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آذار عام  ٢٣في يوم ولد الشهيد عبد الزهراء عثمان محمد
سول هـ وقد كانت والدته في يوم والدة ر١٣٦٢م والموافق ١٩٤٣

في السابع عشر من ربيع األول، حيث أن المعمول به عند اهللا
في العراق ولبنان وغيرها من بالد المسلمين، شيعة أهل البيت

كانت في اليوم المذكور، إنهم يرجحون أن والدة رسول اهللا
بذلك والمشهورة عند الطائفة، اعتماداً على روايات أهل البيت

م السادس من أئمة أهل ويصادف هذا اليوم مولد اإلما
اإلمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين المعروف البيت

  .يهم جميعاً آالف التحية والسالمبالصادق عل
 التابعة إدارياً إلى مدينة البصرة )الهوير(وكانت والدته في قرية 
  .الواقعة في جنوب العراق

قد كان الشهيد عبد الزهراء عثمان محمد الولد البكر لوالده، و
 بسب مشاهدته في المنام رؤيا قبل والدته )عبد الزهراء (اه والدهسّم
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، فاعتقد )عبد الزهراء(بـ، إن إنساناً ناداه بضرورة تسمية نفسه يامأب
  ...وهكذا كان... أن المقصود بذلك وليده، وليس هو

א 

  دخل بين الرابعة والخامسة من عمره في الكتّاب لتعليم القرآن،
 وما حولها من القرى القريبة )الهوير(كن في منطقة حيث لم ي

مدرسة ابتدائية، وال غيرها، وكانت األمية متفشية جداً في هذه 
المناطق وغيرها من مناطق العراق، وفي المنطقة الجنوبية على نحو 

  . الخصوص، ولوال الكتاتيب القليلة، النعدمت القراءة والكتابة
< درسة الهوير االبتدائيةم>م أسست الحكومة ١٩٥٢وفي عام 

ودخل فيها في الصف األول االبتدائي، وبعد إكمال دراسته االبتدائية 
  .كم عن محل سكنه٣٠مدينة القرنة التي تبعد حوالي انتقل إلى 

... أكمل الدراسة في قضاء القرنة، وحصل على شهادة المتوسطة
ي إذا ولم يكن في البصرة يوم ذاك جامعة، وإنما على الطالب البصر

 يكمل دراسته الجامعية أن يذهب إلى بغداد، مما اضطره إلى أنأراد 
  .الدراسة في دار المعلمين

 ومارس مهنة التدريس في م١٩٦٤ دراسته األكاديمية عام ىأنه
م، حيث دّرس ١٩٨٠م إلى عام ١٩٦٥العراق والكويت في عام 

  .فةالعربية والتاريخ واالجتماعيات في المدارس وعلى مراحل مختل
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م، ١٩٦٧هتم بالتأليف والتثقيف، وكتابة المقاالت العلمية منذ عام إ
م، بعد مشاركته في مسابقة ١٩٦٩حتى صدر له أول كتاب عام 

حيث فاز التأليف العالمية عن سيرة الصديقة فاطمة بنت الرسول
  . بالجائزة الثانيةالزهراء فاطمة بنت محمدكتابه 

ية والعلمية، حيث صدرت له عشرات ثم واصل الكتابة الفكر
  :الكتب في السيرة، العقيدة، التاريخ، السياسة، والثقافة العامة منها

  . عرض ميسر لسيرته الطاهرةـ محمد رسول اهللا١
  . عرض ميسر لسيرته الطاهرةـ أمير المؤمنين٢
  . ـ فاطمة بنت محمد٣
  . بين المحنة والمقاومةIـ الصديقة الزهراء٤
  . إلمام الحسنـ سيرة ا٥
  . ـ سيرة اإلمام الحسين٦
  .ـ خلفيات ثورة الحسين٧
  . قراءة جديدةـ ثورة الحسين٨
  . ـ اإلمام علي بن الحسين٩
  . سيرة اإلمام الباقرـ ١٠
  . ـ  الحركة التغييرية عند اإلمام الصادق١١
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  . ـ  هكذا تحدث الرضا١٢
  . سياسيةمكانته الدينية، ظروفه الـ  اإلمام الجواد١٣
  . ـ  المعارضة السياسية في تجربة أمير المؤمنين١٤
  . ـ  اإلمامة في الرسالة اإلسالمية١٥
  . ـ  التعددية وأخالقية الحوار في اإلسالم١٦
  . ـ  التعددية والحوار١٧
  . ـ  الشهيد الصدر رائد حركة التغيير في العراق١٨
  . ـ  هكذا نقرأ التاريخ١٩
  . إلسالممكانة اإلنسان في اـ ٢٠
  . دور المساجد في حياة المسلمينـ ٢١
  . أبحاث في شؤون النهضةـ ٢٢
  . الحجاب اإلسالميـ ٢٣
  . ـ  المرأة ودورها المغيب٢٤
  . المرأة في ظل المجتمع اإلسالميـ ٢٥
  . أم المؤمنين خديجة بنت خوّيلد سالم اهللا عليهاـ ٢٦
  .  أبو طالب الصحابي المفترى عليهـ٢٧
  . ى الطريقمعالم علـ ٢٨
  . من حصاد التجربة ـ٢٩
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الكتاب  (واته ـ ظروفه ـ معطياته الحضاريةر: حديث الغدير ـ٣٠
الذي فاز بالجائزة الثانية في مسابقة التأليف العالمية للكتابة عن 

  . )الغدير، بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً عليه
  . سيرته ومسنده: شاه عبد العظيم الحسني ـ٣١
  . عرض للمباديء العامة: سالمية التربية اإلـ٣٢
م الكتاب الذي كان يطبع باس(اإلسالم ورسالته الخالدة ـ ٣٣
  . )دالمجد أبو محم
  . دراسـة في المداليـل واألهـداف: آية التطهيـر ـ٣٤
  . محاولـة لتقويـم المنهـجسيرة األئمـةـ ٣٥
  . العقـدة القرشيـة في حركـة أحداث التاريـخـ ٣٦
  . بحاث سياسيةـ قضايا وأ٣٧
  . الفقر دراسة وعالج ـ٣٨
  . للشيخ الصدوق التوحيد تلخيص كتابـ ٣٩
  .  تحقيق كتاب الملهوف على قتلى الطفــوف ـ٤٠
  . الشباب مشاكل وحلول ـ٤١
  .  ـ القيمة الحضارية للشريعة اإلسالمية٤٢
  . ـ تفسير سورة القدر٤٣
  .ـ تفسير سورة التوحيد٤٤
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  .رـ تفسير سورة التكاث٤٥
  .ـ تفسير سورة الكوثر٤٦
  .ـ مكانة الصحابة عند المسلمين٤٧
  . ـ هل يحتاج القرآن إلى قيم٤٨
  .ـ االختالف المركزي بين السنة والشيعة٤٩
  .في البناء والتغييرـ من بنود منهاج األئمة٥٠
المفاصل الرئيسية لقضية اإلمامة من خالل حديث اإلمام  ـ٥١

  .الصادق
  .ها اهللاـ المرأة التي زوج٥٢
  .ـ حول تشكيل العقل السليم٥٣
  .ـ الثورة اإلسالمية في إيران من منظور حضاري٥٤
  .ـ ضوء على خط السير٥٥
  ـ لماذا الصوم؟٥٦
  .لولده محمد بن الحنفيةـ وصية اإلمام علي٥٧
  .ـ بين المسـاواة والمرونـة٥٨
  .ـ الهدف واألسلوب٥٩
  .  بعد وفاتهالكتاب الذي أوصى بطبعهـ صفحات من أيامي ٦٠
الكتاب الذي ـ حوارات في الحركة اإلسالمية المعاصرة ٦١

  . أوصى بطبعه بعد وفاته
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  . في مدينة البصرةيـ التحرك اإلسالم٦٢
  .النصوص الكاملة ـ ـ نهج البالغة٦٣
  .ـ اإلسالم مباديء وتطبيقات٦٤
  . ـ تاريخ الشيعة المعاصر٦٥

ت والكراسات التي وهناك مجموعة كبيرة من األبحاث والدراسا
 في مؤسسة الشهيد عز )هذا بالغ للناس(سوف تنشر ضمن سلسلة 
  :الدين سليم الثقافية، منها

  .ـ اإلنفاق في الشريعة اإلسالمية١
  .ـ التبشير٢
  .ـ األصالـة والتجديـد٣
  .ـ قضية النبوة من خالل المنطق العلمي٤
  ـ اإلمامة لماذا وإلى أين؟٥
  .الوسائلدراسة في : ـ دعوة محمد٦
  .ـ الحج٧
  .ـ على طريـق النهضـة٨
  .ـ حـول مفهـوم االنغـالق علـى الـذّات٩
  .ـ صلح اإلمام الحسن١٠
  .ـ نظرة قرآنية للعمل االجتماعي١١
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  .ـ موقفنا من المصطلحات الحديثة١٢
  .ـ هوامش على دفتر التاريـخ١٣
  .ـ التاريـخ يعيد نفسـه١٤
  . العملالمعيار اإلسالمي لتقييم: ـ النية١٥
  .ـ حول عبد اهللا بن سبأ١٦
  . ـ تعدد الرساالت١٧
  .األبعاد والمضامين: ـ العبادة في اإلسالم١٨

  واإلعالميالعمل الثقافي 
منذ الستينيات عرف الشهيد عز الدين سليم في الصحف 

  :  والمجالت الثقافية في العراق والكويت ولبنان، نذكر منها
  .ف األشرف مجلة التضامن اإلسالمي ـ النجـ١
  . مجلة رسالة اإلسالم ـ بغدادـ٢
  . مجلة المنطلق ـ بيروتـ٣
  .  مجلة الجهاد ـ طهرانـ٤
  . مجلة رسالة التقريب ـ طهرانـ٥
  . مجلة رسالة الثقلين ـ طهرانـ٦
أشرف على إصدار صحيفة المجلس األعلى للثورة اإلسالمية ـ ٧

  .م١٩٨٣راً من عام في العراق الصادرة في طهران اثنتي عشر عاماً اعتبا
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 كان عضواً في هيئة تحرير مجلة التقريب بين المذاهب ـ٨
  .اإلسالمية لعدة سنوات ثم رئيساً لها في طهران

كان الشهيد أحد المؤسسين لدار التوحيد في الكويت والذي ـ ٩
تغير اسمه بدار البالغ في طهران فيما بعد، وله العشرات من 

  .يالمؤلفات في ذلك المركز الثقاف
ساهم في كتابة كثير من الصحف والمجالت السياسية، ـ ١٠

  .والثقافية، والدينية وله مئات األبحاث المنشورة في تلك المنابر
كان أحد المشرفين على المركز اإلسالمي للدراسات ـ ١١

م، بواسطة عدد من ١٩٨١السياسية الذي أسس في طهران منذ عام 
ت له عشرات األبحاث السياسية المثقفين العراقيين المهاجرين، وكان

التقرير السياسيالذي كان يصدره المركز لعدة سنوات .  
  .هوالدكتوراأشرف على كتابة رسائل علمية في مرحلة الماجستير ـ ١٢
أسس المركز الوطني للدراسات االجتماعية والتاريخية في ـ ١٣

  .م٢٠٠٣بعد سقوط النظام البعثي عام مدينة البصرة 
ات من المحاضرات المسجلة التي ألقاها على الكادر له المئـ ١٤

  .اإلسالمي في مجال العقيدة، والسيرة، والتاريخ، والفقه، والسياسية

אא 
نتمى في أثناء دراسته األكاديمية إلى الحركة اإلسالمية، إذ إ 

مارس العمل السياسي التنظيمي منذ بدايات شبابه، وسجن مرات 
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د البعثي البائد، حتى صدر عليه حكم اإلعدام مما عديدة أيام العه
اضطره إلى مغادرة الوطن وممارسة نشاطه العلمي والسياسي خارج 

 مستعارة، كمحمد أبو المجد وفرج اهللا منتظر وعبد بأسماءالعراق 
  . اهللا سعيد العبادي ومحمد مزهر وأشهرها عز الدين سليم

يم ضمن تنظيم م، عمل الشهيد عز الدين سل١٩٦١وفي عام  
 في العراق الذي عرف إعالمياً بحزب الدعوة )الدعوة اإلسالمية(

في عـام  .فيما بعد وتدرج في التنظيم حتى أصبح أحد قيادييه
م أعتقـل في محـافظة البصـرة ونقـل إلى مديريـة أمن ١٩٧٥

 بأعجوبةسراحه  الديوانية بتهمة انتمائه للتنظيم المذكـور ثم أطلـق
رة ام مصيته، وطُورد في نهاية نفـس العتعرف على شخبعد عدم ال

  .رة خارج العراقثانية، ممـا اضطـره إلى الهج
غادر العراق إلى الكويت سراً وعاش فيها خمس سنوات وباشر  

العمل ضد النظام المقبور مع عدد من الناشطين العراقيين، وبعد 
  .م١٩٨٠ادر إلى إيران في بداية عام انكشاف عملهم غ

م ظهرت اختالفات في قيادة الدعوة، فشكّل ١٩٨٠في عام  
حركة (الشهيد عبد الزهراء عثمان محمد ومجموعة من العاملين 

   ).الدعوة اإلسالمية
ة في عمل الشهيد عضواً في المجلس األعلى للثورة اإلسالمي 

  .م١٩٨٣العراق منذ تأسيسه عام 
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على ألكثر  المجلس األعالمإثم تسلم مسؤولية اإلشراف على  
  .من خمسة عشر عاماً

كان عضواً في الشورى المركزية للمجلس األعلى أكثر من عشر  
  .سنوات، ومسؤوالً للجنة الثقافية المركزية في المجلس

  .م٢٠٠١العمل في المجلس األعلى عام ترك  
كان الشهيد أبي ياسين أحد المؤسسين التحاد القوى اإلسالمية  

  .في طهران، ثم صار أميناً عام لالتحادالعراقية الذي تأسس 
شارك في فّعاليات المعارضة الوطنية في المهجر، حيث كان  
م، وكان عضواً في مجلسه ١٩٩٢اً في مؤتمر صالح الدين عام عضو

  .التنفيذي، وشارك في اجتماعات السليمانية التداولية
 لندن الذي عقد قبل ثم شارك في اللجنة التحضيرية لمؤتمر 
وتّم اختيار الشهيد أبو ياسين عضواً في لجنة ، وط الطاغيةسق

المتابعة والتنسيق التي انبثقت من مؤتمر لندن وحضر اجتماعها 
  .األول في أربيل قبل سقوط النظام البائد بأسابيع

م وقد استقبل استقباالً حاشداً ١٧/٥/٢٠٠٣عاد إلى العراق في  
  .من قبل الجماهير

ن سليم عضواً في مجلس الحكم العراقي كان الشهيد عز الدي 
  .منذ تأسيسه حتى استشهاده
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كان الشهيد أبو ياسين أحد المؤسسين للبيت اإلسالمي الذي  
  .تأسس في بغداد بعد سقوط الطاغية

م، أثر ١/٥/٢٠٠٤تسلم رئاسة مجلس الحكم العراقي في  
  .تصويت أكثرية أعضاء المجلس لرئاسته

ن سليم في صباح يوم االثنين المصادف غتيل الشهيد عز الديأُ 
م، في نفس التاريخ الذي دخل فيه أرض الوطن قبل ١٧/٥/٢٠٠٤

عام، ومعه رفيق دربه وصديقه الحميم الشهيد الحاج طالب قاسم 
، وابن أخيه الشهيد ابن الشهيد أسعد )أبو محمد العامري(الحجامي 

لشهيد نزار ا: عبد اإلمام عثمان، وأربعة من الحماية الشخصية هم
حسين، الشهيد حسين نعمه خلف، الشهيد صادق جعفر، الشهيد 

  .لى يد حفنة غاشمة من اإلرهابيينعلي صبار، أثر حادث أليم ع
  اته التي يشهد بها كل من عايشه والتقى بهمن صف 
  .المثابرة والجدية وعدم الميل إلى الراحة 
  .التواضع والبساطة في المسكن والملبس والمأكل 
  .عدم حبه للمناصب والظهور اإلعالمي 
  .اإليثار والتضحية بحيث يحب لغيره أكثر مما يحب لنفسه 
هتمامه بالشباب بحيث يقطع مسافات طويلة من أجل اللقاء إ 

  .بشاب أو مجموعة من الشباب
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كان الشهيد أبي ياسين دمث األخالق وذو فكاهة جميلة، بحيث  
  .هيسر ويريح سامعه ومحدثه وجليس

كان الشهيد عز الدين سليم يكثر من مجالسة الفقراء  
  .والمستضعفين وعموم الناس

كانت عالقة الشهيد بشرائح المجتمع أكثر من عالقته بذوي  
  .المناصب والقيادات

  .كان يفد اآلخرين على نفسه بل على أوالده وعائلته 
وإن كانت ، كانت جهوده لكل العراقيين، ويفديهم بكل شيء 
  .حياته
كان يقدم الدين على العمل السياسي وهو صاحب النظرية  

  .المعروفة تدين السياسية، ال تسييس الدين
تفانيه من أجل الدين واضح جداً حيث كان الشهيد رائد فكرة  

  .مكافحة الطائفية، ونظرية حكومة اإلنسان
 كان الشهيد ينسى المواقف السلبية تجاهه وال يرتب عليها آثاراً 

  .على اإلطالق
  .من أخالقه رحمه اهللا ينصح من استنصحه حتى لو كان خصمه 
  





  
  
  

  אא

  ..لى كل المتعبين من الظلم، والدكتاتورية في العالمإ

  لى الرافضين للذل، والهوان، وامتهان اإلنسان في كل مكانإ

لى المناضلين من أجل الكرامة، وحق الحياة الحرة الكريمة من إ
  ...نإلنساابني 

قدم هذه التجربة اإلنسانية الحضارية الرائدة التي وفرها أمير أ
لكل الناس، ولكل بو الحسن علي بن أبي طالبأالمؤمنين 

  ...األجيال

  
  
  

  لمؤلفا
  





  
  
  

  א

لحمد هللا رّب العالمين، والصّالة والّسالم على محمد وآله ا
  .. وبعد.. لطاهريناالطيبين 

ى التوفر على دراسة التجربة العملية التي إّن كتابنا هذا يهدف إلف
بخصوص معارضيه المؤمنين علي بن أبي طالب اشرها أميرب
لسياسيين سواء أكانوا أفراداً أو مجموعات منظمة، مع استخالص ا
لقيم، والضوابط، واألفكار التي ترشحت من هذه التجربة العتيدة، ا

 التسامح، واحترام م يشهد لها تاريخ المسلمين مثيالً من حيثلالتي 
 االجتهادات مع اإلسالميآلخر، والتأسيس ألطروحة التعامل االرأي 

لسياسية المختلفة في المجتمع، من خالل أعلى موقع في دنيا ا
علماً، ومكانة وتجربة وإحاطة بأسرار لمسلمين بعد رسول اهللا
  .لرسالة اإلسالمية الخاتمةا

اكمة أخالقية غيابية ّن هذه المحاولة ال تشاء أن تقوم بمحإ
 لمجموعات السياسية التي عارضت اإلمام علي بن أبي طالبل
شتى األساليب، والوسائل ـ وإن كان بعضها خسيساً جداً ـ حتى ب
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وقت مشروعه اإلصالحي الكبير للدولة، والمجتمع، وختمت ع
عارضتها باغتياله أثناء صالته في مسجد الكوفة في شهر رمضان م
  .رة من الهج٤٠ام ع

ّن هذه المحاولة ال تشاء أن تحاكم تلك األطراف، كما ال تشاء أن إ
كون هذه األبحاث ذات طبيعة عقائدية، كالذي أِلفْناه في دراسة ت

ذه المسائل من تاريخنا، لتوضح بطالن هذه العقائد واألفكار همثل 
 والمواقف، ومطابقتها لروح الشريعة تؤكد صحة تلك المبادئودينياً، 

 مية المطهرة، وما نزل به الوحي المقدس على رسول اهللاإلسالا
إنما تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تصّور سياسي عن موقع و
هي حقوقها، وحدود حركتها  لمعارضة في المجتمع اإلسالمي، وماا

  .يصح تجاوزها هي الخطوط التي ال مالواقع، وافي 

حداثاً هذه الدراسة بناء على ذلك دراسة سياسية تستلهم أف
اريخية معينة تمخضت عن مشاهد واقعية عاشها المسلمون تحت ت
  .، رغم عمرها القصير$ل حكومة اإلمام علي بن أبي طالبظ

هكذا رّبما يكون بمقدورنا أن نتلمس عبر هذه المحاولة العديد و
  :ن القيم والمفاهيم بهذا الخصوصم

  .لحرية السياسية في اإلسالم، وحدودهاا 
  . المعارضة السياسية والتمرد العسكريالحدود بين 
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  .قضية الرأي والرأي اآلخر 

  .الحوار السياسي 

  .األحزاب السياسية 

  . والمسموح في المعارضةالممنوع 

  .حقوق المعارضة سياسياً، مالياً، إعالمياً، وثقافياً 

  .متى تكون المعارضة خطراً على المصلحة العامة 

ها شاخصة مجسدة عبر التجربة لى أن هذه الحقائق سنقرؤع
  !لمذكورة وإن لم نؤشر عليها من خالل العناوين السابقةا

ألحكام، ايسمح كثيراً بإصدار  هكذا فإّن منهج الدراسة، ومسارها الو
سطوا أو قوتجريم المخطئين بشكل صريح، وإن كانوا قد نكثوا، أو 

ن ننفض أا هنا مرقوا، وإنّما نترك األرقام تتحدث في هذا السياق، فهّمن
  .ة إنسانية رائدة جهلها الكثيرونالركام عن تجربة سياسي

يكون اليوم إلى أن يتلمس طريقه في  العالم اإلسالمي أحوج ماف
ذا المجال في ضوء تجربة إسالمية سياسية تاريخية باشر قيادتها ه
لخاتمة ا، وباب مدينة العلم اإللهي في هذه األمة صي رسول اهللاو

أن لقائدا، إذ لم يتسنَّ للرسول نين علي بن أبي طالبالمؤم أمير
لمختلفة، فلم يواجه ايباشر مثل هذه التجربة، بسبب ظروفه الواقعية 

لمعروف، وإنّما واجه، تعددية ا، معارضة سياسية بالمعنى الرسول
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اشت األديان السماوية الثالث عدينية في تجربة الرسالة األولى، حيث 
الذي حققت ، )١()وثيقة المدينة(لمنورة ا المدينة ضمن دستور! وغيرها

، ولوال حوادث واالحترامور التسامح، صالمدينة تحت ظالله أروع 
لعسكري اليهودي مع العدو الخارجي االتآمر السياسي، والتحالف 

سقاط الدولة اإلسالمية في المدينة المنّورة، إ، يومذاك من أجل )قريش(
  .اهللا تعالى دون منغصات أو تجاوز اءشالستمّر ذلك التعايش ما 

ما األحزاب السياسية فلم تظهر في دنيا المسلمين إالّ بعد رحيل أ
تجربة $المؤمنين األمر الذي يجعل من تجربة أميرسول اهللار
ميزة في هذا المجال، ومنهل استلهام للمسلمين عبر عصورهم م
  .لمديدة ـ كما ذكرنا ـ ا

باركة باألولوية من حيث أهمية من هنا تحظى هذه التجربة المو
  !لتوفر على دراستها بشكل مناسب دقيقا

  .باهللا التوفيقو

  لمؤلف                 ا

        هـ١٤٢١هر رمضان ش

  م٢٠٠٠شرين الثاني ت

                                           
  .١٥٠-١٤٧: ٢سيرة ابن هشام )١(
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אא  

 ميرألبل أن نباشر البحث في أحد جوانب التجربة السياسية ق
لمعارضة اتعلق بتجربته مع وهو ما يالمؤمنين علي بن أبي طالب

طار إالسياسية في عصره، البّد أن نستوضح الحقائق اآلتية في 
  : التساؤالت اآلتية

 المؤمنين علي بن أبي طالب هي القيمة القانونية لتجربة أمير ام
  دى المسلمين؟ل

 ومواقفه في الشريعة ،اإلمامهي القيمة التشريعية آلراء  ماو
  مفاهيم؟إلسالمية وما أسسه من ا

هل ألزمت الشريعة اإلسالمية الخاتمة أتباعها بموقف محدد و
 ومواقفه، حتى وإن خالفت ،عليريح تجاه قناعات اإلمام ص
  ناعات اآلخرين؟ق

هذه التساؤالت، وأمثالها، وطريقة اإلجابة عليها تحدد بوضوح ف
حمل ت، سواء فيما لموقف العملي للمسلمين من تجربة اإلمام عليا

ممارسة ودئ، ومفاهيم، أو ما تنطوي عليه من مواقف عملية، من مبا
، وما إلمامامجسدة على صفحة الواقع الذي عاشه الجيل الذي عاصر 
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جيالهم، بخصوص أيشكله ذلك من تجربة حية يستلهمها المسلمون عبر 
  :لى حياة الناسعجملة من الحقائق الحيوية التي تفرض وجودها 

  .هاكالحرية السياسية وحدود ●

  .ومعاملة الخصوم السياسيين ●

  .وقضية الرأي والرأي اآلخر ●

والحدود المسموح بها للمعارضة السياسية، والخطوط الحمراء  ●
  .هي تلك الخطوط الحمراء لتي ال يصح تجاوزها، وماا

  .وما إلى ذلك من محاور، وأبحاث ●

ّن طريقة اإلجابة على هذه التساؤالت الضرورية تحدد الموقف إ
ليتضح للمسلم المعاصر ... المؤمنين كل واضح من تجربة أميرشب
تشكل اجتهاداً شخصياً مارسه ا إذا كانت تجربة اإلمامم

فتحمل مسؤولية ذلك االجتهاد سلباً أو إيجاباً، تماماً كما اإلمام
  !ي حاكم أو نظام حكم في عصر من عصور المسلمينأيجتهد 

 واالمتنانك ـ بالشكر قد تحظى هذه التجربة ـ بناء على ذلو
 كالً أو جزء، أو تواجه بالنقد، والتنديد في بعض جوانبها، واإلعجاب

ما فعل بعض المؤرخين، حتى شككوا بالقدرات اإلدارية ك
  .)١($المؤمنين ميرألوالسياسية 

                                           
  .م١٩٩٥كوفان ـ لندن علي الوردي، دار . ، د٢، ط٢٢٠: وعاظ السالطين )١(
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تجاه اقد تكون طريقة اإلجابة على تلك التساؤالت المتقدمة في و
لتعامل افي  أن طريقة اإلمامآخر، حيث تعّبر اإلجابة عن ذلك عن

لتي امع المعارضة السياسية كانت ترجمة لروح اإلسالم الحنيف، 
لنبوّية اتحملها النصوص المقدسة الواردة في الكتاب العزيز والسنّة 

لسماوية ادور المنفذ لألطروحة $المؤمنين الشريفة، وكان دور أمير
  .لمسلمينااة في هذه الواقعة الحيوية والمسألة الحساسة من حي

  ؟في حياة المسلمين$هو الموقع المناط بعلّي ماف
لبلورتها في تعامله مع هي قيم اإلسالم التي وفق اإلمام ماو

  لمعارضة السياسية التي واجهها؟ا

ّن اإلجابة على التساؤل األول ال يتيّسر ألحد إالّ بالرجوع إ
، كنصوص لبيانات الرسمية التي تعكس وجهة نظر الرسالة اإللهّيةل
 وكالهما وحي إلهي، أولهما ،اهللالقرآن الكريم، وكلمات رسول ا
فماذا تعلنه ، )١(مضمونه، وألفاظه معاً، واآلخر، بمضمونه دون لفظهب
 ميرأللنصوص اإلسالمية المقدسة يا ترى بشأن الموقع الحقيقي ا

  ؟عليالمؤمنين 

                                           
  .، العالّمة السيد مرتضى العسكري٨: ٣القرآن وروايات المدرستين) ١(
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אא  

مي ـ في قيمته الدينية ـ في أن يكون  يحظى من التراث اإلسالال
 إالّ ما جاء به القرآن الكريم، والسنّة الشريفة، وماعدا )اً مقدساًنصّ(
لك فال يدخل تحت هذا اإلطار، وإنّما هو دون ذلك بكثير، وإن ذ

 في النصوص قد يخطئ، وقد يصيب، واجتهادعّبر عن فهم، يكان 
 مسلمين، عن أميرلنصوص الدينية المقدسة لدى الافما تقول 

هو الموقع الذي يحتله في  ، وما$بي طالبأالمؤمنين علي بن 
  األمة؟والرسالة والشريعة، 

دون غيره من رجال الصدر $قد حظي علي بن أبي طالبل
ألّول من المسلمين بخصائص، ومزايا لم يحظ بها سواه، عّبرت ا

 راحة مجموعة كبيرة من النصوص الشريفة، فهيأت النفوسصعنها 
  :يلي ، نذكر منها ما بعد النبيواالجتماعيةلدينية، ا إلمامته

مامة إموقع $احتل هارون بن عمران: ـ علي هارون هذه األمة١
لثاني في افي أمته، وكان الرجل $التجربة التي قادها موسى الرسول

لرساالت اتلك الرسالة، وفي تلك األمة، كما هو معروف في تاريخ 
  .السماوية

 ميرأأن يعّبر بصراحة عن موقعية ل اهللا محّمدقد شاء رسوو
أمام في األمة الخاتمة، فاستحضر تجربة موسى النبيالمؤمنين
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تطلبه ذلك يفي ُبعدها الواقعي وما المسلمين، ليدركوا مكانة اإلمام
تلك حيث أعلن رسول اهللا! الموقع من تقدير واهتمام، وطاعة

وسى إالّ أنّه مزلة هارون من أنت منّي بمن« :الموقعية بهذه الكلمات
  .)١(»ال نبّي بعدي

إذا تّم استلهامها من النصوص المقدسة $أمير المؤمنينمكانة ف
إنّه يحتل موقع الرجل الثاني في هذه الرسالة، وفي هذه األمة، إالّ ف

، وأما سوى وقع النبّوة ال يختص بها غير محّمد رسول اهللامأّن 
في أمة رسالته، ما كان لهارون، ولعلّي في أمة محّمدفذلك، 

  .ورسالته تماماًوسىم

بي أمدينة العلم اإللهي ومصدره وبابها علي بن ـ رسول اهللا٢
أنا مدينة العلم، وعلي بابها، فمن أراد العلم، فليأِت «: طالب

  .»لبابا

نفسه كما لو كان في هذا النص المقدس يمثل رسول اهللاو
اه وإّن لهذه المدينة باباً واحداً يرد دينة للمعرفة الربانية، دون سوم
وهو تصوير لطالبون للمعرفة من خالله، هو علي بن أبي طالبا
من خالله أن يحصر الطريق إلى العلم ائع يشاء رسول اهللار
، مما يكشف عن المكانة العظيمة التي إللهي المذكور بعليا

                                           
، ويراجع ٢٦: ٤وابن األثير في أسد الغابة. ١٥: ، والنسائي في خصائصه١١٩: ٧صحيح مسلم )١(

  .لمصادرا، لمعرفة المزيد من ٣٧-٢٧: $ابن المغازلي الشافعي في مناقب علي بن أبي طالب
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ي، وقوانين  على مستوى اإلحاطة بالتشريع اإللهأمير المؤمنينيحتلها 
  .)١ (لحنيف في مختلف شؤون الحياةااإلسالم 

أصحاب وأجمع المؤرخون : ـ هو المطهر من الرجس قوالً وعمال٣ً
لمطهرين الخمسة اأحد السنن، والمفسرون أن علي بن أبي طالب

طّهرهم تطهيراً، ومن أهل البيت الذين أذهب اهللا عنهم الرجس 
َما ُيِريُد اللَُّه ِلُيذِْهَب َعنكُُم ِإنَّ}: وصرحت آية التطهير بعلو شأنهم

  .)٢({أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهَِّركُْم تَطِْهيًرا الرِّْجَس
لذين رووا نزول النص اإللهي المقدس المذكور بأزواج اوحتى 

قطعون كذلك بنزوله في رسول اهللا، وعلي، وفاطمة، يالنبي
  . الحسينووالحسن، 

ليهم عالخمسة المطهرين أحد أمير المؤمنينوهكذا يكون 
 همبالصّالة والّسالم، الذين أجمعت األمة على نزول آية التطهير 

  .وخصتهم بالتكريم، وعلو المنزلة
تعني اآلية الكريمة فيما تعنيه إّن المقصودين بهذا التنزيل و

  لمقدس مطهرون قوالً، وعمالً، وإن اآلية الكريمة بصدد اإلخبار عن ا
                                           

أحمد بن حنبل في مسنده، والترمذي في جامعه : ج الحديث كل منأخر )١(
والسيوطي في الجامع . ١٢٧: ٣أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحينوالصحيح، 

فتح الملك العلي بصحة حديث باب (ولالستزادة يراجع كتاب . ، وغيرهم٣٧٢: ١الصغير
  .م١٩٦٩، ٢لمصري طعاصر أحمد محمد الغماري ا للمحدث الم)ليعمدينة العلم 

 .٣٣ :األحزاب) ٢(
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 يبلغونها على مستوى مطابقة أفكارهم، وسلوكهم لحالة الواقعية التيا
  .ده المقدسة، وقيم شريعته الغراءمتطلبات إرادة اهللا تعالى وحدول

ذا هبخصوص  زوج رسول اهللا )١(قول السيدة الكريمة أم سلمةت
، )...ريد اهللاُينّما إ(: في بيتي نزلت«: يلي التنزيل المبارك وظروف نزوله ما

سول اهللا، بكساء ري، والحسن، والحسين، فجلّلهم وفي البيت فاطمة، وعل
لرجس، وطّهرهم اهؤالء أهل بيتي، فأذهب عنهم «: كان عليه، ثّم قال

: ال رسول اهللاق، وفي صحيح الترمذي، وتهذيب التهذيب »تطهيرا
  .»لّرجس، وطّهرهم تطهيراااللّهّم هؤالء أهل بيتي وخاصّتي، أذهب عنهم «

أسي رفأدخلت : قالتّن أم سلمةفي مسند أحمد بن حنبل إو
نّك إإنّك إلى خير، « :وأنا معكم يا رسول اهللا؟ قال: في البيت، فقلت

  .»إلى خير

يا رسول : في رواية الحاكم في المستدرك قالت أم سلمةو
إنّك إلى خير، هؤالء أهل بيتي، « :ما أنا من أهل البيت؟ قال! هللا

  .»هل بيتي أحقأاللّهّم 

 قالت أم: وطي، ومشكل اآلثار واللفظ للسيوطيفي تفسير السيو
  : سبعةوفي البيت) ...يُد اهللانّما ُيرإ(: نزلت هذه اآلية في بيتي :)٢(لمةس

                                           
والحاكم في تفسير . ١٩٨: ٥والسيوطي. ٤٨٣: ٣وابن كثير. ١٥٠ :٢سنن البيهقي) ١(

  .٣٣٤: ١ومشكل اآلثار للطحاوي. هـ١٣٤٩ ، القاهرة، ط١٢٩: ٩وتاريخ بغداد. ٤١٦: ٢آليةا
  .٢٣٣: ١ومشكل اآلثار. ١٩٨: ٤المنثور السيوطي في الدّر )٢(
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لى باب عجبريل، وميكال، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين، وأنا 
لى إإنّك « : البيت؟ قاليا رسول اهللا، ألست من أهل: البيت، قلت

  .» من أزواج النبيخير، إنّك إلى خير، إنّك

وفي النصوص المقدسة التي ترويها : ـ مع القرآن لن يفترقا٤
 أنكان يعلن لألمة بصور شتى حاح المسلمين إن رسول اهللاص
ينفك أحدهما عن اآلخر أبداً،  لقرآن الكريم، وعلي بن أبي طالب الا
علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترقا، حتّى يردا « :يقولف
  .)١(»الحوضليَّ ع

إذا كان القرآن الكريم هو المقياس األساس لسالمة مسيرة و
لمسلمين فكراً، وقيماً، وسلوكاً، فإّن المالزم لهذا القرآن المجيد، ا
  .علي بن أبي طالبلناطق عنه بعد النبيا

ّن هذه النصوص المقدسة ذات الصفة الرسمية وآالف البّينات إ
، اإلمام علي بن أبي طالبيرها، تعكس بوضوح، وقوة، موقع غ
مكانته في الرسالة اإلسالمية، كما تعكس الدور المناط به بعد و

، األمر الذي يشكل انطباعاً لدى األجيال المسلمة عبر هللارسول 
لزمان عن مدى مسؤوليتها الشرعية، والتاريخية تجاه ما يقول، وما ا

                                           
لمحرقة ألبن االصواعق . ٥٦: ٢الجامع الصغير للسيوطي. ٣٥٨: ٤ر للشوكانيفيض القدي )١(
مجمع .  الخوارزمي الحنفي١١٠: المناقب. ٧٣: نور األبصار للشبلنجي. ١٢٤-١٢٢: حجر
  .، وغيرهم٢٧٧: ١ألنواراوعبقات . ٣١: ٥منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد. ١٣٤: ٩الزوائد
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 من عمل، وما يبرم، وما ينقض، حيث يتضح الموقف المسؤولي
لسياسية في هذا السياق، ومنها تجربته مع المعارضة اتجربته 

.. عامل معها في إطار رؤية سياسية شرعية محددةتالسياسية التي 
  ! هذه الدراسة إن شاء اهللا تعالىبرعسنعيش في ظاللها 

אאא  

انة ن الحقائق التي نحتاجها في هذه الدراسة، هو معرفة مكم
إلنسان في اإلسالم الحنيف إذ لم يحظ كائن في هذا الوجود ـ فيما ا
علم ـ بما حظي به النوع اإلنساني، من رعاية وتكريم، من قبل اهللا ن

، ورساالته، وتشريعه، فاإلنسان في مقياس اهللا ، وأنبيائهعزّ وجل
 ِإنِّي َجاِعلٌ}   في أرضهعزّ وجل مناطة به مهمة خالفة اهللا عزّ وجل

  .)١({...ِفي اَألْرِض خَِليفَةً

عزّ من أجل النهوض بمهمة الخالفة بأجلى صورها، فقد وفّر اهللا و
  .موضوعياًو لهذا اإلنسان كل مستلزمات النهوض بهذه المهمة ذاتياً، وجل

قد وفّر كل مستلزمات الهداية، والرشاد، والنمو، وبناء الحياة ف
  ..نسانية الكريمةلسعيدة، وصنع المجد، وبناء الحضارة اإلا

  .)٢({ وَالَِّذي قَدََّر فََهَدى الَِّذي خَلََق فََسوَّى  َسبِِّح اْسَم رَبَِّك الْأَْعلَى}

                                           
  .٣٠: البقرة )١(
  .٣-١: األعلى )٢(
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شََرَع لَكُم مَِّن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحْينَا ِإلَْيَك َوَما }
يُموا الدِّيَن َوال تَتَفَرَّقُوا َوصَّْينَا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى أَْن أَِق

  .)١({ِفيِه
 لهذا الكائن مختلف الشروط الموضوعية عزّ وجلما وفّر اهللا ك

 على ظهر هذا الكوكب، من أجل أن يثير النطالقتهلمادية، والمعنوية ا
لحياة من حوله، ويصنع الحضارة، ويبني المجد اإلنساني، وهذه بعض ا
  .إلنسانلوفير هذه اإلمكانات العظيمة لنصوص المقدسة التي تستبطن تا

َولَقَْد كَرَّْمنَا َبِني آَدَم َوَحَملْنَاُهْم ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحِر َوَرزَقْنَاُهم مَِّن }
  .)٢({الطَّيَِّباِت َوفَضَّلْنَاُهْم َعلَى كَِثيٍر مِّمَّْن خَلَقْنَا تَفِْضيالً

 َوأَنزَلَ ِمَن السََّماء َماء للُّه الَِّذي خَلََق السََّماَواِت َواَألْرضَ}
فَأَخَْرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرزْقًا لَّكُْم َوَسخََّر لَكُُم الْفُلَْك ِلتَْجِرَي ِفي الَْبْحِر 

َوَسخَّر لَكُُم الشَّْمَس َوالْقََمَر َدآِئَبيَن َوَسخََّر  ِبأَْمِرِه َوَسخََّر لَكُُم اَألنَْهار
َوآتَاكُم مِّن كُلِّ َما َسأَلْتُُموُه َوِإن تَُعدُّواْ ِنْعَمتَ اللِّه  َهاَرلَكُُم اللَّْيلَ َوالنَّ

  .)٣({الَ تُْحصُوَها ِإنَّ اِإلنَساَن لَظَلُوٌم كَفَّاٌر

 لإلنسان بغية بناء الحياة االنطالقمن أجل أن تتوفر كافة شروط و
ية،  األديان اإللهّية، بكل القوى الروحاعترفتإلنسانية الكريمة، ا

                                           
  .١٣ :الشورى )١(
  .٧ :اإلسراء )٢(
  .٣٤-٣٢: إبراهيم )٣(
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المادية التي يتمتع بها هذا الكائن اإلنساني، لصونه من كل منافذ و
  .. التوازنواختالل.. ، أو الحرماناالنحراف

لم يرسلني اهللا تعالى بالرهبانية، ولكن بعثني بالحنيفية السهلة، «
أصوم، وأصلي، وألمس أهلي، فمن أحب فطرتي، فليستنَّ، : لسمحةا
  .)١(»..سنّتيب

عليكم حقاً، فصوموا، وأفطروا، وقوموا، وناموا، فإنّي إّن ألنفسكم «
قوم، وأنام وأصوم، وأفطر، وآكل اللحم، والدسم، وآتي النساء، ومن أ
  .)٢(»..غب عن سنّتي، فليس منّير

َواْبتَِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّاَر اآلِخَرةَ َوال تَنَس نَِصيَبَك ِمَن الدُّنَْيا }
َن اللَُّه ِإلَْيَك َوال تَْبِغ الْفََساَد ِفي اَألْرِض ِإنَّ اللََّه ال َوأَْحِسن كََما أَْحَس
  .)٣({ُيِحبُّ الُْمفِْسِديَن

بناء على ذلك، فإّن الشريعة اإللهّية الّتي خوطب بها الناس من و
 في اهتمتالل سفراء اهللا تعالى، ورسله عليهم الّسالم إلى الخلق خ
 إلغاءكما خلقه اهللا تعالى، دون حكامها، وقيمها بتناول اإلنسان، أ
  ..بعض مقوماته التكوينية لحساب األخرىل

  غرائز اإلنسان: قد تناول اإلسالم الحنيف في تشريعاته، وأحكامهف
                                           

  .، باب النكاح٤٩٤: ٥لكافي ا)١(
  .١، السيد حسن الشيرازي، ط١٢٤: سولكلمة الر )٢(
  .٧٧ :القصص )٣(
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لّها، وأشواقه العليا، وجوعاته الطبيعية دون تزوير للحقيقة أو تغطية ك
ا  من النصوص السابقة، ويتجلى من غيرها مّماتضحلى الواقع، كما ع
  ..حملها الكتاب العزيز، وسنّة المعصوم عليه الصّالة والّسالمي

يتضح من خالل قراءة المنهج اإللهي في التشريع أن مصالح و
إلنسان، وسعادة البشر، وخيرة، هي األهداف المركزية لمسيرة ا
  ..لتشريع، وتكييفها

אאא 

ّية، التي شهدها تاريخ اإلنسان الرسالي، من مزايا الشرائع اإللهو
نّها تخضع للتغيير، والتطوير تبعاً للتغيرات في النمو الحضاري إ
إلنسان، وتعدد حاجاته، وتراكم تجاربه في قهر الطبيعة، وفي تطور ل
  . والسياسيةاالجتماعيةالقاته ع

حيح إن الشرائع اإللهية التي شهدها اإلنسان عبر تاريخه ظلت ص
باع ، واتّعزّ وجل بروحها، وأهدافها المركزية من العبودية هللا تمسكةم
سله، والتوفر على اإليمان باليوم اآلخر، إالّ أن الصيغ القانونية لهذه ر
لرساالت، وتفصيالت تشريعاتها، وتكييفها حسب الظروف، ا
الحاجات اإلنسانية عبر الزمان، والمكان، يختلف من عصر لعصر، و
هذه التغييرات يصطلح عليها في تاريخ الشرائع، ، و..من أمة ألمةو
  .)النسخ(تطوراتها بظاهرة و
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عن ظاهرة النسخ ومراميها  الصادقعبد اهللاتحدث اإلمام أبو ي
   :يقولف

إّن اهللا رفيق يحب الرفق، فمن رفقه، بعباده، تسليله أضغانهم، «
ر مضادتهم لهواهم وقلوبهم، ومن رفقه بهم، إنّهم يَدَعهم على األمو
ريد إزالتهم عنه، رفقاً بهم لكيال يلقي عليهم عرى اإليمان، ومثاقلته ي
ملة واحدة، فيضعفوا، فإذا أراد نسخ األمر باآلخر، فصار ج
  .)١(»نسوخاًم

األصل في تغيير األحكام أو نسخها، وتبديلها بأحكام أخرى، ف
 نّما هو لمراعاة مصالح الناس، وتطور أحوالهم، وهكذا، فإّن التشريعإ
إللهي يدور مدار مصلحة الناس، وحاجاتهم اإلنسانية، والزمانية، ا
المكانية، وفي الشريعة اإلسالمية الخاتمة العشرات من األرقام و
النماذج على تغيير األحكام، والتشريعات، رعاية لمصالح الناس، و
 مع حاجاتهم األساسية، ومراعاة لحاالت وانسجاماًظروفهم، و
  :هالضعف اإلنساني وقوتا

َيا أَيَُّها النَِّبيُّ َحرِِّض الُْمْؤِمِنيَن َعلَى الِْقتَاِل ِإن َيكُن مِّنكُْم ِعشُْروَن }
صَاِبُروَن َيغِْلُبواْ ِمئَتَْيِن َوِإن َيكُن مِّنكُم مِّئَةٌ َيغِْلُبواْ أَلْفًا مَِّن الَِّذيَن كَفَُرواْ 

 اللُّه َعنكُْم َوَعِلَم أَنَّ ِفيكُْم ضَْعفًا اآلَن خَفََّف  ِبأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ َيفْقَُهوَن
  َرةٌ َيغِْلُبواْ ِمئَتَْيِن َوِإن َيكُن مِّنكُْم أَلٌْف َيغِْلُبواْـم مِّئَةٌ صَاِبـمِّنكُ فَِإن َيكُن

                                           
  .هرانط، الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني، مط حيدري ١٨٨: ٢الكافي )١(
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  .)١({أَلْفَْيِن ِبِإذِْن اللِّه َواللُّه َمَع الصَّاِبِريَن

لعشرات من في المنظومة التشريعية لدين اهللا الخاتم نجد او
لنماذج التي تؤكد على أن اإلنسان، وحياته، مقدم على التشريع ا
إللهي، مهما كان مقدساً وضرورياً، وهذه نماذج من التشريعات بهذا ا
  :لخصوصا

ـ إّن من أشد المحظورات في التشريع اإلسالمي تعاطي أكل ١
 لميتة، والدم، وأمثالها من أمور، إالّ أّن الشريعة تضحى بحدودهاا
  .صالح اإلنسان إذا توقفت حياته على تناول هذه المحظوراتل

ُحرَِّمتْ َعلَْيكُُم الَْمْيتَةُ َوالْدَُّم َولَْحُم الِْخنِْزيِر َوَما أُِهلَّ ِلغَْيِر اللِّه ِبِه }
ِن فََم...َوالُْمنْخَِنقَةُ َوالَْمْوقُوذَةُ َوالُْمتََردَِّيةُ َوالنَِّطيَحةُ َوَما أَكَلَ السَُّبُع

  .)٢({ثٍْم فَِإنَّ اللَّه غَفُوٌر رَِّحيٌم غَْيَر ُمتََجاِنٍف ِإلخَْمصٍَةاضْطُرَّ ِفي َم

ـ تعد فريضة الصالة في اإلسالم الحنيف من أهم العبادات التي ٢
، ضمن شروط وضوابط محدودة ال يصلح عزّ وجلقيمها العباد هللا ي
  .جاوزهات

لواحدة، الخارجة عن أّن هذه العبادة تخل بها الكلمة ا: منهاو
طارها ومضمونها، ورغم خصوصية هذه العبادة، وتميزها وصرامة إ

                                           
  .٦٦-٦٥: األنفال )١(
  .٣: المائدة )٢(
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على من يبتدئه  )لسالما(يودها، فإن الشريعة تجيز للمصلي أن يرد ق
، كما يجب أن يقطع المصلي ..التحية، إكراماً له، ورعاية لشأنهب

ة  غريق أو استرداد مال، أو إنقاذ نفس محترمإنقاذن أجل مصالته 
  .ي الهلكةفمن الوقوع 

ـ والمصابون بداء العطش يبيح لهم الشرع أن يتناولوا من الماء ٣
  .ثناء الصيام الواجب، ما يدفع عنهم الضررأ

ـ والحامل المقرب يباح لها أن تترك الصيام الواجب إذا أضّر بها ٤
  .لصيام أو بجنينهاا

ذا أضر ـ والمرأة المرضع يبيح لها الشرع التخلي عن الصيام إ٥
  !لصيام بطفلها، إذا قلَّ لبنهاا

ـ ويقطع المؤمن طوافه المندوب في الحج من أجل قضاء ٦
  ..لمؤمناحاجة 
 جعفر بن محمد عبد اهللا عن اإلمام أبي بإسنادهوى الحر العاملي ر

عبد قلت ألبي : قالعن صفوان الجمال«: ما يليلصادقا
يخرج معه في  :الرجل يأتي أخاه، وهو في الطواف، فقال: اهللا

  .»ّم يرجع، ويبني على طوافهثحاجته، 

قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف، « :قال اإلمام الصادقو
  .)١(»طواف، وطواف، حتى عدَّ عشراًو

                                           
  .)باب جواز قطع الطواف المندوب(، الحّر العاملي، ٤٥٠: ٩وسائل الشيعة )١(
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ّن تجاوز الشريعة لحدودها، وتعطيلها لقوانينها في هذه الحاالت إ
 سواها، إنّما يتحقق عندما تتعرض مصالح اإلنسان، وحياته للخطرو

  ..لضرر أو هتك الحرمة أو غيرهااأو 

ن هذه المكانة التي يحتلها اإلنسان في الرسالة اإلسالمية تستبطن إ
  :قائق الرفيعة، ونذكر منها ما يليلعديد من الحا

אא 
إللهّية لإلنسان، ومكانته المتميزة بين اوبناء على هذه النظرة 

رداً كان أو جماعة ليس من حقه هو أن ف ذاته الموجودات، فإّن اإلنسان
حلّه اهللا تعالى بها، فكما ال يصح أن أيضحي بكرامته ومكانته التي 

 إلنسان، وكرامته، كذلك ال يصلحايعتدي أحد أو جهة أو قانون على 
، عزّ وجلمن أجل ذلك فإّن اهللا و، ..بحال أن يضحي اإلنسان بكرامته

كذلك يؤكد النص ، )١({...ِنيَنَوِلَرُسوِلِه َوِللُْمْؤِمَوِللَِّه الِْعزَّةُ } يقول
إّن اهللا «: لصالة والسالم ما يلياالشريف الوارد عن المعصوم عليه 

فليس  ،)٢(»فوض إليه أن يذل نفسهييفّوض للمؤمن أموره كلّها، ولم 
النشاطات التي تذله وتطفف من كرامته، ولإلنسان أن يباشر األعمال، 

                                           
 .٨ :المنافقون) ١(
  .، الشيخ محمد تقي فلسفي٣٤٥ :٢الطفل بين الوراثة والتربية) ٢(
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لك المكانة تمثل موقعاً إلهّياً حدده لعباده، تته أبداً، ألّن وسمعته، ومكان
  .لعباد، بأّية ذريعة مادية أو معنوية أبداًافال يصح أن يتجاوزه 

يجوز تجاوزها  في ذلك السياق وضع اإلسالم الحنيف قيوداً الو
النسبة للناس بعضهم، لبعض، فاإلسالم يضع حظراً على إهانة ب
 من شأنه، حضورياً أو غيابياً، كما أن اإلقالللمؤمن أو تحقيره، أو ا
إلسالم يحول بين الناس وبين تتبع عثرات بعضهم بعضاً، أو ا

لى بعضهم البعض، وهتك حرماتهم، أو حقوقهم، أو عالتجسس 
  ..قول أو فعلبالتجاوز عليهم 

شخصية اإلنسان في الشريعة اإلسالمية محترمة الحدود، موفّرة و
ظ في الحرية واألداء ما لم تتجاوز على حقوق لكرامة، موفورة الحا
آلخرين، وقوانين الشريعة التي وضعت لصالح اإلنسان، وخيره، ا
تحقيق سعادته، ونورد هنا بعضاً من النصوص الشريفة التي توفر و
ذه الحصانة القانونية لإلنسان، رعاية لحرمته، وكرامته وصوناً ه
  :شخصيتهل

  .)١(»عرضه، وماله، ودمه: كلّهالمؤمن حرام «: ال رسول اهللاق

 بوأفي حديث مفصل حول الحقوق والواجبات عامة يقول اإلمام و
   :ايليمفراد األمة أحول حقوق سائر الحسن علي بن الحسين السجاد

                                           
  .نيا، ابن شعبة الحر٤٦: تحف العقول )١(
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وحق أهل ملّتك، إضمار السالمة لهم، والرحمة لهم، والرفق «
مسيئهم، وتألفهم، واستصالحهم، وشكر محسنهم، وكّف األذى ب
تحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وأن ونهم، ع

يوخهم بمنزلة أبيك، وشبابهم بمنزلة إخوتك، وعجائزهم شتكون 
حق الذّمة أن تقبل منهم، ما و...مك، والصغار بمنزلة أوالدكأبمنزلة 
  .)١(» بعهدهعزّ وجلا وفوا هللا م منهم، وال تظلمهم، عزّ وجلقبل اهللا 

اء جلولده محمد بن الحنفّية علي المؤمنينأميرمن وصية و
  : فيها
إلزم نفسك التودد، وصبِّر على مؤنات الناس نفسك، وأبذل «

صديقك نفسك، ومالك، ولمعرفتك رفدك، ومحضرك، وللعامة بشرك ل
محبتك، ولعدوك عدلك، وانصافك، واضنْن بدينك، وعرِضك عن و

  .)٢(»حد، فإنّه أسلم لدينك، ودنياكأكل 

نطوي القرآن الكريم والسنّة الشريفة على مئات النصوص ذا ويه
لكريمة التي ترسخ مفاهيم المحبة بين الناس، وحسن المعاشرة، ا
الوحدة، واأللفة، ونبذ العدوان بين الناس، مّما يعكس روح اإلسالم و

                                           
  .٩: ٧٤بحاراألنوار )١(

  .مة المسلمين بعهدذن ممن دخلوا في غير المسلمي: المسلمون عموماً، الذّمة:  أهل الملّة
  .٦، حديث ٢٨، باب ٣٩١: ٧٤بحاراألنوار) ٢(
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لحنيف، وقيمه في تكريم اإلنسان، ورعايته، وصيانة وجوده، ا
  .)١(كرامتهو

إلنسانّية السامية لإلنسان، التي يتمسك بها اإلسالم ّن هذه النظرة اإ
لحنيف، ويعمق ركائزها، ويدعو إليها، منذ بداية مسيرته المباركة ا

أساساً لتجربته الثقافية أمير المؤمنينكة المكرمة، قد جعلها مفي 
، والسياسية، منها ينطلق، وعليها يعتمد من أجل خلق واالجتماعية

  ..ية رائدة على ظهر هذا الكوكب األرضيجربة إسالمية ـ إنسانت

تراه األجيال المتعاقبة من عدل، وتسامح، ورعاية لإلنسان  ماف
صيانة لحقوق الناس، واهتمام بخيرهم، وسعادتهم في الدنيا و

 المعروف، وهدم ركائز إقامة منقطع النظير على وإصرارواآلخرة 
ي، أو القبلي أو  التمييز القوموإلغاءلخير، والحب، ا وإشاعةالظلم، 

: أقول... اإلطاحة بكل ألوان العدوان على عباد اهللاوالديني أو غيره 
، أمير المؤمنينن هذه المصاديق في تجربة مإّن ما يراه الناس 

ي تطبيق لروح اإلسالم الحنيف، وإرادة اهللا هوسياسته العملية، إنّما 
ل، وليس ن الخير والرحمة، وإشاعة العدمالرحمن الّرحيم لعباده 
أو ميالً أو رغبة، وإنّما هو أمير المؤمنينذلك اجتهاداً من علي 

، وأقصاه لذي صدع به رسول اهللا لعباده عزّ وجلمنهاج اهللا 
                                           

  .٧٥ و٧٤مجلد : راجع بحار األنوار) ١(
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لّما أتيحت الظروف، وتوفرت الفرص فالظالمون عن ميدان العمل، 
عملية تنفيذ ذلك المنهاج اإللهي العظيم في ب، باشر مير المؤمنينأل

ركان األجهزة النفعية، والكيانات الوصولية في أريئة هزّت خطوات ج
 واالفتئاتستمرار التزييف لرسالة اهللا تعالى، االمجتمع، ممن يهمهم 
  ..لمقّدساعلى منهاجه اإلنساني 

مواجهات قاسية من أجل ذلك شهدت تجربة اإلمام عليو
 مشروعه اإلصالحي الكبير إلعادة إحباطردود فعل مريرة من أجل و
فكانت أحداث البصرة، .. لمسيرة إلى خطها اإللهي المرسوما

صفين، وأمثالها من مواجهات دموية كبيرة، إضافة إلى ووالنهران، 
 واالجتماعيشكال التآمر، والتصدي، السياسي، واإلعالمي، أمختلف 
لخطط التآمرية من أجل تعويق مشروع النهضة اإللهّية اووضع 

  !علي بن أبي طالباهللاادها وصي رسول قالكبرى التي 
  



  

  

  

א 
אא> 

أمير ختلف المعارضة السياسية التي ظهرت في عهد ت
ن المعارضة التي ظهرت في عهود الخلفاء الذين عالمؤمنين

لمعارضة التي واجهت الحكم األموي بعد ذلك، اسبقوه تاريخياً أو 
والرؤية وظروف التأسيس والمصالح ـ الدوافع ومن حيث األهداف 

  .صول قادمة ـ فكما سيتضح في 

، وأصرت المعارضة السياسية التي قاومت تجربة اإلمام عليف
لى تقويضها، قد أنشأتها ظروف، ومالبسات تختلف عن ظروف ع
  ..كوين المعارضة السياسية التي نشأت قبل ذلك، وفيما بعدت

 ساهمت في تشكيل األرضية إذا رصدنا الجذور التاريخية التيو
ظهور تلك األحزاب والمجموعات، والكتل السياسية المعارضة ل

  :، وبرنامجه اإلصالحي الواسع، فإننا نجد ما يليلعلّي
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Wאא  

ي فبالخالفة الزمنية يوم الجمعة ويع اإلمام علي بن أبي طالبب
ثين من الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة عام خمسة وثال

هـ ١١في مطالع عام لهجرة، وبين هذا التاريخ، ويوم وفاة رسول اهللا
المفاهيم، وعقدان ونصف، حيث تغّيرت كثير من الثوابت والحقائق، 

ثير من كواألحداث، ونشأ جيل جديد في وعيه وطموحه، وتغّيرت 
  ..الوجوه أما بالموت أو الشهادة أو بالمواقف، أو تغّير األوطان

العشرين وز المتغيرات التي حدثت في تلك السنوات الخمس من أبرو
  .التوجيهوكان التغيير الثقافي الواسع في المجتمع، وفي منابع الثقافة، 

قد ارتأى الحكم منذ بداية خالفة أبي بكر ـ بغض النظر عن ف
لدوافع واألهداف ـ أن يتحكم في الحركة الثقافية للمسلمين ويؤممها ا
لتي اأساساً كتاب اهللا العزيز، والسنّة النبوّية الشريفة التي كان مصدرها و

النشاطات وتشكل كماً هائالً من األحاديث، والتصريحات، والخطب، 
  ...)١(والمواقف النبوية المختلفة

يالحظ أن حكومة البطون القرشية التي نشأت بعد مؤتمر و
ببضع ساعات كانت لذي عقد بعد وفاة رسول اهللاة ـالسقيف
  ، خصوصاً تلكطاع واسع من أحاديث رسول اهللاقجدا من قلقة 

                                           
  .قول، وفعل، وتقرير المعصوم: السنّة النبوّية عند المسلمين هي) ١(
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لتي تعكس مفاهيم سياسية تدين مسيرة الحكم الجديد ا األحاديث
  ..االته ومقربيه، بدرجة، وأخرىجروبعض 

في بعض األحاديث النبوية تجسيد لمضمون الحكومة بعد ف
، وتشخيص لمن يلي مهمة قيادة المسلمين فكرياً وسياسياً، النبي
عكس ذخيرة من النصوص النبوية الشريفة حقيقة بعض القوى، تا كم
، والدعوة السلبية، من النبّوة والنبيبعض العناصر، ومواقفها و
  !إللهّية، وحقيقة قوى أخرى، ودورها المشرف في خدمة اإلسالما

حيث إّن رصيداً كبيراً من األحاديث النبوّية تأخذ هذا المنحى و
ث التي قيلت في مناسبات معينة أو كانت واء ما كان من األحاديس
لك األحاديث التي أوضحت مداليل بعض اآليات، والسور، وفصلت ت
، ولذا فان حكومة ..ي مضامينها المجملة في نصوص القرآن الكريمف
ديداً شرأت حرجاً لخالفة التي نهضت بقيادة المسلمين بعد النبيا

لقادمة الها إلى األجيال من شيوع تلك األحاديث وتلك الثقافة، وانتقا
لنصوص اوإلى شعوب البالد التي فتحت حديثاً، ألّن شيوع مثل تلك 

لمعنوية اسيجرد الحكومة وشخوصها المهمة من شرعيتها، وقيمتها 
لك تالتي تحتاجها كل حكومة، وكل حاكم عادة، إضافة إلى أّن 
وى، قالنصوص ترشد المسلمين عبر األجيال وتأخذ بأعناقهم إلى 

شخوص، عملت السلطات الرسمية على إبعادها عن مواقعها و
  ..لطبيعية في قيادة التجربة اإلسالمية الرشيدةا
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باتخاذ من أجل ذلك قامت القيادة الرسمية بعد النبيو
 صارمة لمواجهة هذه الحالة التي تهدد وجودها )ثقافية (إجراءات

  .الخطر حاضراً، وخطها السياسي مستقبالًب

 عملياً على محاربة السنّة النبوّية اإلجراءاتك قد تركزت تلو
 وما يتعلق منها )السياسية( عام، لصعوبة حصر النصوص شكلب
  ..تقويم األشخاص والقوىب

  : التاريخية الصارمة مسارين اثنيناإلجراءاتهكذا اتخذت تلك و

ـ تبني الحكومة خطة واسعة لمنع تدوين السنة النبوّية، أو ١
  . قانونياًاإلجراءاتالفين لتلك شرها ومالحقة المخن

ـ فقد روى الذهبي أن الخليفة أبا بكر جمع الناس بعد وفاة أ 
إنّكم تحدثون عن رسول اهللا أحاديث تختلفون : ، فقالسول اهللار
يئاً، شيها، والناس بعدكم أشد اختالفاً، فال تحّدثوا عن رسول اهللاف

 فاستحلوا حالله، بيننا، وبينكم كتاب اهللا،«: فمن سألكم، فقولوا
  .)١(»حرموا حرامهو

لّما سّيرنا : وتحدث الصحابي قرظة بن كعب األنصاري قالـ  ب
أتدرون ِلَم : مر إلى العراق، مشى معنا عمر إلى صرار، ثّم قالع
إّن مع ذلك لحاجة : أردت أن تشّيعنا، وتكرمنا، قال: ّيعتكم؟ قلناش

                                           
  .، ترجمة أبي بكر٣-٢: ١الذهبي: تذكرة الحفاظ )١(
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 النحل، فال تصدوهم نّكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن، كدويإ
فما حدثت : قال قرظة!! األحاديث عن رسول اهللا، وأنا شريككمب
فلما قدم قرظة ـ إلى : وفي رواية... عده حديثاً عن رسول اهللاب
سّيما ال، لكوفة ـ أظهر الناس شوقهم لسماع شيء عن رسول اهللا

هانا ن: ، ولم يسمع منه، فقال قرظةوإن جلّهم لم ير الرسول
  .)١(عمر

: لذهبيا وروى : ـ اعتقال الناشطين في نشر حديث الرسولج
لحديث اإن عمر بن الخطّاب حبس ثالثة من الصحابة، بتهمة نشر 

ابن مسعود، وأبو الدرداء، وأبو مسعود األنصاري، : النبوي هم
نشرهم لحديث :  الجبرية عليهم كاناإلقامةأعلمهم إّن سبب فرض و
  .)٢(سول اهللار

ن سعد إّن عمر بن الخطّاب قام بأكبر عملية في طبقات ابو
مدونات السنّة النبوّية الشريفة، إذ دعا الناس الطالعه على لمصادرة 
فلّما أتوه بها أمر «من أحاديث ا دّونوه عن رسول اهللامحصيلة 

  .)٣(»تمزيقهاب

                                           
ر بثالثة أسانيد في جامع بيان العلم ـ باب ذكر الب ، وابن عبد٥-٤: ١فس المصدر ن)١(
  .١٤٧: ٢كثار من الحديث دون التفهم لهّم اإلذمن 

  .، ترجمة عمر، مصدر سابق٧: ١تذكرة الحفاظ )٢(
  . ترجمة القاسم بن محمد بن أبي بكر١٤٠: ٥طبقات ابن سعد )٣(
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 الرسمية الصارمة وغيرها كثير قد زرعت حالة اإلجراءاتّن هذه إ
الواسع في صفوف الصحابة، والتابعين، وقد  الفكري اإلرهابن م
علت فعلها الخطير في كيان األمة لعدة عقود حيث استمّرت عملية ف
هـ حتى عام ١١رسمياً من عام نع التدوين لحديث رسول اهللام

  .هـ، أي إلى خالفة الحاكم العباسي المعروف أبي جعفر المنصور١٤٥

ير هذه الخطة تشير المعلومات التاريخية المؤكدة حول تأثو
لثقافية الصارمة إلى توقف عملية التدوين للسنّة النبوّية بشكل ا

: قال الشعبي.. ضافة إلى توقف عملية نشر الحديث شفاهاًإكامل، 
  !ة، فما سمعته يحدث عن رسول اهللا بن عمر سنعبد اهللاجالست 

خرجت إلى مكة مع سعد بن أبي وقاص >: قال السائب بن يزيدو
معروف ـ فما سمعته يحدث حديثاً عن رسول اهللا، الصحابي ال  ـ

  .)١(<جعنا إلى المدينةرحتى 

قال رسول اهللا، حتى : ما كنّا نستطيع أن نقول«: يقول أبو هريرةو
  .)٢(»بض عمرق

 عمليات مخططة لوضع الحديث اإلجراءاتذا وقد رافقت هذه ه
 ام،ي مختلف المجاالت السّيما في األمور السياسية، كتعظيم الحكّف

                                           
  .١٢: ١ ماجة، وسنن ابناب من هاب الفتيا بكتاب العلمب، ٨٥-٨٤ :١سنن الدارمي )١(
  .١١٥: ٨البداية والنهاية )٢(
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حرمة الثورة عليهم أو محاسبتهم، وفي رفع شأن بعض المعاصرين و
ممن ال حظّ لهم في جهاد أو دين، أو علم، وفي تشويه لنبيل
معة آخرين من الصحابة، والتقليل من شأنهم، وقد تصدى لهذه س
نصراني (، وتميم الداري )يهودي سابق(كعب األحبار : لعملياتا
بو هريرة الدوسي، وعمرو بن العاص، ، وعروة بن الزبير، وأ)ابقس
المغيرة بن شعبة، وغيرهم، ممن افتعلوا األحاديث على لسان و

ورووها مشوهة، أو اهتموا برواية اإلسرائيليات أو غير ذلك، النبي
يث تكّونت ثقافة خليطة، ال يميز فيها الغث من السمين، واألصيل، ح
 الثقافة ن الموضوع، حتى طالت هذه العملية مختلف شؤونم
إلسالمية بمرور الزمان من التفسير إلى العقيدة إلى األحكام إلى ا
خصوصاً وإن تلك الخطة، وما يرافقها من ... لسيرة إلى غير ذلكا
ليات كانت مدعومة رسمياً من قبل  الدولة، وإن المعارضين لها آ
  ..واجهون بالقمع، والتنكيل، واألبعاد، والخوفي

:  الثقافي، وأبرز مظاهرهااالنقالب هذا ـ ومن الطبيعي أن يطال٢
 التفسير النبوي للقرآن الكريم، )المحاصرة للسنّة النبوّية(ملية ع
  .شرح مضامينهو

يات آسورة أو آية أو : إذا نزل عليه القرآنقد كان رسول اهللاف
سّيما ال لصحابته، ليفيدوا منها علماً، أو عمالً، امدا ليلهيباشر بشرح 
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درك يلقرآن الكريم تحتاج إلى شرح، وتفصيل، ممن وإن جلّ آيات ا
تضح يأسرار الوحي اإللهي الذي يأتي مجمالً في األعم األغلب كما 

كعات، رمن آيات الصالة، والزكاة ـ مثالً ـ التي ال تتحدث عن عدد 
وال عن قيام، وال جلوس، وال ذكر، وال قراءة، وال عن عالج 

كذلك الحال بالنسبة إلى . ى ذلكلشكوك أو السهو في الصالة، وما إلل
لزكاة ـ في مثالنا ـ حيث ال يتحدث الكتاب العزيز عن نصاب ا

ال عن مصادر الزكاة، وال طرق توزيعها أو جبايتها، وما إلى والزكاة، 
مور، وكذا في سائر األحكام، والمفاهيم، والعقائد، والقيم، أذلك من 

  .، والسياسيةاالجتماعيةلمشاكل اومعالجات 

يرشد ويفصل هذا اإلجمال، ويفك الرموز، لذا كان رسول اهللاو
كان و، ومراده من العباد، عزّ وجلإلى صور التطبيق ألحكام اهللا 

لى إغالبية الكتّاب من الصحابة يدّونون ذلك التوجيه في مصاحفهم، 
  .جانب النص القرآني

لمسلمين اإلى الرفيق األعلى وترك لدى قد رحل رسول اهللاو
لكريم وحياً ا مشروحاً بوحي من اهللا تعالى أيضاً، فكان القرآن قرآناً

لفرق بين ابلفظه ومعناه، وشرحه وحياً بمعناه ال بلفظه، وهذا هو 
مبناه، و، فاألول وحي بمعناه كالم اهللا تعالى، وكالم رسول اهللا

  ..مضمونه، إالّ أن لفظه لرسول اهللاواآلخر وحي ب
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آن الكريم ما يعطي انطباعاً سيئاً عن كان من التفسير النبوي للقرو
عض وجوه قريش، وبعضه ما يمتدح، ويعلي من شأن قوم ب

كان القرآن بهذه الصيغة المتداولة بين الناس يقلق أطرافاً ، و)١(آخرين
لوضع السياسي الجديد، السّيما إذا شاعت تلك امهمة في 

ألمصار والقبائل العربية والشعوب التي دخلت االمصاحف في 
  .الد فارس، وبالد الروم، وفي أفريقيا، وغيرهاباإلسالم حديثاً من 

