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 الموقف العام للصحابة

 

 الروايات العامة :

 هذه الروايات تكشف أن كبار الصحابة كانوا أكثر حماساً من الثوار في الثورة

ضااون الثااوار الااو اللاا وم  لااو قياااتات الاارأع العااام ماان كبااار الصااحابة وأم ااات الماا م ين كااات وا يحر 
 الم ي ة

 بع  أن توقفوا خارج الم ي ة..

 للضغط الو اثمان..

 م  ا:

 

 الرواية األولو:

 

(: حاا ي ي اماارو باان محماا  اااان 065ب ااو اباا   اام     –روى الاابريرع نأنباااش األ اارا  
باوايي ( أخبرناا قبيصاة بان الباة نهاو ال60/ 3قبيصة بن البة .... وقبله ابان ساع  فاي الابلاات ن

يلة من رجال الجمااة( ان سفيان نهو الثورع يلة  مام من رجال الجمااة( ان أبي  سحاق نوهاو 
الببيعي يلة من رجال الجمااة( ان امرو بان األماق قاال: نك ام فايمن أرسالوا مان نجاي ( يع 
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خشااافق فلاااالوا ل اااا : سااالوا أماااحاش رساااول ار واجعلاااوا اليااااً اخااار مااان تبااا لونه أنلااا م ق قاااال: 
  اهقق فلالوا: أق موا  ال الياً فإنه قال: ال امركق فإن أبيتق فبيض سيفرخ(.فب ل

 

( بب   اخر نح ي ي أحم  بن هشام بن ب رام ح ي ا وكيع ان األام  065ورواه البريرع ن  
ان ابي  بن امير ..( مختصرًا وملتصرًا الو قول الي نال امركق باإلق ام الاو اثماان فاإن أبياتق 

 .فبيض سيفرخ(.

 

ان وكيع ح ي ا األام   -بلفظ أطول من هذا قليرً  -( 50/220ورواه أبو بكر ابن أبي  يبة ن
ااان أبااي  سااحاق ااان اماارو باان ابياا  الخااارفي قااال : نك اام أحاا  ال فاار الااذين قاا موا ف  لااوا بااذع 
المااروة ف رساالونا  لااو نفاار ماان أمااحاش محماا  ماالو ار اليااه وساالق وأ واجااه نباا ل ق : أنلاا م أو 

  وقيل ل اا: اجعلاوا اليااً اخار مان تبا لونق قاال: فبا ل اهق فكل اق أمار باللا وم ق ف تي اا اليااً نرجع
فب ل اهق فلال: س لتق أح اً قبلي  قل ا نعق: قال فما أمروكق به  قل ا: أمرونا بالل ومق قاال : لك اي 

 ال امركق بيض فليفرخ(..

 

ن ال بير نالحميا ع( حا ي ا سافيان اان ( ح ي ا محم  بن اب  ار ب3/5526ورواه امر بن  بة ن
 أبي  سحاق ان امرو بن األمق ..باللفظ نفبه.
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( حاا ي ا اباا  ار باان رجاااإ حاا ي ا  سااراييل ااان أبااي  سااحاق ااان 3/5526ورواهااا اماار باان  اابة ن
امرو بن اب  ار لفظ اخر طويل في ا  ياتات م مة ولفظ الرواية: نأنه و ياتاً مرا الاو أهال مصار 

فلاال: أترياا ون أن أبلاك اا كق أماحاش رسااول ار  -وهاذا يع اي أنااه لاق يكان ما  ق -باذع خشاف
وأ واجااااه  ف رساااالوهما  لااااو الم ي اااااة  لااااو أمااااحاش رسااااول ار مااااالو ار اليااااه وساااالق وأ واجاااااه 
واستشاروهق في اللا وم الاو اثماان وأمروهماا أن يجعار اليااً مان اخار مان ي تياناه......ف ما الاي 

أح ًا قبلي  قاال: نعق أ واج رسول ار وأمحابك ق قال: فما أمروهق  قاال: فلال ل ما: هل أتيتما 
 أمروهق بالل ومق قال الي: لك ي ال امرهق

بالل وم ق ولكن ليبعثوا  ليه من مكان ق فليبتعتبوهق فإن أاتب ق ف و الاذع يريا ون و ن أباوا  ال أن 
 يل موا فبيض فليفرخوه ...( اها.

 

  س ات الرواية:

 

يااة مااحيحة اإلساا ات نبااالمع و العااام أع قويااة مويلااة( كل ااق يلااات وأمااا التااابعي اماارو باان ابياا  الروا
الخااارفي ف اااو تاااابعي  اااه  اياااان وقااا  يكااره ابااان حباااان فااي الثلاااات وابااان أبااي حااااتق فاااي الجااار  
والتع يل والبخارع في التاريخ الكبير ولق يذكروه بجر  وهو  اه  ايان وق  توبع مان أحا  رفاقاه 

( ولاق ياذكر 6/242بن اب  ار بن األمق( وق  يكره ابن أبي حاتق فاي الجار  والتعا يل ننامرو 
 فيه جرحاً وهو من الرواة ان ابن مبعوت في يلك الوف  الذع أرسله الثوار من يع خشف.
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ويبلو ه اك  ك في أن امرو بن ابي  هو امرو بن األمق لكن وال  األمق اسمه اب  ار يق لو  
 و تابعي  اه  ايان لق يذكر بجر  وسكم اليه البخارع وابن أبي حاتق ومثال هاذا كانا واح ًا ف

 يلبل ح يثه ال سيما في األخبار و يا كان له  واه  نوست تي(.

 

 متن الرواية:

وه الإ المرسلون نبفتح البين( أرسال ق الثاوار مان يع خشاف  امال الم ي اة ليبا لوا ر و   -5
ق وبعااض أم ااات الماا م ين نالااو األقاال( والباا  أن يكااون فااي أمااحاش ال بااي ماالو ار اليااه وساال

 مل مة ه الإ الي وطلحة وال بير واايشة وأمثال ق ألن ق قياتات الرأع في تلك األيام.

 فكل ق طلف من الثوار الل وم  لو الم ي ة لإلنكار الو اثمان  ال الياً لق ي مرهق بذلك. -2

ر في الجملة يلص ون الخير وأن ر وس ق معروفاة ا ا  وطلب ق ق وم الثوار تليل الو أن الثوا -3
الصحابة وأن الصحابة يرون في ق وم ق تحفي اً لعثمان الو تغيير سياساته المالياة والبياساية فيماا 
يخص الوالة وبيم المال والظلق الذع يجا ه ال اا  مان ماروان وابان أباي البار  ونيارهق مان والة 

 اثمان .

 

األولاو ألن اثماان لماا الاق ب اق أرسال  لاي ق اليااً فاي جماااة مان  ويظ ر أن هاذه فاي الل ماة -4
الصااحابة ليعاار  ماااالب ق ويكونااوا واساااة بياا  ق وبي ااهق فعرفااوا ماااالب ق وقاا موها لعثمااان ووااا هق 
اثمان يق أي اإ اوتت ق  لو مصر جاإ الكتاش المشئوم من مروان نكبير حا ية اثمان( يا مر والاي 

فعاااتوا وارضااوا الكتاااش الااو الصااحابة وه ااا اكتماال البااخط وتااق مصاار بلتاال بعااض ر و  الوفاا  
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حصار اثمان وماالبته باإلات ال أو تبليق مروان فكان الحصار  لو أن وقع قتل اثماان رضاي ار 
ا اااه نمااان بعاااض األااااراش الاااذين أفبااا وا جماااال هاااذه المظااااهرة التاااي تظ ااار كيفياااة المعارضاااة وأن 

 ر ومحاسبة الحاكق و  ة مراقبة األموال والوالة ( .الصحابة كانوا الو ت يي   نكار الم ك

 

 الرواية الثانية:

 

مااااارواه اماااار باااان  اااابة ن..أن ااااق خرجااااوا نضااااباً لعثمااااان وتوبااااة ممااااا ماااا عوا ماااان خذالنااااه( نفااااتح 
وقاا  يكاار الحااافظ أنااه سااي لل ماان تاااريخ البصاارة لعماار باان  اابة مااا كااان مااحيحاً أو  4/495البااارع

 ه ا الو تصحيح ابن حجر(. حب اً والكتاش مفلوت وااتماتنا

 

 الرواية الثالثة:ر

من ترجمة اثمان( من طريا  محما  بان  ساماايل نأا اه البخاارع( اان  225وى ابن اباكر ن  
سليمان بن حرش ان أبي هرل ان الحبن البصرع قال: نامل أمير الم م ين اثمان ي تي اشارة 

 ن وار في أمره أهل الم ي ة(.س ة ال ي كرون اليه من  مارته  يئاً حتو جاإ فبلة ف اه

 

  س ات الرواية:

 قوع  لو الحبن وهو  اه  ايان لك ه كان مغيرًا.
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 متن الرواية:

 

قول الحبان البااب  نيار ماحيح مان حيا  أن اق لاق ي كاروا الاو اثماان  ايئاً طيلاة خرفتاه ف اذا 
ظ فالرواة بصاريون يخالف ما تواتر في التواريخ ومحا  األخبارق ولعل تصر  بعض الرواة في اللف

والبصرة كانم اثمانياةق وهاذه الرواياة نماويج مان الرواياات العثمانياة التاي بلاي التياار البالفي الاو 
حب ا وتفضيل ا ونشرها ق ولكن هذا ال يخ م الحليلةق ألن التاريخ يحتااج بياان الخلال ولاوال يلاك 

فاالوقو  الاو األخاااإ  لما قال ار ا  وجل اان الصاحابة ياوم أحا  نقال هاو مان ا ا  أنفباكق(ق
 م  ج المي بغض ال ظر ان مرتكف الخا  واذره.

في أمر اثمان ( وهذا لاه  -وهق الم اجرون واألنصار -لكن في متن الرواية نم اه ة أهل الم ي ة 
  واه ه من حي  وقوف ق في الجملة مع ماالف الثوار و نكار بعض سياسيات اثمان.

