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 الكتاب: الفتنة ووقعة اجلمل

 هـ(200املؤلف: سيف بن عمر األسدي التَِّميمي )املتوىف: 
 احملقق: أمحد راتب عرموش

 الناشر: دار النفائس
 مـ1993هـ/1413الطبعة: السابعة 

 1عدد األجزاء: 
 تاب موافق للمطبوع وهو مذيل ابحلواشي[]ترقيم الك

 الفتنة: مقتل عثمان بن عفان
 نفي املخالفني من أهل الكوفة

... 
 يقول سيف بن عمر:

م كان سعيد بن العاص ]وايل عثمان على الكوفة[ ال يغشاه إال انزلة أهل الكوفة ووجوه أهل األاي
ء دخلته إذا خال, فأما إذا جلس للناس وكان هؤال 2واملتمستون 1وأهل القادسية وقراء أهل البصرة

 3حد فجلس للناس يوما فدخلوا عليه فينما هم جلوس يتحدثون قال خنيسفإنه يدخل عليه كل أ
 بن فالن ما أجود طلحة بن عبيد هللا فقال: سعيد

__________ 
 ".يف ابن الكثري " الكوفة  - 1
 السمت: هيئة أهل اخلري )لسان العرب( . - 2
 بن حبيش. هو خنيس - 3
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حلقيق أن يكون جوادا وهللا لو أن يل مثله ألعاشكم هللا عيشا  1ابن العاص: أن من له مثل النشاستج
يعين ما   -: وهللا لوددت أن هذا امللطاط لك -وهو حدث  -ن بن خنيس رغدا فقال: عبد الرمح

فاك وهللا لقد مهمنا بك قالوا: فض هللا  –كان آلل كسرى على جانب الفرات الذي يلي الكوفة 
فقال: وا: يتمىن له سوادان! قال: ويتمىن لكم أضعافه قالوا: ال  2فقال:: خنيس غالم فال جتاوزه

ل: ما هذا بكم قالوا: أنت وهللا أمرته هبا فثار إليه األشرت وإبن ذي احلبكة وجندب له قا يتمىن لنا وال
فأخذوه فذهب أبوه ليمنع منه فضربومها حىت  وصعصعة وإبن الكواء وكميل بن زايد وعمري بن ضابئ

غشي عليهما وجعل سعيد يناشدهم وأيبون حىت قضوا منهما وطرا فسمعت بذلك بنوا أسد فجاءوا 
 ليحة فأحاطوا ابلقصر وركبت القبائل فعاذوا بسعيد وقالوا: أفلتنا وخلصنا.فيهم طو 

ا وقد رزق هللا العافية مث قعدوا وعادوا يف فخرج سعيد إىل الناس فقال: ايها الناس قوم تنازعوا وهتاوو 
 ال: الحديثهم وتراجعوا فساءهم وردهم وأفاق الرجالن فقال: أبكما حياة؟ قاال:: قتلتنا غاشيتك ق

يغشوين وهللا أبدا فاحفظا علي ألسنتكما وال جترائ علي الناس ففعال وملا انقطع رجاء أولئك النفر من 
لى اإلذاعة حىت المه أهل الكوفة يف أمرهم فقال: هذا أمريكم وقد ذلك قعدوا يف بيوهتم وأقبلوا ع

 هناين أن أحرك شيئا فمن أراد منكم أن حيرك شيئا فليحركه.
الكوفة وصلحاؤهم إىل عثمان يف إخراجهم فكتب: إذا اجتمع ملؤكم على ذلك ف أهل فكتب أشرا

 فأحلقوهم مبعاوية فأخرجوهم فذلوا وانقادوا حىت
__________ 

النشاستج: ضيعة ابلكوفة كانت لطلحة بن عبيد هللا التيمي, وكانت عظيمة الدخل اشرتاها من  - 1
 ( .288 – 8وعمرها, فعظم دخلها )ايقوت خبيرب,أهل الكوفة املقيمني ابحلجاز مبا كان له 

 .318 – 4يف نسخة: " حتاوروه " ط - 22
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وكتب عثمان إىل معاوية: إن أهل الكوفة قد  فكتبوا بذلك إىل عثمان -وهم بضعة عشر  -أتوه 
ة فرعهم وقم عليهم فإن آنست منهم رشدا فأقبل منهم وإن أعيوك رجوا إليك نفرا خلقوا للفتنأخ

فارددهم عليهم فلما قدموا على معاوية رحب هبم وأنزهلم كنيسة تسمى مرمي وأجرى عليهم أبمر 
يتغدى ويتعشى معهم فقال هلم يوما: إنكم قوم من  عثمان ما كان جيري عليهم ابلعراق وجعل ال يزال

وقد أدركتم ابإلسالم شرفا وغلبتم األمم وحويتم مراتبهم ومواريثهم وقد العرب لكم أسنان وألسنة 



 1بلغين أنكم نقمتم قريشا وإن قريشا لو مل تكن عدمت أذلة كما كنتم إن أئمتكم لكم إىل اليوم جنة
اليوم يصربون لكم على اجلور وحيتملون منكم املؤونة وهللا لتنتهن  فال تشذوا عن جنتكم وإن أئمتكم

تليكم هللا مبن يسومكم مث ال حيمدكم على الصرب مث تكونون شركاء هلم فيما جررمت على الرعية أو ليب
 يف حياتكم وبعد موتكم.

جلاهلية فقال رجل من القوم: أما ما ذكرت من قريش فإهنا مل تكن أكثر العرب وال أمنعها يف ا
 فتخوفنا وأما ما ذكرت من اجلنة فإن اجلنة إذا اخرتقت خلص إلينا.

فقال معاوية: عرفتكم اآلن علمت أن الذي أغراكم على هذا قلة العقول وأنت خطيب القوم وال 
أرى لك عقال أعظم عليك امر اإلسالم وأذكرك به وتذكرين اجلاهلية وقد وعظتك وتزعم ملا جينك أنه 

وال  -م إفقهوا سب ما خيرتق إىل اجلنة أخزى هللا أقواما أعظموا أمركم ورفعوا إىل خليفتكخيرتق وال ين
أن قريشا مل تعز يف جاهلية وال إسالم إال ابهلل عز وجل مل تكن أبكثر العرب وال  -أظنكم تفقهون 

 أشدهم ولكنهم كانوا أكرمهم أحسااب وأحمضهم أنسااب وأعظمهم أخطارا وأكملهم مروءة ومل
__________ 

 اجلنة, بضم اجليم: الوقاية. )أقرب املوارد( . - 1
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ميتنعوا يف اجلاهلية والناس أيكل بعضهم بعضا إال ابهلل الذي ال يستذل من أعز وال يوضع من رفع 
الناس من حوهلم هل تعرفون عراب أو عجما أو سودا أو محرا إال قد أصابه  فبوأهم حرما آمنا يتخطف

عل هللا إال ما كان من قريش فإنه مل يردهم أحد من الناس بكيد إال ج 1بلده وحرمته بدولة الدهر يف
خده األسفل حىت أراد هللا أن يستنقذ من أكرم واتبع دينه من هوان الدنيا وسوء مرد اآلخرة فارتضى 

ذه خري خلقه مث ارتضى له أصحااب فكان خيارهم قريشا مث بىن هذا امللك عليهم وجعل ه لذلك
كفرهم ابهلل أفرتاه ال اخلالفة فيهم وال يصلح ذلك إال عليهم فكان هللا حيوطهم يف اجلاهلية وهم على  

حيطوهم وهم على دينه وقد حاطهم يف اجلاهلية من امللوك الذين كانوا يدينونكم! أف لك 
قرى صحابك! ولو أن متكلما غريك تكلم ولكنك ابتدأت فأما أنت اي صعصعة فإن قريتك شر وأل

ريف قط وال وضيع إال عربية أنتنها نبتا وأعمقها واداي وأعرفها ابلشر وأألمها جرياان مل يسكنها ش
ان اخلط وأنتم جري  2سب هبا وكانت عليه هجنه مث كانوا أقبح العرب القااب وأألمه أصهارا نزاع األمم

يف  3أنت نزيع شطريوفعلة فارس حىت أصابتكم دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم ونكبتك دعوته و 



سلم فأنت شر قومك حىت إذا عمان مل تسكن البحرين فتشركهم يف دعوة النيب صلى هللا عليه و 
وجا وتنزع أبرزك اإلسالم وخلطك ابلناس ومحلك على األمم اليت كانت عليك أقبلت تبغي دين هللا ع

 ولن 5وال يضع ذلك قريشا 4إىل الآلمة
__________ 

 انقلب من حال إىل احلال, وأصابه الدهر بدولة أي غري حاله إىل أسوا. دال الزمان دولة: - 1
 مجع انزع, والنازع والنزيع: الغريب. )أقرب املوارد( .نزاع:  - 2
 .320 – 4الشطري: الغريب ط - 3
 الآلمة: من اللؤم. - 4
 ال يضع ذلك قريشا: ال خيفض منزلتها. - 5
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ل قد عرفكم ابلشر من بني أمتكم عليهم إن الشيطان عنكم غري غافيضرهم ولن مينعهم من أتدية ما 
لقد علم أنه ال يستطيع أن يرد بكم قضاء قضاه هللا وال أمرا  1كمفأغرى بكم الناس وهو صارع

 اراده هللا وال تدركون ابلشر أمرا أبدا إال فتح هللا عليكم شرا منه وأخزى.
سهم فلما كان بعد ذلك أاتهم فقال: إين قد أذنت لكم مث قام وتركهم فتذامروا فتقاصرت إليهم أنف

هللا بكم أحدا وال يضره وال أنتم برجال منفعة وال مضرة ولكنكم فاذهبوا حيث شئتم ال وهللا ال ينفع 
رجال نكري وبعد فإن أردمت النجاة فالزموا مجاعتكم, وليسعكم ما وسع الدمهاء وال يبطرنكم اإلنعام 

 يار إذهبوا حيث شئتم فإين كاتب إىل أمري املؤمنني فيكم.فإن البطر ال يعرتي اخل
عيد عليكم إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان معصوما فوالين فلما خرجوا دعاهم فقال: إين م

وأدخلين يف أمره مث استخلف أبو بكر رضي هللا عنه فوالين مث استخلف عمر فوالين مث استخلف 
م ومل يولين إال وهو راض عين وإمنا طلب رسول هللا صلى هللا عليه عثمان فوالين فلم أل ألحد منه

اء عن املسلمني والغناء ومل يطلب هلا اهل اإلجتهاد واجلهل هبا والضعف وسلم لألعمال أهل اجلز 
ميكر مبن مكر به فال تعرضوا ألمر وأنتم تعلمون من أنفسكم  2عنها وإن هللا ذو سطوات ونقمات

 غري اترككم حىت خيتربكم ويبدي للناس سرائركم وقد قال عز وجل: }َأَحِسَب غري ما تظهرون فإن هللا
 .3ْن ُيرْتَُكوا َأْن يـَُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ال يـُْفتَـُنوَن{ النَّاُس أَ 

 وكتب معاوية إىل عثمان: إنه قدم علي أقوام ليست هلم عقول وال أداين,



__________ 
 .220 – 4يف نسخة " صادعكم ". ط - 1
 رد( .نقمات مجع نقمة على وزن كلمة: اسم من االنتقام وهي املكافأه ابلعقوبة )أقرب املوا - 2
 .2 – 1سورة العنكبوت, اآلية:  - 3
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أثقلهم اإلسالم وأضجرهم العدل ال يريدون هللا بشيء وال يتكلمون حبجة إمنا مههم الفتنة وأموال 
احدا إال مع غريهم  1هم وليسوا ابلذين ينكونفاضحهم وخمزي م وخمتربهم مثأهل الذمة وهللا مبتليه

 فانه سعيدا ومن قبله عنهم فإهنم ليسوا ألكثر من سغب أو نكري.
وخرج القوم من دمشق فقالوا: ال ترجعوا إىل الكوفة فإهنم يشمتون بكم وميلوا بنا إىل اجلزيرة ودعوا 

وكان معاوية قد واله  -ن الوليد محن بن خالد بع هبم عبد الر العراق والشام فأووا إىل اجلزيرة ومس
فدعا هبم فقال: اي آلة الشيطان ال مرحبا بكم وال أهال قد  -محص ووىل عامل اجلزيرة حران والرقة 

رجع الشيطان حمسورا وأنتم بعد نشاط خسر هللا عبد الرمحن إن مل يؤدبكم حىت حيسركم اي معشر من 
 أنكم تقولون ملعاوية أان ابن خالد بن الوليد أان ا يل ما يبلغينلكي ال تقولو  ال أدري أعرب أم عجم

ابن من قد عجمته العامجات أان إبن فاقيء الردة وهللا لئن بلغين اي صعصعة ابن ذل أن أحدا ممن 
ألطرين بك طرية بعيدة املهوى فأقامهم أشهرا كلما ركب أمشاهم فإذا مر  2معي دق أنفك مث أمصك

أعلمت أن من مل يصلحه اخلري أصلحه الشر! ما لك ال تقول   3ةاي بن احلطيئ ي صعصعة[ قال:به ]أ
كما كان يبلغين انك تقول لسعيد ومعاوية! فيقول ويقولون: نتوب إىل هللا أقلنا أقالك هللا فما زالوا به 

 حىت قال اتب هللا عليكم.
األشرت فأتى فأقيموا وخرج جوا وان شئتم وسرح األشرت إىل عثمان وقال هلم: ما شئتم ان شئتم فاخر 

عثمان ابلتوبة والندم والنزوع عنه وعن أصحابه فقال: سلمكم هللا وقدم سعيد بن العاص فقال 
 عثمان لألشرت:

__________ 
 ينكون: من نكى العدو: قهره. - 1
 .321 – 4أمصك, أي قال له: مص هن )ذكر( أبيك ط - 2
 يف نسخة "اخلطيئة". - 3
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ع عبد الرمحن بن خالد وذكر من فضله فقال: ذاك اليكم فرجع إىل عبد ئت فقال: مأحلل حيث ش
 الرمحن

 [ :1]ويف رواية أخرى
ا قدم مسرية أهل الكوفة على معاوية أنزهلم دارا مث خال هبم فقال هلم وقالوا: له فلما فرغوا قال: مل مل

وال حلما وال قوة وإنك اي صعصعة  تؤتوا إال من احلمق وهللا ما أرى منطقا سديدا وال عذرا مبينا
حيتمل لكم إال معصيته ألمحقهم اصنعوا وقولوا ما شئتم ما مل تدعوا شيئا من أمر هللا فإن كل شيء 

فأما فيما بيننا وبينكم فأنتم أمراء أنفسكم فرآهم بعد وهم يشهدون الصالة ويقفون مع قاص 
ن يف هذا خللفا مما قدمتم به علي من النزاع اجلماعة فدخل عليهم يوما وبعضهم يقرئ بعضهم فقال: إ

م سعدمت بذلك دوهنم وإن مل إىل أمر اجلاهلية إذهبوا حيث شئتم واعلمو أنكم إن لزمتم مجاعتك
تلزموها شقيتم بذلك دوهنم ومل تضروا أحدا فجزوه خريا وأثنوا عليه فقال: اي ابن الكواء أي رجل 

لبديهة بعيد الفور الغالب عليك احللم ركن من أركان أان: قال: بعيد الثرى كثري املرعى طيب ا
من أهل األمصار فإنك أعقل  اإلسالم سدت بك فرجة خموفة قال: فأخربين عن أهل اإلحداث

أصحابك قال: كاتبتهم وكاتبوين وأنكروين وعرفتهم فأما أهل اإلحداث من أهل املدينة فهم أحرص 
ث من أهل الكوفة فإهنم أنظر الناس يف صغري وأركبه األمة على الشر وأعجزه عنه وأما أهل االحدا

ويصدرون شىت وأما أهل اإلحداث من  لكبري وأما أهل االحداث من أهل البصرة فأهنم يردون مجيعا
أهل مصر فهم أوىف الناس بشر وأسرعه ندامة وأما أهل اإلحداث من أهل الشام فأطوع الناس 

 ملرشدهم وأعصاه ملغويهم.
__________ 

 .329و  328 – 4عن أيب حارثة وأيب عثمان ط - 1

(1/41) 

 

 :نفي املشاغبني من أهل البصرة إىل الشام
بد القيس رجال من إمارة ابن عامر ]وايل عثمان على البصرة[ ثالث سنني بلغه أن يف ع 1ملا مضى



 انزال على حكيم بن جبلة وكان حكيم بن جبلة رجال لصا إذا قفل اجليوش خنس عنهم فسعى يف
أرض فارس فيغري على أهل الذمة ويتنكر هلم ويفسد يف االرض ويصيب ما شاء مث يرجع فشكاه اهل 

له ال خيرجن من هل القبلة إىل عثمان فكتب إىل عبد هللا بن عامر: أن أحبسه ومن كان مثالذمة وأ
نزل  2ءالبصرة حىت أتنسوا منه رشدا فحبسه فكان ال يستطيع أن خيرج منها فلما قدم ابن السودا

امر عليه واجتمع نفر إليه فطرح هلم ابن السوداء ومل يصرح فقبلوا منه واستعظموه وأرسل إليه ابن ع
ب يف جوارك فقال: ما فسأله: ما أنت؟ فأخربه أنه رجل من أهل الكتاب رغب يف اإلسالم ورغ

ويكاتبونه  يبلغين ذلك اخرج عين فخرج حىت أتى الكوفة فأخرج منها فاستقر مبصر وجعل يكاتبهم
 وخيتلف الرجال بينهم.

ينهما وسريه إىل البصرة فلزم بن أابن تزوج امرأة يف عدهتا فنكل به عثمان وفرق ب 3]مث[ إن محران
فقال  -وكان منقبضا عن الناس  -بعامر بن عبد قيس ابن عامر فتذاكروا يوما الركوب واملرور 

يف املصحف فقال: األمري أراد أن مير بك  محران: أال أسبقكم فأخربه فخرج فدخل عليه وهو يقرأ
 فأحببت أن أخربك فلم يقطع قراءته ومل يقبل عليه فقام

__________ 
 .327و  326 – 4عن عطية, عن يزيد الفقعسي ط - 1
 بن سبأ الذي سريد ذكره ودوره مفصال. هو عبد هللا - 2
 .327- 4عن حممد وطلحة ط - 3
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مر فقال: جئتك من عند امرئ ال يرى آلل إبراهيم ى إىل الباب لقيه ابن عامن عنده خارجا فلما انته
عامر فدخل عليه وجلس اليه فأطبق عامر املصحف وحدثه ساعة فقال له عليه فضال وأستأذن بن 

ابن عامر: أال تغشاان؟ فقال سعد: ابن أيب العرجاء حيب الشرف فقال: أال نستعملك؟ فقال: حصني 
لعمل فقال: أال نزوجك فقال: ربيعة بن عسل يعجبه النساء قال: إن هذا يزعم بن أيب احلر حيب ا

هيم عليك فضال فتصفح املصحف فكان أول ما وقع عليه وافتتح منه: }ِإنَّ اَّللََّ أنك ال ترى آلل إبرا
َراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمنَي{  ران تتبع ذلك منه فسعى فلما رد مح 1اْصَطَفى آَدَم َونُوحاً َوآَل ِإبـْ

 الشام. به وشهد له أقوام فسريه إىل الشام فلما علموا علمه أذنوا له فأىب ولزم
 [ :2]ويف رواية اخرى



أن عثمان سري محران بن أابن أن تزوج امرأة يف عدهتا وفرق بينهما وضربه وسريه إىل البصرة فلما أتى 
دم عليه املدينة وقدم معه قوم سعوا بعامر بن عبد عليه ما شاء هللا وأاته عنه الذي حيب أذن له فق

وكان مع عامر انقباض وكان عمله كله  -يشهد اجلمعة قيس أنه ال يرى التزويج وال أيكل اللحم وال 
فأكل  3فكتب إىل عبد هللا بن عامر بذلك فأحلقه مبعاوية فلما قدم عليه وافقه وعنده ثريدة -خفية 

وب عليه فقال: اي هذا هل تدري فيم أخرجت؟ قال: ال قال: أبلغ أكال غريبا فعرف أن الرجل مكذ
 ك وعرفت أن قد كذب عليك وأنكاخلليفة أنك ال أتكل اللحم ورأيت

__________ 
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أما اجلمعة فإين أشهدها يف مؤخر املسجد مث أرجع يف أوائل  تشهد اجلمعة؟ قال: ال ترى التزويج وال
إين خرجت وأان خيطب علي وأما اللحم فقد رأيت ولكين كنت امرأ ال آكل الناس وأما التزويج ف

ذابئح القصابني منذ رأيت قصااب جير شاة إىل مذحبها مث وضع السكني على مذحبها فما زال يقول: 
قال: فارجع قال: ال أرجع اىل بلد استحل أهله مين ما استحلوا ولكين  1نفاق حىت وجبتالنفاق ال

الذي اختاره هللا يل وكان يكون يف السواحل وكان يلقى معاوية فيكثر معاوية أن  أقيم هبذا البلد
يقول: حاجتك؟ فيقول: ال حاجة يل فلما أكثر عليه قال: ترد علي من حر البصرة لعل الصوم أن 

 تد علي شيئا فإنه خيف علي يف بالدكم.يش
__________ 

 حىت وجبت: حىت مت بيعها. - 1

(1/44) 

 

 :اجتماع الثوار على عثمان
ختيارا فغدا قالوا: إن العراق والشام ليسا لنا بدار فعليكم ابجلزيرة فاتوها ا 2ملا رجع معاوية املسريين



واتبعوه وسرح األشرت إىل عثمان فدعا به عليهم عبد الرمحن بن خالد فسامهم الشدة فضرعوا له 
ل: ارجع إىل عبد الرمحن فرجع ووفد سعيد بن العاص إىل عثمان يف وقال: إذهب حيث شئت فقا

ى بعث سنة إحدى عشرة من إمارة عثمان وقبل خمرج سعيد بن العاص من الكوفة بسنة وبعض أخر 
سعيد بن قيس على مهذان فعزل األشعث بن قيس على أذربيجان وسعيد بن قيس على الري وكان 

 هان السايب بن األقرع وعلى ماه مالك بن حبيب الريبوعي,وجعل عليها النسري العجلي وعلى أصب
__________ 
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وسلمان بن ربيعة على وعلى املوصل حكيم بن سالمة احلزامي وجرير بن عبد هللا على قرقيسياء 
عمرو وعلى حلوان عتيبة ابن النهاس وخلت الكوفة من الرؤساء إال  الباب وعلى احلرب القعقاع بن

منزوعا أو مفتوان فخرج يزيد بن قيس وهو يريد خلع عثمان فدخل املسجد فجلس فيه واثب إليه 
بن قيس فقال: إمنا نستعفي  اللذين كان فيهم ابن السوداء يكاتبهم فانقض عليه القعقاع فأخذ يزيد

 يعرض لكم فيه ال جتلس هلذا وال جيتمعن إليك واطلب حاجتك فلعمري من سعيد قال: هذا ما ال
لتعطينها فرجع إىل بيته واستأجر رجال وأعطاه دراهم وبغال على أن أييت املسريين وكتب إليهم: ال 

فانطلق الرجل فأتى عليهم وقد  1انتضعوا كتايب من أيديكم حىت جتيئوا فإن أهل املصر قد جامعو 
إليهم الكتاب فقالوا: ما امسك؟ قال: بغثر قالوا: ممن؟ قال: من كلب قالوا: سبع  رجع األشرت فدفع

ذليل يبغثر النفوس ال حاجة لنا بك وخالفهم األشرت ورجع عاصيا فلما خرج قال أصحابه: أخرجنا 
لرمحن مل يصدقنا ومل يستقلها فاتبعوه فلم يلحقوه اخرجه هللا ال جند بدا مما صنع إن علم بنا عبد ا

وبلغ عبد الرمحن أهنم قد رحلوا فطلبهم يف السواد فسار األشرت سبعا والقوم عشرا فلم يفجإ الناس 
يف يوم مجعه إال واألشرت على ابب املسجد يقول: أيها الناس إين قد جئتكم من عند امري املؤمنني 

إىل ألفني نقصان نسائكم إىل مائة درهم ورد أهل البالء منكم عثمان وتركت سعيدا يريده على 
ويقول: ما ابل أشراف النساء وهذه العالوة بني هذين العدلني ويزعم أن فيئكم بستان قريش وقد 

 سايرته مرحلة فما زال يرجز بذلك حىت فارقته يقول:
 كأين من جن  2ويل ألشراف النساء مين ... صمحمح

__________ 
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فخرج يزيد وأمر مناداي  1فاستخف الناس وجعل أهل احلجي ينهونه فال يسمع منهم وكانت نفجة
ن قيس لرد سعيد وطلب أمري غريه فليفعل وبقي حلماء الناس ينادي: من شاء أن يلحق بيزيد ب

نرب جوههم يف املسجد وذهب من سواهم وعمرو بن حريث يومئذ اخلليفة فصعد املوأشرافهم وو 
فحمد هللا وأثىن عليه وقال: اذكروا نعمة هللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم 

حفرة من النار فأنقذكم منها فال تعودوا يف شر قد استنقذكم هللا  بنعمته إخواان بعد أن كنتم على شفا
ال القعقاع بن عمرو: أترد وجل منه أبعد اإلسالم وهديه وسنته ال تعرفون حقا وال تصيبون اببه فقعز 

 3؟ فاردد الفرات عن أدراجه هيهات! ال وهللا ال تسكن الغوغاء إال املشرفية2السيل عن عبابه
فاصرب  ويتمنون ما هم فيه فال يرده هللا عليهم أبدا 4مث يعجون عجيج العتدانويوشك ان تنتضي 

ومعه األشرت وقد كان سعيد تلبث  فقال: أصرب وحتول إىل منزله وخرج يزيد بن قيس حىت نزل اجلرعة
يف الطريق فطلع عليهم سعيد وهم مقيمون له معسكرون فقالوا: ال حاجة لنا بك فقال: فما إختلفتم 

هل خيرج األلف هلم عقول منا كان يكفيكم أن تبعثوا إىل أمري املؤمنني رجال وتضعوا إيل رجال و اآلن إ
بعري قد حسر فقال: وهللا ما كان ينبغي لسعيد أن  إىل رجل؟ مث انصرف عنهم وحتسوا مبوىل له على

أخلعوا يرجع فضرب األشرت عنقه ومضى سعيد حىت قدم على عثمان فأخربه اخلرب فقال: ما يريدون 
 يدا من طاعة؟ قال: اظهروا أهنم يريدون البدل.

__________ 
 .331 – 4أي ضجة. ط - 1
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ذرا وال نرتك قال: فمن يريدون؟ قال: أاب موسى قال: أثبتنا أاب موسى عليهم ووهللا ال جنعل ألحد ع
أمران حىت نبلغ ما يريدون ورجع من قرب عمله من الكوفة ورجع جرير من هلم حجة ولنصربن كما 

قرقيسياء وعتيبة من حلوان وقام أبو موسى فتكلم ابلكوفة فقال: أيها الناس ال تنفروا يف مثل هذا 
م أبمري قالوا: فصل بنا قال: وال تعودوا ملثله إلزموا مجاعتكم والطاعة وإايكم والعجلة اصربوا فكأنك

  على السمع والطاعة لعثمان بن عفان قالوا: على السمع والطاعة لعثمان.ال إال
: قام من املسجد يف الفتنة فقال: أيها الناس اسكتوا فإين 1]قال عبد هللا بن عمري األشجعي[ 

 - ما قال: عادل وهللا -مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "من خرج وعلى الناس امام 
 رق مجاعتهم فاقتلوه كائنا من كان".ليشق عصاهم ويف

 .2]ويف رواية أخرى[ 
ملا استعوى يزيد بن قيس الناس على سعيد بن العاص خرج منه ذكر لعثمان فأقبل إليه القعقاع بن 

: ال عمرو حىت أخذه فقال: ما تريد؟ ألك علينا يف أن نستعفي سبيل؟ قال: ال فهل إال ذلك قال
ابه من حيث كانوا فردوا سعيدا وطلبوا أاب موسى فكتب إليهم قال: فاستعف واستجلب يزيد أصح

 عثمان:
بسم هللا الرمحن الرحيم أما بعد فقد امرت عليكم من اخرتمت وأعفيتكم من سعيد وهللا ألفرشنكم 

 عرضي وألبذلن لكم صربي
__________ 
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وألستصلحنكم جبهدي فال تدعوا شيئا أحببتموه ال يعصي هللا فيه إال سألتموه وال شيئا كرهتموه ال 
 ن لكم علي حجة.عفيتم منه أنزل فيه عندما أحببتم حىت ال يكو يعصى هللا فيه إال است

دمت إمارة أيب موسى وغزو حذيفة وأتمر أبو موسى ورجع العمال وكتب مبثل ذلك يف األمصار فق
 إىل أعماهلم ومضى حذيفة إىل الباب.

(1/48) 



 

 :دعوة عبد هللا بن سبأ
من أهل صنعاء أمه سوداء فأسلم زمان عثمان مث تنقل يف بلدان  1كان عبد هللا بن سبأ يهوداي

حياول ضاللتهم فبدأ ابحلجاز مث البصرة مث الكوفة مث الشام فلم يقدر على ما يريد عن أحد  منياملسل
من أهل الشام فأخرجوه حىت أتى مصر فاعتمر فيهم فقال هلم فيما يقول: لعجب ممن يزعم أن 

آَن َلَرادَُّك رْ قُ عيسى يرجع ويكذب أبن حممدا يرجع وقد قال هللا عز وجل: }ِإنَّ الَِّذي فـََرَض َعَلْيَك الْ 
فمحمد أحق ابلرجوع من عيسى قال: فقبل ذلك عنه ووضع هلم الرجعة فتكلموا فيها  2ِإىَل َمَعاٍد{ 

مث قال هلم بعد ذلك: إنه كان ألف نيب ولكل نيب وصي وكان علي وصى حممد مث قال: حممد خامت 
ة رسول هللا صلى هللا عليه صيو  االنبياء وعلى خامت األوصياء مث قال بعد ذلك: من أظلم ممن مل جيز

وسلم ووثب على وصي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتناول أمر األمة مث قال هلم بعد ذلك: إن 
عثمان أخذها بغري حق وهذا وصي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاهنضوا يف هذا األمر فحركوه 

 وابدؤوا ابلطعن على أمرائكم واظهروا
__________ 
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 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر تستميلوا الناس وادعوهم إىل هذا األمر.
وكاتبوه ودعوا يف السر إىل ما عليه رأيهم وأظهروا وكاتب من كان استفسد من األمصار  1فبث دعاته

ر وجعلوا يكتبون إىل األمصار كتبا يضعوهنا يف عيوب والهتم األمر ابملعروف والنهي عن املنك
ذلك ويكتب أهل كل مصر منهم إىل مصر آخر مبا يصنعون فيقرؤه أولئك يف ويكاتبهم إخواهنم مبثل 

وا بذلك املدينة وأوسعوا األرض إذاعة وهم يريدون غري ما أمصارهم وهؤالء يف أمصارهم حىت تناول
ون فيقول أهل كل مصر: إان لفي عافية مما ابتلي به هؤالء إال أهل املدينة يظهرون ويسرون غري ما يبد

ءهم ذلك عن مجيع األمصار فقالوا: إان لفي عافية مما فيه الناس وجامعه حممد وطلحة من فإهنم جا
 فأتوا عثمان فقالوا: اي أمري املؤمنني أأيتيك عن الناس الذي أيتينا؟ قال: ال وهللاقالوا:  2هذا املكان

نتم شركائي وشهود ما جاءين إال السالمة قالوا: فإان قد أاتان وأخربوه ابلذي أسقطوا إليهم قال: فأ



عوا إليك املؤمنني فأشريوا علي قالوا: نشري عليك أن تبعث رجاال ممن تثق هبم إىل األمصار حىت يرج
البصرة وأرسل عمار بن أبخبارهم فدعا حممد بن مسلمة فأرسله إىل الكوفة وأرسل أسامة بن زيد إىل 

واهم فرجعوا مجيعا قبل عمار فقالوا: ايسر إىل مصر وأرسل عبد هللا بن عمر إىل الشام وفرق رجاال س
 لوا مجيعا:أيها الناس ما أنكران شيئا وال أنكره أعالم املسلمني وال عوامهم وقا

__________ 
 .341 – 4ط  - 1
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ال أحد أفراد مجاعة سرية مؤلفة من اليهود وغريهم. كانت تعمل الكالم, أن عبد هللا بن سبأ مل يكن إ
ية والقضاء على دولة املسلمني من داخلها بعد جاهدة وفق خمطط مدروس لتحطيم الوحدة اإلسالم
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عليهم واستبطأ الناس عمارا حىت ظنوا  1األمر أمر املسلمني إال أن أمراءهم يقسطون بينهم ويقومون
هم إال كتاب من عبد هللا بن سعد بن أيب سرح خيربهم أن عمارا قد استماله أنه قد اغتيل فلم يفجأ

وداء وخالد بن ملجم وسودان بن حجران وكنانة ابن قوم مبصر وقد انقطعوا إليه منهم عبد هللا بن الس
 بشر.

__________ 
 يف نسخة يقيمون. - 1
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 :مشاورات عثمان مع والته
إىل أهل األمصار: أما بعد فإين آخذ العمال مبوافايت يف كل موسم وقد سلطت األمة  2كتب عثمان

علي شيء وال على أحد من عمايل إال منذ وليت على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فال يرفع 
ما يشتمون أعطيته وليس يل ولعيايل حق قبل الرعية إال مرتوك هلم وقد رفع إىل أهل املدينة أن أقوا

وآخرون يضربون فيامن ضرب سرا وشتم سرا من ادعى شيئا من ذلك فليواف املوسم فليأخذ حبقه 



 املتصدقني.حيث كان مين أو من عمايل أو تصدقوا فإن هللا جيزي 
فلما قرئ يف األمصار ابكى الناس ودعوا لعثمان وقالوا: إن األمة لتمخض بشر وبعث إىل عمال 

: عبد هللا بن عامر ومعاوية وعبد هللا بن سعد وأدخل معهم يف املشورة سعيدا األمصار فقدموا عليه
ن تكونوا مصدوقا عليكم وعمرا فقال: وحيكم! ما هذه الشكاية؟ وما هذه االذاعة؟ إين وهللا خلائف أ

 هذا إال يب فقالوا: له: أمل تبعث! أمل نرجع إليك اخلرب 3وما يعصب
__________ 
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صال أمل يرجعوا ومل يشافههم أحد بشيء؟ ال وهللا ما صدقوا وال بروا وال نعلم هلذا األمر أ 1عن القوم
أحدا فيقيمك على شيء وما هي إال إذاعة ال حيل األخذ هبا وال االنتهاء إليها وما كنت لنأخذ به 

قال: فأشريوا علي فقال: سعيد بن العاص: هذا أمر مصنوع يصنع يف السر فيلقى به غري ذي املعرفة 
قتل هؤالء الذين فيخرب به فيتحدث به يف جمالسهم قال: فما دواء ذلك؟ قال: طلب هؤالء القوم مث 

 هذا من عندهم.خيرج 
 وقال عبد هللا بن سعد: خذ من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي هلم فإنه خري من أن تدعهم.