لذا فقد سارعت أعلى األجهزة في الدولة إلى الحيلولة دون و
نتشار تلك المصاحف المشروحة، فاتخذت الحكومة قراراً بتجريد ا
لقرآن الكريم من شروحه ليوضع بين أيدي المسلمين في العالم ا
  .جرداً من شرحهم

رت الحكومة بهذه المهمة في عهد الخليفة أبي بكر، قد باشو
الخليفة عمر بن الخطّاب الذي كان رائد هذه الثورة الثقافية، بمروراً 

جّردوا القرآن وال «: مر يصدر التوجيه تلو التوجيهعفقد كان 
وانتهاء ، )٢(»لرواية عن رسول اهللا، وأنا شريككماتفّسروه، وأقلوا 

الذي أنجزت المهمة في عصره حيث  )٣(فّانعبالخليفة عثمان بن 

                                           
  .٣٠٢: لشافعياومناقب ابن المغازلي . ١٥٨-١٥٧: ١٣، من تفسير الميزان١ملحق رقم) ١(
  .، مصدر سابق٩٣: ١٢بن أبي الحديدا )٢(
والمجلد الثاني ، وما بعدها ٢٧٦: ١القرآن وروايات المدرستين: للتفاصيل راجع )٣(

  .لي الكورانيعالشيخ : ن القرآنمن نفس الكتاب أيضاً، تدوي
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آلياته، سمي تاريخياً رح النبيشدّون مصحفاً مجرداً عن 
ستنسخت عليه مجموعة من المصاحف، ا، وقد )بالمصحف اإلمام(

لمسلمين الكبرى، مثل مكة المكرمة، ودمشق، اوزعت في حواظر 
 الفسطاط، عالوة على المدينة المنّورة عاصمةووالكوفة، والبصرة، 

لخليفة عثمان ماعدا هذه المصاحف الرسمية المتبناة االدولة، وأحرق 
  !حّراق المصاحفبحتى لقب 

قد برِّرت هذه العملية تاريخياً إنّها جرت من أجل جمع الناس و
وهو تبرير مضحك، ألّن القرآن نزل بلهجة !! لى لهجة واحدةع

  !ما نعلم، هي لغة قريش، ولهجتهاكواحدة 

 بن عبد اهللافة مصّرين على قراءة مصحف قد بقي أهل الكوو
و أالذي كان يحمل شروحاً نبوية آلياته، وسوره كالً، ) ١(سعودم

 التاريخ المدّون لم يعِط توضيحاً عن كيفية معالجة أنجزء، إالّ 
وقف أهل الكوفة ذلك، وكيف نجحت الحكومة في مصادرة م
ق األلماني إالّ أن المستشر! صحفهم، واستبداله بالمصحف الرسميم
ارل بروكلمان يقطع أن طريقة عثمان في جمع المصحف الشريف، ك
استبعاده للمفاهيم التي تذم األمويين، وتلعنهم اعتبرها الصحابي و
للقرآن الكريم، حيث كان  )٢(  بن مسعود تحريفاًعبد اهللالجليل ا

                                           
  .١١٢: ٣الكامل في التاريخ )١(
  . ترجمة منير البعلبكيبروكلمان، ١١٢: تاريخ الشعوب اإلسالمية )٢(
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لصحابي المذكور من خبراء التنزيل، وكان مصحفه يشتمل النص ا
آلياته التي كان ابن مسعود أحد آن، وشروح الرسولإللهي للقرا
كما إن المستشرق المذكور يعتبر هذه المسألة أحد .. لمدونين لهاا
هذا . ألسباب الرئيسية للثورة على عثمان التي انطلقت من الكوفةا
اهللا بن مسعود كان يصر على أن   عبدأنمن الجدير بالذكر و

و القرآن الكريم دون سواه، لذي علمه للناس في الكوفة هامصحفه 
 مصاحفهم، وعدم التجاوب مع مشروع إخفاءدعو الناس إلى يوكان 

  .)١(لحكومة في تجريد المصاحف من شروحها النبويةا

Wאא  

ن خصائص هذه األمة الشاهدة على الخلق، إّن النبوة هي التي م
ى ظهر هذا اغت اإلطار العام لحياتها، وحركتها الحضارية علص
لكوكب، ومن أجل ذلك، فإّن تعاليم النبّوة، ومنطقها، هي التي صاغت ا
اغت ص، والسياسية، كذلك واالقتصادية، واالجتماعيةرامجها الثقافية، ب

  .وما يدور فيها من ظواهر، وأحداثذوقها، ونظرتها للحياة، 

تبلور تضمن المنظومة التشريعية التي صدع بها النبي الخاتمو
مفاهيم وعبر محددات، وصيغ،  سياسية صدع بها النبيةأطروح

                                           
  .١٧: ١مصاحف ابن أبي داود )١(
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ذوقها، نذكر وال تلتبس بها األذواق السليمة إذا تركت على سجيتها 
  :منها، هذه األبعاد، والمالمح

حه عن جابر بن سمرة عن رسول ـ أخرج البخاري في صحيأ 
ميراً، فقال كلمة لم أيكون إثنا عشر : يقولسمعت النبي«: اهللا

ال تضرهم «واية روفي ، )١(»كلهم من قريش: قال: ، فقال أبيأسمعها
  .)٢(»عداوة من عاداهم

ـ وروى أحمد بن حنبل، والحاكم وغيرهما، واللفظ لألول ب 
، )ابن مسعود (د اهللاـعبد ـلوساً ليلة عنـكُنّا ج«: الـروق قـسمعن 

ن، هل سألتم ـالرحم يا أبا عبد: لقرآن، فسأله رجل، فقالايقرئنا 
: د اهللاـعبال ـة؟ فقـة من خليفـذه األمـك هـ، كم يملول اهللاـرس
: سألناه، فقال: الـألني عن هذا أحد منذ قدمت العراق قبلك، قسما 

  .)٣(»إسرائيل شر عدة نقباء بنيعإثنا 

                                           
  .٦١٧: ٣ ومستدرك الصحيحين.٣٣٨: ١٦فتح الباري في شرح البخاري )١(
  .٣٣٨: ١٦فتح الباري )٢(
سناده صحيح، إ:  وقال أحمد شاكر في الهامش.٤٠٦و ٣٩٨: ١مسند أحمد )٣(

، مختصراً، ومجمع ٣٣٩-١٦٧: ، وفتح الباري٥٠١: ٤مستدرك الحاكم، ولخصه الذهبيو
، ١٠: ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء١٢ :، والصواعق المحرقة ألبن حجر١٩٠: ٥لزوائدا

، ٢٥٠-٢٤٨ :٦د، وأورده ابن كثير في تاريخه عن ابن مسعو٥٧: ١وفي الجامع الصغير
  .، وغيرها من مصادر)ثني عشر الذين كلّهم من قريشألئمة اإلاباب ذكر (
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قد أورد هذا المضمون كثير من رجال الحديث، بألفاظ متفاوتة و
والمتقي الهندي في ثل ابن كثير في تاريخه، ومسلم في الصحيح، م
العمال، والبخاري في الصحيح، والحسكاني في شواهد التنزيل،  نزك
غيرهم، فماذا تفيد هذه المضامين النبوّية من فهم سياسي، وماذا و
  شيع هذه الكلمات من قيم، وما تتركه من ظالل؟ ت

  :ياسية تعكسها هذه التصريحات الصادقةسوهذه جملة حقائق 

خلفاء  ق الذين يلون أمر األمة بعد النبيـ إّن عدد أئمة الح١
تخلو  بعد أنوثنا عشر إماماً ال يزيدون وال ينقصون إوورثة له 

  .األرض من آخرهم تقوم الساعة
ثنا إائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم قيزال هذا األمر  ال« 

  .»عشر خليفة
د من ـ تشير األحاديث السابقة إلى أن أمر الدين ماِض مادام أح٢
  .ؤالء األطهار موجوداً، فإذا مات ماجت األرض بأهلهاه

ما سواهم ليس وغير هؤالء األبرار  ـ ال خليفة حق للرسولج
يكون من بعدي من الخلفاء عدة « خليفة وال وصياً لرسول اهللا

دون أحد ثني عشرلخالفة باإلافقد حصرت ، »أصحاب موسى
  .سواهم
 من تمتع أحدهم بعمر طويل ـ يستفاد من األحاديث أنه البّد٣
داً لكي يستوعب وجودهم المقدس مسيرة األمة حتى قيام ج
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هذه الحقيقة تفسرها النصوص المصرحة بوجود المهدي والساعة، 
حّمد صلّى اهللا عليهم أجمعين وطول عمره الشريف ممن آل 

  .الخارق للعادة

ـ أو يزيد ـ  ـ روى مائة وعشرة من صحابة النبيح
ي غدير خم بعد عودته من حجة الوداع، وذلك ظهر طبهم فخإنه

هـ، ونص في ١٠ر من شهر ذي الحجة الحرام عام لثامن عشااليوم 
لمذكور على أن إمام المسلمين وزعيم الناس وقائدهم بعده اخطابه 

من « :، وهذا نص حديثه كما رواه الصحابةبي طالبأعلي بن 
   .)١(»...اداهعااله وعاِد من اللهّم وال من و.. كنت مواله، فعلّي مواله

عبد  عن بإسناده ٤٨٣ــ وأخرج الحافظ ابن المغازلي الشافعي ت د
إّن ولكل نبي وصٌي، ووارث، « :قال رسول اهللا:  بن بريدة قالاهللا

  .)٢(»وصيي، ووارثي علي بن أبي طالب

ّن هذه النصوص المقدسة هي بعض ما ورد بشأن إمامة المسلمين إ
  . للوائها الحاملينهي خصائص ، وما ومن يليها،عد رسول اهللاب

                                           
الحسين األميني،  الشيخ عبد: أنظر مصادره وأسانيده المعتبرة في كتاب الغدير )١(

  ).للمؤلف(ديث الغدير حوكتاب 
، وأخرجه أخطب خوارزم في المناقب بنفس ٢١٠ :مناقب علي بن أبي طالب )٢(

 أخرجه أبو: ، وقال١٧٨: ٢ري في الذخائر، والرياض النضرةاللفظ والمحب الطبوالسند 
  .ي الشافعي في كفاية الطالبجلبغوي في معجم الصحابة، والكناالقاسم 
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يد إّن زعامة قريش لم تَر بداً من تجاوز هذه النصوص، وأمثالها، ب
يث حكَّمت في حياة المسلمين السياسية منذ ذلك التاريخ مفهوم ح
يادة قريش على المسلمين، وهو منطق يتجاوز المنطق النبوي في س
ذير معينة من أجل التبرير فضل أحواله، وإن كان قد تلّبس بمعاأ
  :يلي لسياسي، وأهم تلك التبريرات ماا

ـ إّن األحاديث النبوية التي تتعلق بأمور الحياة، وتنظيم المجتمع ١
يس من الضروري أن يلتزم بها المسلمون خالفاً لنصوص العبادة، ل
  .)١(خرآفي أمور الحياة شأن أي إنسان ما إليها وشأن رسول اهللاو

ض النصوص والوثائق التي تعكس الثقافة التي كانت هنا نجد بعو
 من خاللها األرضية ئريش تشيعها في المجتمع، وتهيعامة قز
لمناسبة لتخطي الكثير من نصوص النبّوة الخاصة بشؤون حياة ا
  ..لمسلمينا

  :لنقرأ هذه الوثائقف

كنت أكتب كلّ شيء أسمعه من «:  بن عمرو بن العاصعبد اهللاال ق
سول رتكتب كلّ شيء سمعته من : نهتني قريش وقالوافسول اهللار
ن عورسول اهللا بشر يتكلّم في الغضب والرضا؟ فأمسكت اهللا

  أُكتب «: الـ إلى فيه وقهـبإصبعول اهللا فأومأ ـالكتابة فذكرت ذلك لرس
                                           

  .٩٠-٨٢: ١٢ابن أبي الحديد المعتزلي )١(
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  .)١(»فوالّذي نفسي بيده ما خرج منه إالّ حّق

لو لم > :القفمّر بقوم يلقّحون، إّن النبي: ن أنس بن مالكع
: قالوا؟ لنخلكم ام :فخرج شيصاً، فمّر بهم، فقال: قال، تفعلوا لصلح

  .)٢(<أنتم أعلم بأمر دنياكم :قال.  وكذااكذ: قلت

: اهللا قال ورد مثله في مختصر صحيح مسلم عن طلحة بن عبيدو
ما يصنع  «:بقوم على رؤوس النخل، فقالررت مع رسول اهللام
فيلقح، فقال رسول  علون الذكر في األنثى،يلقحونه يج: فقالوا؟ ؤالءه
فأُخبروا بذلك فتركوه، فأُخبر : قال. ما أظن يغني ذلك شيئاً: هللا
إن كان ينفعهم ذلك، فليضعوه، فإني إنّما  :بذلك، فقالسول اهللار
  ي بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن اهللا شيئاً،ـاً فال تؤاخذونـت ظنـننظ

                                           
: ٢ وسنن أبي داود.اب من رخص في الكتابة من المقدمة، ب١٢٥: ١سنن الدارمي )١(
-١٠٥: ١ومستدرك الحاكم. ٢١٥ و٢٠٧، ١٩٢، ١٦٢: ٢ومسند أحمد. تابة العلم، باب ك١٢٦
 الثانية، ط العاصمة بالقاهرة  البر، طالبن عبد، ٨٥ :١ وجامع بيان العلم وفضله.١٠٦
  .١٣٨٨نةس

اهللا بن عمرو بن العاص قرشي سهمي وأمه ريطة بنت منبه السهمي كان أصغر  عبدو
اختلفوا في وفاته أكان بمصر أو الطائف أو . شرة سنةبيه بإحدى عشرة أو اثنتي عأمن 

: ٥وتهذيب التهذيب. ٥٦: ٣والنبالء. ٢٣: ٣راجع ترجمته بأسد الغابة. ٦٥أو  ٦٣مكة وعام 
٣٣٧.  
 وسنن ابن .١٦٢: ١ ومسند أحمد.١٤١-١٣٩، حديث ١٨٣٦: ٤صحيح مسلم )٢(

  .٢٤٧١-٢٤٧٠، حديث ، كتاب الرهون، باب تلقيح النخل٨٢٥: ٢اجةم
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  .)١(»عزّ وجلهللا خذوا به فإنّي لن أكذب على اف

صرار قريش على الحيلولة دون جمع النبّوة والخالفة في بني إـ ٢
  : القرشي في هذه الوثيقة الرسميةاإلصراراشم ونقرأ نموذجاً لهذا ه

يا ابن عباس أتدري ما منع قومكم منكم، «: ال عمر بن الخطّابق
إن لم أكن : فكرهتُ أن أُجيبه فقلت: ؟ قال ابن عّباسعد محمدب
كرهوا أن يجمعوا لكم : فقال عمر!  يدرينيأمير المؤمنيندري فإّن أ
لنبّوة والخالفة فتبجحوا على قومكم بجحاً بجحاً، فاختارت قريش ا
، إن تأذن لي في أمير المؤمنينيا : نفسها فأصابت ووفقت، فقلتأل
أما قولك يا : تكلم، قلت: لكالم وتَُمطْ عني الغضب تكلمت، قالا

اختارت قريش ألنفسها فأصابت ووفقت، فلو أّن : أمير المؤمنين
اختارت ألنفسها حين اختار اهللا لها لكان الصواب بيدها غير  ريشاًق
إنهم أبوا أن تكون لنا النبّوة والخالفة : ردود وال محسود، وأما قولكم
ذَِلَك ِبأَنَُّهْم كَِرُهوا َما }: ، وصف قوماً بالكراهة قالعزّ وجلإّن اهللا ف

هيهات واهللا يا ابن عباس : فقال عمر )٢({ اللَُّه فَأَْحَبطَ أَْعَمالَُهْمأَنزَلَ
انت تبلغني عنك أشياء كنتُ أكره أن أقرك عليها فتزيل منزلتك كقد 

                                           
ن مفيما أخبر به النبي: ، باب، للحافظ المنذري١٨٣: ٢مختصر صحيح مسلم )١(

، وزارة األوقاف ١٩٦٩١، ط١٦٠٢ الرأي للدنيا، حديث رقم أمر الدين والفرق بينه وبين
  .لكويتيةا

 .٩ :محمد) ٢(
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؟ فإن كانت حقاً فما ينبغي أن أمير المؤمنينهي يا  ما: قلتفمنّي، 
، نزلتي منك، وإن كانت باطالً فمثلي أماط الباطل عن نفسهمتزيل 
إنما صرفوها عنّا حسداً وبغياً وظلماً، : بلغني إنّك تقول: مرعفقال 
ظلماً، فقد تبين للجاهل والحليم، : أمير المؤمنينولك يا قأما : فقلت

سداً، فإن آدم حسد ونحن ولده المحسدون، فقال ح: وأما قولك
يهات، أبت واهللا قلوبكم يا بني هاشم إالّ حسداً ال ههيهات، : عمر

، ال تصف قلوب قوم أذهب اهللا أمير المؤمنينا يمهالً : قلتيزول، ف
طهيراً بالحسد والغش، فإّن قلب رسول تعنهم الرجس وطّهرهم 

إليك عنّي يا ابن عباس، : اشم، فقال عمرهمن قلوب بني اهللا
يا ابن عباس : قوم استحيى منّي فقالألأفعل، فلّما ذهبت : فقلت
أمير يا : حب لما سّرك، فقلتمفواهللا إنّي لراع لحقّك ! مكانك

سلم، فمن حفظه فحظّه مإن لي عليك حقاً وعلى كل ! المؤمنين
  .)١(»مضىفأصاب، ومن أضاعه فحظّه أخطأ ثّم قام 

هكذا نجد أن عمر بن الخطّاب يبرر موقف قريش من نص و
، ويكشف عن روح التحول السياسي الجديد، على عليالنبي

  .قرشية ال غيرلذي حّول الخالفة إلى مؤسسة ا

                                           
، مصر، ١، ط ٣٢-٣٠: ٥وتاريخ الطبري. ، البن األثير٦٣،٦٥: ٣الكامل في التاريخ )١(

  .٥٥-٥٣: ١٢ وشرح النهج الحديدي.٢٧٧٢-٢٧٦٨: ١اوط أوروب
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ذا وقد أثيرت مفاهيم سياسية أخرى حول موضوع القيادة ه
كبر السن، والتزام سيرة : من قبيللسياسية للمسلمين بعد النبيا
  .لشيخين وغير ذلك ولكنها فروع وتوابع لمشروع قريش القبليا

بغض النظر عن تجاوز األطروحة النبوية للحكم، واعتبارها و
ها مثل اجتهاد أي صحابي أو مسلم، وما يحمل جتهاداً سياسياً، مثلا
لك من تبعات واقعية، وأخالقية، ودينية، تتعلق بالموقف من ذ

وفهم النبّوة، إالّ أننا إذا أخذنا النتائج العملية على المستوى النبي
لسياسي والثقافي، في حياة المسلمين، لوجدنا تحوالت خطيرة على ا
  !لمستوى الحضاري ذاتها

ن الناس يعتبرون مسألة الحكم، وإدارة شؤون الناس بينما كاف
سألة نبوية تضعها الشريعة اإللهّية في موضعها المناسب لحسم م
لصراع بين الناس، وتجسيد أعلى درجات الطاعة في المجتمع، ا
حولت مسألة الحكم إلى مثار صراع بين قبيلة قريش، والقبائل ت
لعرب، بعد تحكيم المنطق لعربية كلّها، فلم نجد قبيلة من قبائل اا
، إالّ ورأت نفسها مؤهلة بلي في الحكم بعد وفاة رسول اهللالقا
لقيادة وزعامة المسلمين أو زعامة نفسها سياسياً على األقل، السّيما ل
إن المسألة قد خرجت عن إطار التصميم النبوي لطريقة الحكم و

، وتحّولت إلى حكم قبلي تقوده قبيلة قريش، لنبيابعد 
  !حلفاؤهاو
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جتماع اإن :  بعض المحللين لألحداث بعد النبيلذا يتصّورو
ألنصار في سقيفة بني ساعدة، ودعوتهم لزعامة سعد بن عبادة ا
بعدما شعروا ، )١(لخزرجي كان من أجل تأمين مستقبلهم السياسيا

 من قريش صرفوا نظرهم عن أطروحة النبّوة في الحكم )المأل(إن 
إماماً، ة في إعالن علي بن أبي طالب، المتمثللرسولابعد 

  .زعيماً للمسلمينو

، مادام الحكم قد أخرج عن إطاره النبوي الديني بإبعاد عليف
األنصار أولى من سواهم في هذا الموقع، السّيما، وهم الذين آووا ف
، ونصروا دعوته في أشد أيامها، وأكثرها ابتالء، سول اهللار
قاطبة له العداء، ولدعوته، محنة، يوم نصبت قريش والعرب و
  !رسالتهو

يكون لهم نصيب  م إن الناس في أرضهم، وبالدهم، فما بالهم الث
ي الملك، والقيادة مادامت الضوابط القبلية قد اتخذت مقياساً في ف
ال نبايع إالّ «: حديد مصالح الناس؟ وقد رأينا إن نداءهم في السقيفةت
تمع إليه أحد من مصممي  الرياح، ولم يسأدراجذهب  )٢(»لّياًع

  !ريشقمشروع 

                                           
  .توفيق أبو علم: أهل البيت )١(
  .١٢٣: ٢، وابن األثير٢٠٨: ٣الطبري )٢(
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ّن هذه النظرة التي ولدت لدى األنصار، خصوصاً لدى قبيلة إ
لخزرج قبل غيرهم، هي التي حركت الرفض السياسي للحكومة ا

لدى الغالبية الساحقة من قبائل العرب، ولم لفت النبيخالتي 
 كومة الخالفة في تلك األزمة إالّ بمناطق نفوذ قريش فيحتمسك 
المدينة، خصوصا بعد انقسام األنصار في الموقف السياسي ومكة، 
  .ر حسداً البن عمهم سعد بن عبادةايع األوس الخليفة أبا بكبعندما 

ن ما يطلق عليه من أحداث تاريخية بالردة، في معظم جوانبه إ
و معارضة سياسية لقبائل العرب لزعامة قريش، التي فرضت هإنما 

ي الحكم بعيدة عن منطق النبّوة، وأسلوبها، مما ياسية قبلية فسنظرية 
 ألسلوب باالنقيادعامات العرب إلى الشعور بأنها غير ملزمة زدفع 
ي الحكم يصادر سيادتها القبلية، خصوصاً وإن هذا األسلوب فقبلي 

  .مثل الطرح النبوي لشكل الحكم في مرحلة ما بعد النبييال 

ة العربية قد استجاب أكثرها ّن قبائل العرب المنتشرة في الجزيرإ
 طوعاً، وتصديقاً بالنبوة الخاتمة، وهي قد وطنت عزّ وجلدعوة اهللا ل
فسها على االلتزام بقيم اإلسالم الحنيف، وتشريعاته، دون أن تجد ن
هي و، وفي مختلف شؤون الحياة، رجاً مما يقضي اهللا، ورسولهح

ن مهاشم أو ، ال لكونه رجالً من بني إنّما سلمت لرسول اهللا
قريش أو من بالد العرب، وإنّما سلمت له باعتباره نبي اهللا المرسل 
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الرسالة اإللهّية الخاتمة، فإّن المنطق القبلي يشعر القبائل بخطر ب
  !لمصادرة لوجودها، ويتحدى قيمهاا

هكذا نجد أن القبائل العربية عموماً، قد رفضت نتائج مؤتمر و
 قريش من خالل اختيار الصحابي لسقيفة الذي أفرز زعامة قبيلةا
  .لقرشي أبي بكرا

هكذا كانت حركة الرفض العربية الواسعة للحكم القرشي تعبيراً و
ن الرفض للسيادة القرشية المذكورة، على أن اإلعالم الرسمي ع
لخالفة رمى تلك الحركة الواسعة بالردة، والمروق، رغم أنها ل

ية، ولم تتجاوز حكماً ياسية مجردة، لم تنكر ضرورة دينسمعارضة 
  .عزّ وجلاءت به رسالة اهللا جشرعياً 

من المناسب أن نذكر القبائل التي شملها تشويه اإلعالم الرسمي و
  :وصفها بالمرتدة وتابعه التاريخ المكتوب على ذلكب

  .٢/٤٦٣لطبري ا بيلة طي، وعطفان، وبني أسدق

  .٢/٤٩٠لطبري ا بيلة هوازن، وسليم، وعامر ق

  .٢/٥٠٤لطبري اة هل اليمامأ

  .٢/٥١٩لطبري ابيلة بني تميم ق

  .٢/٥١٩لطبري ا لبحرينهل اأ

  .٥٢٨/ ٢لطبري ا هل عمان أ
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  .٥٢٩/ ٢لطبري اهل نجد أ

  .٢/٥٣٢لطبري ابائل اليمن ق

  .٢/٥٣٣لطبري ا هل تهامة أ

  .٢/٥٤١لطبري ا هل حضرموت أ

للتأكيد على أن الردة المقصودة كانت سياسية محضة نورد هذه و
المتبقية على صفحات التاريخ الرسمي ثائق التاريخية المهمة لوا
  :لمدونا

أن : السالم بن سويد قال هشام عن أبي مخنف، حدثني عبد« {
يل طيء كانت تلقى خيل بني أسد، وفزارة قبل قدوم خالد عليهم، خ
واهللا ال نبايع أبا الفصيل : يتشامون وال يقتتلون، فتقول أسد، وفزارةف
  .)١(»...بداًأ

هذا اإلصرار من بني أسد، وحلفائهم، إنّهم ال يبايعون أبا بكر ف
  .كنى أبا الفصيل أيضاً إنّما يشكل موقفاً سياسياًيوكان 

المسألة إذن مسألة سياسية تتعلق ببيعة الخليفة أبي بكر، وزعامة ف
  .ريش، وليس ردة بالمعنى الديني المعروفق

 أبي بكر بجيوشه قال الطبري في تاريخه متحدثاً عن وصايا {
وإن :  ...وكان مما أوصى به أبو بكر«. !.قاتلت المرتدين لتيا

                                           
  .٤٨٣: ٢الطبري )١(
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لى داعية اإلسالم، فسائلوهم، فإن أقّروا بالزكاة، فاقبلوا إأجابوكم 
  .)١(»...بوها، فال شيء إالّ الغارة، وال كلمةأمنهم، فإن 

هنا تشكل عملية دفع الزكاة للحكومة من األمور التي تعصم و
معارضة وإالّ فإنّهم عصاة يجب قتلهم، كما تشير هذه ماء الد

 بالحكم الجديد، وتسليم االعترافّن الناس قد رفضوا إالكلمات 
  .أموالهم له

أقبلت وفود بني أسد، وغطفان، وهوزان، >: وقال الطبري {
ولكن ... قضاعة، فعرضوا الصالة، على أن يعفوا من الزكاةووطيء، 
  .)٢(<بىأأبا بكر 

!!  قد جاءته وفود العرب مرتدينإّن الخليفة>: الطبريويقول  {
وهذا هو .. )٣(قرون بالصالة ويمنعون الزكاة، فلم يقبل ذلك منهمي
  :لنص الكامل لهذه الفتنة، وأبعادها السياسيةا

فقدموا المدينة فنزلوا على وجوه الناس فأنزلوهم ما خال عباساً «
صالة وعلى أن ال يؤتوا تحملوا بهم على أبي بكر على أن يقيموا الف
لو منعوني عقاالً : لزكاة فعزم اهللا ألبي بكر على الحق وقالا

                                           
  .، ط مؤسسة األعلمي، بيروت٥٠٢: ٢الطبري )١(
  .٤٨٧: نفس المصدر )٢(
  .٤٧٦: نفس المصدر )٣(
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ليه وكان ُعقُلُ الصدقة على أهل الصدقة مع الصدقة علجاهدتهم 
فد من يلي المدينة من المرتدة إليهم فأخبروا وفردهم، فرجع 

لمدينة وأطمعوهم فيها وجعل أبو بكر بعدما اعشائرهم بقلة من أهل 
اهللا  لمدينة نفراً علياً والزبير وطلحة وعبداخرج الوفد على أنقاب أ

إّن : لمدينة بحضور المسجد وقال لهمابن مسعود وأخذ أهل 
نكم قلة وإنّكم ال تدرون أليالً ماألرض كافرة وقد رأى وفدهم 

ريد وقد كان القوم يأملون أن بتؤتون أم نهاراً وأدناهم منكم على 
نبذنا إليهم عهدهم فاستعدوا وقد أبينا عليهم نقبل منهم نوادعهم و

  .)١(»وأعدوا

واهللا ألقاتلّن من فّرق بين : وأخرج البخاري عن أبي بكر قوله {
لزكاة، والصالة، وإن الزكاة حق المال، واهللا لو منعوني عقاالً كانوا ا
  .)٢(لقاتلتهم على منعهؤدونه لرسول اهللاي

 شككتطها من ظروف ووقائع ّن هذه الوثائق التاريخية، وما تحيإ
ن ألنا بأكثر ما قيل عن الردة، وأهدافها، وحقيقتها، لنصل إلى القطع 

يها فهـ، وهي السنة التي بويع ١١الذي أشيع في عام » الردة«طلح مص
ألعم اأبو بكر بالخالفة كان سببه الرفض السياسي لزعامة قريش في 

                                           
  .٤٧٧-٤٦٧ :٢الطبرى )١(
  .٤-٣: ٤وسنن الترمذي. ٢٠-١٩: ٩صحيح البخاري )٢(
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إلسالم إلى اج من كما هو حال من يخر، )١(األغلب، وليس ردة دينية
لصالة، ادين آخر أو ينكر ضرورة من ضرورات الدين، كنكران 

ؤدي توالزكاة، والحج، وما إلى ذلك وإنّما هي معارضة سياسية 
السلطة بفرائض اإلسالم الحنيف، وتتمسك بحبله إالّ أنها ال تعترف 
 كإعطاءالحاكمة، وشرعيتها، ولذا فإنّها ال تمنحها الطاعة، والخضوع 

ذلك لزكاة مثالً، لكونها حكومة قبلية، وقد تنبه بعض الصحابة ال
الرحمن  عبدوكعمر بن الخطّاب، وطلحة، والزبير، وسعد، وعثمان، 

ا أخوفنا م: بن عوف، وكانوا يشعرون بالقلق مما جرى حتى قالوا
  !الّ يقّروا بهذا األمر أ، )٢(على قريش من العرب

ت عّما دعى بالردة كانت ن أقدم النصوص التاريخية التي تحدثإ
تحدث عن تمرد عن دفع الزكاة، وقد جرت مفاوضات بين ت

وإن ! األمة العريضة من الناس الذين رفضوا إعطاء الزكاةوالحكومة، 
لمعلومات تبدو بتراء ألن الحديث عن عدم دفع الزكاة اكانت هذه 

ديث واسع، يتعلق بطاعة الخالفة، وعدم االنقياد لها، حكان جزء من 
   امتناعالعتراف بشرعيتها، األمر الذي انعكس على شكلا عدم وإعالن

                                           
حادثة الهجوم على الصحابي مالك بن نويرة، وعشيرته، ) ٢(أنظر الملحق رقم  )١(

السيد ، ١٤٠-١٣٧: قله من النص واالجتهادنن.. ظروف ذلك الحادث المؤلمووقتلهم 
  .نالدي  شرف
  .٤٨٨: ٢الطبري )٢(
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لزكاة، ثم إن بعض أحاديث الخليفة أبي بكر كانت تعكس اعن دفع 
كعقال بعير «لمطلق للتنازل حتى عن جزء يسير من الزكاة، ارفضه 

  .»صطلح الخليفةمفي 

ما ما نسب إلى بعض األشخاص من ادعاء النبوة أو أمثال ذلك، أ
دوافعها كانت سياسية كذلك نتيجة للصراع بين بعض القبائل، ف
قريش على الزعامة، والنفوذ، حيث اتخذت بعض الزعامات من و
 وسيلة لمقاومة النفوذ القرشي، وقد ظهرت تلك )دعاء النبوةإ(عار ش
ورغم ... لحالة لدى بعض القبائل العربية حديثة الدخول في اإلسالما
ج إلى دراسة علمية أكثر اتقاناً لمعرفة لك، فهذا الموضوع يحتاذ
روفها المحيطة بدقة، السّيما إن تلك المسائل كادت أن تنفرد بها ظ
وايات سيف بي عمر المعروف بالزندقة، والعمالة للسلطات في ر
  .صرهع

ن قضية الردة تحتاج إلى دراسة مستفيضة ليزاح الظلم على إ
ه القضية السياسية التي آلالف من المسلمين الذين اتهموا بهذاكاهل 
وعالمنا .. التهام بالعمالة لمعارضة، ال ترتضي سلطة معينةاتشبه 
  !شهد الكثير من هذه النماذج اليوميالثالث 

ّن هذا التحول السياسي، وما اندرج تحته من شيوع ثقافة سياسية إ
ديدة تكرس سلطة القبائل والبطون هي التي أغرت بأغلب ج
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الوجوه االجتماعية بالتطلع إلى الخالفة طالما لشخصيات، والرموز، وا
حولت إلى حالة عادية يمكن أن يصيبها أي إنسان يعد لها عدته ت

  !ت أو شروط دينية يحددها اإلسالمواصفامدون 

هذا ما مأل التاريخ اإلسالمي حتى الحافة بألوان الصراعات من و
لعبيد، جل الزعامة السياسية في هذه األمة، حتى تطلع إلى ذلك اأ
  !غلمان، والساقطين أخالقياً كذلكالو

Wא،אא  

عد اتساع الفتوحات للبالد المجاورة، تفجرت منابع الثروة ب
بالد الرافدين : لمسلمين، وكانت مصادر تلك الثروات الهائلةلوالمال 

رس، وبالد انت تعرف لغناها وثرائها بأرض السواد، وبالد فاكالتي 
  .فريقيا، وأواسط آسيا، وما إليهاأوالشام، 

أبو بكر، : كانت سياسة توزيع الثروة التي اعتمدها الخلفاء الثالثةو
عمر، وعثمان، غير كفوءة في الحيلولة دون نشوء تيارات نفعية، و
صولية في المجتمع، إضافة إلى ظهور كارتيالت اقتصادية ضخمة و
أو اقتربت من دوائر النفوذ في السلطة دى بعض األسر التي تنفذت ل
  .لحاكمةا

  نـمير المؤمنيّن السنوات الخمس والعشرين التي سبقت البيعة ألإ
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، قد شهدت نمواً سرطانياً ألسوأ اقتصاد  طالبلي بن أبنع
  !قطاعي ـ رأسمالي في أقاليم الوطن اإلسالمي الحديث النشأةإ

صر عمر مع تدفق قد تزامنت الخطة االقتصادية المتبعة في عل
لثروة على جيوب الباحثين عن الثراء، بشراهة بشكل كبير، وذلك ا

جل في تغيير البنية التحتية للحياة االقتصادية واالجتماعية لدى عمّما 
حتى اكتشف .. الحياة لمسلمين، وظهور الطبقية بأسوأ صورها فيا
 مر بن الخطّاب إن برنامجه االقتصادي القائم على التمييز فيع

 مشكلة اقتصادية ـ سياسية ـ اجتماعية إيجادد تسبب في قالعطاء 
لدولة والمجتمع المسلم، ولذا، فقد أعلن عزمه على تغيير احادة في 
القتصادي في آخر حياته، إالّ أنه تّم اغتياله، قبل المباشرة ابرنامجه 
  .صوره من مشروعتبتنفيذ ما 

لمواطنين اة بين خطة اقتصادية تقضي بالتسويقد اعتمد النبيل
كانة، مفي العطاء، فال فضل ألحد على أحد مهما بلغ من موقع أو 

تقوى اهللا تعالى  وإذا كان هناك من تفاضل بين الناس، فهو في
  :العمل الصالحو

عجمي، إالّ أال فضل لعربي على «، <ّن أكرمكم عند اهللا أتقاكمإ> 
لحياة ا في  وهو تفضيل يحقق نتائجه في اآلخرة، ال،»...بالتقوى

  .لعطاء والسياسة المالية للمجتمعالدنيا، وليس من خالل ا
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هذه السياسة االقتصادية النبوية كانت تشكل القاعدة المركزية و
لعدالة بين الناس، كما إنّها قطعت الطريق على تغيير الهيكل العام ل
سياسة االقتصاد، وتبادل الثروة في المجتمع المسلم، رغم النمو ل
 بني النضير، وإجالءي ثروة األمة بعد الفتح لحصون خيبر، لواضح فا
  .نحو ذلك من تحوالتو

ي فهذه السياسة النبوية في االقتصاد لم تتعرض إلى خرق واضح و
أيام حكومة الخليفة أبي بكر، الذي يفيد المؤرخون إنّه لم يتجاوز 

قطع أوإن كنّا نرى إنّه قد ! في مسألة التسوية في العطاءياسة النبيس
ياسة سبعض الصحابة أراضي زراعية، وأمالكاً كبيرة تقع خارج نطاق 

شكل بوتخل بتلك السياسة ، )١( في العطاء بشكل صريح)التسوية(
سنتان (إالّ أّن من الواضح إن حكم أبي بكر كان قصيراً جداً !!  كبير

  .، فلم تتضح معالم سياسته لبعض المؤرخين)ونصف فحسب

اني عمر بن الخطّاب سياسة التوزيع، والعطاء قد غّير الخليفة الثو
، واإلمكاناتشكل كامل، حيث انتهج سياسة جديدة في توزيع المال، ب

  :لتاليةاتعتمد طريقة التمييز بين الناس في العطاء، وفق األسس 

  .فضل بعض الناس على بعض {

  .فضل السابقين في اإلسالم على غيرهم {

                                           
  . وما بعدها٦٤ص) الصّديقة الزهراء بين المحنة والمقاومة(أنظر كتابنا  )١(
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  .مهاجرين من غير قريشوفضل المهاجرين من قريش على ال {

  .وفضل عموم المهاجرين من المسلمين، على األنصار كافة {

  .وفضل العرب على غيرهم من األمم {

  .)١(وفضل الصريح على المولى {

  .)٢(وفضل مضر على ربيعة {

  .)٣(كما فضل األوسى على الخزرج {

ّن سياسة التمييز االقتصادية هذه قد ساهمت بفاعلية في خلق إ
طبقي تحول االمتيازات بين قطاعاته الطبقية بأخطر مظاهرها، جتمع م
قد شكلت قريش في هذا المجتمع رأس الهرم، واستأثرت و
سب حاالمتيازات االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية الخاصة، فهي ب

من والتقسيم التفاضلي الجديد تحظى باألولوية بكونها من العرب، 
حظى ت القرشية، وهي خصائص ال مضر، ومن المهاجرين، فضالً عن

  .ا المتنفذةبها غير قريش، وقطاعاته

  خططهمن هذا التحول االجتماعي ـ االقتصادي، قد تلمس فيه حتى إ

                                           
، ط، دار ٢٢٧ ،٢١٠: ١٢ و١١١: ٨شرح ابن أبي الحديد المعتزلي لنهج البالغة )١(

، الفضل بن ١٣٨-١٣٦ :واإليضاح. ية، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمحياء الكتب العربإ
  .شاذان األزدي

  .١٠٦: ٢تاريخ اليعقوبي )٢(
  .٤٣٧ :فتوح البلدان )٣(
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لمسلمين، اوحدة  الخليفة عمر بن الخطّاب مخاطر واقعية على
الي جديد موكيانهم الداخلي، فأعلن عن عزمه على استبداله بنظام 

ابل أللحقن قلئن عشت إلى « :ة في التوزيعيعتمد على سياسة جديد
  .)٢(»...لناسالئن بقيت ألسوَّين بين «، )١(»...آخر الناس بأولهم

يد أن عمراً اغتيل قبل أن يغير سياسته االقتصادية المذكورة، فلما ب
ولى عثمان أمر الناس تفاقمت مخاطر تلك السياسة في المجتمع، ت
مرعب، تتصارع فيه  ـ رأسمالي إقطاعيتحول إلى مجتمع و

الطبقات ويسحق المستضعفون من الفالحين، والعمال، والمصالح، 
  !الحرفيين، وأمثالهمووالجنود، 

قبل أن نخوض في غمار ما ظهر في عهد عثمان من تطورات و
ياسية ـ اجتماعية واقتصادية، نفضل أن نشير إلى بعض مظاهر س
المية بسبب سياسة لحياة األرستقراطية التي طرأت على الحياة اإلسا
  .قي للماللتمييز في العطاء والتوزيع الطبا

  ماذا تقول وثائق تاريخ المسلمين في تلك المرحلة؟ف

   )٣(الحسن علي بن الحسين المسعودي تحدث المؤرخ الكبير أبوي

                                           
  .١٣٢سابق  مصدر :شرح نهج البالغة )١(
  .١٣١ :نفس المصدر )٢(
 : وراجع العقل السياسي العربي.هـ١٤٠٩، ط قم، ٣٣٤-٣٣٢: ٢مروج الذهب )٣(
  .محمد عابد الجابري  .د، ١٨٦-١٨٤
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لرأسمالية اعن ذلك فيذكر أرقاماً مذهلة حول مظاهر ) ٣٤٦ـت(لهذلي ا
  :فانععهد الخليفة عثمان بن القرشية بين عهد عمر حتى نهاية 

خمسين : قد خلف الصحابي الزبير بن العوام من الثروة، والعقارف
يزال  لف دينار، وألف فرس، وألف عبد وأمة، وقصراً في البصرة، الأ
  .هـ، ينزله التجار، ورجال األعمال٣٣٢عام  ائماً حتىق

كانت للزبير فضالً عن ذلك دور، وضياع، وعقار في الكوفة، و
  .، وكان له في المدينة أحد عشر داراًواإلسكندريةلفسطاط، او

اهللا قصراً في الكوفة كان معروفاً  خلَّف الصحابي طلحة بن عبيدو
اسمه، وكانت تسمى بدار الطلحيين في عصر المؤرخ المسعودي ب
  .كانت غلته من مزارعه في العراق تبلغ كل يوم ألف دينارو

لمنّورة بناها باآلجر، والجص، كانت له دار مشيدة في المدينة او
  .الساج، وكان له غير ذلك من ثرواتو

الرحمن بن عوف الزهري عشرة آالف  خلف الصحابي عبدو
ألف بعير ومائة فرس، وبلغ ربع ثمن ماله يوم وفاته أربعة وشاة، 

  .لف دينار، وكانت له دار واسعة في المدينةأوثمانين 

 خلّف من الذهب، إن زيد بن ثابت: ذكر سعيد بن المسيبو
وم وفاته ما كان يكسر بالفؤوس، وخلف من الضياع، يوالفضة 

  .يمته مائة ألف دينارقواألموال ما 
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قد كان لدى عثمان بن عفان مائة وخمسون ألف دينار، ومليون و
رهم، وقيمة ضياعه في وادي القرى، وحنين مائة ألف دينار، د

اً بالمدينة، ـ، وجناناً، وعيون، كما أقتنى أمواالًوإبالًيالً كثيراً خوخلف 
لمدينة شيده بالحجر، والِكلس، وجعل أبوابه من الساج، اوقصراً في 

  .)١(والعرعر

قد تفاقمت مخاطر الحياة الرأسمالية، وأضرارها، وبلغت ذروتها و
يام خالفة عثمان بن عفان األموي، وترسخت أقدام الطبقية أ
مسلم، حيث ظهر النمو الجتماعية، واالقتصادية في المجتمع الا
لسرطاني للثروة لدى طبقة من الناس فأثروا على حساب اآلخرين ا
تملك ماالً وال ضياعاً، وال  تى نشأت الطبقات المحرومة، التي الح
صوراً، وال إبالً، وشياهاً، وخصوصاً طبقة الجند وأسرهم، ومن يلوذ ق
، هم من الناس، وهذه بالطبع من أوسع الطبقات في المجتمعب

دداً، هذا عدا عن الذين تشم رائحة المعارضة للخليفة أو عوأكثرها 
  .قول، أو فعلبوالته منهم 

قد تحولت ثروة األمة إلى ملك خاص بيد الخليفة، ووالته ل
ألمويين وخواصهم منذ تسلم الخليفة عثمان بن عفان للخالفة، فقد ا

                                           
 ، محمد عابد الجابري١٨٦-١٨٤ : والعقل السياسي العربي.٣٣٢: ٢مروج الذهب )١(

  .من أجل التفاصيل
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نى خطة بيع بنى الخليفة المذكور برنامجاً اقتصادياً خطيراً يوم تبت
ألراضي الخراجية للباحثين عن االستثمار من القرشيين، وحلفائهم، ا
الفاً لمنهاج اإلسالم الحنيف القاضي باعتبار األراضي الخراجية خ
  ).ملكية عامة(اً عاماً للمسلمين لكم

هكذا استثمرت األموال المكدسة لالستقراطية القرشية لشراء و
والعراق، والشام، وجلبوا لها ألراضي، والضياع في كل من مصر، ا
لرقيق، والمعدمين والفقراء للعمل بأجور زهيدة من أجل استثمارها، ا
  . الهائلة في البالد المفتوحةاإلقطاعيةيث نشأت االستثمارات ح

لقد عبر والي عثمان على الكوفة سعيد بن العاص األموي و
عبير حين عكس واقع السياسة األموية ـ القرشية على تأصدق 

إنّما السواد ـ «: لسياسي، واالقتصادي واالجتماعي، بقولهاالمستوى 
  .)١(»لعراق ـ  قطين ـ بستان ـ لقريشاسواد 

لكي يحكم الخليفة األموي عثمان بن عفان قبضته على أموال و
لدولة وشؤونها بشكل مطلق، وليتصرف بها، وعشيرته، وخاصته ا

لدولة ثروة، وماالً، اؤوا، فقد استبدت عائلته بأهم أقاليم اشكيف 
  :نفوساً ومواقعووخصباً، 

  .ريزك بن عامر بن عبد اهللافقد ولى البصرة البن خاله الشاب النزق  {

                                           
  .٣٣٧: ٢مروج الذهب )١(
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وولى الكوفة أخاه من الرضاعة الوليد بن عقبة بن أبي معيط،  {
لما اشتهر بفسقه، ونزقه، وشربه للخمور حتى صلّى بالناس ف

  .مويستبدله، بسعيد بن العاص األامخموراً، 

ووسع أمارة معاوية بن أبي سفيان األموي في بالد الشام  {
وسع مدًى في تلك البالد الثرية، حيث شملت األردن، ألتشمل 

  .الجزيرة، وحمص، ودمشق، وما إليهاووفلسطين، 

  . بن سعد بن أبي سرحعبد اهللاوولى مصر ألخيه من الرضاعة  {

من قرابة الخليفة كان جميع هؤالء الوالة من شباب بني أمية، وو
تمتعون بأخصب أرض اهللا، وأكثرها ثراء كيفما شاؤوا دون وازع ي

  .ين أو خلق أو ضميردمن 

قد عمل هؤالء الوالة، وعمالهم كل ما من شأنه لجمع المال، و
احتقار الناس، وظلمهم، ونهب أموالهم، إضافة إلى إشاعة المنكر و

الزنا، وارتكاب لمجتمع والتجاهر بالفجور، كشرب الخمر، وافي 
  .)١(لمحرمات، ونهب األموالا

قد ضج الناس من تلك المظالم، والمنكرات، واالستهتار بقيم ل
إلسالم وحدوده مّما أعلنها حكام المرحلة، ووالتها، جهاراً، وكثرت ا
لوفود والرسائل من مختلف األقاليم، والثغور تشكو من تلك ا

                                           
  .٣٤٢-٣٣٤: ٢نفس المصدر )١(
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 في الظلم، اإلمعان غير إالّ أن األمة لم تجن.. لتصرفات الظالمةا
االستمرار في إيذاء الناس، والتجبر عليهم، والمضي في محاربة و
 بن عبد اهللاآلمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر كأبي ذر الغفاري، وا
  .سعود، وعمار بن ياسر، وأمثالهم من أبرار صحابة رسول اهللام

 على هكذا تمخضت ردود الفعل الجماهيري الواسع عن الثورةو
  .)١(ثمان بن عفان وقتله في داره، بعد محاصرته أياماً عديدةع

ذه هي األجواء التي شكلت األرضية السياسية ـ الثقافية ـ ه
أمير القتصادية التي عصفت بتجربة النبّوة الخاتمة، وواجهها ا

، لتكون العبء األكبر الذي يواجه لي بن أبي طالبع المؤمنين
  :في تجربة الحكمتي باشرها اإلماملتصحيح الكبرى الامسيرة 

يرات ثقافية عميقة نشأت عليها أجيال جديدة، وربيت في تغ ـ١
وئها أمة واسعة من الناس دخلت اإلسالم قبل وفاة رسول ض
بضع سنوات، فلم يتيسر لها فهم اإلسالم وقيمة اإللهية، كان باهللا

  .وى ما بعد الفتحقبضمنهم 

جديدة التي رسختها حكومة الخالفة كان من المفردات الثقافية الو
  :ي أذهان الناس ما يليف

                                           
 وابن األثير الجزري، والطبري .٣٤٨-٣٤٣: ٢أنظر التفاصيل عند المسعودي )١(

  .غيرهمو
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لحياة، اوأحاديثه ذات الصلة بشؤون ـ التمييز بين نصوص النبيأ 
لحياة ليس افما يقوله عن شؤون .. عن توجيهاته ذات الجنبة العبادية

لقانونية ا وإن بلغ أعلى المستويات في صياغته !ملزماً للمسلمين
  ).تعداهي، وحرمة التخلف عنه، واللعن لمن واإللزامكالوجوب، (

ـ التأكيد على سيادة قريش، وإن قيادة األمة محصورة فيها دون  ـب
  !لناسا

  ! وغير قريشفريق بين العرب وغير العرب، وقريشـ التج 

ـ تهويل دور الخليفة في قيادة األمة، وضرورة طاعته، والتحذير د 
رط في شؤون المسلمين ن مغبة عصيانه، وإن عصى أو خان، أو فم
  .مستقبل اإلسالم، وقيمه العلياو

  .ـ  ـ وغير ذلك كثيره

ن هذه التغييرات الثقافية الكبيرة قد عّبر عنها الكثير من الصحابة إ
الكثير من األسى، واأللم، مما يدل على كونها تغييرات مرعبة في ب
  .ّية والشريعة اإلسالمّية يومذاكلقيم اإللها

ما أعرف «: لترمذي عن أنس بن مالك أنه قالخرج البخاري واأ
أليس : قال. الصالة: قيل! يئاً مّما كان على عهد رسول اهللاش
  .)١(»نعتم ما صنعتم فيهاص

                                           
  .٦٣٢: ٤ وصحيح الترمذي.١٤١: ١صحيح البخاري )١(
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أخرج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده عن سالم عن أم الدرداء و
: من أغضبك؟ قال: دخل عليَّ أبو الدرداء، وهو مغضب، فقلت>: التق
 )١(.<ميعاًجشيئاً إالّ انّهم يصلّون يهم من أمر محمداهللا ال أعرف فو

  .تحدث صحابة آخرون مثل ذلك كأبي سعيد الخدري، وغيرهو

عن ذلك بإحساس مرهف،  عليأمير المؤمنينيتحدث و
حرقة قلب، ومشاهدة للواقع المرير، نقتطف من حديثه هذه و

  :لمباركةاالفقرات 

بع وأحكام تبتدع، يخالف إنّما بدء وقوع الفتن من أهواء تتّ... «
كم اهللا يتولّى فيها رجالٌ رجاالً، أال إّن الحّق لو خلص لم حفيها 
لكنّه  )٢(ختالف ولو أّن الباطل خلص لم يخف على ذي حجىايكن 

معاً  )٤(فيمزجان فيجلّالن )٣(ن هذا ضغث ومن هذا ضغثميؤخذ 
من اهللا ستولى الشيطان على أوليائه ونجا الّذين سبقت لهم يفهنالك 

كيف أنتم إذا لبستكم فتنةٌ : يقولنّي سمعت رسول اهللاإالحسنى، 
ويهرم فيها الكبير، يجري الناس عليها  )٥(لصغيرايربو فيها 

                                           
  .٤٤٣ : ٦مسند أحمد )١(
  .العقل : الحجى ـ بالكسر ـ )٢(
  .قبضة من حشيش مخالطة الرطب باليابس: الضغث ـ بالكسر ـ  )٣(
  .)يجلبان(وفي بعضها  )فيجتمعان(وفي بعض النسخ . إذا غطيته: شيءجللت ال )٤(
  .أي يكبر وهو كناية عن امتدادها )٥(
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قد غّيرت السنّة وقد أتى : ّير منها شيء قيلغويتّخذونها سنّة فإذا 
 لبلّية وتسبى الذرّية وتدقّهم الفتنة كما تدّقاالناس منكراً ثّم تشتدُّ 

ويتفقّهون لغير اهللا ويتعلّمون  )١(لرحا بثفالهااالنار الحطب وكما تدّق 
ثّم أقبل بوجهه وحوله . لدُّنيا بأعمال اآلخرةالغير العمل ويطلبون 
قد عملت الوالة قبلي : خاصّته وشيعته فقالوناس من أهل بيته 
متعّمدين لخالفه، ناقضين لعهده سول اهللارأعماالً خالفوا فيها 

ملت النّاس على تركها وحّولتها إلى مواضعها حرين لسنته ولو مغّي
لتفّرق عنّي جندي حتّى أبقي هد رسول اهللاعوإلى ما كانت في 
  .)٢(»...يعتيشوحدي أو قليل من 

  : في الفكر والممارسةية كبيرة سياستغيرات ـ٢

ـ بأمر اهللا تعالى ـ وسعه لتكون والية أمر ذل رسول اهللاب
 تحددها الشريعة شكالً، ومضموناً، وليس للناس أن لمسلمين، قضيةا
ختاروا من شاؤوا، وكانت بياناته الرسمية قد حددت مضمون ي

                                           
» ثفالهابوتدقّهم الفتن دّق الرحا «: في حديث علي: بالمثلثة والفاء في النهاية )١(

جلدة تبسط تحت رحا اليد ليقع عليها الدقيق، ويسمى الحجر : الثفال ـ بالكسر ـ 
ثفاالً بها والمعنى أنها تدقهم دق الرحا للحب إذا كانت مثفّلة وال تثفل إالّ عند : ألسفلا

  .الطحن
، وانظر ملحق )كتاب الروضة (٦٣-٥٨: ٨الستقصاء هذه الحقائق راجع الكافي )٢(

  . حول ذلك٣قمر
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من « :في خطاب عاممن يختص بها دون الناس، كقولهواإلمامة 
  .وغيرها ،»...واله، فعلي موالهمكنت 
الّ أّن هذه النصوص المقدسة استبدلت، بمفهوم سيادة قريش، إ
يم الشورى، والتعيين، والشورى المحدودة، وحتى حلت مفاهف

القهر بدالً للنص الشرعي، حتى انزلقت إلى مفاهيم الملكية والغلبة، 
الكسروية المطلقة، وتوارث الحكم، كما في عهد بني والقيصرية 

لعّباس، والعثمانّيين، وسواهم من حكام المسلمين، في اأمّية، وبني 
  .لفتراتاكثير من 

 إشاعة التحوالت السياسية في الفكر، والممارسة، قد تبع هذهو
قافة الخنوع للسلطان، ووجوب طاعته، مهما ظلم أو تجبر، أو طغى، ث
مهما مارس العصيان، والعدوان على الشريعة، وعباد اهللا، وهكذا و
هرت الدكتاتورية، بأسوأ مظاهرها، وصارت الثروة العامة ملكاً ظ
  .م منها ما شاءمنها من شاء، ويحرلسلطان يعطي ل

قول ملك الشام معاوية بن أبي سفيان معّبراً عن هذا التحول في ي
إنّما المال مالنا، والفيء .. «: ياسة الحكم في بالد المسلمين ما يليس
  .»يؤنا، فمن شئنا أعطيناه، ومن شئنا حرمناهف

يا بني أمّية، تلقفوها، تلقف «: يقول أبو سفيان مخاطباً بني أمّيةو
ولتصبرّن ... فوالذي يحلف به أبو سفيان، مازلت أرجوها لكملكرة، ا
  .»..لى صبيانكم وراثةإ



 ٩٠...........................................................................المعارضة أرضية

جل صارت خالفة المسلمين بأيدي الغلمان، والصبيان، أ
، )١(المراهقين كالوليد بن يزيد الناقص، والوليد بن عثمان بن عفّانو
والمتوكّل العباسي، ومحمد األمين، وغيرهم من  ة،ـيزيد بن معاويو
  .حرفين فكراً، وسلوكاًلمنا

تغييرات جذرية في سياسة االقتصاد من صيغة إسالمية عادلة  ـ٣
 رأسمالية ظالمة، ارستقراطيةتوازنة في العطاء، والتوزيع إلى سياسة م
قد ذكرنا بعض النماذج للثروات الهائلة التي امتلكها بعض الصحابة و
برامج التابعين بسبب سياسة التوزيع الخاطئة التي سادت الو
  .القتصادية وأضرت بدخل المستضعفين من الناسا

هذه بعض مظاهرها ـ أيام عثمان ـ كما نص عليها ابن أبي و
  :هـ٦٥٦لحديد المعتزلي المتوفى ا

فإنه أوطأ بني أمّية رقاب الناس، ووالّهم الواليات وأقطعهم «
لقطائع، وافتتحت إفريقّية في أيامه، فأخذ الخُمس كلّه فوهبه ا

  .لمروان

 بن خالد بن أسيد صلة، فأعطاه أربعمائة ألف عبد اهللاطلب منه و
  .رهمد

                                           
كان صاحب شراب، وفتوة، ومجون، قتل أبوه، يوم قتل، وكان الوليد : الوليد بن عثمان )١(

بن ال ٢٠٢: ، والمعارف٣٤١: ٢مروج الذهب. ان، وكان مخلق الوجه، عليه مصبغات واسعةكرس
  .قتيبة
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قد سّيره أبي العاص، بعد أن كان رسول اهللاأعاد الحكم بن و
  .وأعطاه مائة ألف درهم؛ ثّم لم يرّده أبو بكر وال عمر

بوضع سوق بالمدينة يعرف بمهزور على تصّدق رسول اهللاو
  .بن الحكم أخا مروان بن الحكملمسلمين، فأقطعه عثمان الحارث ا

بيها أطلبتها بعد وفاة أقطع مروان فدك، وقد كانت فاطمةو
  .صلوات اهللا عليه، تارةً بالميراث، وتارةً بالنِّحلة فُدِفعت عنها

حمى المراعي حول المدينة كلّها من مواشي المسلمين كلّهم إالّ و
  .ن بني أمّيةع

 أفاء اهللا عليه من فتح  بن أبي َسْرح جميع ماعبد اهللاأعطى و
المغرب ـ وهي من طرابلس الغرب إلى طَنْجة ـ من غير أن بإفريقّية 
  .يه أحد من المسلمينفيشركه 

أعطى أبا سفيان بن حرب مائتي ألف من بيت المال، في اليوم و
لذي أمر فيه لمروان بن الحكم بمائة ألف من بيت المال، وقد كان ا
يد بن أرقم صاحب بيت المال بالمفاتيح، ّوجه ابنته أم أبان، فجاء زز
أتبكي أن َوصَلْتُ : وضعها بين يدي عثمان وبكى، فقال عثمانف
ال، ولكن أبكي ألني أظنّك أنّك أخذت هذا المال : قال! حمير

اهللا لو و. ما كنت أنفقته في سبيل اهللا في حياة رسول اهللاععوضاً 
؛ رقمأبن  ِق المفاتيح ياأل: أعطيت مروان مائة درهم لكان كثيراً، فقال

  .فإنّا سنجد غيرك
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أتاه أبو موسى بأموال من العراق جليلة، فقّسمها كلّها في بني و
وأنكح الحارث ابن الحكم ابنته عائشة، فأعطاه مائة ألف من . مّيةأ

  .)١(»لمال أيضاً بعد صَْرفه زيد بن أرقم عن خزنهابيت 

أمير جهها ما ظنك بمواقف المعارضة السياسية التي يواف
، وهو يعلن عن عزمه على تغيير هذه المعادلة جملة، المؤمنين
  !وتفصيالً؟

                                           
  .١٩٩-١٩٨: ١شرح نهج البالغة البن أبي الحديد المعتزلي )١(



  
  
  

  

אא> 

أن  علي بن أبي طالبأمير المؤمنين يتيّسر للدارس لتجربة ال
لُّم بها إلماماً مناسباً دون أن يتناول تجربة الخليفة عثمان بن عفّان ي
الستقراء بشكل مناسب، وذلك للعالقة الوثيقة بين الدراسة، واب
نقاض تجربة أعلى لتجربتين زماناً، ومكاناً، وقيام تجربة اإلماما
ثمان، التي جرت فيها أحداث جسيمة امتّدت آثارها في مسيرة ع

أمير ألمة، سياسياً وثقافياً، واجتماعياً، كما كان يؤكد اهذه 
  )١(.لك، ويحذر منهذالمؤمنين

بدأت تجربة الخليفة الثالث بعد وفاة الخليفة الثاني عمر بن لقد و
، في حادث  هـ٢٣يل في أواخر ذي الحجة، عام لخطّاب الذي اغتا

كشف المعلومات التاريخية الصحيحة عن أبعاده الواقعية حيث تلم 
حصوراً في حادثة شخصّية عادّية، على أني أرجح أن عاملين مبقي 

                                           
  .١٦٤، نص ٢٣٥: نهج البالغة )١(
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انتحار القاتل، بعد أن قتل وجرح :  أحدهمايبا حقيقة الحادث،غاثنين 
اهللا بن عمر بن الخطّاب  حماقة عبيد: شر شخصاً، وثانيهماعثالثة 
لخليفة الذي قتل الهرمزان وابنة القاتل، دون أن يعطي فرصة اابن 

ن يحقق في القضية حيث غيب شهود القضية في القبور أللقضاء 
  !الحقائقثير من كفدفنت معهم 

 في شك شديد حول عملية اغتياله حتى انّه جمع قد كان عمرل
أعن مأل منكم كان هذا الذي أصابني؟ فأبدى الناس : لناس وسألهما

  .)١( لذلكإنكاراً

في تصوري إن وفاة عمر بن الخطّاب لو تأخرت أياماً، وجرت و
حقيقات جادة، لكشفت خيوط العملية، التي ربما كان وراءها البيت ت
  !ة بن شعبة نديم معاويةطة المغيرألموي بواسا

ذا ومن الجدير بالذكر إن كعب األحبار كان قد أخبر عمراً ـ قبل ه
كان ذلك بعد تهديد و)٢(ملية االغتيال ـ بأنه سيموت بعد ثالثة أيامع
  !يزال غامضاً حتى اآلن ن األمر الولذا فا.. بي لؤلؤة له بيوم واحدأ

ليفة األموي هـ تسلّم الخ٢٤في بداية محرم الحرام من عام و
ثمان بن عفّان مقاليد األمور في حياة المسلمين، وقد جرت في ع
  .تزال آثارها قائمة حتى اليوم  الالفته أحداث ذات أهمية كبرىخ

                                           
  . ألبن أبي الحديد،١٨٧-١٨٦: ١٢شرح نهج البالغة )١(
  .٥٠ :٣ابن األثير )٢(
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يكاد عثمان أن يختلف في تجربته عن الخليفة عمر بن الخطّاب و
ملة وتفصيالً، وذلك لطبيعة عمر الخاصة، وخلفيته الثقافية وحزمه ج
  !ارة، وقاطعيته في اتخاذ القرار، وطريقته في الحكمي اإلدف

عمر بن الخطّاب لم يكن في بداية حياته، من أصحاب الثروة، ف
رموز األرستقراطية العربية في قريش، وإنّما كان انحداره الطبقي و
تصل بالطبقة االقتصادية الدنيا في المجتمع، وتاريخ حياته يشير إلى ي
ناً ثم طفق منذ شبابه يباشر عملية نه كان قد مارس الرعي زمأ
 الحمير للتنقل في مكة، حيث تستعمل مثل تلك الدواب )استئجار(
لتنقل الداخلي، أما السفر بين المدن، والبلدان، فكان يتطلّب ل

  .إلبل بالدرجة األولى، والخيولااستعمال 

قد ظل عمر يمارس هذه المهنة حتى هجرته، ثم عمل في و
ى عنه قوله انّه شغله عن طلب العلم الصفق لسوق، حتى كان يروا
ولذا لم يؤثر عنه إنه كان من أصحاب الثراء كأبي بكر ! األسواقب

  .بيدة بن الجراح، وعثمان مثالًعوأبي 

ذا ويمكننا أن نصف عمراً بأنه أحد المثقفين المعروفين في ه
لمجتمع المكي، حيث كان من القالئل الذين يحسنون القراءة، ا
، وكان على اتصال وثيق بالمثقفين من أهل الكتاب خصوصاً الكتابةو
ليهود منهم ممن يتواجدون في الجزيرة العربية، ويترددون على مكة ا
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حتى انّه كان مولعاً بقراءة التوراة، واستمرت عالقته تلك .. لمكرمةا
  !عد هجرتهب

لكنه وبعد إسالمه عن قراءة التوراة مراراً، قد نهاه رسول اهللاو
معجباً بقراءة ثقافة أهل الكتاب، حتى انّه بعد هجرته إلى كان 

لمدينة المنّورة اختار الحياة على مقربة من البيئة اليهودية في أعالي ا
وحتى بعد خالفته استفاد من مثقفي ... لمدينة كما يفيد تأريخ حياتها
هل الكتاب وعلمائهم الذين أسلموا الدارة الحياة الثقافية في المدينة أ
كعب األحبار، وتميم الداري، واألول كان عالماً يهودياً أسلم : لثم

، والثاني كان نصرانياً من فلسطين، فأسلم في هد رسول اهللاعفي 
 وإلقاءهد عمر، وكان لهما دور مميز في توجيه المسلمين، ع

في عهد الخليفة الثاني، خصوصاً في ي مسجد النبيفاألحاديث 
 من هذا )الثقافة اإلسرائيلّية(ذلك قد سربا لجمعة، ويقال إنهما بايوم 

  !، والعقائدإلى تفسير القرآن، والحديث، وسيرة األنبياء! لموقعا

كان عمر بن الخطّاب حازماً، عنيفاً، عجوالً في كثير من و
في بعض الحوادث األحداث حتى أنه كان يقاطع النبيوالمواقف 

وكان الخليفة ... ةالمواقف ويتردد في طاعته، بطريقة بدوية خشنو
تميزاً في صراحته، وعدم أناته في المواقف حتى أنه كثيراً ما كان م
كان يفتي كثيراً بالحكم، ثم ينقضه، «فتي تم يتراجع عن فتواه ي
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وكان في أخالق عمر، وألفاظه جفاء، «، )١(»ضده، وخالفهبويفتي 
  .)٢(»...اهرةظوعنجهية 

ولعل هذه الظاهرة في يؤثر عنه أنه كان شديداً مع النساء، و
ي التي دعت اثنتين من أزواجه ترتدان عن اإلسالم هسلوكه، 
ترفضان الهجرة معه إلى المدينة المنّورة دون سواه من والحنيف، 

ه إنه يدخل عابساً، ويخرج صفته إحدى زوجاتوالصحابة، وقد 
  !عابساً

قد وصف عمر بن الخطّاب بتمسكه بالزهد مع نفسه، وإن و
فقد ! الختراقات فهي ليست كخروقات اآلخرينعض ابوجدت 

وقد  )٣(نّه كانت له من الخيول أربعة آالف فرسانقلت سيرته 
كما أعطى صهراً له عشرة ، )٤(ربعين ألف درهمأأصدق زوجة له 

ولكنها جميعاً ال تعد شيئاً . )٦( ركته أربعين ألفاًتوكان ثلث ، )٥(آالف
  !لقيادةابالنسبة لمن خلفه في 

                                           
  .ابن أبي الحديد المعتزلي، ١٨١: ١غة شرح نهج البال)١(
  .١٨٣: ١نفس المصدر )٢(
  .ألبي يوسف األنصاري، ٥١: الخراج )٣(
  . لدحالن،٥٥: ٢الفتوحات اإلسالمّية )٤(
  .٢٥٦ :٢، وحياة الصحابة٢١٩: ٣طبقات ابن سعد )٥(
  .١٧: ٢جامع بيان العلم )٦(
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مر بن الخطّاب عنيفاً مع المعارضة، حتى ذكرت السيرة أنه كان عو
 الصّديقة الزهراء بنت رسول اشر عملية جمع الحطب على دارب

، مهدداً بحرقها على المجتمعين للتداول بشأن الخالفة ممن لم اهللا
روا صحة بيعة الخليفة أبي بكر، كما ساهم بدور أكبر في حمل الناس ي
  .)أسلم( باالتفاق مع قبيلة اإلرهاب استعمل لى بيعة أبي بكر، وقدع

قد اتهم الخليفة بتدبير اغتياالت سياسية لبعض معارضيه كما و
رى لسعد بن عبادة أحد المعارضين األول للخالفة والذي اغتيل ج
ي ظروف غامضة، بيد أني ال أرجح أن الخليفة باشر هذا العمل ف
  . أمورا من هذا القبيلوليد يباشرنفسه، وغالباً ما كان خالد بن الب

قد عرف عن عمر انّه لم يمكّن أهل بيته وأوالده من رقاب و
لمسلمين ال في إدارة، وال قضاء، وال قيادة عسكرية أبداً، وكان ا
، انّه عبد اهللاشكك بكفاءة بعضهم في هذا المجال، كما يصف ولده ي
فكيف يسلمه منصباً هاماً في إدارة !  )١(اجز عن طالق زوجتهع
  !ؤون الدولةش

رغم إّن الخليفة عمر قد انتهج سياسية التمييز في العطاء، و
التوزيع إالّ أنه حين أحس بخطأ تلك السياسة بعد قرابة عقد من و
لزمان قرر أن ينتهج سياسة أخرى، إالّ أنه قتل قبل الشروع بتغيير ا

                                           
  .، مصدر سابق٦٥: ٣الكامل في التاريخ )١(
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ياسته فامتطاها عثمان إلى نهاية الشوط، وتسبب في إحداث نكسة س
  .جتماعية قلّ نظيرها في التاريخ، واقتصادية، واياسيةس

ليت الخليفة عثمان بن عفّان اختار طريقة عمر في التمييز و
القتصادي ـ االجتماعي، ووقف عندها، رغم خطورتها على العدالة ا
إلسالمية، وقيم المجتمع المسلم الصالح، كما أشرنا، ولكنه انتهج ا
 وفضلهم على من سواهم من ياسة التمييز لصالح أسرته، وأقاربهس
لناس، األمر الذي لم يتورط فيه عمر، وإن كان قد فضل قريشاً على ا
واها، وزرع مفاهيم تفضيل قريش والعرب سياسياً، واجتماعياً على س
لبشر، وزرع نظاماً طبقياً خطيراً برزت آثاره السلبية خالل أقل من ا
 ـ نظرياً ـ أن قد من الزمان،وقد شعر عمر بتلك المخاطر، فحاولع
باشر عملية معالجتها، بيد أنه اغتيل قبل أن يخطو خطوة عملية ي
  .اتجاه تغيير تلك السياسة ـ كما ذكرنا ـ ب

من الجدير بالذكر إن الخليفة عمر بن الخطّاب كان قومياً عربياً و
تمثل مشروع اإلسالم األممي في وعيه وكانت سياسته العامة يلم 

قع متخلفة كثيراً عن الموقع الذي اختاره ير العرب، في مواغتضع 
من االستيطان في المدينة ! حتى إنه منع الموالي، )١(لعربلهو 