 

 الرواية الرابعة:

 

 .243للصحابة ألن ق في نظره نأيااوا البيئة وكتموا الحب ة ( تاريخ تمش    معاتبة اثمان 

والروايااة مرساالة وأمااا مت  ااا ف ااي واضااحة أن الصااحابة نيع ااي ر وساا ق ( كااانوا يااذيعون بعااض أخااااإ 
 اثمان لي  من باش نشر البيئات لك  ق يتذاكرون أخااإ اثمان وفشم في الم ي ة واألمصار.
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ابة وخامة كبارهق هق أقرش لماالاف الثاوار مان اثماان و ال لماا اااتب قق كماا وهذا يع ي أن الصح
 أن في الرواية أن اثمان يعتر  ب ن ا م رت م ه أخااإ سم ا نسيئات(

وااتم  الو أنه له ساابلة وفضال ولاه سياساات وأاماال يجاف أال يغفلوهاا نمثال جماع ال اا  الاو 
و الوليااا ...( وكااا ن الصااحابة يااارون أن هاااذه المصااحف اإلماااام وتوساااعة المبااج  و قاماااة الحااا  الاا

البواب  واألامال الحب ة ال تباو  الباكوت اان بعاض البياساات الرييباة مان تخصايص اللراباة 
 األموية بالواليات واألموال واللين في محاسبت ق الو ما يرتكبونه من مظالق في ح  ال ا .

 

كل حبن ال ية فيما يفعل واثمان ت ول فعثمان والصحابة المخالفون له نوهق قياتات الرأع م  ق(  
 ف خا  وهق أنكروا هذا الت ويل ورأوه م كرا.

 

 الرواية الخامبة:

 

رواية األح اف المشا ورة فاإن في اا لفظااً أخفااه بعاض الما لفين وأا اره ابان  ابة فاي تااريخ الم ي اة 
كرروهاا ( في قصة مباإلة اثمان للصاحابة اان فضاايله وقاول ق ننعاق ولك اك با لم( و 3/5552ن

ا   كل فضيلة يذكرها لهق وكان الصحابة الاذين سا ل ق اثماان الثرياة الاي وطلحاة وال بيار ومع اق 
سااع  باان أبااي وقااا . قااال الااذهبي نفاار وا أن ااق ال يخلصاا ق ممااا وقعااوا فيااه ماان تااواني ق فااي نصاارة 

 . (3/483اثمان  ال أن يلوموا في الالف ب مه واألخذ بث ره ممن قتله(. نتاريخ اإلسرم 
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 الرواية الباتسة:

 

(: حاا ي ا سااليمان باان أيااوش نماا وق( 4/5549روايااة طويلااة روهااا اباان  اابة فااي تاااريخ الم ي ااة ن
ح ي ا أبو اوانة نيلة( ان المغيرة بن  يات الموملي نم وق( ان أبي ال بير ان جابر بان ابا  ار 

 األنصارع:

 

الصاحابة ونلا هق لبياساة اثماان باال  ونيرهاا مان الرواياات التاي تفيا  معارضاة كباار أهاال الارأع مان
 استل ان ق للثوار.

 

 

 الخرمة:

اثمان بن افان محابي جليل من الم اجرين والم فلين في سبيل ار وم ر ال باي مالو ار الياه 
واله وسلق وماحف بئر رومة وماحف جي  العبارة وو....الاخ لك اه أخاا  فاي بعاض البياساات 

لذين كانوا سبف ريي  من أسباش الفت ة. وار يغفر لعثمان بباابلته من تولية األقرباإ من ب ي أمية ا
و نفاقه وفضله. هذا رأع أكثر أهال البا ة أماا الغارة مان الشايعة الاذين ال يعترفاون لعثماان بفضايلة 

 ونرة البلفية الذين ال يلرون لعثمان بخايئة فليبوا بشيإ.
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 مجاميع من الصحابة .. الرواية البابعة : من الروايات العامة في معارضة

 وهذه في ا ]اات ال محم  بن مبلمة وخمبين من األنصار[

 وكشف لعم  المشكلة... وليبم ب ذه البباطة التي يصورها ل ا الببااإ..

 

 الرواية هي : رواية سفيان بن ابي العوجاإ:

 وهي من أهق الروايات..

 لوم...هذه الرواية تبين ل ا ابلرية الواق ع ق هذا الم رخ المظ

 ولي بح  فيه وق  ويله اشرة من كبار أهل الح ي .. وهو ا  ع أوي  من البخارع وأحم 

اقاااول هاااذا بعااا  أن المااام أن البخاااارع وأحمااا  رحم ماااا ار وساااامح ما يتصااارفان فاااي الحااا ي  
 ويغيران ويحذفان ا ياإ بخر  الواق ع... وهو استاي اساتذت ما!

 أهل الح ي  كما تعصبوا الو أبي ح يفة..والو كل حال ... نعق تعصف اليه بعض 

 نذهف للرواية...

 هذه الرواية أرجو أن تلرإ وها ب  وإ ألن ا تكشف امل المشكلةومرببات ا..

 وهي محيحة اإلس ات.. وراوي ا  اه  ايان بل هو محابي في قول..

 ال يتورطوا.. و واه ها ست تي فلرة فلرة.. فر يبتعجل المبتعجلون في االست كار كعاتت ق حتو
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 وهي رواية طويلة ولذلك س جعل ا في فلرات

 ألن كل فلرة ل ا مع و يمين يجف التوقف ا  ه..

 

 [ 666 -666مفحة  - 2والرواية رواها الابرع ] ج إ 

 قال محم  بن امر ن وهو الواق ع( :

 ح ي ي اب ار بن الحارث بن الفضيل ان أبيه ان سفيان بن أبي العوجاإ قال:

 م المصريون الل مة األولوق  -5

 فكلق اثمان محم  بن مبلمة فخرج في خمبين راكبا من األنصار ف توهق بذع خشف -2

 فرتهق ورجع اللوم -3

حتااو  يا كااانوا بالبويااف ن الااو حاا وت األرتن والبااعوتية حالياااً( وجاا وا نرمااا لعثمااان معااه    -4
 ر و  اللوم كما هو متف  اليه(! كتاش  لو اب ار بن سع  ن وهذا الكتاش فيه األمر بلتل

 فكروا فانت وا  لو الم ي ة -0

 وق  تخلف ب ا من ال ا  األ تر وحكيق بن جبلة -6

 ف توا بالكتاش ف نكر اثمان أن يكون كتبه وقال هذا مفتعل! -6

 قالوا فالكتاش كتاش كاتبك ن يع ي مروان(  -8

 قال أجل! ولك ه كتبه بغير أمرع! -9
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 لرسول الذع وج نا معه الكتاش نرمك قالوا فإن ا -55

 قال أجل ولك ه خرج بغير  يني !! -55

 قالوا فالجمل جملك  -52

 قال أجل ولك ه أخذ بغير المي! -53

 قالوا ما أنم  ال ماتق أو كايش -54

 فإن ك م كايبا فل  استحللم الخلع لما أمرت به من سفك تماي ا بغير حل ا -50

تحللم أن تخلاع لضاعفك ونفلتاك وخبا  باانتاك ألناه ال ي بغاي و ن ك م مااتقا فلا  اسا -56
 ل ا أن نترك الو رقاب ا من يلتاع مثل هذا األمر تونه لضعفه ونفلته

نو اتوا( فلالوا له  نك ضربم رجاال من أمحاش ال باي مالو ار الياه وسالق ونيارهق حاين  -56
ق  مان نفباك مان ضاربته وأنام يعظونك وي مرونك بمراجعة الح  ا  ما يبت كرون من أامالك ف 

 له االق

فلااال اإلمااام يخاااب ويصاايف فاار أقياا  ماان نفبااي ألنااي لااو أقاا ت كاال ماان أماابته بخاااإ اتااي  -58
 الو نفبي

 قالوا  نك ق  أح يم أح ايا اظاما فاستحللم ب ا الخلع -59

 فإيا ُكلمم في ا أاايَم التوبة يق ا َت  لي ا و لو مثل ا! -25

ايت ا التوبة والرجوع  لو الح  والم ا فيك محما  بان مبالمة وضامن ل اا يق ق م ا اليك ف ا -25
 ما ح ث من أمر ف خفرته فتبرأ م ك وقال ال أتخل في أمره
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 فرجع ا أول مرة ل لاع حجتك ونبلك أقصو اإلاذار  ليك نبتظ ر بار ا  وجل اليك -22

 والصلف فلحل ا كتاش م ك  لو ااملك الي ا ت مره في ا باللتل واللاع -23

 و امم أنه كتف بغير المك وهو مع نرمك والو جملك وبخط كاتبك واليه خاتمك!! -24

فل  وقعم اليك بذلك الت مة اللبيحاة ماع ماا بلوناا م اك قبال يلاك مان الجاور فاي الحكاق  -20
 واأليرة في اللبق والعلوبة لألمر بالتببط من ال ا  واإلا ار للتوبة يق الرجوع  لو الخايئة

لل  رجع ا ا ك وما كان ل اا أن نرجاع حتاو نخلعاك ونباتب ل باك مان أماحاش رساول ار و  -26
 ملو ار اليه وسلق من لق يح ث مثل ما جرب ا م ك ولق يلع اليه من الت مة ما وقع اليك

 فارتت خرفت ا واات ل أمرنا فإن يلك أسلق ل ا م ك وأسلق لك م ا -26

  ونفلال اثمان فرنتق من جميع ما تري -28

 قالوا نعق -29

قااال الحماا  ر أحماا ه وأسااتعي ه وأ ماان بااه وأتوكاال اليااه وأ اا   أن ال  لااه  ال ار وحاا ه ال  -35
 ااريك لااه وأن محماا ا اباا ه ورسااوله أرسااله بال اا ى وتياان الحاا  ليظ ااره الااو الاا ين كلااه ولااو كااره 

 المشركون

 أما بع  فإنكق لق تع لوا في الم ا  ولق ت صفوا في اللضاإ -35

أما قولكق تخلع نفبك فر أن ع قميصا قمص يه ار ا  وجل وأكرم ي باه وخصا ي باه الاو  -32
 نيرع!

 ولك ي أتوش وأن ع وال أاوت لشيإ اابه المبلمون فإني وار الفلير  لو ار الخايف م ه -33
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م اك قالوا  ن هذا لو كان أول ح ث أح يته يق تبم م ه ولق تلق اليه لكان الي ا أن نلبال  -34
 وأن ن صر  ا ك

ولك ااه قاا  كااان م ااك ماان اإلحاا اث قباال هااذا مااا قاا  الماام وللاا  انصاارف ا ا ااك فااي الماارة  -30
األولو وما نخشو أن تكتف في ا وال من ااتللم به بما وج نا فاي كتاباك ماع نرماك وكياف نلبال 

 توبتك وق  بلونا م ك أنك ال تعاي من نفبك التوبة من ينف  ال ا ت  ليه  

 ا م صرفين حتو نع لك ونبتب ل بكفلب  -36

فإن حال من معك من قومك ويوع رحمك وأهل االنلااع  ليك تونك بلتال قاتل اهق حتو  -36
 نخلص  ليك ف لتلك أو تلح  أرواح ا بار

فلال اثمان أما أن أتبرأ من اإلمارة فإن تصلبوني أحف  لي من أن أتبرأ من أمر ار ا  وجل  -38
 وخرفته!