قال معاوية: قد وليتين فوليت قوما ال أيتيك عنهم إال اخلري والرجالن أعلم بناحيتيهما قال: فما 
هلم وتراخيت عنهم  ؟ قال: أرى أنك قد لنتالرأي؟ قال: حسن األدب قال: فما ترى اي عمرو

وزدهتم على ما كان يصنع عمر فأرى أن تلزم طريقة صاحبيك فتشتد يف موضع الشدة وتلني يف 
موضع اللني إن الشدة تنبغي ملن ال أيلو الناس شرا واللني ملن خيلف الناس ابلنصح وقد فرشتها مجيعا 

 اللني.
ي قد مسعت ولكل أمر ابب يؤتى منه إن ال: كل ما أشرمت به علوقام عثمان فحمد هللا وأثىن عليه وق

هذا األمر الذي خياف على هذه األمة كائن وإن اببه الذي يغلق عليه فيكفكف به اللني واملؤاتة 
واملتابعة إال يف حدود هللا تعاىل ذكره اليت ال يستطيع أحد أن يبادي بعيب أحدها فإن سده شيء 

وقد علم هللا أين مل آل الناس خريا وال نفسي  وليست ألحد علي حجة حقفرفق فذاك وهللا ليفتحن 
 ووهللا إن رحا الفتنة لدائرة فطوىب لعثمان



__________ 
 يف ابن األثري "العوام". - 1
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إن مات ومل حيركها كفكفوا الناس وهبوا هلم حقوقهم واغتفروا هلم وإذا تعوطيت حقوق هللا فال تدهنوا 
 فيها.

ان أشخص معاوية وعبد هللا بن سعد إىل املدينة ورجع ابن عامر وسعيد معه وملا استقل ما نفر عثمفل
 عثمان رجز احلادي:

 قد علمت ضوامر املطي ... وضامرات عوج القسي
 أن األمري بعده علي ... ويف الزبري خلف رضي

 وطلحة احلامي هلا ويل
 وأشار إىل معاوية. -بغلة ده صاحب الفقال كعب وهو يسري خلف عثمان: األمري وهللا بع

بعد مقدمه على عثمان حني مجعهم فاجتمعوا إليه ابملوسم مث ارحتل فحدا  1ما زال معاوية يطمع فيها
 به الراجز:

 أن األمري بعده علي ... ويف الزبري خلف رضي
لغه قال: فأخرب معاوية فسأله عن الذي ب -يعين معاوية  -قال كعب: كذبت! صاحب الشهباء بعده 

 عم أنت األمري بعده ولكنها وهللا ال تصل إليك حىت تكذب حبديثي هذا فوقعت يف نفس معاوية.ن
]وشاركهم يف هذا املكان أبو حارثة وأبو عثمان عن رجاء بن حيوة وغريه قالوا:[ : فلما ورد عثمان 

 املدينة رد األمراء إىل أعماهلم فمضوا مجيعا وأقام
__________ 

 .343 - 4بن عثمان بن قطبة األسدي, عن رجل من بين أسد, ط  بن اخلليل عن بدر - 1

(1/52) 

 

سعيد بعدهم فلما ودع معاوية عثمان خرج من عنده وعليه ثياب السفر متقلدا سيفه متنكبا قوسه 
فيهم طلحة والزبري وعلي فقام عليهم فتوكأ على قوسه بعدما سلم عليهم فإذا هو بنفر من املهاجرين 



منكم أحد إال ويف  ال: إنكم قد علمتم أن هذا األمر كان إذ الناس يتغالبون إىل رجال فلم يكنمث ق
فصيلته من يرئسه ويستبد عليه ويقطع األمر دونه وال يشهده وال يؤامره حىت بعث هللا جل وعز نبيه 

بينهم عليه وسلم وأكرم به من اتبعه فكانوا يرئسون من جاء من بعده وأمرهم شورى صلى هللا 
كان األمر أمرهم والناس تبع هلم يتفاضلون ابلسابقة والقدمة واالجتهاد فإن أخذوا بذلك وقاموا عليه  

وا الغري وإن أصغوا إىل الدنيا وطلبوها ابلتغالب سلبوا ذلك ورده هللا إىل من كان يرئسهم وإال فليحذر 
ت فيكم شيخا فاستوصوا به خريا فإن هللا على البدل قادر وله املشيئة يف ملكه وأمره إين قد خلف

ضى فقال علي: ما كنت أرى أن يف هذا خريا فقال وكانفوه تكونوا أسعد منه بذلك مث ودعهم وم
 الزبري: ال وهللا ما كان قط أعظم يف صدرك وصدوران منه الغداة.

أن يهجم  د قال لعثمان غداة ودعه وخرج: اي أمري املؤمنني انطلق معي إىل الشام قبلق 1وكان معاوية
أان ال أبيع جوار رسول هللا صلى  عليك من ال قبل لك به فإن أهل الشام على األمر مل يزالوا فقال:

 هللا عليه وسلم بشيء وإن كان فيه قطع خيط عنقي قال: فأبعث إليك جندا منهم يقيم بني ظهراين
ول هللا صلى هللا عليه وسلم أهل املدينة لنائبة إن انبت املدينة أو إايك قال أان أقرت على جريان رس

جرة والنصرة! قال: وهللا اي أمري املؤمنني لتغتالن أو االرزاق جبند تساكنهم وأضيق على أهل دار اهل
ن أيسار اجلزور مث خرج حىت لتغزين قال: حسيب هللا ونعم الوكيل وقال: معاوية اي أيسار اجلزور وأي

 وقف على النفر مث مضى.
__________ 
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 :1هـ 34املواجهة األوىل سنة 
الف وقد كان أهل مصر كاتبوا أشياعهم من أهل الكوفة وأهل البصرة ومجيع من أجاهبم أن يثوروا خ

يوما حيث شخص أمراؤهم, فلم يستقم ذلك ألحد منهم ومل ينهض إال أهل الكوفة  2أمرائهم واتعدوا
س األرحيب اثر فيها واجتمع إليه أصحابه وعلى احلرب يومئذ القعقاع بن عمرو فأاته فإن يزيد بن قي

إين لسامع مطيع  ل يزيد للقعقاع: ما سبيلك علي وعلى هؤالء فوهللافأحاط الناس هبم وانشدوهم فقا
ته وإين لالزم جلماعيت إال أين أستعفي ومن ترى من إمارة سعيد فقال: استعفى اخلاصة من أمر قد رضي
العامة؟ قال: فذاك إىل أمري املؤمنني فرتكهم واالستعفاء ومل يستطيعوا أن يظهروا غري ذلك فاستقبلوا 



عثمان رضي هللا تعاىل عنه وملا رجع  ردوه من اجلرعة واجتمع الناس على أيب موسى وأقرهسعيدا ف
أهل األمصار أن يتوافوا األمراء مل يكن للسبئية سبيل إىل اخلروج إىل األمصار وكاتبوا أشياعهم من 

تطري يف الناس ابملدينة لينظروا فيما يريدون وأظهروا أهنم أيمرون ابملعروف ويسألون عثمان عن أشياء ل
سل عثمان رجلني: خمزوميا وزهراي فقال: انظرا ما يريدون واعلما ولتحقق عليه فتوافوا ابملدينة وأر 

فلما رأومها ابثومها  -ا للحق ومل يضطغنا وكاان ممن قد انله من عثمان أدب فاصطرب  -علمهم 
ا: ثالثة نفر فقاال:: هل إال؟ وأخربومها مبا يريدون فقاال:: من معكم على هذا من أهل املدينة؟ قالو 

فكيف تريدون أن تصنعوا؟ قالوا: نريد أن نذكر له أشياء قد زرعناها يف قلوب الناس قالوا: ال قاال:: 
قررانه هبا فلم خيرج منها ومل يتب مث خنرج كأان حجاج حىت نقدم فنحيط مث نرجع إليهم فنزعم هلم أان 

ء فإنك جعا إىل عثمان ابخلرب فضحك وقال: اللهم سلم هؤالبه فنخلعه فإن أىب قتلناه وكانت إايها فر 
 أن مل تسلمهم شقوا.
__________ 
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ه وأما حممد بن أيب بكر فإنه أعجب حىت رأى بن عتبة بن أيب هلب وعركأما عمار فحمل على عباس 
بن سهلة فإنه يتعرض للبالء فأرسل إىل الكوفيني والبصريني واندى: الصالة أن احلقوق ال تلزمه وأما ا

جامعة! وهم عنده يف أصل املنرب فأقبل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت أحاطوا هبم 
: اقتلهم فإن رسول هللا صلى 2وقام الرجالن فقالوا: مجيعا 1ثىن عليه وأخربهم خرب القومفحمد هللا وأ

يه وسلم قال: "من دعا إىل نفسه أو إىل أحد وعلى الناس إمام فعليه لعنة هللا فاقتلوه". وقال هللا عل
ل نعفو عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: ال أحل لكم إال ما قتلتموه وأان شريككم فقال عثمان: ب

قد علموا ونقبل ونبصرهم جبهدان وال حناد أحدا حىت يركب حدا أو يبدي كفرا إن هؤالء ذكروا أمورا 
 منها مثل الذي علمتم إال أهنم زعموا أهنم يذاكرونيها ليوجبوها علي عند من ال يعلم.

ذين األمرين أو  وقالوا: أمت الصالة يف السفر وكانت ال تتم أال وإين قدمت بلدا فيه أهلي فأمتمت هل
 كذلك قالوا: اللهم نعم.

ما محوا شيئا ألحد ما محوا إال غلب عليه  وقالوا: ومحيت محى وإين وهللا ما محيت محي قبلي وهللا



اهل املدينة مث مل مينعوا من رعية أحدا واقتصروا لصدقات املسلمني حيموهنا لئال يكون بني من يليها 
وا منها أحدا إال من ساق درمها وما يل من بعري غري راحلتني وما يل وبني أحد تنازع مث ما منعوا وال حن

ليت وإين أكثر العرب بعريا وشاء فما يل اليوم شاة وال بعري غري بعريين اثغية وال راغية وإين قد و 
 حلجي أكذلك؟ قالوا: اللهم نعم.

__________ 
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وقالوا: كان القرآن كتبا فرتكتها إال واحدا أال وإن القرآن واحد جاء من عند واحد وإمنا أان يف ذلك 
 .1قالوا: نعم وسألوه أن يقيلهم اتبع هلؤالء أكذلك

وقالوا: إين رددت احلكم وقد سريه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واحلكم مكي سريه رسول هللا 
لى هللا عليه وسلم من مكة إىل الطائف مث رده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرسول هللا صلى هللا ص

 رده أكذلك؟ قالوا: اللهم نعم.لى هللا عليه وسلم عليه وسلم سريه ورسول هللا ص
وقالوا: استعملت األحداث ومل أستعمل إال جمتمعا حمتمال مرضيا وهؤالء أهل عملهم فسلوهم عنه 

الء أهل بلده ولقد وىل من قبلي أحدث منهم وقيل يف ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهؤ 
 م يعيبون للناس ما ال يفسرون.ك؟ قالوا: اللهم نعأشد مما قيل يل يف استعماله أسامة أكذل

خلمس وقالوا: إين أعطيت ابن أيب سرح ما أفاء هللا عليه وإين إمنا نفلته مخس ما أفاء هللا عليه من ا
فكان مائة ألف وقد أنفذ مثل ذلك أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما فزعم اجلند أهنم يكرهون ذلك 

 ذلك؟ قالوا: نعم.فرددته عليهم وليس ذاك هلم أك
قالوا: إين أحب أهل بييت وأعطيهم فأما حيب فإنه مل ميل معهم على جور بل أمحل احلقوق عليهم و 

ايل وال أستحل أموال املسلمني لنفسي وال ألحد من الناس ولقد  وأما إعطاؤهم فإين ما أعطيهم من م
وأيب بكر لى هللا عليه وسلم كنت أعطي العطية الكبرية الرغيبة من صلب مايل أزمان رسول هللا ص

وعمر رضي هللا عنهما وأان يومئذ شحيح حريص أفحني أتيت على أسنان أهل بييت وفين عمري 
لحدون ما قالوا! وإين وهللا ما محلت على مصر من األمصار فضال وودعت الذي يل يف أهلي قال امل

ء فويل وال حيل يل منها شيفيجوز ذلك ملن قاله ولقد رددته عليهم وما قدم علي إال األمخاس 



 املسلمون وضعها يف
__________ 
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 ا فوقه وما أتبلغ منه ما آكل إال مايل.أهلها دوين وال يتلفت من مال هللا بفلس فم
األرضني شاركهم فيها املهاجرون واألنصار أايم افتتحت فمن الوا: اعطيت األرض رجاال وإن هذه وق

أقام مبكان من هذه الفتوح فهو أسوة أهله ومن رجع إىل أهله مل يذهب ذلك ما حوى هللا له فنظرت 
هلم أبمرهم من رجال أهل عقار ببالد العرب فنقلت إليهم  يف الذي يصيبهم مما أفاء هللا عليهم فبعته

 م دوين.نصيبهم فهو يف أيديه
وكان عثمان قد قسم ماله وأرضه يف بين أمية وجعل ولده كبعض من يعطي, فبدأ ببين أيب العاص 

فأعطى آل احلكم رجاهلم عشرة آالف عشرة آالف فأخذوا مئة ألف وأعطى بين عثمان مثل ذلك 
  العاص ويف بين العيص ويف بين حرب.وقسم يف بين

املسلمون إال قتلهم وأىب إال تركهم فذهبوا ورجعوا إىل  والنت حاشية عثمان ألولئك الطوائف وأىب
بالدهم على أن يغزوه مع احلجاج كاحلجاج فتكاتبوا وقالوا: موعدكم ضواحي املدينة يف شوال حىت 

 اج فنزلوا قرب املدينة.إذا دخل شوال من سنة مخس وثالثني ضربوا كاحلج

(1/57) 

 

 :هـ 35خروج الثوار إىل املدينة عام 
ء املقلل سنة مخس وثالثني خرج أهل مصر يف أربع رفاق على أربعة أمرا 1]وهكذا[ ملا كان شوال

واملكثر يقول: ألف على الرفاق عبد الرمحن بن عديس البلوي وكنانة بن بشر  2يقول: ستمائة
 وسودان 3التجييب
__________ 
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ومل جيرتئوا  1ابن محران السكوين وقترية بن فالن السكوين وعلى القوم مجيعا الغافقي ابن حرب العكي
هم إىل احلرب وإمنا خرجوا كاحلجاج ومعهم ابن السوداء وخرج أهل الكوفة يف جو أن يعلموا الناس خبر 

أربع رفاق وعلى الرفاق زيد بن صوحان العبدي واألشرت النخعي وزايد بن النضر احلارثي وعبد هللا 
وعددهم كعدد أهل مصر وعليهم مجيعا عمرو بن األصم  2بن االصم أحد بين عامر بن صعصعة

يف أربع رفاق وعلى الرفاق حكيم بن جبلة العبدي وذريح بن عباد العبدي وبشر  وخرج أهل البصرة
بن شريح احلطم بن ضبيعة القيسي وإبن احملرش بن عبد بن عمرو احلنفي وعددهم كعدد أهل مصر 
وأمريهم مجيعا حرقوص بن زهري السعدي سوى من تالحق هبم من الناس فأما أهل مصر فإهنم كانوا 

 أهل البصرة فإهنم كانوا يشتهون طلحة وأما أهل الكوفة فإهنم كانوا يشتهون الزبري. اميشتهون عليا وأ
معها وأن أمرها  3فخرجوا وهم على اخلروج مجيع ويف الناس شىت ال تشك كل فرقة إال أن الفلج

 سيتم دون اآلخرين فخرجوا حىت إذا كانوا من املدينة على ثالث تقدم انس من أهل البصرة فنزلوا ذا
خشب وانس من أهل الكوفة فنزلوا األعوص وجاءهم انس من أهل مصر وتركوا عامتهم بذي املروة 

ومشى فيما بني أهل مصر وأهل البصرة زايد بن النضر وعبد هللا ابن االصم وقاال:: ال تعجلوا وال 
املدينة قد  لهتعجلوان حىت ندخل لكم املدينة ونراتد فإنه بلغنا أهنم قد عسكروا لنا فوهللا إن كان ا

 خافوان واستحلوا
__________ 

ألن الطربي قال أربع  173اعتمدت يف ذكر االمساء رواية ابن كثري يف البداية والنهاية ص  - 1
رفاق وذكر أربعة أشخاص زايدة رمبا يكونون نواب القواد وهم " عروة بن شيبم الليثي, أبو عمر بن 

 صبحي, زرع بن يشكر اليافعي".ألبديل بن ورقاء اخلزاعي, سواد بن رومان ا
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قتالنا ومل يعلموا علمنا فهم إذا علموا علمنا أشد وإن أمران هذا لباطل وإن مل يستحلوا قتالنا ووجدان 
  لنرجعن إليكم ابخلرب.الذي بلغنا ابطال

عليه وسلم وعليا وطلحة والزبري وقاال: إمنا خل الرجالن فلقيا أزواج النيب صلى هللا قالوا: إذهبا فد
أنمت هذا البيت ونستعفي هذا الوايل من بعض عمالنا ما جئنا إال لذلك واستأذانهم للناس ابلدخول 

 جتمع من أهل مصر نفر فأتوا عليا ومن أهلفكلهم أىب وهنى وقال: بيض ما يفرخن فرجعا إليهم فا
نفر فأتوا الزبري وقال كل فريق منهم: إن ابيعوا صاحبنا وإال  البصرة نفر فأتوا طلحة ومن أهل الكوفة 

 كدانهم وفرقنا مجاعتهم مث كرران حىت نبغتهم.

(1/59) 

 

 :ما قاله علي وطلحة والزبري للثوار وتظاهرهم ابلعودة
معتم بشقيقة محراء ميانية  1فواففأتى املصريون عليا وهو يف عسكر عند أحجار الزيت عليه حلة أ

متقلد السيف ليس عليه قميص وقد سرح إبنه احلسن إىل عثمان فيمن اجتمع إليه فاحلسن جالس 
عند عثمان وعلي عند أحجار الزيت فسلم عليه املصريون وعرضوا له فصاح هبم واطردهم وقال: 

د صلى هللا عليه حمم ملعونون على لسان 2لقد علم الصاحلون ان جيش ذي املروة وذي خشب
 وسلم فارجعوا ال صحبكم هللا! قالوا: نعم فانصرفوا من عنده على ذلك.

__________ 
 الفوف: ضرب من برود اليمن, ومجعها أفواف. والفوف أيضا: القطن. - 1
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ل إبنيه إىل عثمان فسلم وأتى البصريون طلحة وهو يف مجاعة أخرى إىل جنب علي وقد أرس
واطردهم وقال: لقد علم املؤمنون أن جيش ذي املروة وذي البصريون عليه وعرضوا له فصاح هبم 

 خشب واألعوص ملعونون على لسان حممد صلى هللا عليه وسلم.
وأتى الكوفيون الزبري وهو يف مجاعة أخرى, وقد سرح إبنه عبد هللا إىل عثمان فسلموا عليه وعرضوا 



وذي خشب واألعوص  فصاح هبم واطردهم وقال: لقد علم املسلمون أن جيش ذي املروةله 
فانفشوا عن ذي  1ملعونون على لسان حممد صلى هللا عليه وسلم فخرج القوم وأروهم أهنم يرجعون

خشب واألعوص حىت انتهوا إىل عساكرهم, وهي ثالث مراحل كي يفرتق أهل املدينة مث يكروا 
 ل املدينة خلروجهم.راجعني فافرتق أه

__________ 
 حة والزبري رضي هللا عنهم أبهنم عائدون.أي تظاهروا أمام على وطل -1

(1/60) 

 

 :مباغتة املدينة
يف نواحي املدينة  2فلما بلغ القوم عساكرهم كروا هبم فبغتوهم فلم يفجأ أهل املدينة إال والتكبري

 ا: من كف يده فهو آمن.وا يف مواضع عساكرهم وأحاطوا بعثمان وقالو فنزل
أايما, ولزم الناس بيوهتم ومل مينعوا أحدا من كالم فأاتهم الناس فكلموهم وفيهم وصلى عثمان ابلناس 

علي فقال: ما ردكم بعد ذهابكم ورجوعكم عن رأيكم؟ قالوا أخذان مع ]ال[ بريد كتااب بقتلنا وأاتهم 
كوفيون مثل ذلك وقال الكوفيون والبصريون: ل البصريون مثل ذلك وأاتهم الزبري فقال الطلحة فقا

 فنحن ننصر إخواننا ومننعهم مجيعا كأمنا كانوا على ميعاد.
__________ 
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فقال هلم علي: كيف علمتم اي أهل الكوفة واي أهل البصرة مبا لقي أهل مصر وقد سرمت مراحل مث 
ه على ما شئتم ال حاجة لنا يف هذا الرجل ة! قالوا: فضعو ر أبرم ابملدينطويتم حنوان! هذا وهللا أم

ليعتزلنا وهو يف ذلك يصلي هبم وهم يصلون خلفه ويغشى من شاء عثمان وهم يف عينه أدق من 
 الرتاب وكانوا ال مينعون أحدا من الكالم وكانوا زمرا ابملدينة مينعون الناس من االجتماع.

(1/61) 



 

 :كتابة عثمان إىل األمصار
عثمان إىل أهل األمصار يستمدهم: بسم هللا الرمحن الرحيم أما بعد فإن هللا عز وجل بعث  كتبو 

حممدا ابحلق بشريا ونذيرا فبلغ عن هللا ما أمره به مث مضى وقد قضى الذي عليه وخلف فينا كتابه فيه 
ليفة أبو بكر حالله وحرامه وبيان األمور اليت قدر فأمضاها على ما أحب العباد وكرهوا فكان اخل

مأل من األمة مث  رضي هللا عنه وعمر رضي هللا عنه مث أدخلت يف الشورى عن غري علم وال مسألة عن
أمجع أهل الشورى عن مأل منهم ومن الناس علي على غري طلب مين وال حمبة فعملت فيهم ما 

انتهت األمور  يعرفون وال ينكرون اتبعا غري مستتبع متبعا غري مبتدع مقتداي غري متكلف فلما
ضاء الكتاب وانتكث الشر أبهله بدت ضغائن وأهواء على غري إجرام وال ترة فيما مضى إال إم

فطلبوا أمرا وأعلنوا غريه بغري حجة وال عذر فعابوا علي أشياء مما كانوا يرضون وأشياء عن مأل من 
 أرى وأمسع فازدادوا وأان 1أهل املدينة ال يصلح غريها فصربت هلم نفسي وكففتها عنهم منذ سنني
عليه وسلم وحرمه وأرض على هللا عز وجل جرأة حىت أغاروا علينا يف جوار رسول هللا صلى هللا 

 اهلجرة واثبت إليهم األعراب فهم كاألحزاب أايم
__________ 
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 بنا فليلحق.األحزاب أو من غزاان أبحد إال ما يظهرون فمن قدر على اللحاق 
والذلول فبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهري فأتى الكتاب أهل األمصار فخرجوا على الصعبة 

 وبعث عبد هللا بن سعد معاوية بن حديج السكوين وخرج من أهل الكوفة القعقاع بن عمرو.
نظلة بن وكان احملضضني ابلكوفة على إعانة أهل املدينة عقبة بن عمرو وعبد هللا بن أيب أوىف وح

 عليه وسلم وكان احملضضني ابلكوفة من التابعني الربيع التميمي يف أمثاهلم من أصحاب النيب صلى هللا
يف  1أصحاب عبد هللا مسروق بن األجدع واألسود بن يزيد وشريح بن احلارث وعبد هللا بن عكيم

م اليوم وليس به غدا وإن أمثاهلم يسريون فيها ويطوفون على جمالسها يقولون: اي أيها الناس إن الكال
 ن القتال حيل اليوم وحيرم غدا إهنضوا إىل خليفتكم وعصمة أمركم.النظر حيسن اليوم ويقبح غدا وإ

وقام ابلبصرة عمران بن حصني وأنس بن مالك وهشام بن عامر يف أمثاهلم من أصحاب النيب صلى 



م ابن حيان العبدي وأشباه هلما هللا عليه وسلم يقولون مثل ذلك ومن التابعني كعب بن سور وهر 
عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وأبو أمامة يف أمثاهلم من أصحاب النيب يقولون ذلك. وقام ابلشام 

صلى هللا عليه وسلم يقولون مثل ذلك ومن التابعني شريك بن خباشة النمريي وأبو مسلم اخلوالين 
شباه له وقد كان بعض احملضضني قد شهد وعبد الرمحن بن غنم مبثل ذلك وقام مبصر خارجة يف أ

 اهلم إنصرفوا إىل أمصارهم بذلك وقاموا فيهم.قدومهم فلما رأوا ح
 وملا جاءت اجلمعة اليت على اثر نزول املصريني مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج

__________ 
 ابن األثري "حكيم". - 1
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فوهللا إن أهل املدينة ليعلمون   فقال: اي هؤالء العدى, هللا هللا!عثمان فصلى ابلناس مث قام على املنرب
على لسان حممد صلى هللا عليه وسلم فاحموا اخلطااي ابلصواب فإن هللا عز وجل ال أنكم ملعونون 

 ميحو السيء إال ابحلسن.
ت فقال: فقام حممد بن مسلمة فقال: اان اشهد بذلك فأخذه حكيم بن جبلة فأقعده فقام زيد بن اثب

فظع واثر القوم أبمجعهم فثار عليه من انحية أخرى حممد بن أيب قترية فأقعده وقال فأ 1ابغين الكتاب
فحصبوا الناس حىت أخرجوهم من املسجد وحصبوا عثمان حىت صرع على املنرب مغشيا عليه 

ال يف ثالثة فاحتمل فأدخل داره. وكان املصريون ال يطمعون يف أحد من أهل املدينة أن يساعدهم إ
ر بن ايسر ومشر أانس من نفر فإهنم كانوا يراسلوهنم: حممد بن أيب بكر وحممد بن أيب حذيفة وعما

الناس فاستقتلوا منهم سعد بن مالك وأبو هريرة وزيد بن اثبت واحلسن بن علي فبعث إليهم عثمان 
وأقبل طلحة حىت دخل بعزمه ملا انصرفوا فانصرفوا وأقبل علي عليه السالم حىت دخل على عثمان 

 مث رجعوا إىل منازهلم. عليه وأقبل الزبري حىت دخل عليه يعودونه من صرعته ويشكون بثهم
هل شهدت حصر عثمان؟ قال: نعم وأان يومئذ غالم يف أتراب يل يف  2وقد سأل أبو عمر احلسن

لوا املسجد وما املسجد فإذا كثر اللغط جثوت على ركبيت أو قمت فأقبل القوم حني أقبلوا حىت نز 
لى أهل املدينة يتوعدوهنم فبينا حوله فاجتمع إليهم أانس من أهل املدينة يعظمون ما صنعوا وأقبلوا ع

هم كذلك يف لغطهم حول الباب فطلع عثمان فكأمنا كانت انرا طفئت فعمد إىل املنرب فصعده فحمد 
 هللا وأثىن عليه فثار رجل, فأقعده رجل



__________ 
 تاب: أحضر يل الكتاب.أبغى الك - 1
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وقام آخر فأقعده آخر مث اثر القوم فحصبوا عثمان حىت صرع فاحتمل فأدخل فصلى هبم عشرين 
 يوما مث منعوه من الصالة.

 .1رواية أخرى لسيف[ ]ويف 
يف املسجد ثالثني يوما مث أهنم منعوه الصالة فصلى ابلناس أمريهم مان ابلناس بعدما نزلوا به صلى عث

الغافقي دان له املصريون والكوفيون والبصريون وتفرق أهل املدينة يف حيطاهنم ولزموا بيوهتم ال خيرج 
وفيهن كان القتل ومن  وم وكان احلصار اربعني يوماأحد وال جيلس إال وعليه سيفه ميتنع به من رهق الق

 هلم وضعوا فيه السالح وكانوا قبل ذلك ثالثني يوما يكفون.تعرض 
__________ 
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 :آخر خطبة لعثمان
 خطبها عثمان رضي هللا عنه يف مجاعة: إن هللا عز وجل إمنا أعطاكم الدنيا 2]وكانت[ آخر خطبة

هبا اآلخرة ومل يعطكموها لرتكنوا إليها إن الدنيا تفىن واآلخرة تبقى فال تبطرنكم الفانية وال لتطلبوا 
تشغلنكم عن الباقية فآثروا ما يبقى على ما يفىن فإن الدنيا منقطعة وإن املصري إىل هللا اتقوا هللا جل 

مجاعتكم ال تصريوا أحزااب والزموا  وعز فإن تقواه جنة من أبسه ووسيلة عنده واحذروا من هللا الغري
ُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف َبنْيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإخْ   .3َوااًن{ }َواذُْكُروا نِْعَمَت اَّللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنـْ

__________ 



 .384 – 4عن بدر بن عثمان عن عمه , ط  - 2
 .103آل عمران:  - 3

(1/64) 

 

يف ذلك اجمللس حاجاته وعزم وعزم له املسلمون على الصرب واإلمتناع عليهم  1نى عثماملا قض
م هللا فكونوا ابلباب وليجامعكم هؤالء الذين حبسوا عين وأرسل إىل بسلطان هللا قال: اخرجوا رمحك

 طلحة والزبري وعلي وعدة: أن ادنوا فاجتمعوا فأشرف عليهم فقال: اي أيها الناس اجلسوا فجلسوا
مجيعا احملارب الطارئ واملسامل املقيم فقال: اي أهل املدينة إين أستودعكم هللا وأسأله أن حيسن عليكم 

من بعدي وإين وهللا ال أدخل على أحد بعد يومي هذا حىت يقضي هللا يف قضاءه وألدعن اخلالفة 
يا حىت يكون هللا عز هؤالء وما وراء ابيب غري معطيهم شيئا يتخذونه عليكم دخال يف دين هللا أو دن

وجل الصانع يف ذلك ما أحب وأمر أهل املدينة ابلرجوع وأقسم عليهم فرجعوا إال احلسن وحممدا 
فجلسوا ابلباب عن أمر آابئهم واتب عليهم إليهم انس كثري ولزم عثمان  2وابن الزبري وأشباها هلم

 الدار.
__________ 
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 :احلصار
ن من الوجوه اربعني ليلة والنزول سبعني فلما مضت من األربعني مثاين عشرة قدم ركبا 3كان احلصر

قد هتيأ إليهم من اآلفاق: حبيب من الشام ومعاوية من مصر والقعقاع من الكوفة فأخربوا خرب من 
وجماشع من البصرة فعندها حالوا بني الناس وبني عثمان ومنعوه كل شيء حىت املاء وقد كان يدخل 

 علي ابلشيء مما يريد وطلبوا العلل فلم تطلع عليهم علة فعثروا يف



__________ 
 .385 – 4عثمان وحممد وطلحة, ط عن أيب حارثة وأيب  - 3

(1/65) 

 

فناداهم: أال تتقون هللا! أال تعلمون أن يف الدار  –وذلك ليال  -داره ابحلجارة لريموا فيقولوا: قوتلنا 
اان مل ال وهللا ما رميناك قال: فمن رماان؟ قالوا: هللا قال: كذبتم إن هللا عز وجل لو رمغريي؟ قالوا: 

و إىل علي أبهنم قد خيطئنا وأنتم ختطئوننا. وأشرف عثمان على آل حزم وهم جريانه فسرح إبنا لعمر 
وإىل عائشة رضي  منعوان املاء فإن قدرمت أن ترسلوا إلينا شيئا من املاء ففعلوا وإىل طلحة وإىل الزبري

علي وأم حبيبة جاء علي يف الغلس  هللا عنها وأزواج النيب صلى هللا عليه وسلم فكان أوهلم إجنادا له
املؤمنني وال أمر الكافرين ال تقطعوا عن هذا  فقال: اي أيها الناس إن الذي تصنعون ال يشبه أمر

لكم هذا الرجل فيم تستحلون حصره الرجل املادة فإن الروم وفارس لتأسر فتطعم وتسقي وما تعرض 
ل وال يشرب فرمى بعمامته يف الدار أبين قد هنضت وقتله قالوا: ال وهللا وال نعمة عني ال نرتكه أيك

فقيل: أم املؤمنني أم  2مشتملة على إداوة 1على بغلة هلا برحالة فيما أهنضتين فرجع وجاءت أم حبيبة
بين أمية إىل هذا الرجل فأحببت أن ألقاه فأسأله عن  حبيبة فضربوا وجه بغلتها فقالت: إن وصااي

أرامل فقالوا: كاذبة وأهووا هلا وقطعوا حبل البغلة ابلسيف فندت أبم ذلك كي ال هتلك أموال أيتام و 
الناس وقد مالت رحالتها فتعلقوا هبا وأخذوها وقد كادت تقتل فذهبوا هبا إىل بيتها  حبيبة فتلقاها

 احلج هاربة واستتبعت أخاها فأىب فقالت: أما وهللا لئن استطعت أن وجتهزت عائشة خارجة إىل
 حياوملون ألفعلن. حيرمهم هللا ما

تستتبعك أم املؤمنني فال تتبعها وجاء حنظلة الكاتب حىت قام على حممد بن أيب بكر فقال: اي حممد 
 وتدعوك ذؤابن العرب إىل ما ال حيل فتتبعهم!