على سبيل المثال ـ بسبب هذه الروح، ولذا فليس على ـ )٢(المنّورة

                                           
  .١١: ٨مج عمر في العطاء عند ابن أبي الحديد، شرح نهج البالغةأنظر برنا )١(
  .١٨٧-١٨٥: ١٢نفس المصدر )٢(
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لعرب من غضاضة إذا اعتبروا الخليفة عمر بن الخطّاب االقوميين 
  !خلتحرك القومي العربي في التارياأحد رواد 

ن هذه السياسات العمرية بالغ الخليفة عثمان في بلورتها حتى إ
ختزلها في أقاربه، وبني عمومته، وأسرته، وعشيرته األقربين ممن ا
سلموا بعد الفتح حيث وفّر لهم كل مستلزمات التسلّط على الناس أ
  .قتصادياً، سياسياً واجتماعياًا

ل عثمان بن كان الخليفة عمر هو الذي صمم خطة دقيقة لوصوو
فّان، وعشيرته إلى المواقع المركزية في إدارة شؤون المسلمين من ع
التي فرضها الخليفة على » مخطط الشورى السداسية«الل خ
، )الزعامة القرشية(لمسلمين، وهو في آخر ساعاته، وتبنتها ا
  !حلفاؤها في المدينة المنّورة بقوةو

ر، ونفذت بعد هذه خطة الشورى السداسية، كما أوصى بها عمو
  .فاته بشكل دقيقو

، وهو يتحدث عن مسيرة األحداث أمير المؤمنينقول ي
سبيله، لحتى إذا مضى الثاني .. « :وموقعه منهالسياسية بعد النبيا

عترض اِهللا، وللشورى، متى  فيا.. جعلها في جماعة زعم أني أحدهم
  .)١(»..لنظائراالريب فّي مع األول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه 

                                           
  ).٣(، الخطبة الشقشقّية، رقم ٤٩: نهج البالغة )١(
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الحسن علي بن محمد الشيباني المعروف  ال المؤرخ الشهير أبوق
ابن األثير، متحدثاً عن مجريات األمور بعد عملية اغتيال الخليفة ب
  :مر بن الخطّابع

 لو أمير المؤمنينيا : لما طعن عمر بن الخطاب، قيل له«
من استخلف؟ لو كان أبو عبيدة ـ بن الجّراح ـ : قالفاستخلفت؟ 

إنه :  سألني ـ سمعت نبيك يقولإنقلت لربي ـ والستخلفته، حياً 
ان سالم مولى حذيفة حّياً الستخلفته، وقلت كولو ! األمة هأمين هذ

  !)١(إن سالماً شديد الحب هللا:  يقولمعت نبيكسـ إن سألني ـ : لربي

من الطبيعي جداً أن يذكر الخليفة هذه الكلمات لرجلين كان و
 في مؤتمر السقيفة الذي كّيف األحداث ولهما شريكاً أساسياًأ
كما كان ثانيهما من المندكين في لسياسية بعد رسول اهللا
ولو قدر أن أبا عبيدة بن الجّراح كان ... لمشروع السياسي لقريشا

كان هو الخليفة بعد عمر، ولكان عثمان بن عفان الخليفة لحياً 
 سمحت له ـ إن عليأمير المؤمنينلربما كان تسلسل والرابع، 

  !كون الخليفة الخامسيقريش ـ أن 

 )الرحمن، والزبير دعا علّياً، وعثمان، وسعداً، وعبد(م إن عمراً ث
بعد أن مدحهم، ووصفهم بأنهم سادة الناس، وقادتهم بعده، وإن و
توفي، وهو راض عنهم، وإن الخالفة متعينة فيهم، وما سول اهللار

                                           
  .٦٥: ٣الكامل في التاريخ )١(
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إذا متُّ، فتشاوروا «: ينهم، ثّم قالليهم إالّ أن يختاروا أحداً لها من بع
الثة أيام، وليصلِّ بالناس صهيب ـ الرومي ـ وال يأتيّن اليوم الرابع ث
 بن عمر مشيراً، وال شيء له عبد اهللاالّ، وعليكم أمير منكم، ويحضر إ
ن األمر، وطلحة شريككم في األمر، فإن قدم في األيام الثالثة، م
الرحمن بن عوف، فاسمعوا  ي عبدونعم ذو الرأ... أحضروه أمركمف

  .)١(»...أطيعواومنه، 

أن يحضر خمسين رجالً للضغط على : م أمر أبا طلحة األنصاريث
إذا :  مهمتهم دون تأخير، ثم أمر المقداد بن األسودإلنجازلمؤتمرين ا
ضعتموني في حجرتي فاجمع هؤالء الرهط في بيت حتى يختاروا و
  !جالًر

ناس ثالثة أيام، ثم أصدر أمراً أن يعقد أمر صهيباً بالصالة بالو
عضاء الشورى اجتماعهم بعد وفاته، ودفنه في قبره الختيار الخليفة أ
  .لجديدا

لّما توفي عمر، ودفن، دعاهم المقداد بن األسود لالجتماع ـ في ف
يت المسّور بن مخرمة ـ وكان قد كلف بذلك، فاجتمعوا، وهم ب

جة المطلوبة، وكان االجتماع  الشديد للخروج بالنتياإللحاحتحت 

                                           
، وكان طلحة غائباً عن المدينة يومئذ، وفي شرح نهج ٦٦-٦٥: ٣نفس المصدر )١(

  .يد تفاصيل أبي الحد البن،١٩٨-١٨٧: ١لبالغةا



  عارضة السياسية في تجربة أمير المؤمنينمال.........................١٠٣

خمسين سيفاً بقيادة أبي طلحة األنصاري، حيث كلف بمحاطاً 
وهنا ترد  !)١(لمجتمعين إن هم تأخروا عن اختيار الخليفةابتصفية 

  :مالحظتان

ن توجيهات الخليفة عمر بن الخطّاب، وأوامره كانت تحظى إـ ١
أو رئيس بعد  فائقة، قلما تحظى بها أوامر أي زعيم إجرائيةقوة ب

كثيراً ما تتعرض وصاياهم ـ مهما كان موقعها حتى األنبياءوموته، 
لقانوني ـ إلى الخرق، والتجاوز بيد أن توصيات عمر، وأوامره ا

 إجرائيةشكل حرفي دقيق كما لو كانت قانوناً تدعمه سلطة بطبقت 
  .ات ذات النظام المركزي الحديديماماً، كما في الحكومتقوّية، 

، ى ذلك خالفاً لما شهدناه بالنسبة ألوامر الرسولقد جرو
  !موضوع الخالفة أو غيرها من بعدهقراراته بشأن و

هل يمكن ألحد أن يتصّور أن أوامر عمر بن الخطّاب لم تكن ف
 فاعالً ومنظماً يتبنى تلك األوامر ويتمسك إجرائياًملك جهازاً ت
لدوافع التي تنفيذها بذلك الشكل الذي سارت فيه؟ وإالّ فما اب

هيباً، وأبا طلحة األنصاري وغيرهما على تنفيذ تلك األوامر صحملت 
هي السلطة التي حملت الناس،  رفياً فور دفن عمر، وماحتنفيذاً 

فيهم الصحابة والعلماء والفقهاء وزعماء القبائل على ووهم ألوف، 
                                           

  .٢٩٥-٢٩٤: ٣، والطبري١٨٧: ١ابن أبي الحديد )١(
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ع لك األوامر بقول أو فعل، فبقوا ينتظرون نتائج االجتماتعدم تجاوز 
  لتي رسمها عمر؟اوفق الخطة 

ن من الطبيعي أن يقطع أي عاقل أن وراء تلك الحالة سلطة إ
مطاعة تحمل الناس على الطاعة واالنقياد، وانتظار النتائج، وفاعلة، 

لطة الحزب القرشي الذي خطط مسيرة األحداث السياسية سإنها 
  .، حتى تلك الساعةسول اهللارمنذ أيام 

القوة المنظمة، واضحة من خالل خضوع ن بصمات سلطة تلك إ
لناس ألوامر الخليفة الراحل وما تملك من قوة تنفيذية، من األمة ا
الدولة بعد وفاته، ثم إن بصمات تلك السلطة الفاعلة تتضح من و

إن الخليفة عمر بن الخطّاب لم يضع : ا نقرؤه بين السطورمخالل 
إن .. « بعد أن استشار يفّية اختيار الخليفة الذي يليه إالّكتصوره عن 

بو لؤلؤة، وعلم أنه مّيت، استشار فيمن يولّيه األمر أعمر لما طعنه 
فمن استشارهم عمر، وأشاروا عليه هم الذين ، )١(»..ليهعبعده، فأشير 

مام األمر من بعده، ويتحكمون في مسيرة األحداث في زيملكون 
  .أمة محمد

 الخطّاب الجتماع إن النظام الذي وضعه الخليفة عمر بن ـ٢
 كان محدد النتائج، بشكل دقيق، تماماً كما يجري في )الشورى(

                                           
  .»قصة الشورى «١٨٥: ١ابن أبي الحديد المعتزلي) ١(
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النتخابات الصورية في الدول الدكتاتورية في العالم اليوم، التي ا
ريقة ترشيح شخص واحد للقيادة، فيجري عليه التصويت طتعتمد 

ؤتى بمرشحين مجهولين أو ضعاف، لتمرير عملية فوز يالعام، أو 
 فانظر تفاصيل النظام الداخلي !لمطلوب، باألكثرية المطلوبةاالمرشح 

  : )١(ضعه عمر لذلك االجتماع التاريخيوالذي 

أنظر ـ يا أبا طلحة ـ إذا عدتم من حفرتي، فكن في خمسين «
 األمر، بإمضاءجالً من األنصار، حاملي سيوفكم، فخذ هؤالء النفر ر
ع المسلمين ود... تعجيله، واجمعهم في بيت، وقف بأصحابكو
  .»ختاروا ألنفسهمي

ذه هي الضوابط القانونية التي فرضها الخليفة عمر بن الخطّاب ه
 السداسية، التي تحولت إلى خماسية بغياب )الشورى(لى اجتماع ع
ولم يحضر إالّ بعد ، )٢( التيمي في خارج المدينةعبد اهللالحة بن ط

  !ثمان بالخالفةعبيعة 

 اجتمع الخمسة المذكورون في دار بعد وفاة الخليفة عمر ودفنهو
شهرون يلمسّور بن مخرمة تحت حراسة مشددة من خمسين مسلحاً، ا

  .لمهمةاسيوفهم بقيادة أبي طلحة األنصاري، الذي كلفه عمر بتلك 

                                           
  .٢٩٤: ٣ابن األثير الجزري، والطبري، ٦٧: الكامل، ١٨٧ :١ابن أبي الحديد) ١(
وقد خالف ابن أبي الحديد سائر المؤرخين في ذلك ألنه يؤكد إن طلحة حضر  )٢(

  !، ولكن الواقع غير ذلك١٨٧: ١الجتماع، واختار عثمان للخالفة، شرح نهج البالغةا
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وكانت كافة الشروط متوفرة لتقليد الخالفة إلى عثمان بن  {
  .عفان

 حيث كان الرحمن بن عوف كان صهراً لعثمان بن عفّان، فعبد {
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بنت : وجاً ألخت عثمان من أمهز
  ).أم عثمان(روى بنت كريز أ

وسعد بن أبي وقاص كان ال يحب علّياً ألنه كان قد قتل  {
ي حروب المسلمين فوجد عليه، وهو سوى ذلك أقرب إلى فأخواله 

  .الرحمن بن عوف، وكالهما من بني زهرة مه عبدعرأي ابن 

الرحمن ذاته، فمع من  ثم إن مقياس الفوز بالخالفة هو عبد {
 أن من مواصفات إصرارهكون الخالفة فيه، وكان من تيكون 

وهذا ما ال يرتضه ! سير بسيرة أبي بكر، وعمر في الناسيالخليفة، أن 
نفسه، فهو ال يرى ملزماً له غير الكتاب والسنة، كما ليس لعلي

  ! بها، وينكثن يعد بااللتزامأمن أخالقه 

الرحمن بن عوف،   تحدث عبد)الشورى(لما اجتمع أعضاء ف
: من يخرج نفسه من الخالفة؟ فلم يتكلّم أحد، ثم قال: قالو

  !ني أخرجت نفسي منهاإأشهدكم 

الرحمن، وربط رأيه برأيه،  م إن سعداً، وهب حقه البن عمه عبدث
  !أخرج نفسه هو اآلخر منهاف
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 األكثرية، ولكن دون جدوى، فإن ّيما الزبير فأعلن دعمه لعلأ
  !انت في كفة عثمانك

أبايعك : ، قائالًالرحمن بن عوف، وبدأ بعلّي م تحدث عبدث
! أبي بكر وعمر: لى كتاب اهللا، وسنة رسوله، وسيرة الشيخينع

  !بل على كتاب اهللا، وسنة رسوله، واجتهاد رأيي: ليعفأجاب 

ك على كتاب اهللا وسنّة أبايع: وخاطبه؛ عدل ابن عوف إلى عثمانف
الرحمن كالمه  نعم، ثم أعاد عبد: سوله، وسيرة الشيخين، فقالر

ينعم له «لم يغّير ما أصر عليه، وعثمان الث مرات، وعليثعليهما 
السالم عليك : الرحمن على يد عثمان قائالً فصفق عبد )١(»باإلجابة

  !أمير المؤمنينيا 

نك ألواهللا ما فعلتها إالّ « :ـ مخاطباً ابن عوف ـ قائالًعلق عليف
رجوت منه ما رجا صاحبكما من صاحبه، دّق اهللا بينكما عطر 

... إن اهللا كل يوم هو في شأن« :$ثم قال اإلمام علي ،)٢(»نِشمم
  .)٣(»..خدعة، وأيما خدعة... يبلغ الكتاب أجلهس

                                           
  .يقول نعم، نعم: أنعم له )١(
منِشم امرأة تبيع العطر في الجاهلّية وقد تطيب به رجال خزاعة، وجرهم، : عطر منِشم )٢(

وقد ...  منِشماشأم من عطر: اقتتلوا بينهم فكثر بينهم القتل، فذهب ذلك مثالً، حيث يقالو
علن يحيث وقع الخالف بين عثمان وعبد الرحمن، وكان أحدهما ستجاب اهللا دعوة عليا

  . وغيرها١٩٦: ١قصة الشورى، وابن أبي الحديد: ٣أنظر الطبري. عداءه لآلخر حتى ماتا متقاطعين
  .١٩٥-١٨٧: ١، وابن أبي الحديد٣٠٢-٢٩٣: ٣الطبري )٣(
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  .رادتهكذا تّم لقريش ما أو

التوقعات التي تسلم عثمان بن عفّان تقاليد األمور وتحققت و
سبت للخليفة عمر بن الخطّاب حول الطريقة التي يدير بها عثمان ن
ؤون األمة والدولة، فقد قيل إن عمر ـ وهو على فراش مرضه ش
كأني بك قد قلّدتك «: ألخير ـ التفت إلى عثمان بن عفّان، وقال لها
فحملت بني أمّية، وبني أبي ُمعيط على رقاب .. ريش هذا األمرق
 وآثرتهم بالفيء، فسارت إليك عصابة من ذؤبان العرب، لناس،ا
  .)١(»...ذبحوك على فراشك ذبحاًف

قد سلك عثمان سياسة تفضيل أهل بيته على الناس، وميزهم عن ف
واهم بالمناصب، والجاه، والمال، والقطائع، وإدارة البالد، والعباد، س
أبي تى صحت فيه فراسة من سبقه في الخالفة ـ كما رواها ابن ح
  .لحديد المعتزلي ـ ا

! لحكمافتتحت أفريقية في عهده، فأخذ الخمس كلّه، ووهبه لمروان بن ا
  :)٢(لُجمحياالرحمن بن حنبل  حتى قال فيه أحد الحضور، وهو عبد

 !هيهات سعُيك ممَّن سعىف   خمس البالدأعطيت مروان و

                                           
، وهذه النبوءة إن صحت فليس ببعيد ١٨٦: ١لحديدابن أبي ا: شرح نهج البالغة )١(
  .لبعض الصحابة، وكان منهم عمركون من المغيبات التي تحدث بها رسول اهللاتأن 

  .١٩٨: ١نفس المصدر )٢(
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 أن أعاد الحكم بن أبي العاص األموي إلى المدينة المنّورة، بعدو
أكرمه وعنها، والتزم أبو بكر، وعمر بنفيه ذلك، ان نفاه رسول اهللاك

  !عثمان فوق ذلك بمائة ألف درهم من بيت المال

قد تصّدق بموضع سوق مهزور في المدينة كان رسول اهللاو
لى المسلمين ينتفعون من ريعه ـ وكان أرضاً زراعية، وبساتين ـ ع

  !أخي مروانن عثمان وهبه للحارث بن الحكم أغير 

وهب قرية فدك ـ وهي أرض زراعية غنية جداً ـ إلى مروان بن و
لحكم، وكان أبو بكر قد صادرها من الصّديقة فاطمة بنت رسول ا

، فطلبتها منه وحاججته جهاراً بالميراث تارة، وبالنحلة من اهللا
سول اهللا تارة أخرى، ولكنه أصر على منعها منها بذريعة رواية ر

نحن معاشر األنبياء ال نورث ما «: رسول اهللاو عن هرواها 
  !)١(»دقةصتركناه، فهو 

ومنع المسلمين من رعي مواشيهم في المراعي التي تقع خارج  {
  !لمدينة، وحماها لمواشي بني أمية دون سواهما

 بن أبي سرح واليه على مصر جميع الفيء في عبد اهللاووهب  {
 طنجة ـ دون أن يشرك رب أفريقية ـ وهي من طرابلس الغرب إلىغ
  !عه أحداً سواهم

  ليوم ا يـرب مائتي ألف من بيت المال، فووهب أبا سفيان بن ح {
                                           

  .الصّديقة الزهراء بين المحنة والمقاومة، للمؤلف: أنظر تفاصيل هذه القضية في كتاب )١(
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مدير (لذي وهب لمروان مائة ألف، فبكى زيد بن أرقم خازن بيت المال ا
: ثمانعوسلم المفاتيح إلى عثمان مستنكراً، فقال له ) الخزانة المركزية

  !يركغألِق المفاتيح فإنّا سنجد : ثم قال له! أتبكي أن وصلتُ رحمي

أتاه أبو موسى األشعري بأموال كثيرة من العراق، فوزعها كلها  {
ي بني أمية دون سواهم، وأنكح الحارث بن الحكم ـ شقيق مروان ف

  .بنته عائشة ووهبه مائة ألف من بيت المالاـ 

إلى الشام ثم إلى ذر الغفاري صاحب رسول اهللا نفى أبا {
أرهقه باألذى مع كبر سنه ألنه اعترض على تجاوزاته لربذة، وا
 في العطاء والوظائف، ومعاملة الناس، واسمعه قوله اإلسالمسياسة ل
َوالَِّذيَن َيكِْنزُوَن الذََّهَب َوالِْفضَّةَ َوالَ ُينِفقُونََها ِفي َسِبيِل اللِّه } :عالىت

  .)١({ ِبَعذَاٍب أَِليٍممفََبشِّْرُه

 بن مسعود حتى كسرت عبد اهللاجليل ضرب الصحابي ال {
عتراضه على سيرته في اإلدارة، وسياسته المالية، وطريقته الأضالعه 

  .لقرآن الكريمافي جمع 

كما عذب عمار بن ياسر حتى أغمي عليه يوماً كامالً، فأثار  {
  .ضب الناسغ

   بالقتلنـوكتب إلى واليه على مصر أن يعاقب قوما من المسلمي {

                                           
  .٣٤ :التوبة )١(
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  ! نصحوه بتغيير سياسته في المال، واإلدارةنهمألبالقتل 

عتمد الفسقة، والظالمين في إدارة أمور الناس، والصالة من ا {
  .المتجاهرين بشرب الخمر، وأمثال ذلكوالزناة، 

  . يد معاوية في بالد الشام كلّها، يعمل فيها ما يشاءإطالقه {

ا كما أطلق أيدي أقاربه في الكوفة، ومصر، والبصرة، وسواه {
الد اهللا الغنية، فساموا الناس سوء العذاب، ونهبوا األموال العامة، بمن 
تصّرفوا كيف يشاؤون، حتى اعتبروا أموال األمة بستاناً لقريش، و
عّدوا ثروة األمة ملكاً للعائلة المالكة تتصرف كيف تشاء، تعطي من و
  !من تشاء شاء، وتحرمت

د، وحرمان الناس من  الفساإشاعةقد رافق هذه السياسة الظالمة و
عن هذه الحالة المؤلمة  عليأمير المؤمنينقوقهم، وقد عّبر ح
إلى أن قام ثالث القوم، .. « :جمل تعبير من خالل هذه الكلماتأ

عه بنو أبيه يخضمون مال منافجاً ِحضنيه، بين نَثيِله، وُمعتَلِفه، وقام 
، وأجهز عليه ليه فتلُهعاهللا خضمة اإلبل نبتة الربيع، إلى أن انتكث 

  .)١(»..عملُه، وكَبتْ به بطنته

                                           
ما بين األبط : رافعاً لهما، والحضن:  نافجاً حضنيه.٣خطبة رقم ، ٤٩: نهج البالغة )١(

: النثيل. أراد المعنى الثانيالكشح، تقال للمتكبر، ولمن امتأل بطنه طعاماً، واإلمام عليو
. األكل بكل الفم: الخضم. موضع العلف، والمراد همه األكل والرجيع: والمعتلف. لروثا
وأجهز عليه . انتقض ما أبرمه: انتكث فتله...  األسنانوهو األكل بأطراف: ضده القضمو

.. اإلسراف في الشبع: والبطنة. كبا الجواد إذا سقط لوجهه: وكبت به بطنته. ّمم قتلهت: عمله
  .لكلمات أشد أنواع الذم لطريقة عثمان بن عفّان في إدارة األموراوهذه 
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ذا وقد كان لطريقة الخليفة عثمان في جمع القرآن الكريم ه
حيث انتزع لسيئ خالفاً لما كان على عهد رسول اهللاصداها 
لنبوي لنصوص القرآن عن المصاحف المتداولة، وجمع االشرح 

للسور، صحف واحد مجرد عن شروح رسول اهللامالناس على 
لكريمة، مما أثار عليه طبقات واسعة من الناس، خصوصاً ااآليات و

لكوفة الذين كانوا قد تعلموا القرآن بواسطة الصحابي الجليل اأهل 
، الذي كان له مصحف مشروح عن لسان ن مسعودب عبد اهللا

  .رسول اهللا

قضية جمع (تفيد بعض المعلومات التاريخية أن هذه القضية، و
ها الخليفة عثمان بالشكل الذي ذكرنا، أججت ، التي نفذ)لقرآنا

قوى : راعاً عنيفاً بين المسلمين في كثير من المناطق، ومنهاص
لذي غزا أرمينية حيث نشب القتال عنيفاً بين الجنود االجيش 

الجنود العراقيين في ذلك الجيش حول قراءة القرآن والشاميين، 
  .)١(الكريم

 اعتمدوا النسخة الرسمية من الطبيعي أن يكون أهل الشام قدو
التي وفرها عثمان ـ مبكراً ألنها أقرب لمزاج معاوية والي الشام   ـ
ومذاك، والمعتمد األساس لدى عثمان، ألنها كانت خلواً من ي

                                           
  . سابقمصدركارل بروكلمان، ، ١١٢: تاريخ الشعوب اإلسالمية) ١(
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لتي تكشف حقيقة بني أمّية، وأمثالهم ألهل الشام الذين االشروح 
  ..نريصين أن يبقى مغلقاً لنفوذهم، مهما أمكحكان بنو أمّية 

ن هذه السياسة الموغلة في األرستقراطية والظلم التي سلكها إ
لخليفة عثمان، وأقرباؤه من بني أمّية قد أججت الموقف في عموم ا
  .الد المسلمين، وديارهمب

رغم أّن عثمان حاول أن ينزع فتيل الثورة مبكراً، حيث شجع و
 من جرة الصحابة، وأبنائهم إلى خارج المدينة المنّورة ليتخلصه
غطهم على إدارته، إالّ أّن هذه السياسة لم تحقق أهدافها المتوخاة، ض
  :قول الطبري في تاريخه في أحداث عام خمسة وثالثين ما يليي

كان عمر قد حجر على أعالم قريش من المهاجرين الخروج في «
فلما ولي عثمان لم يأخذهم بالذي كان ... لبلدان إالّ بإذن، وأجلا
فانساحوا في البالد، فلما رأوها، ورأوا الدنيا، أخذهم به عمر، ي

لناس، انقطع من لم يكن له طول وال مزية في اإلسالم، اورآهم 
ي الناس، وصاروا أوزاعاً إليهم، وأملوهم، وتقدموا ففكان مغموراً 
ملكون، فنكون قد عرفناهم، وتقدمنا في التقرب، ي: في ذلك، فقالوا

وهن دخل على اإلسالم، وأول فتنة كان ذلك أول فواالنقطاع إليهم، 
  .)١(»يس إالّ ذلكلكانت في العامة 

                                           
  .)باب بعض سير عثمان بن عفّان( ٤٢٦: ٣الطبري )١(



 ١١٤.............................................................................عثمان تجربة

بدالً من أن تؤدي هذه السياسة العثمانية تجاه الصحابة من و
ريش إلى التخفيف من نقدهم له، وضغطهم على إدارة عثمان ق
ستطاعوا أن يوسعوا من نفوذهم االقتصادي، والسياسي في األقاليم ا
 الكبيرة اإلقطاعياتاعفوا الثروات، وكّونوا لتي استوطنوا فيها، فضا

لبلدان الزراعية، وكّونوا تياراً من المريدين، واألتباع فيها كما افي 
  .ة، والزبير في البصرة، وأمثالهملحة في الكوفطفعل 

عندما عانت األمة من السياسة المالية، واإلدارّية التي تبناها و
اعل الكثير من الصحابة، ثمان ووالته، وعّماله أيام خالفته، تفع
أبنائهم مع الجمهور الذين عاشوا معه، وهكذا اتّسع نطاق و

الرفض لسياسة الخليفة الثالث، حتى تفاعل بمرور واالحتجاج، 
 دمه في داره ـ كما إراقةألحداث، فتمخض عن ااأليام، وتراكم 

  .سنرى ـ 



  
  
  

אא  

بالخليفة األموي عثمان بن عفان، م تكن الحركة التي أطاحت ل
عارضة سياسية محدودة المساحة، والفاعلية، واألهداف، وإنما م

ورة شعبية عارمة اجتاحت أقاليم الدولة المركزية ـ عدا الشام ثكانت 
 ـ وكانت أقاليم الدولة يومذاك دوالً كبرى وإعالمهلمضلل بمعاوية ا

ن النظام الفدرالي  عظيمة، ألوإمكاناتيوش، وأموال طائلة، جلها 
لسائد في تلك الدولة العظمى الممتدة من المحيط إلى اكان هو 
  .المتوغلة في أكثر بلدان آسيا، وأفريقيا، وأجزاء من أوروباوالمحيط، 

قد شملت الثورة الشعبية المسلحة على عثمان كالً من مصر، ل
من الكوفة والبصرة، وانضمت لها العاصمة، وجاء اآلالف : العراقينو
لمصريين إلى المدينة المنّورة، وانضم إليهم العراقيون، وجاء جيش ا
ن الشام لحماية الخليفة ـ بناء على طلب الخليفة ـ ولكنه ظل م

انتظاراً لقتل عثمان لغاية في  )١(ارج المدينة بأمر معاويةخمرابطاً 
  !عاويةمنفس 

                                           
  .المسعودي، ٢٢٥: ٢مروج الذهب )١(



 ١١٦.......................................................عثمان ونهاية الشعبية الثورة

 قد أرهب والة عثمان جماهير المسلمين، وظلموهم، واستهتروال
الستهتار احقوقهم، وعطلوا الحدود الشرعية، وأشاعوا المنكر حتى بلغ ب

دمائه، نأن واليه على الكوفة الوليد بن عقبة كان يشرب الخمر مع 
رج خومغنيه من أول الليل إلى الصباح، فلما أذن المؤذن للصالة، 

هم بمنفصالً في غالئله، فتقدم إلى المحراب في صالة الصبح، فصلّى 
ال قتريدون أن أزيدكم؟ حتى أنه لشدة ذهوله، وسكره، :  وقالأربعاً،

ي فاشرب واسقني، فقال له من كان خلفه من المصلين : في سجوده
.. واهللا ال أعجب إالّ ممن بعثك إلينا والياً، وعلينا أميراً: الصف األول

وخطب الناس، فحصبه ! كان قد تقيأ في المحراب من فرط سكرهو
  :ألبياتاد، فدخل قصره يترنح، وهو يتمثل بهذه لناس بحصباء المسجا

 بصفا صلد عن الخير معزلالو   لست بعيداً عن مدام وقينةو
 )١(المتسلسل بالساحب المال أمشيو   أروي من الخمر هامتي

قد شكاه أهل الكوفة إلى عثمان، فأخافهم، فاستجاروا بعائشة، و
  .)٢(ا ملجأ إالّ بيت عائشةأما يجد فّساق العراق، ومّراقه: قال عثمانف

انت كهذا الوالي، هو الذي شهد القرآن الكريم بفسقه جهاراً حيث و
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإن َجاءكُْم  :هذه اآلية قد نزلت فيه لحادثة معلومة

                                           
  .، المسعودي٢٢٥: ٢مروج الذهب )١(
  .٢٢٤ :نفس المصدر) ٢(
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 فََعلْتُْم فَاِسٌق ِبنََبٍأ فَتََبيَّنُوا أَن تُِصيُبوا قَْوًما ِبَجَهالٍَة فَتُصِْبُحوا َعلَى َما
  !لى الناس والياً، وإماماً للصالةلكن الخليفة فرضه ع، و)١(نَاِدِميَن
أما واليه على مصر عبد اهللا بن سعد بن أبي سرح، فهو الذي و

دمه يوم فتح مكة، بسبب استهزائه باإلسالم، سول اهللارأهدر 
 عثمان أجاره يوم الفتح، وطلب أنردته بعد إسالمه، إالّ ووالقرآن، 

طويالً، ثّم أمضى حقن دمه، فسكت رسول اهللاهللان رسول م
  !)٢(ثمان بشأنه، فكان أسوأ الطلقاءعطلب 

وكان عثمان ... هكذا كان والته من هذا النمط المخجل وغيرهو
تولى عملية الدفاع عن والته، ويبرر أعمالهم، ولم يثنه عن ذلك ي

ض عليه، لصحابة، وأبنائهم، بل كان يعاقب كل من اعترا إنكار
لعذاب عليه صباً، كما فعل بعمار بن ياسر، وعبد اهللا بن اويصب 

  .ر الغفاري، وغيرهمذمسعود، وأبي 

في نصح عثمان، وفي الدفاع عنه، لقد بالغ علي أمير المؤمنينو
في محاولة دفع القتل عنه، حتى ذكر أنه لكثرة دفاعه، خشي أن و
ى خشيت أن أكون واهللا لقد دفعت عنه حت« :كون مأثوماً بذلكي
  ! .، ثّم ينقض ما وعد بهباإلصالحولكن عثمان كان يعد ، )٣(»ثماًآ

                                           
  .٦ :الحجرات )١(
  .٢٤٩ :٢ابن األثير) ٢(
  .٢٤٠ ، نص٣٥٨: نهج البالغة) ٣(



 ١١٨.......................................................عثمان ونهاية الشعبية الثورة

قد اشتدت الفتنة عندما عثر ثوار مصر على كتاب يحمله مولًى و
عثان، يدعو فيه عامله على مصر عبد اهللا بن سعد أن ينكل بأولئك ل
لثّوار، بينما كان عثمان قد وعدهم بعزله عن مصرهم، وهكذا عاد ا
 الثّوار إلى المدينة المنّورة فاشتد األمر وحوصر عثمان وذبح ولئكأ
  !لى فراشهع

قد اختلفت طوائف من المسلمين ـ فيما بعد الحادثة ـ في ل
 على الخليفة، وقتله، فكان بعضهم يرى فعل اإلجهازملية عتقويم 
شروعاً صحيحاً، بينما يراه آخرون خاطئاً، آثماً، بيد أن أمير مالثّوار 

ـ قد قوَّم ـ وهو ميزان الحق والعدل بعد رسول اهللامؤمنينال
  :لحادث، فقالاهذا 

أنا جامع لكم أمره، استأثر، فأساء األثرة، وجزعتم، فأسأتم .. «
  .)١(»لجزع، وهللا حكٌم واقع في المستأثر، والجازعا

لقد حدد ابن أبي الحديد المعتزلي مضمون هذه الكلمات في و
 عثمان باألمور، فأساء في ذلك، وجزع الناس استبد: رحه لها فقالش
نه، فبالغوا في جزعهم، وسخطهم عليه في ذلك، فكان الواجب أن م

                                           
  .حديدابن أبي ال، ٣٠ خطبة رقم،١٢٦: ٢شرح نهج البالغة )١(
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رجع عّما فعل وكان الواجب على قاتليه أن ال يصلوا به إلى حد ي
  )١(.لقتل، بل يكتفون منه بالخلع والحبس، واختيار غيره للخالفةا

                                           
  .١٢٩-١٢٨: ٢نفس المصدر )١(





  

  

  

٭>>  

ر على الخليفة عثمان بن عفّان، وقتلوه في بيته بعد جهز الثّواأ
حاوالت عديدة من المخلصين، وصالحي المؤمنين أن يثنوه عن م
ياساته الخاطئة، ويثنوا الثّوار عن األقدام على قتله ويحفظوا وحدة س
  !ألمةا

قد قتل عثمان بعد أن فتح القتل، والقتال على المسلمين، بعد ل
محذراً ير المؤمنين علي بن أبي طالبوته، وهو ما جهر به أمم
وإني أنشدك اهللا أال تكون إمام هذه .. « :ثمان منه مراراً، ومنه قولهع
ُيقتل في هذه األمة إمام يفتح عليها : ألمة المقتول، فإنّه كان يقالا

القتال إلى يوم القيامة، ويلبس أمورها عليها، ويبثّ الفتن والقتل 
يموجون فيها موجاً، ويمرجون ؛  الباطلبصرون الحّق منيفيها، فال 
ال تكونّن لمروان سّيقة يسوقك حيث شاء بعد جالل ف. فيها مرجاً

  .)١(»لعمراالسنِّ وتقضّي 

                                           
 .٣١٠: ١شرح نهج البالغة ٭
  .١٦٤، خ٢٣٥: نهج البالغة )١(



 ١٢٢............................................................!!للحكومة٭ كارهاً كنت

في خضم هذه األحداث العاتية اشرأبت األعناق لعلّي بن أبي و
بيد أن .. ، فدعوه لسد الخلة، وجمع الشمل، والقيام باألمرالبط
يراها إالّ كعفطة  ، الاإلمرة الخالفة، زاهداً في كان عازفاً عنلّياًع
نز، وقد تأمل كثيراً عندما أقبل عليه الناس يلتمسون منه التصدي ع
قيادتهم، فلعل نقمة الناس على عثمان هي التي أججت العاطفة ل

  !ير، وشدت إليه الجماهليعنحو 

، حتى إلحاحهممن أجل ذلك كان يعرض عن طلب الناس رغم و
 الوثائق انّه حاول التخفي عنهم كي يجدوا غيره لتولي كرت بعضذ
ذا األمر الخطير، خصوصاً، وانّه كان يعلم أن مسيرة األحداث ه
فحين ؛ وستتوالى الفتن، ويدلهم الخطب؛ تجري على غير ما يرامس
دعوني، «: ظاهر الناس أمامه يطلبون تصديه للقيادة خاطبهمت
 له، وجوه، وألوان، ال تقوم له التمسوا غيري، فأنّا مستقبلون أمراًو
لقلوب، وال تثبت عليه العقول، وإن اآلفاق قد أغامت، والمحجة قد ا
  .)٢(»..ولقد نبئت بهذا المقام، وهذا اليوم.. «. )١(»...نكّرتت

يد أن الناس لم يقبلوا اعتذاره، ولم يرضوا بغيره بدالً، فأخرجوه ب
 يقول أمير المؤمنين. ن داره على غير رضًى منه، وبايعوه مكرهاًم

                                           
  .ابن األثير، ١٩٣ :٣الكامل. ٩٢،  نص١٣٦: نهج البالغة )١(
  .١٦، خطبته لما بويع، رقم النص ٢٧٢: ١ابن أبي الحديد )٢(
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ثم استخرجتموني أيها الناس من بيتي، ... « :ي ذلك ما يليف
بايعتموني على شين منّي ألمركم وفراسة تصدقني ما في قلوب ف

  .)١(»...نكممكثير 

يتحدث المؤرخ ابن األثير الجزري في تاريخه عن بيعة اإلمام و
أصحاب رسول انّه لّما قُتل عثمان اجتمع «: وظروفها، فيقولليع
، من المهاجرين واألنصار وفيهم طلحة والزبير، فأتوا علّياً هللا ا
ال حاجة لي في أمركم فمن  :قال. إنّه البّد للناس من إمام: قالوا لهف
ما نختار غيرك، وترّددوا إليه مراراً وقالوا : فقالوا. خترتم رضيتُ بها

 أقدم سابقةً، وال إنّا ال نعلم أحداً أحّق به منك، ال: ي آخر ذلكفله 
ال تفعلوا فإنّي أكون وزيراً خيراً  :، فقالاهللا رابةً من رسولقأقرب 

 :قال. واهللا ما نحن بفاعلين حتى نبايعك: فقالوا. ن أكون أميراًأمن 
. لمسجد، فإّن بيعتي ال تكون خفيةً وال تكون إالّ في المسجداففي 

ذول، فخرج إلى في حائط لبني عمرو بن مب: ي بيته، وقيلفوكان 
عليه إزار وطاق وعمامة خزّ ونعاله في يده متوكّئاً على والمسجد 

 وكان أّول من بايعه من الناس طلحة بن عبيد؛ بايعه الناسفقوس، 
أّول من بدأ بالبيعة يد ! إنّا هللا: ليه حبيب بن ذؤيب فقالإاهللا، فنظر 

  إن أحببتما أن : وقال لهما علّي. وبايعه الزبير! ذا األمرهشالّء، ال يتم 
                                           

عته، وخروج طلحة، ، من خطبة له بالمدينة المنّورة بعد بي٣٠٧: ١ابن أبي الحديد) ١(
  .الزبير عليهو



 ١٢٤............................................................!!للحكومة٭ كارهاً كنت

  .)١(»...بل نبايعك: فقاال. حببتما بايعتكماأتبايعاني وإن 

لم يكتِف تتحدث بعض الوثائق إن اإلمام علي بن أبي طالبو
تلك البيعة، وإنما جددها في اليوم الثاني من أجل توكيدها على ب
لناس، وليتحملوا المسؤولية الشرعية فيما بعد، إزاء الخطط ا

  .تي يباشرها اإلمام الاإلصالحية

قد حضر الناس في المسجد النبوي الشريف، وكان يوم الجمعة ف
فصعد المنبر،  ،هـ٣٥ين من ذي الحجة الحرام عام لخامس والعشرا
قد افترقنا باألمس على أمر، وكنت « ..تحدث، ومما جاء في حديثهف
نحن على ما : فقالوا.. ارهاً ألمركم، فأبيتم إالّ أن أكون عليكمك
  .)٢(»..اللّهم اشهد: ارقناك عليه باألمس، فقالف

لحاح الناس مع تفيد الوثائق التاريخية المؤكدة، انّه لم يستجب إلو
ل ما جرى إالّ بعد أن شدد عليهم القول إنه، إنّما يستجيب لهم، ك

قد أجبتكم واعلموا أني ان أجبتكم ركبت بكم .. « :روطه هوشوفق 
   .)٣(»..قائل، وعتب العاتبعلم، ولم أصِغ إلى قول الأما 

فريدة من نوعها من حيث كانت بيعة أمير المؤمنين عليو
 بإمرته الجماهيري على بيعته، ورضاهم به، وسرورهم اإلقبال

                                           
  .١٩١-١٩٠: ٣ابن األثير )١(
  .١٩٤-١٩٣: ٣الكامل )٢(
  .١٩٣: ، ابن األثير١٣٦: نهج البالغة )٣(
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أتيتموني لتبايعوني، ال « :في ذلك ما يلييقول اإلمام؛ خالفتهو
اجة لي في ذلك، ودخلت منزلي، فاستخرجتموني، فقبضت يدي، ح
 وتداككتم علّي، حتى ظننت أنكم قاتلّي، وأن بعضكم بسطتموها،ف
اتل بعض، فبايعتموني، وأنا غير مسرور بذلك وال جذل، وقد علم ق

  .)١(»..بحانه انّي كنت كارهاً للحكومةساهللا 

عن سرور الناس به، وفرحهم الغامر بتوليه يتحدث اإلمامو
 يقول.. لخالفة، خالفاً لبعض أصحاب المنافع، وهم قلّة قليلةا
وبسطتم يدي فكففتها، ومددتموها، « :هو يصف ذلك السرور الغامرو
قبضتها، ثم تداككتم عليَّ تداكَّ اإلبل الهيم على حياضها يوم ف

تى انقطعت النعل، وسقط الرداء، ووطئ الضعيف، وبلغ حِورِدها، 
لناس ببيعتهم إّياي أن ابتهج بها الصغير، وهدج إليها امن سرور 

  .)٢(»حوها العليل، وحسرت إليها الكَعابنل الكبير، وتحام

خليفة كذا كانت الظروف التي ألمت ببيعة اإلمام عليه
لمسلمين، سواء على مستوى موقفه هو، وموقف الناس من حوله، ل
المالبسات التي أحاطت بالبيعة ذاتها وهنا ترد جملة حقائق البّد و

  :إلشارة إليهاامن 

                                           
  .تزاحمتم: تداككتم. ٣١٠-٣٠٩: ١ابن أبي الحديد )١(
: دجه. العطاش: الهيم. االزدحام الشديد: التداّك. ٢٢٩، نص ٣٥١-٣٥٠: نهج البالغة) ٢(

  .لنهودلالكواعب وهي الجواري التي يبدو ثديها : الكعاب. لضعيف في ارتعاشمشى مشية ا



 ١٢٦............................................................!!للحكومة٭ كارهاً كنت

ل بيعة جماعية بهذا الشمول، أوـ كانت بيعة أمير المؤمنين١
السعة حيث لم يتسنَّ لمن سبقه من الخلفاء أن يحظوا بما حظي به و
  .ن جماهيرية وإقبال شعبيم

حمل يبالحالة الطوعية واالندفاع الذاتي، فلم ـ امتازت بيعة اإلمام٢
كان أول والناس أحد وال سلطان إلى البيعة له كما جرى بالنسبة لغيره، 

قد بلغ والناس على البيعة، حتى انّه كان يتخفى عنهم، خليفة أكرهه 
  !)١(هيعتبالحال إن هدد الثوار بقتله إن هو تجاوز حرصهم على 

في منطقة ـ انحنت المعارضة القرشية للتيار، فبايعت عليا٣ً
فوذه، خوفاً من الجماهير، أما في خارج هذه المنطقة، فلم يستجب ن
لبيعة الواسعة تحت شعار المطالبة عاوية لذلك، وأعلن رفضه لهذه ام
والتحق به أبرز والة عثمان من بني أمية، وهربوا من ! دم عثمانب
  .الياتهم بأموال بيوت المالو

اعته طلكونه إماماً افترض اهللا ـ لم يبايع الناس أمير المؤمنين٤
لتي ا، وإنّما بويع بيعة سياسية حسب الضوابط بعد رسول اهللا

ليه عوتسالم ! اسي الذي نشأ منذ اجتماع السقيفةأشاعها العرف السي
لناس القناعة عموم فقد بويع اإلمام! الناس، منذ ذلك التاريخ

  .بجدارته اإلدارية، والسياسية، وتحقيقه لمصالحهم

                                           
  .١٩٢: ٣الكامل )١(
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ـ تخلفت مجموعة قليلة نسبياً عن بيعته، فلم يحمل أحداً منهم ٥
ة أو الخروج عن لى البيعة، ولم يتهم منهم أحداً بالمروق أو الردع
  .ماعة المسلمين بسبب ذلك، كما فعل غيره ـ كما سنرى ـ ج

قد تخلف عن بيعته عبد اهللا بن عمر، وسعد بن أبي وقاص، ف
ولكنه تعامل مع كل ذلك بغير انفعال ولم ، )١(جماعة من األنصارو
حاول أن يجبر أحداً على ذلك، ال بعقوبة جنائية أو قطع عطاء أو ي
  !  وال نحو ذلكطاردة أو حبس،م

                                           
  .١٩٢-١٩١: ٣الكامل )١(





  
  
  

  <אא،א

عتادت الحكومات الحديثة أن تعلن خططها التنموية في أول بيان ا
سمي تخاطب به شعوبها، وقد أِلفَت الشعوب أن تتلقى برنامج ر
 لحكومة بعد تصديها للعمل مباشرة، سواء أكانت تلك الحكومة تعتمدا
ول إلى الحكم، أو تتصدى للمسؤولية ألسلوب الديمقراطي في الوصا
  .ن خالل األساليب األخرى كاالنقالب العسكري ـ مثالً ـ م

االقتصادية ويشتمل برنامج الحكومة عادة على الخطط السياسية، و
المسائل ووالعالقات، وشؤون الدفاع ومسائل الثقافة، والتعليم، 

  . من شؤون ذات أهمية لحياة الناساالجتماعية، وغيرها

لشؤون األمة ـ بالشكل الذي عند تولي أمير المؤمنين عليو
 العام، بيد أننا ال نملك بياناً اإلصالحي برنامجه بإعالنكرنا ـ شرع ذ
ومشاريعه التي أذاعها لألمة، سمياً شامالً لكل خطط اإلمامر
شتمل على تفاصيل برامجه كلها، من بين الوثائق التاريخية التي ي

ظها، بينما نجد جملة من المواقف، والنصوص لتاريخ على حفاتوفر 
الحوارات، والنشاطات التي تلت توليه للحكم مباشرة تكشف عن و
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 المبارك، كالموقف من الوالة، وجباة اإلصالحيفاصيل برنامجه ت
لصدقات والعالقة باألمة، وطريقة العطاء، وتوزيع الثروة، وما إلى ا

صر مالك األشتر النخعي ن أمور، وكان برنامجه لواليه على ممذلك 
  . لشؤون مصر أو غيرهااإلصالحيةه تفاصيل خطتلشامالً 

إذا كنّا لم نوفق التوفيق المناسب للعثور على بيانه الشامل و
لمفصل الذي يحمل توجهات حكومته فور توليه لشؤون األمة، ا
ننا ـ والحمد هللا ـ نمتلك إضوابط تلك التوجهات، وأبعادها، فو

انات الرسمية المباشرة التي تؤلف بمجموعها مفاصل ن البيمالعديد 
لعام، حيث ورد كل بيان في محور أو أكثر من محاور ابرنامجه 
  .لتغييري العامامشروعه 

قد التزم ليس واضحاً بشكل دقيق لدينا، ما إذا كان اإلمامو
 شيئاً، اإلصالحي عن تفاصيل برنامجه اإلعالنريقة التدرج في ط
  !شيئاًف

الرسمية بين ن من أمر، فإن ما تبقى من بيانات اإلماممهما يكو
يدي الناس اليوم تكشف عن برنامج متكامل للمشروع التغييري أ
مسؤولية تنفيذه في حياة المسلمين ـ مخالفاً لذي حمل اإلماما
يه سيرة السابقين من الخلفاء ـ، وهذه أهم المحاور المركزية ف
  :والسالممشروع أمير المؤمنين عليه الصالة ل
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١א،אא  

ن أهم المسؤوليات التي ظل أمير المؤمنين علي بن أبي م
صّراً على النهوض بها هو صيانة القيم اإلسالمية من مطالب

 وتعريف إحيائهاالتعمية، والعمل كل ما من شأنه على والتحريف، 
  .لقادمة بهاااألمة واألجيال 

بعد غياب  من أوليات عمل أوصياء األنبياءهذه المهمةو
لرسل عن مسرح الحياة، سواء مكّنتهم الظروف من قيادة حياة ا

أم حالت بينهم الظروف، وبين التصدي لذلك عد الرسلبالناس 
  .لكريماالموقع 

وسعه خالل ربع قرن من الزمان التي قد بذل أمير المؤمنينف
 الذين سبقوه تاريخياً في ضاها تحت ظل حكومات الخلفاء الثالثةق
دارة شؤون الناس، من أجل عرض مفاهيم اإلسالم الصحيحة، وقيم إ
لرسالة اإللهّية، كلما سنحت له فرصة في ذلك، ومكنته الظروف من ا
داء دوره، وتاريخ المسلمين األول يحمل الكثير، الكثير من أ

... )١(، وتوجيهاته، ومعالجاته، وفتاواه، وأقضيتهإلمامامناظرات 
  ..صالة اإلسالم الحنيف، وقيمه السماويةألى عحفاظاً منه 

  ك السنواتـالل تلـخذلها أمير المؤمنينـرغم الجهود التي بو
                                           

  .للشيخ المفيد) اإلرشاد(للشيخ نجم الدين العسكري، و) علي والخلفاء(أنظر  )١(
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فقد وقعت انحرافات خطيرة، وافتئات على الحق من  لعجاف،ا
قضاة، ووالة وصدرت قوانين، وآراء وأفكار خالفت كتاب وحكام، 

ن بعضها في الحقل السياسي، جهاراً كاسول اهللاراهللا وسنة 
، )١(لحقل االقتصادي، وبعضها في الحقل االجتماعياوبعضها في 

  !ؤون العقيدة باهللا ورسله، وحدودها، وقيمهاشوآخر في 

لية القيادية في األمة على وعندما تحمل أعباء الخالفة، والمسؤو
أن تكليفه الرسالي، ير رضًى منه، كما رأينا رأى أمير المؤمنينغ
دعوه أن يجاهر بالمفاهيم اإللهّية الصحيحة، وينفض تراب التعمية ي
رن من الزمان على غيبة رسول نها والتزييف بعد مرور ربع قع
يعلم حقائق األمور، إضافة إلى دخول  ، ونشوء جيل جديد الاهللا
 الحياة اإلسالمية لم تشهد تطورات الدعوة إطارمم جديدة، في أ
  .ل الرباني، ولم تندمج في خطها بعدإللهّية، وحقائق التنزيا

ـ من خالل تصديه للخالفة ـ أن الفرصة هكذا اعتبر اإلمامو
د أتيحت له بدرجة مناسبة أن يبلور مفاهيم اإلسالم، وقيمه أمام ق
ألجيال من معاصريه، ومن يليهم، وليس مهماً لديه أن ينجح كحاكم ا

                                           
، )الروضة (٨م: السيد عبد الحسين شرف الدين، الكافي): النص واالجتهاد(أنظر  )١(
، حيث أطنب في شرح تلك الحالة ٣١ و٣٠ و٢٩مجلد : ، بحار األنوار٩ و٨مجلد : الغدير

  .لمأساويةا
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من الخلفاء فيما وغيره إالّ فاّن األجيال سوف لن تميز بين عليو
 ومفاهيم، وسوف لن تتوفر أية فرصة بعد ذلك أحكامصدر من ي
لتفريق بين المفاهيم اإلسالمية الصحيحة من المفاهيم المزيفة التي ل
  !فذها، ونادى بها سواهن

هذا هو السبب الذي حمل بعض دارسي حياته على الظن انّه لم و
  !سوى ذلك من أموربينما نجح فيما وفق أن يكون حاكماً ناجحاً، ي

أمير ولئك في هذا الخطأ عندما لم يحيطوا علماً بأن أقد وقع و
لتي اكان هدفه األساس أن تكون هذه الفرصة القصيرة المؤمنين

تيحت له، في الحكم ـ وهي خمس سنوات ـ كافية لبلورة أهم أ
لمفاهيم اإلسالمية المعطلة، أو المغيبة أمام األمة، وان قضية الحكم، ا
حرص على البقاء على رأس السلطة، يستدعي المزيد من الو

تأخير بعض الخطوات على حساب خطوات أخرى، والمداراة، 
لّبت عليه قريش، وظهرت األحزاب السياسية أخصوصاً، وقد 

من شواء على اإلمامعلخليفة القتيل حرباً االمناوئة وأعلن والة 
األمصار الرئيسة مكاسبهم المادية الكبرى، وتمردت وأجل مناصبهم، 

لشام والكوفة والبصرة وغيرها، ولذا كان افي الدولة، مثل 
ن يداري خطوات بناء الحكم، والبقاء أأما : أمام خياريناإلمام

غامرة غير مضمونة النتائج أيضاً وأما أن ال معلى رأس السلطة، وهي 
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ساساً، وينصب همه على بلورة قوانين أيهتم كثيراً بمسألة الحكم 
لدين اإللهي، وإن كلفه فقدان الحكم ا قيم أصالةالم، وعرض اإلس

لعصيبة، وما تعج به من تسابق على اوالسلطان، في تلك الظروف 
  !ي البالدفالمكاسب مع تسارع األحداث 

المهمة الثانية، وقدمها على كل شيء، هكذا اختار اإلمامو
،  ـ قصر الفترة التي عاشها حاكماًنجح في ذلك أّي نجاح ـ رغمو

دار والياً ظالماً من والة عثمان، فيقره على واليته، ولم يقر يفلم 
رتشياً على منصبه، ولم يسمح ببقاء أموال مغتصبة في أيدي مقاضياً 

غتصبيها، ولم يدار الرأسماليين، في عملهم المتواصل لسرقة أموال م
لناس، وإفقارهم، ولم يسمح باستمرار سياسة الظلم، واالمتهان، ا
  .مييز بين الناس أبداًالتو

قد نفذ منهاج اإلسالم الحنيف في العدل بين الناس، فال فرق و
بين أبيض وأسود، أو عربي وأعجمي في العطاء، ليععند 

  .اًلعمل، بل ال فرق بين المولى، وسيده في ذلك أبداوفرص 

قد أعاد شروط الوالي، والموظفين إلى نصابها ـ كما حددها و
اد الوفاء بالعهود إلى حيث شرعها اإلسالم لشرع الشريف ـ وأعا
لحنيف، ولذا لم يلغ التحكيم من جانب واحد رغم ضغوط ا

ن جنده، وقد نهى عن المكر، والخداع، وجسد احترام مقطاعات 



  عارضة السياسية في تجربة أمير المؤمنينمال.........................١٣٥

لخنوع للسلطان، والتصاغر أمامه، وحّول الحاكم إلى ااألمة، وحّرم 
 وليس جباراً ألمة على أموالها، وأعراضها، ودمائها،اأمين تأتمنه 

وغير ذلك من أمور، كما سيتضح من خالل ... شاءيعليها، يفعل ما 
  !...يئاً، فشيئاًشاالستعراض اآلتي 

هذه بعض الوثائق بهذا الخصوص، كما حفظها التاريخ والسنة و
  :لشريفةا

אאא
  א

هج نفخذوا ؛ دياً بّين فيه الخير والشّرإّن اهللا سبحانه أنزل كتاباً ها«
  .الخير تهتدوا، واصدفوا عن سمت الشّر تقصدوا

إّن اهللا حّرم . أّدوها إلى اهللا تؤّدكم إلى الجنّة! لفرائض الفرائضا
راماً غير مجهول، وأحلّ حالالً غير مدخول، وفضّل حرمة المسلم ح
لمين في لى الحرم كلّها، وشّد باإلخالص والتوحيد حقوق المسع
الحّق، بإالّ » فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده«عاقدها، م

  .وال يحلُّ أذى المسلم إالّ بما يجب

مامكم، أادروا أمر العامة وخاصّة أحدكم وهو الموت، فإّن الناس ب
نتظر يتخفّفوا تلحقوا، فإنّما . وإّن الساعة تحدوكم من خلفكم

  .بأّولكم آخركم
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اده وبالده، فإنّكم مسؤولون حتى عن البقاع تّقوا اهللا في عبا
وإذا  وه، وإذا رأيتم الخير فخذوا به،ـأطيعوا اهللا وال تعص. البهائمو
  .)١(»أيتم الشّر فاعرضوا عنهر

ولكم علينا العمل بكتاب اهللا .. « :ما قطعه للناس على نفسه {
  .)٢(»النعش لسنّتهووالقيام بحقّه، عالى، وسيرة رسول اهللات

فهذه خطته لواليه على مكة المكرمة ..  برامجه لوالتهومن {
كنموذج من برامجه المطلب لصحابي قثم بن العباس بن عبدا
أقم للناس الحج، وذكّرهم بأّيام اهللا، واجلس لهم .. « :والتهل
ك للعصرين، فأفِت المستفتي، وعلِّم الجاهل، وذاكر العاِلم، وال يكن ا

وال تحجبّن ذا . ال حاجب إالّ وجهكإلى الناس سفير إالّ لسانك، و
اجة عن لقائك بها، فإنّها إن ذيدت عن أبوابك في أّول ِورِدها لم ح
  .حمد فيما بعد على قضائهات

انظر إلى ما اجتمع عندك من مال اهللا فاصرفه إلى من قبلك من و
ضل فوي العيال والمجاعة، مصيباً به مواضع الفاقة والخالّت، وما ذ

  .)٣(»إلينا لنقسمه فيمن قبلناعن ذلك فاحمله 

                                           
  .١٦٧، الخطبة ٢٤٢: نهج البالغة )١(
  .١٦٩، نص ٢٤٤: نهج البالغة )٢(
  .٦٧، كتاب ٤٥٨-٤٥٧: نهج البالغة )٣(
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حول هدفه يقول اإلمام: هدفه السامي، وأهداف الناس {
ليس أمري، وأمركم واحداً، .. «: لسامي في سياسته، ومنهاجه ما يليا
انّي أريدكم هللا، وأنتم تريدوني ألنفسكم، وأيم اهللا ألنصحّن و
  .)١(»..لخصم، وال نِصفنَّ المظلومل

المئات من النصوص، والوثائق ن عليفي سيرة أمير المؤمنيو
غير ما ذكرنا ـ التي تكرس حالة االلتزام بالحق، والتمسك بحبل   ـ

  .)٢(، والعدل بين عباد اهللا عزّ وجلعزّ وجلاهللا 
إلسالم ا، وأول أهدافه أن يبلور قوانين ههكذا كان هّمو

 ّوارةموقيمه، ومبادئه، المغيبة عن الناس، ويقدمها لألجيال غضة، 
  .عطاء، كما أراد اهللا تعالى ورسولهبالحياة، والخصب، وال

٢،אא  

عقداً ( تمثل أنهان الخصائص المركزية للقيادة العامة للمسلمين، م
  . بين األمة أو ممثليها من جهة، ومن يتصدى للقيادة فيها)رعياًش

 من األمة بإيجا:  والقبول معاًاإليجابهذا العقد يشتمل على و
  ! ممن يتصدى للقيادة العامة فيهامثليها، والقبولمأو 

                                           
  .، الشيخ المفيد٢٤٣: ١رشاداإل )١(
بي الحديد المعتزلي مثالً، لمالحظة الكثير من ابن أ): شرح نهج البالغة(راجع  )٢(

  .المواقف حول هذا الموضوعوالنصوص، 
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يضم هذا العقد شروطاً قانونية البد من التزامها، بعضها منوط و
  :الحاكم، وبعضها منوط باألمة ذاتهاب

االلتزام بالنظام اإلسالمي، : وأهم واجبات الحاكم المسلم {
نة حقوقهم، ورعاية  العدل بين الناس، وصياوإقامةوانينه، ق وإجراء
  .ألمة العامة، والدفاع عنهاامصالح 

 الحاكم العادل إطاعة: وأهم واجبات األمة تجاه الحاكم المسلم {
 القانون، وفي حدود المصلحة العامة، إطاريما يأمر به وينهى في ف

ال طاعة لمخلوق في معصية «اعة له فيما سوى ذلك إذ طوال 
  ! في العقود، والمواثيق»والمؤمنون عند شروطهم«. »الخالق

أن تكون الممارسة عنده سابقة قد حرص أمير المؤمنين عليل
حول الشروط القانونية يقول اإلمام... لفكر، والعمل سابق للقولل
ألساسية المتبادلة بين الحاكم، والمحكومين في المشروع السياسي ا
فأّما : أيها الناس، إّن لي عليكم حقاً، ولكم عليَّ حّق« :إلسالميا
قّكم عليَّ فالنصيحة لكم، وتوفير فيئكم عليكم، وتعليمكم كيال ح
جهلوا، وتأديبكم كيما تعلموا، وأّما حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة، ت
النصيحة في المشهد والمغيب، واإلجابة حين أدعوكم، والطّاعة و
  .)١(»ين آمركمح

                                           
  .٣٤، نص٧٩: نهج البالغة )١(
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 مرسوماً حكومياً حول مهمة الوالة، وحدوديصدر اإلمامو
فانصفوا الناس من « : القانون اإلسالمي، يقول فيهإطارملهم في ع
 خزان الرعية، ووكالء األمة، فإنكمنفسكم، واصبروا لحوائجهم، أ
سفراء األئمة، وال تحشموا أحداً عن حاجته، وال تحبسوه عن و
   .)١(»..لبتهط

  .)٢(»..إّن عملك ليس لك بطعمة، ولكنه في عنقك أمانة>

لمسلم وكيالً عن األمة، أميناً على شؤونها في مادام الحاكم او
البّد أن يتحلى لمنظور اإلسالمي، فإنّه في منطق أمير المؤمنينا
ليؤدي تلك األمانة بجدارة، ؛ الخصائص النفسية والسلوكية التاليةب
ينبغي أن يكون الوالي على  انّه ال« :يقول اإلمام. كفاءة عاليةو
  :واألحكام، وإمامة المسلمينلفروج، والدماء، والمغانم، ا

  .البخيل، فتكون في أموالهم نهمته {

  .وال الجاهل، فيضلهم بجهله {

  .وال الجافي، فيقطعهم بجفائه {

  .وال الحائف للدول، فيتخذ قوماً دون قوم {

وال المرتشي في الحكم، فيذهب بالحقوق، ويقف بها دون  {
  .لمقاطعا

                                           
  .تغضبوا:  تحشموا.٥١، نص٤٢٥: نهج البالغة) ١(
  .٥، كتابه رقم٣٦٦: نفس المصدر )٢(
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  .)١(»وال المعطل للسنة، فيهلك األمة {

أفضل وفي مناسبة أخرى حول أفضل الحكام، يتحدث اإلمامو
ادل، عفاعلم أّن أفضل عباد اهللا عند اهللا إمام « :خصائصهم، فيقول

لسنن اوإّن . ُهدي وهدى، فأقام سنّة معلومة، وأمات بدعة مجهولة
لناس عند اهللا اوإّن شّر . لنّيرة، لها أعالم، وإّن البدع لظاهرة، لها أعالم

. أحيى بدعة متروكةوئر ضَلّ وضُلّ به، فأمات سنّة مأخوذة، إمام جا
يؤتى يوم القيامة باإلمام الجائر : يقولوإني سمعت رسول اهللا

ا ـال عاذٌر، فيلقى في نار جهنّم، فيدور فيها كمووليس معه نصيٌر 
  .)٢(»رتبط في قعرهايثّم  دور الّرحى،ـت

 عنها، ومسؤوالً أمامها مادام الحاكم المسلم أميناً لألمة، ووكيالًو
عد اهللا عزّ وجل، فال ينبغي أن يغريه منصب، أو موقع أو جاه، كما ب

 في واإلمكاناتنبغي أن يخضع لنفوذ ذوي الجاه والمال، يال 
؛ ما يضر بمسؤولية الحاكم، ووظيفة وكالته عن األمةمالمجتمع، 
في لمرسوم العلوي الخالد الذي يسجله أمير المؤمنيناولنقرأ هذا 

فاخفض لهم جناحك، وأِلن «: لوجود، مخاطباً به أحد والتهاضمير 
                                           

 :لحائفا. الشهوة الشديدة، والحرص المفرط:  النهمة.١٣١، خ١٨٩: نهج البالغة )١(
يفضل فالذي يظلم في توزيع األموال، : المال، والحائف للدول: الدول. الجائر، الظالم

  .الحدود التي حددها اهللا تعالى: المقاطع. جماعة على أخرى
  .١٦٤، كالم٢٣٥-٢٣٤: نهج البالغة )٢(
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انبك، وابسط لهم وجهك، وآِس بينهم في اللحظة والنّظرة، جلهم 
 يطمع العظماء في حيفك لهم، وال ييأس الضعفاء من عدلك الحتى 

عمالكم أليهم، فإّن اهللا تعالى يسائلكم معشر عباده عن الصغيرة من ع
إن يعف وظاهرة والمستورة، فإن يعذّب فأنتم أظلم، والكبيرة، وال

  .)١(»فهو أكرم
يشدد النكير على موظفي دولته الكبار من أن يحابوا األثرياء و
ذوي الجاه في المجتمع، ألن ذلك يهز ميزان العدالة، ويضعف من و

أما بعد يا ابن حنيف، فقد « :لحق، وينزل الحيف بالضعفاءاقيم 
تية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها جالً من فربلغني أّن 

ستطاب لك األلوان، وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنّك تجيب إلى تُ
عام قوم، عائلهم مجفّو، وغنّيهم مدعّو، فانظر إلى ما تقضمه من ط
ذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب ه
  .)٢(»جوهه فنل منهو

ة التي ينبغي أن يتلبس بها أصحاب المسؤولية يعمم روح األمانو
في الجيش،  ي الدولة على جميع مفاصل الدولة، ومسؤوليهاف
التوزيع لألموال وجباية األموال والحكم بين الناس، فيخاطب و

                                           
  .٢٧، كتاب٣٨٣: نهج البالغة )١(
  .أبي بكر، كتاب اإلمام إلى واليه محمد بن ٤١٧-٤١٦: نهج البالغة )٢(
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فانصفوا الناس من « :رسومه التالي جباة الضرائب في البالد عامةم
ّية، ووكالء األّمة، نفسكم، واصبروا لحوائجهم، فإنّكم خزّان الرعأ
سفراء األئمة، وال تحشموا أحداً عن حاجته، وال تحبسوه عن و
اّبة دلبته، وال تبيعّن للناس في الخراج كسوة شتاء وال صيف، وال ط

رهم، وال ديعتملون عليها، وال عبداً، وال تضربّن أحداً سوطاً لمكان 
  .)١(»تمسُّّن مال أحد من الناس، مصلٍّ وال معاهد

كثر أتروعّن مسلماً وال تجتازّن عليه كارهاً، وال تأخذّن منه وال «
ير أن غمن حّق اهللا في ماله، فإذا قدمت على الحّي فانزل بمائهم من 

قوم بينهم تحتى ؛ تخالط أبياتهم، ثّم امض إليهم بالّسكينة والوقار
هللا، أرسلني اعباد : فتسلّم عليهم، وال تخدج بالتحّية لهم، ثّم تقول

موالكم، فهل هللا في أ ولّي اهللا وخليفته، آلخذ منكم حّق اهللا في إليكم
ال، فال تراجعه، وإن : ائلقفإن قال . أموالكم من حقٍّ فتؤّدوه إلى ولّيه

خيفه أو توعده أو تعسفه أو تأنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن 
ضّة، فإن كان له ماشية أو إبل فترهقه فخذ ما أعطاك من ذهب أو 

إذا أتيتها فال تدخل عليها ف، فإّن أكثرها له، بإذنهدخلها إالّ فال ت
نفَِّرنَّ بهيمة وال تفزعنّها، وال تدخول متسلّط عليه وال عنيف به، وال 

دعين ثّم خّيره، فإذا اختار فال صتسوءنَّ صاحبها فيها، واصدع المال 

                                           
  .٥١، كتاب٤٢٥: نهج البالغة )١(
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ار لباقي صدعين، ثّم خّيره، فإذا اختاتعرضّن لما اختاره، ثّم اصدع 
زال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق تلما اختاره، فال  فال تعرضّن
هللا منه، فإن استقالك فأقله، ثّم اخلطهما ثّم افاقبض حّق ؛ اهللا في ماله

  .)١(»نعت أوالً حتى تأخذ حق اهللا في مالهصاصنع مثل الذي 

٣אאאא  

ع، والعطاء تعتمد سياسة في التوزيانت سياسة رسول اهللاك
بين أبيض، وأسود، لمساواة التامة، فال فرق عند رسول اهللا
بالرفيق عربي وأعجمي، وسيد ومولى، حتى إذا التحق الرسولو
ألعلى، وتسلم أبو بكر، موقع المسؤول األول في التجربة اإلسالمية ا
في ، بدأت االختراقات لبرنامج رسول اهللاعد رسول اهللاب
  .ع، تتسلل شيئاً، فشيئاًلتوزيا

 سيرة أبي بكر المكتوبة تحاول أن تعطي انطباعاً انّه أنحيح ص
في مضمار التسوية في العطاء بين مسك بسيرة الرسولت
لمتمتعين بحق المواطنة في الدولة المسلمة، إالّ أننا نقرأ على ا

فحات تاريخه الكثير من التجاوزات لهذه السياسة، لكن تلك ص

                                           
لب طإذا : استقالك. تبخل عليهم بها: تخدج بالتحية. ٢٥، وصية٣٨١: نهج البالغة )١(

  .إعفاءه من هذه القسمة
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لم تتجاوز ، )١(ت، والتجاوزات في عهد الخليفة األولالختراقاا
في العدالة بشكل مطلق كما جرى في عهد الخليفة رنامج النبيب
 بالغة مع إضرارلثالث عثمان بن عفّان مثالً، وإن تعرض إلى ا

  !األسف

قد انتهج الخليفة عمر بن الخطّاب برنامجاً يعتمد على تقسيم و
 أنكما ذكرنا فيما سبق، حتى بقي غير مألوف لدى المسلمين ط
لخليفة شعر بخطر تلك السياسة قبل اغتياله بعام واحد، ووعد بتغيير ا
رامجه في التوزيع، بيد انّه لم يفعل، رغم تنبهه لمخاطر أسلوبه ب

  .ة ـي العطاء ـ كما ذكرنا ي الصفحات السابقفالطبقي 

ي لسلفه قد اختزل الخليفة الثالث عثمان بن عفّان البرنامج الطبقو
مر، في تقسيم المجتمع إلى ثالث طبقات متباينة في الحقوق، ع
  :الواجباتو

ـ طبقة بني أمية، وهي تشبه طبقة النبالء في مجتمع أوروبا في أ 
 التي أتيحت للدولة اإلمكاناتلقرون الوسطى، حيث مكنها من كل ا
  .إلسالمية الحديثة ـ وقد مررنا على نماذج من ذلك ـ ا

القرشية، وتشمل وجوه قريش دون الناس وتحظى ـ الطبقة ب 
  . بعد بني أميةواإلمكاناتالدرجة الثانية من الحظوة، ب

                                           
  .السيد شرف الدين، لمالحظة التفاصيل: النص واالجتهاد )١(
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 ـ ثم الطبقة المستضعفة وهي عموم الناس في الدولة ممن ج
ن الحرمان والعنت ما القت، وقد كانت جيوش الدولة، مالقت 

، لجهاد، والفتح اإلسالمي، أكثر قطاعات األمة عنتاًاومليشيات 
لتضحيات الكبيرة التي كانوا يقدمونها لإلسالم، اومحرومية رغم 
  .لتاريخيةاومسيرة اإلسالم 

شؤون الخالفة، كان من مهامه حين تسلّم أمير المؤمنينو
في توزيع الثروة، لمركزية أن يستأنف العمل بسياسة رسول اهللا
 ال يث التسوية في العطاء، وسياسة الناس بالعدالة اإللهية التيح

حداً على أحد، مهما كانت تقواه أو طبقته أو لونه، أو لغته، أتفضل 
  .أو عشيرته

أمير لتكريس هذه السياسة العلوية في الفكر، والممارسة، أصدر و
مرسومه التالي لتوضيح معالم سياسة التوزيع المالي المؤمنين