ا قولكق تلااتلون مان قاتال توناي فاإني ال امار أحا ا بلتاالكق فمان قاتال توناي فإنماا قاتال وأم -39
 بغير أمرع

ولعمرع لو ك م أري  قتالكق للا  ك ام كتبام  لاو األج اات فلااتوا الج اوت وبعثاوا الرجاال أو  -45
 لحلم ببعض أطرافي بمصر أو اراق

ي فاإنكق مجتلباون ب اذا األمار  ن قتلتماوني فار ار في أنفبكق أبلوا الي ا  ن لاق تبلاوا الا -45
 تم

 قال يق انصرفوا ا ه واينوه بالحرش -42
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 وأرسل ناثمان(  لو محم  بن مبلمة نمرة أخرى( فكلمه أن يرتهق -43

 فلال ن محم  بن مبلمة(: وار ال أكذش ار في س ة مرتين اها -44

 

 

 التعلي :

 الب   محيح

  لو قراإة مت نية واإلحبا  بالمشكلة كما هي.. والرواية ال تحتاج  لو تعلي  بل

 وأيا ف متموها فل  ف متق فت ة اثمان..

 فإن كل الروايات ت ور حول ه ذ الرواية ..

ساااتف مون فت اااة اثماااان مااان أول اااا  لاااو أخرهاااا.. أفضااال مماااا ف م اااا كااال هااا الإ الوااااا  ... وكتباااة 
 المبلبل..

 لف ق ال ا  كيف ح ث الموضوع كله...ولو كتب ا المبلبل ب ذه اإل كاليات الحليلية 

 وللرواية  واه  كثيرة ج اً 

 س ورتها في هذا الع وان مع األيام..

 لكن بعض األخوة ي امون أن كتابة اللليل أفضل للتامل..

 ومن كابر في اللليل كابر في الكثير..
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 جواب الثوار على احتجاج عثمان

 ا يعرض لنا السلفيون والنواصب والعثمانية حجج عثمان على الثواركثيراً م

 وأنه ينشدهم اهلل أليس كذا وكذا ... فيقولون : اللهم نعم..

 ثم يواصلون الثورة!

 ونحن نجلس مدهوشين..!

 فإذا كانوا قد اعترفوا بكل ما قال فلماذا يستمرون في الثورة؟

 ار إجابات على عثمان..إال أنه مع التدقيق في التاريخ سنجد للثو 

 ولكن التاريخ ألن معظمه أموي الهوى فإنه يقطع الروايات ويبترها وال يعطي رأي الطرف اآلخر..

 ومن اكبر الظلم زعم التاريخ األموي أن الثوار على عثمان من الغوغاء..

 واكثر ظلماً منه الزعم بأنهم أتباع لرجل يهودي نكرة!

 لم وال فضيلة..ال يعرف له حسب وال نسب وال ع

 

 أما اإلنصاف فيقول

 إن الثورة عامة ، ليس التابعي أسرع فيها من الصحابي

 وال المتدين من األعرابي
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 وال السابقين من الالحقين..

ثورة عارمة عامة لم يخالف فيها إال بنو أمية والمستفيدون من واليات عثماان وأعطياتاه غفار اهلل لاه 
 ورحمه..

 عكر صفوها إال تلك النهاية المأساوية لعثمانإنها ثورة حقوقية لم ي

 هذه النهاية شوهت كل شيء..

 ولو أن الصحابة أوجدوا لهم نظاماً سياسياً لما كان الحل في قتل عثمان

 لكن النقص من طبيعة البشر..

 وعلى كل األحوال:

 فهذه بعض إجابات الثوار التي يهملها غالة السلفية والنواصب من قديم..

 ن إال حجج عثمان ومروان ومعاوية والوليد وسعيد وابن عامر وابن أبي السرحفال يعرضو 

أما حجج المهاجرين واألنصار وأهل بدر وصلحاء التابعين وأشراف األمصار.. فاال تجادها إال بعاد 
 البحث..

 وهذه منها:

 

[color=#FF0000] 

 [colorالرواية األولى: رواية يوسف بن عبد اهلل بن سالم..]/
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 ن الموالين لعثمان نسبياً ألن أباه عبد اهلل بن سالم كان موالياً..وهو م

 ومع ذلك فروايته قوية المعنى، معقولة متكاملة ال تشعر بشيء محذوف..

 وهو شاهد عيان إذ كان عمره يومئذ نحو ثالثين سنة.

 (424/ ص  3)ج  -ففي تاريخ الطبري 

 عبداهلل بن سالم قال: قال محمد: وحدثني الزبير بن عبداهلل عن يوسف بن

 أشرف عثمان عليهم وهو محصور وقد أحاطوا بالدار من كل ناحية

 فقال :

أنشاادكم باااهلل عزوجاال هاال تعلمااون أنكاام دعااوتم اهلل عنااد مصاااب أمياار الماا منين عماار باان الخطاااب 
 رضى اهلل عنه أن يخير لكم وأن يجمعكم على خيركم؟

 فما ظنكم باهلل؟

م على اهلل سبحانه وأنتم يومئذ أهل حقه من خلقه وجميع أموركم لم أتقولون لم يستجب لكم وهنت
 تتفرق؟

أم تقولون هان على اهلل دينه فلم يبال من واله والدين يومئذ يعبد به اهلل ولم يتفرق أهله فتوكلوا أو 
 تخذلوا وتعاقبوا؟
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ه، لام تشااوروا فاي أم تقولون لم يكن أخذ عن مشورة وانما كابرتم مكاابرة فوكال اهلل االماة إذا عصات
 االمام ولم تجتهدوا في موضع كراهته؟

أم تقولون لم يدر اهلل ما عاقبة أمري فكنت في بعض امري محسنا وألهل الدين رضى فما أحدثت 
بعااد فااي أمااري مااا يسااخو اهلل وتسااخطون ممااا لاام يعلاام اهلل ساابحانه يااوم اختااارني وسااربلني سااربال  

 كرامته؟

ن سابقة خيار وسالف خيار قدماه اهلل لاي وأشاهدنيه مان حقاه وجهااد وأنشدكم باهلل هل تعلمون لي م
 عدوه حق على كل من جاء من بعدي أن يعرفوا لي فضلها

فهال ال تقتلوني فانه ال يحل إال قتل ثالثة رجل زنى بعد إحصانه أو كفار بعاد إساالمه أو قتال نفساا 
 بغير نفس فيقتل بها

ثم لم يرفعه اهلل عزوجل عنكم إلاى ياوم القياماة وال فانكم إن قتلتموني وضعتم السيف على رقابكم 
تقتلاوني فاانكم إن قتلتماوني لام تصالوا مان بعادي جميعااا أبادا ولام تقتساموا بعادي فيئاا جميعاا أباادا 

 ولن يرفع اهلل عنكم االختالف أبدا

 

 

 ] جواب الثوار[

 قالوا:
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يمن يولاون علايهم ثام ولاو  أما ما ذكرت من استخارة اهلل عز وجل الناس بعد عمر رضى اهلل عنه فا
 بعد استخارة اهلل فان كل ما صنع اهلل الخيرة ولكن اهلل سبحانه جعل أمر  بلية ابتلى بها عباده

 

وأمااا مااا ذكاارت ماان قاادمك وساابقك مااع رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم فانااك قااد كناات ذا قاادم 
 وسلف وكنت أهال للوالية ولكن بدلت بعد ذلك وأحدثت ما قد علمت

 

ا ما ذكرت مماا يصايبنا إن نحان قتلناا  مان الابالء فاناه ال ينبغاي تار  إقاماة الحاق علياك مخافاة وأم
 الفتنة عاما قابال

 

 وأما قولك إنه ال يحل إال قتل ثالثة فإنا نجد في كتاب اهلل قتل غير الثالثة الذين سميت

 قتُل من سعى في االرض فسادا

 وقتل من بغى ثم قاتل على بغيه

 دون شئ من الحق ومنعه ثم قاتل دونه وكابر عليهوقتل من حال 

 وقد بغيت

 ومنعت الحق

 وحلت دونه وكابرت عليه أن تقيد من نفسك من ظلمتهم عمدا
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 وتمسكت باالمارة علينا وقد جرت في حكمك وقسمك

 

 فان زعمت أنك لم تكابرنا عليه وأن الذين قاموا دونك ومنعو  منا إنما يقاتلون بغير أمر 

 تلون لتمسكك باالمارة فلو أنك خلعت نفسك النصرفوا عن القتال دونك اهافانما يقا
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 دور عمرو بن العاص في قتل عثمان

 بن العاص ... وعمرو

 كان باإلجماع من أشد الناس على عثمان..

 كان يحرض عليه حتى الرعاة..

 وهو الذي قاطع عثمان ونصح عمرو بن بديل الخزاعي بزيادة عدد الجيش..

 وقاطع عثمان وهو يخطب وطالبه بالتوبة..

 وحرك عليه الجميع... من استطاع منهم ومن لم يستطع..

 وابن عمر وغيرهم.. فحرض طلحة والزبير وعليا  

 ثم ذهب إلى فلسطين عندما علم أنة عثمان سيقتل ال محالة!

 وال أستبعد أنه فعل هذا بأمر معاوية وخطة بينهما..

 فقتل عثمان والتحق بمعاوية فأشركه معاوية في أمره كله..

 حتى قال أبو جعفر المنصور : معاوية بعمره، وعبد الملك بحجاجه وأنا بنفسي..

 

 ريض عمرو بن العاص على عثمان هو عزله له عن مصر...وسبب تح

 والروايات في خالفهما متواترة إال أن هؤالء صم بكم...
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 أعمتهم المذهبية واألموال عن رؤية التاريخ .