__________ 
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فقال: ما أنت وذاك اي بن التميمية فقال: اي بن اخلثعمية إن هذا األمر إن صار إىل التغالب غلبتك 
 نصرف وهو يقول:عليه بنو عبد مناف وا

 عجبت ملا خيوض الناس فيه ... يرمون اخلالفة أن تزوال
 ولو زالت لزال اخلري عنهم ... والقوا بعدها ذال ذليال

 أو النصارى ... سواء كلهم ضلوا السبيال وكانوا كاليهود
م وحلق ابلكوفة وخرجت عائشة وهي ممتلئة غيظا على أهل مصر وجاءها مروان بن احلكم فقال: اي أ

املؤمنني لو أقمت كان أجدر أن يراقبوا هذا الرجل فقالت: أتريد أن يصنع يب كما صنع أبم حبيبة مث 
أدري إالم يسلم أمر هؤالء! وبلغ طلحة والزبري ما لقي علي  ال أجد من مينعين ال وهللا وال أعري وال

قباء فأشرف عثمان على وأم حبيبة فلزموا بيوهتم وبقي عثمان يسقيه آل حزم يف الغفالت عليهم الر 
وكان ممن لزم  -فقال: اذهب فأنت على املوسم  -فدعي له  -الناس فقال: اي عبد هللا بن عباس 

ري املؤمنني جلهاد هؤالء أحب إيل من احلج فأقسم عليه لينطلقن فانطلق فقال: وهللا اي أم -الباب 
ويف الزبري اختالف:  -فانصرف هبا  إبن عباس على املوسم تلك السنة ورمى عثمان إىل الزبري بوصيته

ْثُل َما َأَصاَب وقال عثمان: }َواَي قـَْوِم ال جَيْرَِمنَُّكْم ِشَقاِقي َأْن ُيِصيَبُكْم مِ  -أأدرك مقتله أو خرج قبله 
 اللهم حل بني األحزاب وبني ما أيملون كما فعل أبشياعهم من قبل. 1قـَْوَم نُوٍح{ 
 مد بن أيب بكر وحممد بن جعفر فقالت: إنليلى إبنة عميس إىل حم 2]و[ بعثت

__________ 
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املصباح أيكل نفسه ويضيء لل ه إىل من ال أيمث فيكما فإن هذا األمر ناس فال أتمثا يف أمر تسوقانٍٍ
ريكم غدا فاتقوا أن يكون عملكم اليوم حسرة عليكم فلجا وخرجا مغضبني الذي حتاولون اليوم لغ

يقوالن: ال ننسى ما صنع بنا عثمان وتقول: ما صنع بكما! أال ألزمكما هللا؟ فلقيهما سعيد بن 
مد بن أيب بكر وبينه شيء فأنكره حني لقيه خارجا من عند ليلى فتمثل له يف العاص وقد كان بني حم

 :تلك احلال بيتا
 استبق ودك للصديق وال تكن ... فيئا يعض خباذل ملجاجا



 فأجابه سعيد متمثال:
 ترون إذا ضراب صميما من الذي ... له جانب انء عن اجلرم معور

أهنم يريدون مجيعا املصريني  2ة فأخربه من املوسمجاء السابق فقدم ابلسالم 1فلما بويع الناس
 حجهم فلما أاتهم ذلك مع ما بلغهم من نفور أهل وأشياعهم وأهنم يريدون أن جيمعوا ذلك إىل

األمصار أعلقهم الشيطان وقالوا: ال خيرجنا مما وقعنا فيه إال قتل هذا الرجل فيشتغل بذلك الناس 
إال قتله فراموا الباب فمنعهم من ذلك احلسن وابن الزبري وحممد عنا ومل يبق خصلة يرجون هبا النجاة 

سعيد بن العاص ومن كان من أبناء الصحابة أقام معهم واجتلدوا بن طلحة ومروان بن احلكم و 
فناداهم عثمان: هللا هللا! أنتم يف حل من نصريت فأبوا ففتح الباب وخرج ومعه الرتس والسيف 

 صريون وركبهم هؤالء وهننههم فرتاجعوا وعظم على الفريقني وأقسملينهنههم فلما رأوه أدبر امل
__________ 
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على الصحابة ليدخلن فأبوا أن ينصرفوا فدخلوا فأغلق الباب دون املصريني وقد كان املغرية بن 
ريعة فيمن حج مث تعجل يف نفر حجوا معه فأدرك عثمان قبل أن يقتل وشهد املناوشة األخنس بن ش

س على الباب من داخل, وقال: ما عذران عند هللا إن تركناك وحنن ودخل الدار فيمن دخل وجل
يصلي وعنده املصحف فإذا  1نستطيع أن ال ندعهم حىت منوت؟ فاختذ عثمان تلك األايم القرآن حنبا

وكان القوم الذين كفكفهم بينه  -وكانوا يرون القراءة يف املصحف من العبادة  -قرأ فيه أعيا جلس ف
ول جاؤوا بنار فلما بقي املصريون ال مينعهم أحد من الباب وال يقدرون على الدخوبني الباب فلما 

ب فأحرقوا الباب والسقيفة فتأجج الباب والسقيفة حىت إذا إحرتق اخلشب خرت السقيفة على البا
فثار أهل الدار وعثمان يصلي حىت منعوهم الدخول وكان أول من برز هلم املغرية بن األخنس وهو 

 يرجتز:
 علمت جارية عطبول ... ذات وشاح وهلا جديل قد

 يل ... ألمنعن منكم خليليأين بنصل السيف خنشل
 بصارم ليس بذي فلول



 وخرج احلسن بن علي وهو يقول:
 ... حىت أسري إىل طمار مشام ال دينهم ديين وال أان منهم

 وخرج حممد بن طلحة وهو يقول:
 لى رغم معدأان ابن من حامى عليه أبحد ... ورد أحزااب ع
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 وخرج سعيد بن العاص وهو يقول:
 صربان غداة الدار واملوت واقب ... أبسيافنا دون ابن أروى نضارب

 ار نصرة ... نشافههم ابلضرب واملوت اثقبالد وكنا غداة الروع يف
فكان آخر من خرج عبد هللا بن الزبري وأمره عثمان أن يصري إىل أبيه يف وصية مبا أراد وأمره أن أييت 

أهل الدار فيأمرهم ابإلنصراف إىل منازهلم فخرج عبد هللا بن الزبري آخرهم فما زال يدعي هبا وحيدث 
 يه.ت علالناس عن عثمان آبخر ما ما

َزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى{  1وأحرقوا وكان سريع  - 2الباب وعثمان يف الصالة وقد افتتح }طه َما أَنـْ
مث عاد فجلس إىل  -القراءة فما كرثه ما مسع وما خيطئ وما يتعتع حىت أتى عليها قبل أن يصلوا إليه 

نَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فـََزاَدُهْم ِإميَاانً َوقَاُلوا  إِ عند املصحف وقرأ: }الَِّذيَن قَاَل هَلُُم النَّاسُ 
 .3َحْسبُـَنا اَّللَُّ َونِْعَم اْلوَِكيُل{ 

 وارجتز املغرية بن األخنس وهو دون الدار يف أصحابه:
 قد علمت ذات القرون امليل ... واحللي واألانمل الطفول

 رونق مصقولذي  لتصدقن بيعيت خليلي ... بصارم
 ال أستقيل إن أقلت قيلي

__________ 
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وأقبل أبو هريرة والناس حمجمون عن الدار إال أولئك العصبة قد سروا فاستقتلوا فقام معهم وقال: 
واندى: اي  –يعين أنه حل القتال وطاب وهذه لغة محري  -وم طاب امضرب أان إسوتكم وقال: هذا ي

قوم ما يل أدعوكم إىل النجاة وتدعونين إىل النار وابدر مروان يومئذ واندى: رجل رجل فربز له رجل 
نق فقلبه من بين ليث يدعى النباع فاختلفا فضربه مروان أسفل رجليه وضربه اآلخر على أصل الع

استلقى فاجرت هذا أصحابه واجرت اآلخر أصحابه فقال املصريون: أما وهللا لوال أن فانكب مروان و 
تكونوا حجة علينا يف األمة لقد قتلناكم بعد حتذير فقال املغرية: من يبارز؟ فربز له رجل فاجتلد وهو 

 يقول:
 أضرهبم ابليابس ... ضرب غالم ابئس

 من احلياة آيس
قتل املغرية بن األخنس فقال الذي قتله: إان هلل فقال له عبد وقال الناس:  1به: ... فأجابه صاح

الرمحن بن عديس: مالك؟ قال: إين أتيت فيما يرى النائم فقيل يل: بشر قاتل املغرية بن األخنس 
اليت  ابلنار فابتليت به وقتل قباث الكناين نيار بن عبد هللا األسلمي واقتحم الناس الدار من الدور

وال يشعر الذين ابلباب وأقبلت القبائل على أبنائهم فذهبوا هبم إذ غلبوا على حوهلا حىت ملؤها 
أمريهم وندبوا رجال لقتله فانتدب له رجل فدخل عليه البيت فقال: اخلعها وندعك فقال: وحيك 

لى عوريت منذ وهللا ما كشفت امرأة يف جاهلية وال إسالم وال تغنيت وال متنيت وال وضعت مييين ع
ل هللا صلى هللا عليه وسلم ولست خالعا قميصا كسانيه هللا عز وجل وأان على مكاين حىت ابيعت رسو 

 يكرم هللا أهل السعادة ويهني أهل الشقاء.
__________ 
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 :مقتل عثمان
قتله وما حيل لنا قتله  وهللا وهللا ما ينجينا من الناس إال فخرج وقالوا: ما صنعت؟ فقال: علقنا



ليه رجال من بين ليث فقال: ممن الرجل فقال: ليثي فقال: لست بصاحيب قال: وكيف؟ فأدخلوا ع
فقال: ألست الذي دعا لك النيب صلى هللا عليه وسلم يف نفر أن حتفظوا يوم كذا وكذا؟ قال: بلى 

لقوم فأدخلوا عليه رجال من قريش فقال: اي عثمان إين قاتلك قال:  قال: فلن تضيع فرجع وفارق ا
فالن ال تقتلين قال: وكيف؟ قال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استغفر لك يوم كذا  كال اي

وكذا فلن تقارف دما حراما. فاستغفر ورجع وفارق أصحابه فأقبل عبد هللا بن سالم حىت قام على 
وه قتله وقال: اي قوم ال تسلوا سيف هللا عليكم فوهللا إن سللتموه ال تغمدابب الدار ينهاهم عن 

ويلكم إن سلطانكم اليوم يقوم ابلدرة فإن قتلتموه ال يقم إال ابلسيف ويلكم إن مدينتكم حمفوفة 
 مبالئكة هللا وهللا لئن قتلتموه لترتكنها فقالوا: ايبن اليهودية وما أنت وهذا فرجع عنهم.

يلك! أعلى آخر من دخل عليه ممن رجع إىل القوم حممد بن أيب بكر فقال له عثمان: و  قالوا: وكان
 اخذته منك فنكل ورجع. 1هللا تغضب؟ هل يل إليك جرم إال حقه

قالوا: فلما خرج حممد بن أيب بكر وعرفوا إنكساره اثر قترية وسودان ابن محران السكونيان والغافقي 
املصحف برجله فاستدار املصحف فاستقر بني يديه وسالت عليه فضربه الغافقي حبديدة معه وضرب 

 سودان بن محران ليضربه فانكبت عليه انئلة ابنة الفرافصة واتقتالدماء وجاء 
__________ 
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ابع يدها وولت فغمز أوراكها وقال: إهنا لكبرية ونفح أصابعها فأطن أصالسيف بيدها فتعمدها 
وقد كان عثمان أعتق من   -خل غلمة لعثمان مع القوم لينصروه العجيزة وضرب عثمان فقتله ود

فلما رأوا سودان قد ضربه أهوى له بعضهم فضرب عنقه فقتله ووثب قترية على الغالم  -كف منهم 
لبيت وأخرجوا من فيه مث أغلقوه على ثالثة قتلى فلما خرجوا إىل الدار وثب فقتله وانتهبوا ما يف ا

رية فقتله ودار القوم فأخذوا ما وجدوا حىت تناولوا ما على النساء وأخذ غالم لعثمان آخر على قت
فتنحت انئلة فقال: ويح أمك من عجيزة ما  -والرجل يدعى كلثوم بن جتيب  -رجل مالئة انئلة 

ه غالم لعثمان فقتله وقتل وتنادى القوم: أبصر رجل من صاحبه وتنادوا يف الدار: أمتك! وبصر ب
ال تسبقوا إليه ومسع أصحاب بيت املال اصواهتم وليس فيه إال غراراتن فقالوا: ادركوا بني املال 

يسرتجع  1النجاء فإن القوم إمنا حياولون الدنيا فهربوا وأتوا بيت املال فانتهبوه وماج الناس فيه فالتانئ



يشهد  ويبكي والطارئ يفرح وندم القوم وكان الزبري قد خرج من املدينة فأقام على طريق مكة لئال
مقتله فلما أاته اخلرب مبقتل عثمان وهو حبيث هو, قال: إان هلل وإان إليه راجعون! رحم هللا عثمان 

 2 ما يشتهون ... { اآليةوانتصر له وقيل: إن القوم اندمون فقال: دبروا دبروا }وحيل بينهم وبني
ن القوم اندمون فقال: تبا وأتى اخلرب طلحة فقال: رحم هللا عثمان! وانتصر له ولإلسالم وقيل له: إ

 وأتى علي فقيل: قتل عثمان فقال: 3هلم وقرأ }َفال َيْسَتِطيُعوَن تـَْوِصَيًة َوال ِإىَل َأْهِلِهْم يـَْرِجُعوَن{ 
__________ 
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ْنَساِن اْكُفْر ...  { رحم هللا عثمان وخلف علينا خبري! وقيل ندم القوم فقرأ }َكَمَثِل الشَّْيطَاِن ِإْذ قَاَل ِلإْلِ
: فرران إىل املدينة وطلب سعد فإذا هو يف حائطه وقد قال: ال أشهد قتله فلما جاءه قتله قال 1اآلية

ُْم حُيِْسُنوَن ُصْنعًا{  تدنينا وقرأ: }الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُـُهْم يف احْلََياةِ  َيا َوُهْم حَيَْسُبوَن َأهنَّ نـْ اللهم أندمهم مث  2الدُّ
 خذهم.

أنه قال: قلت لعلي: إن هذا الرجل مقتول وإنه إن قتل وأنت ابملدينة اختذوا  3وعن املغرية بن شعبة
حصر فاخرج فكن مبكان كذا وكذا فإنك إن فعلت وكنت يف غار ابليمن طلبك الناس فأىب و  فيك

عثمان اثنني وعشرين يوما مث أحرقوا الباب ويف الدار أانس كثري فيهم عبد هللا بن الزبري ومروان 
القوم مل  ن لنا فقال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عهد إيل عهدا فأان صابر عليه وإنفقالوا: ائذ

 .4تل ويقاتلحيرقوا ابب الدار إال وهم يطلبون ما هو أعظم منه فأحرج على رجل يستق
وخرج الناس كلهم ودعا ابملصحف يقرأ فيه واحلسن عنده فقال: إن أابك اآلن لفي أمر عظيم 

وآخر من األنصار أن يقوما  -رجال من مهذان  -ملا خرجت! وأمر عثمان أاب كرب فأقسمت عليك 
 بن الزبريفلما أطفئت النار بعدما انوشهم ا 5ابب بيت املال وليس فيه إال غراراتن من ورق على

__________ 
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وتوعد حممد بن أيب بكر ابن الزبري ومروان فلما دخل على عثمان هراب ودخل حممد بن أيب  وانومر 
ه فقال: أرسل حلييت فلم يكن أبوك ليتناوهلا فأرسلها ودخلوا عليه فمنهم بكر على عثمان فأخذ بلحيت

 من جيؤه بنصل سيفه وآخر يلكزه وجاءه رجل مبشاقص معه فوجأه يف ترفوته فسال الدم على
املصحف وهم يف ذلك يهابون يف قتله وكان كبريا وغشي عليه ودخل آخرون فلما رأوه مغشيا عليه 

وبناته وجاء التجييب خمرتطا سيفه ليضعه يف بطنه فوقته انئلة فقطع يدها  جروا برجله فصاحت انئلة
ا حيل واتكأ ابلسيف عليه يف صدره وقتل عثمان رضي هللا عنه قبل غروب الشمس واندى مناد: م

دمه وحيرج ماله فانتهبوا كل شيء مث تبادروا بيت املال فألقى الرجالن املفاتيح وجنوا وقالوا: اهلرب 
 ا ما طلب القوم.اهلرب هذ
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 :بعض سري عثمان بن عفان رضي هللا عنه
 إبذان وأجلقد حجر على أعالم قريش من املهاجرين اخلروج يف البلدان إال  1كان عمر بن اخلطاب

غه فقام فقال: أال إين قد سننت اإلسالم سن البعري يبدأ فيكون جذعا مث ثنيا مث رابعيا مث فشكوه فبل
, أال فهل ينتظر ابلبازل إال النقصان! أال فإن اإلسالم قد بزل أال وان قريشا يريدون 2سداي مث ابزال

شعب احلرة آخذ   قائم دونهي فال إين أن يتخذوا مال هللا معوانت دون عباده أال فأما وابن اخلطاب
 حبالقيم قريش وحجزها أن يتهافتوا يف النار.

__________ 
 .396 – 4عن عمارة بن القعقاع, عن احلسن البصري, ط  - 1
سنوات( واجلذع قبله, الرابعي: الذي ألقى رابعيته وهو بعد الثين,  3الثين: الذي يلقي ثنيته ) - 2

 انشق فابه بدخوله يف السنة التاسعة. بازل: الذيسادسة: والوالسديس: ما أتت عليه ال
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مل أيخذهم ابلذي كان أيخذهم به عمر فانساحوا يف البالد فلما رأوها ورأوا الدنيا  1فلما ويل عثمان
يف الناس وصاروا  2ليهم من مل يكن له طول وال مزية يف اإلسالم فكان مغموماورآهم الناس انقطع إ

هم وتقدموا يف ذلك فقالوا: ميلكون فنكون قد عرفناهم وتقدمنا يف التقريب أوزاعا إليهم وأملو 
 ذلك أول وهن دخل على اإلسالم وأول فتنة كانت يف العامة ليس إال ذلك. واالنقطاع إليهم فكان

__________ 
 .397 – 4عن حممد وطلحة, ط  - 1
 ( .193ليل ص: مغموما. أي مغطى وهو استعمال قدمي ألهل املدينة )شفاء الغ - 2
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 :آراء متفرقة يف حتليل الفتنة
 وقد كان حصرهم ابملدينة فامتنع عليهم وقال: إن 3مل ميت عمر رضي هللا عنه حىت ملته قريش

وهو ممن  -أخوف ما أخاف على هذه األمة انتشاركم يف البالد فإن كان الرجل ليستأذنه يف الغزو 
فيقول: قد كان يف غزوك مع  –ن فعل ذلك بغريهم من أهل مكة حبس ابملدينة من املهاجرين ومل يك

تراك فلما ويل رى الدنيا وال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما يبلغك وخري لك من الغزو اليوم أال ت
 عثمان خلى عنهم فاضطربوا يف البالد وانقطع إليهم الناس فكان أحب إليهم من عمر.

ها إال آخر حجة وحج أبزواج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  حج سنواته كل 4]و[ ملا ويل عثمان
 كما كان يصنع عمر فكان عبد الرمحن بن عوف يف موضعه وجعل يف

__________ 
 عن الشعيب. عن عمرو. - 3
 عن مبشر بن الفضيل, عن سامل بن عبد هللا. - 4
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أمن الناس وكتب يف األمصار أن موضع نفسه سعيد بن زيد هذا يف مؤخر القطار وهذا يف مقدمه و 
ن يشكوهم وكتب إىل الناس إىل األمصار أن ائتمروا ابملعروف وتناهوا يوافيه العمال يف كل موسم وم

عن املنكر وال يذل املؤمن نفسه فإين مع الضعيف على القوي ما دام مظلوما إن شاء هللا فكان 
 فريق األمة.الناس بذلك فجرى ذلك إىل أن اختذه أقوام وسيلة إىل ت

من قريش أمواال يف األمصار وانقطع إليهم الناس  من إمارة عثمان حىت اختذ رجال 1]و[ مل متض سنة
وثبتوا سبع سنني كل قوم حيبون أن يلي صاحبهم مث إن ابن السوداء أسلم وتكلم وقد فاضت الدنيا 

 وطلعت األحداث على يديه فاستطالوا عمر عثمان رضي هللا عنه.
طريان احلمام والرمي  ظهر ابملدينة حني فاضت الدنيا وانتهى وسع الناس 2أول منكر ]وقد كان[

 فاستعمل عليهما عثمان رجال من بين ليث سنة مثان فقصها وكسر اجلالهقات. 3على اجلالهقات
واجلالهقات عثمان ظهرت ابملدينة فأمر عليها رجال  4]وهكذا فإن[ أول من منع احلمام الطيارة

 ا.فمنعهم منه
أرسل عثمان طائفا يطوف عليهم زايدة: وحدث بني الناس النشو قال: ف 5]ويف رواية أخرى[ 

 ابلعصا فمنعهم من ذلك مث اشتد ذلك فأفشى
__________ 

 .398 – 4عن حممد وطلحة, ط  - 1
 عن عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف, عن أبيه. - 2
 اجلالهق: قوس البندق الذي يرمى به. - 3
 حممد بن عبد هللا, عن عمرو بن شعيب.عن  - 4
 القاسم بن حممد, عن أبيه. عن سهل بن يوسف عن - 5
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احلدود, ونبأ ذلك عثمان وشكاه إىل الناس فاجتمعوا على أن جيلدوا يف النبيذ فأخذ نفر منهم 
 فجلدوا.

ا من العرب فمنهم ابملدينة خرج منها رجال إىل األمصار جماهدين وليدنو  1اث]و[ ملا حدثت األحد
نهم من أتى الشام فهجموا مجيعا من أبناء املهاجرين من أتى البصرة ومنهم من أتى الكوفة وم

ابألمصار على مثل ما حدث يف أبناء املدينة إال ما كان من أبناء الشام, فرجعوا مجيعا إىل املدينة إال 



يبا فقال: اي أهل املدينة أنتم أصل ان ابلشام فأخربوا عثمان خبربهم فقام عثمان يف الناس خطمن ك
الناس بفسادكم ويصلحون بصالحكم وهللا وهللا وهللا ال يبلغين عن أحد منكم اإلسالم وإمنا يفسد 

لكم  حدث أحدثه إال سريته أال فال أعرفن احدا عرض دون أولئك بكالم وال طلب فإن من كان قب
وال له وجعل عثمان ال أيخذ أحدا منهم كانت تقطع أعضاؤهم دون أن يتكلم أحد منهم ميا عليه 

إال سريه فضج آابؤهم من ذلك حىت بلغه أهنم  -عصا فما فوقها  -ح على شر أو شهر سال
 إال أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سري احلكم بن أيب العاص فقال: 2يقولون: ما أحدث التسيري

منها إىل الطائف مث رده إىل بلده فرسول  إن احلكم كان مكيا فسريه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
عليه وسلم سريه بذنبه ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم رده بعفوه وقد سري اخلليفة من هللا صلى هللا 

وألبذلنه لكم من خلقي  بعده وعمر رضي هللا عنه من بعد اخلليفة وأمي هللا آلخذن العفو من أخالقكم
 وبكم وأان على وجل وحذر فاحذروا واعتربوا. وقد دنت امور وال أحب أن حتل بنا

__________ 
 عن مبشر بن الفضيل, عن سامل بن عبد هللا. - 1
 التسيري: هو النفي ابملعىن املعروف حاليا تقريبا. - 2
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عن حممد بن أيب حذيفة: ما دعاه إىل اخلروج على عثمان؟  1]وقد[ سأل سائل سعيد بن املسيب
فكان عثمان وايل أيتام اهل بيته وحمتمل كلهم فسأل عثمان العمل يف حجر عثمان  فقال: كان يتيما

حني ويل فقال: اي بين لو كنت رضا مث سألتين العمل الستعملتك ولكن لست هناك فقال: فأذن يل 
فألخرج فألطلب ما يقوتين قال: اذهب حيث شئت وجهزه من عنده ومحله وأعطاه فلما وقع إىل 

عه الوالية قيل: فعمار ابن ايسر؟ قال: كان بينه وبني عباس بن عتبة غري عليه أن منمصر كان فيمن ت
بن أيب هلب كالم فضرهبما عثمان فأورث ذاك بني آل عمار وآل عتبة شرا حىت اليوم وكىن عما ضراب 

 عليه وفيه.
قال: : سألت سامل بن عبد هللا عن حممد بن أيب بكر: ما دعاه إىل ركوب عثمان؟ ف2قال مبشر

طمع قلت: ما الغضب والطمع؟ قال: كان من اإلسالم ابملكان الذي هو به وغره أقوام الغضب وال
فطمع وكانت له دالة فلزمه حق فأخذه عثمان من ظهره ومل يدهن فاجتمع هذا إىل هذا فصار مذمما 

 بعد أن كان حممدا.



سلمهم ذلك إىل أمر وه على لينه فأملا ويل عثمان الن هلم فانتزع احلقوق انتزاعا ومل يعطل حقا فأحب
 هللا عز وجل.

فرضي به منه أنه ضرب رجال يف منازعة استخف فيها ابلعباس بن عبد  3]و[ كان مما أحدث عثمان
 املطلب فقيل له فقال: نعم أيفخم

__________ 
 عن عبد هللا بن سعيد بن اثبت وحيي بن سعيد. - 1
 عن مبشر. - 2
 عن سهل, عن القاسم. - 3
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمه وأرخص يف االستخفاف به لقد خالف رسول هللا صلى هللا عليه 
 به منه.وسلم من فعل ذلك ومن رضي 

: أرسلين عثمان إىل العباس بعدما بويع فدعوته إليه فقال: مالك تعبدتين قال: مل 1قال محران بن أابن
م مخسا ال تنازعك األمة خزائنها ما لزمتها قال: وما هن؟ أكن قط أحوج إليك مين اليوم قال: الز 

 قال: الصرب عن القتل والتحبب والصفح واملداراة وكتمان السر.
 - 3قال حممد بن سلمة: إمنا هو نريج -أن ابن ذي احلبكة النهدي يعاجل نريجنا  2عثمان ]و[ بلغ

فدعا به فسأله فقال: إمنا هو رفق  فأرسل إىل الوليد بن عقبة ليسأله عن ذلك فإن أقر به فأوجعه
م وأمر يعجب منه فأمر به فعزر وأخرب الناس خربه وقرأ عليهم كتاب عثمان: إنه قد جد بكم فعليك
ابجلد وإايكم واهلزال فكان الناس عليه وتعجبوا من وقوف عثمان على مثل خربه فغضب فنفر يف 

إىل الشام من سري سري كعب بن ذي الذين نفروا فضرب معهم فكتب إىل عثمان فيه فلما سري 
إىل دنباوند ألهنا أرض سحرة فقال يف ذلك كعب  -وكان دينه كدينه  -احلبكة ومالك بن عبد هللا 

 بن ذي احلبكة للوليد:
 لعمري لئن طردتين ما إىل اليت ... طمعت هبا من سقطيت لسبيل

 رجوت رجوعي ايبن أروى ورجعيت ... إىل احلق دهرا غال ذلك غول
__________ 
 عن رزيق بن عبد هللا الرازي, عن علقمة بن مرئد. - 1
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 وإن اغرتايب يف البالد وجفويت ... وشتمي يف ذات اإلله قليل
 وإن دعائي كل يوم وليلة ... عليك بدنباوندكم لطويل

 تصلحه فكفره فلم يزدد إال فسادا.وأحسن إليه واسيل سعيد أقفله فلما و 
واستعار ضايبء بن احلارث الربمهي يف زمان الوليد بن عقبة من قوم من األنصار كلبا يدعى قرحان 

يصيد الظباء فحبسه عنهم فنافره األنصاريون واستعانوا عليه بقومه فكاثروه فانتزعوه منه وردوه على 
 وقال يف ذلك: األنصار فهجاهم
 قرحان خطة ... تضل هلا الوجناء وهي حسريحتشم دوين وفد 

 فباتوا شباعا انعمني كأمنا ... حباهم ببيت املرزابن أمري
 فكلبكم ال ترتكوا فهو أمكم ... فإن عقوق األمهات كبري

زال يف فاستعدوا عليه عثمان فأرسل إليه فعزره وحبسه كما كان يصنع ابملسلمني فاستثقل ذلك فما 
 ل يف الفتك يعتذر إىل أصحابه:ىت مات فيه وقااحلبس ح

 مهمت ومل أفعل وكدت وليتين ... فعلت ووليت البكاء حالئله
 وقائلة قد مات يف السجن ضايبء ... أال من خلصم مل جيد من جيادله

 وقائلة ال يبعد هللا ضائبا ... فنعم الفىت ختلو به وحتاوله
 ئيا.فذلك صار عمري بن ضايبء سب

 : وهللا ما علمت وال مسعت أبحد غزا عثمان1ري عن أخيه قالعن املستن
__________ 

 .403 – 4عن سيف عن املستنري, ط  - 1
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رضي هللا عنه وال ركب إليه إال قتل لقد اجتمع ابلكوفة نفر فيهم األشرت وزيد بن صوحان وكعب بن 
 ء فقالوا: ال وهللا ال يرفع رأس مابو مورع وكميل بن زايد وعمري بن ضايبذي احلبكة وأبو زينب وأ

دام عثمان على الناس فقال عمري بن ضايبء وكميل بن زايد: حنن نقتله فركبا إىل املدينة فأما عمري 
فإنه نكل عنه وأما كميل بن زايد فإنه حسر واثوره وكان جالسا يرصده حىت أتى عليه عثمان فوجأ 

قال: ال وهللا   أمري املؤمنني! قال: أولست بفاتك؟جهه )فوقع على أسته وقال: أوجعتين ايعثمان و 
الذي ال إله إال هو فحلف وقد اجتمع عليه الناس فقالوا: نفتشه اي أمري املؤمنني فقال: ال قد رزق 

وجثا  -مين  هللا العافية وال أشتهي أن اطلع منه غري ما قال. وقال: إن كان كما قلت اي كميل فاقتد
 وإن كنت كاذاب فأذل هللا وقعد له تريدين وقال إن كنت صادقا فأجزل هللافوهللا ما حسبتك إال  -

 على قدميه وقال: دونك قال: قد تركت.
فبقيا حىت أكثر الناس يف جنائهما فلما قدم احلجاج قال: من كان من بعث املهلب فليواف مكتبه وال 

ن قواين فأخرج احدمها مكاين ه عمري وقال: إين شيخ ضعيف ويل إبناجيعل على نفسه سبيال فقام إلي
ما فقال: من أنت؟ قال: أان عمري بن ضايبء فقال: وهللا لقد عصيت هللا عز وجل منذ أربعني أو كليه

سنة ووهللا ألنكلن بك املسلمني غضبت لسارق الكلب ظاملا إن أابك إذ غل هلم وإنك مهمت 
 كل فضربت عنقه.ونكلت وإين اهم مث ال أن
ان قد غزا عثمان رضي هللا عنه فيمن من بين أسد قال: كان من حديثه أنه كقال سيف: حدثنا رجل 

 غزاه فلما قدم احلجاج واندى مبا اندى به عرض
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رجل عليه ما عوض نفسه فقبل منه فلما ويل قال أمساء بن خارجة: لقد كان شأن عمري مما يهمين 
 شيخ قال:قال: ومن عمري؟ قال: هذا ال

 1نت انسياذكرتين الطعن وك
إىل عثمان؟ قال: بلى قال: فهل ابلكوفة أحد غريه؟ قال: نعم كميل قال: علي أليس فيمن خرج 

بعمري فضرب عنقه ودعا بكميل فهرب فأخذ النخع به فقال له األسود بن اهليثم: ما تريد من شيخ 
افعل فلما ألحسن رأسك ابلسيف قال:  قد كفاكه الكرب! فقال: أما وهللا لتحبسن عين لسانك أو

ي قومه من اخلوف وهم ألفا مقاتل قال: املوت خري من اخلوف إذا أخيف ألفان من رأى كميل ما لق
سيب وحرموا فخرج حىت أتى احلجاج فقال له احلجاج: أنت الذي أردت مث مل يكشفك امري املؤمنني 



 على عفوه على أي ذلك تقتلين! تقتلينومل ترض حىت أقعدته للقصاص إذ دفعك عن نفسه فقال: 
؟ قال: اي أدهم بن احملرز اقتله؛ قال: واالجر بيين وبينك؟ قال: نعم قال أدهم: بل أو على عافييت

 وكان من املسريين: -األجر لك وما كان من إمث فعلي وقال مالك بن عبد هللا 
 مضت البن أروى يف كميل ظالمة ... عفاها له واملستقيد يالم

 مام... عليك أاب عمرو وأنت إل له ال أقبح اليوم مثله وقا
 رويدك رأسي والذي نسكت له ... قريش بنا على الكبري حرام

__________ 
 مثل تستعمله العرب. - 1
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 وللعفو أمن تعرف الناس فضله ... وليس علينا يف القصاص أاثم
 مولو علم الفاروق ما أنت صانع ... هنى عنك هنيا ليس فيه كال
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 :هللا عنهان رضي دفن عثم
ارسلت انئلة إىل عبد الرمحن بن عديس فقالت له: إنك أمس القوم رمحا وأوالهم  1ملا قتل عثمان

ن تقوم أبمري اغرب عين هؤالء األموات قال: فشتمها وزجرها حىت إذا كان يف جوف الليل خرج أب
واحلسن وكعب بن مالك مروان حىت أتى دار عثمان فأاته زيد بن اثبت وطلحة بن عبيد هللا وعلي 

ن وعامة من مث من صحابه فتواىف إىل موضع اجلنائز صبيان ونساء فأخرجوا عثمان فصلى عليه مروا
مث خرجوا به حىت انتهوا إىل البقيع فدفنوه فيه مما يلي حش كوكب حىت إذا أصبحوا أتوا أعبد عثمان 

لوهم حش كوكب فلما امسوا الذين قتلوا معه فأخرجوهم فرأوهم فمنعوهم من أن يدفنوا فأدخ
أم خرجوا بعيدين منهم فدفنومها إىل جنب عثمان ومع كل واحد منهما مخسة نفر وامرأة فاطمة 

إبراهيم بن عدي مث رجعوا فأتوا كنانة بن بشر فقالوا: إنك أمس القوم بنا رمحا فأمر هباتني اجليفتني 
 جار آلل عثمان من أهل مصر ومن لف اللتني يف الدار أن خترجا فكلمهم يف ذلك فأبوا فقال: أان

الكالب وكان العبدان لفهم فأخرجومها فارموا هبما فجرا أبرجلهما فرمى هبما على البالط فأكلتهما 



 اللذان قتال يوم الدار يقال هبما جنيح وصبيح فكان امسامها الغالب على
__________ 

 .414 – 4عن أيب حارثة, وأيب عثمان وحممد وطلحة, ط  - 1

(1/84) 

 

الرقيق لفضلهما وبالئهما ومل حيفظ الناس اسم الثالث ومل يغسل عثمان وكفن يف ثيابه ودمائه وال 
 غسل غالماه.

ن رضي هللا عنه يف الليل وصلى عليه مروان بن احلكم وخرجت ابنته تبكي يف اثره وانئلة عثما 1ودفن
 إبنة الفرافضة رمحهم هللا.

يوم اجلمعة لثماين عشرة ليلة مضت من ذي احلجة سنة مخس  عثمان رضي هللا عنه 2وكان قتل
ما من مقتل عمر هـ[ على رأس إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرا وإثنني وعشرين يو  35وثالثني ]

 .3رضي هللا عنه وقتل وهو ابن ثالث وستني سنة
__________ 

 .415 – 4عن جمالد, عن الشعيب, ط  - 1
 .416 - 4أيب عثمان, ط عن حممد وطلحة وأيب حارثة و  - 2
سنة, وواقع  90و  82, ألن الرواة اختلفوا يف عمره بني 83و  63يبدو أن هناك خطأ بني  - 3

 نه يدل أنه كان قد جتاوز الثمانني.حاله رضي هللا ع

(1/85) 

 

 :والة األمصار عند وفاة عثمان
ن عبد الرمحن بن خالد برضي هللا عنه وعلى الشام معاوية وعامل معاوية على محص  4مات عثمان

الوليد وعلى قنسرين حبيب بن مسلمة وعلى األردن أبو األعور بن سفيان وعلى فلسطني علقمة بن 
 حكيم الكناين وعلى البحر عبد هللا بن قيس الفزاري وعلى القضاء أبو الدرداء

__________ 
 .421 – 4عن أيب حارثة وأيب عثمان ط  - 4



(1/85) 

 

رضي هللا عنه وعلى الكوفة على صالهتا أبو موسى وعلى : مات عثمان 1عطيةويف رواية سيف عن 
ومساك األنصاري  -وهو صاحب املسناة إىل جانب الكوفة  -زين خراج السواد جابر بن عمرو امل

وعلى حرهبا القعقاع بن عمرو وعلى قرقيسياء جرير بن عبد هللا وعلى أذربيجان األشعث بن قيس 
النهاس وعلى ماه مالك بن حبيب وعلى مهذان النسري وعلى الري سعيد بن  وعلى حلوان عتيبة بن

قرع وعلى ماسبذان حبيش وعلى بيت املال عقبة بن عمرو وكان قيس وعلى أصبهان السائب بن األ
 على قضاء عثمان يومئذ زيد بن اثبت.