أيما رجل من المهاجرين، .. « :البرامج االقتصادية في حكومتهو
واه سيرى أن الفضل له على نصار من أصحاب رسول اهللاألو

  .هللالصحبته فإن الفضل النّير غداً عند اهللا وثوابه وأجره على 
أيما رجل استجاب هللا وللرسول فصّدق ملّتنا ودخل في ديننا و
فأنتم عباد . استقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق اإلسالم وحدودهو
 بالسوية ال فضل فيه ألحد على هللا، والمال مال اهللا يقسم بينكما
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حد، وللمتقين عند اهللا غداً أحسن الجزاء وأفضل الثواب، لم يجعل أ
  .)١(»..هللا الدنيا للمتقين أجراً وال ثواباً، وما عند اهللا خير لألبرارا

أال انّه من استقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، وشهد أن ال إله إالّ اهللا، «
جرينا عليه أحكام القرآن، وأقسام اّن محمداً عبده، ورسوله، أو
  .)٢(»إلسالما

عزّ فأّما هذا الفيء، فليس ألحد فيه على أحد أثرة، قد فرغ اهللا «
  .)٣(».. من قسمه، فهو مال اهللا، وأنتم عباد اهللاوجل

مدركاً أن برنامجه في التوزيع العادل بين الناس قد كان عليل
ة القرشية، وأصحاب واء تشنها عليه األرستقراطيشيواجه حرباً عس
لمصالح، والنفعيون، والوصوليون وجهل الناس، السّيما وإن الناس قد ا
في برنامجه عتادوا على الطبقية الجاهلية التي واجهها النبيا
لتغييري، بيد أنها عادت إلى الظهور بأشد صورها في العهود التالية ا
ف ولكن مادام هد... ، كما رأينا في عهد عثمانرسول اهللال

أن يفتح قلوب الناس، على جوهر اإلسالم وصياغته الربانية علي
عد حين، فليس المهم لديه كم من الناس سينسجمون مع خططه، بولو 

                                           
  .، شرح الشيخ محمد عبده٢٦٩: ١نهج البالغة )١(
  .٥١٤: نهج السعادة )٢(
  .٢١٥: نفس المصدر )٣(
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برنامجه العادل آنياً مادام هّمه إحياء القيم اإللهّية، وعرضها أمام و
ألجيال، وإن حيل بينها، وبين التطبيق، وإن خسر الحكم، والسلطان ا
  ! من أولوياته في الحياة أبداًم يكونا من اهتماماته، والللذين لا

هكذا أصّر على تطبيق المساواة بين الناس، وعرضها واقعاً أمام و
لناس وقاوم كل فكرة أو مشروع أو عمل للحيلولة دون تنفيذ مهمته ا
لرسالية، فقد عاتبه قوم على إصراره على المساواة في توزيع ا

لمال لي لسويت بينهم، فكيف، وإنما المال لو كان ا« :قالفالعطاء، 
  .)١(»..هللامال 

سألتاه فدخلت عليه امرأتان واحدة من العرب، واألخرى من الموالي، و
هذه من : نهمامماالً فدفع إليهما دراهم، وطعاماً على السواء، فقالت العربية 

 ال نّي واهللاإ«: قالفالعجم، طالبة منه تفضيلها على األعجمية في العطاء، 
  .)٢(»سحاقإأجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضالً على بني 

دخل عليه أخوه عقيل يطلب منه ماالً، فوعظه بحديدة أحماها و
ه، وأدناها من يده، مذكراً إياه بعذاب اآلخرة، إن هو خالف حكم ل

فضج عقيل مذعوراً من حرارة النار إذ كاد يحترق  )٣(عزّ وجلاهللا 
  .ـ ل علييسمها ـ كما قاممن 

                                           
  .١٢٦، نص١٨٣: نهج البالغة )١(
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يا : ، طالباً منه ماالًدخل عليه ابن أخيه عبد اهللا بن جعفرو
ال «:  لو أمرت لي بمعونة، أو نفقة، فأجابه اإلمامأمير المؤمنين

  .)١(».. أجد لك شيئاً إالّ أن تأمر عمك أن يسرق فيعطيكالواهللا 

لما رأته قريش، وأقطاب الطبقة األرستقراطية يسلك هذا المسلك ف
أن يطلق أيديها في أموال األمة كما تشاء، وخاف أصحاب ئست ي
لثراء على ثرائهم ومصالحهم من سياسته العادلة، لما رآه أولئك ا
لمتخمون وهو يعمد إلى المال، فيقسمه بالسوية، حتى يقسم رغيف ا
لخبز كسرة كسرة على أهل الكوفة، ويوزع التوابل القليلة الواردة ا

ولم تثِن .. ، ويقسم الرمان على األيتاميت المال، على الناسبإلى 
وال ! عن خطته مفاوضات وال تهديد بالخروج أمير المؤمنين

 الكبرى، اإلصالحيةالتمرد من أصحاب المصالح على برامجه بتوقع 
  !ا شهد التاريخ مثلهامالتي 

٤אא  

 بين هاإشاعتمصّراً على من المبادئ التي ظل أمير المؤمنينو
لناس، هو حق الحياة لكل إنسان، ومعناه أن اإلنسان يعيش آمناً، ا
طمئناً على حياته، دون خوف أو وجل أو تهديد أو إرهاب من م

                                           
  .، مصدر سابق٢٠٠: ٢-١شرح النهج )١(
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وفي رسالة اهللا تعالى التي يتمثلها أمير ... و سلطة أو جهةأأحد 
 وزر من يقتل أن: ، ويحرص على قيمها، ومفاهيمهاالمؤمنين

  .)١( قتل الناس جميعاًكأنمافنفساً واحدة 

 الناس، وإرهابهم، وإشعارهم بالخطر من أكبر إخافةإن و
واء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين، ال فرق في ذلك بين سالموبقات 

  .الناس

لرحمة اواشعر قلبك .. «: في بيان رسمي لهقول أمير المؤمنيني
 ضارياً، ُبعاًَسللرعية، والمحبة لهم، واللطف بهم، وال تكونّن عليهم 

ظير لك في نإّما أخ لك في الدين، أو :  صنفانفإنهمتغتنم أكلهم، 
  .)٢(»..الخلق
تبلغ هذه القيمة القانونية المميزة ذروتها في الداللة على و

مع احترام حق الحياة لإلنسان حين يتعامل اإلمام عليوالرحمة، 
  .نفس الروح، وبنفس المقياسبقاتله 

ذويه وأمته أصّر على وخيرة، ألهله، حين أوصى وصيته األانّهف
لك القاتل المعتدي، ذالتسلّح، بأعلى درجات العدل حين التعامل مع 
النفعال فيخرج في افال تتحكم العاطفة في أحد، وال يستبد به 

                                           
  . من سورة المائدة٣٢أنظر آية  )١(
  .٥٣نص رقم : إلى مالك األشتر حين واله مصر، نهج البالغةمن عهد اإلمام علي )٢(
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لفقرات الكريمة، امعاملته عن قانون العدل اإللهي، فلنقرأ هذه 
  :الموحية، الدالة في هذا المضمار

المطلب، ال ألفينّكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً،  يا بني عبد«
  .أال ال تقتلّن بي إالّ قاتلي. »قُتل أمير المؤمنين«: قولونت

نظروا إذا أنا متُّ من ضربته هذه، فاضربوه ضربة بضربة، وال ا
والُمثلة ولو  إّياكم>: قوليت رسول اهللال، فإنّي سمع بالّرُجمثّلوات

  .)١(»<بالكلب العقور

احبسوا « :بهذا الصدد ما يلي لولديه الحسن والحسينيقولو
ذا األسير ـ يعني ابن ملجم المرادي ـ وأطعموه واسقوه، وأحسنوا ه
ساره فان عشتُ فأنا أولى بما صنع فيَّ، إن شئت استقدتُ وإن أ

الحتُ، وإن متُّ فذلك إليكم، فإن بدا لكم أن تقتلوه فال صشئت 
  .)٢(»هبتمثلوا 

كان يتحدث انّه يعرف قاتله،  اإلمامإن من المدهش حقاًو
مادمت قد : مطلع على تخطيطه لتنفيذ جريمته الحمقاء، فلما قيل لهو
ما  :رفته، فِلَم ال تقتله وتحول بينه، وبين تنفيذ جريمته؟ فأجابع
  ؟كيف أقتل قاتلي :أو قال !تلني بعدق

                                           
  .٤٧، وصية٤٢٢: نهج البالغة )١(
  .١٢٧، باب ٢٠٦: ٤٢بحاراألنوار )٢(
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والمؤمنين  لدى أهل البيت)حق الحياة(: لرسوخ هذه العقيدةو
حين  الشهيد مسلم بن عقيل بن أبي طالبأنن أتباعهم نجد م
اهللا بن زياد في  وتب، لماذا لم تنفذ عملية اغتيال المجرم عبيدع

قد أمكنتك فرصة الخالص منه، وهو من رؤوس األجرام والكوفة 
 الذي منعني من قتله إن: لطاغية يزيد بن معاوية، فأجابالدى 

يمان قيد الفتك، فال يفتك  اإلإن«: رسول اهللا عنحديث علي
  .)١(»مؤمن

، والحرص على حياة الناس قيمة عليا )حق الحياة(هكذا يمثل و
وإحدى المبادئ المركزية التي ال يساوم ند أمير المؤمنين عليع
  !ليها أبداً، مهما كان الثمن ومهما كانت النتائجع

٥אאWAא؟@  

في تنفيذ برامجه اإلصالحية في حياة  عليلم يكتِف اإلمامو
لناس، منذ بداية خالفته، وإنّما الحق الظلم، واإلسراف، والتجاوز ا
لى الحق مما عانى منه الناس قبل خالفته، خصوصاً ما يتعلّق من ع
 الناس، ورد ظالماتهم، واسترداد حقوقهم التي غصبت بإنصافلك ذ
  .بيالًع إلى ذلك سون وجه حق، ودون مبرر شرعي، ما استطاد

                                           
  .، ابن األثير الجزري، وانظر تفاصيل الحادث كذلك٢٧: ٤الكامل) ١(
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قد تعقب تلك المظالم، والمفاسد االقتصادية، واالجتماعية في ف
كان وموقع، وأصدر قوانينه الرسمية القاضية بمتابعة الجور، مكل 

الحرمان الذي لحق بالناس، وأعطى بعض قوانينه العادلة وواألذى 
ى جعية لتقصي الحقائق، ومتابعة الجرائم، وإعادة الحقوق إلرآثاراً 

  .اصحابهأ

قد أصدر مرسومه التالي حول المال الذي وهبه الخليفة عثمان ف
واهللا لو وجدته قد تُزوِّج « :ذوي المصالح، والنفعيين دون وجه حقل

لنساء، وُمِلَك به اإلماء، لرددته، فإّن في العدل سعة، ومن ضاق ابه 
  .)١(»لعدل، فالجور عليه أضيقاعليه 

  אא،א٦

إلنسان في نظر الرسالة اإلسالمية، هدف التشريع اإللهي، وغايته، ا
لوال وجود اإلنسان في األرض، لما أرسل اهللا سفراءه بالرسالة و
إللهّية، والتشريعات السماوية الكريمة، ولم يحظَ مخلوق في ا

التكريم، والرعاية كما حظي به اإلنسان أبداً، وحتى عملية بالوجود 
لتشريعات، وتغيير األحكام في الشرائع اإللهّية كانت من افي النسخ 

عاية اإلنسان من حيث قدراته على تحمل األحكام، رأهم عواملها 
                                           

  .١٥، نص رقم٥٧: نهج البالغة )١(
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عاية لتطورات حياته من حيث المكان، والزمان، روالفرائض، أو 
لبشرية، وتراكمها عبر األيام، فتأتي التشريعات اونمو الخبرات 

لتطورات لكي ال تعوق مسيرة اإلنسان لك اتاإللهّية، منسجمة مع 
  .حو المجدنباتجاه التكامل، والنمو 

 المفهوم الرسالي، قد تعرض للتزييف، والتضليل القد كان هذو
، التعطيل عبر أكثر من عقدين من الزمان بعد رحيل رسول اهللا و
كم شهد العقدان المذكوران من عمر التجربة اإلسالمية من تجاوز ف
  .ن، وامتهان لحقوقه المقررة في شريعة اهللا تعالىكرامة اإلنسال

التمييز بين العرب، وغيرهم صار شعاراً للدولة، حتى منع ف
 من دخول المدينة المنّورة، والعيش فيها بقرار )غير العرب(الموالي 

  .)١(لقيادة العلياامن 

محاربة أصحاب الرأي اآلخر، وقطع أرزاقهم، ونفيهم، وتصفيتهم و
 امتنعوا عن دفع الزكاة للخليفة أبي بكر، وكما جرى ما جرى لمنك
سعد بن عبادة، وعمار بن ياسر، وأبي ذر الغفاري، وعبد اهللا بن ل
 التشريعات التي تكرس الطبقية، إصدارسعود، وغيرهم، إضافة إلى م
التمييز بين الناس في العطاء، والقضاء، وإدارة شؤون األقاليم، وغير و
  !ابتة لسلطان المسلمينات ثلك من أمور صارت سياسذ

                                           
  ).سيرة عمر بن الخطّاب (١٨٧: ١٢ابن أبي الحديد )١(
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ن هذه الحقائق التاريخية تكشف بما ال يدعو إلى الشك إن إ
  ، هو ليس بيراً قد جرى بعد غياب الرسول الخاتم كتحوالً 

  . وال كرامته، وال أهدافه العلياإلنسانالصالح 

في ظل هذه األجواء انقادت الخالفة لعلّي أمير المؤمنين عليه و
وكان من أولويات أهدافه أن يرسي قواعد الكرامة لصّالة والّسالم ا
إلنسانية، كما شاء اهللا عزّ وجل، ويبذل وسعه لبلورة مفهوم الرعاية ا
لمستضعفين والمحرومين من بني اإلنسان، ويكنس الفوارق ل

كما هو شأنه في بلورة قيم اإلسالم ! العنصرية بين الناسوالطبقية، 
  .نيا البشرداإللهّية في 

ناسب أن نذكر بعض النصوص والمواقف الكريمة التي من المو
 هذا المفهوم المقدس إلى واقع إلعادةاشرها أمير المؤمنينب
وأيُم اهللا ألنِصفنَّ المظلوم من ظالمه، وال « :لمسلمين، وحياتهما

  .)١(»لظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق، وإن كان كارهاًاقوَدنَّ 

يقودني جشعي إلى تخّير هيهات أن يغلبني هواي أو « {
لعل بالحجاز أو اليمامة من ال طمع له في القرص، وال واألطعمة، 
الشبع، أو أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى، وأكباد حّرى، بعهد له 

                                           
حلقة من شعر توضع في وترة أنف البعير : الخزامة. ١٣٦، نص١٩٤: نهج البالغة )١(

  .شد بها زمامه، ويسهل قيادهي
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أمير المؤمنين وال أشاركهم في مكاره : فسي بأن يقالنأأقنع من 
  .)١(»سوة لهم في جشوبة العيش؟أالدهر أو أكون 

يوماً على أصحابه، وهو راكب، فمشوا  المؤمنينخرج أمير {
! ال يا أمير المؤمنين: قالوا؟ ألكم حاجة> :لفه فالتفت إليهم، فقالخ

ن مشي الماشي إانصرفوا، ف: حب أن نمشي معك، فقال لهمنولكنّا 
  .)٢(»لراكب مفسدة للراكب، ومذلة للماشيامع 

ماية  الحق، ونصرة المظلومين، وحإقامةومن مبادئه في  {
الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له، « :لمستضعفين مبدأه الخالدا
القوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، رضينا عن اهللا قضاءه، و
  .)٣(»..سلمنا هللا أمرهو

٧אא،א  

إلسالمية في ام تتبلور قضية التعددية السياسية والرأي اآلخر في التجربة ل
  .بي طالبأعلي بن  ر المؤمنينـ محدد إالّ في تجربة أميوضع قانوني

تحمل لم تظهر تكتالت سياسية في عهد الرسول القائدف
جهات نظر سياسية معينة وإنما كانت مرحلة التأسيس لهذه التجربة و

                                           
  .الغليظ الخشن: الجشب. ٤٥كتابه إلى عثمان بن حنيف، رقم : نهج البالغة )١(
  .٥٥-٤١: البحارة )٢(
  .٣٧، نص٨١: نهج البالغة )٣(
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، وتتلقى منه لحضارية الجديدة تستلهم من المؤسس الرسولا
  .ون سواهد

التعددية الدينية، فقد تعامل ذا على المستوى السياسي، أما ه
مع األديان األخرى بقلب واسع مفتوح، حيث كانت سول اهللار
بين المسلمين، التي كتبها الرسول )١()وثيقة المدينة المنورة(
النصارى، واليهود والمشركين بعد الهجرة بفترة وجيزة تشكل و

 تجد ضارياً رفيعاً للتعامل بين األديان المختلفة، ربما لمحأساساً 
ظيراً لها حتى اليوم، من ناحية االعتراف بالحقوق الدينية، نالبشرية 

في مجال العمل المشترك بين الناس رغم اختالف ووالمدنية 
  !معتقداتهموأذواقهم الدينية 

في قيادة في تجربة الخلفاء الثالثة الذين سبقوا أمير المؤمنينو
ال وضعاً مشرفاً ، لم تجد األجيلتجربة اإلسالمية بعد الرسول ا
لتعامل مع المعارضة السياسية، فال تقرأ األجيال المسلمة عبر خمس ل
عشرين سنة إالّ فصوالً، وشواهد، وصوراً لحالة طوارئ تشبه و
لحاالت السياسية الطارئة التي يعطل فيها الدستور، وتعلق الحريات، ا
ال يسمح فيها ألي نشاط معارض حتى إذا كان في إطار الدستور و
المصالح العامة وإنما تسود نظرية حكم الحزب الواحد و

                                           
  .٢٢٦-٢٢٤: ٣، البداية والنهاية١٥٠-١٤٧: ٢أنظر سيرة ابن هشام )١(
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صالً لدراسة هذه الحالة المأساوية التي أضرت فوسنخصص 
  !يما ضرر، فيما يأتي من حديثأبالتجربة اإلسالمية 

أسوة بالمهام التي لقد كان من المهام المركزية ألمير المؤمنينو
ة في المجتمع رضناها، أن يبلور حقوق القوى والجماعات المعارضع
لمسلم، وواجباتها، وحدود حركتها، ولوال هذه التجربة العلوية ا
لفريدة، لشكل تاريخ المسلمين حلقات متصلة من القمع، ا

مصادرة الحريات، والدكتاتورية، يقوم بعضها على و، واإلرهاب
  .يكمل ما بدأ بهوبعض، ويورثه، 

كانت  منين المعارضة السياسية التي واجهها أمير المؤأنرغم و
ن أسوأ النماذج في تاريخ المسلمين، فكراً، وخططاً، وأساليب، م
قانون (لم تثِنِه هذه الحالة السيئة عن بلورة فعالية، إالّ أن اإلمامو
 المتبنى في التجربة الحضارية اإلسالمية للتعامل )لتجمعات السياسيةا
وان ع المعارضة السياسية، فلم تحمله الضغوط النفسية، والعدم
لسياسي، والعسكري، والحرب النفسية، واإلعالمية التي حشدتها ا
لك القوى المعادية على تجاوز الحق، أو تخطي قواعد العدل في ت
  .م الحنيف بخصوص المعارضين للحكملورة منهاج اإلسالب

 )جبهة مصالح عريضة(قد كانت تلك المعارضة التي شكلت ف
، رغم البيعة ير المؤمنينرفض اإلمامة الدينية، والسياسية ألمت
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مما لم يتوفر ألحد من لشعبية العامة له في مدينة رسول اهللا
 وإسقاط المعارضة أصرت على حربه، أنلخلفاء، قبله، وال بعده، إالّ ا
  .كمهح

لكنه مع كل ما جرى تقيد بالضوابط التالية في تعامله مع و
  !لمعارضة، كما لو كانت معارضة شرعيةا

 معارضي أمير أنرغم : ساس الطاعة للحاكم أاإلقناعـ أ 
كان لّجوا في العناد، وبالغوا في العدوان، إالّ أّن اإلمامالمؤمنين

صارى جهده لتثبيت مبدأ سياسي ـ قانوني لمسيرة اإلنسانية قيبذل 
يصح أن تقوم على القسر،   الطاعة للحاكم الأنلى أساس عيقوم 

  .، والرضااإلقناعة إنما البّد أن تعتمد طريقو، واإلرغام

أصحاب الجمل ـ وهم الناكثون لبيعته بعد توكيدها ـ كان ف
 بمختلف أساليب الحكمة، والحوار إقناعهميحرص على اإلمام

خواننا أهل البصرة فان إ.. « :الحجة القاطعة، فكان يقولوالهادئ، 
  .)١(»..ذاك الذي نريد، وإن لّجوا، داويناهم بالرفقفيرجعوا 

  :حواره مع الخوارج نذكر هذا النموذجمن أساليب و
لما أراد علّي أن يبعث أبا موسى للحكومة أتاه رجالن من «

زُْرعة بن الُبْرج الطائي وُحْرقوص بن زُهير السعدي فقاال : لخوارجا

                                           
  .، مصدر سابق٢٣٢: ٣يرابن األث) ١(
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وقال ُحْرقوص بن . ال ُحكم إالّ هللا :فقال علّي! ال ُحكم إالّ هللا: هل
اخرج بنا إلى عدّونا ب من خطيئتك وارجع عن قضيتك وت: زهير

قد أردتكم على ذلك فعصيتموني : فقال علّي. تى نلقى رّبناحنقاتلهم 
يننا وبين القوم كتاباً وشرطنا شروطاً وأعطينا عليها عهوداً، بوقد كتبنا 
َوأَْوفُواْ ِبَعْهِد اللِّه ِإذَا َعاَهدتُّْم َوالَ تَنقُضُواْ  :هللا تعالىاوقد قال 

تَْوِكيِدَها َوقَْد َجَعلْتُُم اللَّه َعلَْيكُْم كَِفيالً ِإنَّ اللَّه َيْعلَُم َما اَألْيَماَن َبْعَد 
فقال . نب ينبغي أن تتوب عنهذذلك : فقال ُحْرقوص. )١(تَفَْعلُوَن
يا : فقال زُرعة. لرأي وقد نهيتكماما هو ذنب ولكنّه عجز عن : علّي

. جه اهللا تعالىقاتلنّك، اطلب وألعلّي لئن لم تدع تحكيم الرجال 
  .)٢(»ك قتيالً تسفي عليك الرياحبكأنّي ! بؤساً لك ما أشقاك: فقال علّي

مع كل من أظهر له الخالف، وعارضه هكذا كان منهج اإلمامو
  .كما سنرى من تفاصيل إن شاء اهللا تعالى ــ 

يميز بين نوعين من وكان اإلمام: ـ التمييز بين معارضيه ـب
ه إلى التقويم الصحيح، لكي ال يختلط الحق لمعارضة، ويرشد أصحابا
الباطل، ولقد وضع قاعدة مطردة للتمييز بين المعارضين في هذه ب
ال تقتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق، «: لكلمات الخالدةا

                                           
 .٩١: النحل) ١(
  .، مصدر سابق٣٣٤: ٢الكامل) ٢(
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غم رفالمعارضة عند اإلمام، )١(»أخطأه، كمن طلب الباطل، فأدركهف
إلصالحية اعوقت مشاريعه  قواها المختلفة قد سببت له األذى وأن

لتمييز بين ا ذلك لم يمنعه من أنالكبرى، وشنّت عليه الحروب، إالّ 
الرتكاب للباطل اتلك القوى من ناحية التورط المتعمد في الباطل، أو 

كل حالة حكم لإذ ..  الحقيقةإدراكعن شبهة، وسوء فهم وبالدة في 
 تلك وإيضاحلمقدسة، اخاص، وموقف محدد في الشريعة اإلسالمية 

  !ذلكك اإلصالحية الحقيقة من مبادئ اإلمام
 المعارضة جزء من كيان األمة لهم ما لها، وعليهم ما إنـ ج 
تى يقع السيف، وتسيل الدماء، فحقوق المعارضة السياسية، حعليها، 

الفكرية، والحقوق االقتصادية، وسواها مصونة عند أمير ووالدينية 
 نار الحرب ضد إشعالعارضون إلى ، ما لم يبادر المالمؤمنين
  .)٢(لشرعي للمسلمين ـ وهذا ما سنبحثه في فصل قادم ـاالسلطان 

א  

التي حملها معه من خالل استعراضنا لمبادئ أمير المؤمنينو
لى الحكم، وأصّر على تنفيذها دون مساومة أو تراجع تتضح إ

  :لتاليةاالحقائق 

                                           
  .، شرح الشيخ محمد عبده، مطبعة الرحمانية بمصر١١٧: نهج البالغة )١(
  .أمير المؤمنينفصل الئحة حقوق المعارضة عند ) ٢(
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يها فإيجاد تجربة قانونية، يحتكم كان مصّراً على  اإلمامإنـ ١
 إخضاعالمسلمون إلى قوانين اإلسالم، الواضحة والجلية، دون 

لتجربة لألمزجة الشخصية، والعواطف، وتأثيرات المصالح الحزبية ا
  .لشخصية أو العائليةاأو 

 دولة القانون اإلسالمي يتحدث، إقامةحول هدفه األعلى في ف
  :يقولف

والقيام  اهللا تعالى، وسيرة رسول اهللاتابلكم علينا العمل بك«
  .)١(»بحقه، والنّعشُ لسنته

هو بلورة قيم اإلسالم، كما  الهم األساس لدى عليإنـ ٢
لحكم، اوليس من هّمه السلطان، وال نزلها اهللا تعالى على رسولهأ

لى عنّه لم يبِد أية مداراة سياسية مما تتطلبه عملية الحفاظ ولذا فإ
 بعرض الزبير، وطلحة على تسليمهما والية السلطة، فلم يرضَ

 ولم يستجب لعرض المغيرة بن شعبة في ،لبصرة، ووالية الكوفةا
 كمعاوية على الشام ـ مثالً ـ وهم، ،الة عثمان على والياتهمو إقرار

  !نحرافهم، وشدة بعدهم عن الهدىاهم في 

بالمداهنة، والمداراة للوصوليين، وأصحاب ـ لو عمل علي٣
لح، كما عمل غيره الختفى على الناس فهم قيم اإلسالم لمصاا

                                           
  .١٦٩، مصدر سابق، نص ٢٤٤: نهج البالغة )١(
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، وسواه من لحنيف، إذ لم تفرق األجيال ـ حينذاك ـ بين عليا
لحكام، وألصبح اإلمام عليه الصّالة والّسالم كغيره من الخلفاء، ا

رأي سواه، والختفى جوهر اإلسالم وحقائقه تحت ركام كورأيه 
  !األهداف السلطويةوالمصالح، 

ـ رغم قصرها ـ جديرة قد كانت تجربة أمير المؤمنينـ ل٤
بلورة مفاهيم اإلسالم، وقوانين الشريعة فيما يتعلق بصفات الحاكم ب
إلسالمي، وعالقته باألمة، وسياسة اإلسالم المالية، وسلطة القضاء، ا
حقوق اإلنسان، وعالقة الناس ببعضهم، وحدود الحريات الشخصية، و
  ..وب بين المسلمين وما إلى ذلك من شؤونالسياسية وقوانين الحرو

في مهمته الحضارية، وإن بدا هكذا نجح علي أمير المؤمنينو
  !ن ذلك في حساب ذوي النظر القصيرود

אאאאא  

إزاء هذا الموقف الحازم الصريح الذي اتخذه أمير و
والت  الكبرى تاإلصالحيةن أجل تطبيق خططه مالمؤمنين

لسياسية، وتتابعت مواقف أصحاب المصالح، والنفعيين االتداعيات 
على مدى ربع دمتهم سياسات عهود ما بعد رسول اهللاخالذين 

  .ن الزمانمقرن 
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  :قد تحركت ردود الفعل المضاد على النحو التاليو

١אאאאא 

 على سياسة أمير عترض أصحاب المصالح والنفعيونالقد 
يحمل معول الهدم كبر عليهم أن يروا علّياو، المؤمنين

المصالح الرأسمالية الجائرة، بينما كانوا قد وللمظالم، واالستئثار، 
التمييز لهم والتفضيل على سائر طبقات األمة واعتادوا على االستئثار، 

  .من المستضعفين

ي، وأعلنوا قد جاء بعض المتضررين من سياسة العدل العلوف
عتراضهم ـ سلمياً ـ على سياسته المالية العادلة، كما جاءه بعض ا
! يا أمير المؤمنين«: صحابه يشرحون له مخاطر سياسته تلك، فقالواأ
وقريش !! عِط فضل هذه األموال، وفضّل هؤالء األشراف من العربأ
لى الموالي، والعجم، واستمل من تخاف خالفه من الناس، فقال ع

أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟ ال واهللا، ال  :ير المؤمنينأملهم 
ا طلعت شمس، وما الح في السماء نجم، واهللا لو كان المال مأفعل 

فهي أموال الناس، ، )١(»..واسيت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهمللي 
  !! لهم، بأمانة وحرصإيصالهاأمين في عليو

                                           
وأنظر ملحق  (٢٠٣، ص٢ وم١ي الحديد، م، ابن أب١٩٨-١٩٧ :٢شرح نهج البالغة )١(
  .لمصدرا، من نفس ٤رقم
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 قريش، يشرحون له خطر جاءه كبار المالّك، والرأسماليين منو
ا مفبين«: ياسته العادلة على مصالحهم ويطالبونه بتغييرها لصالحهمس
لناس في المسجد بعد الصبح إذ طلع الزبير وطلحة، فجلسا ناحية ا

؛ لّي عليه الّسالم، ثّم طلع مروان وسعيد وعبد اهللا بن الزبيرععن 
 فتحّدثوا نجّياً ليهما، ثّم جاء قوم من قريش فانضّموا إليهم،إفجلسوا 

: فقال؛ ام الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فجاء إلى علّيقثّم ؛ ساعة
أما أنا فقتلت أبي يوم بدر ؛  إنك قد وتَْرتَنا جميعاً؛ با الحسنأيا 

وأما سعيد فقتلت أباه يوم ؛ خذلت أخي يوم الدار باألمسوصبراً، 
أباه عند لحرب ـ وكان ثور قريش ـ وأما مروان فسخّفت ابدر في 

ونحن إخوتك ونظراؤك من بني عبد مناف، ؛ ّمه إليهضعثمان إذ 
ليوم على أن تضع عنّا ما أصبناه من المال في أيام اونحن نبايعك 

  .)١(»فالتحقنا بالشام؛ وإنّا إن خفناك تركناك؛ تلتَهقعثمان، وأن تقتل 

ا م أّما« :إلى حديثهم بروية، التفت إليهم قائالًلّما استمع اإلمامف
ذكرتم من ِوتري إياكم فالحّق وتَركم، وأما وضعي عنكم ما أصبتم 

ليس لي أن أضع حق اهللا عنكم وال عن غيركم، وأما قتلي قتلة ف
ولكن لكم عليَّ إن ؛ لو لِزَمني قتلُهم اليوم لقتلتُهم أمسفعثمان 

  .»ؤمِّنَكم وإن خفتُكم أن أسيِّركمأخفتموني أن 

                                           
  .٣٩-٣٨: ٧نفس المصدر السابق )١(
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اً بسبب الموقف الرافض لسياسة تصاعد الموقف رويداً، رويدو
لعدل العلوي من قبل النفعيين، من المالّك، والرأسماليين ا

، وعقدوا لقرشيين، فجاء نفر من أصحاب عليا واإلقطاعيين
عه ليعكسوا له ما وصلت إليه تحركات الطبقة ماجتماعاً خاصاً 

قام أبو الهيثم وعّمار وأبو أيوب وسهل بن فالرأسمالية الظالمة، 
يا أمير «: فقالوادخلوا على علّيفنيف وجماعة معهم، ح

عاِتب قومك، هذا الحّي من قريش فإنهم والمؤمنين، أنظر في أمِرك، 
عَدك، وقد دعونا في السّر إلى رفضك، وقد نقضوا عهدك، وأخلفوا 

ِرهوا األسوة، وفقدوا األثرة، ولما كوذاك ألنّهم ! هداك اهللا لرشدك
استشاروا عدوك وعظّموه، وجم أنكروا آسيت بينهم وبين األعا

. لجماعة، وتألّفاً ألهل الضاللةلوأظهروا الطلب بدم عثمان فرقّة 
  !فرأيك

، فدخل المسجد، وصعد المنبر مرتدياً بطاق، خرج علّيف
  :ؤزّراً بُبرد قطرّي، متقلّداً سيفاً، متوكئاً على قوس، فقالم

ّينا، وولّي النعم علينا الذي ما بعد، فإنّا نحمد اهللا رّبنا وإلهنا وولأ>
صبحت نعمه علينا ظاهرة وباطنة، امتناناً منه بغير حول منّا وال قّوة، أ
فأفضل ؛ فمن شكر زاده ومن كفر عذّبه؛ يبلونا أنشكر أم نكفرل

ند اهللا منزلة، وأقربهم من اهللا وسيلة، أطوعهم ألمره، عالناس 
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ليس ألحد ؛ م لكتابهوأتبعهم لسنّة رسوله، وأحياه؛ طاعتهبوأعملهم 
هذا كتاب اهللا بين أظهرنا، . الّ بطاعة اهللا وطاعة الرسولإعندنا فضل 

هللا وسيرته فينا، ال يجهل ذلك إالّ جاهل عاند عن اوعهد رسول 
َيا أَيَُّها النَّاُس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكٍَر  :عالىتالحّق منكر، قال اهللا 
ًبا َوقََباِئلَ ِلتََعاَرفُوا ِإنَّ أَكَْرَمكُْم ِعنَد اللَِّه أَتْقَاكُْم َوأُنثَى َوَجَعلْنَاكُْم شُُعو

  .<)١(ِإنَّ اللََّه َعِليٌم خَِبيٌر
أطيعوا اهللا وأطيعوا الّرسول، فإن تولّيتم  :م صاح بأعلى صوتهث

  .هللا ال يحّب الكافرينافإّن 

له  أتمنّون على اهللا ورسو،يا معشر المهاجرين واألنصار :م قالث
  .إسالمكم، بل اهللا يمّن عليكم أن هداكم لإليمان إن كنتم صادقينب

أال إّن  :ـ وكان يقولها إذا غضب ـ ثّم قال أنا أبو الحسن :ّم قالث
ذه الدنيا التي أصبحتم تمنّونها وترغبون فيها، وأصبحت تغضبكم ه
فال تغّرنّكم ؛ ليست بداركم وال منزلكم الذي خلقتم له ترضيكم،و

تكموها، واستتموا نعم اهللا عليكم بالصبر ألنفسكم على ذرحفقد 
هللا، والذّلّ لحكمه جل ثناؤه، فأّما هذا الفيء فليس ألحد على اطاعة 
يه أثره، وقد فرغ اهللا من قسمته، فهو مال اهللا، وأنتم عباد اهللا فأحد 

لمسلمون، وهذا كتاب اهللا به أقررنا وله أسلمنا، وعهد نبينا بين ا

                                           
 .١٣: الحجرات)١(
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 لم يرض به فليتولّ كيف شاء، فإن العامل بطاعة اهللا ظهرنا، فمنأ
  .)١(»الحاكم بحكم اهللا ال وحشة عليهو

٢אאאאא 

لمحافظين على األوضاع الرأسمالية باستحالة اوبعد شعور حزب 
خططه في إقامة العدالة ونشر المساواة بين لتغيير أمير المؤمنين

الجتماعي عليه، وتصاعدت أصوات اغط الناس، مهما اشتّد الض
قضية لمصالح، فقضية العدالة عند علياالمعارضين من أصحاب 
 تنفصل عن إيمانه بأسس الرسالة اإللهّية المركزية، مصيرية، ومبدئية 

  .لمحافظة عليهااالكبرى عامة وضرورة 

هكذا انتقلت المعارضة إلى أسلوب العصيان العسكري، هنا و
والة عثمان إلى إمارة الشام األموية، بعد أن سرقوا لقد فّر . هناكو
موال بيوت المسلمين، والتحق غيرهم بمعاوية فراراً من الحق، أ
اهللا إلى  العدل، وخرج الصحابيان الزبير بن العوام، وطلحة بن عبيدو
 )شرعياً(كة، وساقوا أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر لتكون غطاء م
! ، والحاملة لبعض آثارهزوجة الرسوللكونها ! تمردهم الباغيل
  !ذات القدرة الخطابية الكبيرة، والرصيد االجتماعي الواسعو

                                           
  .٤٠-٣٩ : ٧نفس المصدر السابق )١(
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لصده هكذا توالت عمليات العصيان في وجه أمير المؤمنينو
ن الحركة التغييرية الكبرى التي قادها في رحلة العودة بالمسلمين ع
ا صدع بها لى صفاء الرسالة، وينابيع الحق، والعدل اإللهي، كمإ

وسوف تتضح مالبسات تلك .. لخاتم محمد بن عبد اهللاالرسول 
لحركات الرجعية الرأسمالية في الصفحات القادمة إن شاء اهللا ا

  .تعالى



  
  

 

 

אא 

●אאא 

●אא 

●אאא 

●אא 

●אאא 





  
  
  

אאא  

אאאא  

ن تجربة رسول أشرنا ـ قبل قليل ـ إشارة سريعة إلى أ :مهيدت
في الحكم وقيادة الدولة ـ وقد استغرقت عشر سنين ـ لم اهللا

عارضة سياسية بالمعنى المعروف، في العرف السياسي، متشهد 
 دينية، ترتبت على )معارضة(لسياسية، وإنما شهدت اوالتجارب 

ياسية فيما بعد، كمواقف اليهود في المدينة المنّورة، سبعضها مواقف 
قضهم للعهود، واالتفاقات التي أبرمها رسول نوخارجها، بعد 

جم عن ذلك من صراع سياسي، وعسكري بعد نوما ، )١(معهماهللا
ول المدينة، فقد اكتفوا بالمعارضة السلمية حذلك، أما النصارى 

وأقام بعضهم عالقات . إللهي الجديداوالجدل الديني مع الدين 
  .رى نجران مثالًدخلوا في ذمة الدولة، كنصاوسياسية مع الرسول

                                           
، ١٩٧٢أحمد إبراهيم الشريف، ط . د وما بعدها، ٨٦: دولة الرسول في المدينة )١(

  .الكويت
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قد اعتبر البعض أن موقف عبد اهللا بن أُبي بن سلول من و
، ورسالته كان موقفاً ذا دوافع سياسية، ألن هجرة رسول الرسول 

قد تزامنت مع إعالنه من قبل الخزرج واألوس ملكاً على اهللا
لك ذإلى المدينة المنّورة، فشل فلّما وصل النبي الخاتم! )١(ثربي

  .رشهع خسران إلى )الملك المرشح(سياسي وتعرض المشروع ال

أس ربسبب هذه الخسارة الشخصية تحول ذلك الرجل الحاسد إلى و
  !فاتهووالرسالة، حتى يوم للنفاق في المدينة يجد على الرسول

 النفاق كان ذا دوافع دينية أو مصلحية في الغالب ـ وإن أنيد ب
تبار حركة النفاق التي عضها سياسية ـ لذا فليس من الصحيح اعبكان 

هرت في المدينة المنّورة ذات أبعاد سياسية كلها وإن كانت دوافع ظ
  .)٢(عض عناصرها سياسيةب

، ذات صبغة دينية، هكذا بقيت حركة النفاق في عهد النبي و
ظهر الوالء لإلسالم، وتبطن الكفر، والحقد، ولكنها تعبر عن مواقف ت
حرجة، كاتفاقهم مع اليهود في ياسية أحياناً في بعض الظروف الس
عركة أُحد، وانفصالهم عن الجبهة اإلسالمية، عائدين إلى المدينة م
  !نّورة، وكانوا ثلث جيش المسلمينلما

                                           
  ).المنافقون (سيد قطب، تفسير سورة: في ظالل القرآن )١(
  .)المنافقون( تفسير سورة :١٩الميزان في تفسير القرآن )٢(
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مت مع السلطة بعد وفاة رسول  تلك الحركة قد انسجأنيبدو و
، فتعايشت مع الخالفة حيث اختفت أنباء تآمرها على اهللا

  . كما هو واضح في التاريخ اإلسالميالمجتمع المسلمواإلسالم، 





  
  
  

  אא

محور وإلى قضية سياسية، حولت قضية الخالفة بعد رسول اهللات
بأمر اهللا   ـ للخالف بين المسلمين، بعد أن أرادها الرسول الخاتم

  .لسابقيناتعالى ـ خالفة دينية، وسلطة نبوية، على منهاج رسل اهللا 

نت النصوص المقدسة التي تبلور المشروع النبوي بخصوص كاو
صطلحات، م، وأمثالها من )الخالفة( و)اإلمامة( و)الوالية( و)الوصية(

مة لحكولتشكل مفردات الهيكل العام، الستمرار المضمون اإللهي 
  .اإلسالمية بعد رحيل رسول اهللا

أمير كل هذه المصطلحات الدينية ـ السياسية كان محورها و
  .عليه الصّالة والّسالم )١( علي بن أبي طالبالمؤمنين

 من )المأل(يد أن الخط العام للذهنية القرشية التي تحملها عقول ب
  :عيارينموتوجيهاته من خالل ريش كان ينظر إلى وصايا النبي الخاتمق

                                           
  .٢١٠: أنظر أحاديث الوصية مناقب ابن المغازلي: الوصية) ١(
  .٢٦-١٤٦: أنظر أحاديث الوالية، مناقب ابن المغازلي: لواليةا
  .٦٥: أنظر مناقب ابن المغازلي: إلمامةا
  .سانيده من نفس المصدر، وأ٤٥أنظر ص: لخالفةا
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شؤون ب، وقراراته متعلقاً ـ فما كان من توجيهات رسول اهللا١
ت يحظى من قبل تلك الذهنية بالقبول، العبادة، واآلخرة والمو

  .االنسجام في الغالبو

، وأوامره متعلقاً بشؤون ـ وما كان من توجيهات الرسول٢
ياة الناس، وتنظيمها، فإن الغالبية العظمى من الصحابة ال يرون من ح
  .)١(لضروري أن يتمسكوا بها، ويلتزمواا

لتنظير لها، قد عمقوا هذه الفكرة في المجتمع تارة من خالل او
تارة من خالل نسبة بعض النصوص، والروايات إلى رسول و
  .شأنهاباهللا

: قد رووا من أجل دعم هذه القناعات المشبوهة الحديث التاليف
لو لم : لقِّحون، فقالي، مرَّ بقوم إّن النبي: ن أنس بن مالك قالع

:  قالواكم؟ماِلنَخِْل: قالففخرج شيصاً، فمرَّ بهم، :  قال!تفعلوا، لصَلَُح
  !)٢(نياكمدأنتم أعلم بأمِر : قال. كذا، وكذا: قُلْتَ

نّه أاهللا، بنفس المضمون إالّ  في رواية أخرى عن طلحة بن عبيدو
إن كان ينفعهم ذلك، : بذلك، فقالفأُخبر رسول اهللا«: أضاف

ليصنعوه، فإنّي، إنّما ظننت ظناً، فال تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا ف

                                           
  .٨٥-٨٢: ١٢ابن أبي الحديد المعتزلي، شرح نهج البالغة )١(
  .١٦٢: ١، مسند أحمد١٤١-١٣٩، حديث ١٨٣٦: ٤صحيح مسلم )٢(
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شيئاً، فخذوا به، فإنّي لن أكذب على اهللا عزّ دثتكم عن اهللا ح
  .)١(»وجل

حيث إن قضية الحكم، وإدارة شؤون المسلمين من أمور الدنيا و
بعين لعامة، فالمسلمون غير ملزمين بأخذ توجيهات الرسولا
كما ! ويجتهد اجتهاداًالعتبار، ألنه في ذلك كسائر الناس، يظن ظناً، ا
  .هذا الشأنون الروايات السالفة بو مضمه

بشأن والية علي بن أبي هكذا فإن تخطي أوامر النبيو
على الناس لقيادة التجربة اإلسالمية بعد غياب رسول اهللا البط
 يمكن أن يمر على المسلمين دون إثارة كبيرة طالما وجدت ،

  !لك الثقافة إعالماً مناسباً وشاعت في واقع المسلمينت

  !...هكذا كانو

 في سقيفة بني ساعدة اجتماعاً من الصحابة قد عقد عدد كبيرف
مة قيادة المسلمين بعد رسول  الذي تناط به مه)الخليفة(يختاروا ل

، وقد أعلن ، بعد ساعات قليلة من وفاة رسول اهللااهللا
سمياً عصر ذلك اليوم الحزين، وتمت البيعة العامة ألبي بكر رالخليفة 

  !سجى لم يدفن بعدميزال رسول اهللا لمسجد النبوي، والافي 

                                           
، ١٩٦٩، ١، ط١٦٠٢، للحافظ المنذري، حديث ١٨٣: ٢مختصر صحيح مسلم )١(

  .ويتك
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إذا تصفحنا أدبيات ذلك اليوم ـ وكانت تتفاوت بين العنف، و
  :المغالطة السياسية والشدة واللين ـ نجد المضامين التاليةو

  .)١(»نحن األمراء، وأنتم الوزراء«: المهاجرون {

  .)٢(»منّا أمير، ومنكم أمير«: األنصار {

 ونحن أولياؤه، من ذا ينازعنا سلطان محمد وأمارته،«: قريش {
  .)٣(»عشيرتهو

هو صراع سياسي بحت ومناورات سياسية ومفردات حول ف
ألمارة، والحكم، والسلطان، والوزارة تستخدم فيها المناورات ا
  !، والتآمر، والمغالطاتواإلرهابلسياسية، والتهديد، ا

كانت تسمع هذه الكلمات النابية ـ على سبيل المثال ـ التي ف
  :رتطاير منها الشري

يا معشر األنصار، املكوا على «: الحباب بن المنذر األنصاري {
يديكم، وال تسمعوا مقالة هذا، وأصحابه ـ عمر ومن معه ـ فيذهبوا أ
ذه هنصيبكم من هذا األمر، فإن أبوا عليكم ما سألتموهم، فأْجلوهم عن ب

  .»)٤(ةذَعَجأما واهللا لو شئتم لنعيدنّها ... البالد، وتولوا عليهم هذه األمور

                                           
  .١٢٣: ٢تاريخ اليعقوبي )١(
  .يره من المصادر هـ ، وغ١١، حوادث سنة ٤٥٦ :٢تاريخ الطبري )٢(
  .نفس المصدر )٣(
  .لو شئنا نعيدها جذعة، أي كما بدأت: إذا أطفئت الحرب، يقال: جذعة )٤(
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لقد هممت أن : اقتلوا سعداً قتله اهللا، ثّم قال لسعد«: قال عمر {
واهللا : طأك حتى تندر عضوك، فأخذ قيس بن سعد بلحية عمر، فقالأ
  .»..و حصصت منه شعرة ما رجعت، وفيك واضحةل

أما واِهللا لو أّن بي قوة ما، : وقال سعد بن عبادة األنصاري لعمر {
جحرك، ي منّي في أقطارها، وسككها زئيراً قوى على النهوض لسمعتَأ

  !!تبوعموأصحابك، أما واِهللا إذاً أللحقتك بقوم كنت فيهم تابعاً، غير 

  :بعد اعالن خالفة أبي بكر، تجلى الموقف عن عدة ظواهرو

نشقاق األنصار إلى أوس، وخزرج، وخروج سعد بن عبادة  إـ١
، وخروجه إلى عيم الخزرج غاضباً، ثّم تحوله إلى معارض سياسيز
  !لشام، بعد ذلك، بعيداً عن سلطة الخالفة، حيث قتل بطريقة غامضةا

ـ اللجوء إلى العنف في فرض البيعة للخليفة، ومن ظواهر ذلك ٢
  :يلي لعنف ماا

حتى  ـ إن قبيلة أسلم ـ وهم من األعراب ـ قد أقبلت بجماعتها،أ 
 الخطّاب عن يقول عمر بن... فبايعوا أبا بكر... ضايقت بهم السككت
  .)١(» فأيقنت بالنصر)أسلم(ما هو إالّ أن رأيت «: ذا التطور ما يليه

قد نفذت قبيلة أسلم التي دخلت المدينة المنّورة بأسلحتها خطة ل
كان «: نقالب عسكري واسع النطاق، وصفه المؤرخون بما يليا

                                           
  ).الجمل(، والمفيد في حرب البصرة، ٢٤٢: ٢، وابن األثير٤٥٩-٤٥٨: ٢الطبري) ١(
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ماعة من األعراب دخلوا المدينة ليمتاروا منها، فشغل الناس ج
، فشهدوا البيعة، وحضروا األمر، فأنفذ إليهم ل اهللا سوربموت 
خذوا بالحظ والمعونة على بيعة خليفة : استدعاهم، وقال لهموعمر، 

هللا واخرجوا إلى الناس، واحشروهم ليبايعوا، فمن امتنع ارسول 
فواهللا لقد رأيت األعراب قد تحزّموا، : أسه وجبينه، قالرفاضربوا 
ة، وأخذوا بأيديهم الخشب، وخرجوا حتى األزر الصنعانيبواتّشحوا 

  .)١(»لناس خبطاً، وجاؤوا بهم مكرهين إلى البيعةاخبطوا 

هكذا حسمت قضية الخالفة بالعنف، والشدة في مراحلها و
وضربت األصوات المعارضة بالصميم، تحت ضغط العنف، .. ألولىا

  .، والمفاجأة التي حدثت بشكل مثيرواإلرهاب

لمنّورة ا المدينة )سكك(، واحتالل )لعسكريا(ـ رغم االنقالب  ـب
لخطّاب، ا، التي فاوضها الصحابي عمر بن )أسلم(من قبل قبيلة 

لى ع من قريش بعد االتفاق معها )المأل(فدخلت المعركة لصالح 
 كما أشرنا حيث خبطوا الناس خبطاً، ) والمعونةالحظ(أخذ 

ـ رغم كل العصي ـ كما رأينا ) وابل(أكرهوهم على البيعة تحت و
وتصر على ! لك، فإن عدداً من علية القوم بقيت تنازع هذه المفاجأةذ

                                           
، وأنظر وصف الصحابي البراء بن عازب ١١٩ :أنظر الشيخ المفيد، كتاب الجمل) ١(

، ٢، ط٢١٩: ١ كما رواها ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البالغةتلك الحالةل
  .، دار إحياء الكتب العربية١٩٦٥
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ـ فض كل ما حصل، فقد اعترضت بنو هاشم ـ عشيرة النبير
 بدعلها، وعلى رأسهم عميدهم علي بن أبي طالب، والعباس بن ك

المطلب، ومعهم، سلمان الفارسي، وعمار بن ياسر، والبراء بن 
ص، وأبو ذر الغفاري، والمقداد بن األسود ازب، وسعد بن أبي وقاع
اهللا، والزبير بن العوام،  لكندي، وأُبي بن كعب، وطلحة بن عبيدا

  ...)١(خر من األنصار، والمهاجرينآوجمع 

جتمع افي بقعته التي أعدها اهللا تعالى له، بعد دفن رسول اهللاو
 لتداوللهؤالء المعترضون في دار الزهراء فاطمة بنت رسول اهللا

في شأن الخالفة، وما آل إليه أمر قيادة التجربة اإلسالمية بعد 
رية حفاالجتماع إذن كان اجتماعاً سياسياً سلمياً في إطار ... لنبيا

  .. برأيه في الحياة السياسيةاإلدالءاإلنسان المسلم، وحقه في 

قد كانت الحكومة حساسة جداً من أي اجتماع سياسي يعقد ل
...  وجهة نظر مضادة لرأي السلطة السياسيإعطاءتقويم األوضاع، أو ل
هكذا هجمت قوات من أنصار الحكومة بقيادة الصحابي عمر بن و
لخطّاب لمنع المجتمعين من اتخاذ أي موقف، حتى وإن كان ا

   رسولار في دار الزهراء بنتشعال النإتى هدد المهاجمون بحسلمياً، 

                                           
تلخيص و، ١٦٧: ١، الرياض النضرة٦٣: ٣، والعقد الفريد١٨٨: ١تاريخ الخميس )١(

  .٤٦ : ٣ و١٢١: ٢الشافي للشيخ الطوسي
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  ...)١(ح، التي خرجت من الدار تبكي، وتصيرسول اهللا

لقد اقتحمت السلطة الدار بحثاً عن المجتمعين، وألقت القبض و
لى بعضهم، حتى وجئ عنق سلمان، وكسر سيف الزبير بن العوام، ع
  .اقتيد آخرون، وأجبروا على البيعة للخليفةو

 المعارضة لم تتوقف عن مهماتها بعد ذلك الحادث إنرغم و
لباً ط بيوت األنصار ، كانا يطوفان على علياً، والزهراءأنحيث 

في للنصرة، وإيضاحاً لخطأ المنهج السياسي الذي اتبع بعد النبي
مليات عإالّ أن الخالفة واصلت .. اختيار قيادة التجربة اإلسالمية

  !.. كل صوت، منذ بداية الشوطوإسكاتتصفية المعارضة، 

ـ وقد شكلت المعارضة في خارج المدينة المنّورة، جبهة ٣
إن قبائل :  المؤرخين يصرون على القولإنحتى ريضة جداً، ع

ي كل من اليمن، واليمامة، والبحرين، وغيرها ارتّدت فالعرب 
  ..ريش وثقيفقجميعها إالّ 

 هذه القبائل التي تصفها روايات التاريخ أنمن الجدير بالذكر و
لرسمية بالردة كانت قد أسلمت طواعية، وبعضها من القبائل التي ا
وربطت مصيرها باإلسالم منذ بداية انطالقة الدعوة سلمت مبكراً، أ
  !إللهّية فكيف تكون تلك القبائل قد ارتّدت عن اإلسالم الحنيف؟ا

                                           
  .ا، ابن قتيبة الدينوري وغيره١٣: ١، اإلمامة والسياسة١٣٤: ١ابن أبي الحديد )١(
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إّن تلك القبائل، امتنعت عن ، )١(قد أوضحنا في بداية هذا البحثل
فع الزكاة للخالفة فحسب، حيث كان لها موقف سياسي من حكم د
 خالفاً للتوجه الرباني الذي ريش وتسلطها على قيادة المسلمين،ق
حول ضرورة انصياع األمة لقيادة أمير المؤمنين دع به الرسولص
، وكانت تلك الجماهير ، بعد رسول اهللالي بن أبي طالبع
لمؤمنة قد عصم اإلسالم دماءها بعد أن شهدت الشهادتين وأقامت ا
لصالة وليس من حق أحد أن يريق دماءها ألنها تلبثت في أمر ا
، حتى تعرف الخليفة الحق بعده، عد وفاة رسول اهللابزكاة ال

قد بلغت أنباء الصراع السياسي في السقيفة، أكثر مما وخصوصاً، 
حتماً ـ فإن هذه األمة من الناس حين تلبثت في أمر   ـبلغنا بكثير 

وقفها عن شبهة، وتريث حتى تتضح األمور، وليس مالزكاة إنّما كان 
  !!ةينيد لضرورة إنكاراً

لقد جرت مفاوضات عديدة بين القبائل المذكورة، ودار الخالفة و
باشرة أو عن طريق ممثليها حول دفع الضرائب للحكومة وبعض م
لك المباحثات جرى في المدينة، وبعضها جرى في أوطان القبائل، ت
ّن المسلمين في تلك المناطق لو اوكانت السلطة تصر ... نا، وهناكه
   القضيةوقد سالت دماء كثيرة بسبب هذه.. )٢(حوربوانعوا عقال بعير، لم

                                           
  .راجع العامل السياسي من بحثنا هذا )١(
  .هـ١١حوادث سنة : ٢الطبري) ٢(
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  ..)١(لقضية السياسيةا

سجاح، واألسود :  مّدعي النبوة مثلأنذا ومن الجدير بالذكر ه
لعنسي، وأبي مسيلمة الكذاب، لم يعط التاريخ المكتوب عنهم ا
علومات كافية تطمئن لها النفوس، خصوصاً، وإن الفقرات المنسوبة م
مسيلمة الكذاب التي يرويها الطبري وغيره من لى كتاب أبي إ
لمؤرخين ال تطمئن النفس إلى أن العرب يومذاك ينطقون بها، ا
صوصاً، وإنها ال تحمل مضموناً ذا قيمة علمية وال شكالً أدبياً خ
ناسب تلك الفترة من تاريخ العرب حيث جزالة األلفاظ، وقوة البيان ي
  ...ربي في شعره، ونثرهداللة المضامين التي امتاز بها العو

أين األدب العربي في تلك المرحلة من تاريخ العرب عن هذه ف
  :وهذه فقرات منها، )٢( لترهات التي تنسب ألبي مسيلمة مثالًا

والشاء وألوآنها وأعجبها السود وألبانها والشاة السوداء واللبن «
يا ... ألبيض إنه لعجب محض وقد حرم المذق فما لكم ال تمجعونا

فدع ابنة ضفدع نقى ما تنقين أعالك في الماء وأسفلك في الطين ض
والمبذرات زرعاً ) وكان يقول(لشارب تمنعين وال الماء تكدرين اال 
الحاصدات حصداً والذاريات قمحاً والطاحنات طحناً والخابزات و

                                           
  .هـ١١حوادث سنة : ٢الطبري) ٢(
  .١١، حوادث عام ٥٠٦: ٢الطبري )٢(
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بزاً والثاردات ثرداً والالقمات لقماً إهالة وسمناً لقد فضلتم على خ
 سبقكم أهل المدر ريفكم فامنعوه والمعتر فآووه لوبر ومااأهل 

  .)١(»ناوؤهفوالباغي 

إن ظهور : لى أن بعض المؤرخين المعاصرين يذهب إلى القولع
دعياء النبوة يمثل نموذجاً للصراع القبلي بين قريش، وغيرها من أ
بائل العرب، فإن ادعاء النبّوة كان يهدف إلى الحصول على ق

، )٢( على طريق المنافسة لقريش، وسلطانهاادية، وسياسية،ممكاسب 
  !!ن خالل شعارات دينيةمولكن 

هكذا فإن تلك الفترة من تاريخ المسلمين تبقى من أكثر فترات و
لتاريخ مجهولية في حوادثها، وشخوصها، ومالبساتها، السّيما وقد ا
ان لسيف بن عمر الراوي الزنديق دور سيئ في افتعال الكثير من ك
من تاريخنا  )٣(لحوادث في هذه المرحلة الحساسةلروايات واا
تالحظ من خالل سياسة الخليفة أبي بكر، وحكومته التي سلكها و

  :لمعارضة في عهده، عدة من الظواهر، هذه بعضهاامع 

وإذا كان هذا األسلوب، لم يكن :  للمعارضةاإلعالميـ التشويه ١
سبب وضوح عاالً في داخل المدينة المنّورة، بشكل ما، وذلك بف

                                           
  .١١، حوادث عام ٥٠٦ :٢الطبري )١(
 .، د٦٥-٦٢: أنظر التفاصيل في كتاب نشأة الفكر السياسي وتطوره في اإلسالم )٢(

  .، بيروت١٩٨٢ط رف، شمحمد جالل 
  .العالّمة السيد مرتضى العسكري: اهللا بن سبأ دبالحظ كتاب ع )٣(



 ١٨٦...........................................بكر أبي الخليفة عهد في المعارضة

لمعارضة للمسلمين خصوصاً رموزها البارزة كعلّي بن أبي طالب، ا
العباس، وعبد اهللا بن العباس، والزبير، وسلمان وعمار وسعد بن و
 المضاد ليس بمقدوره أن يشوه سمعة اإلعالمبادة وغيرهم، لذا فإن ع
ؤالء الصحابة المعروفين، ومن هنا فإن الحكومة لم توِل اهتماماً ه

 المضاد في المدينة ضد هذه القوى بقدر ما اعتمدته في الملإلع
لمدينة المنّورة ضد القبائل العربية في خارج المدينة، حيث وصفها ا

 الخالفة بالمرتّدين، ليهيئ األجواء النفسية لشن الحروب عليها إعالم
، وما يفرضه االرتداد من موقف عملي حازم تماماً )مرتّدة(اعتبارها ب
لحكومات في العصور األخيرة من أعمال حازمة ضد ما تتخذ اك
  !لقوى التي تعمل لصالح حكومات أجنبية في داخل بلدانهاا

 القتل أوـ انتهاج طريقة التصفية الجسدية للمعارضين ٢
لجماعي،العام، وقد جرت تصفية جسدية، لسعد بن عبادة، وأشاع ا

  ..بالد الشام السلطة إن الجن قتلته، حيث قتل في بستان له في إعالم

تفتخر ! أشيعت في المأل أبيات شعرية نسجت على ألسنة الجنو
  :)١(عملية اغتيال سعد بن عبادةب

 حن قتلنا سيَد الخزن
 سهمينـــناه بـورمي

  
 ج سعَد بن عبادْهر

 فلم تخِط فؤادْه
                                           

  .، البن أبي الحديد٢٢٣: ١٧شرح نهج البالغة )١(
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من أمثلة القتل الجماعي ما جرى لبني يربوع، وكان والياً على و
 مالك بن نويرة اليربوعي، والّه رسول كاتهم زعيمهم الصحابيز
تربص مالك بالزكاة منتظراً من عليها، فلما توفي الرسولاهللا
ولكن الخليفة أبا بكر بعث إليهم قوم باألمر مقام رسول اهللاي
الد بن الوليد، فبيَّتهم ليالً، وقتل رجالهم، ومنهم مالك بن نويرة، خ
  ! أذنوا، وأقاموا، وصلّوابوع بني يرأنتزوج زوجته من ليلته، رغم و

قد استنكر هذه الحادثة األليمة، الصحابي أبو قتادة الحارث بن و
بعي، الذي شهد ألبي بكر أن القوم أذنوا، وأقاموا، وصلّوا، ولكنهم مع ر
ل ذلك قتلوا، وسبيت نساؤهم، ونهبت أموالهم، ولكن الخليفة أصر ك
  ..تأول، فأخطأ: لى صحة موقف ابن الوليد، وصرح عن ذلك بقولهع

 الخليفة عمر بن الخطّاب، أصّر على القصاص من خالد أنرغم و
هذا وتعتبر .. )١(الّ أن الخليفة قبل عذر خالد، وتجاوز عما عملإ
مليات القتل الجماعي لمن تخلّفوا عن دفع الزكاة في كثير من ع

  .)٢(لجزيرة العربية شبيهة بهذه الطريقةاأقاليم 

ومن ظواهر سياسة الخليفة أبي بكر في : ـ مصادرة الممتلكات٣
عاملة المعارضة السياسية، مصادرة الملكيات الخاصة بالمعارضين، م

                                           
، ١٥٠-١٣٢: ، النص واالجتهاد٢١٤-٢٠٢: ١٧للتفاصيل راجع ابن أبي الحديد )١(

  .الدين  رفشالسيد 
  .٥٥٠-٤٩٠: ٢الطبري )٢(
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ور ف، قد جرى ذلك بشكل صارخ بالنسبة ألهل بيت رسول اهللا و
  ...استخالف أبي بكر

قد أصدرت حكومة الخالفة مجموعة من القرارات االقتصادية ف
  :الممتلكات اآلتيةات الهدف السياسي تقضي بمصادرة ذ

،  فدك التي كانت ملكاً لرسول اهللاـ مصادرة الخليفة لقريةأ 
 :، بعد نزول قوله تعالىنحلها إلى ابنته الصّديقة فاطمة الزهراءف

حيث أمره اهللا عزّ وجل أن يهب فدكاً ، )١({َوآِت ذَا الْقُْرَبى َحقَُّه}
  ..دكاً، وأعطاها ف، فدعاها رسول اهللالصّديقة الزهراءل

 شؤون إلدارة، وكيالً عنها، وعماالً زراعيين قد عيَّنت الزهراءو
لكيتها تلك، كما كانت تنفق غلّتها على شؤونها، وما يلمُّ بها من أمور م
  .هـ ١١هـ حتى األسبوع األول من ربيع األول عام٧نذ ربيع الثاني عام م

قراره بأيام قالئل أصدر الخليفة أبو بكر بعد وفاة رسول اهللاو
مصادرة فدك، وتحويلها إلى ملكية عامة مؤممة، ضمن عملية تأميم ب
  .كافةمتلكات رسول اهللام

ال «: يقولقد علل الخليفة قراره المذكور بأنه سمع رسول اهللاو
  .)٢(»نورث ما تركنا، فهو صدقة

                                           
  .٢٦: ءاإلسرا )١(
  .، باب مناقب قرابة الرسول٢٠٠: ٢صحيح البخاري )٢(
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استخالص حقها من قبضة رغم محاوالت الصّديقة الزهراءو
بثة بقرارها، ورفضت حتى الشهود لخليفة، فإن السلطة ظلت متشا
  .)١(لذين جاءت بهم الصّديقة الزهراءا

 هذه األرض العامرة بينما تؤممها حكومة أنالغريب المدهش و
لخليفة أبي بكر من أصحابها، يهبها الخليفة عثمان إلى وزيره مروان ا
  ..ن الحكم فيما بعدب

لتي ا،  اهللاـ مصادرة حكومة الخالفة لكافة ممتلكات رسول ـب
  :وهي؛ نهامتوفي، وهي تحت تصرفه وحرمان الورثة الشرعيين للنبي

  .وادي القرى {

  .سوق مهزور {

  .أرضه من أموال يهود بني النضير {

  .أرضه التي وهبها األنصار له {

  .ممتلكاته من قرية خيبر {

السبعة في المدينة المنّورة، التي وهبها له وحوائط الرسول {
هجرة رسول  علماء اليهود كان قد أسلم بعد  وهو أحد)مخيريق(

  .ن يرث حوائطه بعد موته رسول اهللا، وأوصى أاهللا

                                           
بين المحنة الصديقة الزهراء(الستقصاء هذا الموضوع يراجع كتاب ) ١(

، ٢٨٦-٢٠٩ :١٦الدين، وشرح النهج السيد شرف: ، النص واالجتهاد٩٩-٥٧): والمقاومة
  .البن أبي الحديد
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من ّن هذه الممتلكات منع الخليفة، أبو بكر ورثة رسول اهللاإ
  ..النتفاع بهاا

تحدثنا السنّة الشريفة، وروايات المؤرخين عّما جرى بين و
  .بهذا الخصوصلحكومة والصّديقة الزهراءا

كثير   مسند أحمد والترمذي وطبقات ابن سعد وتاريخ ابنفيو
من  :بكرت ألبي ـ فاطمة قالإن: رة قالـاللفظ ألحمد عن أبي هريو

  ذا متّ؟إيرثك 

  .ولدي وأهلي: الق

  ؟فما لنا ال نرث النبي :التق
ن م، ولكني أعول »ّن النبي ال يورثإ«: يقولسمعت النبي: الق

  .)١(ليهعى من كان رسول اهللا ينفق يعول، وأنفق علكان رسول اهللا

ن ممن المناسب هنا أن نذكر الفقرات المتعلقة بميراث النبيو
في مسجد الخطبة العظيمة التي ألقتها الصّديقة الزهراء

في نهاية األحداث المريرة التي مّرت على البيت النبوي بعد النبي
  .فاة رسول اهللاو

  :ذا المضمار ما يليقد جاء في تلك الخطبة الخالدة، في هف

                                           
، )ا جاء في تركة الرسولباب م (١٠٩: ٧الترمذي، ٦٠، ح١٠: ١مسند أحمد )١(

  .، وغيرهم٢٨٩: ٥ابن كثير، ٣٧٢: ٥طبقات ابن سعد
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 :أعلى عمد تركتم كتاب اهللا، ونبذتموه وراء ظهوركم؟ إذ يقول«
فََهْب } :وقال فيما اقتص من خبر زكريا ،)١({َوَوِرثَ ُسلَْيَماُن َداُووَد}

َيِرثُِني َوَيِرثُ ِمْن آِل َيْعقُوَب َواْجَعلُْه َربِّ   ِلي ِمن لَُّدنَك َوِليا
أُْولُو الْأَْرَحاِم َبْعضُُهْم أَْولَى ِبَبْعٍض ِفي ِكتَاِب َو} :وقال، )٢({َرِضيا
ُيوِصيكُُم اللُّه ِفي أَْوالَِدكُْم ِللذَّكَِر ِمثْلُ َحظِّ }: وقال ،)٣({اللَِّه

كُِتَب َعلَْيكُْم ِإذَا َحضََر أََحَدكُُم الَْمْوتُ ِإن تََرَك } :وقال، )٤({اُألنثََيْيِن
 ثم ،)٥({َواِلَدْيِن َواألقَْرِبيَن ِبالَْمْعُروِف َحقًّا َعلَى الُْمتَِّقيَنخَْيًرا الَْوِصيَّةُ ِللْ

بي؟ أم أنتم أعلم بخصوص أأخصكم اهللا بآية أخرج بها : قالت
أهل ملتين ال : قولونتالقرآن، وعمومه من أبي وابن عمي؟ أم 

  .)٦(الخطبة.. »يتوارثان؟

ّسالم على توريث قد احتجت الصّديقة الطاهرة عليها الصّالة والف
بآيتي داود وزكريا الصريحتين بتوريثهما، وبسبب قوة ألنبياءا

لحجة، ووضوحها الذ أبو بكر بالصمت، فلم يجبها حول اهذه 
                                           

 .١٦: النمل) ١(
 .٦-٥: مريم) ٢(
 .٧٥: ، األنفال٦: األحزاب) ٣(
 .١١: النساء) ٤(
 .١٨٠: البقرة) ٥(
بالغات ابن طيفور : ورد نص الخطبة في كثير من مصادر المسلمين مثل) ٦(

  .بالغة البن أبي الحديد، وغيرهملطبرسي، وشرح نهج اللواالحتجاج 
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بداً وإنما استعمل طريقة المراوغة بدالً من مواجهة أاستداللها 
وإنما كان ماالً من ! إّن هذا المال لم يكن للنبي«: الحجة، فقد قال

حمل به النبي الرجال وينفقه في سبيل اهللا، فلما ي!  المسلمينأموال
  .)١(»..ليهيتوفي وليته، كما كان 

ما تركه الرسول ال يورث فهو صدقة ـ كما رووا عنه ـ : و قالأ
 على مصادرة أموال أهل اإلصرارير ذلك من أقوال تستبطن غإلى 
  !ظلماً، وعنوةالبيت

ا على أحقيتها بميراث ّم إنّها خصمت الخليفة باستداللهث
بآيات الوصية والمواريث، كما يرث أولو األرحام بعضهم أبيها

 استثناء أبيها رسول إن: ي كتاب اهللا عزّ وجل، ثّم قالتفبعضاً 
وريث أهله يحتاج إلى دليل جلي من كتاب اهللا عزّ وجل تمن اهللا

أخصكم اهللا بآية أخرج بها «: دون أمته، فقالتلنبيايخصص 
في هذه شارت إلى أنّه لو كانت هناك آية استثنت أباهاأثّم  »أبي؟

ألحكام عن المسلمين لبّينه رسول اهللا أو وصيه، إذ هما أعلم ا
أم أنتم أعلم بخصوص القرآن «خصائص القرآن الكريم وأسراره، ب
  )٢(»عمومه من أبي وابن عّمي؟و

                                           
الدين، نقالً عن ابن أبي الحديد المعتزلي  ، شرف١٠٨هامش : النص واالجتهاد) ١(
  .رح النهج وغيرهشفي 