 

 الرواية األولى: رواية أبي عون مولى المسور

 

 (2/656الطبري )

ونزولهم ذا خشب أمورا كثيرة منها ما وأما الواقدي فإنه ذكر في سبب مسير المصريين إلى عثمان 
قد تقدم ذكريه ومنها ما أعرضت عن ذكره كراهة مني لبشااعته ومنهاا ماا ذكار أن عباداج بان جعفار 

 حدثه عن أبي عون مولى المسور قال:

كان عمرو بن العاص على مصر عامال لعثمان فعزله عان الخاراو واساتعمله علاى الصاالة واساتعمل 
 الخراو ثم جمعهما لعبداج بن سعد عبداج بن سعد على

 فلما قدم عمرو بن العاص المدينة جعل يطعن على عثمان

 فأرسل إليه يوما عثمان خاليا به فقال يا ابن النابغة :

ما أسرع ما قمل جربان جبتك إنما عهدك بالعمل عاما أول أتطعن علي وتأتيني بوجه وتذهب عناي 
 بآخر واج لوال أكلة ما فعلت ذلك

ال فقال عمرو إن كثيرا مما يقول الناس وينقلون إلى والتهام باطال فااتق اج ياا أميار الماؤمنين فاي ق
 رعيتك

 فقال عثمان واج لقد استعملتك على ظلعك وكثرة القالة فيك
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 فقال عمرو قد كنت عامال لعمر بن الخطاب ففارقني وهو عني راض

ه عمار الساتقمت ولكناي لنات علياك فااجترأت قال فقال عثمان وأنا واج لو آخذتك بما آخاذك با
 علي أما واج ألنا أعز منك نفرا في الجاهلية وقبل أن ألي هذا السلطان

فقااال عماارو دع عنااك هااذا فالحمااد ج الااذي أكرمنااا بمحمااد صاالى اج عليااه وساالم وهاادانا بااه قااد 
 رأيت العاصي بن وائل ورأيت أباك عفان فو اج للعاص كان أشرف من أبيك

 ل فانكسر عثمان وقال ما لنا ولذكر الجاهليةقا

 قال وخرو عمرو ودخل مروان فقال

 يا أمير المؤمنين وقد بلغت مبلغا يذكر عمرو بن العاص أباك؟

 فقال عثمان دع هذا عنك، من ذكر آباء الرجال ذكروا أباه

 قال فخرو عمرو من عند عثمان وهو محتقد عليه يأتي عليا مرة فيؤلبه على عثمان

 يأتي الزبير مرة فيؤلبه على عثمانو 

 ويأتي طلحة مرة فيؤلبه على عثمان

 ويعترض الحاو فيخبرهم بما أحدث عثمان

فلما كان حصر عثمان األول خرو من المدينة حتى انتهى إلاى أرض لاه بفلساطين يقاال لهاا السابع 
 فنزل في قصر له يقال له العجالن وهو يقول العجب ما يأتينا عن ابن عفان

موقف الصحابة في فتنة عثمان

24 لالطالع على مقاالت واخبار الشيخ حسن المالكي وكتبه وابحاثه على 
www.al-maliky.com



فبيا هو جالس في قصره ذلك ومعه ابناه محمد وعبداج وسالمة بن روح الجذامي إذ مار بهام  قال
راكب فناداه عمرو من أين قدم الرجل فقال من المدينة قال ما فعل الرجل يعناي عثماان قاال تركتاه 

 محصورا شديد الحصار

مجلساه ذلاك حتاى مار باه قال عمرو أنا أبو عبداج قاد يرارا العيار والمكاواة فاي الناار فلام يبارح 
 راكب آخر فناداه عمرو ما فعل الرجل يعني عثمان قال قتل

قال أنا أبو عبداج إذا حككت قرحة نكأتها إن كنت ألحرض عليه حتى إني ألحارض علياه الراعاي 
 في غنمه في رأس الجبل

 ياااا معشااار قاااريش إناااه كاااان بيااانكم وباااين العااارب بااااب وثياااق -فقاااال لاااه روح بااان ساااالمة الجاااذامي 
 فكسرتموه فما حملكم على ذلك ؟

 فقال أردنا أن نخرو الحق من حافرة الباطل وأن يكون الناس في الحق شرعا سواء!

 وكانت عند عمرو أخت عثمان ألمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ففارقها حين عزله ! اها -

 

 

 الرواية ال تحتاو إلى تعليق...!!

 رثة والخرثع أخو القرثع وغريهم من شيوخ سيف المخترعين!والسند قوي .. وليس كأسانيد أبي حا

 

1- 
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 (1رواية يزيد بن ابي حبيب )

 

 )في تولية ابن أبي السرح وسخط عمرو بن العاص على عثمان( ...

 [ 555صفحة  - 2تاريخ الطبري ] جزء 

 قال ابن عمر )يعني الواقدي( وحدثني أسامة بن زيد عن يزيد بن أبي حبيب قال:

 ثمان عمرو بن العاص عن خراو مصر واستعمل عبداج بن سعد على الخراو فتباغيا ...نزع ع

 فكتب عبداج بن سعد إلى عثمان يقول إن عمرا كسر الخراو ...

 وكتب عمرو: إن عبداج كسر علي حيلة الحرب ..

 فكتب عثمان إلى عمرو انصرف ...

 وولى عبداج بن سعد الخراو والجند ..

 مغربا فدخل على عثمان وعليه جبة يمانية محشوة قطنا ...فقدم عمرو 

 فقال له عثمان: ما حشو جبتك؟

 قال: عمرو !
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 قال عثمان: قد علمت أن حشوها عمرو ولم أرد هذا إنما سألت أقطن هو أم غيره..

 

 (2رواية يزيد بن أبي حبيب ) -2

 

 )وفيها إضرار ابن أبي السرح بأهل مصر(

 [ 555صفحة  - 2تاريخ الطبري ] جزء 

 قال الواقدي وحدثني أسامة بن زيد عن يزيد بن أبي حبيب :

 قال بعث عبداج بن سعد إلى عثمان بمال من مصر قد حشد فيه..

 فدخل عمرو على عثمان..

 فقال عثمان: يا عمرو هل تعلم أن تلك اللقاح درت بعدك؟

 فقال عمرو إن فصالها هلكت اها

 

.. 

 عمرو بن العاص مع عثمان وهي تشهد لما سبق.. قلت: والروايات فيها خالف

 وفيها أيرا  أن ابن أبي السرح أضر بأهل مصر، يدل على ذلك قوله )حشد فيه(...
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 وهذا له وشواهد جمة ..

 ويراف إليها رواية أبي ثور الفهمي ) في ترجمة ابن عديس( فهذه الرواية المصرية..

 

 (:3رواية عبد اج بن محمد عن أبيه )

 

 

 (2/655طبري )ال

 قال محمد بن عمر فحدثني عبداج بن محمد عن أبيه قال :

لما رجع عليه عليه الساالم إلاى عثماان رضاي اج عناه أخباره أنهام قاد رجعاوا وكلماه علاي كالماا فاي 
 نفسه

 قال له اعلم أني قائل فيك أكثر مما قلت

 قال ثم خرو إلى بيته

د جاءه مروان فقاال لاه تكلام وأعلام النااس أن أهال قال فمكث عثمان ذلك اليوم حتى إذا كان الغ
مصر قد رجعوا وأن ما بلغهم عن إمامهم كان بااطال فاإن خطبتاك تساير فاي الابالد قبال أن يتحلاب 

 الناس عليك من أمصارهم فيأتيك من ال تستطيع دفعه

 قال فأبى عثمان أن يخرو
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 ثنى عليه ثم قالقال فلم يزل به مروان حتى خرو فجلس على المنبر فحمد اج وأ

أما بعد فإن هؤالء القوم من أهال مصار كاان بلغهام عان إماامهم أمار فلماا تيقناوا أناه باطال ماا بلغهام 
 عنه رجعوا إلى بالدهم

 قال فناداه عمرو بن العاص من ناحية المسجد:

 اتق اج يا عثمان فإنك قد ركبت نهابير وركبناها معك فتب إلى اج نتب

 ك هناك يا بن النابغة؟ قملت واج جبتك منذ تركتك ) نزعتك( من العملقال فناداه عثمان وإن

 

 قال فنودي من ناحية أخرى تب إلى اج وأظهر التوبة يكف الناس عنك

 قال فرفع عثمان يديه مدا واستقبل القبلة فقال

 اللهم إني أول تائب تاب إليك ورجع إلى منزله

 

 ينوخرو عمرو بن العاص حتى نزل منزله بفلسط

 فكان يقول واج إن كنت أللقى الراعي فأحرضه عليه اها
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 دور مروان بن الحكم والحاشية

 تمهيد: في دور حاشية عثمان وخاصة مروان:

ال ريب أن كل  ملن عهلدط ا للى عصلد مالادر الالاري  الوللد ياصلم تماملاوأن دور ملروان بلن الحكلم 
لحاشية ) البطانة( المحطية باثمان بن عفلان  كلان لهل الب أبصلث اليلر فلي ممال  عثملان  للدور م ووا

السصبي في مهل  اصصللو وفال  عثملان علن كبلار الالحابة  و لهلار م لصهلار بلكن الملر مصكهلم  
وأن الهار ال دخ  لهم في مصكهم  وما فاصه ملروان تصلا الحاشلية فلي اص لاب   للد كبلار الالحابة 

نفي أبي ذر و  اناه  وضرب عمار   وضرب ابن مساود  ولس  عصي بالكلم باد الكلم  كصما  من
خشوا أن ياكير به عثمان  وتارفهم بدون أمر عثملان  أو اتاطلاى لصملاا  او تاامل  بالربلا  أو كاابلة 
 الكااب والمر عصد لسان عثملان والتلام بتاتمله والاالرن دونله بملا للم يلرل وللم ياصلم    حالد

خشي الهار أنه با اطاعة مروان في أي وتت أن يكمر بما  أي صحابي أو تلاباي بلكن يكالب عصلد 
لسان عثمان ما شاب يم ال يصحمه بذلا من عثمان عموبة وال عزا    وتلد اعالرن بالل المل رخين 
الهواصب ) من اصحاب الهاب التفيف( كالذ بي وابن كثير بكن مروان خان عثمان وأنه صلاحب 

 ااب المشئوم الذي أفمد يمة الهار تماماو باثمان  ذلا الك

 وأصبح يوار مار في ور ة  

 فإن عادوا  لد مار لن يكمهوا أن يا  كااب مماي  من مروان يكمر بماصهم

 و ن  صبوا عموبة مروان أبد عثمان

 و ن  صبوا عزله أبد عثمان يضاو   
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م نظاماو صارماو يوجب عصد التصيفة تحكيم وكان الهظام السيا ي مهارئاو فصم يوجد الاحابة لنفسه
 جماعة ممن يتاار م الشاب مثلو  وال الارل عصد المضاب  وال اي شيب من  ذا المبي   

كلللان نظاملللاو فرديلللاو ماتصفلللاو   يلللكبد   للللم محملللد )م( أن يوصللل  الهلللار  للللد مثللل   لللذا الاتصلللف 
 المانوني  

يوجلب عصيهلا ال ديهلاو وال عمللو أال نبلدي رأيهلا نام عثمان صحابي والاحابة صحابة    لمن  ذا ال 
 في الهظام المانوني الذي تام عصيه الهظام   كان نظاماو بل تانون!

