلٌلها علٌه كان الذي لعلً بالنسبة حقٌقٌة



 الوحدة تتجدد أن إلى بٌوتهم فً وٌقبعوا سٌوفهم، ٌؽمدوا أن الكوفٌٌن من األشعري موسى أبو طلب لقد     

 بذور وزرع المسلمٌن، بٌن األهلٌة الحرب هو الذي الشر هذا الكوفة أهل تجنٌب ٌرٌد كان الفتنة، وتزول

 . السالم

 تجنٌد من علً ٌتمكن لم بحٌث السلمٌة، أفكاره الكوفٌٌن ضمابر فً ٌدخل أن األشعري موسى أبو نجح     

 مثل األهلٌة، الحرب فً االشتراك القبابل زعماء وتجنب ألًفا، أربعٌن أصل من مقاتل آالؾ تسعة من أكثر

 فٌها ٌشتركوا لن الكوفة فً متواجدٌن كانوا الذٌن فإن كذلك البجلً، هللا عبد بن وجرٌر قٌس، بن األشعث

ا بعضهم وساند تمٌم، رؤساء أحد ربعً بن وشبث همدان، زعٌم قٌس بن سعد مثل أًٌضا، ًٌ  بن عدي مثل عل

 . سلٌم بن ومخنؾ حاتم،

 أبً تجاوز وجرى المدٌنة، على السٌطرة من الكوفة، فً الداخلً االنقسام من الرؼم على علً، تمكن     

 عشرٌن تعداده بلػ جًٌشا لنفسه وكون الكوفة، من وطرده فعزله الحسن، ابنه أرسل أن بعد األشعري موسى

 توحً الواقع؟ بحكم أم عرضا بالكوفٌٌن مصٌره علً ربط فهل كوفٌة، عناصر على أساسً بشكل استند ألًفا،

 وأنهم الزبٌر، ابن من كان هواهم أن وبخاصة بالكوفٌٌن، علً عالقات فً الالمباالة من بنوع المصادر رواٌات

 وهذا الكوفة، تفضٌله أعلن البصرة إلى خصومه بذهاب علً علم وعندما األشعري، موسى أبً بوالٌهم تمسكوا

 فً نجاحه سر وكمن ومحدد، واضح رأي لها ٌكن لم كما مسبًقا، محدد مرشح لها ٌكن لم األمصار أن على ٌدل

 عن إلٌه انضموا رصانة أكثر وأتباع نشطون، أنصار الكوفة فً له كان كما وإمام، كخلٌفة الشرعً موقعه

 عددهم، تضخم الذٌن السابقٌن القراء من األولى الجماعة حوله والتفت ضرًرا، أقل وبوصفه عقل، رجاحة

 بن والمسٌب قٌس، بن وٌزٌد حاتم، بن وعدي صوحان بن وزٌد النخعً، األشتر رؤساؤهم، ٌتؽٌر لم والذٌن

 من االنتقامً العقاب ٌالحقهم كان وبالتالً، عثمان، قاتلً عداد فً وحسبوا المدٌنة ؼزو فً اشتركوا وقد نجبة،

 سٌاسٌون إنهم والزبٌر، وطلحة عابشة طلٌعتهم وفً عثمان، لدم بالقصاص ٌطالبون كانوا الذٌن أولبك جانب

  .بمصٌره مصٌرهم ربطوا

 