  .٧٢-٧٠: الصّديقة الزهراء بين المحنة والمقاومة )٢(
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من قبل حكومة الخالفة ّن قرارات مصادرة أموال أهل البيتإ
 المقاومة المشروعة التي تصدى لها آل إضعافان الغرض منها ك
  ...)١(، وذلك بضرب القدرة االقتصادية، لهمحمد م

هكذا كان قرار السلطة، ذا أبعاد سياسية لشل قدرة المعارضة و
  !واصلة المقاومة للسلطةمعن 

                                           
  .، مصدر سابق٢٣٦ :١٦أنظر ابن أبي الحديد المعتزلي )١(





  

  

  

אא 
אא 

صحابي القرشي عمر بن الخطّاب، وهو على ستخلف أبو بكر، الا
  ...سادة موته، وأملى وصيته السياسية تلك على عثمان بن عفانو

قد سلك الخليفة عمر سياسة لم تختلف عن سياسة الخليفة أبي و
كر في مسألة التعامل مع المعارضة السياسية إالّ في التفاصيل، ب

سلطة طوال لعنف ضد المعارضة ظلت مواكبة لمواقف الافوتيرة 
مر، وإن كانت أيام عمر قد شهدت االنشغال العام ععهد الخليفة 

  !ي العراق، والشام، وبالد فارسفبالفتح اإلسالمي 

يمكن فصل سياسة الخليفة  الخليفة عمر بن الخطّاب أساساً الو
كر عنه، فقد كانا شريكين بمعنى الكلمة في تسيير دفة الحياة بأبي 

غير !!  بكر في اجتماع السقيفة حتى وفاتهنذ استخالف أبيمالعامة 
د اعترض على أبي بكر في بعض السياسات كموقفه قأن عمراً 
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ماهير المسلمين الذين وصفتهم حكومة الخالفة جالصريح من 
  ..بالمرتّدين

قد كان رأي عمر مخالفاً لرأي الخليفة أبي بكر في ذلك وكان ف
أن ال يقاتلوا قوماً : جماعة من الصحابة قد طالبوا الخليفةوهو، 

، وذلك عندما استشارهم بشأن قتال اهللا، ورسولهبيؤمنون 
كذلك طالب ، )١(مر الزكاة بعد وفاة رسول اهللاأالمتريثين في 
االقتصاص من خالد بن الوليد عندما قتل الصحابي بالصحابي عمر 

ليربوعي، ونزا على زوجته وهي في عدتها وكان شديداً امالك نويرة 
هيه يا عمر، تأول :  عمر بقولهإلحاحن الخليفة رّد على أ إالّ في ذلك

ما كنت ألشيم سيفاً سلّه اهللا على .. سانك عن خالدلفأخطأ، فارفع 
  ...)٢(الكافرين

 عمراً تراجع كذلك عن موقفه في مسألة مصادرة قرية أنيبدو و
التي جرت في بداية خالفة أبي بكر، دك من الصّديقة الزهراءف
، وهي نحلة ر الشيخان تلك الملكية الخاصة للصّديقةيث صادح
، وأجريا عليها حكم التأميم في واقعة مشهورة ن أبيها الرسولم

                                           
 سابق، نقالً عن األستاذ محمد حسين هيكل في  مصدر،١٣٣: النص واالجتهاد )١(

  .)الصديق أبو بكر(تابه ك
  .أغمد: أشيم. ١٤١: نفس المصدر )٢(
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إالّ أن عمراً بعد استخالفه، تراجع عن ذلك الموقف ، )١( اريخياًت
ولكن بعد وفاة الصّديقة ، )٢(لسياسي تجاه أهل البيتا

بة على الشيخين، كما ، التي كانت قد قضت، وهي غاضالزهراء
... وايات التاريخ، والسنة الشريفة بسبب هذه القضية، وغيرهارتقطع 
ان الخليفة عمر ـ كما استفدت من الروايات ـ أعاد قرية فدك كوإن 
ال باعتبارها ملكية خاصة، اغتصبت ثم أعيدت أمير المؤمنينإلى 
 )صدقة(صحابها، وإنما بقي عمر متمسكاً بكونها ملكية عامة أإلى 

االستفادة من غلتها لشؤونهم الخاصة، باح ألهل البيتأولكنه 
وذلك بعد خالفته بسنتين، ، )٣(لفائض على المسلميناوتوزيع 

كون موقف عمر مرتبطاً بطبيعة معارضة أمير يوأرجح أن 
لتي اختلفت في عهد عمر عنها في األشهر اللسلطة المؤمنين

مع الخالفة بسبب اإلمامقد تعايش فاألولى لخالفة أبي بكر، 
لمعارضة، وتغير أوضاع المسلمين ا على تصعيد إمكاناتهضعف 

لمشجع من معارضته، وقد دعت االعامة، وطبيعة موقف األمة غير 
بحالة بداها أمير المؤمنينأروايات المؤرخين تلك الحالة التي 

ألمر تعايشاً مع السلطة مع االصلح أو البيعة، وإن كانت في حقيقة 
                                           

  .، للمؤلف١٠٠-٥٤: راجع الصّديقة الزهراء بين المحنة والمقاومة )١(
  .، الشيخ الطبرسي٩٠هامش : االحتجاج )٢(
  .، مصدر سابق٢٣٠-٢٢٥: ١٦أنظر ابن أبي الحديد المعتزلي )٣(
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، الذي لناس بعد رسول اهللالتمسك بحقه الشرعي في والية أمر ا
  !ي ذلكفظل يذكّر به كلما سنحت له فرصة 

 عهد الخليفة عمر لم يشهد ظهور معارضة سياسية أنرغم و
خشى منها على حكومة الخالفة، كالتي ظهرت في عهد أبي بكر، ي

في أيام عمر، ن تحركاً سياسياً هنا، وتحركاً هناك، كان قد جرى أإالّ 
لكنها، ووجهت بالعنف الشديد، األمر الذي امتاز به الخليفة في و
موم مواقفه، وسياساته العامة، والخاصة، ونذكر من مواقف الخليفة ع
  :ذه الحوادثه

لم تشأ المصادر الرسمية التاريخية أن : ـ محنة صبيغ التميميأ 
 أن تصوغها عتبر قضية صبيغ التميمي، قضية سياسية، وإنما حاولتت
 صبيغ على معرفة بإصرارطريقة توحي بكونها قضية عقائدية تتعلق ب
 على معرفة تفسير بعض اآليات واإللحاحتشابهات القرآن الكريم، م
  !!ون مبررد

قد بالغت بعض الروايات التاريخية حتى عدته أحد المتكلمين، و
  ..و الخوارج أو ما إلى ذلكأ

لتعامل مع الرجل، وغلظته، لكن طريقة عمر بن الخطّاب في او
طريقة معاقبته غير المبررة ـ التي سنشير إليها ـ تنم عن أن القضية و
  ...انت سياسية تقدح بشرعية الحكومة التي يقودها الخليفة عمرك
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صبيغ كان مرادياً، تميمياً من وجوه قبيلته من أهل البصرة، ولكنه ف
ان متعلماً، مثقفاً، ان يعمل زمناً ضمن القوات العاملة في مصر، وكك
  ...تطلعاً لمعرفة علوم القرآن الكريم، وأحكام الشريعةم

قد عاش في مصر أيام والية عمرو بن العاص عليها، ويبدو أنه و
ان قد زار المدينة المنّورة، والتقى عمر بن الخطّاب، وسأله عن ك
 عليها، وكان عمر صريحاً في الغالب إجابتهسائل، فلم يحسن عمر م
  !يعلم، أو ينهاه عن السؤال والتكلف لسائله أنه العلن ي

  ..في سيرة عمر نماذج كثيرة في ذلكو

عند عودة صبيغ إلى مصر لالستمرار في عمله راح يتحدث في و
ند مصر أن الخليفة لم يحسن تفسير القرآن مثالً، وربما امتّد ج

لى التشكيك في صالحية الخليفة في الحكم، وإدارة شؤون إحديثه 
سلمين، ولما شاع خبره أو أخبره واليه عنه بعث إليه عمر، وطلب لما
 القبض عليه بتحمل بإلقاءن يؤتى به مخفوراً، وهدد المكلف أ
  ..لمسؤولية القانونية إذا فرَّ منه صبيغا

حين وصل الرجل إلى المدينة، كان الخليفة قد أعد له حزمة و
د عرفه عمر بعد راجين النخل الرطب، ينتظر قدومه لتعذيبه، وقعمن 
ثّم باشر بمعاقبته دون  ،)١(...َوالذَّاِرَياتِ ذَْرًواأله عن تفسير سأن 

                                           
  .١: الذاريات )١(
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حاكمة، وال مرافعة قانونية، وال شهود، بالضرب، والسجن، ثّم م
  !!ما إلى ذلكوبالنفي، 

فعن .. هذه إحدى الروايات المتعلقة بأسلوب الخليفة في تعذيبهو
بيغ العراقي جعل يسأل عن أشياء افع مولى عبد اهللا بن عمر أن صن

لقرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن امن 
: لى عمر بن الخطّاب، فلّما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقالإالعاص 

لرجل؟ فقال في الرحل، قال عمر أبصر أن يكون ذهب اأين 
!!  محدثةفأتاه به فقال عمر تسأل! ه العقوبة الموجعةبفتصيبك منّي 

طائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة رفأرسل عمر إلى 
!! ثّم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود له! ّم عاد لهثثّم تركه حتى برأ، 

نت تريد قتلي فاقتلني قتالً جميالً، وإن كنت كإن :  فقال صبيغ:قال
ي فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أب!! اهللا برئتوتريد أن تداويني فقد 

فاشتد ذلك على ! جالسه أحد من المسلمينيموسى األشعري أن ال 
لى عمر أن قد حسنت توبته، فكتب عمر إالرجل فكتب أبو موسى 

وتفيد روايات أخرى أنه مات ذليالً، ، )١(!!مجالستهبأن يأذن للناس 
  !لناس، يفرون منه إذا رأوه، بأمر من الخليفةامنبوذاً، وكان 

التميمي علمية في ظاهرها، إالّ أن هكذا تبدو قضية صبيغ و
لطريقة التي سلكها عمر في تعذيبه وسجنه وتعقبه في مصر، ا

                                           
  .، علي الكوراني، عن السنن للدارمي٣٠٩: تدوين القرآن )١(
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الطلب من الناس أن يقاطعوه، إضافة إلى قطع عطائه، ووالبصرة، 
لك يدل على أن القضية كانت سياسية، وما يثيره بعض ذورزقه، كل 

ف عن بعض فيما بعد ـ بأنه كان خارجياً ربما تكشـ أنصار الخليفة 
  .)١(لقضيةاجوانب هذه 

ورغم أن المعارضة : ـ مراقبة المعارضة ومتابعة تحركاتها ـب
 واإلرهابلسياسية في عهد الخليفة عمر، إما انتهى تأثيرها بالقمع، ا
أما لجأت إلى العمل السري، انتظاراً للظروف الموضوعية المناسبة و
  ..ريخ المختلفة في حقب التاواإلرهابأية معارضة تواجه القمع ك

كان الخليفة عمر حساساً جداً من عمل المعارضة، ونشاطها و
  ...تى وإن كان سلمياً، كما جرى لصبيغ التميمي مثالًح

تحت المراقبة الدائمة من قبل الخليفة كان أهل بيت النبيو
نّه إ، فمر خصوصاً عميدهم وصي رسول اهللا علي بن أبي طالبع
تمامه الواضح بدعم مسيرة الدعوة غم تعايشه مع السلطة، واهر
إللهّية، ومسيرة المسلمين الحضارية، كما يتضح من توجيهاته ا
لخالفة، وتقديمه المقترحات تلو المقترحات لتقليل نسبة االنحراف ل
  ...)٢(ن اإلسالم الحنيف وقيمه، وأهدافه، وما إلى ذلكع

                                           
، الشيخ علي الكوراني، شرح ٢٢٤-٢٠٩: راجع تفاصيل القضية في تدوين القرآن )١(

  .، البن أبي الحديد١٠٢: ١٢نهج البالغة
  .الدين العسكري  الشيخ نجم:الحظ كتاب علي والخلفاء )٢(
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 الّ أن الخالفة كانت تراقبه، وتتحسس من نشاطاته العامة،إ
ّما يقوم به، وتحاول قراءة ما يدور في ذهنه من أفكار عوتبحث 

  :خطط له، ولنقرأ هذه الوثيقةيسياسية، وما 
  يا ابن عباس كيف خلّفت ابن عمك؟: مرع
: فقلت: فظننته يعني عبد اهللا بن جعفر، فقال: ال ابن عباسق

  .ع أترابهمخلّفته 

  .تلم أعن ذلك إنّما عنيت عظيمكم أهل البي: ال عمرق

  .خلفته يمتح بالغرب وهو يقرأ القرآن: فقلت: ال ابن عباسق

يا عبد اهللا عليك دماء البدن إن كتمتنيها هل بقي في : ال عمرق
  يء من أمر الخالفة؟شنفسه 

  .نعم: قلت: ال ابن عباسق

  أيزعم أن رسول اهللا نصّ عليه؟: ال عمرق

 وأزيدك سألت أبي عّما يدعي ـ من نصّ: قلت: ال ابن عباسق
  .صدق: سول اهللا عليه بالخالفة ـ فقالر

 من قول ال يثبت )١(كان من رسول اهللا في أمره ذرو: قال عمرف
  د أرادـفي أمره وقتاً ما، ولق )٢(جة، وال يقطع عذراً، ولقد كان يربعح

                                           
المكان المرتفع والعلو مطلقاً، والمعنى انّه كان من : الضم ـالذرو ـ بالكسر و )١(

  .ي أمر علي علو من القول في الثناء عليه، وهذا اعتراف من عمر كما اليخفىفرسول اهللا 
مأخوذ من قولهم ربع الرجل في هذا الحجر إذا رفعه بيده امتحاناً لقوته، يريد أن  هذا )٢(

  .الأنها هل تقبله خليفة أم  لكلمات البليغة، يمتحن األمة فيلنبي كان في ثنائه على علي بتلك اا
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  . الحديث)١(<...رضه أن يصّرح باسمه فمنعته من ذلكم في 

مع اإلسالمي في كذا كان موقع المعارضة السياسية في المجته
  ..هد الخليفة عمر بن الخطابع

                                           
باس، عأخرجه أحمد بن أبي طاهر في تاريخ بغداد بسنده المعتبر إلى ابن  )١(

وقد ذكره . ٣ المجلد٩٧: وأورده عالّمة المعتزلة في أحوال عمر من شرح نهج البالغة
  .١٠٦  مراجعة٢٩٤-٢٩٣: الدين في كتابه المراجعات اإلمام شرف





  
  
  

אאא 
 

عرضت التجربة اإلسالمية إلى انتكاسة هائلة منذ أن تسلّم عثمان ت
  !ن عفّان زعامة المسلمين، كما الحظنا تفاصيل من ذلك قبل قليلب

في و المال، واالقتصاد، قد فّسر الخليفة عثمان النظام اإلسالمي فيف
يتطابق واإلدارة، والسياسة، تفسيراً ينسجم مع مصالح ذويه، وعشيرته 
لك إلى ذمع المصالح األرستقراطية، وتحول اإلسالم الحنيف بناء على 
، اإلرهابمنظومة تشريعية إقطاعية صارمة تسوق الجماهير بعصا 

  ...والكبرياء، والتجبر

 التي اتصف بها عثمان أو وصف بها )ةالرق(ّن الليونة وأقد اتضح و
انت أقرب إلى الرعونة منهما إلى الرقة، فقد حّول الخالفة اإلسالمية ك
لى مشيخة قبلية تدار بذهنية مجلس العشيرة الذي كان من أعضائه إ
مروان، ومعاوية، وعبد اهللا بن عامر، وأمثالهم إضافة إلى : لناشطينا
  ...ثمانع
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قطاعيات وهبت إدارتها إلى إت إلى حتى واليات الدولة تحولو
طاعيين من شباب بني أمية، وأصدقائهم، كما تحولت ثروة األمة ق

فالسواد بستان «لكية لتلك العشيرة تتصرف بها كيفما تشاء، مإلى 
، وبيوت األموال »ا شاء بنو أمية أخذوا منه، وما شاؤوا تركوامقريش 
  ..قاً خاصاً للوالة وأتباعهم، وجواريهمحصارت 

 الكبيرة في البالد اإلقطاعياتانطلق أصحاب الثروة يؤسسون و
نشائه الذي ساعد على إ) األقنان(لمفتوحة بشره كبير في إطار نظام ا
ثرة الرقيق، والعبيد الذين وفرتهم الفتوحات التي تحولت هي ك
ألخرى إلى هدف اقتصادي استراتيجي، لجمع المال من بعض ا
الثراء في بالد اهللا الواسعة كبالد فارس، لوجوه، والوصول إلى منابع ا
  !وراء النهر، وأفريقيا وسواها، إضافة إلى العراق، وبالد الشام بالد ماو

كانت محاور سياسة عثمان، وأعمدتها قد تشكلت، مما يلي و
  :كما أشرنا إلى بعضها ـ ـ

ـ أطلق يد الصحابة من قريش لمغادرة المدينة المنّورة باتجاه ١
ية المفتوحة، خالفاً لسياسة عمر الذي منع الصحابة من لبالد الغنا
... غادرة المدينة، ماعدا مسؤولي الواليات، والقضاة، والمبلغينم

أى الصحابة الدنيا وبريقها اتجهوا لتكديس األموال، واتخاذ روحين 
إقامة القصور، واالتجاه للبذخ، ومتع الحياة، إضافة لجمع والعبيد 



  عارضة السياسية في تجربة أمير المؤمنينمال.........................٢٠٧

عمر، وفي حدود وعيه للحالة العامة التي ولهم، وكان حاألنصار 
ي جزيرتهم يخشى من انسياح الصحابة في البالد فيعيشها العرب 

ي في خصوبتها وثرائها، فقد ذكر الطبري في هالمفتوحة، وهي، 
  : لمسألة ما يلياتاريخه حول هذه 

لمهاجرين اكان عمر بن الخطّاب قد حجر على أعالم قريش من «
أال : قالف ، فقام، فبلغه،فشكوه.  إالّ بإذن وأجلالخروج إلى البلدان

تخذوا يأال وأن قريشاً يريدون أن .. إني قد سننت اإلسالم سن العير
ني قائم إ. أال فأما وابن الخطّاب حي فال. مال اهللا معونات دون عباده

. ي النارفدون شعب الحرة آخذ بحالقيم قريش وحجزها أن يتهافتوا 
مر، عفة لم يأخذهم بالذي كان يأخذهم به فلما ولى عثمان الخال

ن مفلما رأوها ورأوا الدنيا ورآهم الناس، انقطع . فانساحوا في البالد
لم يكن له طول وال مزية في اإلسالم، فكان مغموراً في الناس 

فقالوا يملكون . صاروا أوزاعاً إليهم وأملوهم وتقدموا في ذلكو
 واالنقطاع إليهم، فكان ذلك د عرفناهم وتقّدمنا في التقريبقفنكون 

  .)١(»لى اإلسالم وأول فتنة كانت في العامةعأول وهن 

، خصوصاً في البالد التي فتحها اإلقطاعـ ابتدع الخليفة، نظام ٢
لمسلمون بجهودهم فتحولت تلك البالد من ملكية عامة لألمة إلى ا

                                           
  .لطبريا، الدكتور محمد جالل شرف عن ٦٧: نشأة الفكر السياسي وتطوره في اإلسالم )١(
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ل  من بني أمّية، وأمثالهم، كما كان يغدق األمواإلقطاعيينلكيات م
لوفيرة على أقربائه، وحاشيته مثل مروان، والوليد، وعبد اهللا بن ا

  .معاوية، وغيرهموعامر، 

 عثمان أيدي والته ـ كما أشرنا فيما سبق ـ يعملون في إطالقـ ٣
الياتهم ما يشاؤون، فطغوا، وبغوا على عباد اهللا، السّيما و

ب نهم، وكانت صالحيات الوالة في عهد عثمان أقرمالمستضعفون 
لمطلقة، فكانوا ينفقون األموال كيف شاؤوا، ويسيؤون اللصالحيات 

يذلونهم، ويرتكبون المحرمات جهاراً، كشرب الخمر، وللناس، 
عل الوليد والي الكوفة، حيث كان من أكثر المدمنين فوالزنا، كما 
لخمر كما أشرنا، حتى كان يصلي بالناس وهو ثمل، اعلى شرب 

  .لنمط، انحرافاً، وسوء أدب، وسوء إدارةن هذا اموكان أكثر والته 

كان الخليفة يدافع عن والته بحماسة منقطعة النظير، ويحرضهم و
، واستعمال الشدة معهم، إلى حد القتل  وإيذائهم الناس،إذالللى ع
النفي، وقطع األرزاق، وتقييد الحريات، وهذه السياسة ال تشبه و
صرفاتهم، ويصادر ياسة عمر الذي كان يحاسب والته، ويراقب تس
  ...موالهم أحياناً، رغم وقوع بعض األخطاء في هذا المجال أيضاًأ

ـ ومن سياسة عثمان إعادة المبعدين، والمغضوب عليهم من قبل ٤
أوالده، وبسبب ضاللهم وكفرهم كالحكم بن أبي العاص سول اهللار
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ن المدينة م له، فأخرجهم اإلساءة، وبالغوا في ممن آذوا الرسول
الف السنة في خّورة، وتابعه في ذلك أبو بكر، وعمر، إالّ أن عثمان المن

أوالده المنحرفين إلى ووأعاد الحكم، ذلك، وتجاوز قرار الرسول
 له، وأهدى إكراماًسطاطاً فالمدينة، ولّما مات الحكم أقام على قبره 
كانت ملكية عامة أوقفها وللحارث ابنه سوق مهزور في المدينة، 

ن مروان الحكم، وزيراً له، معموم المسلمين، واتخذ لرسول اهللا
  !ن رقاب المسلمينمومشيراً، وأقطعه األموال الطائلة، ومكنه 

 في قوانين الشريعة ما ليس منها كزكاة الخيل، وإتمام إحداثهـ ٥
اهللا بن عمر بسبب قتله  لصالة في منى، وعطل حكم القصاص بعبيدا
عد اغتيال عمر، ورغم احتجاج جفينة والهرمزان اللذين قتلهما بل
لصحابة على تعطيل القصاص بابن عمر، أصر الخليفة على تعطيل ا
اهللا المذكور إلى الكوفة، ووهبه داراً،  كم القصاص، وأرسل عبيدح
أرضاً زراعية شاسعة في الكوفة عرفت بكويفة ابن عمر التساعها، و
عن مواشي ّن الخليفة عثمان حمى المراعى حول المدينة كلها أما ك
لمسلمين إالّ عن مواشي بني أمّية، رغم أن تلك المراعي لعموم ا
  .لمسلمين ـ كما ذكرنا ـ ا

ما أبدع عثمان في أذان الجمعة، وفي خطبة العيد، وصالتها، ك
  ةـها في السياسـالوة على تعطيله الكثير من أحكام الشريعة، ومبادئع
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  .)١(نلمالية، واإلدارة، والقضاء، وغير ذلك من شؤوا

ـ اعتماد سياسة مالية أرستقراطية يقدم فيها بني أمّية على ٦
  . سائر الناسوإهماليرهم، ثم قريش من بعدهم، غ

قد نتج عن هذه السياسة الرأسمالية الرجعية أن انقسم الناس إلى و
  : الث طبقاتث

  .الجاه، والسلطانوطبقة بني أمية، على رأس الهرم االجتماعي في الثروة، 
  .لوجاهة، والثروةاريش، ومن إليهم حيث تلي بني أمية في وطبقة ق

لمختلفة من اثم الطبقة المسحوقة، وتشكل عموم األمة بطبقاتها 
حمون الثغور، يالفالحين، والعشائر، والرعاة، والجنود المقاتلين الذين 
  ..لظالميناوليس لهم من نصيب إالّ ملء بطونهم من فتات مائدة 

ليهم، علتلك السياسات الخاطئة وصب الحقد ـ مطاردة المعارضين ٧
وحرمانهم من حقوقهم، ونفيهم، وضربهم، وحبسهم، ومصادرة 

، مهما عال شأنهم في الدين، والتقوى، والعمل وإيذائهمقوقهم، ح
لصالح، والجهاد، ومهما كان تأثيرهم في جماعة المسلمين كأبي ذر ا
أمثالهم من خبرة لغفاري، وعبد اهللا بن مسعود، وعمار بن ياسر، وا
  ...كان األمة بعد األئمة من آل محمدلصحابة الصالحين، وأرا

   عثمانعلى سياساتقد اعترض الكثير من صحابة رسول اهللال
                                           

  .لمجلد الثامن والتاسعا: ، عن مصادره، وفي الغدير٢٩٥-١٤٩: ٣١بحار األنوار) ١(
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لم ف، وغيرها، واإلدارةومناهجه وتصرفاته في الحكم، والسياسة، 
  ...يجدوا أذناً منه صاغية

طاءه، ، وقطع عذر الغفاري صاحب رسول اهللا قد ضرب أباف
، ال لشيء إالّ ألنه ينكر إيذائه في إمعاناًّم نفاه إلى معاوية في الشام ث
ليه سياسته الخاطئة، ثّم نفاه من الشام إلى الربذة فمات وحيداً في ع
  .ربتهغ

قد فعل بالصحابي عمار بن ياسر ما فعل من التعذيب، و
 تى أصابه الفتق وأغمي عليه كما فعل مثل ذلك بعبد اهللاحوالضرب، 

 اإلقامةيث كسر أضالعه، وقطع رزقه، وفرض عليه حبن مسعود، 
  !اتمالجبرية حتى 

عد بلماً بأن هؤالء الصحابة الثالثة كانوا قد تركهم رسول اهللاع
مدى استقامة  ميزاناً لألمة، تقيس بهم األمةأمير المؤمنين علي

لت ما أظ«فأبو ذر الغفاري ... لمسيرة على الحق، والعدل، والمعروفا
لخضراء، وال أقلّت الغبراء من ذي لهجة أصدق وال أوفى من أبي ا
، وعمار بن ياسر كما وصفه الصادق األمين رسول اهللا، )١(»رذ
، »ملئ إيماناً إلى أخمص قدميه« :ان في توجيه رسول اهللا ك

                                           
الحاكم في و، والترمذي وابن سعد ٢١٦: ١، الشيخ الصدوق، اإلصابة١٧٩: معاني األخبار )١(

لشيخ األميني في ا ماجة، وأبي نعيم، ومسند أحمد وغيرهم، الحظ مصادرة عند المستدرك، وابن
  .٣١٤-٣١٢: ٨كتاب الغدير



 ٢١٢..............................................الثالث الخليفة عهد في المعارضة

وإذا اختلف الناس كان ابن سمية مع «، »والحق يدور معه حيث دار«
  ..)١(»لفئة الباغيةوإنّه تقتله ا«، »لحقا

اء جألمته نّه في تعليمات رسول اهللاأما عبد اهللا بن مسعود، فإو
راءة قمن سّره أن يقرأ القرآن غضاً، كما أنزل، فليقرأه على «: فيه ما يلي

ّدثكم حتمسكوا بعهد عّمار، وما «، »)عبد اهللا بن مسعود(ابن أم عبد 
  .)٢(اهللا، وكان صاحب سرِّ رسول »ابن مسعود، فصدِّقوه

ن هذه السياسات الجائرة التي سلكها عثمان بن عفّان قد عجلت إ
  :ظهور حالتين في األمةب

ـ حالة المعارضة الجماهيرية الواسعة التي شملت المدينة ١
لمنّورة ـ عاصمة الدولة اإلسالمية ـ والعراق، ومصر، وتشكل هذه ا
ياً، حيث تحركت ألقاليم يومذاك قوام الدولة مالياً، وعسكرياً، وبشرا
لجماهير هنا، وهناك رويداً، رويداً، فتحولت الحركة المعارضة من ا
لبعد السلمي الهادئ من حيث المطالب، واالحتجاج، والحوارات، ا
تى بلغت ذروتها حين انتقلت إلى العصيان المدني، والتظاهر ثّم ح

، ستعمال العنف، واللجوء إلى القوة، حيث قتل الخليفة في دارهاإلى 
  !ن يستمع الثائرون إلى نهي الناهينأدون 

                                           
  .٢٦-٢٠: ٩راجع أسانيد هذه األحاديث في الغدير )١(
  .١١-٧: ٩نفس المصدر )٢(
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من قراءة واعية للحركة الجماهيرية التي حملت لواء المعارضة و
قد تسلحت أّن الجماهير سياسة الخليفة عثمان، يتجلى بوضوح ل
درجة عاليه من الحكمة، والفطنة والتحمل، وكانت تفاوض الخليفة ب
 فرضها اهللا تعالى روح إسالمية مدركة من خاللها للحقوق، التيب

بر دستوره الخالد، غير إنها لم تخرج عن إطار تلك المنهجية علألمة 
 بإصرارلتعامل مع السياسة الجائرة للخليفة، إالّ بعد أن أيقنت افي 

حاشيته األموية على التمادي في مجانبة الحق، والعدل، والخليفة 
زّ وجل، وما حدود اإلسالم، وسياساته التي رسمها اهللا عوواألنصاف، 

 على إسكات كل صوت يعلو مطالباً بالحق، إصرارهمتبع ذلك من 
وامر الخليفة بقتل المتصدين لقيادة المعارضة في أحيث صدرت 
يأ األسباب لتصاعد األزمة إلى مستوى قتل همما ... مصر، وغيرها

  .ن أزمات، وتداعياتمالخليفة، وما تبع ذلك 

 بكشف أخطاء الخليفة، ـ حالة المعارضة الفردية، والجهر٢
والته المنحرفين وما يجره ذلك من تغيير لسياسة اإلسالم الحنيف، و
 وإعطاء العدل، وإشاعةمناهجه اإلنسانية الرفيعة في التنمية، و
  .. الخير، والمعروف بين األمموإشاعة الناس، وإنصافلحقوق، ا

قد لمعت أسماء طائفة من الصحابة الناشطين، الذين أنكروا و
منكر، ودعوا إلى المعروف، وجهروا بالدعوة إلى مفاهيم اإلسالم لا
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، والسياسة، اإلدارة في واإلنصاف سياسة العدل، إجراءلحنيف من ا
  .توزيع المال، وغيرهاو

عمار بن ياسر، وأبو ذر الغفاري :  الصحابةأولئككان في طليعة و
عبد اهللا بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وسعد بن أبي وقاص، و

ن أبي بكر، وغيرهم كثير، إضافة إلى أمير المؤمنين علي بومحمد 
  ..، وعبد اهللا بن العباس، وغيرهمابن أبي طالب

الّ أن عثمان قد التزم سياسة قمعية تتسم بالعنف والمغالطة إ
 اإلقامةالالّمباالة فقد نفى جماعة إلى الشام، والربذة، وفرض و
سجن، وقطع العطاء عن لجبرية على آخرين، كما ضرب، وجلد، وا

 أخرى، وهدد بالقتل صحابة، وتابعين، ومضى في سياساته أعداد
لخاطئة ال يلوى على شيء مدعوماً بذلك من المنتفعين من حاشيته ا
  ..ألموية، وحلفائهما

من أجل رغم كل المحاوالت التي بذلها أمير المؤمنين عليو
 أن تصرفات ل األزمة، ومعالجتها ـ كما أشرنا فيما سبق ـ إالّح
، وانفعاله الدائم، فوت فرصاً كثيرة لمعالجة تلك وإصرارهلخليفة، ا
ألزمة السياسية العنيفة التي عصفت بوحدة المسلمين بعد ذلك ا

ؤوس الفتنة من المنافقين، والوصوليين وأصحاب الثروات ربقيادة 
طالّب الحكم وأعداء اإلسالم، كمروان، ومعاوية، والوليد، والكبرى، 

  ..وإضرابهمن شعبة، بالمغيرة و
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هكذا قضى الخليفة عثمان على أيدي جماهير المعارضة و
لتي شملت مستضعفي األمة، وفقراءها على وجه االغاضبة 

  !جود بعض أصحاب المصالح السياسية بينهاوالخصوص، رغم 





  
  
  

  אאא

אא  

أمير ستطيع أن نعّبر عن أحزاب المعارضة السياسية التي واجهت ن
وحدة مبضراوة بكونها جبهة سياسية  علي بن أبي طالبالمؤمنين

عاداة م الذي تصر على )قريش(األهداف، والوسائل، وأن قوامها من 
انهزامها في و، اية صراعها العسكري مع رسول اهللامنذ بدعلي

لذي ا، لمة، أمام راية علي بن أبي طالبعموم معاركها الظا
تسبب في تحطيم كبرياء قريش الوثنية وحلفائها اليهود في بدر، 

  ...األحزاب، وخيبر، وسواها من معارك اإلسالم الكبرىو

 من قريش ظلوا ناقمين على )المأل(ّن من الواضح تاريخياً أن إ
ري منذ تصديه لتصفية رؤوسهم، ابتداء من أول صراع عسك$ليع
  .هـ٨تح مكة المكرمة في شهر رمضان عامشب في معركة بدر حتى فن

كان علي يدرك عمق ذلك الموقف القرشي الحاقد، ويتوجع منه، و
كان يعلم أن ذلك الموقف القبلي البغيض، هو الذي صرف الخالفة و
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صالح التي  الزمان، وهو الذي عّوق مسيرة اإلنه طوال ربع قرن منع
لى تنفيذها حين امتالكه ناصية األمور بعد عازماً عان اإلمامك
  ..قتل عثمانم

كانت مواقف عائشة، والزبير، وطلحة، ومعاوية، وعمرو بن و
لعاص والمغيرة بن شعبة، وسعد بن أبي وقاص، وأمثالهم، هي التي ا
،  عن أمير المؤمنينوإبعادهمسببت في شق صفوف المسلمين، ت
 طيم الكثير من آمال اإلمام الدماء، وتحإراقةهي التي تسببت في و
سول رالمسلمين في استئناف المسيرة اإلسالمية الصالحة التي دشنها و

  .اهللا 

يشكو إلى اهللا تعالى ما فّرطت قريش في حقه لقد كان عليو
ريش، قاللّهّم إني أستعديك على «: يظهر توجعه لذلك، فيقول ـ مثالً ـ و

أجمعوا على وا عظيم منزلتي، ومن أعانهم، فإنّهم قطعوا رحمي، وصغّرو
خرى تكشف عن أوفي هذا المعنى نصوص ، )١(»منازعتي أمراً هو لي

  ...)٢(ليهعمن المواقف القرشية الحاقدة شكوى اإلمام

ظل $ن هذا النفس القرشي المشحون بالحقد على آل البيتإ
ياب غواكباً لألحداث التي مرت بها المسيرة التاريخية للمسلمين منذ م

  .هـ ١٣٢حتى سقوط الحكم األموي عام اهللارسول 

                                           
  .صبحي صالح. ، تنظيم د١٧٢ خطبة :نهج البالغة )١(
  .١٠٤ :٤ و٣أنظر شرح نهج البالغة )٢(
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منذ أن أجمعت الصحابة والجماهير في المدينة المنّورة، وما و
لقيادة ولها على استخالف أمير المؤمنين علي بن أبي طالبح
لتجربة اإلسالمية، سرى االرتباك في جسم قريش، وقد انحنت ا
أعلن لعاصفة في بداية األمر، حتى تلتقط أنفاسها، وعندما ل

 التاريخية في السياسة المالية، اإلصالحيةن خططه عاإلمام
السياسة، والعالقات االجتماعية وما سواها، تجمعت و، واإلدارة
وجرت المفاوضات ... وتحركت سراعاً» التحرك المضاد«خيوط 

عن  اإلمام)عدول(، ووجوه من قريش حول إلمامااألولى بين 
وهذه !  كان لقريش موقف آخرإلصالحية عموماً وإالّاسياساته 

  :لمحاوالت القرشية األولىابعض 

لّما بدت ردة الفعل القرشي تتضح هنا، وهناك قال أمير  {
نشدتكما اهللا، « :اهللا للزبير بن العوام، وطلحة بن عبيدالمؤمنين

: قاال! ائعين للبيعة، ودعوتماني إليها، وأنا كارٌه لهاطهل جئتماني 
ن وال مقسورين، فأسلمتما لي بيعتكما جبريمغير  :نعم، فقال

؟ فما دعاكما بعد إلى ما أرى: نعم، قال: االق !وأعطيتماني عهدكما
وأن ؛ الّ تقضي األمور وال تقطعها دوننا أأعطيناك بيعتنا على : قاال

ستبّد بذلك علينا، ولنا من الفضل على تتستشيرنا في كلّ أمر وال 
 وتقطع األمر، وتمضي الحكم قسم القسمتفأنت ؛ غيرنا ما قد علمت

  .بغير مشاورتنا وال علمنا
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فاستغفرا اهللا يغفر ؛  وأرجأتما كثيراً؛  لقد نقمتما يسيراً :قالف
  ؟ ال تخبرانني، أَدفعتُكما عن حّق وجب لكما فظلمتكما إياهأ. لكما

  ! هللامعاذ : قاال
  ؟ فهل استأثرتُ من هذا المال لنفسي بشيء :قال
  ! معاذ اهللا: قاال
أفوقع حكم أو حّق ألحد من المسلمين فجهلته أو ضعفت  :الق
   ؟عنه
  ! معاذ اهللا: االق

  ؟  فما الذي كرهتما من أمري حتى رأيتما خالفي:قال
أنك جعلت حقّنا في ؛ خالفك عمر بن الخطّاب في القسم: االق

حّق غيرنا، وسّويت بيننا وبين من ال يماثلنا فيما أفاء اهللا تعالى كالقسم 
عليه بخيلنا ورجلنا، وظهرت عليه  )١(أسيافنا ورماحنا، وأَوَجفْنابنا علي
  . عوتنا، وأخذناه قسراً قهراً، ممن ال يرى اإلسالم إالّ كرهاًد

ا ذكرتماه من االستشارة لكما، فواهللا ما كانت لي في مفأّما  :فقال
فخفت أن ؛ لكنكم دعوتموني إليها، وجعلتموني عليهاو؛ الوالية رغبة

ألمة، فلما أفضت إلّي نظرت في كتاب اهللا وسنّة اكم فتختلف أرّد
؛ الّني عليه وأتبعته، ولم أحتج إلى آرائكما فيهدرسوله فأمضيت ما 

                                           
  .ما أعملنا: فناما أوج )١(
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 كم ليس في كتاب اهللا بيانه وال فيقع حووال رأى غيركما، ولو 
وأما القسم ؛ لمشاورة فيه لشاورتكما فيهاالسنة برهانه، واحتيج إلى 

قد وجدت أنا وأنتما ! دئ بدءحكم فيه باأك أمر لم فإن ذل؛ واألسوة
يحكم بذلك، وكتاب اهللا ناطق به، وهو الكتاب الذي ال رسول
وأما . لباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميدايأتيه 

جعلت فيئنا وما أفاءته سيوفنا ورماحنا، سواء بيننا وبين : ولكماق
 قوم ونصروه بسيوفهم ورماحهم،  اإلسالمإلىيرنا، فقديماً سبق غ

اهللا وفي القسم، وال آثرهم بالسبق، فضِّلهم رسول اهللايفلم 
سبحانه موف السابق والمجاهد يوم القيامة أعمالهم، وليس لكما 

أخذ اهللا بقلوبنا وقلوبكم إلى الحق، . اهللا عندي وال لغيركما إالّ هذاو
رأى حقاً فأعان عليه،  رحم اهللا امرٍئ :ثم قال .ألهمنا وإياكم الصبرو
  .)١(»رأى جوراً فرّده، وكان عوناً للحق على من خالفهو

ذا وقد أوفدت قريش له الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فعّبر له ه
صراحة عّما تجد عليه قريش في أنفسها من أمور ماضية، وأمور ب
إنك قد وترتنا ! يا أبا الحسن«: حقة، وهذا نص حديث الوليدال

ما أنا فقتلت أبي يوم بدر صبراً، وخذلت أخي يوم الدار أ؛  جميعاً
عيد فقتلت أباه يوم بدر في الحرب ـ وكان ثور سوأما ؛ باألمس

                                           
  .، البن أبي الحديد٤٢-٤٠: ٧شرح نهج البالغة )١(
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ونحن ؛ سخّفت أباه عند عثمان إذ ضّمه إليهفقريش ـ وأما مروان 
بد مناف، ونحن نبايعك اليوم على أن عإخوتك ونظراؤك من بني 

وإنّا إن ؛ أيام عثمان، وأن تقتل قتلتهي فتضع عنّا ما أصبناه من المال 
  .الشامبفالتحقنا ؛ خفناك تركناك

أّما ما ذكرتم من وتري إياكم فالحّق وتركم، وأما وضعي  :قالف
نكم ما أصبتم فليس لي أن أضع حق اهللا عنكم وال عن غيركم، ع

ولكن ؛ تلي قتلة عثمان فلو لزمني قتلهم اليوم لقتلتهم أمسقوأما 
  .)١(»فتموني أن أؤمِّنكم وإن خفتكم أن أسيِّركمن خإلكم علّي 

ّم خرج الوليد من عنده خالي الوفاض، فحدث قريشاً عّما أبلغه ث
 الحرب عليه، وإعالن، فقرروا مفارقة اإلمامه أمير المؤمنينب

  .. الضغينةوإظهار

ن م والة عثمان إقصاءعلى على المستوى اإلداري عزم اإلمامو
يها فوا من قريش ـ خصوصاً من الفرع األموي مناصبهم وأغلبهم كان

لحق، ا، واالنحراف عن األخالقـ وممن امتازوا بسوء اإلدارة، وسيء 
 إقرارهموالخيانة ألمانة األمة لديهم، فجاءت إليه قريش تدعوه إلى 
: قالففي مناصبهم، فقد جاء المغيرة بن شعبة إلى أمير المؤمنين

مال ع وأنا أشير عليك أن ال ترد أنت بقية الناس، وأنا لك ناصح،«
                                           

  . البن أبي الحديد،٣٩-٣٨: ٧شرح نهج البالغة )١(
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ك لعثمان عامك هذا، فاكتب إليهم بإثباتهم على أعمالهم فإذا بايعوا 
واهللا  :واطمأن أمرك عزلت من أحببت وأقررت من أحببت، فقال له

فان كنت قد : قال،  أداهن في ديني، وال أعطي الرياء في أمريال
هو في أهل الشام انزع من شئت واترك معاوية فإن له جرأة وفأبيت 

نه، ولك حجة في إثباته فقد كان عمر والّه الشام كلها، ممسموع 
  .)١(»اهللا ال أستعمل معاوية يومين أبداًوال : فقال له

، وشيعته قد شعرت كانت مجموعة من أصحاب اإلمامو
ا تنطوي عليه نفوس األرستقراطية القرشية، ونواياها الدفينة، مبخطر 

مدفوعين بدافع الحرص، والحب، نيناختلوا بأمير المؤمف
، وكان فيهم عمار بن ياسر، وأبو الهيثم بن التّيهان، وأبو واإلخالص

يا أمير «: يوب األنصاري، وسهل بن حنيف، وغيرهم، فقالواأ
نظر في أمرك، وعاتب قومك، هذا الحّي من قريش فإنهم أالمؤمنين، 
 إلى رفضك، هدك، وأخلفوا وعدك، وقد دعونا في السّرعقد نقضوا 
وذاك ألنّهم كرهوا األسوة، وفقدوا األثرة، ولما ! رشدكلهداك اهللا 

بين األعاجم أنكروا واستشاروا عدوك وعظّموه، وآسيت بينهم 
  .)٢(»فاً ألهل الضاللةثمان فرقة للجماعة، وتألّعوأظهروا الطلب بدم 

                                           
  .٣٥٦-٣٥٥ :٢مروج الذهب )١(
  .٣٩، ص ٧شرح نهج البالغة، البن أبي الحديد، ج  )٢(
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 الصالحون تقريرهم التفصيلي عما يدور في أولئكلّما قّدم ف
 على نقض البيعة ألمير اإلصرارلقرشيين، وأتباعهم، من انفوس 
 على إصرارهدعوة الناس لذلك، خصوصاً بعد و، المؤمنين
العمل بقانون التسوية في العطاء، والحقوق المالية و المالي، اإلصالح

خسران ما آثرهم به عمر بن الخطّاب، وعثمان بالجديد وشعورهم 
، وجمع خرج اإلمام.. ناسصالحيات دون الو، إمكاناتبعده من 

 اإلصالحم خطبهم مكرراً إصراره على منهج ثالناس في المسجد، 
لشرعية، والواقعية، وقد جاء في ذلك الخطاب االشامل، وبّين مبرراته 

  :ونذكر بعضاً منه ـ   ـالتاريخي ما يلي، 

أتمنّون على اهللا ورسوله : يا معشر المهاجرين واألنصار«
  .يمّن عليكم أن هداكم لإليمان إن كنتم صادقينإسالمكم، بل اهللا ب

أال إّن  :ـ وكان يقولها إذا غضب ـ ثم قال أنا أبو الحسن :م قالث
م تمنّونها وترغبون فيها، وأصبحت تغضبكم ذه الدنيا التي أصبحته
فال تغّرنكم ؛ ترضيكم، ليست بداركم وال منزلكم الذي خلقتم لهو

 عليكم بالصّبر ألنفسكم على ذرتكموها، واستتموا نعم اهللاحفقد 
هللا، والذلّ لحكمه جل ثناؤه، فأّما هذا الفيء فليس ألحد على اطاعة 
يه أثرة، وقد فرغ اهللا من قسمته، فهو مال اهللا، وأنتم عباد اهللا فأحد 

لمسلمون، وهذا كتاب اهللا به أقررنا وله أسلمنا، وعهد نبينا بين ا
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اء، فإن العامل بطاعة اهللا ظهرنا، فمن لم يرض به فليتولّ كيف شأ
  .)١(»الحاكم بحكم اهللا ال وحشة عليهو

 اإلصالحيلبرنامجه حين يئس النفعيون من تغيير اإلمامو
لشامل، انتابهم الذعر، ففّر بنو أمّية تباعاً إلى مكة المكرمة، وتبعهم ا

ان على رأيهم، كما فّر والة الخليفة عثمان بأموال بيوت المال كمن 
م إلى مكة، والشام، واجتمعوا هناك عند السيدة عائشة أُم الياتهوفي 

 حكمه من إسقاطلمؤمنين التي رفضت خالفة اإلمام، ودعت إلى ا
  .كة المكرمةم

  אאא

من عدة أطراف قرشية بعد أن فشلت عمليات مساومة اإلمامو
ر خاب مشروع الوصوليين، واألرستقراطيين في حمل أميو

  في أمة محمداإلصالحعلى التخلي عن مشروع المؤمنين
غادر الزبير، .. إلسالم الحنيف وعموم األمة، ومستقبل أجيالهاالصالح 

ألداء العمرة، لى مكة المكرمة، بعد أن استأذنا اإلمامإوطلحة 
نّهما ما يريدان العمرة، وإنما يريدان إ :يتهما بقوله لهمانفكشف عن 

  !ثم أكدا له البيعة من جديد !)٢(نّهما يريدان العمرةأ فأقسما.. الغدرة

                                           
  .البن أبي الحديد، ٤٠ :٧شرح نهج البالغة )١(
  .، وغيره٣٥٧: ٢مروج الذهب )٢(
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هناك التحقا بالسيدة عائشة التي كانت تقيم في مكة، قبل أشهر، و
اقتلوا نعثالً فقد «: حرض على عثمان، من خالل فتاواها الشهيرةت
: تقولوأمام الناس، أو كما كانت تنشر قميصاً لرسول اهللا، )١(»فرك

كانت تسمية و! )٢(بلَ، وقد أبلى عثمان سنتهلم يهذا جلباب النبي
  .)٣(الطاغية

اهللا،  بيدعكانت عائشة تأمل أن تكون الخالفة البن عمها طلحة بن و
لما قتل فبعد عثمان، وتصر على ذلك لتعيد الحكم إلى البطن التيمي، 

  ..لحةطّن األمر يصير إلى أعثمان في المدينة المنّورة، كانت ال تشك 

اء قتل عثمان إلى مكة المكرمة، أعلنت حين وردت أنبو
: المؤمنين عائشة سرورها، وذكرت كالماً كثيراً بشأنه، جاء فيه مأُ
وأسرعت ، )٤(»أبعده اهللا، ذلك بما قدمت يداه، وما اهللا بظالّم للعبيد«
لى المدينة تغذ السير، وفي الطريق لقيها عبيد بن أم كالب الليثي، إ
ثّم صنعوا : التق !تلوا عثمان، ثم مكثوا ثمانياًق: الق .َمْهَيْم: قالت لهف

، فجازت بهم األمور إلى باإلجماعأخذها أهل المدينة : الق ماذا؟
نطبقت اواهللا ليت أّن هذه «: ، فقالتجاز، اجتمعوا إلى عليمخير 

  !!على هذه إن تّم األمر لصاحبك، ويحك أنظر ما تقول؟

                                           
  .المدينةبتشبيهاً لعثمان بيهودي كان : ونعثل. هـ، وغيره١٣٥٧، ط القاهرة، ٤٧٧: ٤الطبري )١(
  .١٧٥: ٢أنساب األشراف )٢(
  .٧٥: ٥نفس المصدر )٣(
  .٨٠النساء، نواقص األيمان، رقم النص: الشرح الحديدي، خطبة )٤(
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ما شأنك يا : ولت، فقال لهاهو ما قلت لِك يا أّم المؤمنين، فول: الق
أحداً أولى بها منه وال  )١(؟ واهللا ال أعرف بين البتيها!ّم المؤمنينأ

  ال أرى له نظيراً في جميع حاالته فلماذا تكرهين واليته؟وأحّق 

فانصرفت إلى مكّة وهي .  رّدوني،رّدوني: احت أّم المؤمنينص
فقال لها ابن أّم ! مهقتل واهللا عثمان مظلوماً، واهللا ألطلبّن بد: قولت
: وِلَم؟ فواهللا إّن أّول من أمال حرفه ألنت، فلقد كنِت تقولين: البك
نّهم استتابوه ثّم قتلوه، وقد قلت وقالوا، إ :قتلوا نعثالً فقد كفر، قالتأ

  :ولي األّول، فقال لها ابن أّم كالبقوقولي األخير خير من 
 منك البداء ومنك الغيرف

 امأمرت بقتل اإلموأنت 
 أطعناك في قتلهفهبنا 

 يسقط السقف من فوقنا ولم
 بايع الناس ذا تدرأوقد 

 للحرب أثوابهاويلبس 

  

 منك الرياح ومنك المطرو
 نّه قد كفرإقلت لنا و
 قاتله عندنا من أمرو
  والقمرلم تنكسف شمسنا و
 )٢(زيل الشبا ويقيم الصعري

 ما من وفى مثل من غدرو

  ر ـعلى باب المسجد فقصدت الحجزلت ـت إلى مكّة فنـانصرفف

                                           
هما وم ما بين البتي المدينة وفي الحديث اّن النبّي حر. البتيها مفردها البة، والالبة الحرة )١(

  ما وراءك؟: ومهيم كلمة استفهام ومن معانيها. لسان العرب. حرتان يكتنفانها
إمالة الخّد : الصعر. العلو: الشبا. ذو عزّ ومنعة والرجل المدافع عن حماه: ذو تدرأ )٢(
  .لنظر إلى الناس تهاوناً وكبراًاعن 
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  :تسرَّتْ واجتمع إليها الناس، فقالتف

وكانت . ا أّيها الناس إّن عثمان قُِتلَ مظلوماً واهللا ألطلبن بدمهي
يا معشر قريش إّن عثمان قد قتل، قتله علّي بن أبي طالب، : قولت

  .)١(»نملة ـ أو قالت ـ ليلة من عثمان خير من عليٍّ الدهر كلّهألواهللا 

، قد فوجئت عائشة بأنباء بيعة الناس لعلّي بن أبي طالبل
خرجت عن طورها وارتبكت عاطفياً ألن أملها كان معقوداً على ف
بعداً لنعثل، : نّها حين سمعت بقتل عثمان كانت تقوللحة، حتى أط
 ـ وتقصد بذلك طلحة وكان مصاباً بأصبعه ـ اإلصبعسحقاً، إيه ذا و

، أما أنهم وجدوا طلحة لها كفؤاً، لكأني أنظر بّن عّم، هللا أبوكاإيه 
حثّوا اإلبل ودعدعوها ـ أي عجلوا المسير، .. صبعه، وهو يبايعإإلى 

  .حركوا اإلبل ـو

  !ثمانعالهول ما سمعت، لقد عادت أدراجها تولول، وتعلن مظلومية ي

بعد عودة عائشة إلى مكة، بدأ الخطر يحدق بالتجربة اإلسالمية و
، كما  الزبير، وطلحة إلى مكة فاّرين من عليامة، فقد وصلع
صل بنو أمية، ورؤوس الفتنة كمروان بن الحكم، من المدينة، و

ن منية عامل عثمان على اليمن، الذي هرب بأموال بيت مال بويعلى 
  الذيعثمان على البصرة،  وعبد اهللا بن عامر بن كريز عامللمسلمين، ا

                                           
 العالّمة السيد مرتضى العسكري، نقالً ،١٧٧-١٧٦: ١أحاديث أم المؤمنين عائشة )١(

  .ن الطبري وابن األثير وغيرهماع
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  . بيت مال البصرةرب بما استطاع حمله من أموالهالذي 

ّن معاوية بن أبي سفيان بذل كل وسعه إتفيد الوثائق التاريخية و
ن أجل التحريض على أمير المؤمنين، وكان ممن كاتبهم معاوية م
طلحة، والزبير، ومروان وسعيد بن العاص، وابن عامر، والوليد : ذلكب
  .ن عقبة، ويعلى بن أمنية، يحرضهم جميعاً على أمير المؤمنينب

أما بعد، «: قد جاء في كتاب معاوية إلى طلحة والزبير ما يليو
كما يستوسق  )١(إني قد بايعت لك أهل الشام، فأجابوا واستوسقواف
لَجلب، فدونك الكوفة والبصرة، ال يسبقك إليها ابن أبي طالب، فإنّه ا

اهللا من  يء بعد هذين الِمصْرين، وقد بايعت لطلحة بن عبيدشال 
طلب بدم عثمان، وادعوا الناس إلى ذلك، وليكن أظهر الفبعدك، 

  )٢(!، أظفر كما اهللا، وخذل مناوئكماالتشميرومنكما الجّد 

على أثر وصول كتاب معاوية إلى الزبير وطلحة غادرا المدينة و
  ..لى مكة المكرمة، لاللتحاق بعائشةإ

مؤتمر «ن عقدوا أول أجراء أقدم عليه المعارضون إكان أول و
في بيت اهللا، للتآمر على ولي اهللا، فكان مما تداولوا فيه لهم » ياسيس
بهجوم عسكري كاسح على المدينة، ولكن ن يفاجؤوا اإلمامأ

                                           
: ومنه حديث أحد«: وفي نهاية ابن األثير. استجمعوا وانضموا: استوسقوا )١(

  .ستوسق جرب الغنم، أي استجمعواياستوسقوا كما 
  .، مصدر سابق٢٣١ :١ابن أبي الحديد )٢(
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أمير عضهم حذرهم من أهل المدينة، السّيما وهم مجمعون على ب
لى ع، فقرروا السفر إلى البصرة، فانفق عبد اهللا بن عامر المؤمنين

ن ب، وأعانهم يعلى )ن درهم ومائة بعيرمليو(تلك المهمة ماالً كثيراً 
أمية بأربعمائة ألف درهم وكراعاً، وسالحاً، وأهدى لعائشة بعيرها 

  ...)١( اشتراه لها بمائتي درهم)عسكر(

ّن تحريض بني أمية ودعمهم للتحرك المذكور كان واضحاً، أرغم و
ر، عائشة وابن عمها طلحة، وزوج أختها الزبي: الّ أن القيادة لبني تيمإ
بعد ابن أختها عبد اهللا بن الزبير، وكان أشدهم على أمير المؤمنينو
  !!الته عبد اهللا بن الزبيرخ

ّن الموقف الشديد لعائشة من الخليفة عثمان أتفيد بعض الوثائق و
تشنيعها عليه كان سببه مالياً حيث أنقص الخليفة من عطائها، وعطاء و
  .نساء النبيفصة الذي ميزهما به عمر على غيرهما من ح

، فكان تاريخياً منذ عهد رسول اهللاما عداء أّم المؤمنين لعلّيأ
ندما اختار عّن هذه القضية تفاقمت أعلى سواه، كما وتقديمه لعلي

  ..هلهاأدون طلحة، قريبها، المقرب إليها من الناس علّياً

ّن المجموعة التيمية المذكورة إمن غير المشكوك فيه أبداً و
 أنصارهم هم الذين قتلوا عثمان، وألبوا عليه، باللسان، لىإإضافة 

األيدي، وكان الخليفة يئن من تلك الجماعة، ويهاجم ووالرسائل، 
                                           

  . وغيره٣٥٧ :٢مروج الذهب )١(
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نّك ألوال «: صوصاً بعد أن حرضت على قتله بقولهاخعائشة بشدة، 
: ، فكان عثمان يقرأ عليها»بلنحروك كما تنحر اإللتصلي الخمس 

لَِّذيَن كَفَُروا ِاْمَرأَةَ نُوٍح َوِاْمَرأَةَ لُوٍط كَانَتَا تَْحتَ  لِّضََرَب اللَُّه َمثَالً}
 اللَِّه شَْيئًا َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدنَا صَاِلَحْيِن فَخَانَتَاُهَما فَلَْم ُيغِْنَيا َعنُْهَما ِمَن

  .)١({ النَّاَر َمَع الدَّاِخِليَنَوِقيلَ اْدخُال
كفني طلحة، فانّه حمل علّي اللّهم ا: كان عثمان يضرع إلى اهللاو
  !لّبهم، وكان يدعو اهللا أن يسفك دم طلحةؤالء وأه

طلحة هو الذي قطع الماء عن الخليفة، فكاد يقتله العطش وكان و
، فيدفع عنه اإلمام وأبناؤه ما استطاعوا إلى ثمان يستنجد بعلّيع
دفاعاً عن لك سبيالً، حتى جرح الحسن بن علي سبط النبيذ
، فجاءت بنو هاشم بأجمعها تدفع  قنبر مولى عليثمان، وشجع
  !ن عثمان الناسع

كانت مفاوضات الجماهير الغاضبة مع الخليفة تجري بتوسط و
انّه خشي أن يكون مأثوماً لكثرة دفاعه : ، حتى قالأمير المؤمنين

  ..ن الخليفة المحصور في دارهع

لزبير وولده قد انطلق الحزب التيمي بقيادة عائشة أم المؤمنين، وال
  ةـالثأر للخليف: اهللا، وكان شعارهم المرفوع ، وطلحة بن عبيدعبد اهللا

                                           
  .١٠ :يمالتحر )١(
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  .لذي حرضوا الناس عليه وحصروه أربعين يوماً في داره ثم قتلوها

عندما تحرك الحزب المعارض باتجاه البصرة صحبهم ستمائة و
جل من مكة، وحاولت عائشة أن تقتع حفصة بنت عمر للمسير ر
  . أخوها عبد اهللا بن عمرعها، فمنعهام

كان أول المعترضين على مسير عائشة، أم المؤمنين أم سلمة و
، وتوجيهاته، فقد لمرأة الطاهرة الملتزمة بأدب رسول اهللاتلك 

لى عائشة ترجوها أن تغير رأيها وتعزف عن دخول هذه إكتبت 
  :تذكر حدودها وموقعها من رسول اهللاتالفتنة، وأن 

وبين أّمته، حجابك  سّدة بين رسول اهللاإنّك! يا عائشة«
ضروب على حرمته، وقد جمع القرآن ذيلك فال تندحيه، وسكن م

قيراك، فال تصحريها، اهللا من وراء هذه األمة، قد علم رسول اهللا ُعاهللا 
عهد، بل قد نهاك عن الفرطة في البالد، ؛ كانك لو أراد أن يعهد فيكم

 عارضك بأطراف الفلوات ناصّة قدنت قائلة لو أّن رسول اهللاكما 
وعلى رسول ! إّن بعين اهللا مثواك! لوصك قعوداً من منهل إلى منهل؟ق
تعرضين، ولو أمرت بدخول الفردوس الستحييت أن ألقى هللا
حّمداً هاتكة حجاباً جعله اهللا علّي، فاجعليه سترك، وقاعة البيت م
نّي   أبرك حتى تلقيه وهو عنك راض ـ وفي رواية بعده ـ ولوق

لَنََهشِْتني نهش الحّية حديث سمعته من رسول اهللابحّدثتك 
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ولكن عائشة أبت أن تلتفت إلى نصح ، )١(»لمطرقة والسالماالرقشاء 
أم مسلمة، وغيرها، وبعثت رسالة إلى أم سلمة مألتها كالناصحين 
أنّها بصدد الصلح بين : ياسية، حيث ادعت فيما ادعتسبمغالطات 
  .)٢(ين متنازعتينلمسلمافئتين من 

لما وصل ركب أصحاب الجمل إلى غرب البصرة عوتهم و
  أي ماء هذا؟: قالت عائشةفالكالب، 

  .هذا الحوأب: الواق

 نّي لهي، سمعت رسول اهللاإإنّا هللا وإنّا إليه راجعون : قالتف
تكّن تنبحها كالب الحوأب؟ يّأليت شعري : قول، وعنده نساؤهي
على ذلك، ولكن عبد اهللا بن الزبير، عزمت على الرجوع، وأصّرت ف
ّن أكان من أقرب لك العصابة إلى نفسها أحضر لها شهوداً أقسموا و

ّن تلك الشهادة كانت أّول شهادة إ: لحي ليس الحوأب، ويقالاذلك 
نّها كذلك فكم من شهادات زور أوإن كنت ال أرى ! إلسالمازور في 

ت الزور في تاريخ بلها، ولكنها بالحقيقة من أسوأ شهاداققيلت 
يث أزهقت آالف النفوس البريئة بسببها، فلوال شهادة حالمسلمين، 
   الضميرم على ذلك من المرتزقة، وباعةـلزبير، ومن حملهاعبد اهللا بن 

                                           
  .السيد مرتضى العسكري، ١٨٣-١٨٢: ١أحاديث أّم المؤمنين عائشة )١(
مروج ، ٧٩ :٢، شرح النهج٦٩ :٣، العقد الفريد٨: ابن طيفور، بالغات النساء )٢(

  .، وغيرها٣٥٨-٣٥٧ :٢الذهب
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  !رصة تاريخية لتغيير موقف عائشةفالضمير، لتوفرت 

عند وصول عائشة ومن معها إلى البصرة، جرت عدة حوارات و
 على العدوان، وتمزيق وحدة وإصرارهاا، عها تخطئ موقفهم
لمسلمين وتدعوها للعودة إلى دارها، ونذكر هذا الحوار الدال ا
  :لموحيا

ما انتهت مسيرة عائشة وطلحة والزبير قريباً من البصرة أرسل ل
على البصرة مندوباً إلى القوم ليحاط ثمان بن حنيف، والي عليع
سود الدؤلي، فجاء أبو األسود لماً بما عندهم، وكان مندوبه أبا األع
  .دخل على عائشة، فسألها عن هدف مسيرها إلى البصرةو

  .أطلب بدم عثمان: فقالت«

  !إنّه ليس بالبصرة من قتلة عثمان أحد: الق

صدقت ولكنّهم مع علّي بن أبي طالب بالمدينة وجئت : التق
ستنهض أهل البصرة لقتاله، أنغضب لكم من سوط عثمان وال ا

ما أنت من السوط والسيف؟ : مان من سيوفكم؟ فقال لهاعثلنغضب 
أمرك أن تقّري في بيتك، وتتلي كتاب بيسة رسول اهللاحإنّما أنت 

ليس على النساء قتال، وال لهّن الطلب بالدماء، وإّن علّياً ورّبك، 
لست : فقالت. مناف أمّس رحماً، فإنّهما ابنا عبدوألولى منك 

أّن أحداً ! إليه، أفتظّن أبا األسودما قدمت لبمنصرفة حتى أمضي 
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ثّم قام . اهللا لتقاتلّن قتاالً أهونه الشديدوأما : يقدم على قتالي؟ قال
هد الناس بك وأنت يوم بويع أبو عيا أبا عبد اهللا : فأتى الزبير، فقال

حد أولى بهذا األمر من ابن أبي أال : بكر آخذ بقائم سيفك، تقول
أنت : ه دم عثمان، قاللك؟ فذكر طالب وأين هذا المقام من ذا

لحة فاسمع ما يقول طفانطلق إلى : قال. وصاحبك وليتماه فيما بلغنا
لى الحرب عفذهب إلى طلحة، فوجده سادراً في غّية مصّراً 

  .)١(»...والفتنة

ه، ـوأصحابفي البصرة استمر الحوار بين والي أمير المؤمنينو
من قبل  سعةعالمية واإعائشة، وأصحابها، وجرت حملة و

  .مير المؤمنينألالمعارضين 

! يا أهل البصرة«: قد قام الزبير وطلحة خطيبين في الناس، فقاالف
وبة بحوبة، إنّما أردنا أن يستعتب أمير المؤمنين عثمان، ولم نُِرد ت

يا : غلب سفهاء الناس الحلماء حتى قتلوه، فقال الناس لطلحةفقتله، 
فهل جاءكم : ا بغير هذا، فقال الزبيرقد كانت كتبك تأتين! حّمدمأبا 

تاب في شأنه؟ ثّم ذكر قتل عثمان وما أُتي إليه وأظهر عيب كمنّي 
أّيها الرجل أنصت حتى : القيس، فقال قام إليه رجل من عبدفعلّي، 
  .ومالك والكالم: قال عبد اهللا بن الزبيرفنتكلّم 

                                           
  .، السيد مرتضى العسكري١٨٧-١٨٦: ١أحاديث أّم المؤمنين عائشة )١(
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سول أنتم أّول من أجاب ر! يا معشر المهاجرين: قال العبدّيف
فكان لكم بذلك فضل، ثّم دخل الناس في اإلسالم كما اهللا

بايعتم رجالً منكم، واهللا ما لّما توفّي رسول اهللافدخلتم، 
يء من ذلك، فرضينا واتّبعناكم، فجعل اهللا عزّ شاستأمرتمونا في 

مارته بركة، ثّم مات، واستخلف عليكم رجالً إوجل للمسلمين في 
ك، فرضينا وسلّمنا، فلّما توفّي األمير ي ذلفمنكم، فلم تشاورونا 

اخترتم عثمان، وبايعتموه عن غير مشورة فجعل األمر إلى ستّة نفر، 
لرجل شيئاً فقتلتموه عن غير مشهورة منّا، امنّا، ثّم أنكرتم من ذلك 

شورة منّا، فما الذي نقمتم عليه فنقاتله؟ هل مثّم بايعتم علّياً عن غير 
ر الحق أو عمل شيئاً تنكرونه فنكون معكم غيباستأثر بفيء أو عمل 
هّموا بقتل ذلك الرجل، فقام من دونه عشيرته، فعليه وإالّ فما هذا؟ 
  .)١(»ليه وعلى من كان معه، فقتلوا سبعين رجالًعفلّما كان الغد وثبوا 

على ّن والي أمير المؤمنينإقد ذكرت الوثائق التاريخية و
 عائشة وأصحابها، طلب لبصرة عثمان بن حنيف لما عرف خطةا

جؤوا إلى القتال، وأن ينتظروا لن يكتبوا بينهم عهداً أن ال يأمنهم 
، حتى يعرفوا ما تؤول إليه األمور بعد ذلك، فلما قدوم اإلمام

ذلوه بين يومين وهجموا على الوالي، وأصحابه خكتبوا العهد بينهم، 

                                           
  .، السيد مرتضى العسكري١٨٩: ١ئشةأحاديث أّم المؤمنين عا )١(
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راسه الحهم، فنهبوا بيت المال، وقتلوا من حسبعد أن وضعوا 
رح وقتلوا خمسين منهم صبراً بعد جسبعين شخصاً، غير من 

نتفوا شعره، ولحيته وضربوه أربعين ووأخذوا الوالي أسيراً، ، )١(األسر
نّهم خافوا أخاه سهل بن حنيف أالّ إشوطاً، وقد أفتت عائشة بقتله، 

لمدينة أن يقتص منهم، باألنصار اعلى األنصاري والي علي
  .، وهو في طريقه إلى البصرةاإلمامبلي، فالتحق فأطلقوا سراح الوا

نتصر اذا وبعد استيالء المعارضين على بيت المال، ودار الحكومة، ه
هاجموا فالقيس وبكر بن وائل للوالي، وأصحابه،  جماعة من عبد

أيدي بأصحاب الجمل وسالت دماء كثيرة، وقد سقطت البصرة 
  !أصحاب الجمل بعد هذه الحادثة

عارضون حول من يصلّي بهم، حتى تدافع الزبير اختلف المو
طلحة ساعة حتى فات وقت الصالة، ثم اتفقوا على أن يصلي عبد و

ن الزبير فريضة، ومحمد بن طلحة فريضة، ولكنهم اختلفوا على باهللا 
  .)٢(مامة أول صالة، ثم اقترعا، فصلّى ابن طلحة أول صالةإ

ن أهل الكوفة، اآلالف مفي ذي قار التحق بأمير المؤمنينو
خطبهم وكشف لهم عن حقيقة األحداث، حتى إذا بلغوا البصرة ف

                                           
  .٣٥٨ :٢مروج الذهب )١(
  .، بترجمة محمد بن طلحة، ولدى المسعودى مثل ذلك٣٩: ٥طبقات ابن سعد )٢(
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حريصاً على حماية أرواح المسلمين ودمائهم ما إلماماكان 
لى ذلك سبيالً، رغم قتل العشرات من أصحابه، ونهب بيت إاستطاع 
تعذيب واليه على البصرة صاحب رسول اهللا عثمان بن والمال، 
  !حنيف

إلى بذل جهوده من أجل بصرة بادر اإلمامبعد وصوله الف
عالجة الموقف ببصيرة وهدوء، فأرسل عبد اهللا بن عباس إلى كل م

، رغم كل ما أبداه اإلصرارائشة، والزبير، وطلحة فلم يجد غير عمن 
  .)١(باس من ليونة، وما قدمه من حجج دامغةعابن 

ما أرسل صعصعة بن صوحان بكتاب إليهم، يدعوهم إلى اهللا ك
عالى وإلى تعظيم حرماته، ويحذرهم من مغبة أفعالهم، فلم يجد ت

فلما عاد إلى ..  على ارتكاب المنكرواإلصرارلتجبر، والكبرياء اغير 
  :، قال لهاإلمام

  ما وراءك يا صعصعة؟

  !يا أمير المؤمنين رأيت قوماً ما يريدون إالّ قتالك: الق

  .)٢(اهللا المستعان: قالف

بذل وسع لعالج الموقف، وتهدئة األمور، يبينما كان اإلمامو
 الحجة، كان المعارضون من أصحاب الجمل يقودون حملة وإلقاء

                                           
  .للشيخ المفيد، ٣١٨-٣١٤ : الحظ تلك الحوارات في كتاب الجمل )١(
  .٣١٤-٣١٣ :نفس المصدر )٢(
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،  واسعة لتحريض الناس على حرب أمير المؤمنينإعالمية
شتى التهم كقتل عثمان، وتحريض الناس عليه، وأخذ البيعة بواتهامه 

  ...لناس قهراً إلى ذلكامن 

هم تتواصل، تتحدث عائشة فيليها كانت أحاديثهم تترى، وخطبو
  ..لزبير، ثّم طلحة، ثّم عبد اهللا بن الزبيرا