 ال تساطي  شرياة أن تمرب مروان  لد الادالة  ذا كان عثمان ال يضرى بذلا  

 ولذلا ال يجوز أن نتض  اص لم لهظام التصفاب الراشدين م  فضصهم وتمدمهم

   - ن وجدناط -لهظام الشرياة و نما 

لن نظام الشرياة ال يمكن أخذط ال من الاحابة وال من الااباين وال من   الب الاصملاب المااالبين 
 التونة الظصمة    

 و نما ت خذ شرياة اهلل من دين اهلل

 من المرآن الكريم أوالو يم مما فسرته السهة وشرحاه  

الاصللم الحلو  وأ لل  الامل  والاللدا  مملن يمكللن اخايللار م  ويمكلن اال للائهار بكعملاا وفاللاوى أ ل 
 باهاية فائمة  

 ال يجوز أن نهم    لمها لمجامصة عثمان أو حماية مروان  

 كان يجب تايين لجهة تضائية تحاكم مروان بن الحكم عصد كاابة ذلا الكااب المشئوم  
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 وما فيه من اصفائات عصد التصيفة ب  عصد المة  

 يكون جواب عثمان غير ما ترأناط  كان يجب أن 

كان ملن أكبلر ال لباب لمال    -عصد كبر  هه و يطر  الحاشية عصيه - ال أن الااصب في التصيفة 
 عثمان 

 

 والروايات في دور مروان والحاشية في تا  عثمان كثير  جداو   وصحيحة ب  ماواتر   

 من أجاز المسصس   وال أدري ماذا كان دور   الب الاصماب كالمرضاوي وغيرط م

 -و ذا ممكن وناهي الجه  الجزئي اي الجه  بالااري  -    م جهصة 

 أم ارتضوا أن يصابو ا م  الاجار!

 فاصبح لهم يمهاو كثمن رشيد عسان وغيرط من الممثصين!

أم أعماهم المذ بية والتاومة م  الشياة فرضوا بازييف الااري  ليالبح أ ل  الفاهلة ا ل  أصللو  
 أ   فاهة! والاحابة

 

 عصد ك  حاا  ذط الروايات في دور حاشية عثمان وبطاناه

 ورأ ها مروان بن الحكم  

 -وتد  بمت كثير من الروايات في دور مروان والحاشية و هحرم عصد أال نكرر -
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 رواية   ماعي  بن محمد بن  اد بن أبي وتام: -1

 

دي   مللام فللي الم للازي مشللهور( (: تللاا محمللد بللن عمللر )  للو الواتلل2/666فللي تللاري  الطبللري )
 وحديهي عبداهلل بن جافر ) صدوق من رجاا مسصم(  عن   ماعي  بن محمد :

 أن عثمان صاد يوم الجماة المهبر فحمد اهلل وأيهد عصيه

 فمام رج  فماا أتم كااب اهلل

 فماا عثمان اجصس فجصس حاد تام يليا فكمر به عثمان فجصس

 لسماب و مط عن المهبرفاحايوا بالحاباب حاد ما ترى ا

 وحم  ) عثمان( فكدخ  دارط م شيا عصيه

 فترج رج  من حجاب عثمان وماه ماحف في يدط و و يهادي:

 )  ن الذين فرتوا ديههم وكانوا شياا لست مههم في شيب  نما أمر م  لد اهلل(

 ودخ  عصي بن أبي  الب عصد عثمان رضي اهلل عههما و و م شي عصيه وبهو أمية حوله

 ماا مالا يا أمير الم مهين؟ف

 فكتبصت بهو أمية بمهطو واحد!

 فمالوا يا عصي أ صكاها وصهات  ذا الاهي  بكمير الم مهين!
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 أما واهلل لئن بص ت الذي تريد لامرن عصيا الدنيا فمام عصي م ضبا ا ل

 الااصيو:

 

الافريلو بلين عثملان  الير مر   توي اص هاد  وله شوا د كثير  جداو  و و يبين عم  الحاشية عصد
وكبار الاحابة الهاصحين كاصي   فانظر  ها كيف نطمت بكصمة واحد ! وتسلببت فلي اعالزاا عصلي 
في نهاية المر  ب  تسببت في تفيه  لد يهب  يم  رجاعه عهد الحاجة  ليه يم نفيله يلم  رجاعله! حالد 

 الماب رائحاو وجائياو  اشاكد اصمام عصي  لد اب عبار وغيرط بكن عثمان اتتذط كالجم  يهزى 

والرواية  ها واضحة بكن الحاشية كان لهلا تلو  بحيله تهلين أحلد زوار عثملان ملن الالحابة وتهلددط 
 وعثمان ال يساطي  أن يام  لها شيئاو  

ب   هرىك ن مروان تبصث به الجرأ  أن ياكصم بما ال يصيلو عصلد املرأ  عثملان نائصلة بهلت الفرافالة فلي 
 احاه نائصة بالسماى من عصي وأمثاله من الهاصحين له  وجود عثمان! عهدما ن

 

 الرواية الثانية: رواية عصي بن عمر بن محمد بن عمر بن عصي بن أبي  الب عن أبيه:

 

وال ريللب أن أصللحاب المسصسلل  أخللذوا روايللة  خبللاري كللذاب ومللاهم بالزندتللة و للو  لليف بللن عمللر 
 ابة ممن ليسوا ماهمين بضاف وال زندتة  ويارك روايات الاحابة وأبهاب الاحابة وأحفاد الاح
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 وتد حاولت أن أجد  بباو لذلا فصم أجد  ال  بباو واحداو 

 و و أن الادق مر المذاق   والكذب حصو ! !

 

( ملن  ريلو الواتلدي ذللا المل رظ المظصلوم  2/656ورواية محمد بن عملر بلن عصلي فلي الطبلري )
 وناها:

 أبيه تاا: تاا محمد بن عمر فحديهي عصي بن عمر عن

 -وتد رويت و ا اه م  محمد بن مسصمة مااو  -يم  ن عصيا جاب عثمان باد اناران الماريين 

فماا له تكصم كلما يسلماه الهلار مهلا ويشلهدون عصيله ويشلهد اهلل عصلد ملا فلي تصبلا ملن الهلزوى 
 واصنابة

 عصي:فإن البلد تد تمتضت عصيا فل آمن ركبا آخرين يمدمون من الكوفة فاموا يا 

 اركب  ليهم وال أتدر أن أركب  ليهم وال أ م  عذرا

 ويمدم ركب آخرون من البار  فاموا يا عصي اركب  ليهم

 -فإن لم أفا  رأياهي تد تطات رحما وا اتففت بحما 

 تاا فترج عثمان فتطب التطبة الاي نزى فيها وأعطد الهار من نفسه الاوبة

 فمام فحمد اهلل وأنثد عصيه بما  و أ صه

 يم تاا أما باد أيها الهار فواهلل ما عاب من عاب مهكم شيئا أجهصه وما جئت شيئا  ال وأنا أعرفه
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 ولكهي مهاهي نفسي وكذباهي وض  عهي رشدي

ولمد  مات ر وا اهلل صصد اهلل عصيه و صم يموا : ) ملن زا فصيالب وملن أخطلك فصيالب وال ياملاد 
 ن الطريو(في الهصكة  ن من تمادى في الجور كان أباد م

 فكنا أوا من اتاظ أ ا فر اهلل مما فاصت وأتوب  ليه فمثصي نزى وتاب

 فإذا نزلت فصيكتهي أشرافكم فصيروني رأيهم

فواهلل لئن ردني الحو عبدا ل ان بسلهة الابلد ولذللن ذا الابلد ولكلونن كلالمرتوق  ن مصلا صلبر 
 و ن عاو شكر

 وما عن اهلل مذ ب  ال  ليه

 اركم أن يدنوا  لي لئن أبت يميهي لاااباهي شماليفل ياجزن عهكم خي

 تاا فرق الهار له يومئذ وبكد من بكد مههم

 وتام  ليه  ايد بن زيد فماا:

 يا أمير الم مهين ليس بواص  لا من ليس ماا

 اهلل اهلل في نفسا فكتمم عصد ما تصت

 ا من بهي أميةفصما نزا عثمان وجد في مهزله مروان و ايدا )  و  ايد بن الاام( ونفر 

 ولم يكونوا شهدوا التطبة

 فصما جصس تاا مروان:
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 يا أمير الم مهين أتكصم أم أصمت

 فمالت نائصة ابهة الفرافاة امرأ  عثمان الكصبية ال ب  اصمت فإنهم واهلل تاتصوط وم يموط

  نه تد تاا ممالة ال يهب ي له أن يهزى عهها

 فكتب  عصيها مروان فماا:

  لمد مات أبوك وما يحسن ياوضك!ما أنت وذاك فواهلل

فمالت له مهل يا مروان عن ذكر اآلباب تتبر عن أبي و و غائب تكذب عصيه و ن أباك ال يساطي  
 أن يدف  عهه

 أما واهلل لوال أنه عمه وأنه يهاله غمه أخبرتا عهه ما لن أكذب عصيه

 تاا فكعرل عهها مروان يم تاا:

 يا أمير الم مهين أتكصم أم أصمت

 اا ب  تكصمت

فماا مروان بكبي أنت وأمي واهلل لوددت أن ممالاا  ذط كانلت وأنلت مماهل  مهيل  فكهلت أوا ملن 
رضي بها وأعان عصيها ولكها تصت ملا تصلت حلين بصلث الحلزام الطبيلين وخصلف السلي  الزبلد وحلين 

تتلون عصيهلا أعطد التطة الذليصة الذلي  واهلل صتامة عصد خطيئة تسا فر اهلل مهها أجم  ملن توبلة 
و نللا  ن شللئت تمربللت بالاوبللة ولللم تمللرر بالتطيئللة وتللد اجاملل   ليللا عصللد البللاب مثلل  الجبللاا مللن 

 الهار

 فماا عثمان فاخرج  ليهم فكصمهم فإني أ احي أن أكصمهم
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 تاا فترج مروان  لد الباب والهار يركب باضهم باضا