__________ 
 .422 – 4ط  - 1

(1/86) 

 

 :بعض خطب عثمان
 :2بويع فقالخطب عثمان الناس بعدما 

لكم علي بعد كتاب هللا عز  قد محلت وقد قبلت أال وإين متبع ولست مببتدع أال وإن أما بعد فإين
وجل وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ثالاث: اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم وسن سنة 

وإن الدنيا خضرة قد شهيت إىل أهل اخلري فيما مل تسنوا عن مأل والكف عنكم إال فيما استوجبتم أال 
ا وال تثقوا هبا فإهنا ليست بثقة واعلموا أهنا غري اتركة الناس ومال إليها كثري منهم فال تركنوا إىل الدني

 إال من تركها.
 :3]و[ آخر خطبة خطبها عثمان رضي هللا عنه يف مجاعة

__________ 
 .422 – 4ط عن القاسم بن حممد, عن عون بن عبد هللا بن عتيبة.  - 2
 عن بدر بن عثمان, عن عمه. - 3

(1/86) 

 



إن هللا عز وجل إمنا أعطاكم الدنيا لتطلبوا هبا اآلخرة ومل يعطكموها لرتكنوا إليها إن الدنيا تفىن 
تبطرنكم الفانية وال تشغلنكم عن الباقية فآثروا ما يبقى على ما يفىن فإن الدنيا واآلخرة تبقى فال 

إىل هللا إتقوا هللا جل وعز فإن تقواه جنة من أبسه ووسيلة عنده واحذوا من هللا منقطعة وإن املصري 
ُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف َبنْيَ قـُُلوِبُكْم كم ال تصريوا أحزااب }َواذُْكُروا نِْعَمَت اَّللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ  الغري والزموا مجاعت ُكنـْ

 .1فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوااًن{ 
__________ 

 .103سورة آل عمران, اآلية:  - 1

(1/87) 

 

 خالفة علي بن أيب طالب
 الدولة بال خليفة

... 
 الدولة بال خليفة:

وأمريها الغافقي ابن حرب يلتمسون من بعد قتل عثمان رضي هللا عنه مخسة أايم  1بقيت املدينة
املدينة فإذا لقوه  2منهم ويلوذ حبيطانجييبهم إىل القيام ابألمر فال جيدونه أييت املصريون عليا فيختبئ 

بري فال جيدونه فأرسلوا إليه حيث ابعدهم وتربأ منهم ومن مقالتهم مرة بعد مرة ويطلب الكوفيون الز 
هم ويطلب البصريون طلحة فإذا لقيهم ابعدهم وتربأ من مقالتهم هو رسال فباعدهم وتربأ من مقالت

ن خمتلفني فيمن يهوون فلما مل جيدوا ممالئا وال جميبا مجعهم مرة بعد مرة وكانوا جمتمعني على قتل عثما
احدا من هؤالء الثالثة فبعثوا إىل سعد بن أيب وقاص الشر على أول من أجاهبم وقالوا: ال نويل 

ن أهل الشورى فرأينا فيك جمتمع فاقدم نبايعك فبعث إليهم إين وابن عمر خرجنا منها وقالوا: إنك م
 ى:فال حاجة يل فيها عل

 ال ختلطن خبيثات بطيبة ... واخلع ثيابك منها وانج عرايان
 أنت ابن عمر فقم هبذا األمر فقال:مث إهنم أتوا ابن عمر عبد هللا فقال: وا 

__________ 
 – 4هللا بن سواد بن نويرة, وطلحة بن األعلم, وأيب حارثة, وأيب عثمان, ط عن حممد بن عبد  -1



432. 
 أي بساتني املدينة. -2

(1/91) 

 

إن هلذا األمر انتقاما وهللا ال أتعرض له فالتمسوا غريي. فبقوا حيارى ال يدرون ما يصنعون واألمر 
 :1أمرهم وكانوا إذا لقوا طلحة أىب وقال

 ومن عجب األايم والدهر أنين ... بقيت وحيدا ال أمر وال أحلي
 وقال:ادوه أىب فيقولون: إنك لتوعدان فيقومون فيرتكونه فإذا لقوا الزبري وأر 

 مىت أنت عن دار بفيحان راحل ... وابحتها ختنو عليك الكتائب
 فيقولون: إنك لتوعدان فإذا لقوا عليا وأرادوه أىب وقال:

 لو أن قومي طاوعتين سراهتم ... أمرهتم أمرا يديخ األعاداي
 فيقولون: إنك لتوعدان فيقومون ويرتكونه

مقتل عثمان رضي هللا عنه مجعوا أهل املدينة أايم من  على رأس مخسة 2]و[ ملا كان يوم اخلميس
فوجدوا سعدا والزبري خارجني ووجدوا طلحة يف حائط له ووجدوا بين أمية قد هربوا إال من مل يطق 
 اهلرب وهرب الوليد وسعيد إىل مكة يف أول من خرج وتبعهم مروان وتتابع على ذلك من تتابع فلما

__________ 
 اسم بن حممد.ف, عن القعن سهل بن يوس - 1
 .433 – 4عن أيب حارثة وأيب عثمان, ط  - 2

(1/92) 

 

 1وأمركم عابر اجتمع هلم أهل املدينة قال هلم أهل مصر: أنتم أهل الشورى وأنتم تعقدون اإلمامة,
 على األمة فانظروا رجال تنصبونه وحنن لكم تبع فقال اجلمهور: علي بن أيب طالب حنن به راضون.

__________ 
 ابن األثري "جائز". - 1



(1/93) 

 

 :املبايعة لعلي
ن مل تفرغوا لنقتلن غدا عليا وطلحة : دونكم اي اهل املدينة فقد أجلناكم يومني فوهللا لئ2فقالوا هلم

والزبري وأانسا كثريا فغشي الناس عليا فقالوا: نبايعك فقد ترى ما نزل ابإلسالم وما ابتلينا به من 
علي: دعوين والتمسوا غريي فإان مستقبلون امرا له وجوه وله الوان ال تقوم له  فقال 3ذوي القرىب

شدك هللا أال ترى ما نرى! أال ترى اإلسالم! أال ترى الفتنة! القلوب وال تثبت عليه العقول فقالوا: نن
فإمنا أان  اال ختاف هللا! فقال قد أجبتكم ملا ارى واعلموا ان أجبتكم ركبت بكم ما أعلم وإن تركتموين 

 كأحدكم إال أين أمسعكم وأطوعكم ملن وليتموه أمركم مث افرتقوا على ذلك واتعدوا الغد.
هم وقالوا: إن دخل طلحة والزبري فقد استقامت فبعث البصريون إىل الزبري وتشاور الناس فيما بين

وا به حيدونه فجاؤ  -وكان رسوهلم حكيم ابن جبلة العبدي يف نفر  -بصراي وقالوا: إحذر ال حتاده 
ابلسيف وإىل طلحة كوفيا وقالوا له: إحذر ال حتاده فبعثوا األشرت يف نفر فجاؤوا به حيدونه ابلسيف 

لكوفة وأهل البصرة شامتون بصاحبهم وأهل مصر فرحون مبا اجتمع عليه أهل املدينة وقد وأهل ا
 خشع أهل الكوفة وأهل البصرة أن صاروا أتباعا

__________ 
 .434 – 4وطلحة, ط  عن حممد - 2
 ابن األثري والنويري "بني القرى". - 3

(1/93) 

 

جلمعة حضر ألهل مصر وحشوة فيهم وازدادوا بذلك على طلحة والزبري غيظا فلما أصبحوا من يوم ا
إن هذا امركم ليس  -عن مأل وإذن  -الناس املسجد وجاء علي حىت صعد املنرب فقال اي أيها الناس 

من أمرمت وقد افرتقنا ابألمس على أمر فإن شئتم قعدت لكم وإال فال اجد على ألحد فيه حق إال 
يع فقال: إين إمنا أابيع  جاء القوم بطلحة فقالوا: ابأحد فقالوا: حنن على ما فارقناك عليه ابألمس و 

فنظر من بعيد فلما رأى طلحة  1أول الناس, ويف الناس رجل يعتاف -وكان به شلل  -كرها فبايع 
ن ابيع قال: إان هلل وإان إليه راجعون اول يد ابيعت امري املؤمنني يد شالء ال يتم هذا األمر! مث أول م



مث جيء بقوم كانوا قد ختلفوا فقالوا:  -ف ويف الزبري اختال -لك وابيع جيء ابلزبري فقال مثل ذ
 العامة فبايعوا. نبايع على إقامة كتاب هللا يف القريب والبعيد والعزيز والذليل فبايعهم مث قام

__________ 
 يعتاف: يتكهن. -1

(1/94) 

 

 :مبايعة طلحة والزبري
شرت فجاء بطلحة فقال له: دعين رضي هللا عنه واجتمع الناس على علي ذهب األ 2ملا قتل عثمان

 فصعد املنرب فبايع. 3أنظر إىل ما يصنع الناس فلم يدعه وجاء به يتله تال عنيفا
__________ 

 .435 – 4زهري األزدي, عن عبد الرمحن بن جندب, عن أبيه, ط عن أيب  -2
 يتله تال عنيفا: يدفعه دفعا شديدا. -3

(1/94) 

 

د القيس فكان الزبري يقول: جاءين لص من لصوص عب 1]و[ جاء حكيم بن جبلة ابلزبري حىت ابيع
 على عنقي. 2فبايعت واللج

 .3وابيع الناس كلهم

(1/95) 

 

 :هللا عنهأول خطبة لعلي رضي 
بعد أن محد هللا وأثىن  4أول خطبة خطبها ]بويع علي يوم اجلمعة خلمس بقني من ذي احلجة وكانت

 عليه أن قال:[
إن هللا عز وجل أنزل كتااب هاداي بني فيه اخلري والشر فخذوا ابخلري ودعوا الشر الفرائض أدوها إىل 



هولة وفضل حرمة املسلم على احلرم كلها وشد هللا سبحانه يؤدكم إىل اجلنة إن هللا حرم حرما غري جم
املسلمني واملسلم من سلم الناس من لسانه ويده إال ابحلق ال حيل أذى املسلم  ابإلخالص والتوحيد

إال مبا جيب ابدروا امر العامة وخاصة أحدكم املوت فإن الناس أمامكم وإن ما من خلفكم الساعة 
 س اخراهم إتقوا هللا عباده يف عباده وبالده إنكم مسؤولون حىتحتدوكم ختففوا تلحقوا فإمنا ينتظر النا

عن البقاع والبهائم أطيعوا هللا عز وجل وال تعصوه وإذا رأيتم اخلري فخذوا به وإذا رأيتم الشر فدعوه 
ُتْم َقِليٌل ُمْسَتْضَعُفوَن يف اأْلَْرِض{ .  }َواذُْكُروا ِإْذ أَنـْ

__________ 
 .436 – 4ملغرية, عن علي بن احلسني, ط عن سليمان بن أيب ا - 4

(1/95) 

 

 وملا فرغ علي من خطبته وهو على املنرب قال املصريون:
 إان منر األمر إمرار الرسن...  1خذها واحذرا أاب حسن

 وإمنا الشعر:
 خذها إليك واحذرا أاب حسن

 فقال علي جميبا:
 إين عجزت عجزة ما أعتذر ... سوف أكيس بعدها وأستمر

 :2رواية أخرى[ ]ويف 
 وملا أراد علي الذهاب إىل بيته قالت السبئية:

 خذها إليك واحذرا أاب حسن ... إان منر األمر إمرار الرسن
 ام كأسداد السفن ... مبشرفيات كغدران اللنبصولة أقو 

 ونطعن امللك بلني كالشطن ... حىت ميرن على غري عنن
ة ما منوا حني غمزوهم ورجعوا إليهم فلم فقال علي وذكر تركهم العسكر والكينونة على عد

 3يستطيعوا أن ميتنعوا حىت ... 
__________ 

 هكذا غري موزون. -1



 .436 – 4عن حممد وطلحة, ط  -2
 يوجد نقص يف األصل. -3

(1/96) 

 

 إين عجزت عجزة ال أعتذر ... سوف أكيس بعدها وأستمر
 نتشروأمجع األمر الشتيت امل أرفع من ذيلي ما كنت أجر ...

 عجول املنتصر ... أو يرتكوين والسالح يبتدرإن مل يشاغبين ال

(1/97) 

 

 :مطالب طلحة والزبري
فقالوا: اي علي إان قد اشرتطنا إقامة  واجتمع إىل علي, بعدما دخل طلحة والزبري يف عدة من الصحابة

هلم: اي اخواته إين لست احلدود وإن هؤالء القوم قد إشرتكوا يف دم هذا الرجل وأحلوا أبنفسهم فقال 
نكم أجهل ما تعلمون ولكين كيف اصنع بقوم ميلكوننا وال منلكهم! هاهم هؤالء قد اثرت معهم عبدا

م ما شاؤوا فهل ترون موضعا لقدرة على شيء مما واثبت إليهم أعرابكم وهم خاللكم يسومونك
 إن هذا األمر أمر جاهلية وإن تريدون؟ قالوا: ال قال: فال وهللا ال أرى إال رأاي ترونه إن شاء هللا

بدا إن الناس من هلؤالء القوم مادة وذلك أن الشيطان مل يشرع شريعة قط فيربح األرض من أخذ هبا أ
فرقة ترى ما ترون وفرقة ترى ما ال ترون وفرقة ال ترى هذا وال هذا  هذا االمر إن حرك على أمور:

 قوق فاهدؤوا عين وانظروا ماذا أيتيكم مث عودوا.حىت يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ احل
ذلك هرب بين أمية وتفرق  واشتد على قريش وحال بينهم وبني اخلروج على حال وإمنا هيجه على

وهللا لئن ازداد األمر ال قدران على انتصار من هؤالء األشرار لرتك هذا إىل ما  القوم وبعضهم يقول:
 قال علي أمثل.

(1/97) 

 



وال نراه إال  ي الذي علينا وال نؤخره ووهللا إن عليا ملستغن برأيه وأمره عناقول: نقضوبعضهم ي
سيكون على قريش أشد من غريه فذكر ذلك لعلي فقام فحمد هللا وأثىن عليه وذكر فضلهم وحاجته 

إليهم ونظره هلم وقيامه دوهنم وأنه ليس له من سلطاهنم إال ذلك واألجر من هللا عز وجل عليه 
قالوا: لنا غدا مثلها وال دى: برئت الذمة من عبد مل يرجع إىل مواليه فتذامرت السبئية واألعراب و وان

 نستطيع حنتج فيهم بشيء.
على الناس فقال: اي أيها الناس أخرجوا عنكم األعراب وقال: اي  1]و[ خرج علي يف اليوم الثالث

عراب ودخل على بيته ودخل عليه طلحة معشر األعراب احلقوا مبياهكم فأبت السبئية وأطاعهم األ
عن  2 عليه وسلم فقال: دونكم أثركم فاقتلوه فقالوا: عشواوالزبري وعدة من أصحاب النيب صلى هللا

 ذلك قال: هم وهللا بعد اليوم اعشى وآىب وقال:
 لو أن قومي طاوعتين سراهتم ... أمرهتم أمرا يديخ األعاداي

يفجؤك إال وأان يف خيل فقال: حىت أنظر يف ذلك وقال الزبري: وقال طلحة: دعين فآلت البصرة فال 
كوفة فال يفجؤك إال وأان يف خيل فقال: حىت أنظر يف ذلك ومسع املغرية بذلك اجمللس دعين آيت ال

 فجاء حىت دخل عليه فقال: إن لك حق الطاعة والنصيحة وإن الرأي اليوم حترز به ما يف
__________ 
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عمله وأقرر  غد وإن الضياع اليوم تضيع به ما يف غد أقرر معاوية على عمله واقرر ابن عامر على
 العمال على أعماهلم حىت إذا أتتك طاعتهم وبيعة اجلنود استبدلت أو تركت قال: حىت أنظر.

يك ابألمس برأي وإن الرأي أن تعاجلهم فخرج من عنده وعاد إليه من الغد فقال: إين اشرت عل
خل فلما ابلنزوع فيعرف السامع من غريه ويستقبل أمرك مث خرج وتلقاه ابن عباس خارجا وهو دا

انتهى إىل علي قال: رأيت املغرية خرج من عندك ففيم جاءك؟ قال: جاءين أمس بذية وذية وجاءين 
م فقد غشك قال: فما الرأي؟ قال: كان الرأي اليوم بذية وذية فقال: اما امس فقد نصحك وأما اليو 

ن كانت العرب ان خترج حني قتل الرجل أو قبل ذلك فتأيت مكة فتدخل دارك وتغلق عليك اببك فإ
جائلة مضطربة يف اثرك ال جتد غريك فاما اليوم فإن يف بين أمية من يستحسنون الطلب أبن يلزموك 



ون مثل ما طلب أهل املدينة وال تقدر على ما شعبة من هذا األمر ويشبهون على الناس ويطلب
وقهم وأترك هلا إال يريدون وال يقدرون عليه ولو صارت األمور إليهم حىت يصريوا يف ذلك اموت حلق

 ما يعجلون من الشبهة.
 وقال املغرية: نصحته وهللا فلما مل يقبل غششته وخرج املغرية حىت حلق مبكة.

(1/99) 

 

 :أخبار عمال علي
 فبعث 1ست وثالثني[ بعث علي عماله على االمصار دخلت سنة]وملا 

__________ 
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بن عباس عثمان بن حنيف على البصرة وعمارة بن شهاب على الكوفة وكانت له هجرة وعبيد هللا 
 على اليمن وقيس بن سعد على مصر وسهل بن حنيف على الشام.

رج حىت إذا كان بتبوك لقيته خيل فقالوا: من أنت؟ قال: أمري قالوا: على أي شيء؟ فأما سهل فإنه خ
ال: على الشام قالوا: إن كان عثمان بعثك فحيهال بك وإن كان بعثك غريه فارجع قال: أو ما ق

 لوا: بلى فرجع إىل علي.مسعتم ابلذي كان قا
لوا: من أنت؟ قال: من فالة عثمان فأان واما قيس بن سعيد فإنه ملا انتهى إىل أيلة لقيته خيل فقا

؟ قال: قيس بن سعد قالوا: امض فمضى حىت دخل أطلب من آوي إليه وأنتصر به قالوا: من أنت
ة وقفت واعتزلت إىل خربتا مصر فافرتق أهل مصر فرقا فرقة دخلت يف اجلماعة وكانوا معه وفرق

يلتنا حىت حنرك أو نصيب حاجاتنا وفرقة وقالوا: إن قتل قتلة عثمان فنحن معكم وإال فنحن على جد
 يف ذلك مع اجلماعة وكتب قيس إىل أمري املؤمنني بذلك.قالوا: حنن مع علي ما مل يقد إخواننا وهم 

ومل يوجد يف ذلك البن عامر رأي وال  وأما عثمان بن حنيف فسار فلم يرده أحد عن دخول البصرة
عت فرقة القوم ودخلت فرقة يف اجلماعة وفرقة قالت: حزم وال استقالل حبرب وافرتق الناس هبا فاتب

 ع كما صنعوا.ننظر ما يصنع أهل املدينة فنصن



وأما عمارة فأقبل حىت إذا كان بزابلة لقيه طلحة بن خويلد وقد كان حني بلغهم خرب عثمان خرج 
 عوا إىل الطلب بدمه ويقول هلفي على أمر مل يسبقين ومل أدركه.يد

(1/100) 

 

 ع ... أكر فيها وأضعفيها جذ  اي ليتين
أجابه حىت دخل الكوفة فطلع عليه عمارة قادما  فخرج حني رجع القعقاع من إغاثة عثمان فيمن

على الكوفة فقال له: إرجع فإن القوم ال يريدون أبمريهم بدال وإن أبيت ضربت عنقك فرجع عمارة 
 وهو يقول: إحذر اخلطر ما مياسك الشر خري من شر منه.

ألمور إىل أن ىل علي ابخلرب. وغلب على عمارة بن شهاب هذا املثل من لدن اعتاصت عليه افرجع إ
مات وانطلق عبيد هللا بن عباس إىل اليمن فجمع يعلى ابن أمية كل شيء من اجلباية وتركه وخرج 

بذلك وهو سائر على حاميته إىل مكة فقدمها ابملال وملا رجع سهل بن حنيف من طريق الشام وأتته 
وقع اي قوم وإن  االخبار ورجع من رجع دعا علي طلحة والزبري فقال: إن الذي كنت أحذركم قد

االمر الذي وقع ال يدرك إال إبماتته وإهنا فتنة كالنار كلما سعرت إزدادت واستنارت فقاال له: فأذن 
فإذا مل أجد  لنا أن خنرج من املدينة فإما أن نكابر وإما أن تدعنا فقال: سأمسك األمر ما استمسك

 بدا فآخر الدواء الكي.

(1/101) 

 

 :كتابة علي إىل أيب موسى ومعاوية
ه أبو موسى بطاعة أهل الكوفة وبيعتهم وبني الكاره وكتب ]علي[ إىل معاوية وإىل أيب موسى وكتب إلي

منهم للذي كان والراضي ابلذي قد كان ومن بني ذلك حىت كأن عليا على املواجهة من أمر أهل 
 وفة وكان رسول علي إىل أيب موسى معبد األسلمي.الك

(1/101) 

 



ء ومل جيبه ورد وكان رسول امري املؤمنني إىل معاوية سربة اجلهين فقدم عليه فلم يكتب معاوية بشي
 رسوله وجعل كلما تنجز جوابه مل يزد على قوله:

 أدم إدامة حصن أو خذا بيدي ... حراب ضروسا تشب اجلزل والضرما
 م وابنكم إذ كان مقتله ... شنعاء شيبت األصداع واللممايف جارك

 أعيا املسود هبا والسيدون فلم ... يوجد هلا غريان موىل وال حكما
تنجز الكتاب مل يزده على هذه األبيات حىت إذا كان الشهر الثالث من مقتل   كلماوجعل اجلهين

ة يدعى قبيصة فدفع إليه طومارا عثمان يف صفر دعا معاوية برجل من بين عبس مث أحد بين رواح
خمتوما عنوانه: من معاوية إىل علي فقال إذا دخلت املدينة فاقبض على أسفل الطومار مث اوصاه مبا 

رسول علي وخرجا فقدما املدينة يف ربيع االول لغرته فلما دخال املدينة رفع العبسي وسرح  يقول
إىل منازهلم وقد علموا أن معاوية معرتض ومضى  الطومار كما أمره وخرج الناس ينظرون إليه فتفرقوا

ا حىت يدخل على علي فدفع إليه الطومار ففض خامته فلم جيد يف جوفه كتابة فقال للرسول: م
ك؟ قال: آمن أان؟ قال: نعم إن الرسل آمنة ال تقتل قال: ورائي أين تركت قوما ال يرضون إال ورائ

ستني ألف شيخ يبكي حتت قميص عثمان وهو  ابلقود قال: ممن؟ قال: من خيط نفسك وتركت
منصوب هلم قد ألبسوه منرب دمشق فقال: مين يطلبون دم عثمان؟ ألست موتورا كرته عثمان؟ اللهم 

 رأ إليك من دم عثمان جنا وهللا قتلة عثمان إال أن يشاء هللا,إين أب

(1/102) 

 

ت السبئية من. فخرج العبسي وصاحفإنه إذا أراد أمرا أصابه أخرج قال: وأان آمن؟ قال: وأنت آ
قالوا: هذا الكلب هذا وافد الكالب اقتلوه! فنادى: اي آل مضر اي آل قيس اخليل والنبل إين أحلف 

ابهلل جل إمسه لريدهنا عليكم أربعة آالف خصي فانظروا كم الفحولة والركاب! وتعاووا عليه ومنعنه 
 أعماهلم وذهبت رحيهم ما حيذرون انتهت وهللامضر وجعلوا يقولون له: أسكت فيقول: لقد حل هبم 

 فوهللا ما أمسوا حىت عرف الذل فيهم.

(1/103) 

 



 وقعة اجلمل
 إستئذان طلحة والزبري عليا يف العمرة

... 
 يف العمرة: إستئذان طلحة والزبري عليا

وا ما رأي طلحة والزبري عليا يف العمرة فأذن هلما فلحقا مبكة وأحب اهل املدينة أن يعلم 1استأذن
وقد بلغهم  علي يف معاوية وانتقاضه ليعرفوا بذلك رأيه يف قتال أهل القبلة أجيسر عليه أو ينكل عنه؟

 -إليه زايد بن حنظلة التميمي أن احلسن بن علي دخل عليه ودعاه إىل القعود وترك الناس فدسوا 
زايد تيسر فقال: الي  فدخل عليه فجلس إليه ساعة مث قال له علي: اي -وكان منقطعا إىل علي 

 شيء؟ فقال: تغزو الشام فقال زايد: األانة والرفق أمثل فقال:
  أمور كثرية ... يضرس أبنياب ويوطأ مبنسمومن ال يصانع يف

 فتمثل علي وكأنه ال يريده:
 جتمع القلب الذكي وصارما ... وأنفا محيا جتتنبك املظامل مىت

الوا: ما وراءك؟ فقال: السيف اي قوم فعرفوا ما هو فاعل فخرج زايد على الناس والناس ينتظرونه فق
ء ووىل عبد هللا بن عباس ميمنته وعمر بن أيب سلمة أو ودعا علي حممد بن احلنفية فدفع إليه اللوا

 عمرو بن سفيان
__________ 
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راح ابن أخي أيب عبيدة بن اجلراح فجعله ر بن اجلى بن عمواله ميسرته ودعا أاب ليل -ابن عبد األسد 
علي مقدمته واستخلف على املدينة قثم بن عباس ومل يول ممن خرج على عثمان أحدا وكتب إىل 

قيس بن سعد أن يندب الناس إىل الشآم وإىل عثمان بن حنيف وإىل أيب موسى مثل ذلك وأقبل على 
ض يف قتال أهل الفرقة وقال: إن هللا عز وجل  النهو عاهم إىلالتهيؤ والتجهز وخطب أهل املدينة فد

بعث رسوال هاداي مهداي بكتاب انطق وأمر قائم واضح ال يهلك عنه إال هالك وإن املبتدعات 
والشبهات هن املهلكات إال من حفظه هللا وإن يف سلطان هللا عصمة أمركم فأعطوه طاعتكم غري 

 عنكم سلطان اإلسالم مث ال ينقله إليكم أبدا حىت نقلن هللان أو ليملوية وال مستكره هبا وهللا لتفعل



اهنضوا إىل هؤالء القوم الذين يريدون يفرقون مجاعتكم لعل هللا يصلح بكم ما  1أيرز األمر إليها
افسد أهل اآلفاق وتقضون الذي عليكم فبيناهم كذلك إذ جاء اخلرب عن أهل مكة بنحو آخر ومتام 

ن هللا عز وجل جعل لظامل هذه االمة العفو واملغفرة وجعل ملن فقال: إم بذلك على خالف فقام فيه
لزم األمر واستقام الفوز والنجاة فمن ملن يسعه احلق أخذ ابلباطل أال وإن طلحة والزبري وأم املؤمنني 

قد متالؤوا على سخط إماريت ودعوا الناس إىل اإلصالح وسأصرب ما مل أخف على مجاعتكم وأكف إن  
 ما بلغين عنهم. تصر علىفوا وأقك

__________ 
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 :استنفار أهل املدينة
البصرة ملشاهدة الناس واإلصالح فتعىب للخروج إليهم وقال: إن فعلوا هذا فقد  مث أاته أهنم يريدون

 انقطع نظام املسلمني وما كان عليهم يف املقام فينا

(1/108) 

 

مر فتثاقلوا فبعث إىل عبد هللا ابن عمر كميال النخعي د على أهل املدينة األمؤونة وال إكراه فاشت
فجاء به فقال: اهنض معي فقال: أان مع أهل املدينة إمنا أان رجل منهم وقد دخلوا يف هذا األمر 

فدخلت معهم فال أفارقهم فإن خيرجوا أخرج وإن يقعدوا أقعد قال: فاعطين زعيما أبال خترج قال وال 
اعرف من سوء خلقك صغريا وكبريا ألنكرتين دعوه فأان به زعيم فرجع ك زعيما قال لوال ما أعطي

عبد هللا بن عمر إىل املدينة وهم يقولون: ال وهللا ما ندري كيف نصنع فإن هذا األمر ملشتبه علينا 
 وحنن مقيمون حىت يضيء لنا ويسفر.

ه خيرج معتمرا مقيما ع من أهل املدينة وأنفخرج من حتت ليلته وأخرب أم كلثوم بنت علي ابلذي مس
على طاعة علي ما خال النهوض وكان صدوقا فاستقر عندها وأصبح علي فقيل له: حدث البارحة 

حدث هو أشد عليك من طلحة والزبري وأم املؤمنني ومعاوية قال: وما ذلك؟ قال: خرج إبن عمر إىل 
ماج أهل املدينة ومسعت أعد لكل طريق طالاب و الشام فأتى علي السوق ودعا ابلظهر فحمل الرجال و 



أم كلثوم ابلذي هو فيه فدعت ببغلتها فركبتها يف رحل مث أتت عليا وهو واقف يف السوق يفرق 
من هذا الرجل؟ إن األمر على خالف ما بلغته وحدثته  1الرجال يف طلبه فقالت: ما لك ال تزند

كذب وإنه عندي ثقة   ال وهللا ما كذبت والقالت: أان ضامنة له فطابت نفسه وقال: انصرفوا 
 فانصرفوا.

من أهل املدينة ما رأى مل يرض طاعتهم حىت يكون معها نصرته قام فيهم ومجع إليه  2وملا رأى علي
 وجوه أهل املدينة وقال إن آخر هذا األمر

__________ 
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قضاء هللا عز وجل على من مضى منكم فانصروا هللا  ال يصلح إال مبا صلح أوله فقد رأيتم عواقب
 -وهو بدري  -ينصركم ويصلح لكم أمركم فأجابه رجالن من أعالم األنصار أبو اهليثم بن التيهان 

 ضي هللا عنه.وليس بذي الشهادتني مات ذو الشهادتني يف زمن عثمان ر  -وخزمية بن اثبت 
الشهادتني اجلمل؟ فقال: ليس به ولكنه غريه من : أشهد خزمية بن اثبت ذو 1]وقد سئل احلكم[ 

 األنصار مات ذو الشهادتني يف زمن عثمان إبن عفان رضي هللا عنه.
: ابهلل الذي ال إله إال هو ما هنض يف تلك الفتنة إال ستة بدريني ما هلم سابع أو سبعة 2قال الشعيب

 هلم اثمن.ما 
ال إله إال هو ما هنض يف ذلك األمر إال ستة بدريني قال: ابهلل الذي  3]ويف رواية أخرى[ عن الشعيب

ما هلم سابع فقلت: اختلفتما قال: مل خنتلف إن الشعيب شك يف أيب أيوب: أخرج حيث أرسلته أم 
 ومئذ ابلنهروان.سلمة إىل علي بعد صفني أم مل خيرج! إال أنه قدم عليه فمضى إليه وعلي ي

عة من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ففازوا على : ما اجتمع أرب4وعن سعيد بن زيد أنه قال
 الناس خبري جيوزونه إال وعلي بن أيب طالب أحدهم

__________ 
 .447 – 4عن حممد, عن عبيد هللا, عن احلكم, ط  - 1
 عن جمالد, عن الشعيب. - 2



 الشعيب.عن عمرو بن حممد, عن  - 3
 عن عبد هللا بن سعيد بن اثبت, عن رجل. - 4
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عن علي ابتدر إليه وقال: من تثاقل عنك فإان خنف معك مث إن زايد بن حنظلة ملا رأى تثاقل الناس 
ونقاتل دونك وبينما علي ميشي يف املدينة إذ مسع زينب ابنة أيب سفيان وهي تقول: ظالمتنا عند 

 ا حممد بن أيب بكر وحممد بن جعفر[ فقال: إهنا لتعلم ما مها هلا بثأر.مدمم وعند مكحلة ]مه

(1/111) 

 

 :وصول اخلرب إىل عائشة
لثمان عشرة خلت منه وكان على مكة عبد هللا ابن عامر احلضرمي وعلى  1جةقتل عثمان يف ذي احل

فادركوا مع ابن عباس املوسم يومئذ عبد هللا بن عباس بعثه عثمان وهو حمصور فتعجل اانس يف يومني 
فقدموا املدينة بعدما قتل وقبل أن يبايع علي وهرب بنوا امية فلحقوا مبكة وبويع علي خلمس بقني 

حلجة يوم اجلمعة وتساقط اهلراب إىل مكة وعائشة مقيمة مبكة تريد عمرة احملرم فلما تساقط من ذي ا
 عنه ومل جيبهم إىل التأمري أحد فقالت إليها اهلراب استخربهتم فأخربوها أن قد قتل عثمان رضي هللا

إذا  عائشة رضي هللا عنها: ولكن اكياس هذا غب ما كان يدور بينكم من عتاب االستصالح. حىت
وكانت واصلة هلم  -قضت عمرهتا وخرجت فانتهت إىل سرف لقيها رجل من أخواهلا من بين ليث 

كالب فقالت: مهيم فأصم ودمدم فقالت: يقال له عبيد بن أيب سلمة يعرف أبمه أم   -رفيقة عليهم 
ل: أخذوا وحيك! علينا أو لنا؟ فقال: ال تدري؟ قتل عثمان وبقوا مثانيا قالت: مث صنعوا ماذا؟ فقا

أهل املدينة ابالجتماع على علي والقوم الغالبون على املدينة فرجعت إىل مكة وهي ال تقول شيئا وال 
وقصدت للحجر فسرتت فيه واجتمع الناس إليها  خيرج منها شيء حىت نزلت على ابب املسجد

 فقالت: اي أيها الناس إن الغوغاء
__________ 

 .448 – 4عن حممد وطلحة, ط  - 1



(1/111) 

 

من أهل األمصار وأهل املياه وعبيد أهل املدينة اجتمعوا أن عاب الغوغاء على هذا املقتول ابألمس 
ناهنم قبله ومواضع من مواضع احلمى محاها هلم اإلرب واستعمال من حدثت سنه وقد استعمل اس

حجة وال  وهي أمور قد سبق هبا ال يصلح غريها فتابعهم ونزع هلم عنها استصالحا هلم فلما مل جيدوا
عذرا خلجوا وابدوا ابلعدوان ونبا فعلهم عن قوهلم فسفكوا الدم احلرام واستحلوا البلد احلرام وأخذوا 

احلرام وهللا إلصبع عثمان خري من طباق االرض أمثاهلم فنجاة من  املال احلرام واستحلوا الشهر
ذي اعتدوا به عليه كان ذنبا اجتماعكم عليهم حىت ينكل هبم غريهم ويشرد من بعدهم ووهللا لو أن ال

كما مياص الثوب ابملاء فقال   1خللص منه كما خيلص الذهب من خبثه أو الثوب من درنه إذ ماصوه
 وكان أول جميب ومنتدب. -عبد هللا بن عامر احلضرمي: هأنذا هلا أول طالب 

__________ 
ا ميص الثوب, مث عدومت يف هناية ابن األثري: "يف حديث عائشة قالت عن عثمان: مصتموه كم -1

عليه فقتلتموه, املوص: الغسل ابألصابع, يقال: مصته أموصه موصا, أرادت أهنم استتابوه عما نقموا 
 منه, فلما أعطاهم ما طلبوه قتلوه.