، ومكرهم، ضرع إلى اهللا عزّ وجل إصرارهملّما رأى اإلمامو
يه بالتراب خدفقد صلّى أربع ركعات، ثّم عفر ؛ هذا الدعاء الخاشعب
  :)١(تى خالط دمعه التراب، ثم رفع يديه بالدعاء الخاشع التاليح

م رّب السموات وما أظلت، واألرضين وما أقلّت، ورّب اللّه«
لعرش العظيم، هذه البصرة أسألك من خيرها، وأعوذ بك من شرها، ا
للّهم أنزلنا فيها خير منزل وأنت خير المنزلين، اللّهم إن هؤالء القوم ا
د خلعوا طاعتي، وبغوا علي، ونكثوا بيعتي، اللّهّم أحقن دماء ق
  .»لمسلمينا

لهم من يدعوهم إلى اهللا عزّ وجل، وهو يحمل نسخة ّم أرسل ث
  ...لقرآن الكريم، فرموه فقتلوهامن 

 أميروحتى قتلوا عدداً منهم، ّم أطلقوا نبالهم على جبهة اإلمامث
  . يوصي بالهدوء، والتحمل، واالستعانة باهللانيالمؤمن

                                           
  .٣٦١ :٢مروج الذهب )١(
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قد أرسل إليهم عبد اهللا بن العباس بمصحف يدعوهم إلى اهللا و
  ...)١( على الشرواإلصرارلم يجد غير العناد، ف عزّ وجل

لما لم يجد اإلمام بداً من القتال خطب في الناس وحرضهم على ف
  .)٢(لصبر، وقتال الناكثين بنفس مطمئنةا

اللّهّم إليك « : وقالعزّ وجلثم رفع يديه بالضراعة إلى اهللا 
لقلوب وتقّربت إليك اشخصت األبصار وُبسطت األيدي وأفضت 

 َبْينَنَا َوَبْيَن قَْوِمنَا ِبالَْحقِّ َوأَنتَ خَْيُر ْحَربَّنَا افْتَ} عمالباأل
  .)٤(»)٣({الْفَاِتِحيَن

أيها الناس ال تقتلوا مدبراً، وال تجهزوا على جريح، وال «: ّم نادىث
  .)٥(»كشفوا عورة، وال تهيجوا امرأة، وال تمثلوا بقتيلت

أيها «: ين الصفّين فقالقبل اندالع القتال قام عمار بن ياسر بو
لناس، ما أنصفتم نبيكم حين كففتم عقائلكم في الخدور وأبرزتم ا
، وعائشة على جمل في َهْودج من دفوف الخشب »قيلته للسيوفع
د ألبسوه المسوح وجلود البقر، وجعلوا دونه اللبود، وقد غشي ق

                                           
  .٣٣٦: الجمل )١(
  .٣٣٦ :الجمل )٢(
   .٨٩: األعراف )٣(
  .٣٤١: الجمل )٤(
  .٣٣٤ :نفس المصدر )٥(
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إلى ماذا تدعين؟ : لك بالدروع، فدنا عمار من موضعها، فنادىذعلى 
قاتل اهللا في هذا اليوم الباغي : لى الطلب بدم عثمان، فقالإ: قالت

  .)١(»غير الحقبوالطالب 

، فخطب في أصحابه رافعاً اشتد رمي النبال على جبهة اإلمامو
أيها الناس، إذا هزمتموهم فال تجهزوا على جريح، وال « :وتهص

 تكشفوا عورة، سيراً، وال تتبعوا مولّياً، وال تطلبوا مدبراً، والأتقتلوا 
مثلوا بقتيل، وال تهتكوا ستراً، وال تقربوا شيئاً من أموالهم إالّ ما توال 

جدونه في عسكرهم من سالح أو كُراع أو عبد أو أمة، وما سوى ت
  .)٢(»هو ميراث لورثتهم على كتاب اهللافذلك 

بالزبير في  في هذه الساعات الحرجة كان لقاء أمير المؤمنينو
حتى اعتنق كل منهما صاحبه،  م حيث دعاه اإلمااحة المعركة،س
  :جرى بينهما الحوار التاليو

دم عثمان، : ؟ قالما الذي أخرجك! ويحك يا زبير« :ال عليق
في قتل اهللا أوالنا بدم عثمان، أما تذكر يوم لقيت رسول اهللا :الق
ني بياضة وهو راكب حماره، فضحك إلي رسول اهللا، وضحكت ب

يا رسول اهللا ما يدع عليٌّ زهوه، فقال :  فقلت أنتأنت معه،وإليه، 
: إني واهللا ألحبه، فقال لك: فقلت. ه زهو، أتحبه يا زبيربليس : لك

                                           
  .٣٦٢: ٢مروج الذهب )١(
  .٣٦٢: ٢مروج الذهب )٢(
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استغفر اهللا، واهللا لو : فقال الزبير .تقاتله وأنت له ظالمسإنك واهللا 
وكيف أرجع اآلن : فقال يا زبير ارجع، :رجت، فقال لهخذكرتها ما 
يا زبير  :بطان؟ هذا واهللا العار الذي ال يغسل، فقاللقتا الحوقد التقت 

  .)١(»بل أن تجمع العار والنار، فرجع الزبيرقارجع بالعار 

من جهد اندلع القتال بين الجبهتين رغم كل ما بذله اإلمامو
منعه ولم يدم إالّ يوماً واحداً حيث قتل اآلالف من الجانبين، كان ل
زبير، وقتل طلحة، قتله مروان لهم من أصحاب الجمل، كما قتل الج

ّن طلحة كان إلحكم ثأراً لعثمان، ألن بني أمية كانوا ال يشكون ابن 
  ...تل عثمانقوراء 

  :بعد توقف المعركة جرى ما يليو

عفواً عاماً عن جميع األسرى والهاربين ـ أصدر اإلمام١
  .المشاركين في العدوان، بما فيهم مروان، وعبد اهللا بن الزبيرو

فا عن عائشة، وتعهد رعايتها بواسطة أخيها محمد بن أبي ـ ع٢
، وأنزلها على أشرف بيت من بيوت كر، بأمر من أمير المؤمنينب
  .هل البصرة، حيث أظهرت عائشة امتنانها لموقفه الشريف، بعد ذلكأ

عادة األموال التي غنمت إلى أصحابها، إأمراً بـ أصدر اإلمام٣
  .، من أقربائهمإن لم يكن لها أهل فللورثةف

                                           
  .٣٦٣ :٢مروج الذهب )١(
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ـ أرسل عائشة ومن تحب إلى المدينة معززة مكرمة، وسار معها ٤
إلى خارج البصرة مودعاً وقد رافقتها مجموعة من النساء أوالدهو
  .الرحمن كراماً لها، وكان معها أخوها عبدإ

ـ أمر بدفن القتلى، ولم يظهر شماتة بأحد منهم أبداً، وقد ٥
مكان لقد أصبح أبو محمد بهذا ال« :لحة، وهو فوق الترابطخاطب 
اهللا لقد كنت أكره أن تكون قريش قتلى تحت بطون وأما ! غريباً

مناف، وأفلتتني أعيان بني  دركت وتري من بني عبدأ! الكواكب
  .)١(»عناقهم إلى أمر لم يكونوا أهله فوقصواألقد أتلعوا . ُجمح

اية ال بأس هنا من ذكر بعض الوثائق التاريخية الخاصة بنهو
من قرارات، وما اتخذه من مواقف لحرب، وما أصدر اإلماما
الّ يجهز على جريح، وال يتبع ثّم نادى منادي علّي أ« ية عاليةنسانإ
ولٍّ، وال يطعن في وجه مدبر، ومن ألقى السالح فهو آمن، ومن م

  .ثّم أّمن األسود واألحمر. ابه فهو آمنبأغلق 

تحلّن فرج وال مال، وانظروا وال يس :العمال جاء ما يلي في كنزو
ضر به الحرب من آنية فاقبضوه، وما كان سوى ذلك فهو حما 

ال يطلبّن عبد خارجاً من العسكر وما كان من داّبة أو سالح ولورثته، 
كم، وليس لكم أُمُّ ولد، والمواريث على فرائض اهللا، وأّي امرأة لفهو 
  .وجها فلتعتّد أربعة أشهر وعشراًزقتل 

                                           
  .٢١٩، كالم ٣٣٧: نهج البالغة )١(
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  تحلُّ لنا دماؤهم وال تحلُّ لنا نساؤهم؟! ا أمير المؤمنيني: الواق

  .كذلك السيرة في أهل القبلة، فخاصموه: قالف

فهاتوا سهامكم وأقرعوا على عائشة فهي رأس األمر  :الق
  .نستغفر اهللا، فخصمهم علّي: فعرفوا وقالوا، قائدهمو

 نمّن عليهم بشهادة أن ال إله إالّ اهللا :قال علّي يوم الجملو
  .)١(»ألبناء من اآلباءاونوّرث 

א  

قد انتهت معركة الجمل، التي أخذت اسمها التاريخي من جمل ل
أمير ائشة الذي كانت تركبه، وتحرض الناس من فوقه على علي ع

، فكانت نداءاتها كالنار في الهشيم، وقد قتل المئات المؤمنين
  ...هللالها، بسبب كونها زوجة لرسول افاعاً عن جمد

قد تركت هذه الحرب آثاراً عميقة في تاريخ المسلمين لن تنتهي و
  : نذكر من نتائج تلك الحرب ما يليأنتى قيام الساعة، ويمكننا ح

هـ، ٣٦ي اندلعت في جمادى اآلخرة عام ّن هذه المعركة التإـ ١
ما صحبها من تحضير، وما أعقبها من آثار قد كانت السبب في كل و
  ن وحرب النهروان، وظهور ـرب صفيـا من آالم كحـرى بعدهجا ـم

                                           
  .، عن أسانيده٢٤٤ :١أحاديث أّم المؤمنين عائشة )١(
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  .لخوارج، وانتصار الطلقاء، واستشهاد أمير المؤمنينا

رساء قواعد الدولة األموية التي إّن معركة الجمل تسببت في إـ ٢
 )الجمل(ال  ان معاوية يهيئ األسباب لقيامها في بالد الشام ولوك

ّن التاريخ يحدثنا إية، فأن يتفرغ لتلك الفتنة األمووسع عليبلكان 
ّن يفاجئ معاوية بهجوم كاسح أكان من أولوياته إلمام علياّن أ

لك الوجود التحريفي في بالد الشام، ولكن أصحاب الجمل ذلينهي 
ن إولذا ف.. وبين تحقيق ذلك األمل التاريخي الكبيرن علييبحالوا 

شغال إعاوية كان يحرض أصحاب الجمل وغيرهم على م
  ..كي ينهك قوته شيئاً فشيئاًلاإلمام

ـ لقد خسر اإلسالم، والمسلمون، واإلنسانية جمعاء أخصب ٣
رصة في حياتها من أجل أن ترى النور، والهدى، والعدل، والكرامة ف
قيادتها، ن خالل التجربة اإلنسانية العظيمة التي يباشر اإلمامم
ضاعت عليها أجل الفرص، وأعظم الظروف من أجل أن ترى و

  ..جسداً في دنيا الواقعمق الح

ـ لقد تسببت معركة الجمل في تمزيق وحدة المسلمين، ٤
عضهم على قتل بعض بشكل صريح ولّبست عليهم الحق بأت وجّر

  .ريق الهدى على أكثرهمطوأضاعت 

   الرأسماليةـ كان المعركة انتكاسة في تاريخ اإلنسان، حيث عادت٥
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مسيرة المسلمين من خالل لرأسمالية الجاهلية، واالستعباد تحكم ا
  .لحكم األموي المنحرف عن حقائق التنزيلا

قد أوضح لألمة، واألجيال القادمة كيف ّن علياًأذا وال ننسى ه
  ..جب أن يتعامل الحاكم مع معارضيه، وأموالهم، وأعراضهم وأنفسهمي

يعتبر البيت األموي، من أكثر  :لحزب األموي، وكارثة صفينا ـ٢
تحجراً في وجه الرسالة اإلسالمية، وقد ظل هذا لبيوت العربية ا

لمتحجر، يقاوم اإلسالم باللسان، والسنان، منذ أن شع نوره االبيت 
  ...لمكرمة وظل يتعقبه بالعدوان، دعوة، ورسالة، ودولةافي مكة 

ضرابهم لتيار اإلسالم اقد انحنى أبو سفيان، ومعاوية، وهند، وو
تح اهللا مكة للمسلمين، في رمضان ن غمر الجزيرة العربية يوم فأبعد 
، حيث دخلوا اإلسالم مع من دخل من الطلقاء على  هـ٨ام عمن 

  ...ي القلب، وسوء طويةفدخل 

المؤرخون يتحدثون فيما بقى من وثائق تاريخية أن أبا سفيان و
 الشهادتين، نطق بأوالهما إعالنين عرض عليه رسول اهللاح
وقد ظل بنو » إن في النفس منها شيئاً« )١(:اعترض على الثانية، قائالًو
مية غير منسجمين مع روح اإلسالم، ولم ينصهروا في قيمه ومبادئه أ
ّن أبا سفيان نفسه ظل يعلن كفره باإلسالم ورسوله إلى إبداً، حتى أ

                                           
  .م١٩٦٥، ط بيروت، ابن األثير، ٢٤٥: ٢الكامل في التاريخ )١(
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خر حياته، كلما أمن من العقاب فبعد بيعة الخليفة، عثمان بالخالفة، آ
ّن الخالفة إ! ا معشر بني أميةي: خل أبو سفيان على عثمان، فقالد
ليكم، إارت في تيم، وعدي، حتى طمعت فيها، وقد صارت ص
ما من جنة، وال نار، ! تلقفوها بينكم تلقف الصبي الكرة، فواهللاف

  .)١(قم عني، فعل اهللا بك، وفعل: ه عثمانبفصاح 

ما معاوية بن أبي سفيان، فهو على سر أبيه، فقد تلفظ بالشهادتين أ
طار إهد بها تحت ظالل السيوف بعد الفتح، ودخل في من من تشض
  ...لجماعة المسلمة ضمن الطلقاء، وكان من المؤلفة قلوبهما

 ،ألحزابا، وأباه، وأخاه يوم معاوية هو الذي لعنه رسول اهللاو
طنه، حتى بن ال يشبع اهللا تعالى أعليه وهو الذي دعا رسول اهللا

ليوم مراراً، اع، وكان يأكل في ّن معاوية كان يأكل حتى يكل فال يشبإ
  .)٢(لحقتني دعوة رسول اهللاأ: ويقول

: ، وفي عمرو بن العاصعاوية هو الذي قال فيه رسول اهللامو
نّهما ال يجتمعان على خير إإذا رأيتموهما اجتمعا، ففرقوا بينهما، ف«
  هما فيـاللّهم اركس«: ا رسول اهللاـوهما اللذان قال فيهم، )٣(»بداًأ

                                           
  .لنجفا، للمقريزي، ط ٢٠: ، النزاع والتخاصم٦٩٠: ، االستيعاب٣٥٦-٣٥٥: ٦األغاني )١(
، مسند ٥٣٢: ١، أنساب األشراف، باب من لعنه النبي٢٧: ٨صحيح مسلم )٢(

  .، وغيرها٢٧٤٦حديث : لطيالسيا
  .، وغيره٤٢١: ٤مسند أحمد )٣(
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  .)١(»ة ركساً، ودعهما إلى النار دّعاًلفتنا

ّن معاوية ظل يشرب الخمر جهاراً أيام أتشير الوثائق التاريخية و
مارته في الشام، وأيام خالفته كذلك، فقد أخرج أحمد بن حنبل في أ
دخلت أنا وأبي على معاوية، : سنده عن عبد اهللا بن بريدة قالم
شرب فكلنا، ثم أتينا بالشراب، أجلسنا على الفرش، ثم أتينا بالطعام، فأف

  .)٢(ما شربته منذ حّرمه رسول اهللا: يمعاوية، ثم ناول أبي، فقال أب

ّن إكانت أحمال الخمر ترد إلى معاوية بشكل مكشوف، حتى و
لصحابي عبادة بن الصامت أخذ شفرة، ولم يترك راوية خمر إالّ ا
من وقد تكررت مشاهدة أحمال الخمر ، )٣(فرقها أمام الناسو

خرين كعبد اهللا بن سهل بن زيد األنصاري، فاستنكر تلك آصحابة 
  ..نكارها، ثم فرق الروايا برمحهإدعا إلى والحالة، 

قد فقد هذا البيت بعض مواقعه بعد فتح مكة المكرمة لسنتين أو ل
  .ة اإلسالمية، بعد وفاة رسول اهللاالث، ثّم عاد يتسلق الهرم في التجربث

الفرص حين عهد الخليفة أبو بكر بوالية ما قد توفرت له أفضل و
تح من أقاليم بالد الشام إلى يزيد بن أبي سفيان، وبعد وفاته ف

                                           
بن الصامت، وفي كتاب صفين، ، عن الصحابي عبادة ٣٤٦-٣٤٥: ٤العقد الفريد )١(
  .٣٢٥: ٥، مسند أحمد٢٤٥
  .٢١٣ :٧، وأنظر تاريخ ابن عساكر٣٤٧ :٥مسند أحمد )٢(
  .٢١٢-٢١١ :٧تهذيب ابن عساكر )٣(
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الطاعون عهدت والية الشام كلها إلى أخيه معاوية بن أبي سفيان، ب
  !ذلك من قبل عمرو

رساء قواعد إمنذ األيام األولى لواليته في الشام عمد معاوية إلى و
  ...ني أمّية في أهم البلدان المفتوحة، وأكثرها غنًىولة المستقبل لبد

لقد كّيف معاوية اإلسالم في تلك البقاع حسب مقتضيات و
  ... الغنياإلقليملروم البيزنطيين التي كانت قائمة في ذلك احضارة 

قد كان الغساسنة ومن إليهم من قبائل العرب قد عاشوا دهراً ف
مركباً حضارياً من ويالً تحت الحكم القيصري الذي أنتج ط

لمحرفة والوثنية، في العبادة، واألخالق العامة، والحكم، االمسيحية 
  ...النشاط االقتصادي وما إلى ذلكووالسياسة، 

كان ذلك المجتمع مستقراً بدرجة عالية، ولم يستطع الفتح و
إلسالمي أن يحدث تغييراً جذرياً في مجتمع بالد الشام، ألن مواقع ا
م، والثقافة وما إلى ذلك توالّها رمز الطلقاء معاوية لتوجيه، والحكا

بي سفيان ومن إليه، وكان يحول بين الصحابة الهادفين للتغيير أبن 
لك المجتمع، وبين أهدافهم، حيث طارد عبادة بن الصامت، ذفي 
الرحمن بن سهل بن زيد األنصاري، وأبا ذر الغفاري، الذين  عبدو

  ..حقائق اإلسالم، وهديهحاوالت لتبصير الناس بمبذلوا 

قد وفرت الخالفة اإلسالمية منذ عهد عمر بن الخطّاب كافة ل
لفرص لقيام دولة أموية في بالد الشام، بدماء المسلمين، وجهودهم، ا
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 الهائلة التي تتمتع اإلمكاناتلى النمط القيصري، واستثمر معاوية ع
أموي يخلط  قواعد تلك الدولة، وتكريس نظام إلرساءها بالد الشام ب
ين المظاهر اإلسالمية، والموروث الجاهلي، كما كان المجتمع ب
ّن الحكم اإلسالمي كان يعتمد نظام ألبيزنطي الرومي تماماً، وحيث ا
لواليات الذي يشبه الحالة الكونفدرالية من بعض الوجوه، أو ا
ّن الواليات كان بمقدورها أن تنظم شؤونها بعيداً عن إ ف،لكومنولثا
مركز الدولة في العاصمة، وقد بلغ أن بعض الواليات كادت أثير ت
ستقل عن سياسة الدولة العامة، وتوجهاتها، ولم يبق من عالقتها ت
الحكم المركزي إالّ االعتراف بالخليفة كرمز عام للدولة، عالوة على ب
قديم نسبة من المال من خالل ما يجمعه الوالي من خراج الوالية ت

ها المالية األخرى كالغنائم أو الجزية، وكان في أو زكاتها أو مصادر
  .ل والية جيشها، وبيت مالها، وجباة مالها، وشرطتها، وما إلى ذلكك

ّن هذه الحالة اإلدارية التي كانت تحكم الدولة اإلسالمية شجعت إ
 أو ،لوالة الطموحين على تكوين كيان سياسي، وإداري خاص بهما
  ..بهم الفقهيةأحزابهم، أو عشائرهم، أو مذاهب

قليماً إقد نجح معاوية نجاحاً منقطع النظير في جعل بالد الشام ل
 حتى ، ورؤاه االنفصالية الخطيرة، وثقافته الخاصة،غلقاً لمصالحهم
  يريدستطاع بعبقرية ودهاء فريد أن يصوغ الناس في الشام وفقاً لما ا
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  . أو سياسي آخر،هم أي تأثير ثقافييغلق أمامو

 الثقافية التي تركها معاوية والحزب األموي في الشام لعمق اآلثارو
  :ذكر نموذجينن

بعد سقوط الدولة األموية، وقيام دولة بني العباس، جيء بجمع  {
العباس  ن شيوخ الشام، فأدخلوا على أول خليفة عباسي هو أبوم
من أهل بيت إالّ لسفاح، فأقسموا له أنهم ما علموا لرسول اهللا
  .ني أميةب

 معاوية كان يروج على لسان المرتزقة في بالد الشام أن ّنإ {
، رسول اهللا: أمتي على الوحي ثالثةأمناء : كان يقولسول اهللار

  .)١(وجبريل، ومعاوية

بناء على نجاح تلك المهمة الحضارية التي أنجزها معاوية في و
قليم الشام، فقد كان حريصاً أن يباشر أوصياؤه من بعده الحفاظ إ

نجاز الخطير، فقد أوصى معاوية ولده يزيد قبل موته  اإللكذعلى 
أوصيك بوصية، فأنت بخير مادمت على حفظها، ! يا بني«: بما يلي
نّهم منك، وأنت منهم، فمن قدم عليك منهم، إأهل الشام، فبأوصيك 
من غاب فاطلع على خبره، فإذا دهمك عدو فسْر بهم، فإذا وفأكرمه، 
  ذا أقاموا في غير أوطانهم، تخلقوا بغيرردهم إلى بلدهم، فإفظفرت، 

                                           
  .١٣٧: شيخ المضيرة أبو هريرة الدوسي )١(
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  .)١(»خالقهمأ

لقد كان أكثر الخلفاء مسؤولية أمام التاريخ بسبب ما فعله معاوية و
مر بن الخطّاب، ثّم عثمان، فإن الخليفة عمر حين زار بالد الشام ع
ستقبله معاوية بزي ملوك الروم، وأبهتهم، فلم يكترث عمر كثيراً لما ا
ولم يحاسبه على تجاوزاته كما كان يفعل مع والته آه من معاوية، ر
آلخرين، ويقتص منهم بأقل من ذلك بكثير، لقد تلقاه معاوية ا

  أنت صاحب هذا الموكب العظيم؟: ظيم، فقال له عمرعبموكب 

  !نعم يا أمير المؤمنين: الق

  مع ما بلغني من وقوف ذوي الحاجات ببابك؟: الق

  .مع ما يبلغك من ذلك: الق

  وِلَم تفعل هذا؟: الق

نحن بأرض جواسيس العدو بها كثير، فيجب أن : ال معاويةق
  .)٢(ز السلطان ما نرهبهعنظهر 

كان معاوية يرفل بالنعيم، ويلبس الديباج، ويطول وقوف و
ا ـلمحتاجين ببابه ولكنه مع كل ذلك لم يحاسبه الخليفة عمر، كما

   م بالدفاع عنحاسب والته، ويشاطرهم أموالهم دون السماح لهيكان 
                                           

ن ع، للمؤلف، نقالً ٤٤-٤٣: ، العقدة القرشية١٢: الفخري في اآلداب السلطانية )١(
  .فمقتل أبي مخن

  .غيرهماو، ٤١٣: ٣صابةالبر، اإل ، البن عبد٢٥٣: ١ترجمة معاوية في االستيعاب )٢(
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  !صادر تلك األموالم

، والفرص، ما لم اإلمكاناتر الخليفة عمر لواليه معاوية من قد وفّل
وفر جزء يسيراً منها ألي من والته، أو عماله على األمصار أبداً، ي

ل هذا الموضوع سراً لم يجد الكثيرون جواباً له حتى ذهبت ضوقد 
ّن الخليفة عمر، وهو ألظنون هنا، وهناك، فهل من المعقول ابهم 

ن تقنعه حكاية أشديد على الوالة، ومحاسب عنيد لهم وحاذق، 
رضه فيها جواسيس للعدو، فالبّد أن يتظاهر بالقوة، أّن أمعاوية 

كسرى العرب، بسبب : يرهب العدو، مع انّه هو ذاته سماهلواالنتفاخ، 
  !!نفاقه، وترفه وأبهة ملكهإوغطرسته، 

قد حظيت بالخصب، ، )١(نة في القرآنّن تلك الشجرة الملعوإ
قليم، وتؤسس دولة المنافقين، الرواء لتستطيل في ذلك اإلو
المنحرفين عن اإلسالم، بثوب إسالمي فضفاض، ورحم اهللا علي و

حين يصف هذه الطغمة األموية المنافقة بهذه بي طالبأبن 
ما أسلموا، ولكن .. « :لتي تغور في قلب الحقيقةاالكلمات 

تأكيداً ، )٢(»لكفر، فلما وجدوا أعواناً عليه أظهروهاوا، وأسروا استسلم
  ، ةـة الخبيثة، الغارقة في الجاهليـلكريم عن هذه الجماعالمفهوم القرآن 

                                           
سراء، آية من سورة اإل {َوالشََّجَرةَ الَْملُْعونَةَ ِفي القُْرآِن..}: أنظر تفسير قوله تعالى )١(
  .ّن المراد بها بنو أمّيةأ، و٦٠

  .١٧، نص٣٧٤: نهج البالغة )٢(
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  .الردةووالرجعية، 
قد تفتحت أبواب المستقبل على مصاريعها لتلك الجماعة، عندما ل
 معاوية ولى عثمان بن عفان خالفة المسلمين، حيث وسع من ملكت
 اإلقليمي بالد الشام ووفر له كل الصالحيات، وأطلق يده في ذلك ف
لغني، الواسع فانطلق معاوية ذلك اإلنسان الداهية الطموح على ا
جيته، ال يردعه رادع، وال يحول بينه، وبين تحقيق أهدافه أحد، س
ميكافيلية موغلة في المكر، والدهاء، واستعمال كل األساليب ب
قيق األهداف الفئوية الخبيثة، فال قيمة عند معاوية لقيم، لمتاحة لتحا
أخالق، وفضائل إالّ بقدر ما كانت توفر الخدمة ألهدافه، ولذا فانّه و
غم زندقته ـ كما يرى المعتزلة ـ وعدم إيمانه باإلسالم، ر

، كان يتظاهر عند الحاجة بالتدّين، والتقوى في مجتمع والرسول
وتعميه المادة، وتضلله بريق الدنانير، ومع لمقاييس الصحيحة، ايفقد 
 لمعاوية، أسدى الخليفة عثمان لعشيرته بني اإلمكاناتلك تتوفر 

دمة لتمكينهم في بالد المسلمين، حيث سخرت الدولة خأمية كل 
 بعض إّن العظيمة لقيام دولة بني أمية الكبرى، حتى إمكاناتهابكل 

اوية كانا لهما النصيب ّن مروان ومعألمؤرخين بقدر ما يعتقدون ا
غارة صدور الناس إألوفر في عملية قتل عثمان، األول بمكائده، وا
ليه، والثاني بتخلفه عن نصرته، حين طلب منه النصرة، حيث ع
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يشاً لنصرة الخليفة، من الشام بقيادة يزيد القسري، ولكنه جأرسل 
بقى خارج المدينة، يراقب الوضع عن كثب، وليس من يأمره أن 

  :تدخل لحماية الخليفة، فقد جاء في وصيته لذلك الجيشي أن حقه

إذا أتيت ذا خُشب ـ منطقة خارج المدينة ـ فأقم بها وال «
نني أنا الشاهد إتجاوزها، وال تقل الشاهد يرى ما ال يرى الغائب، فت
نّه صنع هذا عمداً ليقتل عثمان فيدعو إلى إ) وقيل(أنت الغائب، و
  .)١(»فسهن

 ما يحّمل بعض المؤرخين ـ وقبلهم صحابة وعلماء بقدر... قولأ
تل عثمان، فاّن البعض من عاوية ومروان، المسؤولية في قمـ 

حملون بني أمية مسؤولية قتل عمر بن الخطّاب نفسه ين الباحثي
 للمغيرة بن شعبة، الثقفي، وكان المغيرة من )عبد(كذلك بواسطة 

س بعيداً عن تأثيرات ن بني أمية، وهو ليمندماء معاوية ومقرباً 
  ..خططهموالمصالح األموية، 

ّن بني أمية، كانوا وراء تصفية الخليفتين أّن هذه االعتقادات تؤكد إ
طريقة ذكية لكي تتوفر األرضية لهم للتصدي لحكم المسلمين، ب
طالل حكم الخالفة، وهكذا كان لهم ما أقامة الحكم األموي على إو
  ...رادواأ

                                           
لى إ، شرح كتاب اإلمام علي١٥٤ :١٦، ابن أبي الحديد١٢٨٩: ٤تاريخ المدينة )١(

  .٣٧معاوية، رقم 
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الحزب األموي، وصفاً، دقيقاً، نينلقد وصف أمير المؤمو
تحسس من خالله، الخطر الحضاري الذي يحمله ذلك الحزب على ن
اضر األمة ومستقبلها، بما نفذوه من مشاريع، وما تبنوه من مكائد، ح
حول حقيقة تلك الحركة يقول أمير المؤمنين... خطط ماكرةو
، وإذا أدبرت ّن الفتن إذا أقبلت شّبهتإ« :لجاهلية المرتدة ما يليا

يعرفن مدبرات، يحمن حوم الرياح، يصبن ونّبهت، ينكرن مقبالت، 
خوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية، أبلداً ويخطئن بلداً، أال واّن 

مت خطّتها، وخصّت بلّيتها، وأصاب البالء ع: نّها فتنة عمياء مظلمةإف
ّن بني أمية وأيم اهللا لتجد. لبالء من عمي عنهاامن أبصر فيها، وأخطأ 

تعذم بفيها، وتخبط بيدها، : الناب الضروسكلكم أرباب سوء بعدي، 
ّرها، اليزالون بكم حتى ال يتركوا منكم إالّ دوتزبن برجلها، وتمنع 

يكون  يزال بالؤهم عنكم حتى ال وال. همبنافعاً لهم، أو غير ضائر 
انتصار العبد من رّبه، والصاحب من كانتصار أحدكم منهم إالّ 

وهاء مخشية، وِقطعاً جاهلية، ليس شستصحبه، ترد عليكم فتنتهم م
  .فيها مناُر هدًى، وال علم يرى

حن أهل البيت منها بمنجاة، ولسنا فيها بدعاة، ثم يفّرجها اهللا ن
نكم كتفريج األديم، بمن يسومهم خسفاً، ويسوقهم عنفاً، ويسقيهم ع
الّ الخوف، فعند كأس مصّبرة ال يعطيهم إالّ السيف، وال يحلسهم إب
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لك تود قريش ـ بالدنيا وما فيها ـ لو يرونني مقاماً واحداً، ولو قدر ذ
  )١(»!زر جزور، ألقبل منهم ما أطلب اليوم بعضه فال يعطونيهج

، والحزب األموي قد قد جاءت الخالفة ألمير المؤمنينل
ن هذه األمة، وامتّد في وجودها، وأصبح أقوى التيارات متمكن 
  :كراً، وعمالً، وخططاً، وذلك لعدة مقومات توفرت لهففيها المؤثرة 

مروان، ومعاوية : ـ توفر كادر منظم قوي، لدى هذه الحركة مثل١
  .الوليد، وأمثالهمو

ـ امتدادات اجتماعية، وسياسية لذلك الحزب في األمة، وقواها ٢
لعشائرية، والسياسية، والعلمية كالمحدثين، والرواة، والشعراء، ا
  .دة، والوالة، والقضاةالقاو

موال أمكانات مالية هائلة وفرها لهم والة عثمان الذين سرقوا إـ ٣
نذ مبيت مال المسلمين، وثروة بالد الشام التي يتحكم فيها معاوية 

  ...بداية عهد عمر بن الخطّاب

أخالق بـ خطط سياسية طموحة تعتمد المكر، والدهاء، وال تتقيد ٤
  ..لفئةاداً غير تحقيق المصلحة لهذه وال فضيلة، وال تعرف حدو

بعد قتل عثمان مباشرة فّرت رؤوس الحزب األموي إلى مكة أو ف
لشام، لتكون حرة في الحركة، والتخطيط، وجمع األنصار، لمواجهة ا

                                           
  .٩٣ خطبة :نهج البالغة )١(
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صالحية الكبرى التي يقودها أمير المؤمنين علي بن أبي لحركة اإلا
الة عثمان  وإقرارفكرة ، خصوصاً بعد أن رفض اإلمامالبط
  .ي مواقعهم ـ كما ارتأى المغيرة بن شعبة وآخرون ـ ف

كان يحتاج إلى قد يحلو للبعض أن يرى أن أمير المؤمنينو
 الوالة في مواقعهم، كمعاوية والوليد، أولئكلمداراة شيئاً ما فيقر ا
عبد اهللا بن عامر وغيرهم، ولكن ذلك األمر غير ممكن أبداً ال من و
  ..، وال من الناحية السياسيةلناحية المبدئيةا

، وتمسكه بقيم اإلسالم الحنيف ال تعطي ـ فمبدئية علي١
 الوالة كانوا من المنحرفين أخالقياً أولئكجاالً لذلك، خصوصاً وأن م
دينياً الذين كان منهم الخّمار، والمنحرف أخالقياً، والسارق لحقوق و
  .لناس وما إلى ذلكا

ن أسباب نقمة الجماهير على عثمان، ولئك الوالة كانوا مأّن إـ ٢
دارتهم، وتصرفهم الحرام بأموال المسلمين، إسوء أدبهم، وسوء ل

، وهو الذي أصحر للناس مكن أن يقرهم أمير المؤمنينيفكيف 
يطلب النصر بالجور أبداً وال يطلب الحكم بالظلم، وال يبتغي  الانّه 
  .لخالفة باالنحراف عن الحق قيد أنملةا

ولئك الوالة في مناصبهم حتى إذا كان لفترة محدودة أقرار إّن إـ ٣
  رـوزرها، ألن أي ظلم، واعتداء، وسوء أدب يظهل اإلمامـيتحمس
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  ..مسؤوالً عنه أمام اهللا عزّ وجل، وعموم األمةنهم، سيكون اإلمامم

ومه يمنذ  المنقذ الذي بشر به اإلماماإلصالحيّن المشروع إـ ٤
لحين، فكراً، وعمالً كعثمان بن حنيف، األول يتطلب رجاالً صا

سهل بن حنيف وعبد اهللا بن العباس، وعمار بن ياسر ومحمد بن و
كر وهاشم المرقال، وأمثالهم، وليس من الطبيعي أن يناط تنفيذ بأبي 

 الكبير بنماذج هابطة منافقة أرستقراطية، ال يهمها اإلصالحشروع م
ة، ومروان، والحارث بن صالح اإلسالم، واإلنسان من أمثال معاويم
لحكم، وغيرهم من الوصوليين الساقطين، المعادين لإلسالم ا
  !اإلنسانو

مكانها أن تعطي إّن المداراة بأّن افتراض بعض المؤرخين إ
رساء قواعده دولته، افتراض في غير محله، فرصاً أرحب إلعلياً

ميزة على سواه، فيغيب لمداراة ال تبقي ألمير المؤمنيناألن 
حت ركام االنحراف بينما كان هّمه أن يميز قيم اإلسالم عن توته ص

ينفض التراب عن التشريع اإللهي الذي اختص اهللا تعالى به وسواها، 
، فكفر به الظالمون، وحجبوه عن لى يد الرسول الخاتمعالعباد 

  ...لناسا

غير متيسرة أبداً، وال ّن المداراة في ظروف كظروف اإلمامإ
ليس و، ف المرجوة لوزير النبوة، وهارون أمة محمدحقق األهدات
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ختلط يأمامه إالّ الصراحة واألصحار بالحق دون مواربة، لكي ال 
... اإلنسانوهدى اهللا تعالى، بافتراءات المبطلين، أعداء اإلسالم، 

  ...وهكذا كان

دارية، واالقتصادية، والسياسية، اإلهكذا كانت خطط عليو
  ...ة فيهاريحة، واضحة، ال شائبص

معاوية إلى بيعته خليفة للمسلمين، أسوة هكذا دعا اإلمامو
  :على دعامتينالمسلمين، وقد اعتمد أمير المؤمنينب

هم الذين بايعوا أبا بكر وعمراً ّن الذين بايعوا اإلمامإـ أ 
عثمان من قبل، فالتزم معاوية ببيعتهم، وهم المهاجرون واألنصار و
أوسع بيعة نّورة، وكانت بيعة اإلماملمقيمون في المدينة الما
هدها المسلمون كما نعلم، حيث شاركت األمة في المدينة، إضافة ش
جماهير األمصار الذين حضروا األحداث التي ألمت بالعاصمة في ل
  ...أليام األخيرة من عهد عثمانا

هذا اللون من البيعة يعد أحد أعمدة دستور المسلمين الذي و
، فصار عرفاً سياسياً لديهم طوال سول اهللاعتمدوه منذ وفاة را
  ..)١(بع قرن، حتى اختيار أمير المؤمنين علير

                                           
، باب ٣٦٦: إلى معاوية بهذا الخصوص، نهج البالغةأنظر كتاب اإلمام علي )١(

  .لكتبا
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ن يظل أحد أقاليم الدولة اإلسالمية أنه، من غير الصحيح إـ  ـب
ارجاً عن سلطة الدولة المركزية التي يقودها أمير خ

بالخارطة السياسية ) الشام(قليم ن يلتحق ذلك اإلأفالبّد المؤمنين
 ليس ملكاً لمعاوية أو حزبه اإلقليملكبرى، فذلك الدولة اإلسالمية ل

  ..جماهير المسلمينلأبداً، وإنّما هو ملك 

في معركة الجمل، أرسل إلى بعد انتصار أمير المؤمنينو
إذا : رير بن عبد اهللا البجلي يطلب منه البيعة، فأجابه معاويةجمعاوية 

، وجعل له الخالفة بعد وفاته، ةإلمام بالد الشام ومصر جباياوهب له 
  !!بايعهينّه فإ

لم يكن اهللا ليراني أتخذ المضلين «: إلى جريركتب اإلمامف
  .)١(»ضداً، فإن بايعك الرجل ـ معاوية ـ وإالّ فأقِبلع

ّن معاوية أخذ البيعة من أهل الشام بالطلب بدم عثمان، وجهز إّم ث
صفين عند نهر فالتقت الجيوش في يشاً لقتال أمير المؤمنينج
  ...هـ٣٦ت في شهر ذي الحجة الحرام سنة لفراا

كانت قوات معاوية التي تقدرها بعض المصادر بثالثمائة ألف و
بأيام، قاتل قد احتلت شاطئ الفرات، قبل وصول جيش اإلمامم
وقواته من شرب  قد اتخذ معاوية قراراً بمنع أمير المؤمنينو

                                           
  .صادرهم، العالّمة السيد مرتضى العسكري، عن .٣٠٦: ١أحاديث أّم المؤمنين عائشة )١(
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ّن معاوية أصر على إه ماء فطلب ألصحابّن اإلمامأرغم والماء، 
فحرك » وال قطرة حتى يموتوا عطشاً«: )حرب المياه(ستعمل يأن 

فرقة من جيشه، فهزمت جيش القاسطين واحتلت أمير المؤمنين
أصدر ، إالّ أن أمير المؤمنينريعة النهر، فارتوى جيش اإلمامش
راره التاريخي أن يكون الماء لكال الفريقين، وليس من مبادئ ق
أن يكون الماء وسيلة لقتل الناس، وكسب الحرب، فأعظم ليع

  ...ن محارب نبيل، وأكرم به من ذي قلب كبيرمبعلي 

ون دمساعيه اإلنسانية، للحيلولة منذ تلك الساعات بذل اإلمامو
  :هراق دماء المسلمين، فاتبع األساليب الكريمة التاليةإ

ى، وصيانة وحدة أرسل وفداً إلى معاوية، يدعوه إلى اهللا تعال {
اذهبوا إلى هذا الرجل ـ معاوية ـ « :جماع األمةإالدخول في واألمة 

لى اهللا عزّ وجل، وإلى الطاعة، والجماعة، لعل اهللا تعالى أن إوادعوه 
: فأجاب معاوية بغطرسة، وبغي، )١(»يلتئم شمل هذه األمةويهديه، 

  .)٢(»ندي إالّ السيفعليس «

 أن يحصر القتال بين اإلمام: إلى معاويةأرسل اإلمام {
  لناس؟ال ـعالَم يقتت! يا معاوية«: معاوية فحسب حماية ألرواح الناسو

                                           
  .، ابن الصباغ المالكي٨٧: فصول المهمةال )١(
  .نفس المصدر والصفحة )٢(
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  .)١(»أبرز إلّي ودع الناس، فيكون األمر لمن غلب

أن يحصر الحرب في حدود المبارزات الفردية حاول اإلمام {
لمحدودة حين بدأ معاوية بالهجوم، ولكن الطاغية، أصّر على ا

  ..حرب، فاندلعت طوال أسبوعين بشكل رهيبلاتوسعة 

لما شعر معاوية بالهزيمة، حتى فكر بالفرار، تباحث مع عمرو ف
لعاص، فدبروا أمر رفع المصاحف، فرفعت جيوشه خمسمائة ابن 
إلى التحكيم، وإيقاف صحف على الرماح، ودعوا جبهة اإلمامم
  .لحربا

صاحف ّن رفع المأحاول أن يقنع جيشه ّن اإلمامإرغم و
 ما رفعت إالّ خوف الهزيمة، التي باتت مؤكدة إالّ أن )خدعة(
يقاف إأصرت على ضرورة جموعة كبيرة من جبهة اإلمامم
  .لحرب والقبول بالتحكيما

جاءت المرحلة التالية من تكريس المأساة حين أصّر الكثيرون و
على أن يمثلهم في التحكيم أبو موسى األشعري ن جيش اإلمامم
 كان معتزالً لإلمام، ولم يكن مقتنعاً بجدارة أمير نّهإغم ر

دارة الدولة بعد عثمان، بل كان يخذل الناس عن إبالمؤمنين
  ..إلمام عن والية الكوفةانصرته، حتى عزله 

                                           
  .٩٠: نفس المصدر )١(
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عبد أن يكون ممثله في التحكيم كان من رغبة أمير المؤمنينو
قبول   ـقد عصيتموني في أول األمر « : بن العباس دون األشعرياهللا

با أالتحكيم وإيقاف الحرب ـ فال تعصوني اآلن، ال أرى أن تولوا 
لغوغاء اإالّ أن  )١(»موسى الحكومة، فإنّه يضعف عن عمرو، ومكائده

سوء وأصرت على أبي موسى األشعري، الذي يمتاز بضعف الرأي، 
لخداع، االتدبير، خصوصاً، وانّه قبالة شخص ماكر ال يرعوي عن 

  !تراء هو عمرو بن العاصوالحيلة، واالف
منذ الساعات األولى للقاءات التي تمت بين الطرفين، كان عمرو و

ن هو حكم لصالح إن العاص يخادعه، فقد عرض عليه هدية ب
  !لم يستطع كسبه بذلكفمعاوية، 

ّم عرض عليه أن يخلعا علّياً ومعاوية، ثم يجعالن الخالفة ث
! ، وعدَّه رأياً حصيفاً موسى بذلكفرضي أبو!! ين المسلمينبشورى 

ومعاوية نه ابن العاص أن يتقّدم بالحديث فيخلع اإلماممثم طلب 
فقبل أبو موسى وخلع معاوية وأمير !! و ألنه أكبر سناًهوليبدأ 
انّه يخلع : ثّم تكلّم ابن العاص وأكد! مام الحاضرينأالمؤمنين

 أبو موسى وحينئذ شعر! عاوية خليفة، للمسلمينمعلّياً أيضاً، ويثبت 
ينهما النزاع، وضرب أحدهما اآلخر بالسوط وتسابا ببالخدعة، ووقع 

                                           
  .، مصدر سابق٩٦ :ابن الصباغ المالكي )١(
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فانسحب الطرفان، وقد فشل التحكيم، حيث ، )١(ينهمابوحال الناس 
استئناف الحرب على البغاة، بعد تلك الخديعة أمير المؤمنينقرر 

  !لتاريخية التي انطلت على األغبياء والسذجا

 ضطّر أمير المؤمنينإ : المارقيننشقاق الخوارج ومشكلةاـ ٣
حت ضغط الفتة المصاحف وانخداع غالبية أصحابه بالتحكيم أن ت
  ...وقف الحرب التي كادت أن تحسم الموقف لصالح اإلسالم، واألمةي

بعد أن كتبت مذكرة الهدنة بين الطرفين، وحدد موعد اجتماع و
الخطأ، بلحكمين في دومة الجندل، شعرت أعداد من جبهة اإلماما
وا يتحدثون عن ن االستجابة لمشروع التحكيم، وبدؤالحسرة، مو
سائرهم التي لم تؤِد إلى االنتصار، فيلوم بعضهم بعضاً، وهم خ

ال حكم إالّ : يف نحكّم الرجال بكتاب اهللا، ورفعوا شعارك: يقولون
باستئناف الحرب، وألّحوا عليه في البوا أمير المؤمنينطثّم ! هللا

ا توقع معاوية بأن رفع المصاحف ستؤدي ـ على األقل وقع موذلك، 
  !وتمزقها، إذا لم تنِه الحربختالف جبهة اإلماماـ إلى 

رفض استئناف الحرب، فالعهد مبدأ إسالمي لكن اإلمامو
 يجوز االفتئات عليه، وليس في قاموس علي خالقي أصيل الأ
  ...تعالىداع، وال مكر، وال تراجع عن مبدأ ثابت في كتاب اهللا خ

                                           
  .٢٥٦-٢٥٥: ٢ابن أبي الحديد )١(
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برام العهد ليس من حق أحد أن ينقضه إالّ أن تقع متغيرات إبعد و
لغي شرعية ذلك العهد، وتنسف مقوماته، كأن يخون الطرف اآلخر، ت
يجاهر بالتآمر، والتجاوز، كما فعل معاوية بعد التحكيم مباشرة و
تجريد وهجومه على اآلمنين الوادعين من مواطني الدولة اإلسالمية، و

لك تف فيهم حيث شاع الهلع في مختلف األقاليم بسبب السيو
مليات عالغارات كما حدث في اليمن، واألنبار وغيرها حيث جرت 

عالن إلى إإضافة ! بادة جماعية على أيدي المغيرين من جند معاويةإ
  !!معاوية نفسه خليفة على المسلمين

جماعة من الرافضين لصحيفة العهد قد جاء أمير المؤمنينف
ال نرضى بأن يحكّم الرجال في دين «: تحكيم، ورفعوا أصواتهمالو
ن اهللا قد أمضى حكمه في معاوية وأصحابه أن يقتلوا أو يدخلوا إ. اهللا

كمنا عليهم، وقد كنّا زللنا وأخطأنا حين رضينا بالحكمين، حتحت 
نا زللنا وخطؤنا فرجعنا إلى اهللا وتبنا، فارجع أنت يا علّي لوقد بان 

: فقال علّي. تب إلى اهللا كما تبنا، وإالّ برئنا منكو، كما رجعنا
 :أليس اهللا تعالى قد قال! لّرضا والميثاق والعهد نرجعاأبعد ! ويحكم

أَْوفوا ِبَعْهِد اِهللا إذَا َعاَهْدتْم َوال تَنْقُضُوا و}: وقال، )١({الُعقُوِدِبْوفُوا أَ}
  !)٢({ليكُم كَفيالً َجعلتُُم اَهللا َعأليماَن بعَد تَوكيِدها َوقَدا

                                           
  .١: المائدة )١(
  .٩١: النحل )٢(
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ن يرجع، وأبت الخوارج إالّ تضليل التحكيم والطعن أفأبى علّي 
  .)١(»فيه

ما أيا أمير المؤمنين، «: ، وقالجاء محمد بن جريش إلى اإلمامو
الً، ذفواهللا إني ألخاف أن يورث ! إلى الرجوع عن هذا الكتاب سبيل

  .)٢(»ذا ال يحلإّن ه! أبعد أن كتبناه ننقضه: فقال أمير المؤمنين

إن لم ولئك الغافلون على هواهم، وأعلنوا كفر اإلمامأقد أصر ل
  !!تْب من قبوله بالتحكيم، ويشهد على نفسه بالكفري

ولئك أبجيوشه إلى الكوفة، انفصل عنه بعد عودة اإلمامو
جاهروا ولمعترضون على الصلح، وكانوا من مواطني الكوفة، والبصرة، ا

خطهم الفكري ب عموم المسلمين ممن لم يندمج بأفكارهم تلك فكفروا
أصحابه، وعلياً، ووالسياسي، حيث كفروا أهل الجمل، ومعاوية، 

 )القتل(، ومفهوم )التكفير(وجبهته وعثمان وغيره، وهكذا ظهرت فكرة 
منذ ذلك التاريخ ظهر ولكل مخالف في رأي فقهي خاص أو عام، 

  ...لمسلمينا من )أصحاب الكبائر(مفهوم تكفير 

 بتنفيذ مبادئهم في الواقع العملي، بدؤوا حتى أولئكتعاظم خطر و
.. يث قطعوا الطرق، فقتلوا األبرياء، وولغوا في دماء المؤمنينح

فكار هؤالء تشبه أفكار األحزاب السياسية المراهقة التي أوكانت 
                                           

  .٣٣٨: ١شرح النهج )١(
  .٣٣٩-٣٣٨: ٢شرح النهج ، نصر بن مزاحم،٥٩٦: وقعة صفين )٢(
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لدان كثيرة من عالمنا الحديث، كما تتماثل شعاراتهم مع بظهرت في 
  ...ماًماتشعاراتهم 

ن فيهم من يسمون بقراء المصر، وذوي الجباه السود من أرغم ف
ثرة العبادة إالّ أن تلك التالوة، وتلك العبادة السطحية، ك
المسطحة ال توفر فرصاً للوعي العميق وال فهم روح  التالوةو

حقائق الواقع، ومسيرة األحداث، فالعبادة، أو التالوة واإلسالم، 
  ...منين الواعين للحق، العارفين بزمانهم أبداًخلق المؤتالمسطحة ال 

إذا كان العقد الرابع الهجري قد شهد هذا اللون من الثقافة و
لمراهقة التي تتشبث بالقشور، وال تفهم حقائق الدين، وال روحه، فإن ا
يزال يعج بهذا النمط من  لعالم اإلسالمي في عصرنا الحاضر الا
راية التحجر، والتخلف، والبعد عن غبياء السطحيين الذين يحملون ألا
يزال يشهد أفراداً،  إّن عالمنا اليوم ال. وح اإلسالم الحنيفر

نا، وهناك ال يرون إالّ أنفسهم، ومفاهيمهم البائسة، هوجماعات، 
 )التكفير( تزال شعارات وال. وئها المسلمينضيقيسون على 

عصر، هنا، لمتنطعون الذين يعيشون خارج الاولئك أللمسلمين يرفعها 
لمؤمنين، ويعوقوا مسيرة خالصهم، على اوهناك، فيمزقوا صفوف 
  ...على نمط فهمهم لإلسالم، والحياةوهدي الخوارج المحكّمة، 

قد عزم على استئناف الحرب ضد معاوية ان أمير المؤمنينك
ن أبي سفيان ـ بعد نقض معاوية للعهد كما ذكرنا ـ حيث أعاد ب
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نزل األنبار، ثم أصدر بياناً، يحرض فيه يشه لهذا الغرض وجتنظيم 
لى الجهاد في سبيل اإلسالم، وخالص اإلنسان، ومما جاء عأصحابه 
  :ا يليمفي بيانه 

سيروا إلى قتلة المهاجرين واألنصار قُدماً، فإنهم طالما سعوا في «
ومن معه، أال أن  نور اهللا، وحرضوا على قتال رسول اهللاإطفاء

 القاسطين وهم هؤالء الذين سرنا إليهم، سول اهللا أمرني بقتالر
الناكثين وهم هؤالء الذين فرغنا منهم، والمارقين ولم نلقهم بد، و
سيروا إلى القاسطين، فهم أهم علينا من الخوارج، سيروا إلى قوم ف
 ويتخذون عباد أرباباًقاتلونكم كيما يكونوا جبارين يتخذهم الناس ي
  .)١(»هللا خَوالً وما لهم دوالًا

يستعد للمواجهة كانت أخبار تمرد الخوارج بينما كان اإلمامو
قلق المقاتلين، خوفاً على عوائلهم، وأبنائهم، وأموالهم التي استحلها ت
بالتوجه إلى فاشتدت مطالبة جيش اإلمام! ولئك المارقونأ
  ...لخوارج أوالً قبل مواجهة معاوية، وأصحابها

 بن وهب الراسبي، قد كانت مليشيات الخوارج بقيادة عبد اهللاو
طعوا الطرق، وأرهبوا الناس، وأخافوهم، خصوصاً بعد أن ذبحوا ق

على المدائن، وبقروا بطن زوجه،  بن الخّباب عامل اإلمامعبد اهللا
                                           

  .٤٠٤ :٢مروج الذهب )١(
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قتلوا نساء أخريات، فتناهت أنباء ذلك إلى المدن القريبة و
  ..والنواحي

أمير لبى على قتال الخوارج أوالً، عندما أصّر أصحاب اإلمامو
دعوتهم، فاتجه إلى النهروان، وهناك بعث إليهم أحد المؤمنين

الحارث بن مرة العبدي رسوالً للحوار معهم، فلم يستمعوا : صحابهأ
إن تبت من «: لى ما يريد، وقتلوه، وازدادوا تنمراً حين بعثوا لإلمامإ
  .)١(»كومتك، وشهدت على نفسك بالكفر بايعناكح

الساعة حريصاً على حقن الدماء ما حتى تلك كان اإلمامو
فدعاهم إلى تسليم قتلة المؤمنين، كعبد اهللا ... ستطاع إلى ذلك سبيالًا
ن خباب، والحارث العبدي، وغيرهم، ليقتلوا بهم، فقالوا كلّنا قتلة ب
وواصل  .)٢(صحابك، وكلّنا مستحل لدمائهم، مشتركون في قتلهمأل
ارهم الخاطئة، وبعث إليهم دعوتهم للتوبة والرجوع عن أفكإلماما
يس بن سعد بن عبادة الصحابي المعروف، فحذرهم، ووعظهم، ق
  .)٣(كشف عن خطئهم في تكفير المسلمين، وسفك دمائهمو

، فدعاهم إلى ّم أرسل إليهم الصحابي أبا أيوب األنصاريث
من جاء هذه الراية «: لوعي، والبصيرة والتعقل، ثم رفع راية ونادىا

                                           
  .٤٠٥ :٢مروج الذهب )١(
  .نفس المصدر والصفحة )٢(
  .١٠٩: الفصول المهمة )٣(
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فك الدماء ـ فهو آمن، ومن انصرف إلى الكوفة أو ممن لم يس  ـ
  .)١(»إخواننالمدائن، فهو آمن، ال حاجة لنا به بعد أن نصيب قتلة ا

قد نجح أبو أيوب األنصاري في مهمته تلك حيث تفرق و
صحابهم، وانخفض عددهم من اثني عشر ألفاً إلى أربعة آالف أ
  ..خصش

 مير المؤمنين، وأّم باشروا الهجوم على أصحاب اإلمامث
دعو جيشه للكف عنهم، حتى إذا قتلوا أحد جنوده، أمر بالهجوم ي
، وأبادتهم جميعاً دون لكاسح عليهم، حيث طوقتهم قوات اإلماما
وهكذا ... غير عشرةسعة منهم، ولم يقتل من جند أمير المؤمنينت
أن حذر أمته نتهت فتنة حزب المارقين، الذين سبق لرسول اهللا
: ن أفكارهم المنحرفة، فعن أبي سعيد الخدري يقولنهم، ومم

إن قوماً يخرجون، يمرقون من الدين «: يقولسول اهللارسمعت 
  .)٢(»لسهم من الرميةامروق 

السالح، والدواب على في نهاية المعركة قسم أمير المؤمنينو
لمسلمين، وأعاد المتاع والعبيد، واإلماء إلى ذويهم، كما فعل في ا
وهو حكم أهل القبلة، الذين حكم به اإلسالم الحنيف رب الجمل، ح
  .لى لسان أمير المؤمنينع

                                           
  .١١٠: ، السيد محسن األمين، الفصول المهمة٢٠: ٣أعيان الشيعة )١(
  . وغيرهم٣٤٧ :٣، ابن األثير٧١ :صحيح البخاري، والنسائي في الخصائص )٢(
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أمير ذه صورة مقتضبة عن أحزاب المعارضة التي واجهت ه
لسياسية، ا، أيام حكمه، ومفاهيمها  علي بن أبي طالبالمؤمنين

، ولم ومواقفها، أما العناصر واألشخاص الذين عارضوا اإلمام
طار إسية محددة، فقد ذكرنا بعضهم في يكونوا ضمن كتل سيا

  ...أبحاث كتابنا هذا 
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אא  

عتقد األستاذ جورج جرداق أن أحداً من مفكري الشرق لم يسبق ي
في تصوره لحقوق اإلنسان، فهو أول إنسان لي بن أبي طالبع
  ...مل هذه المبادئ، وأجراها في حياة الناسح

مفكري وكلمات األستاذ جرداق صحيحة بالنسبة لمفكري الشرق و
وروبا أّن حقوق اإلنسان لم تعرف في أالغرب على حد سواء، حيث 

  ...م١٧٨٩ بعد الثورة الفرنسية عام إالّ

حديث جرداق ينطلق من نظرته لتاريخ الفكر البشري، الوضعي، و
دمت لإلنسانية لم يضع في حسابه تاريخ النبوات ـ فيما يبدو ـ وما قو
  ..ن فكر إنساني حضاري رفيعم

رجمة تكان في الحقيقة ما يراه من طرح إنساني متميز عند عليف
لى ع، وعكساً له لما حمله للعالم رسول اهللا محمد بن عبد اهللا

وصي و، وزير النبوة، صفحة الواقع اإلنساني، وعلي بن أبي طالب
  .. الخاتمة، وترجمان الرسالة اإللهيةالرسول الخاتم

  التفصيالتحيث لم تتوفر الظروف الموضوعية، ليضع رسول اهللاو
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لتفصيالت الكاملة لبعض أسرار الرسالة، فإن تلك الظروف قد توفرت ا
، ليبشر بما بشر به من حقائق التنزيل، وكانت قضية مير المؤمنينأل
  ...قوق اإلنسان إحدى هذه الحقائق الحضارية الكبرىح

  التي يعتقد بها أتباع أهل البيت)الوصية( و)امةاإلم(ن فلسفة إ
ستبطن هذا المعنى في بعض جوانبها، وهي التي يعّبر عنها قوله ت
، ، فالمنذر رسول اهللا{ِإنََّما أَنتَ ُمنِذٌر َوِلكُلِّ قَْوٍم َهاٍد}: عالىت
علي بن أي طالب، : الهادي لحقائق التنزيل، والكاشف عن غوامضهو
  .)١(لصّالة والّسالمأوالده عليهم او

يجد فيما المتتبع لسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبو
لكثير من الحقائق، والقيم، واألسرار الحضارية، واإلنسانية التي ايجد 
لحياة، وتبني المستقبل البشري، وتحقق السعادة، وتوفر العدل، اتثير 

  ..التوازن بشكل ال نظير لهو

ة القانونية لحقوق المعارضة الدينية، يهمنا هنا أن نعرض الالئحو
، وأجراها عملياً في دنيا السياسية التي بشَّر بها أمير المؤمنينو
  .لواقع ما استطاع إلى ذلك سبيالًا

                                           
الحاكم في المستدرك : ، نقالً عن مصادره٩٦-٩٣ :٢دالئل الصدق للشيخ المظفر )١(

  .أبي نعيم وابن مردويه وابن عساكر وغيرهمو
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  אאWא

وأشعر قلبك الّرحمة للرعّية، والمحّبة لهم، واللّطف بهم، وال .. «
إّما أخ لك في : كلهم، فإنّهم صنفانكونّن عليهم سُبعاً ضارياً تغتنم أت
لّدين، أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزّلل، وتعرض لهم العلل، ا
يؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك و

لذي تحّب وترضى أن يعطيك اهللا من عفوه وصفحه، فإنّك امثل 
وقد استكفاك ! والي األمر عليك فوقك، واهللا فوق من والّكوفوقهم، 
وال تنصبّن نفسك لحرب اهللا فإنّه ال يد لك . ابتالك بهموأمرهم، 

وال تندمّن على عفو، وال . نى بك عن عفوه ورحمتهغبنقمته، وال 
ال تسرعّن إلى بادرة وجدت منها مندوحة، وال وتبجحّن بعقوبة، 

أطاع، فإّن ذلك إدغال في القلب، ومنهكة فإنّي مؤّمر آمر : تقولن
إذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك و. ين، وتقّرب من الِغَيرللّد

لك اهللا فوقك، وقدرته منك على ما ُمأُّبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم 
طامن إليك من طماحك، ويكّف يال تقدر عليه من نفسك، فإّن ذلك 

  !زب عنك من عقلكععنك من غربك، ويفيء إليك بما 

التّشّبه به في جبروته، فإّن اهللا يذلّ ّياك ومساماة اهللا في عظمته، وإ
  .لّ جّبار، ويهين كلّ مختالك

نصف اهللا وأنصف الناس من نفسك، ومن خاصّة أهلك، ومن لك أ
ومن ظلم عباد اهللا كان ! يه هوًى من رعّيتك، فإنّك إالّ تفعل تظلمف
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صمه دون عباده، ومن خاصمه اهللا أدحض حّجته، وكان هللا خاهللا 
وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة اهللا . أو يتوبتى ينزع ححرباً 

قمته من إقامة على ظلم، فإّن اهللا سميع دعوة نوتعجيل 
  .)١(»لظّالمين بالمرصادلالمضطهدين، وهو 

א  

شتمل هذه الديباجة الحضارية الرائعة ـ التي يعرض من خاللها ت
جملة جوهر حقوق اإلنسان، وروحه ـ على  عليأمير المؤمنين

  :قائق، وقيم إنسانيةح

لناس اأساس العالقات بين ـ إّن الرحمة، والمحبة عند اإلمام١
في المجتمع المسلم بغض النظر عن االختالف القومي والديني، 

السياسي، بينهم، وإن الحاكم ال ينظر لألمة التي يرعاها إالّ من و
هم في لرحمة، والمحبة لهم جميعاً، ويحكّم هذه النظرة إلياخالل 

  .الواجبات معاًوالحقوق، 

ـ إّن صفة اإلنسانية هي التي تفرض تلك المحبة والعدل واللطف ٢
الناس جميعاً، فالرحمة تشمل هؤالء الناس بسبب كونهم بشراً وال ب
  .فضيل ألحد على أحد أمام القانون ألي اعتبار معنوي أو ماديت

                                           
  .٥٣، كتابه إلى األشتر النخعي ، رقم النص٤٢٩-٤٢٧: نهج البالغة )١(
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 وإشاعة قامة العدل بين الناس جميعاً،إـ الحاكم مسؤول عن ٣
لمعروف والتعامل معهم على أساس المساواة باعتبارهم نظراءه في ا
  ..لخلق أو أخوته في الدينا

يقاع إـ العفو والصفح أساس الحكم اإلسالمي العادل، وليس ٤
لعقوبة وإقامة الحدود إالّ عند الضرورة وفي حدود ضيقة محدودة، ا
، والحاكم المجتمع اإلسالمي مجتمع العفو والصفح، والتسامحف
سؤول عن إشاعة العفو، والصفح بين الناس بحجم حاجته إلى م

  .هللا، وصفحهاعفو 

ـ الحكم، واإلدارة مسؤولية أمام اهللا عزّ وجل من أجل خدمة ٥
رهاب، والتعالي كراه، واإللناس، وإشاعة المعروف، وليس أداة لإلا
  .لى الناس بسبب عامل القدرة، والسلطة التي أتيحت للحاكمع

 األنصاف والعدل أساس الحكم اإلسالمي الصالح، وليس أفتك ـ٦
أنصف اهللا، « ضطهادالمجتمعات، والدول من شيوع الظلم، واالب
أنصف الناس من نفسك، ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوًى من و
ليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة «، »..عيتك، فإنّك إالّ تفعل تظلمر

  .»..ى ظلمتعجيل نقمته من إقامة علواهللا، 

ساهم يـ غلق األبواب التي تهب منها رياح الحقد بين الناس، مما ٧
  عقدةلناس اطلق عن أ«في تعكير أجواء السالم، والحب بكل الوسائل 
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  .)١(»..كل حقد واقطع عنك سبب كل وتر

ّن هذه المفردات، والمحاور تشكل روح الحضارة اإلسالمية، إ
  خطط النبي، وأوصياؤهأساس المجتمع اإلسالمي وقوامه الذيو
  .قامته في األرضأل

אא  

تفاوت حقوق المعارضة السياسية في نهج أمير المؤمنين علي بن ت
عالن الحرب، إذ إبين حالة السلم، وحالة البغي وبي طالبأ
ختلف تلك الحقوق في األحوال الطبيعية عنها في أيام الصراع ت
 الشرعية، والبغاة عليها من المعارضين لها لعسكري بين الحكومةا

طار العام ويشكل البيان الرسمي التالي اإل. احية األبعاد، والغاياتنمن 
والخطاب السياسي الذي يتعامل في إطاره  سياسة أمير المؤمنينل
  .ع المعارضةم

: ال له ابن رفاعة بن رافع، وهو في طريقه من الربذة إلى البصرةق
أّما الذي : نين أّي شيء تريد وأين تذهب بنا؟ فقاليا أمير المؤم«

فإن لم : قال. ننوي فاإلصالح إن قبلوا منّا وأجابونا إليهونريد 
فإن : قال. نََدعهم بعذرهم ونعطيهم الحق ونصبر :القيجيبونا إليه؟ 

                                           
  .، نفس المصدر السابق٤٢٩: نهج البالغة )١(
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امتنعنا : فإن لم يتركونا؟ قال: قال. َدعهم ما تركونانَ :لم يرضوا؟ قال
: وقام الحّجاج بن غزية األنصاري فقال. ذاًإفنعم : قال. منهم

  :وقال؛ رضيتني بالقولأألرضينك بالفعل كما 
ل الفوتبراكها دراكها قد  انفر بنا واسُم بنا نحو الصّوتف   

  )١(وألت نفسي إن كرهت الموت

  :تتضح الصورة بشكل دقيق من خالل المحاور اآلتيةو

١אאW،אאא
א 

لوضع الطبيعي، امن ذلك عرض الحقوق القانونية للمعارضة في 
جه السلطة والذي ال تحمل فيه المعارضة السياسية السالح في 

تهديد الكيان وسالة الدماء، إالشرعية، وال تتسبب في إشاعة الهلع و
  .المركزي للمسلمين

بي في حالة السلم هذه يقنن اإلمام القائد علي بن أف
ملة من الحقوق اإلنسانية الرفيعة للمعارضين السياسيين، جطالب

قراراً للتعددية في المجتمع واحتراماً للرأي إنه بإنسانيتهم وماعترافاً 
  ...إن كان خاطئاًواآلخر 

                                           
  .، مصدر سابق٢٢٤: ٣الكامل )١(
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إّما : وال تكونّن عليهم سُبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فإنّهم صنفان.. «
أنه يخالفك في  ـ إالّ )١(»قك في الدين، أو نظير لك في الخللأخ 

  .الموقف ـوالرأي، 
، هذه يمكننا أن نجد في التراث الحضاري ألمير المؤمنينو

االقتصادية، ولمنظومة النابضة بالحياة من الحقوق السياسية، والمدنية، ا
  .لسياسيين كذلكاالتي أرسى قواعدها للناس جميعاً ولمعارضيه 

آمنون على أنفسهم، ـ الناس في ظل المجتمع اإلسالمي ١
أعراضهم، وأموالهم، ال يهددهم أحد، وال جهة، وال يخيفهم قرار أو و
  ...انون، أو سلطةق

إلى واليه عليها مالك في دستور مصر الذي كتبه أمير المؤمنينف
 :ألشتر، جاءت هذه الضوابط القانونية لحفظ أرواح الناس، ودمائهما
نّه ليس شيء أدنى لنقمة، وال ياك، والدماء وسفكها بغير حلّها، فإإ«
عظم لتبعة، وال أحرى بزوال نعمة، وانقطاع مّدة، من سفك الّدماء أ

واهللا سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد، فيما تسافكوا من . قّهاحبغير 
فال تقّوينَّ سلطانك بسفك دم حرام، فإّن ذلك مّما ؛ وم القيامةيالدماء 

ال عذر لك عند اهللا وال عندي في و. يوهنه، بل يزيله وينقلهويضعفه 
  .)٢(»لعمد، ألن فيه قود البدناقتل 

                                           
  .٥٣، نص٤٢٧: نهج البالغة )١(
  .٤٤٣ :درنفس المص )٢(
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حين اقترح عليه بعض أصحابه بتصفية رؤوس الخوارج، بعد أن و
لقد كان ينبغي لك أن « :عاظم خطرهم، أجابه بوضوح ال غبار عليهت

ي عداوة، وكان ينبغي لتعلم أني ال أقتل من لم يقاتلني، ولم يظهر 
ستحل قتلهما، ولم تاتّق اهللا، بَم : ن تقولأدت قتلهما، لك، لو أنني أر

  .)١(»اعتكطيقتال أحداً، ولم ينابذاك، ولم يخرجا عن 

حسب، فال يخص المسلمين حق األمن في مجتمع أمير المؤمنينو
  ..لخلقامن أخ في الدين أو نظير في : وإنما يشمل جميع الناس

ا األمن العام قد خص أصحاب األديان األخرى في شمولهم بهذو
  .»اهللا، اهللا في ذمة نبيكم، فال يظلمن بين أظهركم«: ي وصيته األخيرةف

في ّن هذه الضوابط الصارمة التي يرسخها أمير المؤمنينإ
لمجتمع اإلنساني من أجل حماية أرواح الناس، وحفظها، إنما ا

شاعة األمن في حياة وح القرآن الكريم، في مشروعه إلرتعكس 
ر السالم في المجتمع، وجعله أصالً في المجتمع توفيوالناس 

َمن قَتَلَ نَفًْسا } :واه استثناء، طارئ، يقول اهللا عزّ وجلسالبشري وما 
ِبغَْيِر نَفٍْس أَْو فََساٍد ِفي اَألْرِض فَكَأَنََّما قَتَلَ النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحَياَها 

  .)٢({فَكَأَنََّما أَْحَيا النَّاَس َجِميًعا

                                           
 بن عبد اهللا، محمد باقر المحمودي، وقادة الخوارج هما ٤٨٥: ٢٧نهج السعاد )١(

  .لراسبي وزيد بن حصيناوهب 
  .٣٢ :المائدة )٢(
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 العلوي على إشاعة األمن، والسالم بين اإلصرارمن ظواهر و
 السلطة في المجتمع اإلسالمي، على سد أية ذريعة إلزاملناس، ا

دار األمن، وإشاعة العنف، وتعكير الصفو، فإن السلطة في جلخرق 
مسؤولة عن جبر أهل القتيل عن طريق دفع أمير المؤمنينمبادئ 