 فماا ما شكنكم ؟ تد اجاماام ككنكم تد جئام لههب؟

 ط ك   نسان آخذ بكذن صاحبهشا ت الوجو 

 أال من أريد جئام تريدون أن تهزعوا مصكها من أيديها؟

 اخرجوا عها أما واهلل لئن رمامونا ليمرن عصيكم مها أمر ال يسركم وال تحمدوا غب رأيكم

 ارجاوا  لد مهازلكم فإنا واهلل ما نحن م صوبين عصد ما في أيديها

 صيا فكخبرط التبرتاا فرج  الهار وخرج باضهم حاد أتد ع

 فجاب عصي عصيه السلم م ضبا حاد دخ  عصد عثمان فماا:

أما رضيت ملن ملروان وال رضلي مهلا  ال باحرفلا علن ديهلا وعلن عمصلا مثل  جمل  الظايهلة يملاد 
 حيه يسار به؟

 واهلل ما مروان بذي رأي في ديهه وال نفسه

 وأيم اهلل  ني لراط  يوردك يم ال يادرك

 ممامي  ذا لمااتباا وما أنا باائد باد

 أذ بت شرفا وغصبت عصد أمرك

 

 فصما خرج عصي دخصت عصيه نائصة ابهة الفرافاة امرأته فمالت:
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 أتكصم أو أ كت

 فماا تكصمي

 فمالت تد  مات توا عصي لا و نه ليس يااودك وتد أ ات مروان يمودك حيه شاب

 تاا فما أصه ؟

 حبيا من تبصاتالت تامي اهلل وحدط ال شريا له وتاب   هة صا

 فإنا ماد أ ات مروان تاصا

 ومروان ليس له عهد الهار تدر وال  يبة وال محبة

 و نما تركا الهار لمكان مروان

 فكر    لد عصي فا ااصحه فإن له ترابة مها و و ال يااد

 تاا فكر   عثمان  لد عصي فكبد أن يكتيه

 -وتاا تد أعصماه أني لست باائد 

 ائصة فيهتاا فبصث مروان ممالة ن

 تاا فجاب  لد عثمان فجصس بين يديه

 فماا أتكصم أو أ كت

 فماا تكصم
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 فماا  ن بهت الفرافاة

 فماا عثمان ال تذكرنها بحرن فك وئ لا وجها فهي واهلل أناح لي مها

 تاا فكف مروان ا ل

 

 الااصيو:

 

  ذط الرواية وأمثالها تبين بوضوو أن عثمان بن عفان كان حسن الهية

 يب غذا أكثر السماط من الهاصحينوأنه يساج

وأن الثوار من الاحابة وغير م يرتون له ويبكون  ذا  ماوات مهه نزوعلاو أو توبلة ويملدرون صلحباه 
 و هه وشيتوخاه وانكسارط لصحو   

 وأن مروان والحاشية كانوا يفسدون  ذا الامارب

 و يحيكون م امر    

 والاجب في ا اجابة عثمان لهم  

 مروان والحاشية  ذط الم امر  متدوعين أم عارفين؟ ولكن    يدير

 أعهي     م متدوعون من مااوية؟

 أم يفاصون  ذا من تصماب أنفسهم؟
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 ام يتافون ا ارجاى ما أخذوط من الماا ب ير حو؟

 

    فإن مروان  ها ياحدث حديه من يريد  فساد ك   صلو  

  نه يدف  الهار دفااو لماارضة عثمان 

 ت الفرافاة تهكر عصد عثمان ترك  هة صاحبيه واالنمياد لمروان  !حاد نائصة به

 

    رأيها في حاشية حسهي مبارك وابن عصي من كان يدفاهما لصااصب أم ال؟

 و ذا وجد   الب  فصماذا يدفاون رؤ اؤ م لصااصب؟

    كانوا يسماون صوت الثور  أنم ال يسماون  ال أنفسهم؟

 ت بالامم والامد؟ فل يرون الثور  وال يسماون صوتها؟و   يااب الفا دون من البطانا

   ال 

 

 وأبرز رجاا حاشية عثمان:

 

 حسب تابير الااباي عون العرابي(: -) أو البطانة الاي أفسدته 
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ملللروان بلللن الحكلللم بلللن أبلللي الالللام:رأر الحاشلللية وتائلللد ا وملللدبر ا والمسلللاولي عصلللد عثملللان  -1
 مجصب عصيه بسوب  يرته   ال وصاحب  رط وأمين خاتمهوخائهه وال

 ) ووالدط الحكم بن أبي الاام عم عثمان 

 فاثمان  و ابن عفان بن أبي الاام بن أمية( 

ومروان  و رأر الحاشية   و و اللذي  لاق عثملان  للد االناحلار السيا لي  و لو اللذي ا لهم فلي  
ن الهبي )م( بمكة  يم ك  أخطاب عثمان تمريباو  وكان والدط الحكم بن أبي الاام من الذين ي ذو 

تظللا ر باص لللم وتللدم ملل  الطصمللاب وكللان جا للور تللريف عصللد الهبللي )م( فهفللاط الهبللي )م(  لللد 
الطلائف ولاهله  و هلاك وللد ملروان  فلي السلهة فلي أواخلر عهلد الهبلو   يلم رفلل أبلو بكلر وعملر أن 

ة  وخلرج البسلاو يايداط  لد المديهة  فردط عثملان مل  أوالدط  فلدخ  عصلد عثملان و لو بلكفحف  يئل
 بالذ ب والفضة! -كمروان والحارث   -التز والطيصسان  محملو  و وأبهاؤط 

وتالل ة الحكللم بللن أبللي الاللام و رجاعلله وتمريبلله  للو وأبهللاؤط ورفاهللم فللوق الاللحابة مللن ا لل  بللدر 
والرضوان كان من أوائ  الم اخذات عصد عثملان  وق كلان الالحابة عصلد حلو  لن  لذط الحاشلية 

ة كصها  للد فاهلة  للد يلوم المياملة  فلكدت بسلوب تالرفها  للد تشلويه صلور   لذا الالحابي تادت الم
 الكبير ) عثمان بن عفان( ونهاياه المك وية  وذمه  واتهامه   ال  
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وتد صحح االلباني حديه )  ذا بصث بهو أبي الاام يليين رجلو اتتذوا ديلن اهلل دخللو وعبلاد اهلل 
ولذلا بص وا  ذا الادد في عهد عثمان  وتد حسد م مااوية اللذي  لو رأر خوالو وماا اهلل دوالو( 

الاهابس  فتدعهم وأوحد  ليهم بالاشلدد وحله عثملان عصلد الاالصب ووعلد م الهالر  يلم حلبس 
الباوث لياتصص من العيام ) وكان بين العيام والاهابس مهافسلة  و لم بيالا أميلة  وغيلر م ملن 

 لهم وال تو (آا الربياة والابلت ال شكن 

 

 -3 -3أخوط الحارث بن الحكم    الموي   -2

 

الوليللد بللن عمبللة بللن أبللي مالليط ) والللي الكوفللة ال للبو  باللد عزللله  ولكللن لللم يكللن دائمللاو فللي  -3
 الحاشية  فصيس له ذكر  ال لمماو(

 

أخوط عمار  بن عمبة ) كان من الحاشية  و و رج  غلامل وكلان لله دور كبيلر فلي الجا و لية  -4
لمااوية عصد عثمان وعصد عصي فيما باد  و و من الماسببين بما  حجلر بلن علدي فيملا بالد  وللي 

 بحه فيه( 

 

 أخو ما الثاله : خالد بن عمبة ) وكان عمار  وخالد ألاو بالحاشية( -5
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 للايد بللن الاللام بللن  للايد بللن الاللام     ألمللوي ) والللي الكوفللة السللابو الللذي عزللله الشللار  -6
 للل   للللد عثملللان: ال نريلللد  لللايدك وال وليلللدك! ( ولكلللن  لللايد بلللن الالللام رغلللم فسلللمه بلللالمو   وأر 

وا لاهاارط  ال أنله كللان أعمل  مللن ملروان  و لو الللذي اعالزا أ لل  الجمل  بلذات عللرق وتلاا ) يللكركم 
 عصد أعجاز  ذط اصب ( يماد  صحة والزبير وعائشة  

 

وتد تا  يوم الدار  وابهه عابلة  هلو  الم ير  بن الخهس بن شريو الثمفي ) حصيف بهي أمية(   -7
من روى تاة أصحاب الجم  بذات عرق   وفيها اتهام  صحة والزبير وعائشة بكنهم تاصة عثمان ) 

 بالاحريل وليس بالمباشر (

 

نات  مولد عثمان : وكان توياو جصداو  يهفذ أمر مروان بكذية الالحابة والماظصملين ) و لو اللذي  -6
بلله الرل فانللدتت أضلللعه ومللات ماللكيراو بجراحلله  وكللان ابللن مسللاود حملل  ابللن مسللاود وضللر ب 

ص ير المامة ضايف الجسم  وأما ذاك الب   فكان ضتماو توياو  ( وتد تا  نات  يوم مما  عثملان  
 وكان مااوية ياظم  ذا الابد حاد أنه  دد بما  عمار بن يا ر به!  