(1/112) 

 

 :توجه عائشة إىل املدينة وعودهتا
جل من أخواهلا فقالت: رضي هللا عنها حنو املدينة من مكة بعد مقتل عثمان فلقيها ر  2شةخرجت عائ

ما وراءك؟ قال: قتل عثمان واجتمع الناس على علي واألمر أمر الغوغاء فقالت: ما أظن ذلك اتما 
 وكان –ردوين فانصرفت راجعة إىل مكة حىت إذ دخلتها أاتها عبد هللا بن عامر احلضرمي 

__________ 
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ؤمنني؟ قالت: ردين أن عثمان قتل مظلوما وأن األمر ال فقال: ما ردك اي أم امل -عثمان عليها  أمري
يستقيم وهلذه الغوغاء أمر فاطلبوا بدم عثمان تعزوا اإلسالم فكان أول من أجاهبا عبد هللا بن عامر 

العاص والوليد احلضرمي وذلك أول ما تكلمت بنو أمية ابحلجاز ورفعوا رؤوسهم وقام معهم سعيد بن 
ويعلي بن أمية من اليمن  1وقد قدم عليهم عبد هللا بن عامر من البصرة بن عقبة وسائر بين أمية

وطلحة والزبري من املدينة واجتمع ملؤهم بعد نظر طويل يف أمرهم على البصرة وقالت ]عائشة[ : 
البصرة فأنكروه فقد   أيها الناس إن هذا حدث عظيم وأمر منكر فاهنضوا فيه إىل إخوانكم من أهل

 ما عندهم لعل هللا عز وجل يدرك لعثمان وللمسلمني بثأرهم.كفاكم أهل الشام 
 :2]ويف رواية أخرى[ 

كان أول من أجاب إىل ذلك عبد هللا بن عامر وبنو أمية وقد كانوا سقطوا إليها بعد مقتل عثمان مث 
خ فأان 3مع يعلي ستمائة بعري وستمائة ألفقدم عبد هللا بن عامر مث قدم يعلي بن أمية فاتفقا مبكة و 

ابألبطح معسكرا وقدم معهما طلحة والزبري فلقيا عائشة رضي هللا عنها فقالت: ما وراءكما؟ فقاال: 
هرااب من املدينة من غوغاء وأعراب وفارقنا قوما حيارى ال يعرفون حقا وال  4وراءان أان حتملنا بقليتنا

 ذه الغوغاء ومتثلت:م قالت: فامتروا أمرا مث اهنضوا إىل هينكرون ابطال وال مينعون أنفسه
 ولو أن قومي طاوعتين سراهتم ... ألنقذهتم من احلبال أو اخليل

__________ 
 بعدها يف ابن األثري "مبال كثري". - 1
 .450 – 4عن حممد وطلحة, ط  - 2
 أي ستمائة الف درهم. - 3
 شيئا. ارحتل القوم بقليتهم: مل يدعوا وراءهم - 4
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بد هللا بن عامر: قد كفاكم الشام من يستمر يف حوزته وقال القوم فيما ائتمروا به: الشام فقال ع
فقال: له طلحة والزبري: فأين؟ قال: البصرة فإن يل هبا صنائع وهلم يف طلحة هوى قالوا: قبحك هللا! 

عاوية فنكتفي بك وأنيت الكوفة فنسد على فوهللا ما كنت ابملسامل وال ابحملارب فهال اقمت كما اقام م
! فلم جيدوا عنده جوااب مقبوال حىت إذا استقام له الرأي على البصرة قالوا: اي أم هؤالء القوم املذاهب

املؤمنني دعي املدينة فإن من معنا ال يقرنون لتلك الغوغاء اليت هبا واشخصي معنا إىل البصرة فإان أنيت 



مث نا فيه ببيعة علي بن أيب طالب فتنهضينهم كما أهنضت أهل مكة بلدا مضيعا وسيحتجون علي
تقعدين فإن أصلح هللا األمر كان الذي تريدين وإال احتسبنا ودفعنا عن هذا االمر جبهدان حىت يقضي 

 هللا ما أراد.
قالت: نعم وقد كان أزواج النيب صلى هللا  –ومل يكن ذلك مستقيما إال هبا  -فلما قالوا ذلك هلا 

تركن ذلك وانطلق القوم بعدها إىل  عليه وسلم معها على قصد املدينة فلما حتول رأيها إىل البصرة
حفصة فقالت: رأي تبع لرأي عائشة حىت إذا مل يبق إال اخلروج قالوا: كيف نستقل وليس معنا مال 

ن عامر: معي  جنهز به الناس! فقال يعلي بن أمية: معي ستمائة ألف وستمائة بعري فاركبوها وقال اب
نني وطلحة والزبري شاخصون إىل البصرة فمن كان كذا وكذا فتجهزوا به فنادى املنادي إن أم املؤم

ومل يكن له جهاز -يريد إعزاز اإلسالم وقتال احمللني والطلب بثأر عثمان ومن مل يكن عنده مركب 
وكانوا مجيعا  -ه مركب فهذا جهاز وهذه نفقة فحملوا ستمائة رجل على ستمائة انقة سوى من كان ل

ل واستقلوا ذاهبني وأرادت حفصة اخلروج فأاتها عبد هللا بن عمر وجتهزوا ابملال واندوا ابلرحي -ألفا 
فطلب إليها أن تقعد فقعدت وبعثت إىل عائشة: أن عبد هللا حال بيين وبني اخلروج فقالت: يغفر هللا 

ينة يدعى ظفرا فاستأجرته على أن يطوي وأييت لعبد هللا! وبعثت أم الفضل بنت احلارث رجال من جه
 دم على علي بكتاب أم الفضل ابخلرب.عليا بكتاهبا فق

(1/114) 

 

رحلة من مكة فقال سعيد للمغرية: ما الرأي؟ قال: وسعيد بن العاص معهم م 1]و[ خرج املغرية
معك  2ان هواان وصغوانالرأي وهللا االعتزال فإهنم ما يفلح أمرهم فإن أظفره هللا أتيناه فقلنا: ك

 فاعتزال فجلسا فجاء سعيد مكة فأقام هبا ورجع معها عبد هللا بن خالد بن أسيد.
 ]ويف رواية أخرى[ :

وهو  -إىل سرف راجعة يف طريقها إىل مكة لقيها عبد بن أم كالب  3عنهاملا انتهت عائشة رضي هللا 
قتلوا عثمان رضي هللا عنه فمكثوا مثانيا فقالت له: مهيم؟ قال:  -عبد بن أيب سلمة ينسب إىل أمه 

قالت: مث صنعوا ماذا؟ قال: أخذها أهل املدينة ابالجتماع فجازت هبم األمور إىل خري جماز اجتمعوا 
بن أيب طالب فقالت: وهللا ليت أن هذه انطبقت على هذه أن مت األمر لصاحبك! ردوين على علي 

 عثمان مظلوما وهللا ألطلنب بدمه فقا: هلا ابن أم  ردوين فانصرفت إىل مكة وهي تقول: قتل وهللا
م كالب: ومل؟ فوهللا إن أول من أمال حرفه ألنت ولقد كنت تقولني: اقتلوا نعثال فقد كفر قالت: إهن



 استتابوه مث قتلوه وقد قلت وقالوا: وقويل االخري خري من قويل األول فقال هلا ابن أم كالب:
 منك الرايح ومنك املطرفمنك البداء ومنك الغري ... و 

 وأنت أمرت بقتل اإلمام ... وقلت لنا إنه قد كفر
 فهبنا أطعناك يف قتله ... وقاتله عندان من أمر

 . ومل تنكسف مشسنا والقمرومل يسقط السيف من فوقنا ..
__________ 

 .452 – 4عن حممد وطلحة, ط  -1
 صغوان: ميلنا. -2
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 يقيم الصعر... يزيل الشبا و  1وقد ابيع الناس ذا تدرإ
 ويلبس للحرب أثواهبا ... وما من وىف مثل من قد غدر

فانصرفت إىل مكة فنزلت على ابب املسجد فقصدت احلجر فسرتت واجتمع إليها الناس فقالت: اي 
 وما وهللا ألطلنب بدمه.ايها الناس إن عثمان قتل مظل

__________ 
 ذو تدرأ: ذو عدة وقوة. -1

(1/116) 

 

 :توجه عائشة وطلحة والزبري إىل البصرة
إىل مكة بنو أمية ويعلي بن منية وطلحة والزبري ائتمروا أمرهم وأمجع ملؤهم على الطلب  2اجتمع ملا

رضي هللا عنها ابخلروج إىل املدينة بدم عثمان وقتال السبئية حىت يثأروا وينتقموا فأمرهتم عائشة 
ا قد أضيعت واجتمع القوم على البصرة وردوها عن رأيها وقال هلا طلحة والزبري: إان أنيت أرض

وصارت إىل علي وقد أجربان على بيعته وهم حمتجون علينا بذلك واتركوا أمران إال أن خترجي فتأمري 
عائشة تريد البصرة وليس يف ستمائة بعري ما تغنون مبثل ما أمرت مبكة مث ترجعي فنادى املنادي: إن 



ن ألول واعية وبعثت إىل به غوغاء وجلبة األعراب وعبيدا قد انتشروا وافرتشوا أذرعهم مسعدي
حفصة فارادت اخلروج فعزم عليها ابن عمر فأقامت فخرجت عائشة ومعها طلحة والزبري وأمرت 

يصلي هبم يف الطريق وابلبصرة حىت قتل وخرج  على الصالة عبد الرمحن بن عتاب بن أسيد فكان
كب سوى من كانت له معها مروان وسائر بين أمية إال من خشع وتيامنت عن أوطاس وهم ستمائة را 

 مطية فرتكت الطريق ليلة وتيامنت عنها كأهنم سيارة وجنعة مساحلني
__________ 
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 أحد حىت أتوا البصرة يف عام خصيب ومتثلت:من املنكدر وال واسط وال فلج منهم  مل يدن
 دعي بالد مجوع الظلم إذ صلحت ... فيها املياه وسريي سري مذعور

 ختريي النبت فارعي مث ظاهرة ... وبطن واد من الضمار ممطور
ج ابين أمساء مجيعا بنيه حني اراد الرحيل فودع بعضهم وأخرج بعضهم وأخر  1]وقد[ مجع الزبري

قم اي عمرو أقم فلما رأى ذلك عبد هللا بن الزبري قال: اي عروة أقم واي منذر اقم فقال: اي فالن أ
فقال الزبري: وحيك! استصحب ابين واستمتع منهما فقال: إن خرجت هبم مجيعا فاخرج وإن خلفت 

هما فخرجوا حىت إذا انتهوا منهم أحدا فخلفهما وال تعرض أمساء للثكل من بني نسائك فبكى وترك
أوطاس تيامنوا وسلكوا طريقا حنو البصرة وتركوا طريقها يسارا حىت إذا دنوا منها فدخلوها  إىل جبال

 ركبوا املنكدر.
ففصال مث خرجت عائشة فتبعها أمهات املؤمنني إىل ذات عرق فلم ير يوم كان  2خرج الزبري وطلحة

أمرت عبد الرمحن بن من ذلك اليوم كان يسمى يوم النحيب و أكثر ابكيا على اإلسالم أو ابكيا له 
 عتاب فكان يصلي ابلناس وكان عدال بينهم.

 عسكرها عن أوطاس اتوا على مليح بن عوف السلمي وهو 3]و[ ملا تيامن
__________ 
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بد هللا ما هذا؟ قال: عدي على أمري املؤمنني رضي هللا مطلع ماله فسلم على الزبري وقال: اي أاب ع
عنه فقتل بال ترة وال عذر قال: ومن؟ قال: الغوغاء من األمصار ونزاع القبائل وظاهرهم األعراب 

يد قال: فرتيدون ماذا؟ قال: ننهض الناس فيدرك هبذا الدم لئال يبطل فإن يف إبطاله توهني والعب
مل يفطم الناس عن أمثاهلا مل يبق إمام إال قتله هذا الضرب قال: وهللا إن ترك سلطان هللا بيننا أبدا إذا 

 مضى الناس.هذا لشديد وال تدرون إىل اين ذلك يسري! فودع كل واحد منهما صاحبه وافرتقا و 

(1/118) 

 

 :موقف عبد هللا بن عمر
ن طلحة والزبري وأم املؤمنني ومن مبكة من املسلمني على السري إىل البصرة م 1ملا إجتمع الرأي

 2واالنتصار من قتلة عثمان رضي هللا عنه خرج الزبري وطلحة حىت لقيا ابن عمر ودعواه إىل اخلفوف
تمعوا على النهوض أهنض وإن جيتمعوا على القعود اقعد فرتكاه فقال: إين إمرؤ من أهل املدينة فإن جي

 عا.ورج
__________ 

 .460 – 4عن سيف, عن حممد وطلحة , ط  -1
 أي اخلفة معهم وإعانتهم على ما يريدون. -2
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 :خروج علي إىل الربذة يريد البصرة
أن أيتوا البصرة أحب إليه فلما ال يدري إىل أين أيخذون! وكان  3يف هم من توجه القوم كان علي

 تيقن أن القوم يعارضون طريق البصرة سر بذلك
__________ 
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 إن قال: له ابن عباس: إن الذي يسرك من ذلك ليسوءينوقال: الكوفة فيها رجال العرب وبيواتهتم ف
الكوفة فسطاط فيه أعالم من أعالم العرب وال حيملهم عدة القوم وال يزال فيهم من يسمو إىل أمر 
ال يناله فإذا كان كذلك شغب على الذي انل حىت يفثأه فيفسد بعضهم على بعض فقال علي: إن 

ا أعفيناهم ل الطاعة وأحلق أبحسنهم سابقة وقدمة فإن استوو األمر ليشبه ما تقول ولكن األثرة أله
واجتربانهم فإن أقنعهم ذلك كان خريا هلم وإن مل يقنعهم كلفوان إقامتهم وكان شرا على من هو شر له 

 فقال ابن عباس: إن ذلك ألمر ال يدرك إال ابلقنوع.
ة متام بن العباس وبعث إىل مكة قثم عن طلحة والزبري وأم املؤمنني فأمر على املدين 1جاء عليا اخلرب

وخرج وهو يرجو أن أيخذهم ابلطريق واراد ان يعرتضهم فاستبان له ابلربذة أن قد فاتوه بن العباس 
 وجاءه ابخلرب عطاء بن رائب موىل احلارث بن حزن.

هم ابجتماعهم على اخلروج إىل البصرة وابلذي اجتمع عليه ملؤ  -وهو ابملدينة  - 2بلغ عليا اخلرب
عائشة وخرج على يبادرهم يف تعبيته اليت كان تعيب هبا طلحة والزبري وعائشة, ومن تبعهم وبلغه قول 

إىل الشام وخرج معه من نشط من الكوفيني والبصريني متخففني يف سبعمائة رجل وهو يرجو أن 
 املؤمنني ال خترج يدركهم فيحول بينهم وبني اخلروج فلقيه عبد هللا بن سالم فأخذ بعنانه وقال: اي امري

ال ترجع إليها وال يعود إليها سلطان املسلمني أبدا فسبوه فقال: دعوا  منها فوهللا لئن خرجت منها
الرجل فنعم الرجل من أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم وسار حىت انتهى إىل الربذة فبلغه ممرهم 

 فأقام حني فاتوه أيمتر ابلربذة.
__________ 

 .455 – 4سف, عن القاسم بن حممد, ط عن سهل بن يو  -1
 .455 – 4وطلحة, ط  عن حممد -2
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ين حني أاتان قتل عثمان رضي هللا عنه فلما إنتهينا : خرجنا من الكوفة معتمر 1قال طارق بن شهاب
إذا الرفاق وإذا بعضهم حيدو بعضا فقلت: ما هذا؟ فقالوا:  -وذلك يف وجه الصبح  -إىل الربذة 

فخرج يعرتض هلما لريدمها فبلغه أهنما قد فااته  أمري املؤمنني فقلت: ما له؟ قالوا: غلبه طلحة والزبري
رمها فقلت إان هلل وإان إليه راجعون آيت عليا فأقاتل معه هذين الرجلني وأم فهو يريد أن خيرج يف آاث

املؤمنني أو أخالفه إن هذا لشديد فخرجت فأتيته فأقيمت الصالة بغلس فتقدم فصلى فلما إنصرف 
أمرتك فعصيتين فتقتل غدا مبضيعة ال انصر لك فقال علي: إنك  أاته ابنه احلسن فجلس فقال: قد

خنني اجلارية! وما الذي أمرتين فعصيتك؟ قال: أمرتك يوم أحيط بعثمان رضي هللا عنه ال تزال ختن 
أن خترج من املدينة فيقتل ولست هبا مث أمرتك يوم قتل أال تبايع حىت أيتيك وفود أهل األمصار 

 أمرتك حني فعل هذان الرجالن ما فعال أن جتلس يف بيتك حىت يصطلحوا والعرب وبيعة كل مصر مث
كان الفساد كان على يدي غريك فعصيتين يف ذلك كله قال: أي بين أما قولك: لو خرجت من فإن  

املدينة حني أحيط بعثمان فوهللا لقد أحيط بنا كما أحيط به وأما قولك: ال تبايع حىت أتيت بيعة 
بري أمر اهل املدينة وكرهنا ان يضيع هذا االمر وأما قولك حني خرج طلحة والز  األمصار فإن األمر

فإن ذلك كان وهنا على أهل اإلسالم ووهللا ما زلت مقهورا مذ وليت منقوصا ال أصل إىل شيء مما 
ينبغي وأما قولك: إجلس يف بيتك فكيف يل مبا قد لزمين؟ أو من تريدين؟ أتريد ان أكون مثل الضبع 

 أنظر فيما لزمين ليست هاهنا حىت حيل عرقوابها مث خترج وإذا مل 2حياط هبا ويقال: دابب دابباليت 
 من هذا األمر ويعنيين فمن ينظر فيه فكف عنك أي بين.

__________ 
 .455 – 4عن خالد بن مهران البجلي, عن مروان بن عبد الرمحن اخلميسي, ط  -1
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 :املوقف يف البصرة
جوا عن الطريق وكانوا بفناء البصرة لقيهم عمري ابن عبد هللا التميمي حىت إذا عا 1ومضى الناس

فقال: اي أم املؤمنني أنشدك ابهلل أن تقدمي اليوم على قوم تراسلي منهم أحدا فيكفيكهم! فقالت 
ن عامر فليدخل فإن له صنائع فليذهب إىل صنائعه فليلقوا جئتين ابلرأي امرؤ صاحل قال: فعجلي اب

دمي ويسمعوا ما جئتم فيه فأرسلته فاندس إىل البصرة فأتى القوم وكتبت عائشة رضي الناس حىت تق



هللا عنها إىل رجال من أهل البصرة وكتبت إىل األحنف ابن قيس وصربة بن شيمان وأمثاهلم من 
ري انتظرت اجلواب ابخلرب وملا بلغ ذلك أهل البصرة دعا عثمان الوجوه ومضت حىت إذا كانت ابحلف

وكان رجل خاصة  -أبيب االسود الدؤيل  2وألزه -وكان رجل عامة  -عمران ابن حصني  بن حنيف
فقال: انطلقا إىل هذه املرأة فاعلما علمها وعلم من معها فخرجا فانتهيا إليها وإىل الناس وهم  -

تنا؟ ما فسلما وقاال: إن أمريان بعثنا إليك نسألك عن مسريك فهل أنت خمرب ابحلفري فاستأذان فأذنت هل
فقالت: وهللا ما مثلي يسري ابألمر املكتوم وال يغطي لبنيه اخلرب إن الغوغاء من أهل األمصار ونزاع 
وا القبائل غزوا حرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأحدثوا فيه األحداث وآووا فيه احملدثني واستوجب

ترة وال عذر فاستحلوا الدم احلرام  فيه لعنة هللا ولعنة رسوله مع ما انلوا من قتل إمام املسلمني بال
فسفكوه وانتهبوا املال احلرام وأحلوا البلد احلرام والشهر احلرام ومزقوا األعراض واجللود واقاموا يف 

 ال يقدرون على إمتناع وال أيمنون دار قوم كانوا كارهني ملقامهم ضارين مضرين غري انفعني وال متقني
هؤالء القوم وما فيه الناس وراءان وما ينبغي هلم أن أيتوا يف  فخرجت يف املسلمني أعلمهم ما أتى

 إصالح هذا وقرأت: }ال َخرْيَ يف 
__________ 

 .461 – 4عن حممد وطلحة, ط  -1
 أي الصقه, أحلقه. -2
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. ننهض يف اإلصالح ممن 1َر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصالٍح َبنْيَ النَّاِس{  َمْن َأمَ َكِثرٍي ِمْن جَنَْواُهْم ِإالَّ 
أمر هللا عز وجل وأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصغري والكبري والذكر واألنثى فهذا شأننا إىل 

 معروف أنمركم به وحنضكم عليه ومنكر ننهاكم عنه وحنثكم على تغيريه.
وعمران من عندها فأتيا طلحة فقاال: ما أقدمك؟ قال: الطلب بدم عثمان قاال:  2ودرج أبو األسفخ

على عنقي وما استقيل عليا إن هو مل حيل بيننا وبني قتلة عثمان مث  3أمل تبايع عليا؟ قال: بلى واللج
على  : بلى واللجأتيا الزبري فقاال: ما أقدمك؟ قال: الطلب بدم عثمان قاال: أمل تبايع عليا؟ قال

عنقي وما استقيل عليا إن هو مل حيل بيننا وبني قتلة عثمان فرجعا إىل أم املؤمنني فودعاها فودعت 
 4عمران وقالت: اي أاب األسود إايك أن يقودك اهلوى إىل النار }ُكونُوا قـَوَّاِمنَي َّلِلَِّ ُشَهَداَء اِبْلِقْسِط..{ 

 دخال على عثمان بن حنيف فبدر أبو الرجالن حىت فسرحتهما واندى مناديها ابلرحيل ومضى



 األسود عمران فقال:
 ايبن حنيف قد أتيت فانفر ... وطاعن القوم وجالد واصرب

 وابرز هلم مستلئما ومشر
فقال عثمان: إان هلل وإان إليه راجعون! دارت رحى اإلسالم ورب الكعبة فانظروا أبي زيفان تزيف؟ 

 ال مثكم عركا طويفقال عمران: إي وهللا لتعركن
__________ 

 .114سورة النساء, اآلية:  -1
 .462 – 4عن حممد وطلحة, ط  -2
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علي اي عمران قال: إين قاعد فاقعد فقال عثمان: بل ال يساوي ما بقي منكم كثري شيء قال: فأشر 
علي قال عمران: بل حيكم هللا ما يريد فانصرف إىل بيته وقام عثمان يف امنعهم حىت أييت أمري املؤمنني 

أمره فأاته هشام بن عامر فقال: اي عثمان إن هذا األمر الذي تروم يسلم إىل شر مما تكره إن هذا 
رب فساحمهم حىت أييت أمر علي وال حتادهم فاىب واندى عثمان يف الناس فتق ال يرتق وصدع ال جي

ؤ ولبسوا السالح واجتمعوا إىل املسجد اجلامع وأقبل عثمان على الكيد فكاد الناس وأمرهم ابلتهي
لينظر ما عندهم وأمرهم ابلتهيؤ وامر رجال ودسه إىل الناس خدعا كوفيا قيسيا فقام فقال: اي ايها 

يس بن الفقدية احلميسي إن هؤالء القوم الذين جاؤوكم إن كانوا جاؤوكم خائفني فقد الناس أان ق
اؤوا من املكان الذي أيمن فيه الطري وإن كانوا جاؤوا يطلبون بدم عثمان رضي هللا عنه فما حنن ج

بقتلة عثمان أطيعوين يف هؤالء القوم فردوهم من حيث جاؤوا فقام االسود ابن سريع السعدي فقال: 
ثمان منا ومن غريان أوزعموا أان قتلة عثمان رضي هللا عنه؟ فإمنا فزعوا إلينا يستعينون بنا على قتلة ع

فإن كان القوم أخرجوا من دايرهم كما زعمت فمن مينعهم من إخراجهم الرجال او البلدان فحصبه 
ة رضي هللا عنها الناس فعرف عثمان أن هلم ابلبصرة انصرا ممن يقوم معهم فكسره ذلك واقبلت عائش

فوا حىت خرج عثمان فيمن معه فيمن معها حىت إذا انتهوا إىل املربد ودخلوا من أعاله أمسكوا ووق
وخرج إليها من أهل البصرة من أراد أن خيرج إليها ويكون معها فاجتمعوا ابملربد وجعلوا يثوبون حىت 



 غص ابلناس.
ان يف مسريته فأنصتوا له فحمد هللا وأثىن عليه فتكلم طلحة وهو يف ميمنة املربد ومعه الزبري وعثم

بلد وما استحل منه وعظم ما أتى إليه ودعا إىل الطلب بدمه وذكر عثمان رضي هللا عنه وفضله وال
 وقال: إن يف ذلك
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بدم اخلليفة املظلوم فإنه حد من حدود هللا وإنكم إن  إعزاز دين هللا عز وجل وسلطانه وأما الطلب
 فعلتم أصبتم وعاد أمركم إليكم وإن تركتم مل يقم لكم سلطان ومل يكن لكم نظام.

ري مبثل ذلك فقال من يف ميمنة املربد: صدقا وبرا وقاال: احلق وأمرا ابحلق وقال من يف فتكلم الزب
الناس  1ه قد ابيعا مث جاء يقوالن ما يقوالن! وحتاثىميسرته: فجرا وغدرا وقاال الباطل وأمرا ب

 -وكانت جهورية يعلو صوهتا كثرة كأنه صوت امرأة جليلة  -وحتاصبوا وأرهجوا فتكلمت عائشة 
حمدت هللا عز وجل وأثنت عليه وقالت: كان الناس يتجنون على عثمان رضي هللا عنه ويزرون ف

فيما خيربوننا عنهم ويرون حسنا من كالمنا يف صالح بينهم  على عماله وأيتوننا ابملدينة فيستشريوننا
وا على فننظر يف ذلك فنجده براي تقيا وفيا وجندهم فجرة كذبة حياولون غري ما يظهرون فلما قو 

املكاثرة كاثروه فاقتحموا عليه داره واستحلوا الدم احلرام واملال احلرام والبلد احلرام بال ترة وال عذر 
غي ال ينبغي لكم غريه أخذ قتلة عثمان رضي هللا عنه وإقامة كتاب هللا عز وجل: }َأمَلْ تـََر أال إن مما ينب

نَـُهْم{  ِإىَل الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيباً ِمَن اْلِكَتابِ   .2يُْدَعْوَن ِإىَل ِكَتاِب اَّللَِّ لَِيْحُكَم بـَيـْ
وجاءت وهللا ابملعروف  فافرتق أصحاب عثمان بن حنيف فرقتني فقالت فرقة: صدقت وهللا وبرت

وقال اآلخرون: كذبتم وهللا ما نعرف ما تقولون فتحاثوا وحتاصبوا وأرهجوا فلما رأت ذلك عائشة 
مفارقني لعثمان حىت وقفوا يف املربد يف موضع الدابغني وبقي اصحاب  احندرت واحندر أهل امليمنة

 عثمان على حاهلم يتدافعون حىت حتاجزوا ومال بعضهم إىل
__________ 

 .464 – 4احلثي كالرمي: ما رفعت به يدك, ط  -1
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مان بن حنيف فيمن معه حىت إذا كانوا على أتى عثعائشة وبقي بعضهم مع عثمان على فم السكة و 
 فم السكة سكة املسجد عن ميني الدابغني استقبلوا الناس فأخذوا عليهم بفمها.

فقال: اي أم املؤمنني وهللا لقتل عثمان بن عفان أهون من خروجك  1وأقبل جارية بن قدامة السعدي
من هللا سرت وحرمة فهتكت سرتك  كان لكمن بيتك على هذا اجلمل امللعون عرضة للسالح! إنه قد  

وأحبت حرمتك إنه من رأى قتالك فإنه يرى قتلك وإن كنت أتيتنا طائعة فارجعي إىل منزلك وإن كنت 
أتيتنا مستكرهة فاستعيين ابلناس قال: فخرج غالم شاب من بين سعد إىل طلحة والزبري فقال: أما 

أما أنت اي طلحة فوقيت رسول هللا صلى هللا وسلم و أنت اي زبري فحواري رسول هللا صلى هللا عليه 
عليه وسلم بيدك وأرى أمكما معكما فهل جئتما بنسائكما قاال: ال قال: فما أان منكما يف شيء 

 واعتزل.
 وقال السعدي يف ذلك:

 صنتم حالئلكم وقدمت أمكم ... هذا لعمرك قلة االنصاف
 فإلجياأمرت جبر ذيوهلا يف بيتها ... فهوت تشق البيد اب

 غرضا يقاتل دوهنا أبناؤها ... ابلنبل واخلطي واالسياف
 هتكت بطلحة والزبري ستورها ... هذا املخرب عنهم والكايف

 فقال: -وكان حممد رجال عابدا  -وأقبل غالم من جهينة على حممد بن طلحة 
__________ 

 .465 – 4ط عن نصر بن مزاحم, عن سيف, عن سهل بن يوسف, عن القاسم بن حممد,  -1
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يعين عائشة  -ثالثة أثالث ثلث على صاحبة اهلودج  أخربين عن قتلة عثمان! فقال: نعم دم عثمان
وثلث على علي بن أيب طالب فضحك الغالم  -يعين طلحة  -وثلث على صاحب اجلمل األمحر  -

 وقال أال اراين على ضالل وحلق بعلي وقال يف ذلك شعرا:
 ... جبوف املدينة مل يقربسألت ابن طلحة عن هالك 

 بن عفان واستعربفقال ثالثة رهط هم ... أماتوا ا
 فثلث على تلك يف خدرها ... وثلث على راكب األمحر



 وثلث على علي ابن أيب طالب ... وحنن بدوية قرقر
 فقلت صدقت على األولني ... وأخطأت يف الثالث األزهر
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 :قتال عائشة وعثمان بن حنيف
وعمران وأقبل حكيم بن جبلة وقد خرج وهو على اخليل فأنشب القتال وأسرع  1ودأبو األسفخرج 

أصحاب عائشة رضي هللا عنها رماحهم وأمسكوا ليمسكوا فلم ينته ومل يثن فقاتلهم وأصحاب عائشة  
كافون إال ما دافعوا عن أنفسهم وحكيم يذمر خيله ويركبهم هبا ويقول: إهنا قريش لريدينها جبنها 

اقتتلوا على فم السكة وأشرف أهل الدور ممن كان له يف واحد من الفريقني هوى فرموا والطيش و 
ابقي اآلخرين ابحلجارة وأمرت عائشة أصحاهبا فتيامنوا حىت انتهوا إىل مقربة بين مازن فوقفوا هبا مليا 

 واثر إليهم الناس فحجز الليل بينهم فرجع عثمان إىل القصر ورجع الناس إىل
__________ 
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إىل عائشة وطلحة والزبري  -بن مالك بن عمرو بن متيم  أحد بين عثمان -قبائلهم وجاء أبو اجلرابء 
ى فاشار عليهم أبمثل من مكاهنم فاستنصحوه واتبعوا رأيه فساروا من مقربة بين مازن فأخذوا عل

مسناة البصر من قبل اجلبانة حىت انتهوا إىل الزابوقة مث أتوا مقربة بنو حصن وهي متنحية إىل دار 
الناس يسريون إليهم واصبحوا وهم على رجل يف ساحة دار الرق وأصبح الرزق فباتوا يتأهبون وابت 

ل من عبد عثمان بن حنيف فغاداهم وغدا حكيم بن جبلة وهو يرببر ويف يده الرمح فقال له رج
القيس: من هذا الذي تسب وتقول له ما أمسع؟ قال: عائشة قال: ايبن اخلبيثة أألم املؤمنني تقول 

فقالت: من هذا  –يعين عائشة  -ني ثدييه فقتله مث مر ابمرأة وهو يسبها هذا فوضع حكيم السنان ب
هذا؟ فطعنها بني ثدييها الذي أجلأك إىل هذا؟ قال: عائشة قالت: ايبن اخلبيثة أألم املؤمنني تقول 

فقتلها مث سار فلما اجتمعوا واقفوهم فاقتتلوا بدار الرزق قتاال شديدا من حني بزغت الشمس إىل أن 
لنهار وقد كثر القتلى يف أصحاب ابن حنيف وفشت اجلراحة يف الفريقني ومنادي عائشة زال ا



دوا أصحاب عائشة إىل ان 1يناشدهم ويدعوهم إىل الكف فيأبون حىت إذا مسهم الشر وعضهم
الصلح واملتاب فأجابوهم وتواعدوا وكتبوا بينهم كتااب على أن يبعثوا رسوال إىل املدينة وحىت يرجع 

من املدينة فإن كاان أكرها خرج عثمان وأخلى هلما البصرة وإن مل يكوان أكرها خرج طلحة الرسول 
 والزبري:

__________ 
 يف ابن األُير: "وعضتهم احلرب". - 1
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 :وعائشة االتفاق على وقف القتال بني عثمان بن حنيف
بسم هللا الرمحن الرحيم هذا ما اصطلح عليه طلحة والزبري ومن معهما من املؤمنني واملسلمني وعثمان 

 بن حنيف ومن معه من املؤمنني واملسلمني إن عثمان
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لزبري يقيمان حيث أدركهما الصلح على ما يف لحة وايقيم حيث ادركه الصلح على ما يف يده وإن ط
أيديهما حىت يرجع أمني الفريقني ورسوهلم كعب بن سور من املدينة وال يضار واحد من الفريقني 

اآلخر يف مسجد وال سوق وال طريق وال فرضة بينهم عيبة مفتوحة حىت يرجع كعب ابخلرب فإن رجع 
ا وإن شاء عثمان خرج حىت يلحق بطيته وإن شاء دخل أمرمه أبن القوم أكرهوا طلحة والزبري فاألمر

معهما وإن رجع أبهنما مل يكرها فاألمر أمر عثمان فإن شاء طلحة والزبري أقاما على طاعة علي وإن 
 شاءا اخرجا حىت يلحقا بطيتهما واملؤمنون أعوان الفاحل منهما.
م مجعة فقام كعب فقال: اي اهل ومه يو فخرج كعب حىت يقدم املدينة فاجتمع الناس لقدومه وكان قد

املدينة إين رسول أهل البصرة إليكم أأكره هؤالء القوم هذين الرجلني على بيعة علي أم أتيا طائعني؟ 
فلم جيبه أحد من القوم إال ما كان من أسامة بن زيد فإنه قام فقال: اللهم إهنما مل يبايعا إال ومها  

والناس واثر صهيب بن سنان وأبو أيوب بن زيد يف عدة  ن حنيفكارهان فأمر به متام فواثبه سهل ب
من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيهم حممد بن مسلمة حني خافوا ان يقتل أسامة فقال: 
اللهم نعم فانفرجوا عن الرجل فانفرجوا عنه وأخذ صهيب بيده حىت أخرجه فأدخله منزله وقال: قد 