  . لطة خطأ، أياً كان سبب ذلك الخطأهله، إذا قتلته السأديته إلى 
وإن ابتليت بخطأ وأفرط «: هذا الصدد ما يليبيقول اإلمام

فإّن في الوكزة فما فوقها ؛ و يدك بالعقوبةأعليك سوطك أو سيفك 
لطانك عن أن تؤّدي إلى أولياء سمقتلة، فال تطمحّن بك نخوة 

  .)١(»المقتول حقّهم

أن ما أخطأت : نينقضى أمير المؤم«: قالعن أبي جعفرو
  .)٢(»لقضاة في دم، أو قطع، فعلى بيت مال المسلمينا

شعاراً للناس إقطعاً لدابر الخوف، والتوجس في حياة الناس، وو
في مجتمعه قانوناً يقضي حرمة الدماء، واألنفس شرع اإلمامب
فداء قتلى الحوادث الطارئة ـ ممن لم يحدد مسببو قتلهم ـ من ب

  .ال المسلمينمبيت 

في رجل وجده قضى أمير المؤمنين« :قالعن أبي عبد اهللاف
إن كان عرف وكان له أولياء يطلبون : قتوالً ال ُيدرى من قتله، قالم

                                           
  .٤٤٣ :نهج البالغة )١(
  ).باب المقتول ال يدرى من قتله (٣٥٤: ٧الكافي )٢(
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 ديته من بيت مال المسلمين وال يبطل دم امرئ مسلم أعطوايته د
فكذلك تكون ديته على اإلمام ويصلّون عليه يراثه لإلماممألّن 

ي رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام وقضى ف: يدفنونه، قالو
  .)١(»لناس فمات إّن ديته من بيت مال المسلمينا

من مات في زحام الناس « :قانوناً يقضي بما يليشرع اإلمامو
  يعلمون من  وم الجمعة، أو يوم عرفة، أو على جسر، الي

  .)٢(»يت المالبقتله، فديته من 

  حتى هذا اليوم؟ اإلجراءهل عرفت دساتير األمم مثل هذا ف

هذه الضابطة حول حرمة أموال الناس عموماً، يضع اإلمامو
وال تمسّن مال أحد من الناس، « :لقانونية ذات البعد اإلنساني الرفيعا
  .)٣(»...صل، وال معاهدم

فال يدخلها ؛ لدور الناس وبيوتهم حرمة في القانون اإلسالميو
ابها، وال يجوز حد من غير أهلها الشرعيين إالّ بإذن من أصحأ
فهم .. لتجسس على الناس، وهم في دورهم، وال التسّور عليهما
  مـوا َوال َيغْتَب بَّْعضُكُـَوال تََجسَُّس} م،ـون في دورهم، ومساكنهـمنآ

                                           
  .١، حديث ٣٥٤: ٧الكافي )١(
  .٤، حديث ٣٥٥: ٧الكافي )٢(
مصطلح سياسي : والمعاهد. المسلم: المصلي. ٥١، نص١٩ :١٧هج البالغةشرح ن )٣(

  ..لمواطنين من أصحاب األديان األخرىل
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ال تَْدخُلُوا ُبُيوتًا غَْيَر } ،)٢({َوأْتُواْ الُْبُيوتَ ِمْن أَْبَواِبَها} ،)١({َبْعضًا
  .)٣({أِْنُسواُبُيوِتكُْم َحتَّى تَْستَ

قراراً بخصوص حرمة المساكن، والدور يصدر أمير المؤمنينو
فإذا ... وال تروعّن مسلماً، وال تجتازّن عليه كارهاً« :اء فيه ما يليج
دمت على الحي، فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثّم ق

  .)٤(»...ليهم بالسكينة والوقارإامضي 

ة العالية ليست وقفاً على أمة من ّن هذه التشريعات اإلنسانيإ
ون أخرى، أو جماعة، دون أخرى، وإنّما هي لكل الناس دالناس 
فال .. ختلفوا في أذواقهم السياسية أو العقائدية أو القوميةامهما 

  !حد كائناً من كانألاستثناء 

٢אא 

لمدينة المنّورة اإلى منذ األيام األولى لهجرة رسول اهللا
غيرهم في إطار وت حدود الحرية الدينية بالنسبة للمسلمين، اتضح

  ..المجتمع الذي يقيمه اإلسالم الحنيف

                                           
  .١٢ :الحجرات )١(
  .١٨٩ :البقرة )٢(
  .٢٧ :النور )٣(
  .، كتاب لمن يستعمله على جبابة الصدقات٢٥نص: نهج البالغة )٤(
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تََعالَْواْ ِإلَى كَلََمٍة َسَواء َبْينَنَا َوَبْينَكُْم أَالَّ نَْعُبَد ِإالَّ اللَّه َوالَ نُشِْرَك ِبِه }
الَ ِإكَْراَه ِفي }، )١({ ُدوِن اللِّهمِّن شَْيئًا َوالَ َيتَِّخذَ َبْعضُنَا َبْعضاً أَْرَباًبا

  .)٢({الدِّيِن قَد تََّبيََّن الرُّشُْد ِمَن الْغَيِّ

ألنصار ابين لعل صحيفة المدينة المنّورة التي كتبها رسول اهللاو
إلسالم اوالمهاجرين، واليهود وغيرهم، تشكل أول دستور وضعه 

ريات ححفظ فيها  حياة مدنية تتكافأ فيها الفرص بين الناس وتإلقامة
ستمرت الجميع الناس، حسب أذواقهم وقناعاتهم، ولوال خيانة اليهود 

سيرة الحياة متلك الصيغة القانونية تؤطر حياة ذلك المجتمع، وتحدد 
  ..في تلك الدولة النموذجية

لحرية اقرار إعلى في التجربة العلوية، أصّر أمير المؤمنين عليو
ن ميات، حيث وفر لغير المسلمين الدينية في مجتمعه، كسائر الحر

  .شاربهممشروط الحرية الدينية، ومستلزماتها ما وفره للمسلمين بمختلف 

أما أخ في : نوعانالمتمتعون بحق المواطنة رسمياً عند عليف
وكالهما يحفظ له القانون اإلسالمي، ، )٣(لدين أو نظير في الخلقا
لعالمين اكما شاء اهللا رّب الدولة، والمجتمع اإلسالمي حرياته الدينية، و

  ...في كتابه العزيز

                                           
 .٦٤: آل عمران) ١(
  .٢٥٦ :البقرة )٢(
  .٥٣، نص٤٢٧: نهج البالغة )٣(
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يمتلئ قلبه الكبير أسًى على أعراض ها هو أمير المؤمنينو
هل الذمة وأموالهم كما يمتلئ أسًى على المسلمين، سواء بسواء، أ
عندما بلغه هجوم فرقة بربرية من جيش معاوية على المسلمين ف
مات الصريحة الغيورة لأهل الذمة من مواطني دولته، أطلق هذه الكو
ولقد بلغني أّن الرجل منهم كان « :لى اإلنسان المظلوم الممتهنع

األخرى المعاهدة، فينتزع حجلها ويدخل على المرأة المسلمة، 
. نه إالّ باالسترجاع واالسترحامموقلبها وقالئدها وُرعثها، ما تمتنع 

فلو أّن ؛ هم دموال أُريق لنهم كلٌم، مثّم انصرفوا وافرين ما نال رجالً 
ا كان به ملوماً، بل كان به ممسلماً مات من بعد هذا أسفاً امرئ 

  .)١(»عندي جديراً

ارقوا ف جاؤوا بمفاهيم دينية، وسياسية خاطئة )الخوارج(رغم أّن و
ريتهم حأصر على احترام فيها جماعة المسلمين، إالّ أن علياً

لبيان اصدر الدينية، فلم ينفعل من أخطائهم، وتجاوزهم حيث أ
ذكروا تن أال نمنعكم مساجد اهللا : ندنا ثالثاًإّن لكم ع«: الرسمي التالي

  .)٢(»...ودامت أيديكم مع أيدينا  فيها اسمه، وال نمنعكم الفيء ما

قرار بالحرية الدينية، والمذهبية فهذه الجماعة مع هذا اإلو
 ان يلتمس لهم العذر أمام الناس، ليحقن دماءهم عبركالمنشقة، 

                                           
  .٢٧، نص٧٠-٦٩: نهج البالغة )١(
  .٣٣٥: ٣الكامل )٢(
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ال تقتلوا « :السنين، فيصدر التوجيه التالي للمسلمينواألجيال، 
ليس من طلب الحق، فأخطأه، كمن طلب الباطل فالخوارج بعدي 

  .)١(»فأدركه

ـ حركة سياسية طلبت الحق، فلم الخوارج ـ عند اإلمامف
صبه، خالفاً، للتيار األموي الذي قاده معاوية، حيث طلب الباطل ت
  ...تان بين االتجاهينساساً فأدركه، وشأ

لم تدفعه العاطفة الجياشة أن يصف الخوارج بالردة، اإلمامف
ال يرجو التصفية المستمرة لوجودهم ألنهم حاربوه وناصبوه العداء، و
إنما وضع الحق في نصابه، ورسم لألجيال حقيقة هذه الجماعة، و

  ...نحرافها عن نهجه المستقيمارغم 

ماً حين يجد هذا النفس العلوي ّن المرء المسلم ليتمزق ألأ
لحضاري الرفيع يتخطاه المسلمون حتى في عصرهم الحاضر، ا

عضهم بعضاً بل ويقتل بعضهم بعضاً، لمجرد اختالفات فقهية بفيكفر 
  .ياسية، أو في طريقة العمل االجتماعي لإلسالم الحنيفسأو 
قد كانت تجربة خلق القرآن، والجبر والتفويض، وأمثالها ل
ت المسلمين أيام العصر السلجوقي وما سببت من دماء، صراعاو
دموع بين المسلمين، أمثلة صارخة على التخلف الحضاري في دنيا و
  ...لمسلمينا

                                           
  .، شرح اإلمام محمد عبده١١٧: نهج البالغة )١(
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ال تزال هذه النغمة المتخلفة من التكفير، والتفسيق من أسوأ و
  ..لظواهر في حياة المسلمينا

ضها ، وتوجيهاته التي ذكرنا بعّن تشريعات أمير المؤمنينإ
ق المعتقد الديني تشكل األساس القانوني، والفكري لحياة ححول 

وال يحتاج المسلمون اليوم إالّ ... صيلة وعصرية متطورةأإسالمية 
، وأجراها صولهم الحضارية التي بشر بها رسول اهللاأالعودة إلى 

  !..ة الناسفي واقع حياأمير المؤمنينعلي 

٣אא 

لقانونية التي وفرها أمير اسياسية في الالئحة تشمل الحرية ال
إلسالمية في مجتمع آمن، اللتجربة المؤمنين علي بن أبي طالب

شمل الحرية السياسية ت.. ومتطور، تحفظ فيه الحقوق، والحريات
ها األفراد، والجماعات بجملة جوانب، وحقوق يتمتع لدى اإلمام

  :في ظل التجربة اإلسالمية

 من أبرز :لحاكم األعلى في التجربة اإلسالميةـ حق اختيار اأ 
منح األفراد حق اختيار ظاهر الحرية السياسية عند اإلمام عليم
لقائد األعلى للتجربة اإلسالمية، ويتضح هذا الحق في تجربة ا

عملياً في موقفه ممن امتنع عن بيعته عندما أجمعت عليه اإلمام
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ن بن عفّان، مما لم تشهد لجماهير طواعية، بعد مقتل الخليفة عثماا
  ...مثيالً منذ وفاة الرسولدينة رسول اهللامله 

جماع تخلفت بعض العناصر عن بيعته، بحجة، رغم هذا اإلو
أخرى منهم سعد بن أبي وقاص، وعبد اهللا بن عمر، وحسان بن و

صهيب، وزيد بن ثابت ومسلمة بن مخلد، ونفر يسير، ومن وثابت، 
يه عثمان، فكان هواه مع بني أمية، مثل ن كان قد أغدق علمهؤالء 

ابت الذي كان والّه عثمان بيت المال، فحين عرضت البيعة ثزيد بن 
عد بن أبي وقاص ـ مثالً ـ اعتذر عن البيعة، فقبل سعلى 
حتى يبايع : اعتذر عبد اهللا بن عمر عن البيعة، وقالوعذره اإلمام

  )١(!نا كفيلهدعوه أ : فقال اإلمامفيالًكالناس، فطلبوا منه 

، وبيعته تخلف أولئك النفر جماع األمة على اإلمامإرغم : قولأ
ن بيعته جهاراً، فلم يحملهم عليها حمالً، ولم يقطع عنهم عطاء ع

صادر لهم ماالً، خالفاً لما فعله من سبقه من الخلفاء بالنسبة يولم 
  .معارضيهمل

وليس لي « :قد جاء في بياناته الرسمية حول هذا الموقف ما يليو
، »من بايعني قبلته، ومن أبى تركته«، »ن أحملكم على ما تكرهونأ
  .)٢(»وقد أذنتُ لك أن تكون من أمرك على ما بدا لك«

                                           
  .١٩١ :٣الكامل )١(
  .هج البالغةن عن ،، جورج جرداق٢٣٥ :٢ اإلمام علي صوت العدالة اإلنسانية)٢(
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على الحرية ّن هذا الموقف العلوي يعكس حرص اإلمامإ
  ..لسياسية للناس، وحق اختيارهم لمن يتولى قيادة األمةا

 مظاهر الحرية السياسية في  ومن:ـ حق التعبير والنقد السياسي ـب
حق التعبير، والنقد للحاكم، والحكومة، وطريقة : لتجربة اإلسالميةا
دائهما اإلداري، واالقتصادي، والسياسي، واألخالقي، فكان أ

يوفر هذا الحق لجميع أفراد األمة، ويشجعهم على حرية اإلمام
  ...اطئة الرأي اآلخر واالعتراض على الممارسات الخعالنإوالتعبير، 

إنّما أنا «: قول في أول بيان رسمي له خاطب به األمة بعد بيعتهي
  .)١(»..جل منكم لي ما لكم، وعليَّ ما عليكمر

مقدم على غيره واألكثرية العظمى رأي األمة العام عند عليف
قدمة على األقلية المستفيدة والبّد أن يعلم األمة حقوقها من حرية م
  ...العتراض على األخطاءإلرادة، وحق التعبير، واا

أي ، )٢(» السواد األعظم إن يد اهللا مع الجماعةألزموا« :كان يقولو
تنسجم قراراتكم، واتجاه سياستكم مع الغالبية العظمى من الناس، ل
ليسخط أصحاب المصالح، والنفعيون، الذين تهمهم مصالحهم، و
ند ع» سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة«ترفهم ومواقعهم، ألن و

                                           
  .٣٦ :٧شرح نهج البالغة )١(
  .١٢٧، نص١٨٤: نهج البالغة )٢(
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إضافة إلى أن ؛ ، والخاصة هنا أصحاب المصالحأمير المؤمنين
إنّما يستدل على الصالحين بما  «اهللا تعالى يتحقق برضا األمة، ضار
  .»جري اهللا لهم على ألسن عبادهي

حريصاً أن يربي إرادة األمة، وحريتها، وكرامتها قد كان اإلمامل
كلّموني بما تكلّم فال ت« :وس في ذلك لهاريعطي الدروس تلو الدو

ند أهل البادرة، وال عبما يتحفّظ به  به الجبابرة، وال تتحفّظوا منّي
ّق قيل لي، وال حتخالطوني بالمصانعة، وال تظنّوا بي استثقاالً في 

ه أو العدل أن لالتماس إعظام لنفسي، فإنّه من استثقل الحّق أن يقال 
قالة بحق، موا عن فال تكفّ. يعرض عليه، كان العمل بهما أثقل عليه

  .)١(»أو مشورة بعدل

قد خرج يوماً على أصحابه، وهو راكب، فمشوا خلفه، فالتفت و
  ؟ألكم حاجة :ليهم، فقالإ

  . ولكنّا نحب أن نمشي معك! ال يا أمير المؤمنين: الواق
نصرفوا، فإن مشي الماشي، مع الراكب مفسدة للراكب إ: فقال لهم

  .)٢(لماشيلومذلة 

حاجز الخوف الذي فرض على الناس، وغّير قد حطم عليل
يعلم أن محاربة لثقافة التي تمنع الناس من حق التعبير، ألنها

                                           
  .٢١٦، نص٢٣٥: ج البالغةنه )١(
  .٥٥ :٤١األنوار بحار )٢(
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رية اإلرادة لدى الشعوب ثقافة أوجدتها السلطات الظالمة التي ح
حتى أن بعض والة معاوية ـ بعدما عال في  )١(بتليت بها األمةا

 علّم الناس ثقافة هو الذيكانوا يعتبرون أمير المؤمنينـ األرض 
هو لتعبير عّما في نفوسهم من نقد للظالمين، كما أن علياًاحق 

شعر الناس بكرامتهم، وبحقهم في مقاومة الطغيان، والظلم أالذي 
  ...لحقوق من قبل حكام الجوراوحبس 

لشعوب، ا بحرية اإلرادة عند اإلحساسأن يربي قد كان هّم اإلمامل
  ..»ّراًح عبد غيرك وقد جعلك اهللا ال تكن«: وكان شعاره في ذلك

رغم استغالل بعض القوى المعارضة المنحرفة فكرياً، وسياسياً و
في مجتمعه ـ أحياناً ـ إالّ حق الحرية التي أشاعها أمير المؤمنينل
ن التجاوز عن الحدود الشرعية لحق التعبير لم يحمل وصي رسول أ
نما دعا للصفح عن على إعادة النظر بهذا الحق اإلنساني، وإهللا
فََمِن اْعتََدى َعلَْيكُْم فَاْعتَُدواْ }بالكالم ال غير  لخطأ، أو مقابلة الكالما

  ..)٢({َعلَْيِه ِبِمثِْل َما اْعتََدى َعلَْيكُْم
قاتله اهللا كافراً ما :  قد خاطبه أحد الخوارج بألفاظ نابية قائالًف
ن العقاب البّد أن أفهمَّ بعض أصحابه بقتله، فذكرهم اإلمام! فقههأ

                                           
  .يروتب، ١٩٧٤طهادي العلوي، ، ١٢١: الفكر والممارسة: في السياسة اإلسالمية )١(
 .١٩٤: البقرة) ٢(
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تناسب مع الجريمة، حتى وإن كان االعتداء على زعيم المسلمين ي
، على أن العفو، والصفح خير وأبقى، قال لعام، وأمير المؤمنينا
رويداً، إنّما هو سب بسب، أو عفو عن «: رداً على أصحابهإلماما
  .»نبذ

حين رأى بعضاً من جنده يسب أهل الشام من أصحاب معاوية، و
عتبر تلك الطريقة تجاوزاً على قيم اإلسالم األصيل، ونوعاً من ا
لتسرع، وعدم الحكمة، فاحترام الناس مبدأ محترم، وضروري عند ا

، وإن خالفوا في وجهة نظر دينية أو فقهية أو أمير المؤمنين
  .ل حتى وإن حملوا السالح، واعتدوابسياسية، 

 لشيوع ظاهرة النقد غير بناء على ذلك أصدر التوجيه التالي منعاًو
إنّي أكره لكم أن تكونوا سّبابين، « :لمنضبط بضوابط اإلسالما

و وصفتم أعمالهم، وذكرتم حالهم، كان أصوب في القول، لولكنّكم 
اللّهم احقن دماءنا : لعذر، وقلتم مكان سبكم إّياهماوأبلغ في 

ات بيننا وبينهم، واهدهم من ضاللتهم، حتى ذودماءهم، وأصلح 
  .)١(»يرعوي عن الغّي والعدوان من لهج بهوعرف الحّق من جهله، ي

ن هذا التوجيه إنّما يصدره ألصحابه لكي يمتنعوا أأنت خبير و
ب معاوية وأصحابه، والحرب كانت دائرة بين الجبهتين، سعن 

                                           
  .٢٠٦، كالم ٣٢٣: نهج البالغة )١(
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ولكن مع كل ذلك فإن ... و، هو في انحرافه، وصلفه، وبغيههومعاوية 
النضباط بقيم اإلسالم الحنيف، يدعو إلى اأمير المؤمنين

  ..إلنسانية النبيلةاوالضوابط 

 الحوار السياسي جزء من حق :ـ حق الحوار الهادئ الرزينج 
 ضوابط، وقيم إلىلحوار الفكري العام بين أبناء األمة عموماً، يحتاج ا
، والتنابز باأللقاب مهما كان واإلساءةيجوز تخطيها باالعتداء،  ال
أو منحرفاً، فالحوار له آداب، وقيم، إذا التزمها صاحب لمحاَور سيئاً ا
  ...لحق تتوفر له ظروف التأثير في الطرف المحاَورا

  :لقد حمل القرآن الكريم قيماً للحوار رائعة نذكر منهاو

طريقة الحوار مع فرعون التي تمتع بها موسى النبي، وأخوه  {
لذي كان ارون عندما دخال في حوار مع فرعون طاغية زمانه اه
  اذَْهَبا ِإلَى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه طَغَى}.. دعي الربوبية لكل شيء تناله يدهي

  .)١({ لَّيِّنًا لََّعلَُّه َيتَذَكَُّر أَْو َيخْشَى لَُه قَْوالًفَقُوال

مع طريقة الحوار التي اعتمدها رسول اهللا محمد بن عبد اهللا {
 ..حثون معاً عن الحقغاة قومه، حيث يتعامل معهم، وكأنه، وهم يبط
كُْم لََعلَى قُلْ َمن َيْرزُقُكُم مَِّن السََّماَواِت َواَألْرِض قُِل اللَُّه َوِإنَّا أَْو ِإيَّا}

إنّا أو إياكم لعلى هدًى أو في .. .)٢({ٍل مُِّبيٍنُهًدى أَْو ِفي ضَالَ
                                           

  .٤٤-٤٣: طه )١(
  .٢٤ :سبأ )٢(
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عملية بهذا النفس الهادئ الحكيم، يحرك النبي الخاتم.. اللض
  ..تاة قومهلحوار مع عا

أمير ّن هذه الطريقة من الحوار هي التي كانت تسود حوارات إ
 مع معارضيه السياسيين، حيث يتعامل اإلمامالمؤمنين

االحترام، والتقدير، مع خصومه، ويتحاور معهم بالحجة وبالكلمة ب
لواضحة الصريحة دون لبس أو غموض أو تجاوز، مع انّه رئيس ا
  ... الكبيرةاإلمكاناتصاحب لدولة وزعيم المسلمين، وا

يستثمر حق الحوار، ولغة الحوار، لتذليل الصعاب ّم إّن علّياًث
مام األمة، وحل الخصومات، وتهدئة الصراع، كما يعتبر أمير أ

مسألة الحوار ذات أولوية قصوى في تفاهم الناس المؤمنين
  .األمن في حياتهم بدل الخالف، والتنازع، والخصامو السلم، وإحالل

شكلة مأن يجعل من لغة الحوار طريقاً لعالج قد حاول اإلمامو
  ..لكبرىا اإلصالحيةالمنشقين عليه، المؤلبين لألمة على مشاريعه 

ن أغلب الحكام والوالة الذين أإذا أجريت مقارنة، فانّك تجد و
بقوه أو جاؤوا بعده ال يعيرون للحوار قيمة في عملهم أو مناهجهم س
 فيحتكمون للعنف، والتهديد، واستعمال القوة في يةواإلدارلسياسية، ا

،  الصوت المعارض، وضد الرأي اآلخر، أما أمير المؤمنينإسكات
 الحضاري المختار على سواه، يحتكم إليه، أسلوبهكان الحوار ف
  ..يتمسك به، ويحاول الحفاظ عليه ما استطاع إلى ذلك سبيالًو
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ه نقمة عليه مع أشرس خصومه السياسيين، وأشد معارضيو
أكثرهم لؤماً، وفظاظة كان يعقد معهم جسور الحوار الحكيم و
وهذه نماذج من حواره مع خصومه رغم أنهم كانوا ... لرزينا

  !!لسالح في وجهه، ويؤلبون الناس عليهايحملون 

אאא  

، ذا نموذج من الحوار السياسي الذي كان يجري بين اإلمامه
لّبا عائشة بنت  حة والزبير اللذين قادا حزباً سياسياً معارضاً، وأطلو
وكان هذا الحوار في بداية تحركهما ضد .. بي بكر على نصرتهماأ
وزيع تبعد أن استنكرا برنامجه االقتصادي، خصوصاً طريقة إلماما

العطاء حيث أعلن المساواة في توزيع المال دون النظر إلى أي 
قية في اإلسالم، أو ا لعروبة، أو الجهاد، أو القرابة عتبار آخر كالسابا

لتقوى، فتلك األمور ليست من دواعي التمييز في العطاء كما اأو 
  ...بله الخليفة عمر، والخليفة الثالث عثمان بن عفّانقاعتمدها 

في تقسيم برنامج رسول اهللاقد استأنف أمير المؤمنينف
رات االجتماعية، والقومية، ألموال بين الناس دون النظر لالعتباا
الدينية، خالفاً لما فعل الخليفة الثاني، والثالث من سياسة التمييز و
لطبقي وكان أول المستنكرين لتلك السياسة العلوية رأسماليو قريش ا
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، وأقاموا مؤسسات رأسمالية ضخمة في اإلقطاعياتلذين أسسوا ا
فضين للسياسة ختلف األقاليم، وكان طلحة والزبير على رأس الرام
  ...إحياء لسياسة الرسولالتي كانت القتصادية ألمير المؤمنينا

في بداية تحرك تلك الجماعة جرت عدة حوارات نذكر منها و
  :لحوار الصريح المفتوحاهذا 

ا الناس في المسجد بعد الصبح إذ طلع الزبير وطلحة، مفبين« {
؛ اهللا بن الزبير، ثّم طلع مروان وسعيد وعبد جلسا ناحية عن علّيف
جلسوا إليهما، ثّم جاء قوم من قريش فانضّموا إليهم، فتحّدثوا نجّياً ف
ا ي: فقال؛ ثّم قام الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فجاء إلى علّي؛ اعةس

أما أنا فقتلت أبي يوم بدر صبراً، ؛ وترتنا جميعاًإنّك قد ؛ أبا الحسن
قتلت أباه يوم بدر في وأما سعيد ف؛ خذلت أخي يوم الدار باألمسو
لحرب ـ وكان ثوَر قريش ـ وأما مروان فسخّفت أباه عند عثمان إذ ا

ونحن إخوتك ونظراؤك من بني عبد مناف، ونحن نبايعك ؛ ّمه إليهض
ليوم على أن تضع عنّا ما أصبناه من المال في أيام عثمان، وأن تقتل ا
  .فالتحقنا بالشام؛ وإنا إن خفناك تركناك؛ تلتَهق

أّما ما ذكرتم من وتري إياكم فالحّق وتركم، وأما وضعي  :لقاف
نكم ما أصبتم فليس لي أن أضع حق اهللا عنكم وال عن غيركم، ع

  .)١(»تلي قتلة عثمان فلو لزمني قتلهم اليوم لقتلتهم أمسقوأما 

                                           
  .، ابن أبي الحديد٣٩: ٧شرح نهج البالغة )١(
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الرحمن بن حسل  بعمار بن ياسر، وعبدبعث أمير المؤمنين« {
في ناحية المسجد، فأتياهما لقرشي إلى طلحة والزبير، وهما ا
هللا، هل انشدتكما : ، فقال لهمادعواهما، فقاما حتى جلسا إليهف

: عم، فقالن: قاال! جئتماني طائعين للبيعة، ودعوتماني إليها، وأنا كارٌه لها
! أعطيتماني عهدكماوغير مجبرين وال مقسورين، فأسلمتما لي بيعتكما 

عطيناك بيعتنا على أالّ أ: ؟ قاال ما أرىفما دعاكما بعد إلى: نعم، قال: قاال
ي كلّ األمور ال تستبّد فوأن تستشيرنا ؛ تقضي األمور وال تقطعها دوننا

فأنت تقسم القسم ؛ لمتعبذلك علينا، ولنا من الفضل على غيرنا ما قد 
  .ال علمناووتقطع األمر، وتمضي الحكم بغير مشاورتنا 

فاستغفرا اهللا يغفر ؛  ثيراًوأرجأتما ك؛  لقد نقمتما يسيراً :قالف
؟ ال تخبرانني، أدفعتكما عن حّق وجب لكما فظلمتكما إياهأ لكما،
: قاال؟ فهل استأثرت من هذا المال لنفسي بشيء: قال! هللامعاذ : قاال

أفوقع حكم أو حّق ألحد من المسلمين فجهلته أو  :الق! معاذ اهللا
تما من أمري حتى فما الذي كره: قال! معاذ اهللا: االق؟ ضعفت عنه

أنك ؛ خالفك عمر بن الخطّاب في القسم: االق؟ رأيتما خالفي
حّق غيرنا، وسّويت بيننا وبين من ال يماثلنا كجعلت حقّنا في القسم 

عليه بخيلنا  )١(أسيافنا ورماحنا، وأَوَجفْنابفيما أفاء اهللا تعالى علينا 
                                           

  .ما أعملنا: ما أوجفنا )١(
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ن ال يرى عوتنا، وأخذناه قسراً قهراً، ممدورجلنا، وظهرت عليه 
ا ذكرتماه من االستشارة لكما فواهللا ما مفأّما : فقال. اإلسالم إالّ كرهاً

؛ لكنكم  دعوتموني إليها، وجعلتموني عليهاو؛ كانت لي في الوالية رغبة
تختلف األمة، فلما أفضت إلّي نظرت في كتاب اهللا ففخفت أن أرّدكم 

؛ حتج إلى آرائكما فيهلم أأمضيت ما دالّني عليه وأتبعته، وفوسنّة رسوله 
يركما، ولو وقع حكم ليس في كتاب اهللا بيانه وال في السنة غ وال رأي
فإن ؛ وأما القسم واألسوة؛ احتيج إلى المشاورة فيه لشاورتكما فيهوبرهانه، 

حكم يقد وجدت أنا وأنتما رسول اهللا! لك أمر لم أحكم فيه بادئ بدءذ
ن بين يديه م الذي ال يأتيه الباطل بذلك، وكتاب اهللا ناطق به، وهو الكتاب
علت فيئنا وما أفاءته ج: وأما قولكما. وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد

قديماً سبق إلى اإلسالم قوم فسيوفنا ورماحنا، سواء بيننا وبين غيرنا، 
في القسم، وال فضّلهم رسول اهللايونصروه بسيوفهم ورماحهم، فلم 

وف السابق والمجاهد يوم القيامة أعمالهم، مآثرهم بالسبق، واهللا سبحانه 
أخذ اهللا بقلوبنا وقلوبكم إلى . ال لغيركما إالّ هذاووليس لكما واهللا عندي 

 رأى حقّاً فأعان عليه، رحم اهللا امرئ :ثّم قال. لصبراالحق، وألهمنا وإّياكم 
  .رّده، وكان عوناً للحق على من خالفهفورأى جوراً 

نبايعك : د روى أنهما قاال له وقت البيعةوق: ال شيخنا أبو جعفرق
ولكنّكما شريكاي في  :لى أنّا شركاؤك في هذا األمر، فقال لهماع
لفيء، ال أستأثر عليكما وال على عبد حبشي مجّدع بدرهم فما ا

  عونان أنا وال ولداي هذان، فإن أبيتما إالّ لفظ الشركة، فأنتما الدونه، 
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  .)١(» عند القّوة واالستقامةند العجز والفاقة، الععونان لي 

ن حق أّن هذا النموذج الرائع من الحوار يكّون للقارئ انطباعاً إ
قامته لم إلحوار، والحرية السياسية في المجتمع الذي أراد عليا
شهد الشرق القديم له مثيالً، بل وال الشرق الحديث الذي تتحكم ي

  ...اباإلرهلدكتاتورية، وتزور فيه الحريات، ويسود افيه 

لنموذجية اّن حواراً سياسياً بهذه الصيغة أهل حدثك تاريخنا المعاصر ف
معارضيه السياسيين ومن األخذ والعطاء جرى بين قائد بلد من بلداننا، 

  خصية سياسية بارزة؟شسواء أكانوا حزباً سياسياً، أو جماعة، أو 

אאאא  

قبوله بالتحكيم بين نين عليّما نقم الخوارج على أمير المؤمل
صحابه وأصحاب معاوية بن أبي سفيان لظروف أحطنا بها، وأصروا أ
كل وسعه للحيلولة دون بذل أمير المؤمنينلى قتال اإلمامع

 الدماء، وأجرى العديد من الحوارات الفكرية، والسياسية معهم إراقة
  :)٢(واراتنزع فتيل الصراع، وكان الحوار اآلتي أحد نماذج تلك الحل

                                           
لمعتزلة ا، البن أبي الحديد، وأبو جعفر األسكافي من زعماء ٤٢-٤٠: ٧شرح نهج البالغة )١(

  .ووجوههم المعروفين
عبد ذا الحوار كان لهن أالدكتور عامر النجار، ويفترض البعض ، ٥٣-٥٢: الخوارج )٢(
ار على لسان لحوان يكون قد تكرر هذا أ بن العباس مع الخوارج، وليس من العسير اهللا

  .مرة أخرىمرة وتلميذه ابن عباساإلمام علي
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أول شيء نقمنا منك أنّا : فأرسلوا إليه» ؟ماذا نقمتم منّا: اإلمام«
اتلنا بين يديك يوم الجمل، فلما انهزموا أبحت لنا ما وجدنا في ق
 فكيف  ومنعتنا من سبي نسائهم وذراريهم،سكرهم من المال،ع
إنما أبحت لكم :  فقالم دون نسائهم والذرية؟ستحللت ما لها

 عما كانوا غاروا عليه من بيت مال البصرة قبل قدومي دالًبأموالهم 
النساء والذرية لم يقاتلونا، وكان لهم حكم اإلسالم بحكم و. عليهم

وبعد فلو أبحت لكم . إلسالم، وال يجوز استرقاق من لم يكفرادار 
  .؟ فخجل القوم من هذايكم كان يأخذ عائشة في سهمهأالنساء 

 أمير المؤمنين عن اسمك من نقمنا عليك محوك: م قالوا لهث
فعلت مثل ما فعل رسول اهللا يوم  :فقال. ينك وبين معاويةبالكتاب 

لو علمنا أنك رسول اهللا لما : ين قال له سهيل بن عمروحالحديبية 
هذا ما صالح عليه : فكتب. لكن اكتب اسمك واسم أبيكونازعناك 

ن لي وأخبرني رسول اهللا أ.  وسهيل بن عمروعبد اهللامحمد بن 
  .لكذمنهم يوماً مثل 

فلم حكّمت الحكمين؟ فإن كنت في شّك من خالفتك : الواق
ولو  .إنّما أردت بذلك النصفة لمعاوية :فقال. ولى بالشكأفغيرك 

وقد دعا رسول . لحكمين احكما لي بالخالفة لم يرض معاويةلقلت 
وله إلى ق {تََعالَْواْ نَْدُع} :نصارى نجران إلى المباهلة فقالاهللا
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نبتهل فنجعل : ولو قال )١({فَنَْجَعل لَّْعنَةُ اللِّه َعلَى الْكَاِذِبيَن}: عالىت
ولم أدِر . فأنصفهم بذلك. عنة اهللا عليكم لم يرض النصارى بذلكل

 :فِلم حكّمت في حق كان لك؟ قال: قالوا. مرو بن العاصعغدر 
ولو شاء . حكّم سعد بن معاذ في بني قريظةسول اهللاروجدت 

وحكمي خُِدع . حكم بالعدلكّن حكم رسول اهللال.  يفعللم
  »؟فهل عندكم من شيء سوى هذا. ألمر ما كاناحتى كان من 

وقالوا التوبة واستأمن إليه . صدق واهللا: كثرهمأفسكت القوم وقال 
وانفرد منهم أربعة آالف مع عبد اهللا بن . الفآيومئذ منهم ثمانية 

  .)٢(»هير البجليزوهب وحرقوص بن 

ألغبياء اأن يثني المتزمتين بعد هذا الحوار المؤثر حاول اإلمامو
طاع ق نار الفتنة، وطالبهم فحسب بتسليم إشعال على إصرارهمعن 

باب خالطرق الذين قتلوا المؤمنين، وفي طليعتهم الصحابي عبد اهللا بن 
لمظلومين من ا أنه كلهم قتلة ألولئك أعلنوابن األرت، وزوجته ولكنهم 

  ..لخوارجا فتنة وإنهاءنين، ما تسبب في نشوب القتال، المؤم

 من الحقوق السياسية، ومظاهرها األخرى عند أمير المؤمنينو
على أن معارضيه أخوة له،  اإلمامإصرارن أبي طالببعلي 

فلقد كان كثيراً ما يردد هذه .. ألصحابه يجمعهم اإلسالم الحنيفو
                                           

  .٦١ :آل عمران )١(
  . للدكتور عامر النجار،٥٣-٥٢: كتاب الخوارج )٢(
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ن إخواننا من أهل البصرة، أ.. « :لعبارات وأمثالها بالنسبة للمعارضةا
ونا ؤلّجوا داويناهم بالرفق، حتى يبدييرجعوا، فذاك الذي نريد، وان 

ثرناه على ما فيه الفساد إن شاء آبظلم، ولم ندع أمراً فيه صالح إالّ 
  .)١(»اهللا

بدالً من تحريض أصحابه على أصحاب الجمل، ووصفهم ف
هم ـ كما يفعل أصحاب االنحراف، والبغي، حتى يعبئ النفوس لحربب
لمصالح في التعبئة للقتال، لكسب نتائج المعركة ـ راح أمير ا

يشيع مفاهيم األخوة والوئام، وينأى عن الشحناء، المؤمنين
  ..وإثارتهاألحقاد، اويترفع على 

ذا وفي كثير من كلماته الكريمة تأكيد على األخوة، والصلح، ه
وار، ووحدة الصف، والتعقل، الوئام، ورد العدوان والدعوة إلى الحو
  .مراقبة اهللا عزّ وجلو

٤א 

، لوجدنا آفاقاً أمير المؤمنيناستعرضنا حق الملكية في منهاج 
الملكية في عهد الخليفة عثمان فوتستوعبها، ؛ عديدة تمتد إليها

ن أستوى الفكر والممارسة، حتى ماختلطت آفاقها، ومعالمها على 
                                           

من خطاب له في ذي قار خاطب به أهل الكوفة عندما قدموا عليه لنصرته على  )١(
  .٢٣ : ٣أنظر ابن األثير الجزري في الكامل. لجملاأهل 
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جربة عثمان ال يكاد يميز بين تاإلسالم في الدارس للملكية في 
لملكية العامة بالملكية الخاصة، احدودها، وآفاقها حيث اختلطت 

لحق العام، بالحق الخاص، اوكالهما بملكية الدولة، كما اختلط 
لخليفة األموي ابن عفّان اوتحول االقتصاد في التجربة التي قادها 

لمستضعفون حقاً ايه ، ال يجد فإقطاعيإلى اقتصاد رأسمالي ـ 
لمجاهدين التي امشخصاً لهم، وحتى جيوش المسلمين، وقطاعات 
حماية الثغور، وكانت تشكل ميليشات الفتح، والجهاد، والمرابطة، 
ي تلك المرحلة فوتعكس للتاريخ عزة اإلسالم، والمسلمين تحولت 
اجاتها الطبيعية حإلى طبقة محرومة، ال يوفر لها بيت مال المسلمين 

اصة للخليفة خلعادية بعد أن أصبح بيت مال المسلمين ملكية ا
شاء، وأصبح يوأقاربه، وحاشيته يعطي منه ما يشاء، ويمنع منه ما 

اقعه في ضوء و بستاناً لقريش، ال للمسلمين، كما هو )سواد العراق(
  ..الشريعة اإلسالمية

هذا من العوامل األساسية التي حملت تلك الميليشات المجاهدة و
  !!لى المشاركة في الثورة الشعبية التي أطاحت بالخليفةع

إلى مركز القرار في التجربة اإلسالمية، جاء أمير المؤمنينو
يواجه هذه المشكلة االقتصادية، وآثارها االجتماعية الكبيرة وجهاً ل
  .وجهل
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عادة المخطط التالي لمواجهة هذه المشكلة إلقد وضع اإلمامو
  : االقتصاد إلى واقع الناسألطروحة اإلسالمية فيا

 الظالم للملكية العامة المخصصة لعموم اإلقطاعيـ واجه النهب أ 
 إلعادةلمسلمين أساساً بقرار تاريخي يقضي بالعمل بكل وجوده ا

لثروات الهائلة إلى موقعها الطبيعي كملكية عامة للمسلمين، اتلك 
قد تُزوِّج  المال ــ يعني  واهللا لو وجدته«: يانه الرسمي التاليبولنقرأ 

لنساء، وُمِلك به اإلماء، لرددته، فإّن في العدل سعة، ومن ضاق ابه 
   .)١(»..لعدل، فالجور عليه أضيقاعليه 
  .)٢(»..ن هذا المال ليس لي، وال لك، وإنما هو فيء للمسلمينإ«

 تفاقم خطره في عهد عثمان، إقطاعيايواجه نظاماً كان اإلمامو
لتاريخ اإلنساني، حيث كان الخليفة يقطع شكل يقل نظيره في اب
ألراضي لمن شاء من أقاربه وحاشيته، فيعطي دوالً كبيرة في ا

ذا العصر إلى شخص واحد أو أسرة واحدة، كأن يعطي همصطلح 
لى مصر، ويقطع الكوفة ـ وهي نصف العراق اليوم عمصر إلى واليه 
  ...وهكذا.. )٣(راج أفريقيا لغيرهخـ آلخر، ويمنح 

                                           
  .باب الخطب. ١٥، نص٥٧: نهج البالغة )١(
كل ما أصابه المسلمون من الكفار ماالً : ، والفيء٢٣٢، نص٣٥٣: نفس المصدر )٢(

  .ان أو عقاراً أو أرضاً أو غير ذلك، حيث أفاءه اهللا على األمة بعد نصرهاك
  . من كتابنا هذا)تجربة عثمان(قطاعيات عثمان في فصل إأنظر  )٣(
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كان نظام الضرائب في تجربة :  النظر في نظام الضرائبإعادةـ  ـب
يوجد له شبيه إالّ  نظاماً اللحكم الذي سبق تجربة أمير المؤمنينا
حتى أن ...  وغيرهااإلقطاعيةي تجارب القرون الوسطى في أوروبا ف
الف المسلمين قتلوا بسبب حروب الزكاة التي أطلق عليها في آ
 ـ كما الحظنا في فصل )الردة(حروب : رسميلتاريخ، واألعالم الا
  .ابق ـ س

في بعض فترات المسلمين أصبح النظام الضريبي بالء على و
 بعض البالد المفتوحة تعلن أنإلسالم، وسمعته، وذوقه، حتى ا
لجماهير إسالمها في بدايات الفتح، ولكن الحاكم يعلن للقيادات ا
 وأسر الحسناوات وقد  هّمه جمع الصفراء، والبيضاء،إن: لعسكريةا
 الغاشمة، ردة لدى االستيطانيةببت هذه السياسة االستعمارية ـ س
عض الشعوب، حيث رجعت بعض الشعوب إلى أديانها القديمة، ب
  .وقعت مجازر في التاريخ قلَّ نظيرهاو

يعود الفضل في تحول تلك البلدان إلى اإلسالم فيما بعد إلى و
، ال إلى عمل الفاتحين الذين امتاز شاط الدعاة والمبلغين المسلمينن
غلبهم بالرعونة، وحب الظهور، وإذا كان خالد بن الوليد قد قتل أ
حابياً مثل مالك بن نويرة اليربوعي وأصحابه المؤمنين، ونزا على ص
وجته بعد قتله، فإنه وجد في الدولة من يستنكر عمله وكان منهم ز
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ة عمر بن الخطّاب، إالّ زير الخليفة، ومهندس سياسة الدولة الخليفو
لفترات الالّحقة لتلك المرحلة قد شهدت ممارسات مؤلمة جداً اأن 

ها جبين التاريخ من نهب، وسلب، وأسر ال رادع له، وال ليندى 
 موسى بن نصير حين غزا أفريقيا أسر )اإلسالمي(القائد ف. )١(مبرر

 لف من الناس، أرسل خمسهم إلى الخليفة األموي فيأثالثمائة 
  !دمشق

هذا القائد نفسه عاد بثالثين ألف فتاةً عذراء عندما عاد من و
وكانت هؤالء الفتيات يذهبن ـ طبعاً ـ إلى قصور ، )٢(ألندلس فاتحاًا
لخلفاء، وحواشيهم، من المترفين، المتخمين بالمال الحرام من أجل ا
  !!لمتعة بالمتاع الجنسيا

 تلك البلدان إذا نظرنا إلى النظام الضريبي الذي طبق فيو
نوة، فإننا نجد عجباً، فكانت السلطة تفرض الجزية على عالمفتوحة 

لشعوب التي أسلمت خوفاً من نقص األموال الواردة لجيوب ابعض 
  !لسالطينا

كانت السلطة تفرض ضريبة على عيد النوروز في بالد فارس و
كان الخليفة يوصي قواده الزاحفين بالرعب على الشعوب بأن و
  .وهكذا..  له كل بيضاء وصفراءستصفواي

                                           
  .در سابق، مص٥٦٦ :٤أنظر ابن األثير )١(
  .٥ و٤ابن األثير، مجلد : الحظ الكامل )٢(
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إلى المركز األول في القرار، فتبنى مشروعاً لبناء قد جاء عليل
نقاض النظام الضريبي المخجل السابق، إ جديد على )نظام ضريبي(
لذي شهد التاريخ صوراً منه أيام الخليفة عثمان، ثّم واصله بنو أمية ا
  ..نذ عهد معاوية، حتى آخر أيامهمم

  :على األسس التاليةاإلمامقد اعتمد و

١אאאאא  

ّن تنمية أ: على مبدأ اقتصادي سليم، مفادهعتمد أمير المؤمنيني
، وتوفير الفرص لنمو الثروة وتعدد اإلنتاجلمصادر المالية، ودعم ا
، جاإلنتاصادرها يشكل األرضية المتينة للنمو االقتصادي وزيادة م
  ...اتساع رقعة دعم الموازنة العامة من قبل المواطنينو

يرى ضرورة النظر في عمارة األرض، ودعم لذا فإن اإلمامو
شاريع التنمية قبل النظر في نسبة الضرائب المفروضة على م
لمواطنين كالخراج، والزكاة، والخمس، وما إليها من مصادر دعم ا

يعكس ادر من اإلمامال المسلمين، وأفضل بيان رسمي صمبيت 
  :لمبدأ نجده بين هذه السطوراهذا 

وتفقّد أمر الخراج بما ُيصلح أهله، فإّن في صالحه وصالحهم «
الحاً لمن سواهم، وال صالح لمن سواهم إالّ بهم، ألّن الناس ص
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وليكن نظرك في عمارة األرض أبلغ . الخراج وأهله يال علىعكلّهم 
ومن ؛  ذلك ال ُيدرك إالّ بالعمارةظرك في استجالب الخراج، ألّننمن 
لب الخراج بغير عمارة أخرب البالد، وأهلك العباد، ولم يستقم ط

فإن شكوا ثقالً أو علّة، أو انقطاع شرب أو بالّة، أو . الّ قليالًإأمره 
رض اغتمرها غرق، أو أجحف بها عطش، خفّفت عنهم بما أإحالة 

شيء خفّفت به المؤونة وال يثقلّن عليك ؛ صلح به أمرهميترجو أن 
خر يعودون به عليك في عمارة بالدك، وتزيين واليتك، دعنهم، فإنّه 

ستجالبك حسن ثنائهم، وتبّجحك باستفاضة العدل فيهم، معتمداً امع 
ضل قّوتهم، بما ذخرت عندهم من إجمامك لهم، والثقة منهم بما ف
ما إذا ّودتهم من عدلك عليهم ورفقك بهم، فرّبما حدث من األمور ع
فإّن العمران ؛ ّولت فيه عليهم من بعد احتملوه طّيبة أنفسهم بهع

ا حّملته، وإنّما يؤتى خراب األرض من إعواز أهلها، وإنّما ممحتمل 
  .)١(»هلها إلشراف أنفس الوالء على الجمعأيعوز 

٢אאאאאא
א  

بالدافع الذاتي للناس لدفع ما عليهم من منينهتم أمير المؤي
ضرار إق لبيت المال، فال إكراه ألحد على استيفاء الحقوق، وال ح

                                           
  .٥٣، نص٤٣٧-٤٣٦: نهج البالغة )١(
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شعاراً للناس إرهاب لمخلوق وال تجاوز، إنسان كائناً من كان، وال إب
كرامتهم ومكانتهم، ولنقرأ هذه البيانات التي تصدع بالحق ب
وى اهللا وحده ال شريك له، وال إنطلق على تق« :المعروف، والواقعيةو

جتازّن عليه كارهاً، وال تأخذّن منه أكثر من حّق تتروِّعّن مسلماً، وال 
دمت على الحّي فانزل بمائهم من غير أن تخالط قاهللا في ماله، فإذا 

ليهم بالسكينة والوقار، حتى تقوم بينهم، فتسلِّم إأبياتهم، ثّم امض 
  :ثّم تقولالتحّية لهم، بعليهم، وال تخدج 

باد اهللا أرسلني إليكم ولّي اهللا، وخليفته، آلخذ منكم حّق اهللا في ع
  .)١(»موالكم، فهل هللا في أموالكم من حّق، فتؤّدوه إلى ولّيهأ

إّياك أن تضرب مسلماً أو يهودّياً أو نصرانّياً في درهم خراج، أو «
  .)٢(»بيع داّبة عمل في درهم، فإنّما أمرنا أن نأخذ منهم العفوت

يشمل حق الملكية الخاصة في :  ـ الملكية الخاصة، وحدودهاج
حق التملك للمال المشروع، : إلسالم عدة آفاق، ومجاالت أهمهاا
، وحق الكسب للمال من إسرافحق التصرف به بحرية دون و
، وحق وإنمائهاصادره الشرعية، وتوفير الثروة من خالل ذلك م

  .مان وما إلى ذلكسالم بعيداً عن الفاقة والحربالعيش 

                                           
  .ال تبخل بها عليهم: ال تخدج بالتحّية. ، باب الرسائل٥رقم النص : نهج البالغة )١(
، عن ١٢٨: ٤١أنظر بحار األنوار. من وصّيته لصاحب الخراج على القادسية وسواد الكوفة )٢(
  .الفاضل عن النفقة: ووالعف. الكافي
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قد حرص البرنامج العلوي على تحقيق هذه المهمات في إطار و
لتجربة التي قادها عليه الصّالة والّسالم، ومن المبادئ التي أطلقها ا

   :ذا المجال نجد ما يليهفي 
  .»ال تمسّن مال أحد من الناس، مصل، وال معاهد«

 درهم خراج، أو إّياك أن تضرب مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً في«
  .»بيع دابة يحمل عليها في درهم، فإنّما أمرنا أن نأخذ منهم العفوت

وال ترِوعّن مسلماً، وال تجتازّن عليه كارهاً، وال تأخذ منه أكثر «
  .»ن حق اهللا في مالهم

الملكية الخاصة مصونة في دستور أمير المؤمنين، وطرق ف
شروعة، وحق األمة أبواب التنمية مشرعة في حدودها الموالكسب، 

 الناس، وتحميلهم إجبارألفراد محفوظ، إالّ انّه ال يحق افي ملكية 
 من أجل وإسخاطهمما ال يحق تجاوز رضاهم، كفوق طاقتهم، 

  ..نهمماستيفاء الضرائب 

من حقوق الناس في رحاب التجربة العلوية أن ال يجبروا على و
شروع خاصاً مل، وال يسخروا في مشروع أبداً، سواء أكان المع
  ...الحكومة أو كان مشروعاً لصالح الملكية العامة للمسلمينب

أن يعيدوا حفر بئر قد عرض جمع من المزارعين على اإلمامف
إلى عامله يحدد قيم العمل ان قد دفنه الطمى، فكتب اإلمامك
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ولست « :جبارهم على العملإلمشروع، ويمنعه عن تسخير الناس، وا
ى عمل يكرهه، فادعهم إليك، فإن كان األمر رى أن تجبر أحداً علأ

لنهر على ما وصفوا، فمن أحب أن يعمل، فمره بالعمل، والنهر افي 
  ...)١(»مل دون من كرههعلمن 

 في )حق التملك(ذه هي اآلفاق الرحيبة التي شملها قانون ه
، بقي علينا أن نعرض ما اختصت به جربة أمير المؤمنينت
  !ذه اآلفاق الواسعة البناءةلمعارضة السياسية ضمن ها

ن هذه اآلفاق االقتصادية سواء أكانت تصرفاً بالثروة، أو كسباً لها إ
نماء، أو احترامها من قبل الدولة، والقانون اإلسالمي، أو رعاية إو أ
صحاب الثروة في مجال سياسة الضرائب المطبقة في الحياة أل
تختلف فيها   الّن هذه اآلفاقإ.. القتصادية، وغير ذلك من شؤونا

لمعارضة السياسية عن عموم المواطنين في تجربة أمير اقوى 
 في الحقوق، وال في الواجبات، وال في الضوابط ال، المؤمنين

التملك أبداً، حتى تشن المعارضة حرباً على والمرتبطة بالمال، 
لمسلمين، وتخرج عن سلطان اإلسالم، حيث توفر لالكيان المركزي 
انونية أخرى بخصوص الممتلكات التي يستفاد ق التجربة ضوابط

  ..ون سواها، وسنبحث ذلك في صفحات قادمةدمنها في المعركة 

                                           
  .٣٥٩ :١نهج السعادة )١(
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ما إذا بقيت المعارضة تعمل في اإلطار السلمي، ضمن القانون أ
لعام، تحترم دماء الناس، وأموالهم، وأعراضهم، وال تحمل لواء ا
 تباشر النقد،  على سلطان المسلمين، وإنما)البغي(و) الخروج(
االعتراض والتظاهر، والتجمعات، وجمع األنصار، واالستفادة من و

، والتثقيف ونشر األفكار ورفع الشعارات وما إلى ذلك، فإن اإلعالم
قوقها المالية، مصونة كغيرها من مواطني الدولة اإلسالمية، وقد ح
  :)١(لحقيقة القانونية بالمرسوم التاليهذه ادد أمير المؤمنينح

ال نمنعكم مساجد اهللا أن : ن لكم عندنا ثالثاً ما صحبتمونااأما «
يها اسمه، وال نمنعكم الفيء مادامت أيديكم مع أيدينا وال فتذكروا 
  .»..تى تبدؤوناحنقاتلكم 

لشرعية اهكذا فإن حمل السالح من قبل المعارضة في وجه السلطة و
ار الحرب ن إشعالهو الذي يغير موقف السلطة الشرعية المذكورة، فقبل 

  .الواجباتومن قبل البغاة، فالناس جميعاً سواسية في الحقوق 

٣אאWאאאאא  

أمير ن قراءة لالئحة حقوق المعارضة السياسية في تجربة م
لك سقد في الظروف الطبيعية، تجلى لنا أن اإلمامالمؤمنين

ستور دالسياسيين، ما ال يوجد له نظير في أي بمعارضيه، وخصومه 
                                           

  ).بيان وجهه للخوارج بعد إعالن معارضتهم لحكمه(، ٣٣٥: ٣الكامل )١(
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لشعبية افي عالمنا المعاصر، في الدول الديمقراطية ذات األنظمة 
  ...ناهيك عن األنظمة التي ال تقر الديمقراطية أو تقرها صورياً

كانت معارضة غير ّن معارضي علي بن أبي طالبأغم ر
ضها حضارياً، بدئية، نفعية، وصولية، حاقدة، إضافة إلى تخلف بعم
  !..معينة ال تعرف كيف تتعامل معهاجمودها على شعارات و

في هذا الباب سنقرأ حقوق المعارضة كما أجراها أمير و
في الواقع الحياتي، في ظروف بغي المعارضة، وعدوانها المؤمنين

شعالها نار إ، وتهديدها للمصلحة اإلسالمية العليا، وإلماماعلى 
المية، وقيامها بما يشبه االنقالبات لى الجبهة اإلسعالحرب 

 السلطة الشرعية الدستورية، المنتخبة بشكل إلسقاطالعسكرية 
مع تلك المعارضة  فكيف تعامل اإلمام.. ألمةاأصولي من قبل 

صالح المسلمين، وتهديد الكيان اإلسالمي، مرغم تآمرها على 
  بالسقوط؟

אאאאא  

بمبدأ الدفاع في حروبه كلها مع خصومه مير المؤمنينتمسك أي
 الدماء، وان أصر عليها إراقةلسياسيين، ويعمل كل وسعه لتجنب ا
نّه عليه الصّالة والّسالم كان حريصاً على الحوار، آلخرون، ولذا فإا
التفاهم ما استطاع إلى ذلك سبيالً ـ كما أشرنا ـ ويكتفي من و
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 فهو ال يدخل معهم في صراع عدم شن الحرب فحسب،بخصومه 
اداموا لم يشنوا الغارة المسلحة على الكيان اإلسالمي، ولم معسكري 
 في أقاليم الدولة اإلسالمية، فال يبادرهم بقتال إذا اإلرهابيشيعوا 

ي الرأي السياسي، أو تحزبوا، أو باشروا الدعاية فهم خالفوه 
ظاهروا، مادام ذلك جربته السياسية، أو اعتصموا، أو تتالسياسية ضد 
  ... الدماءإراقةلم يصل إلى 

تصريحاته التالية تكشف بشكل جلي عن هذا الموقف الرسمي و
في طريقه إلى البصرة لمواجهة فتنة الجمل قام إليه أحد ف :علّيل

يا أمير المؤمنين أّي شيء تريد وأين تذهب بنا؟ «: قالفأصحابه 
 . قبلوا منّا وأجابونا إليه إنفاإلصالحريد وننوي نأّما الذي  :فقال
نََدعهم بعذرهم ونعطيهم الحق : ليه؟ قالإفإن لم يجيبونا : قال

فإن لم : قال. نََدعهم ما تركونا :القفإن لم يرضوا؟ : قال. ونصبر
  .)١(»امتنعنا منهم :يتركونا؟ قال

ستطاع ا نار الفتنة دون قتال ما إطفاءاألصل عند أمير المؤمنينف
معالجة ل وهذا هو األساس الذي ينطلق منه اإلمامإلى ذلك سبيالً،

لمعارضة االصراع السياسي بين الكيان المركزي للمسلمين، والقوى 
  ...المنشقة

                                           
  .٢٢٤الكامل في التاريخ، البن األثير، ص  - ١
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بناء على ذلك يمكننا أن نقرأ المبادئ التالية في تجربة و
  :ع خصومه السياسيينماإلمام

وفير تعلى ـ االلتزام بعدم البدء بالقتال أبداً، حرصاً من اإلمام١
  .الفرص الممكنة لمعالجة الفتنة بالحوار السياسي

  :هذه بعض بياناته بهذا الخصوصو

فإذا لقيت العدو فقف من أصحابك وسطاً، وال تدن من القوم .. «
وال تباعد عنهم تباعد من يهاب . نّو من يريد أن ينشب الحربد
لبأس، حتى يأتيك أمري، وال يحملنّكم شنآنهم على قتالهم، قبل ا
  .)١(»عائهم واإلعذار إليهمد

ال تقاتلوهم حتّى يبدؤوكم، فإنّكم بحمد اهللا على حّجة، «
  .)٢(»ّياهم حتّى يبدؤوكم حّجة أخرى لكم عليهمإوترككم 

وإذا لقيتم هؤالء القوم غداً، فال تقاتلوهم حتى يقاتلوكم، فإن «
  .)٣(»دؤوكم فانهدوا إليهمب

تزال  انية، وعقالنية، الّن هذا المبدأ العسكري الذي يقطر إنسإ
لحروب العصرية تفتقده، فالحروب الحديثة تعتمد على المباغتة في ا
  ..لحرب من أجل الكسب العسكري بعيداً عن اإلنسانية، والفضيلةا

                                           
  .١٢، وصية رقم٣٧٠٢: نهج البالغة )١(
  .١٣، كتاب رقم٣٧٣: نهج البالغة )٢(
  .٢ب الجهاد، حديث من كتا٣٣، باب٧٠ :١١وسائل الشيعة )٣(
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ليس في األفق ما يدل على أن الجيوش المعاصرة ستدخل في و
انية دروساً في اإلنسرامجها هذا المبدأ، فتتعلم من أمير المؤمنينب
  .الحكمة، وحب اإلنسان والسالمو

ومن مبادئ أمير المؤمنين : ـ االكتفاء بأقل عدد ممكن من القتلى٢
نّه إذا اضطره خصومه إلى القتال، يعمل وسعه لتقليل نسبة القتلى ا
تضييق وقت :   لتقليل عدد القتلى مثالًإجراءاتهيهم، ولذا كان من ف
د الزوال ـ على سبيل المثال ـ لقتال، فكان يسعى أن يكون القتال بعا
يقترب الليل، مما يتطلب وقف القتال، بسبب طبيعة األسلحة ل
  ..التكتيك العسكري المعروف في األزمان الغابرةو

ال يقاتل كان أمير المؤمنين« :قالعن أبي عبد اهللا الصادقف
هو أقرب إلى الليل، وأجدر أن يقل : تى تزول الشمس، ويقولح

هذا ومن الجدير ذكره ، )١(»..لطالب، ويفلت المنهزميرجع اوالقتل، 
لهجوم الليلي على العدو محظور في نظام الدفاع اإلسالمي، فقد ااّن 

  .)٢(انّه ما بّيت عدواً ليالً قطن رسول اهللاعورد 

تحريم الغدر بالخصوم السياسيين رغم : ـ ومن مبادئ اإلمام٣
 من الخصال التي درهم، ومكرهم ومجاهرتهم بالعدوان، فالغدرغ

  .نها اإلسالم الحنيف، وال يبيحها ضد مسلم أو غيرهعينهى 

                                           
  .٤٧، ص ١٧، كتاب الجهاد، باب ١١وسائل الشيعة،  )١(
  .١، ح ١٧نفس المصدر، باب  )٢(



 ٣٢٠.................................المؤمنين أمير عند المعارضة حقوق الئحة

من ائتمن رجالً على دمه، ثم خاس به، «: قول أمير المؤمنيني
  .)١(»أنا من القاتل بريء، وإن كان المقتول في النارف

لوال كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس، أال أن لكل «: يقولو
 كفرة، أال وإن الغدر والفجور والخيانة في درة فجرة، ولكل فجرةغ
  .)٢(»لنارا

ـ حرمة تسميم البيئة الطبيعية كالمياه، واألطعمة وما إليها لقتل ٤
ألعداء، وما يماثله اليوم من األسلحة الكيمياوية، والجرثومية، وما ا
ليها مما يشكل خطراً على عامة الناس، أو يتسبب في القتل إ

  ...ة للمقاتلينألبرياء إضافلالجماعي 

نذكر هذا الموقف اإلنساني الرفيع من خالل النص الرسمي و
ي فأن يلقى السم نهى رسول اهللا« :يقول أمير المؤمنين. لتاليا

  .)٣(»بالد المشركين

ما أحوج البشرية اليوم إلى هذه الضابطة القانونية العظيمة التي ف
أسلحة الدمار غنيها عن المعاهدات، واالتفاقات حول منع انتشار ت
لشامل التي ابتلي بها اإلنسان منذ مطالع القرن الماضي حتى اليوم، ا
ضافة إلى ما تكلفه هذه األسلحة من أموال طائلة يكفي توظيف إ

                                           
  .، باب الخطب٢٠٠، ومثله في نهج البالغة، نص٣، حديث٢١باب: نفس المصدر )١(
  .١، ح١٦باب : وسائل الشيعة )٢(
  .١، ح١٦نفس المصدر، باب  )٣(
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عضها للقضاء على الفقر، والفاقة، والجهل، واألمراض الفتاكة ب
األيدز، والسرطان، وما إليها التي تعج بها بلدان العالم، خصوصاً، ك
  .ول الفقراءد

ـ عدم السماح مطلقاً بقتل النساء، والشيوخ والمرضى، ٥
  .المجانين، واألطفال، وأمثال ذلكو

فال « :قد أصدر المرسوم التالي قبل نشوب المعارك في صفينو
هيجوا تتقتلوا مدبراً، وال تصيبوا معوراً، وال تجهزوا على جريح، وال 

عيفات ضأمراءكم، فإنّهّن النساء بأذًى، وإن شتمن أعراضكم، وسببن 
إن كنّا لنؤمر بالكّف عنهّن وإنّهّن ؛ القوى واألنفس والعقول

وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالفهر أو ؛ مشركاتل
  .)١(»لهراوة فيعّير بها وعقبه من بعدها

سرى أحماية وكان من مبادئ أمير المؤمنين: ـ رعاية األسرى٦
لحكم الصفح، والعفو، كما فعل مع مروان بن الحرب والمن عليهم با

بعد أسره في حرب الجمل، رغم سوئه، وخصومته، وانحرافه، 
ن أباه كان أحد قادة العدوان، كما عفا عن أمحمد بن طلحة، رغم و
كرامها حيث أنزلها على أعز بيت في إائشة وأكرمها، وبالغ في ع
خيرة النساء وشيعها لبصرة، ثّم أرسلها إلى المدينة المنّورة بصحبة ا
  ...أوالده إلى خارج البصرةو

                                           
  .١٤، وصية رقم٣٧٣: نهج البالغة )١(
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أمراً يقطر إنسانية بعد هزيمة أصحاب الجمل أصدر اإلمامو
ال تتبعوا مولياً، وال تجهزوا على جريح، ومن أغلق بابه، «رحمة و

  .)١(»منآفهو 

ال أقتلك إني  :أتي علّي بأسير يوم صفين، فبايعه، فقال علي«
  .)٢(»خلى سبيله، وأعطاه سلبه الذي جاء بههللا رّب العالمين، فاأخاف 

ومن القيم : ـ إعادة أموال المهزومين في الحرب إلى أصحابها ٧
على األجيال، حرصه على إعادة لعسكرية التي أفاضها اإلماما
ـ ماعدا ما كان في المعسكر ـ مما .. موال المهزومين إلى أصحابهاأ

  ..فعله زعيم منتصر في تاريخ اإلنسانيلم 

بالبصرة رّد لّما هزمنا علّي«: قد حدث مروان بن الحكم قالف
لى الناس أموالهم، من أقام بّينة أعطاه، ومن لم يقم بّينة أحلفه، ع

: قسم الفيء بيننا والّسبي، قالأيا أمير المؤمنين : قال له قائلف: قال
  .)٣(»؟ فكفّواأّيكم يأخذ أّم المؤمنين في سهمه: كثروا عليه قالأ فلّما

إّن الناس يروون أّن « :قيل لإلمام أبي عبد اهللا الصادقو
إّن دار الشرك يحلّ ما : قتل أهل البصرة وترك أموالهم، فقالعلّياً
  عليهمإنّما مّن إّن علّياً: إّن دار اإلسالم ال يحلّ ما فيها، فقالو، فيها

                                           
  .٣ من كتاب الجهاد، حديث٢٤، باب١١ :الوسائل )١(
  .٣، ح٢٣باب: نفس المصدر )٢(
  .٥٨: ١١وسائل الشيعة )٣(
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  .)١(»على أهل مكّةّن رسول اهللامعليهم كما 

 : اندالع قتال البصرة جاء فيه ما يليكان أول بيان أصدره قبلو
أيها الناس، إذا هزمتموهم فال تجهزوا على جريح، وال تقتلوا أسيراً، «
ال تتبعوا مولّياً، وال تطلبوا مدبراً، وال تكشفوا عورة، وال تمثلوا و
قتيل، وال تهتكوا ستراً، وال تقربوا شيئاً من أموالهم إالّ ما تجدونه ب

و كُراع أو عبد أو أمة، وما سوى ذلك فهو سكرهم من سالح أعفي 
  .)٢(»ورثتهم على كتاب اهللالميراث 

بعض أصحابه حول هذا الموقف من أموال لقد جادل اإلمامو
 عدم الرضا، فأفحمهم إبداءصحاب الجمل وذراريهم، ولّجوا في أ
  ؟من منكم يرضى أن تكون أمه عائشة سبية عنده :قولهب

انيته، ورحمته، وعفوه وعلم هكذا حسم الموقف لصالح إنسو
لمسلمين حكم البغاة إذا غُلبوا في عدوانهم على اإلمام الشرعي ا
لمسلمين ومّيز بين حكم أهل القبلة في الحرب، وبين الكفار ل
  !لمعتدينا

ند عمنهج الحوار : رار على الحوار حتى في ساحة الحربصـ اإل٨
ومه هو المنهج األساس الذي يتعامل من خالله مع خصعلي

لفكريين، ومعارضيه السياسيين، ولقد أصّر على التمسك بذلك المبدأ ا
                                           

  .٥٨، ص ٦ح : نفس المصدر )١(
  .٣٦٢: ٢مروج الذهب )٢(



 ٣٢٤.................................المؤمنين أمير عند المعارضة حقوق الئحة

لحكيم منذ ظهور أول معارض، واستمّر على ذلك حتى آخر ا
ها هو يحاور الزبير بن العوام أحد أعضاء القيادة الثالثية فالشوط، 

لجمل، في ساحة المعركة، ويذكره بما حدثهما به رسول األصحاب 
ي حادثة معينة، وانّه ستقع بينهما فتنة وصاحب يام حياته فأاهللا

بذلك عاد له ، فلما ذكره اإلماملي بن أبي طالبعالحق فيها 
  .)١(العتزال عن المعركة، في واقعة تاريخية معلومةاوعيه، فقرر 

وبعد انتهاء معركة الجمل كان المغلوبون من : ـ طمأنة المغلوبين٩
، نصر جبهة أمير المؤمنيننصار الفتنة يخشون أن تأخذ نشوة الأ
يبالغون في االقتصاص ومعاقبة المتورطين في الفتنة، ولكن العكس ف
أماناً عاماً لكل فقد أصدر أمير المؤمنين. و الذي رأوه، وعاشوهه
لمشاركين في العدوان من أتباع القوى المهزومة، وأعاد األموال التي ا
  ...لفوا أنها أموالهمخذت إلى أصحابها بعد أن يقيموا البينة أو يحأ

بعد مغادرة البصرة أصدر التعليمات التالية إلى واليه عليها عبد و
 إليهم، وأحلل عقدة باإلحسانحادث أهلها «: ن العباسباهللا 

وقد عاتبه لظهور بعض الغلظة منه على ، )٢(»...ن قلوبهمعالخوف 
قبيلة لعناصر من قبيلة تميم، وأحاطه علماً أن ال يفرط بهذه الابعض 

  ...ساءة لها أبداًإال يظهر أي والكبيرة، 
                                           

  .٣٧٢: ٢مروج الذهب )١(
  .١٨، باب الكتب، نص٣٧٥: نهج البالغة )٢(
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لى هنا نكون قد عرضنا الصورة الواقعية لسياسة أمير إ
لتي سلكها مع المعارضة السياسية التي ناصبته العداء، االمؤمنين

  ..التعايش، وفي فترة الحرب، والصراع العسكريوفي حالة السلم 

تقدم وثيقة حضارية ّن هذه الصورة الموثقة تاريخياً، وعلمياً إ
ابضة بالحياة لكل الشعوب الباحثة عن الحق، والحرية، والسالم، ن
  ..العدل االجتماعيو

بهذا الطرح اإلنساني العظيم جميع قد سبق أمير المؤمنينل
لفالسفة، والمصلحين في التاريخ القديم والتاريخ المعاصر، كما ا
احترام الرأي بقت تجربته الرائدة في مضمار حقوق اإلنسان ـ وس
آلخر منها على وجه الخصوص ـ مختلف التجارب في تاريخ ا
  ..إلنسانا