 

 كثير بن الاصت الكهدي ) من حصفاب بهي أمية(  -9

  

 أخوط زبيد بن الاصت  -16
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عبد اهلل ) بن و ب( بلن زمالة ) شلارك فلي ضلرب ابلن مسلاود( وأمله زوج عثملان  و لي ابهلة  -11
شيبة بن ربياة الذي تاصه حمز  يوم بدر  وشيبة بن ربياة أخو عابة بن ربياة واللد  هلد بهلت عابلة أم 

 مااوية 

ر  و لم ملن حصفلاب بهلي عبلد شمسلن اي عبد الرحمن بن حا ب بن أبي بصااة ) والدط مشهو  -12
بهي أمية(  ولج   ذا أتد ذلا الحديه المهكر ) اعمصوا يا أ   بدر ما شئام فملد غفلرت لكلم(! 
و ذا حديه مهكر المان  نسبوط لصهبي )م( ومن  ريو صحابة فضلب! ولكهه مهكلر ال يمكلن أن 

و لصبللدري الزنللا وال السللرتة وال ياللح عللن الهبللي )م( بهللذا الصفللظ  ولللم يكللن عصيلله الاملل   وال يبللا 
المالل  باصجمللاى   ولكللن المللذ ب يسللكر أكثللر ممللا تسللكر التمللر   فللل يللرى الهللار المطاياتللإذا 

 د مهم المذ ب

  

 يحيد بن الحكم بن أبي الاام أخو مروان   -13

 

 عبد الرحمن بن الحكم بن أبي الاام أخو مروان أيضاو    -14

 

و اللذي تال  الالجابي الجصيل  نيلار بلن عيلال ال لصمي  وابلد أبو حفاة ) مولد مروان و ل -15
عثمان أن يسصمهم تاتصله  فلزاد م  لذا شلراو وصلمموا بالد ا عصلد تال  عثملان وكانلت الماركلة الالي 
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تا  فيها عثمان و رب أبو حفاة ونجا و و جد الشاعر الهاصبي المشلهور ملروان بلن أبلي حفالة 
) 

    ولكن   الب  م المشهورون   وغير م نحو الاشرين من حاشية عثمان 

 لكن مروان أتوا م وأمكههم وأمكر م وأجرؤ م    وأخوته وعائصاه

 

 رواية عبد الرحمن بن ال ود:

 

 (2/666الطبري )

تاا محمد بن عمر وحديهي شرحبي  بن أبي عون عن أبيه تاا:  مات عبدالرحمن بن ال ود بن 
 عبد ي وث يذكر مروان بن الحكم تاا:

 مروان خرج عثمان  لد الهار فكعطا م الرضا وبكد عصد المهبر وبكد الهار حالد نظلرت تبح اهلل
  لد لحية عثمان متضصة من الدموى و و يموا:

الصهم  ني أتلوب  ليلا الصهلم  نلي أتلوب  ليلا الصهلم  نلي أتلوب  ليلا واهلل للئن ردنلي الحلو  للد أن 
ي فللواهلل ال أحاجللب عللهكم ولعطيللهكم أكللون عبللدا تهللا لرضللين بلله  ذا دخصللت مهزلللي فللادخصوا عصلل

 الرضا ولزيدنكم عصد الرضا ولنحين مروان وذويه

 تاا فصما دخ  أمر بالباب ففاح ودخ  بياه
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 ودخ  عصيه مروان فصم يزا يفاصه في الذرو  وال ارب حاد فاصه عن رأيه وأزاله عما كان يريد

 فصمد مكه عثمان يلية أيام ما خرج ا احياب من الهار

رج مللروان  لللد الهللار فمللاا شللا ت الوجللوط أال مللن أريللد ارجاللوا  لللد مهللازلكم فللإن يكللن لميللر وخلل
 الم مهين حاجة بكحد مهكم ير    ليه و ال تر في بياه

تاا عبدالرحمن : فجئت  لد عصي فكجدط بين المبر والمهبر وأجد عهدط عمار بن يا ر ومحملد بلن 
  أبي بكر و ما يموالن صه  مروان بالهار وصه

 تاا فكتب  عصيَّ عصيٌّ فماا: أحضرت خطبة عثمان

 تصت نام

 تاا : أفحضرت ممالة مروان لصهار؟

 تصت نام

 تاا عصي :

 تركاهي وتراباي وحمي -ياهي عثمان –عياذ اهلل يا لصمسصمين  ني  ن تادت في بياي تاا لي 

  بالد كبلر السلن و ني  ن تكصمت فجاب ما يريد يصاب به ملروان  فالار  ليمة لله يسلوته حيله شلاب
 وصحبة ر وا اهلل صصد اهلل عصيه و صم 

 تاا عبدالرحمن بن ال ود فصم يزا حاد جاب ر وا عثمان ) أي  لد عصي(: ائاهي

 فماا عصي باوت مرتف  عاا م ضب : ت  له ما أنا بداخ  عصيا وال عائد
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 تاا فانارن الر وا

 لمه من أين جاب أمير الم مهين؟تاا فصميت عثمان باد ذلا بصيصاين خائبا فسكلت ناتل غ

 فماا كان عهد عصي

 فماا عبدالرحمن بن ال ود ف دوت فجصست م  عصي عصيه السلم

فمللاا لللي جللابني عثمللان البارحللة فجالل  يمللوا :  نللي غيللر عائللد و نللي فاعلل  ) ياهللي غيللر عائللد  لللد 
 مطاوعة مروان و كفا  ما يرضي الهار(

: أبالد ملا تكصملت بله عصلد مهبلر ر لوا اهلل صلصد اهلل عصيله  تاا فمصت له ) ياهي عصي تاا لاثملان(
 و صم وأعطيت من نفسا يم دخصت بياا وخرج مروان  لد الهار فشامهم عصد بابا وي ذيهم؟

 تاا فرج  )عثمان( و و يموا : تطات رحمي وخذلاهي وجرأت الهار عصي!

بههلة ألههلا للا رضلا جلاب ) فمصت ) المائ  عصي(: واهلل  ني لذب الهار عها ولكهي كصملا جئالا 
 مروان( بكخرى فسماَت توا مروان عصّي وا ادخصت مروان

 تاا يم انارن  لد بياه

 تاا عبدالرحمن بن ال ود:

فصم أزا أرى عصيا مهكبا عهه ال يفا  ما كان يفا   ال أني أعصم أنله تلد كصلم  صحلة حلين حالر فلي 
 دخصت الروايا عصد عثمان ا ل   أن يدخ  عصيه الروايا وغضب في ذلا غضبا شديدا حاد 
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 (433/ م  3)ج  -تاري  الطبري 

ذكر محملد بلن عملر الواتلدي أن أ لامة بلن زيلد حديله علن داود بلن الحالين علن عكرملة علن ابلن 
 عبار تاا:

 -تاا عكرمة فمصت البن عبار أو كانا حارين؟! -لما حار عثمان الحار اآلخر 

الي عشلر  وتلدم المالريون فصمليهم عصلي بلذي خشلب فماا ابن عبار نالم الحالر االوا حالر ايه
 فرد م عهه

 وتد كان واهلل عصي له صاحب صدق حاد أوغر نفس عصي عصيه ) كذا! والاواب : نفس عثمان(

 جا  مروان و ايد وذوو ما يحمصونه عصد عصي فياحم  ويمولون لو شاب ما كصما أحد!

 في مروان وذويه وذلا أن عصيا كان يكصمه ويهاحه وي صظ عصيه في المهطو

 فيمولون لاثمان  كذا يسامبصا وأنت  مامه و صفه وابن عمه وابن عماه؟

 فما لها بما غاب عها مهه؟

 فصم يزالوا باصي حاد أجم  أال يموم دونه

فدخصت عصيه اليوم الذي خرجت فيه  لد مكة فلذكرت لله أن عثملان دعلاني  للد التلروج فملاا للي 
تتلذ بطانلة أ ل  غلف لليس ملههم أحلد  ال تلد تسلبب بطائفلة ملن ما يريد عثملان أن يهالحه أحلد  ا

 االرل يكك  خراجها ويساذا أ صها

 فمصت له  ن له رحما وحما فإن رأيت أن تموم دونه فاصت فإنا ال تاذر  ال بذلا
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 تاا ابن عبار فاهلل ياصم أني رأيت فيه االنكسار والرتة لاثمان يم  ني لراط ي تي  ليه عظيم

 و مات ابن عبار يموا: يم تاا عكرمة

تللاا لللي عثمللان يللا ابللن عبللار اذ للب  لللد خالللد بللن الاللام و للو بمكللة فملل  للله يمللرأ عصيللا أميللر 
الم مهين السلم ويموا لا  ني محاور مهذ كذا وكذا يوما ال أشرب  ال من االجاج من داري وتد 

شيئا وال آك   ال مملا  مهات بئرا اشارياها من صصب مالي رومة فانما يشربها الهار وال أشرب مهها
في بياي مهات أن آك  مما فلي السلوق شليئا وأنلا محالور كملا تلرى فلكمرط وتل  لله فصليح  بالهلار 

 وليس بفان فإن أبد فاحج  أنت بالهار

 فمدمت الح  في الاشر فجئت خالد بن الاام فمصت له ما تاا لي عثمان

 فماا لي     اتة باداو  من ترى؟ فكبد أن يح !

أنت بالهار فكنت ابن عم الرج  و ذا المر ال يفضد  ال  ليه ياهي عصيا وأنت أحو أن وتاا فح  
 تحم  له ذلا

فحججللت بالهللار يللم تفصللت فلللي آخللر الشللهر فمللدمت المديهلللة و ذا عثمللان تللد تالل  و ذا الهلللار 
 ياوايبون عصد رتبة عصي بن أبي  الب

فيما وت  فانه تد وت  أمر عظليم كملا  فصما رآني عصي ترك الهار وأتب  عصي فاناجاني فماا ما ترى
 ترى ال  اتة لحد به ؟

فمصت أرى أنه البد لصهار مها اليوم فكرى أنه ال يباي  اليوم أحد  ال اتهم بدم  ذا الرج  فكبد  ال 
 أن يباي  فاتهم بدمه ا ل
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 دور معاوية في مقتل عثمان

 تمهيد:

 ألن معاوية رجل داهية...

 الجملة هم متعصبون له وهم نتيجة من نتائج دولته وألن اهل الحديث من حيث

 وألن أهل الحديث هم الذين وضعوا العقائد والتفسير والفقه وكثيراً من التاريخ

وألن معاويةةةة تباةةةب ال لةةةن )ةةةم عثمةةةان ي مةةةر أنةةةه لةةةي  وليةةةه ط يةةةرعاً وط وا هةةةاً  ط علةةةب ال ريقةةةة 
 الجاهلية(

 ايم المسئولية عن  تل عثمان ط )اي أميةوألن مصالح )اي أمية كانت في تحميل )اي ه

 لهذا كله ..

 لم يد ق المؤرخون والمحدثون في دور معاوية )ن أ)ي سفيان في مقتل عثمان

 مر أن معاوية من أكبر أسباب الثورة علب عثمان..

 ولذلك  الوا لعثمان عاد  تله ي ما أغاب عاك معاوية(!

الاةةاع علةةب عثمةةان )سةةوو سةةيرته و هانتةةه أ)ةةا  ر  فهةةذا مةةن األدلةةة علةةب أن معاويةةة  ةةد حةةر   لةةوب
وطرده له من الشام وكاز الذهن والفضة وايتراو الةذمم و هانتةه لعبةادة )ةن الصةامت وتسةبن )عزلةه 

هة( وكذلك فعل مر )عة  الصةحا)ة 43عن الحياة العلمية في الشام، ور)ما  تله ي مات عبادة ساة 
 )الشام غير أ)ي  ر وعبادة، ..
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ي عصرنا هذا، أن الوزير الفاسد أو ألوالي الفاسد  ةد يسةت ير تشةويه ةةورة الةرئي  ونحن نلحظ ف
 والشعور العام )أنه هو الحاكم ط الرئيسن وأن الرئي  ط يست ير عزله وط  يقاف مظالمه..الخ

 فإ ا جرى للرئي  ييو فال )د أن يكون لذلك الوزير أو الوالي..