ما وسعنا من السكوت؟ قال: ال وهللا ما كنت أرى أن األمر وسعك  علمت أن أم عامر حامقة أما
لعظيم فرجع كعب وقد اعتد طلحة والزبري فيما بني ذلك أبشياء   1يرتامى إىل ما رأيت وقد أبسلنا

قام مقاما قريبا من عثمان  -وكان صاحب صالة  -كلها كانت مما يعتد به منها أن حممد بن طلحة 
 بن حنيف

__________ 
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 ما جاء له فبعثا إىل عثمان هذه واحدة وبلغ عليا أن يكون جاء لغري 1فخشي بعض الزط والسياجبة
اخلرب الذي كان ابملدينة من ذلك فبادر ابلكتاب إىل عثمان يعجزه ويقول: وهللا ما أكرها إال كرها 

ضل فإن كاان يريدان اخللع فال عذر هلما وإن كاان يريدان غري على فرقة ولقد أكرها على مجاعة وف
 ب على عثمان بن حنيف.ذلك نظران ونظرا فقدم الكتا

__________ 
 السياجبة: قوم من السند كانوا ابلبصرة. -1
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ايديهما والناس معهما ومن مل يكن معهما مغمور  وبيت املال واحلرس يف 1فأصبح طلحة والزبري
ر وبعثا حني أصبحا أبن حكيما يف اجلمع فبعثت: ال حتبسا عثمان ودعاه ففعال فخرج عثمان مستس

فمضى لطلبته وأصبح حكيم بن جبلة يف خيله على رجل فيمن تبعه من عبد القيس ومن نزع إليهم 
يقول: لست ابخيه إن مل أنصره وجعل يشتم عائشة  من افناء ربيعة مث وجهوا حنو دار الرزق وهو

هللا عنها فسمعته امرأة من قومه فقالت: اي ابن اخلبيثة انت أوىل بذلك فطعنها فقتلها فغضبت رضي 
عبد القيس إال من كان اغتمر منهم فقالوا: فعلت ابألمس وعدت ملثل ذلك اليوم! وهللا لندعنك 

 حكيم بن جبلة فيمن غزا معه عثمان ابن عفان وحصره منحىت يقيدك هللا فرجعوا وتركوه ومضى 
نزاع القبائل كلها وعرفوا أن ال مقام هلم ابلبصرة فاجتمعوا إليه فانتهى هبم إىل الزابوقة عند دار الرزق 
وقالت عائشة: ال تقتلوا إال من قاتلكم واندوا من مل يكن من قتلة عثمان رضي هللا عنه فليكفف عنا 



يرع للمنادي فقال طلحة والزبري:  ال قتلة عثمان وال نبدأ أحدا فأنشب حكيم القتال وملفإان ال نريد إ
احلمد هلل الذي مجع لنا أثران من أهل البصرة اللهم ال تبق منهم أحدا وأقد منهم اليوم فاقتلهم 
بري فجادوهم القتال فاقتتلوا اشد قتال ومعه أربعة قواد فكان حكيم حبيال طلحة وذريح حبيال الز 

ن زهري حبيال عبد الرمحن ابن احلارث بن هشام وابن احملرش حبيال عبد الرمحن بن عتاب وحرقوص ب
 فزحف طلحة حلكيم وهو يف ثلثمائة رجل وجعل حكيم يضرب ابلسيف ويقول:

 أضرهبم ابليابس ... ضرب غالم عابس
 من احلياة آيس ... يف الغرفات انفس

__________ 
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رجله فقطعها فحبا حىت أخذها فرمى هبا صاحبه فأصاب جسده فصرعه فأاته حىت قتله فضرب رجل 
 مث اتكأ عليه وقال:

 اي فخذ لن تراعي ... إن معي ذراعي
 أمحي هبا كراعي

 وقال وهو يرجتز:
 ليس علي أن أموت عار ... والعار يف الناس هو الفرار

 واجملد ال يفضحه الدمار
سه على اآلخر فقال: مالك اي حكيم؟ قال: قتلت قال: من قتلك؟ رأ 1رثيث فأتى عليه رجل وهو

قال: وساديت فاحتمله فضمه يف سبعني من أصحابه فتكلم يومئذ حكيم وأنه لقائم على رجل وإن 
السيوف لتأخذهم فما يتعتع ويقول: إان خلفنا هذين وقد ابيعا عليا وأعطياه الطاعة مث أقبال حمالفني 

مان بن عفان ففرقا بيننا وحنن أهل دار وجواد اللهم إهنم مل يريدا عثمان فنادى ان بدم عثحماربني يطلب
مناد: اي خبيث جزعت حني عضك نكال هللا عز وجل إىل كالم من نصبك وأصحابك مبا ركبتم من 

تقامه اإلمام املظلوم وفرقتم من اجلماعة وأصبتم من الدماء ونلتم من الدنيا فذق وابل هللا عز وجل وان
 يموا فيمن أنتم.وأق

وقتل ذريح ومن معه وأفلت حرقوص بن زهري يف نفر من أصحابه فلجؤوا إىل قومهم واندى منادي 



 الزبري وطلحة ابلبصرة: أال من كان فيهم من
__________ 
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تلوا فما أفلت منهم من أهل فجئ هبم كما جياء ابلكالب فققبائلكم أحد ممن غزا املدينة فليأتنا هبم 
البصرة مجيعا إال حرقوص بن زهري فإن بين سعد منعوه وكان من بين سعد فمسهم يف ذلك أمر شديد 
وضربوا هلم فيه أجال وخشنوا صدور بين سعد وإهنم لعثمانية حىت قالوا: نعتزل وغضبت عبد القيس 

إىل ما هم عليه من لزوم طاعة علي د الوقعة ومن كان هرب إليهم حني غضبت سعد ملن قتل منهم بع
فأمر للناس إبعطياهتم وأرزاقهم وحقوقهم وفضال ابلفضل أهل السمع والطاعة فخرجت عبد القيس 
وكثري من بكر بن وائل حني زووا عنهم الفضول فبادروا إىل بيت املال وأكب عليهم الناس فأصابوا 

والزبري ليس معهما ابلبصرة أثر إال حرقوص وا على طريق علي وأقام طلحة منهم وخرج القوم حىت نزل
وكتبوا إىل أهل الشام مبا صنعوا وصاروا إليه: إان خرجنا لوضع احلرب وإقامة كتاب هللا عز وجل 

إبقامة حدوده يف الشريف والوضيع والكثري والقليل حىت يكون هللا عز وجل هو الذي يردان عن ذلك 
نا شرارهم ونزاعهم فردوان ابلسالح وقالوا فيما قالوا: أنخذ ر أهل البصرة وجنباؤهم وخالففبايعنا خيا

أم املؤمنني رهينة أن أمرهتم ابحلق وحثتهم عليه فأعطاهم هللا عز وجل سنة املسلمني مرة بعد مرة حىت 
منهم خمرب إال  إذا مل يبق حجة وال عذرا استبسل قتلة أمري املؤمنني فخرجوا إىل مضاجعهم فلم يفلت

 وهللا سبحانه مقيده إن شاء هللا وكانوا كما وصف هللا عز وجل وإان نناشدكم هللا يف حرقوص بن زهري
 أنفسكم إال هنضتم مبثل ما هنضنا به فنلقى هللا عز وجل وتلقونه وقد أعذران وقضينا الذي علينا.

ظفر ل من بين عمرو بن أسد يدعى موبعثوا به مع سيار العجلي وكتبوا إىل أهل الكوفة مبثله مع رج
بن معرض وكتبوا إىل أهل اليمامة وعليها سربة بن عمرو العنربي مع احلارث السدوسي وكتبوا إىل أهل 

 املدينة مع ابن قدامة القشريي فدسه إىل أهل املدينة.
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مع رسوهلم: أما بعد فإين أذكركم هللا عز وجل واإلسالم  وكتبت عائشة رضي هللا عنها إىل أهل الكوفة
وكونوا مع كتابه فإان قدمنا البصرة فدعوانهم  1كتاب هللا إبقامة ما فيه إتقوا هللا واعتصموا حببله  أقيموا

إىل إقامة كتاب هللا إبقامة حدوده فأجابنا الصاحلون إىل ذلك واستقبلنا من ال خري فيه ابلسالح 
ر وقالوا لنا املنكر فقرأان عنكم عثمان ليزيدوا احلدود تعطيال فعاندوا فشهدوا علينا ابلكفوقالوا: لنتب

نَـُهْم{  فأذعن يل  2عليهم: }َأمَلْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيباً ِمَن اْلِكَتاِب يُْدَعْوَن ِإىَل ِكَتاِب اَّللَِّ لَِيْحُكَم بـَيـْ
فلم مينع ذلك من كان منهم على رأيه األول من وضع  بعضهم واختلفوا بينهم فرتكناهم وذلك

صحايب وعزم عليهم عثمان بن حنيف إال قاتلوين حىت منعين هللا عز وجل ابلصاحلني فرد  السالح يف أ
وهو حقن  -كيدهم يف حنورهم فمكثنا ستا وعشرين ليلة ندعوهم إىل كتاب هللا وإقامة حدوده 

فأبوا واحتجوا أبشياء فاصطلحنا عليها فخافوا وغدروا  -الدماء أن هتراق دون من قد حل دمه 
مع هللا عز وجل لعثمان رضي هللا عنه أثرهم فاقادهم فلم يفلت منهم إال رجل وأردأان هللا وخانوا فج

ومنعنا منهم بعمري بن مرثد ومرثد بن قيس ونفر من قيس ونفر من الرابب واألزد فالزموا الرضا إال 
ا بذوي حىت أيخذ هللا حقه وال ختاصموا اخلائنني وال متنعوهم وال ترضو عن قتلة عثمان بن عفان 

حدود هللا فتكونوا من الظاملني فكتبت إىل رجال أبمسائهم فثبطوا الناس عن منع هؤالء القوم ونصرهتم 
واجلسوا يف بيوتكم فإن هؤالء القوم مل يرضوا مبا صنعوا بعثمان بن عفان رضي هللا عنه وفرقوا بني 

به وحثثناهم عليه من إقامة  ة األمة وخالفوا الكتاب والسنة حىت شهد واعلينا فيما أمرانهم مجاع
 كتاب هللا وإقامة حدوده ابلكفر وقالوا لنا املنكر فأنكر

__________ 
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رضيتم أن قتلتم اإلمام حىت خرجتم على زوجة نبيكم ذلك الصاحلون وعظموا ما قالوا وقالوا: ما 
تكم ابحلق لتقتلوها وأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأئمة صلى هللا عليه وسلم أن أمر 

املسلمني! فعزموا وعثمان بن حنيف معهم على من أطاعهم من جهال الناس وغوغائهم على زطهم 
ان ذلك الدأب ستة وعشرين يوما ندعوهم إىل احلق وسياجبهم فلذان منهم بطائفة من الفسطاط فك

واحتجوا ببيعة طلحة والزبري فأبردوا بريدا  1فغدروا وخانوا فلم نقايسهم وأال حيولوا بيننا وبني احلق



فجاءهم ابحلجة فلم يعرفوا احلق ومل يصربوا عليه فغادوين يف الغلس ليقتلوين والذي حيارهبم غريي فلم 
بييت ومعهم هاد يهديهم إيل فوجدوا نفرا على ابب بييت منهم عمري بن مرثد  يربحوا حىت بلغوا سدة

رثد بن قيس ويزيد بن عبد هللا بن مرثد ونفر من قيس ونفر من الرابب واألزد فدارت عليهم وم
الرحى فأطاف هبم املسلمون فقتلوهم ومجع هللا عز وجل كلمة أهل البصرة على ما أمجع عليه الزبري 

 قتلنا بثأران وسعنا الغدر.وطلحة فإذا 
 ست وثالثني.وكانت الوقعة خلمس ليال بقني من ربيع اآلخر سنة 

 وكتب عبيد بن كعب يف مجادى.
__________ 

 أي مل جمارهم ونقابلهم املثل ابملثل. -1
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 مسري على بن أيب طالب إىل البصرة
... 
ا وأاته عن القوم أهنم يريدون البصرة فسري بذلك عنه وقال: إن أهل الكوفة أشد إيل حبا وفيهم أايم

 .1م: إين قد اخرتتكم على األمصار وإين ابألثرةرؤوس العرب وأعالمهم فكتب إليه
أقام هبا وسرح منها إىل الكوفة حممد بن أيب بكر وحممد بن جعفر وكتب  2]و[ ملا قدم علي الربذة

: إين اخرتتكم على األمصار وفزعت إليكم ملا حدث فكونوا لدين هللا أعواان وأنصارا وأيدوان إليهم
لتعود األمة إخواان ومن أحب ذلك وآثره فقد أحب احلق وآثره ومن واهنضوا إلينا فاإلصالح ما نريد 

دينة فمضى الرجالن وبقي علي ابلربذة يتهيأ وأرسل إىل امل 3أبغض ذلك فقد أبغض احلق وغمصه
وقام يف الناس فخطبهم وقال: إن هللا عز وجل أعزان  4فلحقه ما أراد من دابة وسالح وأمر أمره

به إخواان بعد ذلة وقلة وتباغض وتباعد فجرى الناس على ذلك ما شاء  ابإلسالم ورفعنا به وجعلنا
القوم الذين  هللا اإلسالم دينهم واحلق فيهم والكتاب أمامهم حىت أصيب هذا الرجل أبيدي هؤالء

نزغهم الشيطان لينزغ بني هذه األمة أال إن هذه األمة ال بد مفرتقة كما افرتقت األمم قبلهم فنعوذ 
ما هو كائن مث عاد اثنية فقال: إنه ال بد مما هو كائن أن يكون أال وإن هذه األمة  ابهلل من شر

فقد أدركتم ورأيتم فالزموا  ستفرتق على ثالث وسبعني فرقة شرها فرقة تنتحلين وال تعمل بعملي
 دينكم واهدوا هبدي نبيكم صلى هللا عليه وسلم واتبعوا سنته



__________ 
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ه القرآن فالزموه وما أنكره فردوه وأرضوا ابهلل جل وأعرضوا ما أشكل عليكم على القرآن فما عرف
 عليه وسلم نبيا وابلقرآن حكما وإماما. وعز راب وابإلسالم دينا ومبحمد صلى هللا

اخلروج من الربذة إىل البصرة قام إليه ابن لرفاعة بن رافع فقال: اي أمري املؤمنني  1]و[ ملا اراد علي
ال: أما الذي نريد وننوي فاإلصالح إن قبلوا منا وأجابوان إليه اي شيء تريد؟ وإىل أين تذهب بنا؟ فق

ل: ندعهم بعذرهم ونعطيهم احلق ونصرب قال: فإن مل يرضوا؟ قال: ندعهم قال: فإن مل جييبوا إليه؟ قا
ما تركوان قال: فإن مل يرتكوان؟ قال: امتنعنا منهم قال: فنعم إذا وقام احلجاج بن غزية األنصاري 

 ك ابلفعل كما أرضيتين ابلقول وقال:فقال: ألرضين
 دراكها دراكها قبل الفوت ... وانفر بنا واسم حنو الصوت

 ال وألت نفسي إن هبت املوت
وهللا ألنصرن هللا عز وجل كما مساان أنصارا فخرج أمري املؤمنني وعلى مقدمته أبو ليلى بن عمر بن 

هللا بن عباس وعلى امليسرة عمر بن أيب سلمة أو اجلراح والراية مع حممد بن احلنفية وعلى امليمنة عبد 
 سبعمائة وستني وراجز علي يرجز به: عمرو بن سفيان بن عبد األسد وخرج علي وهو يف

 سريوا أاببيل وحثوا السريا ... إذا عزم السري وقولوا خريا
 حىت يالقوا وتالقوا خريا ... نغزو هبا طلحة والزبريا

 املؤمنني علي على انقة له محراء يقود فرسا وهو أمام أمري املؤمنني وأمري
__________ 
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لبة بن عامر يدعى مرة فقال: من هؤالء؟ فقيل: أمري كميتا فتلقاهم بفيد غالم من بين سعد بن ثع
املؤمنني فقال: سفرة فانية فيها دماء من نفوس فانية فسمعها علي فدعاه فقال: ما امسك؟ قال: مرة 

وطيء فعرضوا  فلما نزل بفيد أتته أسد 1قال: أمر هللا عيشك كاهن سائر اليوم؟ قال: بل عائف
يف املهاجرين كفاية وقدم رجل من أهل الكوفة فيد قبل خروج علي عليه أنفسهم فقال: الزموا قراركم 

فقال: من الرجل؟ قال: عامر بن مطر قال: الليثي؟ قال: الشيباين قال: أخربين عما وراءك قال: 
ك وإن أردت القتال فأخربه حىت سأله عن أيب موسى فقال: إن أردت الصلح فأبو موسى صاحب ذل

: وهللا ما أريد إال اإلصالح حىت يرد علينا قال: قد أخربتك فأبو موسى ليس بصاحب ذلك قال
 اخلرب وسكت وسكت علي.

أاته الذي لقي عثمان بن حنيف وحرسه فقام وأخرب القوم اخلرب وقال: اللهم  2وملا نزل علي الثعلبية
ساد أاته ما ملسلمني وسلمنا منهم أمجعني وملا انتهى إىل اإلعافين مما ابتليت به طلحة والزبري من قتل ا

لقي حكيم بن جبلة وقتلة عثمان بن عفان رضي هللا عنه فقال: هللا أكرب ما ينجيين من طلحة والزبري 
 ِكَتاٍب ِمْن إذ أصااب أثرمها أو ينجيهما؟ وقرأ: }َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة يف اأْلَْرِض َوال يف أَنـُْفِسُكْم ِإالَّ يف 

 ل:وقا 3قـَْبِل َأْن َنرْبََأَها{ 
 دعا حكيم دعوة الزماع ... حل هبا منزلة النزاع

__________ 
 العائف: هو الذي يزجر الطري )يتكهن جبهة طريان الطري ويتنبأ به( . -1
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ثمان بن حنيف وليس يف وجهه شعر فلما رآه علي نظر إىل قار انتهى إليه فيها عوملا انتهوا إىل ذي 
أصحابه فقال: انطلق هذا من عندان وهو شيخ فرجع إلينا وهو شاب فلم يزل بذي قار يتلوم حممدا 
وحممدا وأاته اخلرب مبا لقيت ربيعة وخروج عبد القيس ونزوهلم ابلطريق فقال: عبد القيس خري ربيعة يف  

 ربيعة خري وقال: كل
 ف نفسي على ربيعة ... ربيعة السامعة املطيعةاي هل



 قد سبقتين فيهم الوقيعة ... دعا علي دعوة مسيعة
 حلوا هبا املنزلة الرفيعة

 قال: وعرضت عليه بكر بن وائل فقال هلم مثل ما قال لطيء وأسد.
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 :موقف أيب موسى األشعري
فة وأتيا أبو موسى بكتاب امري املؤمنني وقاما يف الناس أبمره فلم جيااب مد على الكو وملا قدم حممد وحم

إىل شيء فلما أمسوا دخل انس من أهل احلجي على أيب موسى فقالوا: ما ترى يف اخلروج؟ فقال:  
كان الرأي ابألمس ليس ابليوم إن الذي هتاونتم به فيما مضى هو الذي جر عليكم ما ترون وما بقي 

ن: القعود سبيل اآلخرة واخلروج سبيل الدنيا فاختاروا فلم ينفر إليه أحد فغضب الرجالن ا مها أمراإمن
وأغلظا أليب موسى فقال أبو موسى: وهللا إن بيعة عثمان رضي هللا عنه لفي عنقي وعنق صاحبكما 

افياه إىل علي فو  فإن مل يكن بد من قتال ال نقاتل أحدا حىت يفرغ من قتلة عثمان حيث كانوا فانطلقا
بذي قار وأخرباه اخلرب وقد خرج مع األشرت وقد كان يعجل إىل الكوفة فقال علي: اي اشرت أنت 
 صاحبنا يف أيب موسى واملعرتض يف كل شيء إذهب أنت وعبد هللا بن عباس فأصلح ما أفسدت.

(1/138) 

 

يه أبانس من الكوفة الكوفة وكلما أاب موسى واستعاان علفخرج عبد هللا بن عباس ومعه األشرت فقدما 
فقال للكوفيني: أان صاحبكم يوم اجلرعة وأان صاحبكم اليوم فجمع الناس فخطبهم وقال: أيها الناس 

إن أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم الذين صحبوه يف املواطن أعلم ابهلل جل وعز وبرسوله صلى 
كم؟ كان الرأي أال تستخفوا بسلطان وإن لكم علينا حقا فأان مؤديه إلي هللا عليه وسلم ممن مل يصحبه

هللا عز وجل وال جترتئوا على هللا عز وجل وكان الرأي الثاين أن أتخذوا من قدم عليكم من املدينة 
فرتدوهم إليها حىت جيتمعوا وهم أعلم مبن تصلح له اإلمامة منكم وال تكلفوا الدخول يف هذا فأما إذ  

خري من اليقظان واليقظان فيها خري من القاعد والقاعد خري  ا كان فإهنا فتنة صماء النائم فيهاكان م
من القائم والقائم خري من الراكب فكونوا جرثومة من جراثيم العرب فاغمدوا السيوف وأنصلوا 

 ة.األسنة واقطعوا األواتر وآووا املظلوم واملضطهد حىت يلتئم هذا األمر وتنجلي هذه الفتن



رب دعا احلسن بن علي فأرسله فأرسل معه عمار بن ايسر فقال له: ابن عباس إىل علي ابخل 1وملا رجع
انطلق فأصلح ما أفسدت فأقبال حىت دخال املسجد فكان أول من أاتمها مسروق بن األجدع فسلم 

شتم أعراضنا عليهما وأقبل عمار فقال: اي أاب اليقظان عالم قتلتم عثمان رضي هللا عنه؟ قال: على 
هللا ما عاقبتم مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت لكان خريا للصابرين فخرج أبو وضرب أبشاران! فقال: و

موسى فلقي احلسن فضمه إليه وأقبل على عمار فقال: اي أاب اليقظان أعدوت فيمن عدا على أمري 
هما احلسن فاقبل على أيب املؤمنني فأحللت نفسك مع الفجار؟ فقال: مل أفعل ومل تسؤين؟ وقطع علي

 : اي أاب موسى مل تثبط الناس عنا؟ فوهللا ما أردان إالموسى فقال
__________ 
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يء فقال: صدقت أبيب أنت وأمي ولكن املستشار اإلصالح وال مثل أمري املؤمنني خياف على ش
فتنة القاعد فيها خري من القائم  مؤمتن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "إهنا ستكون

والقائم خري من املاشي واملاشي خري من الراكب" قد جعلنا هللا عز وجل إخواان وحرم علينا أموالنا 
َنُكْم اِبْلَباِطِل{ ودماءان, وقال: }اَي أَيُـَّها الَّ  ِإنَّ }َوال تـَْقتُـُلوا أَنـُْفَسُكْم  1ِذيَن آَمُنوا ال أَتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ

فغضب عمار  3. وقال جل وعز: }َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمناً ُمتَـَعمِ دًا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم{ 2اَّللََّ َكاَن ِبُكْم رَِحيمًا{ 
س إمنا قال له خاصة: أنت فيها قاعدا خري منك قائما وقام رجل من وساءه وقام وقال: اي أيها النا

نت أمس مع الغوغاء واليوم تسافه أمريان واثر زيد بن بين متيم فقال لعمار: أسكت أيها العبد أ
صوحان وطبقته واثر الناس وجعل أبو موسى يكفكف الناس مث انطلق حىت أتى املنرب وسكن الناس 

وقف بباب املسجد ومعه الكتاابن من عائشة رضي هللا عنها إليه وإىل اهل  واقبل زيد على محار حىت
فضمه إىل كتابه فأقبل هبما ومعه كتاب اخلاصة وكتاب العامة: أما الكوفة وقد كان طلب كتاب العامة 

 بعد فثبطوا أيها الناس واجلسوا يف بيوتكم إال عن قتلة عثمان بن عفان رضي هللا عنه.
اب قال: أمرت أبمر وأمران أبمر أمرت أن تقر يف بيتها وأمران أن نقاتل حىت ال فلما فرغ من الكت

وزيد من  -ت به وركبت ما أمران به فقام إليه شبث بن ربعي فقال: اي عماين تكون فتنة فأمرتنا مبا أمر 
سرقت جبلوالء فقطعك هللا وعصيت أم املؤمنني فقتلك  -عبد القيس عمان وليس من أهل البحرين 

 ! ما أمرت إال مبا أمر هللا عز وجل به ابإلصالح بني الناس فقلت:هللا



__________ 
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ال: أيها الناس أطيعوين تكونوا جرثومة من جراثيم ورب الكعبة وهتاوى الناس وقام أبو موسى فق
العرب أيوي اليكم املظلوم وأيمن فيكم اخلائف إان أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم أعلم مبا مسعنا 

إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت بينت وإن هذه الفتنة ابقرة كداء البطن جتري هبا الشمال إن الفتنة 
 1أحياان فال يدرى من أين تؤتى تذر احلليم كابن أمس شيموا واجلنوب والصبا والدبور فتسكن

إذا أبوا  -رماحكم وأرسلوا سهامكم واقطعوا أواتركم والزموا بيوتكم خلوا قريشا  2سيوفكم وقصدوا
ترتق فتقها وتشعب صدعها فإن فعلت  -اخلروج من دار اهلجرة وفراق أهل العلم ابإلمرة  إال

, مسنها هتريق يف أدميها استنصحوين وال تستغشوين 3نفسها منتفألنفسها سعت وإن أبت فعلى أ
 وأطيعوين يسلم لكم دينكم ودنياكم ويشقى حبر هذه الفتنة من جناها.

اردده من حيث  4ال: اي عبد هللا بن قيس رد الفرات عن دراجهفقام زيد فشال يده املقطوعة فق
ا تريد فدع عنك ما لست مدركه مث جييء حىت يعود كما بدأ فإن قدرت على ذلك فستقدر على م

إىل آخر اآليتني, سريوا إىل أمري املؤمنني وسيد املسلمني وانفروا  5قرأ: }امل َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيرْتَُكوا{ 
 عني تصيبوا احلق.إليه أمج

فقام القعقاع بن عمرو فقال: إين لكم انصح وعليكم شفيق أحب أن ترشدوا وألقولن لكم قوال هو 
 أما ما قال األمري فهو األمر لو أن إليه احلق

__________ 
 شام السيف: أغمده. -1
 قصدوا رماحكم: اكسروها. -2
 أي جلبت لنفسها املنية. -3
 أي منحدره وطريقه. -4
 .2ورة العنكبوت, اآلية: س -5
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تستنصحوه فإنه ال ينتزع أحد من الفتنة طعن فيها وجرى سبيال وأما ما قال زيد فزيد يف االمر فال 
إليها والقول الذي هو القول إنه ال بد من إمارة تنظم الناس وتزغ الظامل وتعز املظلوم وهذا علي يلي 

 و إىل اإلصالح فانفروا وكونوا من هذا االمر مبرأى ومسمع.مبا ويل وقد أنصف يف الدعاء وإمنا يدع
ناس إنه ال بد هلذا األمر وهؤالء الناس من وال يدفع الظامل ويعز املظلوم وجيمع وقال سيحان: ايها ال

الناس وهذا واليكم يدعوكم لينظر فيما بينه وبني صاحبيه وهو املأمون على األمة الفقيه يف الدين 
 ان سائرون معه.فمن هنض إليه فإ

ر فقال: هذا ابن عم رسول هللا والن عمار بعد نزوته األوىل فلما فرغ سيحان من خطبته تكلم عما
وإين  1صلى هللا عليه وسلم يستنفركم إىل زوجة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإىل طلحة والزبري

تلوا معه فقال رجل: اي أاب اليقظان أشهد أهنا زوجته يف الدنيا واآلخرة فانظروا مث انظروا يف احلق فقا
له فقال احلسن: اكفف عنا اي عمار فإن لإلصالح هلو مع من شهدت له ابجلنة على من مل تشهد 

 أهال.
وقام احلسن بن علي فقال: اي أيها الناس أجيبوا دعوة أمريكم وسريوا إىل إخوانكم فإنه سيوجد هلذا 

لنهي أمثل يف العاجلة وخري يف العاقبة فأجيبوا دعوتنا وأعينوان األمر من ينفر إليه وهللا ألن يليه أولو ا
ا به وابتليتم فسامح الناس وأجابوا ورضوا به وأتى قوم من طيء عداي فقالوا: ماذا ترى على ما ابتلين

وماذا أتمر؟ فقال: ننتظر ما يصنع الناس فأخرب بقيام احلسن وكالم من تكلم فقال: قد ابيعنا هذا 
 عاان إىل مجيل وإىل هذا احلدث العظيم لننظر فيه وحنن سائرون وانظرون.الرجل وقد د
__________ 
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قد دعاان وأرسل إلينا رسله حىت جاءان ابنه فامسعوا إىل وقام هند بن عمرو فقال: إن أمري املؤمنني 
 إىل أمريكم فانظروا معه يف هذا األمر وأعينوه برأيكم.قوله وانتهوا إىل أمره وانفروا 

وقام حجر بن عدي فقال: أيها الناس أجيبوا أمري املؤمنني وانفروا خفافا وثقاال: وأان أولكم وقام 



اإلسالم ورخاءه وذكر عثمان رضي هللا عنه فقام إليه املقطع بن اهليثم األشرت فذكر اجلاهلية وشدهتا و 
  البكائي؛ فقال: اسكت قبحك هللا كلب خلي والنباح فثار الناس فأجلسوه.بن فجيع العامري مث

وقام املقطع فقال: إان وهللا ال حنتمل بعدها أن يبوء أحد بذكر أحد من أئمتنا وإن عليا عندان ملقنع 
يكن هذا الضرب ال يرضى به علي فعض امرؤ على لسانه يف مشاهدان فأقبلوا على ما وهللا لئن 
 أحثاكم.

قال احلسن: صدق الشيخ وقال احلسن: ايها الناس إين غاد فمن شاء منكم ان خيرج معي على ف
الظهر ومن شاء فليخرج يف املاء فنفر معه تسعة آالف فأخذ بعضهم الرب وأخذ بعضهم املاء وعلى  

 ع رجل أخذ الرب ستة آالف ومائتان وأخذ املاء ألفان ومثامنائة.كل سب
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 :ؤمنني علي ذا قارنزول أمري امل
 تلقاهم علي يف أانس فيهم ابن عباس فرحب هبم. 1ا بذي قارملا التقو 

__________ 
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م وملوكهم وفضضتم مجوعهم حىت صارت إليكم مواريثهم وقال: اي أهل الكوفة أنتم وليتم شوكة العج
عدوهم وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة فإن فأغنيتم حوزتكم وأعنتم الناس على 

يرجعوا فذاك ما نريد وإن يلجوا داويناهم ابلرفق وابيناهم حىت يبدؤوان بظلم ولن ندع أمرا فيه صالح 
 اد إن شاء هللا وال قوة إال ابهلل.إال آثرانه على ما فيه الفس

سرها يف الطريق بني علي وأهل البصرة ينتظرون فاجتمع بذي قار سبعة آالف ومائتان وعبد القيس أب
 ويف املاء ألفان وأربعمائة. -مرور علي هبم وهم آالف 
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 :مساعي اإلصالح
 .1]ويف رواية اخرى[ 

زل علي ذا قار أرسل ابن عباس واألشرت بعد حممد بن أيب بكر وحممد بن جعفر وأرسل احلسن ملا ن
شرت فخف يف ذلك االمر مجيع من كان نفر فيه ومل يقدم فيه بن علي وعمار بعد ابن عباس واأل

الوجوه اتباعهم فكانوا مخسة آالف أخذ نصفهم يف الرب ونصفهم يف البحر وخف من مل ينفر فيها ومل 
مالزما للجماعة فكانوا أربعة آالف فكان رؤساء اجلماعة القعقاع بن  2يعمل هلا وكان على طاعته

بن عمرو واهليثم بن شهاب وكان رؤساء النفار: زيد بن صوحان بن مالك وهند  3عمرو وسعد
 واألشرت مالك بن احلارث وعدي بن حامت واملسيب بن جنبة ويزيد بن قيس ومعهم اتباعهم وأمثال

__________ 
 .486 – 4عن حممد وطلحة, ط  - 1
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حجر بن عدي وابن حمدوج البكري وأشباه هلما مل يكن يف م إال أهنم مل يؤمروا منهم هلم ليسوا دوهن
أهل الكوفة أحد على ذلك الرأي غريهم فبادروا يف الوقعة إال قليال فلما نزلوا على ذي قار دعا 

قاع وكان القع -القعقاع بن عمرو فارسله إىل أهل البصرة وقال له: الق هذين الرجلني ايبن احلنظلية 
فادعهما إىل االلفة واجلماعة وعظم عليهما الفرقة وقال  -عليه وسلم  من أصحاب النيب صلى هللا

له: كيف أنت صانع فيما جاءك منهما مما ليس عندك فيه وصاة مين؟ فقال: نلقاهم ابلذي أمرت به 
مع ونرى أنه فإذا جاء منهما أمر ليس عندان منك فيه رأي اجتهدان الرأي وكلمناهم على قدر ما نس

هلا فخرج القعقاع حىت قدم البصرة فبدأ بعائشة رضي هللا عنها فسلم عليها وقال: ينبغي قال: أنت 
أي أمة ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة؟ قالت: أي بين إصالح بني الناس قال: فابعثي إىل 

أم املؤمنني ما  طلحة والزبري حىت تسمعي كالمي وكالمهما فبعثت إليهما فجاءا فقال: إين سالت
مها هذه البالد؟ فقالت: إصالح بني الناس فما تقوالن أنتما؟ أمتابعان أم خمالفان؟ أشخصها وأقد

قاال: متابعان قال: فأخرباين ما وجه هذا اإلصالح فوهللا لئن عرفنا لنصلحن ولئن أنكرانه ال نصلح 
آن ن وإن عمل به كان إحياء للقر قاال: قتلة عثمان رضي هللا عنه فإن هذا إن ترك كان تركا للقرآ



فقال: قد قتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة وأنتم قبل قتلهم أقرب إىل اإلستقامة منكم اليوم قتلتم 
ستمائة إال رجال فغضب هلم ستة آالف واعتزلوكم وخرجوا من بني أظهركم وطلبتم ذلك الذي أفلت 

ملا تقولون وإن جل فإن تركتموه كنتم اتركني فمنعه ستة آالف وهم على ر  -يعين حرقوص بن زهري  -
قاتلتموهم والذين إعتزلوكم فأديلوا عليكم فالذي حذرمت وقربتم به هذا االمر أعظم مما أراكم تكرهون 

وأنتم أمحيتم مضر وربيعة من هذه البالد فاجتمعوا على حربكم وخذالنكم نصرة هلؤالء كما اجتمع 
 : فتقول أنتنب الكبري فقالت أم املؤمننيهؤالء ألهل هذا احلدث العظيم والذ
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وإذا سكن اختلجوا فإن أنتم ابيعتموان فعالمة خري ماذا؟ قال: اقول هذا األمر دواؤه التسكني 
وتباشري رمحة ودرك بثأر هذا الرجل وعافية وسالمة هلذه األمة وإن أنتم أبيتم إال مكابرة هذا األمر 

اب هذا الثأر وبعثة هللا يف هذه األمة هزاهزها فآثروا العافية ترزقوها واعتسافه كانت عالمة شر وذه
ما كنتم تكونون وال تعرضوان للبالء وال تعرضوا له فيصرعنا وإايكم وأمي هللا إين وكونوا مفاتيح اخلري ك

ألقول هذا وأدعوكم إليه وإين خلائف أال يتم حىت أيخذ هللا عز وجل حاجته من هذه األمة اليت قل 
متاعها ونزل هبا ما نزل فإن هذا األمر الذي حدث أمر ليس يقدر وليس كاألمور وال كقتل الرجل 

رجل وال النفر الرجل وال القبيلة الرجل فقالوا: نعم إذا قد أحسنت وأصبت املقالة فارجع فإن قدم ال
م على علي وهو على مثل رأيك صلح هذا األمر فرجع إىل علي فأخربه فاعجبه ذلك وأشرف القو 

 الصلح كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه.
ءت وفود متيم وبكر قبل رجوع القعقاع لينظروا وأقبلت وفود البصرة حنو علي حني نزل بذي قار فجا

ما رأي إخواهنم من أهل الكوفة وعلى أي حال هنضوا إليه وليعلموهم أن الذي عليه رأيهم اإلصالح 
عشائرهم من أهل الكوفة ابلذي بعثهم فيه عشائرهم من أهل  وال خيطر هلم قتال على ابل فلما لقوا
م وأدخلوهم على علي فأخربوه خربهم سأل علي جرير بن البصرة وقال هلم الكوفيون مثل مقالته

 شرس عن طلحة والزبري فأخربه عن دقيق أمرمها وجليله حىت متثل له:
 أال ابلغ بين بكر رسوال ... فليس إىل بين كعب سبيل

 لمكم منكم عليكم ... طويل الساعدين له فضولسريجع ظ
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 ومتثل علي عندها:
 ... نرد الشيخ مثلك ذا الصداعأمل تعلم أاب مسعان أان 

 ويذهل عقله ابحلرب حىت ... يقوم فيستجيب لغري داع
 فدافع عن خزاعة مجع بكر ... وما بك اي سراقة من دفاع

ل الكوفة ورجع القعقاع من عند أم املؤمنني وطلحة والزبري وفود أهل البصرة إىل أه 1]و[ ملا جاءت
لغرائر فحمد هللا عز وجل وأثىن عليه وصلى على النيب صلى مبثل رأيهم مجع علي الناس مث قام على ا

هللا عليه وسلم وذكر اجلاهلية وشقاءها واإلسالم والسعادة وإنعام هللا على األمة ابجلماعة ابخلليفة 
لى هللا عليه وسلم مث الذي يليه مث حدث هذا احلدث الذي جره على هذه األمة بعد رسول هللا ص

ا حسدوا من أفاءها هللا عليه على الفضيلة وأرادوا رد االشياء على أدابرها وهللا أقوام طلبوا هذه الدني
ن ابلغ أمره ومصيب ما أراد أال وإين راحل غدا فارحتلوا أال وال يرحتلن غدا أحد أعان على عثما

 بشيء يف شيء من أمور الناس وليغن السفهاء عين أنفسهم.
__________ 
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 :رؤوس الفتنة حيبطون مساعي اإلصالح
نفر منهم علباء بن اهليثم وعدي بن حامت وسامل بن ثعلبة العبسي وشريح بن أوىف بن ضبيعة  فاجتمع

ثمان ورضي بسري من سار وجاء معهم املصريون: ابن السوداء وخالد واألشرت يف عدة ممن سار إىل ع
 نبن ملجم وتشاوروا فقالوا: ما الرأي؟ وهذا وهللا علي وهو أبصر الناس بكتاب هللا وأقرب مم
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هو يقول ما يقول ومل ينفر إليه إال هم والقليل من يطلب قتلة عثمان وأقرهبم إىل العمل بذلك و 
وإذا رأوا قلتنا يف كثرهتم؟ أنتم وهللا ترادون وما أنتم أبجنى  1ه إذا شام القوم وشاموهغريهم فكيف ب

من شيء فقال األشرت: أما طلحة والزبري فقد عرفنا أمرمها وأما علي فلم نعرف أمره حىت كان اليوم 



لنلحقه واحد وإن يصطلحوا وعلي فعلى دمائنا فهلموا فلنتواثب على علي ف ورأي الناس فينا وهللا
 بعثمان فتعود فتنة يرضى منا فيها ابلسكون.