ّن أكثر الشعوب حاجة إلى هذه األطروحة الحضارية الرائدة هي إ
لشعوب التي تعاني من الظلم، والدكتاتورية، والطائفية، والتمييز ا
  ...لعنصري في آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الالّتينية، وغيرهاا

ستوفر السعادة جربة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبّن تإ
الكرامة لإلنسانية المعذبة إذا هي آمنت بروح هذه التجربة، و
محتواها وناضلت من أجل تطبيقها في حياتها العملية بصدق، و
  .خالصإو





  
  
  

אKKאא  

ي فياً حاسماً ، كان يوماً تاريخهـ١١صفر عاملثامن والعشرون من ا
  ..حياة المسلمين، ومسيرة الرسالة اإللهية المباركة

، وهو قلق جداً على قد توفي رسول اهللا محمد بن عبد اهللاف
ستقبل الدعوة اإللهية، حيث كان يرى بوادر التخطيط لتجاوز م
فقد عّبر عن ... شروعه الرباني بخصوص قيادة التجربة اإلسالميةم
لبقيع في جمع من أصحابه، في أيامه لك بوضوح عند زيارته لذ
ألخيرة حيث تال هذه الكلمات على الحاضرين من أصحابه، ا
أقبلت « :حذرهم من الفتنة الحندس، التي ستلم باألمة بعد رحيلهي
  .)١(»لفتن، كقطع الليل المظلم يتبع أولُها آخَرهاا

ليوم ابعد ظهر ذلك بعد بضع ساعات من وفاة الرسول الخاتمف
ي فجرت عدة مبادرات سياسية للسيطرة على زمام األمور األليم 

قيادة التجربة، كان أبرزها مبادرة األنصار بقيادة سعد بن عبادة 
أبي بكر، عمر بن : لخزرجي، ومبادرة قريش بقيادة الصحابة الثالثةا

                                           
  .٢٤١ :٢تاريخ الطبري )١(
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وقد نجحت مبادرة الصحابة . لخطّاب، وأبي عبيدة بن الجراحا
نصار بعد انشقاقهم سياسياً في اجتماع  مشروع األإفشالعد بالثالثة، 

  ...لسقيفةا

منذ عصر ذلك اليوم التاريخي الحزين، تحول المبشرون بالهدى و
إلى أقلية معارضة، تطالبها سلطة الخالفة حماته من آل محمدو

 التام، واألبعاد عّما جرى من اإلهمال، والبيعة بعد حالة من باالنصياع
  ..وارات في اجتماع السقيفةح

قبل المطالبة بالبيعة للخليفة أبي بكر من قبل زعامة قريش، ومن و
، وعلى  أي حوار مع أهل البيتإجراءعها لم تحاول الحكومة م
أسهم علي بن أبي طالب، وصي النبي، والمؤهل لقيادة التجربة ر
  ....إلسالمية بعد النبيا

ن بيت النبوة واجه أزمة إمن خالل الرصد التاريخي يتضح و
 وتهديداً بالقتل، واعتداء على الحقوق المدنية، والسياسية كما ديدةش
عرض لنهب الممتلكات، واألموال، ومصادرة الحقوق االقتصادية، ت
ما تعرضت بعض الشخصيات الرفيعة منهم ومن أوليائهم إلى ك
، وسلمان العتقال واالقتياد، والضرب، كالصّديقة الزهراءا
  ...ملفارسي، وعمار، والزبير، وغيرها

  ذ وفاةـّن هذه األحداث كانت قد استمرت حوالي األسبوعين، منإ
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ثّم خفت حدتها شيئاً، فشيئاً، حتى تحولت معارضة سول اهللار
  .إلى صيغة أخرى بعد ستة أشهرهل البيتأ

بداية يحاول بعض المؤرخين أن يعتبر وفاة الصّديقة الزهراءو
عد تجاه سلطة ما برحلة جديدة في موقف آل محمدم

  ...النبي

علي (قد اشتملت المعارضة السياسية التي قادها أهل البيتل
  :على مرحلتين) على وجه الخصوصالزهراءو

وتميزت هذه المرحلة بعقد : ـ مرحلة المواجهة العلنية السلمية١
الجتماعات السياسية لوجوه المعارضة للتداول بشأن األحداث ا
، وكان أشهر تلك لسياسية التي جرت بعد وفاة رسول اهللا
 الذي عقد في دار االجتماعالجتماعات التي احتفظ التاريخ بذكرها، ا

، فتعرض إلى  والصّديقة الزهراء بنت رسول اهللاأمير المؤمنين
 إجباره من استطاعت وإجبارجوم قوى الحكومة لتفريق الحاضرين، ه

 وجئ عنق، و)١(على البيعة بعد سوقهم بعنف، حيث كسر سيف الزبير
  ...لى البيعةع، واقتيد آخرون وأجبروا سلمان، وضربت ابنة النبي

في روايات التاريخ شواهد مرة على تلك العملية، من عنف، و
  ...)٢(هانة، واستخفافإتهديد، وو

                                           
  .٤٤٣ :٢الطبرى )١(
  .٢٠-١٨: ١، اإلمامة والسياسة٤٤٨ و٤٥٩: ٢الطبري، ٢١٩: ١ن أبي الحديداب )٢(
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تحرك أمير المؤمنين، وفاطمة : من ظواهر هذه المرحلةو
على األنصار، ودعوتهم للنصرة، فقد عرضوا طلب النصرة الزهراء

، )١(لبيعة للخليفة على األنصار، وطرقوا دورهم، داراً بعد داراخلع و
 التي اإلرهابلتحالف القبلي الذي أفرزته السقيفة، وحالة اولكن 
ألي شكيل العهد الجديد، حالت دون تحقيق أهل البيتترافقت 
  ...لى هذا الطريقعانجاز 

تقابل باالعتذار، والمغالطة قد كانت تحركات أهل البيتف
  .حياناً تأثراً بذلك الواقع الذي أفرزته أحداث السقيفةأ

عن تحقيق ما ترجوه، في هكذا تراجعت مهمة أهل البيتو
لوقت الذي جرت أحداث سياسية ليست لصالح اإلسالم، ساهمت ا
  .لطريق عملهم السياسيي تغيير أهل البيتف

وهذه المرحلة ربما بدأت : ـ مرحلة التعايش السلمي مع السلطة٢
ترى المصادر التاريخية ـ وهذا  ـ كماعد وفاة الصّديقة الزهراءب
مرة باسم : ، هو الذي فسره المؤرخونلموقف من أهل البيتا
  ...)٢(لمصالحة ومرة بعنوان البيعةا

استبدلوا طريقة المواجهة، للخالفة ّن أهل البيتأفي اعتقادنا و
سية ذاتية، طريقة التعايش السلمي معها، وذلك لعدة عوامل سياب

                                           
  .٢٨ :٦-٥ابن قتيبة الدينوري، وابن أبي الحديد، ١٢: ١اإلمامة والسياسة )١(
  .٥٢-٥١:  الصّديقة الزهراء بين المحنة والمقاومة)٢(



  عارضة السياسية في تجربة أمير المؤمنينمال.........................٣٣١

عنه بوضوح، مما موضوعية، كان أهمها ما تحدث أمير المؤمنينو
شكل وثيقة أصدق من الروايات التاريخية الرسمية المتأثرة بأجواء ي
  :بهذا الصدد ما يلييقول اإلمام علي.. لحكام، وذوقهما

فأمسكت يدي حتّى رأيت راجعة النّاس قد رجعت عن «
م أنصر لفخشيت إن حّمدلى محق دين مدعون إياإلسالم، 

ليَّ عاإلسالم وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً، تكون المصيبة به 
ا مأعظم من فوت واليتكم الّتي إنّما هي متاع أّيام قالئل، يزول منها 

فنهضت في تلك ؛ كان، كما يزول الّسراب، أو كما يتقشّع الّسحاب
  .)١(»تنهنهألحداث حتّى زاح الباطل وزهق، واطمأّن الّدين وا

إّن اهللا لما قبض نبّيه، استأثرت علينا قريش باألمر، ودفعتنا عن «
ّق نحن أحّق به من الناس كافة، فرأيت أّن الصّبر على ذلك أفضل ح
والناس حديثو عهد . ن تفريق كلمة المسلمين، وسفك دمائهمم
اإلسالم، والدين يمخض مخض الوطب، يفسده أدنى وهن، ب

ولى األمر قوم لم يأتوا في أمرهم اجتهاداً، ثّم ف. قلّ خلفأويعكسه 
ار الجزاء، واهللا ولّي تمحيص سّيئاتهم، والعفو عن دانتقلوا إلى 

  .)٢(»هفواتهم

                                           
  .ا، كتابه إلى أهل مصر مع مالك األشتر حين واله عليه٦٢ نص :نهج البالغة )١(
  .، ابن أبي الحديد، خطبته عند مسيره إلى البصرة٣٠٨: ١شرح نهج البالغة )٢(



 ٣٣٢.......................................المبدئية المعارضة نموذج ..البيت أهل

يؤكد انّه اتخذ موقفاً سلبياً من الخالفة، وأمسك اإلمام عليف
ده عنها ولكن حدثت أحداث خطيرة على اإلسالم، ومستقبل األمة، ي
ن في الجزيرة العربية، وتحركات الروم في ظهور بعض المتنبئيك
لشمال، وانكماش األمة عن الجهاد بسبب تفشي المرارة لدى ا

إن هذه ... وما جرى بعده من أحداثفقد الرسولبالناس، 
على أن يتعايش غيرها هي التي حملت أمير المؤمنينواألحداث، 

تجاه ألوضاع، ويساهم ـ ما استطاع ـ في دعم مسيرة األمة، باامع 
  ...إلسالم الحنيف، ومواجهة المتآمرين عليهاحماية 



  
  
  

א 
א 

ليست معارضة المعارضة للسلطة في مفهوم أمير المؤمنينو
قصودة بذاتها إذ ليست هي معارضة، من أجل المعارضة وال هي م
ة حتراف سياسي من أجل مصالح شخصية، وإنما هي معارضا

إلسالم، ومصلحة المسلمين، فإذا تعارضت المصلحة ايفرضها 
ع برنامج المعارضة للسلطة، فإن المصلحة ماإلسالمية العليا 

رامج عمل المعارضة، ونشاطاتها، فقد تجمد باإلسالمية مقدمة على 
لنشاطات المعارضة، خشية اإلضرار اأو تغير، أو تؤجل بعض 

 العلوي اآلنف الذكر يجاهر لنصابمصالح المسلمين العليا وكان 
  ...بهذه الحقيقة، ويعلنها

، ومعه بنو هاشم، وأتباعهم تحاملوا ن أمير المؤمنينإهكذا فو
القتصادية اولى جراحاتهم، وتغاضوا عن حقوقهم الشرعية السياسية، ع

إن معارضتهم وّن مصالح المسلمين في خطر، التي حرموها حين رأوا أ
لمسلمين، فانتقلوا لستضعف الجبهة الداخلية العلنية للسلطة الحاكمة، 



 ٣٣٤......................................................................المسلمين مصالح

 اإليمانلشديد على اإلى طريقة التعايش مع السلطة، مع الحرص 
  ..وفرت مناسبة لذلكت عنها جهاراً كلما واإلعالنبحقوقهم الشرعية، 

قد اشتمل برنامج المعارضة الجديد على المحاور اآلتية حسب و
  :لظروف الجديدةا

 ومن معه لتوجيه خطط الدولة، ،ـ تصدى أمير المؤمنين١
برامجها باالتجاه البنّاء الصحيح، وتقويم أخطاء الحكام، والوالة ما و
وتشمل هذه العملية مسائل الفتح ... ستطاعوا إلى ذلك سبيالًا
إلسالمي، وخطط الحرب، والسالم، وسياسات الدولة االقتصادية، ا
اإلسالمية أحكام القضاء، وما إليها من شؤون تتعلق بالهوية و
  :المسيرة العامة للمسلمين، ونذكر منها النماذج التاليةو

ـ فكّر أبو بكر بغزو الروم فاستشار جماعة من الصحابة فقّدموا أ 
إن فعلت : في األمر فقالأخّروا، ولم يقطعوا برأي، فاستشار علّياًو
وأمر أبو بكر الناس بالخروج . بشّرت بخير: فقال أبو بكر. فرتظ

  .)١(ّمر عليهم خالد بن سعيدن أأبعد 

: فقال الرجل. ـ أراد أبو بكر أن يقيم الحّد على شارب خمرب 
ربتها وال علم لي بتحريمها، فأرسل إلى اإلمام يسأله عن ذلك شإنّي 
ُمْر نقيبين من رجال المسلمين يطوفان به على المهاجرين « :فقال

                                           
  .١١١ :٢تاريخ اليعقوبي )١(
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ريم أو أخبره األنصار وينشدانهم هل فيهم أحد تال عليه آية التحو
، فإن شهد بذلك رجالن منهم فأقم الحّد ذلك عن رسول اهللاب
 ففعل الخليفة .»ليه، وإن لم يشهد أحد بذلك، فاستتبه وخلِّ سبيلهع
  .)١(لك، فَعِلم ِصدقَ الّرجل فخلّى سبيلهذ

 يصحبه مائة من قومه، فسأل أبا بكر  ـ قدم جاثليق النصاريج
ها، ونكتفي منها ـ كنموذج ـ بسؤال فأجابه عنسئلة، فدعا علّياًأ
  .أخبرني عن وجه الرب تبارك وتعالى: احد من أسئلة الجاثليقو

أين وجه  :بنار وحطب، وأضرمه، فلّما اشتعلت قالدعا علّيف
فقال . هي وجه من جميع حدودها: قال الجاثليق؟ ذه الناره

هذه النار مدّبرة مصنوعة، ال يعرف وجهها، وخالقها ال  :$علّي
لمشرق والمغرب فأينما تولّوا فثّم وجه اهللا ال تخفى ايشبهها، وهللا 

  .)٢(»افيةخعلى رّبنا 

في ـ حين أراد عمر بن الخطّاب أن يغزو الروم راجع اإلمامد 
   :ش بنفسه مبّيناً علّة ذلك قائالًالّ يقود الجيألمر، فنصحه اإلمام بأا

الء والنصيحة، فإن فابعث إليهم رجالً مجرِّباً واحفز معه أهل الب«
   ومثابةظهره اهللا فذاك ما تحّب، وإن تكن األخرى كنت ِرْدءاً للناس،أ

                                           
  .ابن شهرآشوب، ٣٥٦  :٢ مناقب آل أبي طالب)١(
، ط مؤسسة األعلمي أمير المؤمنين، عن الشيخ التستري، قضاء ٦٠ :علّي والخلفاء )٢(

   .٨٦، ص )بيروت(



 ٣٣٦......................................................................المسلمين مصالح

  .)١(»لمسلمينلومثابةً 

ـ  ـ ورد إلى بيت مال المسلمين مال كثير ـ من البحرين ـ ه
مر بين المسلمين، ففضل منه شيء، فجمع عمر المهاجرين عفقسمه 

ون في فضل فضل عندنا من ما تر: استفتاهم بأمره قائالًوواألنصار 
إنّا شغلناك بوالية أمورنا من أهلك ! يا أمير المؤمنين: الواقهذا المال؟ 
ما تقول : فالتفت عمر إلى علّي قائالً. ضيعتك، فهو لكووتجارتك، 

فقل أنت، : قال الخليفة. قد أشاروا عليك :إلماماأنت؟ قال 
شابهة في عهد ، ثّم حّدثه بواقعة مقينك ظناًيِلَم تجعل  :قال

بتوزيعه على الفقراء، شار عليه اإلمامأوأخيراً . رسول اهللا
أخذ من هذا الفضل وأن تفضه على فقراء تأُشير عليك أن ال  : قائالً

  .)٢(دقت واهللاص: فقال عمر. المسلمين

ـ وقد ورد أّن عمر بن الخطّاب رأى ليلة رجالً وامرأة على و 
رأيتم أّن إماماً رأى رجالً وامرأة أ: احشة، فلّما أصبح قال للناسف

إنّما أنت : فأقام عليهما الحّد ما كنتم فاعلين؟ قالوا. احشةفعلى 
  .إمام

                                           
: مثابة. أهل المهارة في الحرب: أهل البالء. ادفع وسق: احفز. راجع نهج البالغة )١(
  .مرجع
، ٩٤: ١عن أحمد بن حنبل في مسنده ،الدين العسكري ، نجم٨٣:  علّي والخلفاء)٢(
  . وغيرهم٣٩ :٤العمال كنز
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ليس ذلك لك، إذن يقام عليك الحّد، إّن « :قال علّي بن أبي طالبف
ثّم إّن عمر ترك ، »هللا لم يأمن على هذا األمر أقلّ من أربعة شهداءا
فقال القوم مثل مقالتهم اُألولى، وقال : ملناس ما شاء اهللا، ثّم سألها
  .)١(فأخذ عمر بقول اإلمام. مثل مقالتهليع

ـ بعد أن فتح المسلمون الشام جمع أبو عبيدة بن الجّراح ز 
لمسلمين واستشارهم بالمسير إلى بيت المقدس أو إلى قيسارية، ا

كتب إلى أمير المؤمنين عمر، فحيث أمرك أ: ه معاذ بن جبللفقال 
كتب ابن الجراح إلى عمر باألمر، فلّما قرأ الكتاب، استشار فتثله، فام
  .لمسلمين باألمرا

مْر صاحبك ينزل بجيوش المسلمين إلى بيت  :قال علّيف
لمقدس، فإذا فتح اهللا بيت المقدس، صرف وجهه إلى قيسارية، ا

  .فتَح بعدها إن شاء اهللا تعالى، كذا أخبرنا رسول اهللاتُفإنّها 

، وصدقت أنت يا أبا الحسن، ثّم  صدق المصطفى:ال عمرق
  .)٢(اهللا بالّذي أشار به علّي تب إلى أبي عبيدك

ـ بعد انتصار المسلمين على الفرس في خالفة عمر، شاور ابن ح 
: فقال بعضهم. في سواد الكوفةلخطّاب أصحاب رسول اهللا
  .في األمرقسمها بيننا، ثّم شاوَر علّياًتُ

                                           
  .٩٨ :لّي والخلفاءع، راجع ٤٨٢: ٢، الفتوحات اإلسالمية٩٦: ٨العمال  كنز)١(
  .الدين العسكري  نجم،١٣٣: علّي والخلفاء) ٢(



 ٣٣٨......................................................................المسلمين مصالح

ها اليوم لم يكن لمن يجيء بعدنا شيء، ولكن إن قّسمت :قالف
: فقال عمر لعلّي. قرُّها في أيديهم يعملونها، فتكون لنا ولمن بعدنات
  .)١(فّقك اهللا، هذا الرأّيو

مع ج :ـ عن الطبري في تأريخه عن سعيد بن المسيب، قالط 
   عمر بن الخطّاب الناس فسألهم، من أّي يوم نكتب التأريخ؟

لشّرك، ا، وترك أرض يوم هاجر رسول اهللامن  :قال علّيف
  .)٢(ففعله عمر

لتوجيه المسيرة العامة للمسلمين هكذا تصدى أمير المؤمنينو
مكانات، محكّماً إا استطاع إلى ذلك سبيالً، وما منح من فرص، وم
ذلك مصلحة اإلسالم كرسالة، ومصلحة المسلمين كأمة ناهضة، ب
  ...حمل مشعل الخير، والهدى، للناست

يبذل قصارى جهده من أجل توجيه ذا وكان أمير المؤمنينه
ألفراد والجماعات نحو نور اإلسالم، وحقائقه، كما كان يبذل كل ا
   ...سعه لرفع غائلة الظلم عنهاو

  ...في سيرته المطهرة نماذج رائعة على هذا الطريقو

  م من ـذا وال ننسى، ما كان ينهض به بقية رموز هذا البيت الكريه
                                           

  .، عن أسانيده٢٣٩ :علّي والخلفاء )١(
لحاكم، االعمال ومستدرك  ، وفي تاريخ اليعقوبي مثله، وكنز٢٥٣: ٢تاريخ الطبري )٢(

  .٢٤٠: ، راجع علّي والخلفاءوالكامل في التاريخ
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الحسن والحسين، : د على هذا الطريق كسبطي رسول اهللاهوج
حبر األمة عبد اهللا بن عباس، وعبد اهللا بن جعفر، وأصحابهم، و
أوليائهم النجباء كعمار بن ياسر، وأبي ذر الغفاري، وسلمان و

  .ل من موقعه، وفي حدود طاقات تأثيره في األمةكالفارسي 

 في المهمات طالق يد أصحابه، وأهل بيته للمشاركةإـ ٢
لعسكرية واإلدارة، والقضاء، وغيرها من شؤون الدولة، ووظائفها، ا

ذر في فتح بالد  وقد شارك أبو: دود المصلحة اإلسالمية العامةحفي 
لشام، وكان هاشم المرقال من قيادات الفتح اإلسالمي في تلك ا
لجبهة، وكان سلمان الفارسي والي المدائن منذ فتحها في عهد ا
،  عمر، وهكذا كان الحال بالنسبة لكثير من شيعة اإلماملخليفةا
  .أصحابه المعارضين أساساً للحكم وأساليب االنحرافو

فكما أصبح : ـ التصدي لحل المشاكل بين الخلفاء، والجماهير٣
مفزعاً في الملمات الفكرية، والعلمية في  عليأمير المؤمنين

اهللا لمعضلة ليس لها ال أبقاني : تى صرح عمر بن الخطّابحاألمة، 
صار مثابة للناس في ملماتهم، خصوصاً فإن اإلمام... )١(سنحأبو 
تعلق منها بالمشاكل التي تخلقها التطبيقات الخاطئة للقوانين، أو يما 
  ...خلقها تجاوزات الحكام، والوالة على الناست

                                           
  .الدين العسكري، عن عدة مصادر الشيخ نجم، ١٨٢: أنظر علي والخلفاء )١(



 ٣٤٠......................................................................المسلمين مصالح

في مشاكل والة الخليفة عثمان بن عفّان مع الناس، وظلمهم، و
لمعالجتها كوسيط بين الناس، والخليفة،  المؤمنينتصدي أميرو
ضافة إلى تصديه لمعالجة الموقف الحرج بين الثّوار والخليفة إ

ا يطرح أوضح األدلة، على اهتمام أمير مالمذكور 
مستقبل اإلسالم، وحرصه على معالجة وبمصلحة األمة، المؤمنين

ناس، وحل لحكام، والعمل على انصاف الاالخرق للقوانين من قبل 
السياسية واالجتماعية ووضع المعالجات ومشاكلهم االقتصادية، 
  ...الواضحة لهذه المشاكل

، الذي ـ ورغم هذا العطاء الزاخر من قبل أمير المؤمنين٤
فاضه على األمة، بما في ذلك الحكام، والوالة، وتسديده الدائم أ
جربة اإلسالمية، لمسيرة إالّ أنّه ظل مؤمناً بحقه الشرعي في قيادة التل
انّه هو صاحب الحق في ذلك دون سواه، وانّه قد اغتصب حقه و

  ...بذلك الحق، ودعوة أمته إليهغم تبشير رسول اهللارجهاراً 

تمسك بموقفين اثنين طوال حكم لذا فإن أمير المؤمنينو
  :لخلفاء الذين سبقوه، تثبيتاً لحقه الشرعي ذلكا

، كلما عي في أمة محمدـ ظل يجاهر بحقه، وموقعه الطبيأ 
نحت له فرصة لذلك، ونذكر نماذج من تلك المجاهرة بما تسمح س

  : المحاولةهذهبه 
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قبل حديث المناشدة في يوم الشورى، الذي صدع به اإلمام {
على أن الحق له بعد رسول نعقاد البيعة لعثمان بن عفّان، وتأكيدها
 مؤهالته الواقعية ثم يلخص... ولكن البيعة وقعت لغيره ظلماًهللا
  .لنهوض بأمر قيادة التجربة اإلسالمية بعد رسول اهللال

نثبت هذه المناشدة التاريخية الهامة بنصها كما أوردها الثقاة من و
لماء المسلمين كالحافظ الذهبي في ميزان االعتدال، وابن حجر ع
لعسقالني في لسان الميزان، والبخاري في تاريخه، والخوارزمي في ا
اقب، والحافظ ابن المغازلي الشافعي في مناقب علي بن أبي لمنا
  :، واللفظ لألخيرالبط

ّدثنا أبو الجارود وابن طارق عن عامر بن واثلة وأبو ساسان ح
  :أبو حمزة عن أبي إسحاق السبيعي عن عامر بن واثلة قالو

 :في البيت يوم الشورى فسمعت علّياً يقول لهمكنت مع علّي«
  . بما ال يستطيع عربّيكم وال عجمّيكم يغّير ذلكحتّجّن عليكمأل

أفيكم أحد وّحد اهللا قبلي؟ ! أيها النفر جميعاًأنشدكم باهللا  :ّم قالث
  .اللّهّم ال: الواق

فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر الطّيار  :الق
  .اللّهّم ال: قالوا؟ لجنّة مع المالئكة غيريافي 
هل فيكم أحد له عّم مثل عّمي حمزة أسد اهللا فأنشدكم باهللا  :الق
  .اللّهّم ال: قالوا؟ أسد رسوله سّيد الشهداء غيريو



 ٣٤٢......................................................................المسلمين مصالح

فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة  :الق
  .اللّهّم ال: قالوا؟ نت محّمد سّيدة نساء أهل الجنّة غيريب

الحسن فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد له سبطان ـ مثل سبطيَّ  :الق
  .اللّهّم ال: قالوا؟ الحسين ـ سّيدا شباب أهل الجنّة غيريو

فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد ناجى رسول اهللا عشر مّرات  :الق
  .اللّهّم ال: قالوا؟ قدِّم بين يدي نجواه صدقة قبليي

من «: فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد قال له رسول اهللا :الق
اِل من وااله وعاِد من عاداه ليبلّغ نت مواله فعليٌّ مواله اللّهّم وك
  .اللّهّم ال: قالوا؟ غيري» لشاهد منكم الغائبا

ئتني االلّهّم «فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد قال له رسول اهللا  :الق
بأحّب الخلق إليك وإليَّ وأشّدهم حّباً لك وحّباً لي يأكل معي من 

  .اللّهّم ال: قالوا؟ فأتاه فأكل معه غيري» ذا الطّائره
ألعطيّن «: فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد قال له رسول اهللا: الق

رجع حتى يالّراية غداً رجالً يحّب اهللا ورسوله ويحّبه اهللا ورسوله، ال 
  .للّهّم الا: ؟ قالواإذ رجع غيري منهزماً غيري» يفتح اهللا على يديه

ليعة وفأنشدكم باهللا هل فيكم أحد قال فيه رسول اللهلبني : الق
تنتُهّن أو ألبعثّن إليكم رجالً كنفسي، طاعته كطاعتي، ومعصيته ل«
  .اللّهّم ال: قالوا غيري؟» معصيتي يغشاكم بالسيفك
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ن مكذب «: فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد قال رسول اللهفيه :الق
  .اللّهّم ال: قالوا؟ غيري» زعم أنّه يحّبني ويبغض هذا

ه في ساعة واحدة فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد سلّم علي :الق
الف من المالئكة فيهم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل حيث آثالثة 
  .اللّهّم ال: قالوا؟ من القليب غيريالماء إلى رسول اهللابجئت 
هذه هي : فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد قال له جبرئيل: الق

وأنا : انّه منّي وأنا منه؟ فقال له جبريل: لمواساة، فقال رسول اهللا
  .اللّهّم ال: ؟ قالواما، غيرينكم

ال سيف «فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد نودي فيه من السماء : الق
  .اللّهّم ال: قالوا؟ غيري» الّ ذو الفقار وال فتى إالّ علّيإ

فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد يقاتل النّاكثين والقاسطين  :الق
  .اللّهّم ال: قالوا؟ غيريالمارقين على لسان النبيو

إنّي «: فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد قال له رسول اهللا :الق
؟ غيري» اتلت على تنزيل القرآن وتقاتل أنت على تأويل القرآنق
  .اللّهّم ال: الواق

فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد ُرّدت عليه الشمس حتى صلّى  :الق
  .اللّهّم ال: قالوا؟ لعصر في وقتها غيريا

بأن يأخذ د أمره رسول اهللافأنشدكم باهللا هل فيكم أح :الق
  زل فيَّ شيء؟ ـيا رسول اهللا أن: ال له أبو بكرـمن أبي بكر فق) براءة(
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  .اللّهّم ال: قالوا؟ غيري» إنّه ال يؤّدي عنّي إالّ عليٌّ«: هلفقال 
أنت «: فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد قال له رسول اهللا: الق
: قالوا؟ غيري»  بعدينّي بمنزلة هارون من موسى إالّ أنّه ال نبّيم

  .الاللّهّم 
الّ إال يحّبك « اهللافأنشدكم باهللا هل فيكم أحد قال له رسول :الق

  .اللّهّم ال: قالوا؟ غيري» مؤمٌن وال يبغضك إالّ كافر
فأنشدكم باهللا أتعلمون أنّه أمر بسّد أبوابكم وفتح بابي فقلتم  :الق
م وال أنا فتحت ما أنا سددت أبوابك«: ي ذلك، فقال رسول اهللاف
  .قالوا اللّهّم نعم غيري؟» ابه بل اهللا سّد أبوابكم وفتح بابهب

فأنشدكم باهللا أتعلمون أنّه ناجاني يوم الطائف دون الناس  :الق
» ما أنا انتجيته بل اهللا انتجاه«: أطال ذلك فقلتم ناجاه دوننا، فقالف
  .اللّهّم نعم: قالوا يري؟غ

ليٍّ عالحّق مع «: قالأّن رسول اهللافأنشدكم باهللا أتعلمون : الق
  .عمناللّهّم :  قالوا؟»يزول الحّق مع علّي حيث زال: وعليٌّ مع الحق

يكم فإنّي تارك : قالفأنشدكم باهللا أتعلمون أّن رسول اهللا: الق
فترقا يكتاب اهللا وعترتي لن تضلّوا ما استمسكتم بهما، ولن : الثقلين

  .اللّهّم نعم: قالوا حتّى يردا عليَّ الحوض؟
فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد وقى رسول اهللا بنفسه من  :الق

  .اللّهّم ال: قالوا لمشركين فاضطج مضطجعه غيري؟ا
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فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد بارز عمرو بن عبد ود حيث  :الق
  .اللّهّم ال: قالوا عاكم إلى البراز غيري؟د

آية التطهير حيث فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد أنزل اهللا فيه  :الق
إنّما يريد اهللا ليذهب عنكم الّرجس أهل البيت ويطّهركم «: قولي
  .اللّهّم ال: قالوا غيري؟» طهيراًت

أنت «: فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد قال له رسول اهللا: الق
  .اللّهّم ال: قالوا غيري؟» ّيد العربس

ما «: فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد قال له رسول اهللا :الق
  .)١(»...اللّهّم ال: قالوا غيري؟» ألت اهللا شيئاً إالّ سألت لك مثلهس

على عدم رضاه عما جرى بعد رسول ـ لتأكيد اإلمامب 
في دعم ، وانّه ال يحظى بالشرعية ـ رغم ايجابية اإلماماهللا
لمسيرة اإلسالمية العامة، وانفتاحه ومرونته من أجل خدمة اإلسالم ا
 ة، وتطلعاتها ـ تمسك أمير المؤمنينلحنيف، وجماهير األما

دم االشتراك العملي في أي موقع إداري أو عسكري أو عبموقف 
                                           

، للسيد ابن طاووس ٤١٦-٤١١: اصيل هذه المناشدة في كتاب الطرائفراجع تف )١(
، للحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن ١١٨-١١٢: بأسانيده، ومناقب علي بن أبي طالب

، ٢وامشه، طههـ المعروف بابن المغازلي، وأنظر ٤٨٣لواسطي، الجالّبي، الشافعي تـامحمد 
م الحافظ الموفق بن أحمد الحنفي، كما أخرجها ،  ألحطب خوارز٢١٤-٢١٣: هـ، والمناقب١٤٠٢

بعة أخرى كما أخرجها الحافظ ابن ط، من ٤٤١: ١، وفي٢٠٥: ١الحافظ الذهبي في ميزان االعتدال
  .، وغيرهم كثير٣٤٢ :١، والشيخ الطوسي في أماليه١٥٧: ٢حجر في لسانه
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 يد أصحابه في المشاركة إطالقرغم لذا فإن اإلماموقضائي أبداً، 
لسياسي، والعسكري، واإلداري، واندفاع أصحابه في افي العمل 
أبي بكر، اليجابية في ذلك، خصوصاً في عهد الشيخين االمشاركة 

م يؤثر عنه استالم أي موقع من مواقع الدولة أبداً ال لوعمر، إالّ أنه 
ولقد أصبحت الزراعة ... لمنّورة، وال في خارجهاافي داخل المدينة 

لمفضلة، كما حدث بذلك عبد اهللا بن عباس، اخارج المدينة مهنته 
  ...)١(كما رأينا قبل ذلك

التي تمسك بها آل ذه صورة واقعية عن برنامج المعارضة ه
 طوال ربع قرن من الزمان،، وأصحابهم، بعد رسول اهللامحمد

، وخدمة المصلحة اإلسالمية العليا، اإلسالمصرار على خدمة إ
تمسك بمصالح الناس، ودفاع عن حقوقهم، مع التمسك بحقهم و
  .لشرعي في قيادة التجربة اإلسالمية بعد رسول اهللا

                                           
، عن ١٠٦الدين في المراجعات، مراجعة  حديث ابن عباس أخرجه السيد شرف )١(

  .سانيدهأ



  
  
  

  א

١ 

ى أر: القالدّر المنثور أخرج ابن جرير عن سهل بن سعد في 
ساءه ذلك فما فبني فالن ينزون على منبره نزو القردة رسول اهللا

َوَما َجَعلْنَا الرُّؤَيا الَِّتي أََرْينَاَك }: استجمع ضاحكاً حتى مات فأنزل اهللا
  .)١({ِإالَّ ِفتْنَةً لِّلنَّاِس

رأيت ولد  :ر أّن النبّي قالفيه أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمو
 :لحكم بن أبي العاص على المنابر كأنّهم القردة وأنزل اهللا في ذلكا

َوالشََّجَرةَ  َوَما َجَعلْنَا الرُّؤَيا الَِّتي أََرْينَاَك ِإالَّ ِفتْنَةً لِّلنَّاِس}
  .عني الحكم وولدهي)٢({الَْملُْعونَةَ

قال رسول : لفيه أخرج ابن أبي حاتم عن يعلى بن مّرة قاو
ريت بني أمّية على منابر األرض وسيتملّكونكم فتجدونهم أُ :اهللا

                                           
 .٦٠: اإلسراء) ١(
 .٦٠: اإلسراء) ٢(
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َوَما َجَعلْنَا الرُّؤَيا } :لذلك فأنزل اهللارباب سوء، واهتّم رسول اهللاأ
  .{الَِّتي أََرْينَاَك ِإالَّ ِفتْنَةً لِّلنَّاِس

أّن رسول اهللا  :فيه أخرج ابن مردويه عن الحسين بن علّيو
ريت في أُإنّي : ما لك يا رسول اهللا؟ فقال: و مهموم فقيلهوأصبح 

يا رسول اهللا ال تهتّم : ني أمّية يتعاورون منبري هذا فقيلبالمنام كأّن 
َوَما َجَعلْنَا الرُّؤَيا الَِّتي أََرْينَاَك ِإالَّ ِفتْنَةً }: نالهم فأنزل اهللاتفإنّها دنيا 

  .{لِّلنَّاِس
ن مردويه والبيهقّي في الدالئل وابن فيه أخرج ابن أبي حاتم وابو
لى عبني أمّية ى رسول اهللاأر: ساكر عن سعيد بن المسّيب قالع

ينه، عالمنابر فساءه ذلك فأوحى اهللا إليه إنّما هي دنيا أعطوها فقّرت 
عني بالء ي {َوَما َجَعلْنَا الرُّؤَيا الَِّتي أََرْينَاَك ِإالَّ ِفتْنَةً لِّلنَّاِس}: وهي قوله

  .لناسل

ورواه في تفسير البرهان عن الثعلبّي في تفسيره يرفعه إلى : قولأ
  .عيد بن المسّيبس

في تفسير البرهان عن كتاب فضيلة الحسين يرفعه إلى أبي و
رأيت في النوم بني الحكم أو بني  :قال رسول اهللا: القهريرة 

فأصبح كالمتغّيظ فما  ،نزون على منبري كما تنزو القردةيالعاص 
  .مستجمعاً ضاحكاً بعد ذلك حتى ماتهللاي رسول رؤ
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في الّدر المنثور أخرج ابن مردويه عن عائشة أنّها قالت لمروان و
 إنّكم الشجرة :يقول ألبيك وجّدكن الحكم سمعت رسول اهللاب
  .لملعونة في القرآنا

قروداً تصعد منبره وتنزل رؤيا رآها النبّي: في مجمع البيانو
وهو : ثّم قال. رواه سهل بن سعيد عن أبيهساءه ذلك واغتّم و

على هذا التأويل : ، وقالوان أبي جعفر وأبي عبد اهللاعالمروّي 
  .)١(لملعونة في القرآن هو بنو أمّيةاالشجرة 

                                           
  .، السيد محمد حسين الطباطبائي١٥٨-١٥٧: ١٣الميزان في تفسير القرآن )١(
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٢ 

لى البطاح إلّما فرغ خالد من أسد وغطفان أزمع على المسير 
لبطاح، وفرَّق اى له يلقى فيها مالك بن نويرة وقومه، وكان مالك أخل

إلسالم في اقومه لما بينّاه من عزمه على السالم احتياطاً منه على 
الك، مفلما عرف األنصار عزم خالد على المسير إلى . تلك األيام

هده عما هذا بعهد الخليفة إلينا إنما «: توقفوا عن المسير معه وقالوا
كتب ينقيم حتى  أن نحن فرغنا من البزاخة واستبرأنا بالد القوم إن
ن أنه لم يكن عهد إليكم بهذا فقد عهد إلّي إ«: فأجابهم خالد» إلينا

نه لم يأتني كتاب وال ألي تنتهي األخبار، ولو إأمضي وأنا األمير و
 أعلمته بها فاتتني لم أعلمه حتى انتهزها، أنمر، ثم رأيت فرصة أ
ضل ما ذلك إذا ابتلينا بأمر لم يعهد لنا فيه لم ندع أن نرى أفو

م نعمل به، وهذا مالك بن نويرة بحيالنا وأنا قاصد له بمن ثيحضرنا 
ار ومن معه يقصد البطاح، فلما بلغوها لم يجدوا فيها سثم » معي
  .أحداً
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א  

لما لم يجدوا فيها أحداً أرسل خالد سراياه في أثرهم فجاءته ف
من بني يربوع فحبسهم، ثم كان ما كان من مالك بن نويرة في نفر ب
نّا إليه إنّا هللا وإمرهم مما سنأتي على طرف منه بكل حسرة وأسف فأ
  .اجعونر

قد روى الطبري بسنده إلى أبي قتادة األنصاري وكان من رؤساء و
لك السرايا أنه كان يحّدث، أنهم لما غشوا القوم راعوهم تحت ت

): قال. (إنا المسلمون: فقلنا) بو قتادةقال أ(أخذ القوم السالح فالليل، 
فما بال : ما بال السالح معكم؟ قالوا لنا: قلنا. نحن المسلمونوفقالوا 

فإن كنتم كما تقولون فضعوا السالح، ثم صلينا : عكم؟ فقلنامالسالح 
  .هـ   ا. وصلوا

وبعد الصالة خفوا إلى االستيالء على أسلحتهم وشد : لتق
ى خالد وفيهم زوجة مالك ليلى بنت سوقهم أسرى إلووثاقهم 

واللفظ لألستاذ (كانت كما نص عليه أهل األخبار والمنهال أم تميم، 
من أشهر نساء العرب ) لعقاد في عبقرية خالداعباس محمود 

يقال أنه لم ُير : مال العينين والساقين قالجبالجمال، وال سّيما 
  .اقيهاسأجمل من عينيها وال 

اول في الكالم مع مالك وهي إلى جنبه، فتنت خالداً وقد تجف
أو بذلك أمر صاحبك؟ : إني قاتلك، قال له مالك: ما قاله خالدمفكان 
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وكان عبد اهللا بن عمر وأبو قتادة . واهللا ألقتلك: قال) با بكرأيعني (
. ذ ذاك حاضرين، فكلما خالداً في أمره، فكره كالمهماإاألنصاري 
بي بكر فيكون هو الذي يحكم فينا الد ابعثنا إلى أخيا : فقال مالك

يرنا ممن جرمه أكبر من جرمنا، وألح عبد اهللا بن غفقد بعثت إليه 
. الد بأن يبعثهم إلى الخليفة فأبى عليهما ذلكخعمر وأبو قتادة على 

وتقدم إلى ضرار بن األزور . هللا إن لم أقتلهاال أقالني : وقال خالد
هذه : جته، وقال لخالدالتفت مالك إلى زوف. األسدي بضرب عنقه

فقال . ل اهللا قتلك برجوعك عن اإلسالمب: فقال له خالد. التي قتلتني
فضرب . يا ضرار اضرب عنقه: قال خالدف. إني على اإلسالم: له مالك

وفي ذلك . وجته فبنى بها في تلك الليلةزعنه وقبض خالد على 
  :يقول أبو زهير السعدي

 ال قل لحي أوطئوا بالسنابكأ
 الد بغياً عليه لعرسهخقضى 

 هواه خالد غير عاطففأمضى 
 ذا أهل وأصبح مالكوأصبح 

 لليتامى واألرامل بعده؟فمن 
 تميم غثها وسمينهاأُصيبت 

  

 طاول هذا الليل من بعد مالكت
 كان له فيها هوًى قبل ذلكو
 نان الهوى عنها وال متمالكع
 هالكاً في الهوالك شيء غير لىع
 لصعالك؟ا المعدمين للرجال منو
 سحب الحوالك المرجو فارسهاب
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كان خالد قد أمر بحبس تلك السراة األسرى من قوم مالك، و
 أدفئوا أسراكم أنحبسوا والبرد شديد فنادى مناديه في ليلة مظلمة ف
  .هي في لغة كنانة كناية عن القتل فقتلوهم بأجمعهمو

م كان قد عهد إلى الجالدين من جنده، أن يقتلوهم عند سماعهو
ذا النداء، وتلك حيلة منه توصل بها إلى أن ال يكون مسؤوالً عن ه
ذه الجناية، لكنها لم تخف على أبي قتادة وأمثاله من أهل البصائر ه
  .إنما خفيت على رعاع الناس وسوادهم بقوة الساسة والسياسةو

ذه هي الحقيقة الواقعة بين خالد ومالك وقومه يلمسها من ه
 أمعن فيما سجلته كتب السير واألخبار عن محصي الحقائق كل منُم
  .وم البطاح وسائر ما إليهي

ال يصدنك عنها ما تجده هناك من أقوال أخر متناقضة كل ف
لتناقض نسجتها األغراض الشخصية والتزلف إلى ولي األمر يومئذ ا
 فيها اإلمعانالقائد العالم لجيوشه تصحيحاً ألعمالهم، وقد أعطينا و
 في الحب إخالصاً إالّ الداللة على تضييع الحقيقة قه، فلم نر منهاح
  )١(.خالد والدفاع عنه واهللا على ما يقول وكيلل

                                           
  .، السيد شرف الدين، عن مصادره١٤٠-١٣٧: لنص واالجتهاد ا)١(
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٣ 

بيه، عن حماد بن أعلّي بن إبراهيم، عن : خطبة ألمير المؤمنين
: لهاللي قالاعيسى، عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس 

لى ععليه ثّم صلّى فحمد اهللا وأثنى خطب أمير المؤمنين
  :، ثّم قالالنبّي

اتّباع الهوى وطول األمل : ال إّن أخوف ما أخاف عليكم خلّتانأ
تّباع الهوى فيصّد عن الحق وأّما طول األمل فينسي اآلخرة، أال اأّما 
لّدنيا قد ترّحلت مدبرة وإّن اآلخرة قد ترّحلت مقبلة ولكلّ اإّن 

ة وال تكونوا من أبناء الّدنيا فإّن نون، فكونوا من أبناء اآلخربواحدة 
مل وال حساب وإّن غداً حساب وال عمل وإنّما بدء وقوع عاليوم 

هواء تتّبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها حكم اهللا يتولّى أالفتن من 
جاالً، أال إّن الحّق لو خلص لم يكن اختالف ولو أّن رفيها رجال 

من هذا ضغث م يخف على ذي حجى لكنّه يؤخذ لالباطل خلص 
يمزجان فيجلّالن معاً فهنالك يستولى الشيطان على فومن هذا ضغث 
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لذين سبقت لهم من اهللا الحسنى، إنّي سمعت رسول اأوليائه ونجا 
يف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها ك: يقولاهللا

: لناس عليها ويتخذونها سنّة فإذا غّير منها شيء قيلاالكبير، يجري 
قد أتى الناس منكراً ثّم تشتّد البلّية وتسبى الذرّية وقد غّيرت السنّة 

دّق النار الحطب وكما تدّق الرحا بثفالها توتدقّهم الفتنة كما 
غير العمل ويطلبون الدنيا بأعمال لويتفقّهون لغير اهللا ويتعلّمون 

ن أهل بيته وخاصته وشيعته مثّم أقبل بوجهه وحوله ناس . اآلخرة
الفوا فيها رسول خقد عملت الوالة قبلي أعماالً : لفقا
سنته ولو حملت لمتعّمدين لخالفه، ناقضين لعهده مغّيرين اهللا

انت في عهد كالناس على تركها وحّولتها إلى مواضعها وإلى ما 
و قليل من ألتفّرق عني جندي حتى أبقي وحدي رسول اهللا

زّ وجلّ ع اهللا شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب
رددته إلى ف، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيموسنة رسول اهللا

لى ورثة إ، ورددت فدك الموضع الذي وضعه فيه رسول اهللا
طائع قكما كان، وأمضيت ورددت صاع رسول اهللافاطمة

عفر جألقوام تمض لهم ولم تنفذ، ورددت دار أقطعها رسول اهللا
ها، ب ورددت قضايا من الجور قضي إلى ورثته وهدمتها من المسجد

ونزعت نساءاً تحت رجال بغير حّق فرددتهّن إلى أزواجهّن 
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استقبلت بهّن الحكم في الفروج واألحكام، وسبيت ذراري بني و
غلب، ورددت ما قسم من أرض خيبر، ومحوت دواوين العطايا ت
يعطي بالسوّية ولم أجعلها دولة بين أعطيت كما كان رسول اهللاو
نياء، وألقيت المساحة، وسّويت بين المناكح وأنفذت خمس ألغا
لّرسول كما أنزل اهللا عزّ وجلّ وفرضه ورددت مسجد رسول ا

إلى ما كان عليه، وسددت ما فتح فيه من األبواب، وفتحت ما اهللا
ّد منه، وحّرمت المسح على الخفين، وحددت على النبيذ وأمرت س

 الجنائز خمس تكبيرات  المتعتين وأمرت بالتكبير علىبإحالل
ألزمت الناس الجهر ببسم اهللا الّرحمن الّرحيم وأخرجت من أدخل و
أخرجه، في مسجده مّمن كان رسول اهللاع رسول اهللام
دخله أمّمن كان رسول اهللاأدخلت من اُخرج بعد رسول اهللاو

أخذت ووحملت الناس على حكم القرآن وعلى الطالق على السنّة، 
الصالة وافها وحدودها، ورددت الوضوء والغسل الصدقات على أصن

إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها، ورددت أهل نجران إلى 
واضعهم، ورددت سبايا فارس وسائر األمم إلى كتاب اهللا وسنّة م

إذاً لتفّرقوا عنّي واهللا لقد أمرت الناس أن ال يجتمعوا في نبّيه
اعهم في النوافل بدعة مضان إالّ في فريضة وأعلمتهم أّن اجتمرشهر 

يا أهل اإلسالم غّيرت : تنادى بعض أهل عسكري مّمن يقاتل معيف
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نّة عمر ينهانا عن الصالة في شهر رمضان تطّوعاً ولقد خفت أن س
ثوروا في ناحية جانب عسكري ما لقيت من هذه األمة من الفرقة ي
وأعطيت من ذلك سهم ذي . طاعة أئمة الضاللة والدعاة إلى النارو
ِإن كُنتُْم آَمنتُْم ِباللِّه َوَما أَنزَلْنَا َعلَى } :لقربى الذي قال اهللا عزّ وجلّا

فنحن واهللا عنى بذي  )١({ْمَعاِنَعْبِدنَا َيْوَم الْفُْرقَاِن َيْوَم الْتَقَى الَْج
فَِللَِّه َوِللرَُّسوِل } :فقال تعالىلقربى الذي قرننا اهللا بنفسه وبرسولها

كَْي ال  )اصةخفينا (ى َوالَْيتَاَمى َوالَْمَساِكيِن َواْبِن السَِّبيِل َوِلِذي الْقُْرَب
َوَما آتَاكُُم الرَُّسولُ فَخُذُوُه َوَما نََهاكُْم  َيكُوَن ُدولَةً َبْيَن الْأَغِْنَياء ِمنكُْم

 )٢({ِإنَّ اللََّه شَِديُد الِْعقَاِب )في ظلم آل محمد( َعنُْه فَانتَُهوا َواتَّقُوا اللََّه
ولم ه نبّيهبمن ظلمهم رحمة منه لنا وغنى أغنانا اهللا به ووصّى ل

وأكرمنا أهل يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً أكرم اهللا رسوله
كذَّبوا رسوله والبيت أن يطعمنا من أوساخ الناس، فكذَّبوا اهللا 
هللا لنا، ما لقى اوجحدوا كتاب اهللا الناطق بحقّنا ومنعونا فرضاً فرضه 

لمستعان على من اواهللا بيت نبّي من أمته ما لقينا بعد نبيناأهل 
  .)٣(ظلمنا وال حول وال قّوة إالّ باهللا العلّي العظيم

                                           
 .٤١: األنفال) ١(
 .٧: الحشر) ٢(
  .٦٣-٥٨: ٨الكافي )٣(
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ضَيل بن الجعد، فُروى علّي بن محمد بن أبي سيف المدائني عن 
أمر المال، مير المؤمنينأآكُد األسباب في تقاعد العرب عن : قال

ال عربياً على عجمّي، وال و يفضِّل شريفاً على مشروف، فإنه لم يكن
لملوك، وال يستميل أحداً اُيصانع الرؤساء وأمراء القبائل كما يصنع 

لناس علياً والتحقوا اوكان معاوية بخالف ذلك، فترك . إلى نفسه
صحابه، وفرار بعضهم أإلى األشتر تخاذل فشكا علّي؛ بمعاوية

اتلنا أهل البصرة قإنّا ؛ يا أمير المؤمنين: إلى معاوية، فقال األشتر
ختلفوا بعد، ابأهل البصرة وأهل الكوفة، ورأي الناس واحد، وقد 

تعمل ووتعادوا وضعفت النّية، وقلّ العدد، وأنت تأخذهم بالعدل، 
ندك عفليس للشريف ؛ فيهم بالحق، وتنصف الوضيع من الشريف

من الحق إذ فضل منزلة على الوضيع، فضّجت طائفة مّمن معك 
ّموا به، واغتّموا من العدل إذ صاروا فيه، ورأوا صنائع معاوية عند ع
هل الغناء والشرف، فتاقت أنفس الناس إلى الدنيا، وقلّ من ليس أ
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لدنيا بصاحب، وأكثرهم يجتوي الحّق ويشتري الباطل، ويؤثر الدنيا، ل
صف إن تبذل المال يا أمير المؤمنين تمل إليك أعناق الرجال، وتف
! صيحتهم لك، وتستخلص وّدهم، صنع اهللا لك يا أمير المؤمنينن

عداءك، وفضّ جمعهم، وأوهن كيدهم، وشتّت أمورهم، إنّه أوكبت 
  .عملون خبيريبما 

فإّن اهللا عزّ ؛ ّما ما ذكرت من عملنا وسيرتنا بالعدلأ :قال علّيف
ء فََعلَْيَها َوَما َربَُّك َمْن َعِملَ صَاِلًحا فَِلنَفِْسِه َوَمْن أََسا}: وجلّ يقول
  .وأنا من أن أكون مقصّراً فيما ذكرت أخوف؛ )١({ِبظَلَّاٍم لِّلَْعِبيِد

أما ما ذكرت من أّن الحق ثقل عليهم ففارقونا لذلك، فقد علم و
نّهم لم يفارقونا من جور، وال لجئوا إذ فارقونا إلى عدل، ولم أاهللا 

: وليسألّن يوم القيامة؛ فارقوهاالّ دنيا زائلة عنهم كأن قد إيلتمسوا 
  م هللا عملوا؟أأللدنيا أرادوا 

أّما ما ذكرت من بذل األموال واصطناع الرجال، فإنّه ال يسعنا أن و
ؤتي امرئ من الفيء أكثر من حقّه، وقد قال اهللا سبحانه وتعالى ن

 اللِّه َواللُّه َمَع كَم مِّن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلََبتْ ِفئَةً كَِثيَرةً ِبِإذِْن} :لحقاوقوله 
وحده، فكثّره بعد القلة، وأعزّ وقد بعث اهللا محمداً )٢({الصَّاِبِريَن

                                           
  .٤٦: فصلت )١(
  .٢٤٩: البقرة) ١(
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ئته بعد الذلّة، وإن ُيرد اهللا أن يولينا هذا األمر يذلّل لنا صعبه، ف
نا حزنه، وأنا قابل من رأيك ما كان هللا عزّ وجلّ رضاً، وأنت لويسّهل 

وثقهم في نفسي إن شاء لي، وألناس عندي، وأنصحهم امن آمن 
  .)١(اهللا

                                           
  .، ابن أبي الحديد المعتزلي١٩٨-١٩٧: ٢شرح نهج البالغة )١(



  
  
  

א 
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، ٤٦٣ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تـ:تاريخ بغدادـ ٢٨

  .م١٩٩٧ ـ   ه١٤١٧ لبنان، الطبعة األولى ـدار الكتب العلمية بيروت 
أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة اهللا : تاريخ مدينة دمشقـ ٢٩

، دار  ه٥٧١ ـ   ه٤٩٩بن عبد اهللا الشافعي المعروف بابن عساكر، 



 ٣٦٤....................................................................البحث مصادر أهم

م بيروت لبنان دار ١٩٩٥ ـ ه١٤١٥الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
  .الفكر
حراني، القرن الرابع حسن ابن شعبة ال: تحف العقولـ ٣٠

  .ق.هـ١٤٠٤الهجري، انتشارات جامعة المدرسين ـ قم، 
علي الكوراني العاملي، الناشر دار القرآن : تدوين القرآنـ ٣١
  .الكريم
  ه٧٤٨أبو عبد اهللا شمس الدين الذهبي، تـ: تذكرة الحفاظـ ٣٢

  .م، دار إحياء التراث العربي١٣٤٧ـ
، بيروت، ١ حسن الصفار، ط:التعددية والحرية في اإلسالمـ ٣٣
١٩٩٠.  
  .للشيخ الطوسي: تلخيص الشافيـ ٣٤
  .تهذيب ابن عساكرـ ٣٥
شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر : تهذيب التهذيبـ ٣٦

م، دار الفكر ١٩٨٤ ـ ه١٤٠٤، الطبعة األولى  ه٥٢٨العسقالني، تـ
  .للطباعة والنشر والتوزيع

  .الترمذي: الجامع الصحيحـ ٣٧
هـ، دار ٩١١-٨٤٩جالل الدين السيوطي، تـ: لصغيرالجامع اـ ٣٨

  .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت
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الثانية، ط العاصمة . جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر، طـ ٣٩
  .١٣٨٨بالقاهرة سنة

هـ، الطبعة ٤١٣المفيد محمد بن النعمان العكبري تـ : الجملـ ٤٠
  . ايرانـالثانية، منشورات مكتبة الداوري قم 

  .للمؤلف: حديث الغديرـ ٤١
  . الصحابةحياة ـ٤٢
  .أبو يوسف األنصاري: الخراجـ ٤٣
أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب : خصائص أمير المؤمنينـ ٤٤

  .، مكتبة نينوى الحديثة٣٠٣/ ٢١٥النسائي الشافعي 
، بيروت، ١عامر النجار، ط . د: الخوارج عقيدة وفكراً وفلسفةـ ٤٥
١٩٨٦.  
  .جالل الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت لبنان: در المنثورالـ ٤٦
  .الشيخ المظفر: دالئل الصدقـ ٤٧
أحمد إبراهيم الشريف، ط . د: دولة الرسول في المدينةـ ٤٨
  .، الكويت١٩٧٢
محب الدين أحمد بن :  العقبى في مناقب ذوى القربىذخائر ـ٤٩

نسخة الخزانة عبد اهللا الطبري، عن نسخة دار الكتب المصرية، و
  ).١٣٥٦سنة (التيمورية، عنيت بنشره مكتبة القدسي بالقاهرة 



 ٣٦٦....................................................................البحث مصادر أهم

  .الرياض النضرةـ ٥٠
بو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني ابن أ: سنن ابن ماجةـ ٥١
  .، دار الفكرـ للطباعة والنشر والتوزيع ه٢٧٥ـ٢٠٧ماجه 
أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني، : سنن أبي داودـ ٥٢
  .، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ه٢٧٥
أبو محمد عبد اهللا بن الرحمن بن الفضل بن : سنن الدارميـ ٥٣

  .، طبع بعناية محمد أحمد دهمان ـ دمشق٢٥٥بهرام الدارمي، تـ
أبو بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي، : السنن الكبرىـ ٥٤

  .، دار الفكر٤٥٨تـ
الملك بن هشام بن أيوب أبو محمد عبد : سيرة النبيـ ٥٥

هـ، مكتبة محمد علي صبيح وأوالده ـ مصر ٢١٨الحميري، تـ
  .م١٩٦٣،  ه١٣٨٣
 دار إحياء ٢ابن أبي الحديد المعتزلي، ط: شرح نهج البالغةـ ٥٦

  .م١٩٦٥الكتب العربية 
محمود أبو رية، ط دار : شيخ المضيرة أبو هريرة الدوسيـ ٥٧

  .١٩٦٣النهج، بيروت، 
أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم : خاريصحيح البـ ٥٨

ابن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، طبعة دار الطباعة العامرة 
  .بإسطنبول، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
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أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة : صحيح الترمذيـ ٥٩
  ).هـ٢٧٩-٢٠٩(الترمذي، 

ن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين مسلم ب: صحيح مسلمـ ٦٠
  .القشيرى النيسابوري، دار الفكر بيروت ـ لبنان

  .محمد حسين هيكل: الصديق أبو بكرـ ٦١
  .للمؤلف: الصّديقة الزهراء بين المحنة والمقاومةـ ٦٢
  .إبن حجر:  المحرقةالصواعق ـ٦٣
ابن سعد، ترجمة القاسم بن محمد بن أبي : الطبقات الكبرىـ ٦٤

  .طلحةبكر وترجمة محمد بن 
رضي الدين أبي : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائفـ ٦٥

 - ، مطبعة الخيام  ه٦٦٤القاسم علي بن موسى ابن طاوس الحلي، تـ
  .  ه١٣٩٩قم 

محمد تقي فلسفي، ترجمة فاضل : الطفل بين الوراثة والتربيةـ ٦٦
  .١٩٦٨، ١الميالني، مط اآلداب ـ النجف األشرف، ط

  .يد مرتضى العسكريالس: عبد اهللا بن سبأـ ٦٧
، ١٣٠٦-١٢٤٦السيد حامد حسين اللكهنوى، : عبقات األنوارـ ٦٨

  .هـ١٤٠٥تاريخ الطبع 
  .ابن عبد ربه األندلسي: العقد الفريدـ ٦٩



 ٣٦٨....................................................................لبحثا مصادر أهم

  .للمؤلف: العقدة القرشيةـ ٧٠
محمد عامر . د: العقل السياسي العربي محدداته وتجلياتهـ ٧١

  .م١٩٩١، بيروت، ٢الجابري، ط
  .الدين العسكري نجم: لخلفاءعلّي واـ ٧٢
  . ، دار المعارف بمصر٨طه حسين، ط : علي وبنوهـ ٧٣
  . م، بيروت١٩٨٤، ٢نوري جعفر، ط . د: علي ومناوئوهـ ٧٤
  .م، بيروت١٩٧٧، ٤الشيخ عبد الحسين األميني، ط : الغديرـ ٧٥

شهاب الدين ابن حجر : فتح الباري في شرح البخاريـ ٧٦
 - للطباعة والنشر للطباعة والنشر بيروت العسقالني، درر المعرفة

  .لبنان
فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي ـ ٧٧

  .م١٩٦٩، ٢للمحدث المعاصر أحمد محمد الغماري المصري ط
  .البالذري، القاهرة مطبعة لجنة البيان العربي: فتوح البلدانـ ٧٨
  .أحمد دحالن: الفتوحات اإلسالمّيةـ ٧٩
  .ابن الصباغ المالكي:  المهمةالفصولـ ٨٠
، ١٩٧٨، ٢نوري جعفر، ط. د: فلسفة الحكم عند اإلمامـ ٨١
  .القاهرة
  .، بيروت١٩٧٤هادي العلوي، ط: في السياسة اإلسالميةـ ٨٢
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  .سيد قطب: في ظالل القرآنـ ٨٣
  .للشوكاني: فيض القديرـ ٨٤
العالّمة السيد مرتضى : القرآن وروايات المدرستينـ ٨٥

  .العسكري
أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني : الكافيـ ٨٦

  .، مط حيدري طهران٣٢٩ ـ ٣٢٨الرازي، تـ
ابن األثير الجزري أبو الحسن علي بن : الكامل في التاريخـ ٨٧

  .١٩٦٥هـ ط بيروت ٦٣أبي الكرم الشيباني تـ
  .الكنجي الشافعي: كفاية الطالبـ ٨٨
  .١زي، طالسيد حسن الشيرا: كلمة الرسولـ ٨٩
 عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي، :كنز العّمالـ ٩٠

  .م١٩٨٩ -   ه١٤٠٩، مؤسسة الرسالة ٩٧٥تـ
شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن : لسان الميزانـ ٩١

هـ، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ٨٥٢حجر العسقالني، تـ
  . لبنانـبيروت 
ين علي بن أبي بكر الهيثمي، نور الد: مجمع الزوائدـ ٩٢

  .هـ، دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان٨٠٧تـ
، وزارة ١٩٦٩١للحافظ المنذري، ط: مختصر صحيح مسلمـ ٩٣

  .األوقاف الكويتية



 ٣٧٠....................................................................البحث مصادر أهم

  .١٥١٦  شرف الدين الموسوي ط نشر توحيد، :المراجعاتـ ٩٤
  .١٤٠٩، قم، ٢المسعودي الهذلي، طبعة : مروج الذهبـ ٩٥

أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري، دار المعرفة، : المستدركـ ٩٦
  .بيروت ـ لبنان

  .أحمد بن حنبل، دار صادر بيروت: مسند أحمدـ ٩٧
سليمان بن داود بن الجارود الفارسي : مسند الطيالسيـ ٩٨

هـ، دار الحديث بيروت ـ ٢٠٤البصري الشهير بأبي داود الطيالسي، تـ
  .لبنان
  .الطحاوي: مشكل اآلثارـ ٩٩
  .مصاحف ابن أبي داودـ ١٠٠
  .ابن قتيبة: المعارفـ ١٠١
الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن : معاني األخبارـ ١٠٢

، انتشارات اسالمي المرتبطة بجامعة ٣٨١الحسين بن بابويه القمي، تـ
  .ش.هـ١٣٦١المدرسين ـ قم

  .أبو القاسم البغوي: معجم الصحابةـ ١٠٣
سعيد بن مخنف بن لوط بن يحيى بن : مقتل الحسينـ ١٠٤

مسلم األزدي الغامدى، المكتبة العامة لحضرة العالمة المحقق آية 
اهللا العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي دام ظله، محرم 

  . المطبعة العلمية ـ قم١٣٩٨الحرام 
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ابن شهر آشوب مشير الدين أبو عبد : مناقب آل أبي طالبـ ١٠٥
ن أبي نصر بن أبي حبيشي اهللا محمد بن على بن شهر اشوب اب

، المكتبة الحيدرية النجف األشرف  ه٥٨٨السروي المازندراني، تـ
  .م١٩٥٦ ـ  ه١٣٧٦
للحافظ أبي الحسن علي بن : مناقب علي بن أبي طالبـ ١٠٦

هـ المعروف ٤٨٣محمد بن محمد الواسطي، الجالّبي، الشافعي تـ
  .بابن المغازلي

هـ، ٥٦٨ الخوارزمي، تـالموفق بن أحمد المكي: المناقبـ ١٠٧
  .مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

  .منتخب كنز العمالـ ١٠٨
أبو عبداهللا محمد بن أحمد بن عثمان : ميزان االعتدالـ ١٠٩

  .هـ، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ـ لبنان٧٤٨الذهبي، تـ
 حسين الطباطبائي، السيد محمد: الميزان في تفسير القرآنـ ١١٠

  .منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة
تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، : النزاع والتخاصمـ ١١١
  .ط النجف.  ه٨٤٥ ـ  ه٧٦٦

محمد جالل . د: نشأة الفكر السياسي وتطوره في اإلسالمـ ١١٢
  .، بيروت١٩٨٢شرف، ط 



 ٣٧٢....................................................................البحث مصادر أهم

، ٤الدين، ط بد الحسين شرفالسيد ع: النص واالجتهادـ ١١٣
  .١٩٦٦بيروت 
الشيخ المفيد، ط المؤتمر العالمي : النصرة في حرب البصرةـ ١١٤

  . هـ١٤١٣أللفية الشيخ المفيد، الطبعة األولى، سنة 

، شرح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: نهج البالغةـ ١١٥
  .١٩٦٧ بيروت ١، وط١٩٦٣محمد عبده، ط دار األندلس ط

شرح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: البالغةنهج ـ ١١٦
  .محمد عبده ط المكتبة التجارية في مصر

  .المحموديمحمد باقر : نهج السعادةـ ١١٧
  .الشبلنجي: نور األبصارـ ١١٨
الحّر العاملي، طبعة دار إحياء التراث : وسائل الشيعةـ ١١٩

  .العربي، بيروت

دار كوفان ـ لندن ، ٢علي الوردي، ط. د: وعاظ السالطينـ ١٢٠
 .م١٩٩٥

، الطبعة الثانية ٢١٢نصر بن مزاحم المنقرى، تـ: وقعة صفينـ ١٢١
   .زيع لتووا، المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر  ه١٣٨٢
  
  



  
  
  

א 

  ٧................................................................قبس من سيرة الشهيد
  ٧..................................................................................والدته
  ٨.................................................................................دراسته
  ٩.................................................................................مؤلفاته

  ١٥.................................................................العمل السياسي

  ٢١....................................................................................اإلهداء

  ٢٣...................................................................................المقدمة

  ٢٩.............................................................................نقطة البداية

  ٣٢......................................موقع اإلمام كما تحدده النصوص

  ٣٧.................................مكانة اإلنسان في الشريعة اإلسالمية

  ٤٠......................مصلحة اإلنسان مقدمة على األحكام اإللهّية

  ٤٤.........................................اإلنسان وضرورة الشعور بالعزة

  ٤٩.....................................................................أرضية المعارضة

  ٥٠...........................................................العامل الثقافي: أوالً



 ٣٧٤................................................................................المحتويات

  ٥٩.........................................................العامل السياسي: ثانياً

  ٧٦........................الرأسمالية العربية، ومصالحها الكبرى: ثالثاً

  ٩٣...........................................................................ربة عثمانتج

  ١١٥..................................................الثورة الشعبية ونهاية عثمان

  ١٢١...........................................................!!كنت كارهاً للحكومة

  ١٢٩........................................!البرنامج التغييري، وآفاق اإلصالح

  ١٣١....................عريف األمة بهاـ إحياء القيم اإلسالمية، وت١

  ١٣٥.............................الخطوط العريضة لمسيرته في الحكم

  ١٣٧........................................ـ الحاكم أمين األمة، ووكيلها٢

  ١٤٣...........................ـ العدالة في التوزيع وضوابط تنفيذها٣

  ١٤٨.......................................نة حق الناس في الحياةـ صيا٤

  ١٥١....................»من أين لك هذا؟«: ـ مبدأ التفتيش المالي٥

  ١٥٢..............................ـ كرامة اإلنسان، ورعاية المظلومين٦

  ١٥٥.....................................ـ التعددية، ورعاية الرأي اآلخر٧

  ١٦٠...............................................................وخالصة القول

  ١٦٢.............................رد الفعل اليميني والتداعيات السياسية

  ١٦٣......ـ االعتراض السلمي الصريح على سياسة اإلمام١

  ١٦٧................................ـ االعتراض المسلح والرد المضاد٢



  عارضة السياسية في تجربة أمير المؤمنينمال.........................٣٧٥

  ١٧١..........................................حركة المعارضة في الصدر األّول

  ١٧١................عوامل نشوئها ـ أهدافها ـ الموقف الرسمي منها

  ١٧٥.......................................المعارضة في عهد الخليفة أبي بكر

  ١٩٥................................................................المعارضة السياسية

  ٢٠٥..........................................المعارضة في عهد الخليفة الثالث

  ٢١٧.............................المعارضة السياسية في عهد أمير المؤمنين

  ٢١٧..........................مفرداتها ـ توجهاتها ـ وموقف اإلمام منها

  ٢٢٥....................................المؤمنينالحزب التيمي بقيادة أُم 

  ٢٤٤..................................................................نتائج المعركة

  ٢٧٥............................الئحة حقوق المعارضة عند أمير المؤمنين

  ٢٧٧............................................قوام حقوق الناس: الديباجة

  ٢٧٨..............................................................مفاهيم الديباجة

  ٢٨٠......................................حقوق المعارضة في نهج اإلمام

  ٢٨١...................المعارضة في ظروف السلم: ـ الباب األول١

  ٢٨٦............................................................ـ الحرية الدينية٢

  ٢٩٠.........................................................ـ الحرية السياسية٣

  ٢٩٨..............................من حواره السياسي مع طلحة والزبير

  ٣٠٢.....................................من حواره السياسي مع الخوارج



 ٣٧٦................................................................................المحتويات

  ٣٠٥...............................................................ـ حق الملكية٤

  ٣١٠......ـ تنمية المصادر المالية مقدم على استيفاء الضرائب١

  ٣١١...................ـ االهتمام بتربية الوازع النفسي لدى الناس٢

  ٣١٥.......المعارضة السياسية في ظروف البغي: ـ الباب الثاني٣

  ٣١٦..................في مواجهة العدوانضوابط أمير المؤمنين

  ٣٢٧..................................المعارضة المبدئيةنموذج .. أهل البيت

  ٣٣٣..................................................................مصالح المسلمين

  ٣٤٧...............................................................................المالحق

  ٣٤٧.......................................................................١ملحق رقم

  ٣٥٠......................................................................٢ملحق رقم 

  ٣٥١.................ومه وقتلهم صبراًمجيؤهم بمالك في نفر من ق

  ٣٥٤......................................................................٣ملحق رقم 

  ٣٥٨...................................................................٤الملحق رقم 

  ٣٦١................................................................أهم مصادر البحث

  ٣٧٣............................................................................المحتويات

  