فقال عبد هللا بن السوداء: بئس الرأي رأيت! أنتم اي قتلة عثمان من أهل الكوفة بذي قار الفان 
آالف ابألشواق إىل أن جيدوا إىل  ومخسمائة أو حنو من ستمائة وهذا ابن احلنظلية وأصحابه يف مخسة

 .2قتالكم سبيال فارقأ على ظلعك
وقال علباء بن اهليثم: انصرفوا بنا عنهم ودعوهم فإن قلوا كان أقوى لعدوهم عليهم وإن كثروا كان 
أحرى أن يصطلحوا عليكم دعوهم وارجعوا فتعلقوا ببلد من البلدان حىت أيتيكم فيه من تتقون به 

 س.وامتنعوا من النا
ومل تكونوا مع أقوام برآء ولو   3لةفقال ابن السوداء: بئس ما رأيت ود وهللا الناس أنكم على جدي

كان ذلك الذي تقول لتخطفكم كل شيء فقال عدي بن حامت: وهللا ما رضيت وال كرهت ولقد 
 عجبت من تردد من تردد عن قتله يف خوض احلديث فاما إذ وقع ما وقع ونزل من الناس

__________ 
 أي حققوا محالت احلرب. -1
 وال.أرقا على ظلعك: أي أصلح أمرك أ -2
 أي على رأي واحد. -3
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حممودا فإن أقدمتم أقدمنا وإن أمسكتم أحجمنا فقال  هبذه املنزلة فإن لنا عتادا من خيول وسالح
 ابن السوداء: أحسنت.

وقال سامل بن ثعلبة: من كان أراد مبا أتى الدنيا فإين مل أرد ذلك وهللا لئن لقيتهم غدا ال أرجع إىل بييت 
قوم  ائي إذا أان القيتهم ال يزد على جزر جزور وأحلف ابهلل إنكم لتفرقون السيوف فرقولئن طال بق

 ال تصري أمورهم إال إىل السيف فقال ابن السوداء: قد قال قوال.
وقال شريح بن أوىف: أبرموا أموركم قبل أن خترجوا وال تؤخروا أمرا ينبغي لكم تعجيله وال تعجلوا أمرا 

  عند الناس بشر املنازل فال أدري ما الناس صانعون غدا إذا ما هم التقوا.ينبغي لكم أتخريه فإان
م ابن السوداء فقال: اي قوم إن عزكم يف خلطة الناس فصانعوهم وإذا التقى الناس غدا فأنشبوا وتكل

 القتال وال تفرغوهم للنظر فإذا من أنتم معه ال جيد بدا من أن ميتنع ويشغل هللا عليا وطلحة والزبري



 ومن رأى رأيهم عما تكرهون فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه والناس ال يشعرون.
ح علي على ظهر فمضى ومضى الناس حىت إذا انتهى إىل عبد القيس نزل هبم ومبن خرج من وأصب

والناس متالحقون  1أهل الكوفة وهم أمام ذلك مث ارحتل حىت نزل على أهل الكوفة وهم أمام ذلك
م بلغ أهل البصرة رأيهم ونزل علي حبيث نزل قام أبو اجلرابء إىل الزبري بن العوا به وقد قطعهم وملا

فقال: إن الرأي أن تبعث اآلن ألف فارس فيمسوا هذا الرجل ويصبحوه قبل أن يوايف أصحابه فقال 
 الزبري: اي أاب اجلرابء إان لنعرف أمور احلرب,

__________ 
 .495 – 4ط  -1
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مل تكن قبل اليوم هذا أمر من مل يلق هللا عز وجل فيه عوتنا وهذا أمر حدث يف أشياء ولكنهم أهل د
بعذر انقطع عذره يوم القيامة ومع ذلك إنه قد فارقنا وافدهم على أمر وأان أرجوا أن يتم لنا الصلح 

لرأي يف فأبشروا وأصربوا وأقبل صربة بن شيمان فقال: اي طلحة اي زبري انتهزا بنا هذا الرجل فإن ا
قاال: اي صربة إان وهم مسلمون وهذا أمر مل يكن قبل اليوم فينزل فيه قرآن احلرب خري من الشدة ف

أو يكون فيه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سنة إمنا هو حدث وقد زعم قوم أنه ال ينبغي حتريكه 
ؤخره فقال علي: هذا الذي اليوم وهم علي ومن معه فقلنا: حنن ال ينبغي لنا أن نرتكه اليوم وال ن

كم إليه من إقرار هؤالء القوم شر وهو خري من شر منه وهو كأمر ال يدرك وقد كاد أن يبني لنا ندعو 
 وقد جاءت األحكام بني املسلمني إبيثار أعمها منفعة وأحوطها.

الء وأقبل كعب بن سور فقال: ما تنتظرون اي قوم بعد توردكم أوائلهم؟ اقطعوا هذا العنق من هؤ 
بيننا وبني إخواننا وهو أمر ملتبس ال وهللا ما أخذ أصحاب حممد صلى  فقالوا: ايكعب إن هذا أمر

هللا عليه وسلم مذ بعث هللا عز وجل نبيه طريقا إال علموا أين مواقع أقدامهم حىت حدث هذا فإهنم 
نا فإذا كان من الغد ال يدرون أمقبلون هم أم مدبرون! إن الشيء حيسن عندان اليوم ويقبح عند إخوان

 وحسن عندهم وإان لنحتج عليهم ابحلجة فال يروهنا حجة مث حيتجون هبا على أمثاهلا وحنن قبح عندان
 نرجوا الصلح إن أجابوا إليه ومتوا وإال فإن آخر الدواء الكي.

من قام وقام إىل علي بن أيب طالب أقوام من أهل الكوفة يسألونه عن إقدامهم على القوم فقام إليه في
 ي فقال له علي: على اإلصالحاألعور بن بنان املنقر 
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مة بنا ويضع حرهبم وقد أجابوين قال: فإن مل جييبوان؟ قال: لعل هللا جيمع مشل هذه األ 1وإطفاء النائرة
تركناهم ما تركوان, قال: فإن مل يرتكوان؟ قال: دفعناهم عن أنفسنا قال: فهل هلم مثل ما عليهم من 

 ا؟ قال: نعم.هذ
ادوا : أترى هلؤالء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم إن كانوا أر 2وقام إليه ابو سالمة الدأالين فقال

ذلك؟ قال: نعم, إن الشيء إذا كان  3هللا عز وجل بذلك؟ قال: نعم, قال: فرتى لك حجة بتأخريك
ن ابتلينا فدا؟ قال: إين ألرجو أال اليدرك, فاحلكم فيه أحوطه وأعمه نفعا, قال: فما حالنا وحالكم إ

 يقتل أحد نقي قلبه هلل منا ومنهم إال أدخله هللا اجلنة.
حبيب, فقال: ما أنت صانع إذا لقيت هؤالء القوم؟ قال: قد ابن لنا وهلم أن  وقام إليه مالك بن

تئم قال: فإن اإلصالح الكف عن هذا األمر فإن ابيعوان فذلك فإن أبوا وأبينا إال القتال فصدع ال يل
 ابتلينا فما ابل قتالان؟ قال: من أراد هللا عز وجل نفعه ذلك وكان جناءه.

مد هللا وأثىن عليه وقال: اي أيها الناس, املكوا أنفسكم كفوا أيديكم وقام علي فخطب الناس غح
ملخصوم وألسنتكم عن هؤالء القوم, فأهنم إخوانكم واصربوا على ما أيتيكم, وإايكم أن تسبقوان فإن ا

 غدا من خصم اليوم.
ن سالمه مث ارحتل وأقدم ودفع تعبيته اليت قدم فيها, حىت إذا أطل على القوم بعث إليهم حكيم ب

ومالك بن حبيب: إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا وأقروان ننزل وننظر يف هذا 
 األمر.

__________ 
 جد( .النائرة: العداوة والشحناء. )املن -1
 .496 – 4ط  -2
 ابن األثري: "بتأخري ذلك". النويري: "بتأخري ذلك إىل اليوم". -3
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فخرج إليه األحنف بن قيس وبنو سعد مشمرين قد منعوا حرقوص بن زهري وال يرون القتال مع علي 
ل رجاهلم بن أيب طالب فقال: اي علي إن قومنا ابلبصرة يزعمون إنك إن ظهرت عليهم غدا أنك تقت

قول هللا وتسيب نساءهم فقال: ما مثلي خياف هذا منه وهل حيل هذا إال ممن توىل وكفر أمل تسمع إىل 
وهم قوم مسلمون! هل أنت مغن عين  1عز وجل }َلْسَت َعَلْيِهْم مبَُصْيِطٍر ِإالَّ َمْن تـََوىلَّ وََكَفَر{ 

آتيك فأكون معك بنفسي وإما أن أكف قومك؟ قال: نعم واخرت مين واحدة من ثنتني إما أن أكون 
فقال: ايل خندف فأجابه انس عنك عشرة آالف سيف فرجع إىل الناس فدعاهم إىل القعود وقد بدأ 

مث اندى ايل متيم فأجابه انس مث اندى: ايل سعد فلم يبق سعدي إال أجابه فاعتزل هبم مث نظر ما 
 فدخلوا فيما دخل فيه الناس.يصنع الناس فلما وقع القتال وظفر علي جاؤوا وافرين 

ع األحنف وأرسل إىل يف الناس خيذل من الفريقني مجيعا كما صن 2]كذلك[ أرسل عمران بن حصني
بين عدي فيما أرسل فاقبل رسوله حىت اندى على ابب مسجدهم: أال إن أاب جنيد عمران بن احلصني 

ز خضر وضأن أجز أصوافها مع أعن 3يقرئكم السالم ويقول لكم: وهللا ألن أكون يف جبل حضن
عدي مجيعا  وأشرب ألباهنا أحب إىل من أن أرمي يف شيء من هذين الصفني بسهم فقالت بنو

 يعنون أم املؤمنني. -بصوت واحد: إان وهللا ال ندع ثقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لشيء 
__________ 

 .23 – 22سورة الغاشية, اآلية  -1
 .502 – 4عن حممد وطلحة, ط  -2
 يف نسخة "حصني". -3
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فرقة مع علي وفرقة ال ترى القتال مع أحد من الفريقني : فرقة مع طلحة والزبري و 1وأهل البصرة فرق
وجاءت عائشة رضي هللا عنها من منزهلا الذي كانت فيه حىت نزلت يف مسجد احلدان يف األزد وكان 

شيمان فقال له كعب بن سور: إن اجلموع إذا تراءوا مل القتال يف ساحتهم ورأس األزد يومئذ صربة بن 
فأطعين وال تشهدهم واعتزل بقومك فإين أخاف أال يكون صلح وكن تستطع وإمنا هي حبور تدفق 

وراء هذه النطفة ودع هذين الغارين من مضر وربيعة فهما إخوان فإن اصطلحا فالصلح ما اردان وإن 
فقال صربة: أخشى أن يكون فيك  -كعب يف اجلاهلية نصرانيا وكان   -اقتتال كنا حكاما عليهم غدا 

رين أن أغيب عن إصالح بني الناس وأن أخذل أم املؤمنني وطلحة والزبري وإن شيء من النصرانية أأتم



 ردوا عليهم الصلح وأدع الطلب بدم عثمان ال أفعل ذلك أبدا فأطبق أهل اليمن على احلضور.
ن عند علي لقيه هالل بن وكيع بن مالك ابن عمرو فقال: ما بن قيس م 2]و[ ملا رجع األحنف

ا رأيك؟ قال: مكانفة أم املؤمنني أفتدعنا وأنت سيدان؟ قال: إمنا أكون رأيك قال: االعتزال فم
سيدكم غدا إذا قتلت وبقيت فقال هالل: هذا وأنت شيخنا؟ فقال: اان الشيخ املعصي وأنت 

فاعتزل هبم إىل وادي السباع واتبعت بنو حنظلة هالل  الشاب املطاع فاتبعت بنو سعد األحنف
 ء فقاتلوا.واتبعت بنو عمرو أاب اجلراب

__________ 
 .503 – 4حديث سيف هنا عن حممد وطلحة, ط  -1
 .504 – 4عن الضريس البجلي, عن ابن يعمر, ط  -2
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ن الفريقني كيسة وعجزه فقام ا هذا االمر وولوا هذياعتزلو  1]و[ ملا أقبل األحنف اندى: اي ألد
املنجاب بن راشد فقال: ايل الرابب ال تعتزلوا واشهدوا هذا األمر وتولوا كيسه ففارقوا فلما قال: 

وهو من بين عثمان  -ايل متيم اعتزلوا هذا األمر وولوا هذين الفريقني كيسه وعجزه قام أبو اجلرابء 
تعتزلوا هذا األمر وتولوا كيسه فكان أبو اجلرابء فقال: ايل عمرو ال  - بن مالك بن عمرو بن متيم

على بين عمرو بن متيم واملنجاب بن راشد على بين ضبة فلما قال: ايل زيد مناة اعتزلوا هذا االمر 
وولوا هذين الفريقني كيسه وعجزه قال هالل بن وكيع: ال تعتزلوا هذا األمر واندى: ايل حنظلة تولوا  

 وطاوعت سعد األحنف واعتزلوا إىل وادي السباع.فكان هالل على حنظلة  كيسه
وعلى بين سليم واألعجاز جماشع بن مسعود السلمي وعلى عامر زفر بن احلارث  2كان على هوازن

وعلى غطفان أعصر بن النعمان الباهلي وعلى بكر ابن وائل مالك بن مسمع واعتزلت عبد القيس 
يام واعتزل منهم مثل من بقي منهم عليهم سنان قام ومن بكر بن وائل قإىل علي إال رجال فإنه أ

وكانت األزد على ثالثة رؤساء: صربة بن شيمان ومسعود وزايد ابن عمرو والشواذب عليهم رجالن: 
وعلى سائر اليمن  -وهو لقب  -على مضر اخلريت بن راشد وعلى قضاعة والتوابع الرعيب اجلرمي 

 ذو اآلجرة احلمريي.
 ابلناس من الزابوقة يف موضع قرية األرزاق فنزلت مضر مجيعا وهم ال خرج طلحة والزبري فنزالف

 يشكون يف الصلح ونزلت ربيعة فوقهم مجيعا وهم ال



__________ 
 , يف نسخة "اي لزيد" وهو أد بن طاخبة, أصل متيم.504 – 4عن حممد, وعن أيب عثمان, ط  -1
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هم وهم ال يشكون يف الصلح وعائشة يف احلدان لح ونزلت اليمن مجيعا أسفل منيشكون يف الص
والناس يف الزابوقة على رؤسائهم هؤالء وهم ثالثون ألفا وردوا حكيما ومالكا إىل علي أبان على ما 

فارقنا عليه القعقاع فأقدم فخرجا حىت قدما عليه بذلك فارحتل حىت نزل عليهم حبياهلم فنزلت القبائل 
عة إىل ربيعة واليمن إىل اليمن وهم ال يشكون يف الصلح فكان بعضهم إىل قبائلهم مضر إىل مضر وربي

حبيال بعض وبعضهم خيرج إىل البعض وال يذكرون وال ينوون إال الصلح وخرج أمري املؤمنني فيمن معه 
على ثالثة وهم عشرون الفا وأهل الكوفة على رؤسائهم الذين قدموا معهم ذا قار وعبد القيس 

على ابن اجلارود والعمور على عبد هللا بن السوداء وأهل هجر على ابن األشج رؤساء: جذمية وبكر 
وبكر بن وائل من أهل البصرة على ابن احلارث ابن هنار وعلى دنور بن علي الزط والسباجبة وقدم 

 علي ذا قار يف عشرة آالف وانضم إليه عشرة آالف.
فوا وتكلموا فيما اختلفوا فيه فلم جيدوا أمرا خرج علي وطلحة والزبري فتواق فلما نزل الناس واطمأنوا

هو أمثل من الصلح ووضع احلرب حني رأوا األمر قد أخذ يف اإلنقشاع وأنه ال يدرك فافرتقوا عن 
 موقفهم على ذلك ورجع علي إىل عسكره وطلحة والزبري إىل عسكرمها.
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 :املعركة
عباس إىل طلحة والزبري وبعثامها من العشي حممد بن طلحة إىل عبد هللا بن  1وبعث علي من العشي

 علي وأن يكلم كل واحد منهما أصحابه فقالوا: نعم
__________ 
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ة والزبري إىل رؤساء أصحاهبما وأرسل علي إىل رؤساء فلما أمسوا وذلك يف مجادى اآلخرة أرسل طلح
أصحابه ما خال أولئك الذي هضوا عثمان فباتوا على الصلح وابتوا بليلة مل يبيتوا مبثلها للعافية من 
الذي أشرفوا عليه والنزوع عما اشتهى الذين اشتهوا وركبوا ما ركبوا وابت الذين أاثروا أمر عثمان 

 إجتمعوا على إنشاب أشرفوا على اهللكة وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها حىت بشر ليلة ابتوها قط قد
احلرب يف السر واستسروا بذلك خشية أن يفطن مبا حاولوا من الشر فغدوا مع الغلس وما يشعر هبم 
جرياهنم انسلوا إىل ذلك األمر انسالال وعليهم ظلمة فخرج مضريهم إىل مضريهم وربعيهم إىل ربعيهم 

اثر كل قوم يف وجوه أصحاهبم الذين إىل ميانيهم فوضعوا فيهم السالح فثار أهل البصرة و  وميانيهم
 .1هبتوهم

عبد الرمحن بن  2وخرج الزبري وطلحة يف وجوه الناس من مضر فبعثا إىل امليمنة وهم ربيعة يعبؤها
ما هذا؟ قالوا:  احلارث بن هشام وإىل امليسرة عبد الرمحن بن عتاب ابن أسيد وثبتا يف القلب فقال:

لمنا أن عليا غري منته حىت يسفك الدماء ويستحل احلرمة وأنه لن طرقنا أهل الكوفة ليال فقاال: قد ع
يطاوعنا مث رجعا أبهل البصرة وقصف أهل البصرة أولئك حىت ردوهم إىل عسكرهم فسمع علي 

قال: ما هذا؟ قال ذاك  وأهل الكوفة الصوت وقد وضعوا رجال قريبا من علي ليخربه مبا يريدن فلما
م بيتوان فرددانهم من حيث جاؤوا فوجدان القوم على رجل فركبوان واثر الرجل ما فجئنا إال وقوم منه

الناس وقال علي لصاحب ميمنة: إئت امليمنة وقال لصاحب ميسرته: إئت امليسرة ولقد علمت أن 
 طلحة والزبري غري منتهني حىت يسفكا

__________ 
 ذبوهم.هبتوهم: ك - 1
 أي يرأسها. - 2
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والسبئية ال تفرت إنشااب واندى علي يف الناس: ايها الناس   رمة وإهنما لن يطاوعاانالدماء ويستحال احل
كفوا فال شيء فكان من رأيهم مجيعا يف تلك الفتنة أال يقتتلوا حىت يبدؤوا يطلبون بذلك احلجة 



 على اآلخرين وال يقتلوا مدبرا وال جيهزون على جريح وال يتبعوا فكان مما اجتمع عليه 1ويستحقون
 ينهما.الفريقان واندوا فيما ب

كعب بن سور حىت أتى عائشة رضي هللا عنها فقال: أدركي فقد أىب القوم إال القتال لعل هللا   2وأقبل
يصلح بك فركبت والبسوا هودجها األدراع مث بعثوا مجلها وكان مجلها يدعى عسكرا محلها عليه 

وقفت فلم  -لغوغاء وكانت حبيث تسمع ا -يوت يعلي بن أمية اشرتاه مبائيت دينار فلما برزت من الب
تلبث أن مسعت غوغاء شديدة فقالت: ما هذا؟ قالوا: ضجة العسكر قالت: خبري أو بشر؟ قالوا: 
بشر قالت: فأي الفريقني كانت منهم هذه الضجة فهم املهزومون, وهي واقفة فوهللا ما فجئها إال 

خيل ركبته  4م غربادي السباع وجاء طلحة سهيف وجهه فسلك و  3اهلزمية فمضى الزبري من سننه
مكاان أنزل فيه  6دما وثقل قال لغالمه: اردفين وأمسكين وابغين 5بصفحة الفرس فلما إمتأل موزجه

 فدخل البصرة وهو يتمثل مثله ومثل الزبري:
__________ 

 يستحقون: يطلبون احلق. -1
 .507 – 4عن حممد وطلحة وأيب عمر, ط  -2
 : نصله.سنان الرمح -3
 يدري راميه.سهم غرب: ال  -4
 موزجه: حفه, واملوزج معرب من الفارسية, مجعه موازج. )أقرب املوارد( -5
 أبغىن مكاان: التمس يل مكاان. -6
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 حني أرمي فإن تكن احلوادث أقصدتين ... وأخطأهن سهمي
 فقد ضيعت حني تبعت سهما ... سفاها ما سفهت وضل حلمي

 الكسعي ملا ... شريت رضا بين سهم برغميندمت ندامة 
 أطعتهم بفرقة آل ألي ... فألقوا للسباع دمي وحلمي

 ]ويف رواية أخرى[ :
ه موىل له ينادي: يف صدر النهار اندى الزبري: أان الزبري هلموا إيل أيها الناس ومع 1وملا اهنزم الناس

الزبري حنو وادي السباع واتبعه فرسانه  أعن حواري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تنهزمون؟ وانصرف



وتشاغل الناس عنه ابلناس فلما رأى الفرسان تتبعه عطف عليهم ففرق بينهم فكروا عليه فلما عرفوه 
قعقاع يف نفر بطلحة وهو يقول: إيل عباد قالوا: الزبري! فدعوه فلما نفر فيهم علباء بن اهليثم ومر ال

حممد إنك جلريح وإنك عما تريد لعليل فادخل األبيات فقال: اي هللا الصرب الصرب! قال له: اي أاب 
غالم أدخلين وابغين مكاان فدخل البصرة ومعه غالم ورجالن فاقتتل الناس بعده فأقبل الناس يف 

اجلمل أطافت به مضر عادوا قلبا كما كانوا حيث التقوا هزميتهم تلك وهم يريدون البصرة فلما رأوا 
ووقفت ربيعة البصرة منهم ميمنة ومنهم ميسرة وقالت عائشة: خل اي كعب عن وعادوا إىل أمر جديد 

البعري وتقدم بكتاب هللا عز وجل فادعهم إليه ودفعت إليه مصحفا وأقبل القوم وأمامهم السبئية 
م كعب ابملصحف وعلي من خلفهم يزعهم وأيبون إال إقداما فلما خيافون أن جيري الصلح فاستقبله

ه رشقا واحدا فقتلوه ورموا عائشة يف هودجها فجعلت تنادي: اي بين البقية البقية دعاهم كعب رشقو 
 هللا هللا اذكروا هللا عز وجل واحلساب فيابون إال -ويعلو صوهتا كثرة  -

__________ 
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لناس إلعنوا قتلة عثمان وأشياعهم واقبلت الت: أيها اإقداما فكان أول شيء أحدثته حني أبوا أن ق
 تدعو.

وضج أهل البصرة ابلدعاء ومسع علي بن ايب طالب الدعاء فقال: ما هذه الضجة؟ فقالوا: عائشة 
تدعو ويدعون معها على قتلة عثمان وأشياعهم فأقبل يدعو ويقول: اللهم العن قتلة عثمان 

الرمحن بن احلارث: اثبتا مكانكما وذمرت الناس عتاب وعبد  وأشياعهم وأرسلت إىل عبد الرمحن ابن
حني رأت أن القوم ال يريدون غريمها وال يكفون عن الناس فازدلفت مضر البصرة فقصفت مضر 

الكوفة حىت زوحم علي فنخس علي قفا حممد وقال: امحل فنكل فأهوى علي إىل الراية ليأخذها منه 
على  1جتلدوا قدام اجلمل حىت ضرسوا واجملنباتر الكوفة فافحمل فرتك الراية يف يده ومحلت مض

ومع علي أقوام غري مضر فمنهم زيد بن صوحان فقال له رجل من قومه: تنح  2حاهلا ال تصنع شيئا
إىل قومك ما لك وهلذا املوقف ألست تعلم أن مضر حبيالك وأن اجلمل بني يديك وأن املوت دونه؟ 

فأصيب وأخوه سيحان وارتث صعصعة واشتدت احلرب وت ما أريد فقال: املوت خري من احلياة امل
فلما رأى ذلك علي بعث إىل اليمن وإىل ربيعة: أن اجتمعوا على من يليكم فقام رجل من عبد القيس 



فقال: ندعوكم إىل كتاب هللا عز وجل قالوا: وكيف يدعوان إىل كتاب هللا من ال يقيم حدود هللا 
فرمته ربيعة رشقا واحدا فقتلوه وقام مسلم بن عبد هللا  كعب بن سور!سبحانه ومن قتل داعي هللا  

 العجلي مقامه فرشقوه رشقا واحدا فقتلوه ودعت مين الكوفة مين البصرة فرشقوهم.
__________ 
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ه طلحة رضي هللا عنه وذهب فيه واصيب في 1نهار]و[ كان القتال األول يستحر إىل انتصاف ال
عائشة فاقتتلوا  2الزبري فلما أووا إىل عائشة وأىب أهل الكوفة إال القتال ومل يريدوا إال عائشة ذمرهتم

حىت تنادوا فتحاجزوا فرجعوا بعد الظهر فاقتتلوا وذلك يوم اخلميس يف مجادى اآلخرة فاقتتلوا صدر 
شة وتزاحف الناس فهزمت مين البصرة مين الكوفة وربيعة يف وسطه مع عائالنهار مع طلحة والزبري و 

البصرة ربيعة الكوفة وهند علي مبضر الكوفة إىل مضر البصرة وقال: إن املوت ليس منه فوت يدرك 
 اهلارب وال يرتك املقيم.

يمن فقتل على حني تزاحفتا قتاال شديدا يشبه ما فيه القلبان واقتتل أهل ال 3]و[ اقتتلت اجملنبتان
اية أمري املؤمنني من أهل الكوفة عشرة كلما أخذها رجل قتل مخسة من مهذان ومخسة من سائر ر 

 اليمن فلما رأى ذلك يزيد ابن قيس أخذها فثبتت يف يده وهو يقول:
 قد عشت اي نفس وقد غنيت ... دهرا فقطك اليوم ما بقيت

 أطلب طول العمر ما حييت
 ل منران بن أيب منران اهلمداين:شاعر قبله. وقاوإمنا متثلها وهو قول ال

 جردت سيفي يف رجال األزد ... أضرب يف كهوهلم واملرد
 كل طويل الساعدين هند

__________ 
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وفة زيد وصرع صعصعة مث سيحان مث عبد هللا بن ل الكوأقبلت ربيعة فقتل على راية امليسرة من أه
رقبة بن املغرية مث أبو عبيدة بن راشد ابن سلمى وهو يقول: اللهم أنت هديتنا من الضاللة 

واستنقذتنا من اجلهالة وابتليتنا ابلفتنة فكنا يف شبهة وعلى ريبة حىت قتل مث احلصني بن معبد ابن 
 : اي معبد قرب هلا بوها حتدب فثبتت يف يده.يقول النعمان فأعطاها ابنه معبدا وجعل

]و[ ملا رأت الكماة من مضر الكوفة ومضر البصرة الصرب تنادوا يف عسكر عائشة وعسكر علي: اي 
االطراف: األيدي واالرجل فما  1أيها الناس طرفوا إذا فرغ الصرب ونزع النصر فجعلوا يتوجؤون

أكثر يدا مقطوعة ورجال مقطوعة منها وال يدرى من هبا  رئيت وقعة قط قبلها وال بعدها وال يسمع
صاحبها وأصيبت يد عبد الرمحن بن عتاب يومئذ قبل قتله وكان الرجل من هؤالء وهؤالء إذا أصيب 

 شيء من أطرافه استقتل إىل أن يقتل.
م األمر حىت أرزت ميمنة الكوفة إىل القلب حىت لزقت به ولزقت ميسرة البصرة بقلبه 2]و[ اشتد

عوا ميمنة أهل الكوفة أن خيتلطوا بقلبهم وإن كانوا إىل جنبهم وفعل مثل ذلك ميسرة الكوفة ومن
وميمنة البصرة فقالت عائشة رضي هللا عنها ملن عن يسارها: من القوم قال صربة بن شيمان: بنوك 

 األزد قالت: اي آل غسان حافظوا اليوم جالدكم الذي كنا نسمع به ومتثلت:
__________ 

 .516 – 4توجؤون األطراف: يضربوهنم يف أيديهم وأرجلهم, ط ي -1
 .516 – 4عن الصعب بن عطية بن بالل, عن أبيه, ط  -2

(1/161) 

 

 الدت وشبيبوجالد من غسان اهل حفاظها ... وهنب وأوس ج
 وقالت ملن عن ميينها: من القوم؟ قالوا: بكر بن وائل قالت: لكم يقول القائل:

 ديد كأهنم ... من العزة القعساء بكر بن وائلوجاءوا الينا يف احل
إمنا ابزائكم عبد القيس فاقتتلوا أشد القتال من قتاهلم قبل ذلك وأقبلت على كتيبة بني يديها فقالت: 

: بنو انجية قالت: بخ بخ سيوف أبطحية وسيوف قرشية فجالدوا جالدا يتفادى منه من القوم؟ قالوا



يها مجرة اجلمرات! حىت إذا رقوا خالطهم بنو عدي وكثروا حوهلا مث أطافت هبا بنو ضبة فقالت: و 
فقالت: من أنتم؟ قالوا: بنو عدي خالطنا إخواننا فقالت: ما زال رأس اجلمل معتدال حىت قتلت بنو 

ويل فأقاموا رأس اجلمل مث ضربوا ضراب ليس ابلتعذير وال يعدلون ابلتطريف حىت إذا كثر ذلك ضبة ح
مجيعا راموا اجلمل وقالوا: ال يزال القوم أو يصرع وأرزت جمنتا علي فصارات يف وظهر يف العسكرين 

ريب برأس القلب وفعل ذلك أهل البصرة وكره القوم بعضهم بعضا وتالقوا مجيعا بقلبيهم وأخذ بن يث
 اجلمل وهو يرجتز وادعى قتل علباء بن اهليثم وزيد بن صوحان وهند بن عمرو فقال:

 يثريب ... قاتل علباء وهند اجلملي أان ملن ينكرين ابن
 وابن لصوحان على دين علي

حبريز وما إليك سبيل فإن كنت صادقا فاخرج من هذه الكتيبة إيل  1فناداه عمار: لقد لعمري لذت
 ام يف يد رجل من بين عدي حىتفرتك الزم

__________ 
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س عمارا حىت أقبل إليه فاتقاه عمار بدرقته فضربه فزحم النا كان بني أصحاب عائشة وأصحاب علي
فانتشب سيفه فيها فعاجله فلم خيرج فخرج عمار إليه ال ميلك من نفسه شيئا فأسف عمار لرجليه 

فقطعهما فوقع على أسته ومحله أصحابه فارتث بعد فأتى به علي فأمر بضرب عنقه وملا أصيب ابن 
 -ادى: من يبارز؟ فخنس عمار وبرز إليه إليه ربيعة العقيلي مث خرج فن يثريب ترك ذلك العدوي الزمام

 وهو ]أي ربيعة[ يقول: -والعدوي يدعى عمرة بن جبرة أشد الناس صوات 
 اي امنا أعق أم نعلم ... واألم تغدو ولدا وترحم

 أال ترين كم شجاع يكلم ... وختتلى منه يد ومعصم
 ه فمااتمث اضطراب فأثخن كل واحد منهما صاحب

ال عطية بن بالل: وحلق بنا من آخر النهار رجل يدعى احلارث من بين ضبة فقام مقام العدوي وق
 فما رأينا رجال قط أشد منه وجعل يقول:

 حنن بين ضبة أصحاب اجلمل ... ننعى ابن عفان أبطراف األسل
 1املوت أحلى عندان من العسل ... ردوا علينا شيخنا مث جبل



 ذ يرجتز ويقول:رابء يومئأبو اجل 2]و[ جعل
 أسامع أنت مطيع لعلي ... من قبل أن تذوق حد املشريف
 وخاذل يف احلق أزواج النيب ... أعرف قوما لست فيه بعين

__________ 
 جيل: أي حسب. - 1
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البصائر من أفناء مضر فكان ال أيخذ أحد لنجدات و ام املؤمنني يف حلقة من أهل ا 1]وقد[ كانت
ابلزمام إال كان حيمل الراية واللواء ال حيسن تركها وكان ال أيخذه إال معروف عند املطيفني ابجلمل 
فينتسب هلا: أان فالن ابن فالن فوهللا إن كانوا ليقاتلون عليه وإنه للموت ال يوصل إليه إال بطلبة 

إال قتل أو أفلت مث مل يعد وملا اختلط الناس ابلقلب جاء  صحاب عليوعنت وما رامه احد من أ
عدي بن حامت فحمل عليه ففقئت عينه ونكل فجاء األشرت فحامله عبد الرمحن بن عتاب بن أسيد 

 وإنه ألقطع منزوف فاعتنقه مث جلد به االرض عن دابته فاضطرب حتته فأفلت وهو جريض.
مام حىت يقول: أان فالن بن فالن اي أم املؤمنني فجاء عبد أخذ ابلز رجل في 2]و[ مبا أنه كان ال جييء

هللا بن الزبري فقالت حني مل يتكلم: من أنت؟ فقال: أان عبد هللا أان ابن أختك قالت: واثكل أمساء! 
وانتهى إىل اجلمل األشرت وعدي بن حامت فخرج عبد هللا بن حكيم بن حزام إىل  -تعين أختها  -

رت فاختلفا ضربتني فقتله األشرت ومشى إليه عبد هللا بن الزبري فضربه األشرت ليه األشاألشرت فمشى إ
على رأسه فجرحه جرحا شديدا وضرب عبد هللا األشرت ضربة خفيفة واعتنق كل واحد منهما صاحبه 

 .3وخرا إىل االرض يعرتكان فقال عبد هللا بن الزبري: "اقتلوين ومالكا"
قال: "واألشرت" وإن يل محر النعم وشد انس من أصحاب علي أن يكون وكان مالك يقول: ما أحب 

 وأصحاب عائشة فافرتقا وتنقذ كل واحد من الفريقني صاحبه.
__________ 
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: اي أمتاه مريين ابمرك قالت: آمرك أن تكون كخري مل فقالفأخذ بزمام اجل 1وجاء حممد بن طلحة
بين آدم إن تركت قال: فحمل فجعل ال حيمل عليه أحدا إال محل عليه ويقول: "حم ال ينصرون" 
واجتمع عليه نفر فكلهم ادعى قتله: املكعرب األسدي واملكعرب الضيب ومعاوية بن شداد العبسي 

 رمح ففي ذلك يقول قاتله منهم:ضهم ابلوعفان بن األشقر النصري فأنفذه بع
 وأشعث قوام آبايت ربه ... قليل األذى فيما ترى العني مسلم
 هتكت له ابلرمح جيب قميصه ... فخر صريعا لليدين وللفم

 يذكرين حم والرمح شاجر ... فهال تال حم قبل التقدم
 على غري شيء غري ان ليس اتبعا ... عليا ومن ال يتبع احلق يندم

ع بن عمرو لألشرت يؤلبه: يومئذ هل لك يف العود؟ فلم جيبه فقال: اي أشرت بعضنا أعلم القعقا  قال
بقتال بعض منك فحمل القعقاع وإن الزمام مع زفر بن احلارث وكان آخر من أعقب يف الزمام فال 

 وهللا ما بقي من بين عامر يومئذ شيخ إال أصيب قدام اجلمل فقتل فيمن قتل يومئذ ربيعة جد
 بن مسلم وزفر يرجتز ويقول:إسحاق 

 اي أمنا اي عيش لن تراعي ... كل بنيك بطل شجاع
 ليس بوهام وال براعي

__________ 
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 وقام القعقاع يرجتز ويقول:
 جهرانه ... وال يطاق ورد ما منعناه إذا وردان آجنا

 متثلها متثال.
ذلك اليوم زفر بن احلارث فزحف إليه القعقاع فلم يبق حول اجلمل عامري  1آخر من قاتل ]و[ كان

مكتهل إال أصيب يتسرعون إىل املوت وقال القعقاع: اي جبري بن دجلة صح بقومك فليعقروا اجلمل 



ان قال: ايل ضبة اي عمرو بن دجلة ادع يب إليك فدعا به فقال: أقبل أن يصابوا وتصاب أم املؤمنني ف
آمن حىت ارجع؟ قال: نعم قال: فاجتث ساق البعري فرمى بنفسه على شقه وجرجر البعري وقال 

القعقاع ملن يليه: أنتم آمنون واجتمع هو وزفر على قطع بطان البعري ومحال اهلودج فوضعاه مث أطافا 
 ن الناس.به وتفار من وراء ذلك م

وعقره جبري بن دجلة وقال: انكم آمنون كف  وتقدم علي وأحيط ابجلمل ومن حوله 2ملا أمسى الناس
 وقال علي يف ذلك حني أمسى واخننس عنهم القتال: -بعض الناس عن بعض 

__________ 
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 بصري إليك أشكو عجري وجبري ... ومعشرا عشوا علي
 فيت نفسي وقتلت معشريقتلت منهم مضرا مبضري ... ش

: اللهم اعط عثمان مين حىت يرضى فجاء سهم غرب وهو واقف فخل ركبته 1قال طلحة يومئذ
دما فلما ثقل قال ملواله: أردفين وابغين مكاان ال أعرف فيه فلم أر   2ابلسرج وثبت حىت امتأل موزجه
قنا القوم حىت انتهى به كب مواله وأمسكه وجعل يقول: قد حل. فر 3كاليوم شيخا أضيع دما ]مين[ 

 إىل دار من دور البصرة خربة وأنزله يف فيئها فمات يف تلك اخلربة ودفن رضي هللا عنه يف بين سعد.
مع علي يوم اجلمل ثلث اهل الكوفة ونصف الناس يوم الوقعة وكانت تعبيتهم مضر  4كانت ربيعة

املؤمنني ائذن لنا نقف عن مضر ففعل واليمن فقال بنو صوحان: اي أمري  ومضر وربيعة وربيعة واليمن
فأتى زيد فقيل له: ما يوقفك حيال اجلمل وحبيال مضر؟ املوت معك وإبزائك فاعتزل الينا فقال: 

 املوت نريد فأصيبوا يومئذ وأفلت صعصعة من بينهم.
__________ 
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ارث فقال يومئذ: ايل مضر عالم يقتل بعضكم : كان رجل منا يدعى احل1قال الصعب بن عطية
 بعضا؟ تبادرون ال ندري إال أان إىل قضاء وما تكفون يف ذلك.

 فاهنزم الناس وعائشة توقع الصلح فلم يفجأها يومئذ يف صدر النهار مع طلحة والزبري 2كان القتال
  3عائشة وعلي ... إال الناس فأحاطت هبا مضر ووقف الناس للقتال فكان القتال نصف النهار مع 

كعب بن سور أخذ مصحف عائشة وعلي فبدر بني الصفني يناشدهم هللا عز وجل يف دمائهم وأعطى 
رشقا واحدا فقتلوه رضي هللا عنه ومل ميهلوهم أن شدوا  درعه فرمى هبا حتته وأيت برتسه فتنكبه فرشقوه

 ة.عليهم والتحم القتال فكان أول مقتول بني يدي عائشة من أهل الكوف
كما صنع القلب بكعب   -: ارسلنا مسلم بن عبد هللا يدعو بين أبينا فرشقوه 4قال والد خملد بن كثري

املؤمنني وعائشة رضي هللا عنهما فقالت أم رشقا واحدا فقتلوه فكان أول من قتل بني يدي امري  -
 مسلم ترثيه:

__________ 
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 ال هم إن مسلما أاتهم
 ذ دعاهما للموت إ... مستسلم

 إىل كتاب هللا ال خيشاهم ... فرملوه من دم إذ جاهم
 وأمهم قائمة تراهم ... أيمترن الغي ال تنهاهم

وكان ابن يثريب قاضي البصرة قبل كعب  -جمنبتا الكوفة عشية اجلمل صاروا إىل القلب  1ملا اهنزمت
 -مام اجلمل على فرس ن واقفا أبن سور فشهدهم هو وأخوه يوم اجلمل ومها عبد هللا وعمرو فكا



فقال علي: من رجل حيمل على اجلمل؟ فانتدب له هند بن عمرو املرادي فاعرتضه ابن يثريب فاختلفا 
ضربتني فقتله ابن يثريب مث محل سيحان بن صوحان فاعرتضه ابن يثريب فاختلفا ضربتني فقتله ابن 

صعصعة فضربه فقتل ثالثة أجهز  له مث محليثريب مث محل علباء بن اهليثم فاعرتضه ابن يثريب فقت
 صعصعة وزيد فمات أحدمها وبقي اآلخر. 2عليهم يف املعركة: علباء وهند وسيحان وارتث

يوم اجلمل سبعون رجال من قريش كلهم يقتل وهو آخذ ابخلطام ومحل األشرت فاعرتضه  3أخذ اخلطام
هللا فاعتنقه فخر به وجعل يقول:  واثبه عبدو  4عبد هللا بن الزبري فاختلفا ضربتني ضربة األشرت فأمه

 "اقتلوين
__________ 

 عن سيف, عن الصعب بن حكيم بن شريك, عن أبيه عن جده. -1
 ارتث: محل جرحيا. -2
 .530 – 4عن عمرو بن حممد, عن الشعيب, ط  -3
 أمه: جرحه جرحا بليغا يف رأسه. -4
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 -قال:" واألشرت" وكانت له الف نفس ما جنا منها شيء  ولووكان الناس ال يعرفونه مبالك  -ومالكا 
وما زال يضطرب يف يدي عبد هللا حىت أفلت وكان الرجل إذا محل على اجلمل مث جنا مل يعد وجرح 

 يومئذ مروان وعبد هللا ابن الزبري.
 .1ارجتز يومئذ ابن يثريب

 أان ملن أنكرين ابن يثريب ... قاتل علباء وهند اجلملي
 حان على دين عليلصو وابن 

 وقال: من يبارز؟ فربز له رجل فقتله مث برز له آخر فقتله وارجتز وقال:
 أقتلهم وقد أرى عليا ... ولو أشأ أوجرته عمراي

فربز له عمار بن ايسر وإنه ألضعف من ابرزه وإن الناس ليسرتجعون حني قام عمار واان أقول لعمار 
وعليه سيف محائله تشف عنه  3محش الساقني 2ضيفان قمن ضعفه: هذا وهللا الحق أبصحابه وكا

 قريب من إبطه,
__________ 



 عن داود بن أيب هند, عن شيخ من بين ظبة. -1
 القضيف: الدقيق العظم, القليل اللحم. -2
 محش الساقني: دقيقهما. -3

(1/170) 

 

علي ابن يثريب ورمى أصحاب  2ربه عمار وأوهطهوض 1فيضربه ابن يثريب بسيفه فنشب يف حجفته
 .3ابحلجارة حىت أثخنوه وارتثوه

 :4ملا قال الضيب يوم اجلمل
 حنن بين ضبة أصحاب اجلمل ... ننعى ابن عفان أبطراف األسل

 ردوا علينا شيخنا مث جبل
 قال عمري بن أيب احلارث:

 6... حنن ضربنا صدره حىت اجنفل 5كيف نرد شيخكم وقد قحل
وقال  -عمرو أو جبري  -رجل من بين ضبه يقال له: ابن دجلة  ]كما مر معنا[ 7قد[ عقر اجلمل]و 

 وكان من أصحاب عائشة: -يف ذلك احلارث بن قيس 
 حنن ضربنا ساقه فاجندال ... من ضربة ابلنفر كانت فيصال

 لو مل نكون للرسول ثقال ... وحرمة القتسموان عجال
 من أصحاب علي. وقد حنل ذلك املثىن بن خمرمة

__________ 
 اجلحفة: الرتس. -1
 أوهطة: أضعفه وأثخنه ضراب. -2
 أي محلوه من املعركة جرحيا. -3
 عن سيف, عن محاد الربمجي, عن خارجة بن الصلت. -4
 قحل: مات وجف جلده )اللسان( . -5
 اجنفل: سقط. -6
 .531 – 4عن الصعب بن حكيم, عن أبيه عن جده, ط  -7
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 :صفة القتال يوم اجلمل
أيت شيئا أشبه بشيء من قتال القلب يوم اجلمل بقتال صفني لقد رأيتنا ندافعهم : ما ر 1عقاعقال الق

 أبسنتنا ونتكيء على ازجتنا وهم مثل ذلك حىت لو أن الرجال مشت عليها الستقلت هبم.
__________ 

 .532 – 4عن حممد بن نويرة, عن أيب عثمان, ط  -1

(1/172) 

 

 :إنزال هودج عائشة
الرحل واحتمال  3عمار بن ايسر عائشة وقد عقر اجلمل فقطعا غرضةو  2بن أيب بكرأتى حممد 

اهلودج فنحياه حىت أمرمها علي فيه أمره بعد قال: أدخالها البصرة فأدخالها دار عبد هللا بن خلف 
 اخلزاعي.

ن ظهر نفرا حبمل اهلودج من بني القتلى وقد كان القعقاع وزفر ابن احلارث انزاله ع 4]و[ أمر علي
فوضعاه إىل جنب البعري فاقبل حممد بن أيب بكر إليه ومعه نفر فأدخل يده فيه فقالت: من البعري 

هذا؟ قال: أخوك الرب قالت: عقوق قال عمار بن ايسر: كيف رأيت ضرب بنيك اليوم اي أمه؟ 
 قالت: من أنت؟ قال: أان إبنك البار عمار قالت: لست لك أبم قال: بلى وإن كرهت. قالت:

مت وأتيتم مثل ما نقمتم هيهات وهللا لن يظفر من كان هذا رأبه وأبرزوها هبودجها من فخرمت إن ظفر 
 القتلى

__________ 
 .532 – 4عن حممد بن نويرة, عن أيب عثمان, ط  -1
 .533 – 4عن حممد بن راشد السلمي, عن ميسرة أيب مجيلة, ط  -2
 الغرضة للرحل كاحلزام للسرج. -3
 .533 – 4وطلحة, ط عن حممد  -4
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مما فيه من النبل وجاء أعني بن ضبيعة  1صبووضعوها ليس قرهبا أحد وكأن هودجها فرخ مق
اجملاشعي حىت أطلع يف اهلودج فقالت: إليك لعنك هللا فقال: وهللا ما أرى إال محرياء قالت: هتك هللا 

ورمي به عرايان يف خربة من  سرتك وقطع يدك وأبدى عورتك فقتل ابلبصرة وسلب وقطعت يده
 يغفر هللا لنا ولكم قالت غفر هللا لنا ولكم. خرابت األزد فانتهى إليها علي فقال: اي أمه

 .2]ويف رواية اخرى[ 
انتهى حممد بن ايب بكر ومعه عمار فقطع االنساع عن اهلودج واحتماله فلما وضعاه أدخل حممد يده 

أخية هل أصابك شيء؟ قالت: ما أنت من ذاك؟ قال:  وقال: اخوك حممد فقالت: مذمم قال: اي
بل اهلداة وانتهى إليها علي فقال: كيف أنت اي أمه؟ قالت خبري قال:  فمن إذن؟ الضالل؟ قالت:
 يغفر هللا لك قالت: ولك.

من آخر الليل خرج حممد بعائشة حىت أدخلها البصرة فأنزهلا يف دار عبد هللا بن خلف  3وملا كان
الدار وهي صفية ابنة احلارث بن طلحة بن أيب طلحة ابن عبد العزي بن عثمان بن عبد  اخلزاعي على

 ام طلحة الطلحات بن عبد هللا ابن خلف.
__________ 

 يف نسخة "معضب", والفرخ: الزرع اذا هتيأ لالنشقاق بعدما يطلع. ومقصب: أي ذو أانبيب. - 1
 .534 – 4, ط عن الصعب بن حكيم ابن شريك, عن أبيه, عن جد - 2
 .534 – 4عن حممد وطلحة, ط  - 3
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 يف قول الواقدي[ . 36ادى اآلخرة سنة ]وكانت الواقعة يوم اخلميس لعشر خلون من مج

(1/174) 

 

 :مقتل الزبري بن العوام
يوم اجلمل عن طلحة والزبري ومضى الزبري رضي هللا عنه حىت مر بعسكر األحنف  1ملا اهنزم الناس

وقال للناس: من أيتينا خبربه؟ فقال: عمرو بن جرموز  2رآه وأخرب به قال: وهللا ما هذا خبيارفلما 
قال: ما وراءك؟ قال: إمنا  –شديد الغضب وكان  -ألصحابه: أان فاتبعه فلما حلقه نظر إليه الزبري 



ل؟ أردت أن أسألك فقال غالم للزبري يدعى عطية كان معه: إنه معد فقال: ما يهولك من رج
وحضرت الصالة فقال ابن جرموز: الصالة فقال الزبري: الصالة فنزال واستدبره ابن جرموز فطعنه من 

حه وخلى عن الغالم فدفنه بوادي السباع درعه فقتله وأخذ فرسه وخامته وسال 3خلفه يف جرابن
ىل علي وابن ورجع إىل الناس ابخلرب فأما األحنف فقال: وهللا ما أدري أحسنت أم اسأت؟ مث احندر إ

جرموز معه فدخل عليه فأخربه فدعا ابلسيف فقال: سيف طاملا جلى الكرب عن وجه رسول هللا 
على األحنف فقال: تربصت فقال: ما كنت  صلى هللا عليه وسلم وبعث بذلك إىل عائشة مث أقبل

بعيد وأنت  أراين إال قد أحسنت وأبمرك كان ما كان اي أمري املؤمنني فارفق فإن طريقك الذي سلكت
إيل غدا أحوج منك أمس فاعرف إحساين واستصف موديت لغد وال تقولن مثل هذا فإين مل أزل لك 

 انصحا.
__________ 

 .543 – 4هللا, عن أبيه, ط  عن سيف, عن الوليد بن عبد -1
 أي ابختيار منه إمنا اضطر إىل ذلك؟ -2
 اجلرابن: اجليب. -3
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 :فى ومضى يف البالدمن اهنزم يوم اجلمل فاخت
يف صدر يوم اهلزمية راجال حنو املدينة فقتله ابن جرموز وخرج عتبة بن أيب سفيان وعبد  1ومضى الزبري

الرمحن وحيىي ابنا احلكم يوم اهلزمية قد شججوا يف البالد فلقوا عصمة بن أبري التيمي فقال: هل لكم 
 جواري إىل احلول فمضى هبم نعم قال: فأنتم يف يف اجلوار؟ قالوا: من أنت؟ قال عصمة بن أبري قالوا:

مث محاهم وأقام عليهم حىت برئوا مث قال: اختاروا أحب بلد إليكم أبلغكموه قالوا: الشام فخرج هبم 
يف اربعمائة راكب من تيم الرابب حىت إذا وغلوا يف بالد كلب بدومة قالوا: قد وفيت ذمتك وذممهم 

 ذلك يقول الشاعر: وقضيت الذي عليك فارجع فرجع ويف
 ويف ابن أبري والرماح شوارع ... آبل أيب العاصي وفاء مذكرا

وأما ابن عامر فإنه خرج أيضا مشججا فتلقاه رجل من بين حرقوص يدعى مراي فدعاه للجوار فقال 
نعم فأجاره واقام عليه؟ وقال: اي البلدان أحب إليك؟ قال: دمشق فخرج به يف ركب من بين 

وكان مع عائشة واصيب يف الوقعة ابنه أو أخوه  -ارثة بن بدر وا به دمشق وقال ححرقوص حىت بلغ



 .2زراع
 أاتين من األنباء ان ابن عامر ... أانخ والقى يف دمشق املراسيا

__________ 
 .535 – 4عن حممد وطلحة, ط  -1
 يف نسخة "دراع". -2
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هلزمية فقال هلم: اعلموا مالك بن مسمع مبكاين يوم اوأوى مروان بن احلكم إىل أهل بيت من عنزة 
فأتوا مالكا فأخربوه مبكانه فقال الخيه مقاتل: كيف نصنع هبذا الرجل الذي قد بعث إلينا يعلمنا 

مبكانه؟ قال: أبعث ابن أخي فأجره والتمسوا له األمان من علي فإن آمنه فذاك الذي حنب وإن مل 
ه جالدان دونه أبسيافنا فإما أن نسلم وإما أن هنلك كراما وقد عرض ليؤمنه خرجنا به وأبسيافنا فإن 

استشار غريه من أهله من قبل يف الذي استشار فيه مقاتال فنهاه فأخذ برأي أخيه وترك رأيهم فأرسل 
إليه فأنزله داره وعزم على منعه إن اضطر إىل ذلك وقال: املوت دون اجلوار وفاء وحفظ هلم بنو 

فعوا به عندهم وشرفوهم بذلك وأوى عبد هللا بن الزبري إىل دار رجل من األزد وانت مروان ذلك بعد
يدعى وزيرا وقال: إئت أم املؤمنني فأعلمها مبكاين وإايك أن يطلع على هذا حممد بن أيب بكر فأتى 

د ه حممعائشة رضي هللا عنها فأخربها فقالت: علي مبحمد فقال: اي أم املؤمنني إنه قد هناين أن يعلم ب
فأرسلت إليه فقالت: إذهب مع هذا الرجل حىت جتيئين اببن اختك فانطلق معه فدخل ابألزدي على 

: جئتك وهللا مبا كرهت وأبت أم املؤمنني إال ذلك فخرج عبد هللا وحممد ومها 1ابن الزبري قال
هللا ابن  ر عبديتشامتان فذكر حممد عثمان فشتمه وشتم عبد هللا حممدا حىت انتهى إىل عائشة يف دا

وأرسلت  -وكان عبد هللا بن خلف قبل يوم اجلمل مع عائشة وقتل عثمان أخوه مع علي  -خلف 
عائشة يف طلب من كان جرحيا فضمت منهم انسا وضمت مروان فيمن ضمت فكانوا يف بيوت 

 الدار.
__________ 

 .537 – 4ط  -1
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بن عمرو على عائشة يف أول من دخل قعقاع وعلي يف عسكره ودخل ال 1وغشي الوجوه عائشة
فسلم عليها فقالت: إين رأيت رجلني ابألمس اجتلدا بني يدي وارجتزا بكذا فهل تعرف كوفيك 
منهما؟ قال: نعم ذاك الذي قال: "أعق أم نعلم" وكذب وهللا إنك ألبر أم نعلم ولكن مل تطاعي 

فأتى عليا فأخربه أن عائشة سألته  ة وخرجفقالت: وهللا لوددت أين مت قبل هذا اليوم بعشرين سن
 فقال: وحيك من الرجالن قال ذلك أبو هالة الذي يقول:

 كيما أرى صاحبه عليا
 فقال: وهللا لوددت أين مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة فكان قوهلما واحدا.

ومئذ يف جوف الليل ودخل البصرة من كان يطيق اإلنبعاث منهم وسألت عائشة ي 2وتسلل اجلرحى
ن عدة من الناس منهم من كان معها ومنهم من كان عليها وقد غشيها الناس وهي يف دار عبد هللا ع

بن خلف فكلما نعي هلا منهم واحد قالت: يرمحه هللا فقال هلا رجل من أصحاهبا: كيف ذلك؟ قالت:  
 طالب بن أيب كذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فالن يف اجلنة وفالن يف اجلنة وقال علي

 يومئذ: إين الرجو أال يكون أحد من هؤالء نقى قلبه إال أدخله هللا اجلنة.
 : ما نزل على النيب صلى هللا عليه وسلم آية أفرح له من قول هللا عز وجل:3قال علي

__________ 
 .537 – 4عن حممد وطلحة, ط  -1
 .537 – 4عن حممد وطلحة, ط  -2
 .537 – 4ط  ن علي,عن عطية, عن أيب أيوب, ع -3
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فقال صلى هللا عليه وسلم: "ما  1ا َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويـَْعُفو َعْن َكِثرٍي{ }َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبمَ 
أصاب املسلم يف الدنيا من مصيبة يف نفسه فبذنب وما يعفو هللا عز وجل عنه أكثر وما أصابه يف 

الدنيا  ال يعتد عليه فيه عقوبة يوم القيامة وما عفا هللا عز وجل عنه يف الدنيا فهو كفارة له وعفو منه
 فقد عفا عنه وهللا أعظم من أن يعود يف عفوه".

__________ 
 .30سورة الشورى, اآلية  -1
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 :دفن القتلى وتوجع علي عليهم
س إىل مواتهم فخرجوا ن ايب طالب يف عسكره ثالثة أايم ال يدخل البصرة وندب الناب 2وأقام علي

إليهم فدفنوهم فطاف علي معهم يف القتلى فلما أيت بكعب بن سور قال: زعمتم أمنا خرج معهم 
يقول  -السفهاء وهذا احلرب قد ترون وأتى على عبد الرمحن بن عتاب فقال: هذا يعسوب القوم 

هتم وجعل علي كلما مر يعين أهنم قد كانوا اجتمعوا عليه ورضوا به لصال -يفون به الذي كانوا يط
برجل فيه خري قال: زعم من زعم أنه مل خيرج إلينا إال الغوغاء هذا العابد اجملتهد وصلى على قتالهم 
من أهل البصرة وعلى قتالهم من أهل الكوفة وصلى على قريش من هؤالء وهؤالء فكانوا مدنيني 

من شيء مث بعث به إىل مسجد  كيني ودفن علي األطراف يف قرب عظيم ومجع ما كان يف العسكروم
البصرة أن من عرف شيئا فليأخذه إال سالحا كان يف اخلزائن عليه مسة السلطان فإنه ملا بقي مل يعرف 

وإمنا كان  خذوا ما أجلبوا به عليكم من مال هللا عز وجل ال حيل ملسلم من مال املسلم املتويف شيء
 ن.من السلطا 3ذلك السالح يف أيديهم من غري تنفيل

__________ 
 .538 – 4عن حممد وطلحة, ط  -2
 .539 – 4أي حممد وطلحة من السلطان, ط  -3
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 :عدد قتلى اجلمل
ل عشرة آالف نصفهم من أصحاب علي ونصفهم من أصحاب عائشة حول اجلم 1كان قتلى اجلمل

سمائة من متيم من االزد ألفان ومن سائر اليمن مخسمائة ومن مضر ألفان ومخسمائة من قيس ومخ
وألف من بين ضبة ومخسمائة من بكر بن وائل وقيل: قتل من أهل البصرة يف املعركة االوىل مخسة 

ركة الثانية مخسة آالف فذلك عشرة آالف قتيل من أهل البصرة آالف وقتل من أهل البصرة يف املع
رأ القرآن سوى ومن أهل الكوفة مخسة آالف وقتل من بين عدي يومئذ سبعون شيخا كلهم قد ق

 الشباب ومن مل يقرأ القرآن.



 وقالت عائشة رضي هللا عنها: ما زلت أرجو النصر حىت خفيت أصوات بين عدي.
__________ 
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 :ادخول عائشة على علي ومعاقبته من أساء إليه
ه مث دخل البصرة فأاته الناس مث راح إىل ودخل علي البصرة يوم االثنني فانتهى إىل املسجد فصلى في

عائشة على بغلته فلما انتهى إىل دار عبد هللا بن خلف وهي أعظم دار ابلبصرة وجد النساء يبكني 
ما رأته قالت: اي تبكي فل 2ابنة احلارث خمتمرة 1على عبد هللا وعثمان ابين خلف مع عائشة وصفية

هللا بنيك منك كما أيتمت ولد عبد هللا منه فلم يرد عليها أيتم  3علي اي قاتل األحبة اي مفرق اجلمع
شيئا ومل يزل على حاله حىت دخل على عائشة فسلم عليها وقعد عندها وقال هلا: جبهتنا صفية أما 

 إين مل أرها منذ كانت جارية حىت اليوم فلما
__________ 

 تمرة: أي واضعة اخلمار على وجهها.خم -2
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وأشار إىل األبواب من  -ف بغلته وقال: اما هلممت خرج علي أقبلت عليه فأعادت عليه الكالم فك
وكان أانس  -أن أفتح هذا الباب واقتل من فيه مث هذا فاقتل من فيه مث هذا فاقتل من فيه  -الدار 

فسكتت فخرج علي  -عندها فتغافل عنهم من اجلرحى قد جلئوا إىل عائشة فأخرب علي مبكاهنم 
ه املرأة فغضب وقال: صه ال هتتكن سرتا وال تدخلن دارا وال فقال رجل من األزد وهللا ال تفلتنا هذ

هتيجن امرأة أبذى وإن شتمن أعراضكم وسفهن أمراءكم وصلحاءكم فإهنن ضعاف ولقد كنا نؤمر 
أة ويتناوهلا ابلضرب فيعري هبا عقبه من بعده فال ابلكف عنهن وإهنن ملشركات وإن الرجل ليكايفء املر 

فانكل به شرار الناس ومضى علي فلحق به رجل فقال: اي أمري املؤمنني  يبلغين عن أحد عرض المرأة
قام رجالن ممن لقيت على الباب فتناوال من هو أمض لك شتيمة من صفية قال: وحيك لعلها عائشة 



 دار فقال أحدمها:قال: نعم قام رجالن منهم على ابب ال
 جزيت عنا أمنا عقوقا

 وقال اآلخر:
 اي أمنا تويب فقد خطيت

فبعث القعقاع بن عمرو إىل الباب فأقبل مبن كان عليه فأحالوا على رجلني فقال: اضرب أعناقهما مث 
 قال: ألهنكنهما عقوبة فضرهبما مائة مائة وأخرجهما من ثياهبما.

 هلما عجل وسعد ابنا عبد هللا.يقال  1]و[ مها رجالن من أزد الكوفة
__________ 
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 :ال عليهمبيعة أهل البصرة عليا وقسمه ما يف بيت امل
ابيع األحنف من العشي ألنه كان خارجا هو وبنو سعد مث دخلوا مجيعا البصرة فبايع أهل البصرة 

ي أهل البصرة حىت اجلرحى واملستأمنة فلما رجع مروان حلق مبعاوية وقال على راايهتم وابيع عل
 قائلون: مل يربح املدينة حىت فرغ من صفني.

ة نظر يف بيت املال فإذا فيه ستمائة ألف وزايدة فقسمها على من من بيعة أهل البصر  1وملا فرغ علي
لكم إن أظفركم هللا عز وجل شهد معه ]الوقعة[ فأصاب كل رجل منهم مخسمائة مخسمائة وقال: 

 ابلشام مثلها إىل اعطياتكم وخاض يف ذلك السبئية وطعنوا على علي من وراء وراء.
__________ 

 .541 – 4عن حممد وطلحة, ط  -1
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 :سرية علي فيمن قاتل يوم اجلمل
اال فقال على جريح وال يكشف سرتا وال أيخذ م 3أال يقتل مدبرا وال يدفف 2ة عليكان من سري 

قوم يومئذ: ما حيل لنا دماءهم وحيرم علينا امواهلم؟ فقال علي: القوم أمثالكم من صفح عنا فهو منا 



وحنن منه ومن جل حىت يصاب فقتاله مين على الصدر والنحر وإن لكم يف مخسه لغىن فيومئذ تكلمت 
 وارج.اخل

__________ 
 .541 – 4عن حممد بن راشد, ط  -2
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 :خروج عائشة من البصرة إىل مكة
فكان وجهها من البصرة وانصرف مروان واالسود ابن أيب البخرتي إىل املدينة  1مكة قصدت عائشة

 من الطريق وأقامت عائشة مبكة إىل احلج مث رجعت إىل املدينة.
__________ 
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 :له ابلكوفةكتابة علي إىل عام
 حني كتب يف أمرها وهو يومئذ مبكة: 2لفتح إىل عامله ابلكوفةوكتب علي اب

فناء من  -من عبد هللا علي امري املؤمنني أما بعد فإان التقينا يف النصف من مجادى اآلخرة ابخلريبة 
ن أصيب فأعطاهم هللا عز وجل سنة املسلمني وقتل منا ومنهم قتلى كثرية وأصيب مم -أفنية البصرة 

 ثىن وهند بن عمرو وعلباء بن اهليثم وسيحان وزيد ابنا صوحان وحمدوج.منا مثامة بن امل
 ]وكتب عبيد هللا بن رافع وكان الرسول زفر بن قيس إىل الكوفة ابلبشارة يف مجادى اآلخرة[ .

بيوم اجلمل يوم اخلميس قبل أن تغرب الشمس من نسر مر مبا حول  3]وقد[ علم أهل املدينة
فتأمله الناس فوقع فإذا كف فيها خامت نقشه "عبد الرمحن بن عتاب" وجفل املدينة معه شيء متعلقه 

 من بني مكة واملدينة من أهل
__________ 
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 النسور من االيدي واألقدام. لوقعة مما ينقل إليهمالبصرة من قرب البصرة أو بعد وقد علموا اب
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 :جتهيز علي عائشة وإرساهلا إىل املدينة
علي عائشة بكل شيء ينبغي هلا من مركب أو زاد أو متاع وأخرج معها كل من جنا ممن خرج  1هزوج

 معها إال من أحب املقام واختار هلا أربعني امرأة من نساء أهل البصرة املعروفات وقال: جتهز اي حممد
لناس فبلغها فلما كان اليوم الذي ترحتل فيه جاءها حىت وقف هلا وحضر الناس فخرجت على ا

وودعوها وودعتهم وقالت: اي بين تعتب بعضنا على بعض استبطاء واستزادة فال يعتدن أحد منكم 
 على أحد بشيء بلغه من ذلك إنه وهللا ما كان بيين وبني علي يف القدمي إال ما يكون بني املرأة

برت ما كان وأمحائها وإنه عندي على معتبيت من االخيار وقال علي: اي أيها الناس صدقت وهللا و 
 بيين وبينها إال ذلك وإهنا لزوجة نبيكم صلى هللا عليه وسلم يف الدنيا واآلخرة.

 هـ وشيعها علي أمياال وسرح بنيه معها يوما. 36وخرجت يوم السبت لغرة رجب سنة 
 يف بن عمر املتعلقة مبقتل عثمان ووقعة اجلمل[ .]متت نصوص رواية س

__________ 
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