 

 المباير في  تل عثمان  ن فلي  دور معاوية هو  لك الدور 

 فهو أدهب وا كب من أن يفعلها.. و نما الدور غير المباير كان واضحاً 

 سواو )ما سبق  كره أو في عدة مفاةل أخرى ماها:

 

 تأخر معاوية في نجدة عثمان... -1

 ثم لما تر)ص وامتار أخذ عثمان يراسل كبراو أهل الشام ويترك معاوية! -2

 مره )التو ف في وادي القرى.. ويقول له أنا الشاهد وانت الغائن!معاوية يرسل جيشاً ويأ -4

 يرسل األخبار التهويلية للمدياة )أن األمداد ستصل من الشام والبصرة.. -3

اعتةةراف )عةة  المقةةر)ين مةةن عثمةةان ي كعةةن اس )ةةن أ)ةةي الرسةةح( )ةةأن معاويةةة كةةان يهةةوى  تةةل  -5
 عثمان ي فشهد ياهد من أهلها( ..

والتا)عين األ كياو الذين تحاوروا مر معاوية في عثمان كانوا يجا)هونةه )ةذلك، اي  كل الصحا)ة  -6
)أنه تر)ص وأنه كان يريةد ن يقتةل عثمةان حتةب يسةت ير أن ي الةن )دمةه، ولةم يكةن يتو ةر أن األمةر 
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يصل  لب علي، كان ي ن أن المر سيصةل  لةب طلحةة ونحةوه مةن الضةعفاو الةذين لةن يجةدوا نعاطفةاً 
وأنه يمكاه ا)تالع طلحة )سهولة، لكاةه تفاجةأ )ةأن األمةر فعةالً وةةل  لةب علةي )ةن أ)ةي  من األنصار

 طالن وكبار الصحا)ة معه.. وخاةة المهاجرين واألنصار..

اةةةبحت كلمةةة ي  مةةيص عثمةةان( مةةثالً يضةةرب عبةةر التةةاريخ، لمةةن يرفةةر يةةعاراً ط يةةؤمن )ةةه...  -7
لسل من هذا المثل السائر في  )راو الةدور وهذا من أوضح الواضحات، ومر  لك لم يستفد المس

 المعقول لمعاوية..

سكوته عن  تلة عثمان )عد وةوله  لب الحكم .. حتب أنه جا)ةه عائشةة )اةت عثمةان )مةا يفيةد  -7
 )أن عليها أن تسكت عن طلن  اتل عثمان.. وأنه لن يافذ  لك..

 ....الخ

مةروان  لةب والةي مصةر )ةال   ن عثمةان كان أ)و األعةور السةلمي هةو حامةل الكتةاب الةذي )عثةه   -8
 ليعا ن رؤوع الثوار، وأ)و العور السلمي من كبار  واد معاوية...

 كما أن عمرو )ن العاص وهو من أكبر المحرضين علب عثمان كان في ةفوف معاوية أيضاً..  -9

 

  امتةةه لشةةهود الةةزور علةةب ن عليةةاً  تةةل عثمةةان ي كمةةا فةةي ترجمةةة يةةرحبيل )ةةن السةةم  فةةي  -11
 اطستيعاب ط)ن عبد البر( دليل علب أنه يريد الملك ط دم عثمان ..
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وهذا أيضاً من اوضح الواضحات وهذه القضايا )ياها ترا)  )ياهما ترا) ، أعاي هواه مقتل عثمان، 
والتر)ص )ه، والتحري  السلبي عليه )زيادة األخ او والمخالفات حتب يثور الااع، وغشعاره الثوار 

اجةدة ليسةةتعجلوا فةي  تلةه، واتهةةام عثمةان )ةه ي عاةةدما أتةاه لةيالً وطلةةن ماةه الرحلةة  لةةب )أنةه  ةادم لل
 الشام(!

  لب كثير من الدططت والقرائن التي تبين أن لمعاوية أكبر األثر في مقتل عثمان..

 

 وحتب ط أطيل أكثر من هذا سأتستعر  )ع  الروايات في دور معاوية

 او الضوو عليها ولو من طرف )عيد..والتي كان يجن علب المسلسل  لق

 

  ضافة  لب أن أحد  تلة عثمان وهو رومان األةبحي الشامي )قي مكرماً في عهد معاوية!

 وكان كاتن معاوية يعلم أنه ي رومان(  اتل عثمان!

 فهل كان مأموراً )قتل عثمان مر القاتلين؟

 والساد في  لك ةحيح... وسيأتي. في )حث ي من  تل عثمان(؟؟

 استعر  القتلة ومن اتهم )أنه ماهمف

ثةةم نفصةةل مةةا ةةةح )أنةةه مةةاهم ومةةا لةةم يصةةح ومةةا )ةةين )ةةين.. مةةن حيةةث الظةةن والتةةرجيح ط الجةةزم 
 واليقين..
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 لكن لابدأ )الروايات العامة في دور معاوية:

 .. -ولها يواهد تصل للتواتر -( 1288/ ص  3يج  -تاريخ المدياة لعمر )ن يبة 

 

 ن ماصور  ال، حدثاا جعفر )ن سليمان الضبعي  ال، حدثاا جويرية  ال: ال : حدثاا محمد )

 أرسل عثمان رضي اس عاه  لب معاوية رضي اس عاه يستمده،

 فبعث معاوية رضي اس عاه يزيد ا)ن أسد جد خالد القسري ،

 و ال له:   ا أتيت  ا خشن فأ م )ها وط تتجاوزها،

 ئن!وط تقل الشاهد يرى ما ط يرى الغا

  ال: أنا الشاهد وأنت الغائن،

 فأ ام )ذي خشن حتب  تل عثمان رضي اس عاه.

 فقلت لجويرية: لم ةار هذا ؟

  ال: ةاعه عمدا ليقتل عثمان رضي اس عاه فيدعو  لب نفسه اهة ..
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 التعليق:

 هذا فهم السلف الصالح لمعاوية..

 ستسلم لمكر الدهاة..هذه السلف الصالح الذكي.. ولي   لك السلف األحمق الم

 وط  لك السلف الماافق المتفق مر الظلكمة علب خديعة األمة )رمتها..

 فالسلف فيهم الصالح وال الح..

 وعلياا أن نأخذ من أهل األمانة والعقل فإنهم يعرفون معاوية تماماً..

 وعوف األعرا)ي من تا)عي البصرة األجالو..

 وهو من رجال الصحيحين..

 (323/ ص  4يج  -تاريخ ال بري 

  ال محمد )ن عمرو وحدثاي الحكم )ن القاسم عن أ)ي عون مولب المسور )ن مخرمة  ال :

مةا زال المصةريون كةافين عةةن دمةه وعةن القتةال حتةةب  ةدمت أمةداد العةرام مةةن البصةرة ومةن الكوفةةة 
 ومن الشأم

اد ا)ن سةعد ولةم فلما جاؤا يجعوا القوم و)لغهم أن البعوث  د فصلت من العرام ومن مصر من ع
يكن ا)ن سعد )مصر  بل  لك كان هار)ا  د خةرج  لةب الشةأم فقةالوا نعالجةه  بةل أن تقةدم اطمةداد 

 اهة
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 التعليق:

 وهل تظاون أن معاوية الداهية لم يكن يعرف أن الاتيجحة ستكون هكذا؟؟؟

 أنتم ط تعرفون معاوية ...

 

 وهذه الرواية لم تذكر أمداد أهل الشام...

 ي في الروايات القادمةلكن ستأت

 هة(:116رواية موسب )ن طلحة )ن عبيد اس ي

 في خ اب معاوية لكبار الصحا)ة

 

 [651 - 639ةفحة  - 2تاريخ ال بري ] جزو 

 

حدثاي عبداس )ن أحمد )ن يبويه  ال حدثاي أ)ي  ال حةدثاي عبةداس عةن  سةحام )ةن يحيةب عةن 
 موسب )ن طلحة  ال:

 

 دعوه فخرجت معه حتب دخل علي عثمانأرسل عثمان  لب طلحة ي

 و   علي وسعد والز)ير وعثمان ومعاوية ..
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 فحمد اس معاوية وأثاب عليه )ما هو أهله

ثم  ةال أنةتم أةةحاب رسةول اس ةةلب اس عليةه وسةلم وخيرتةه فةي األر  ووطة أمةر هةذه األمةة ط 
د كبةرت سةاه وولةب عمةره ي مر في  لك أحد غيةركم اختةرتم ةةاحبكم عةن غيةر غلبةة وط طمةر و ة

ولو انتظرتم )ه الهرم كان  ريبا مر أنةي أرجةو أن يكةون أكةرم علةب اس أن يبلةل )ةه  لةك و ةد فشةت 
 الة خفتها عليكم فما عتبتم فيةه مةن يةيو فهةذه يةدي لكةم )ةه وط ت معةوا الاةاع فةي أمةركم فةواس 

 لئن طمعوا في  لك ط رأيتم فيها أ)دا  ط  د)ارا..

 لك و لك وما أدراك ط أم لك.. ال علي وما

 ال دع أمي مكانها ليست )شر امهةاتكم  ةد أسةلمت و)ايعةت الابةي ةةلب اس عليةه وسةلم وأجباةي 
 فيما أ ول لك..

 

 فقال عثمان ةدم ا)ن أخي!

 ني أخبركم عاي وعمةا وليةت  ن ةةاحبي اللةذين كانةا  بلةي نلمةا أنفسةهما ومةن كةان ماهمةا )سةبيل 
 احتسا)ا

  ةلب اس عليه وسلم كان يع ي  را)ته وأنا في ره  أهل عيلة و لة معا و ن رسول اس

 فبس ت يدي في ييو من  لك المال لمكان ما أ وم )ه فيه

 ورأيت أن  لك لي فإن رأيتم  لك خ أ فردوه فأمري ألمركم تبر...

  الوا أةبت وأحسات،
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ه أع ةي مةروان خمسةة عشةر ألفةا  الوا أع يت عبداله )ن خالةد )ةن أسةيد ومةروان وكةانوا يزعمةون أنة
 وا)ن أسيد خمسين ألفا فردوا ماهما  لك فرضوا و بلوا وخرجوا راضين.. اهة

 

  لت:

الرويةةاة فةةي سةةادها موسةةب )ةةن طلحةةة ي وكةةان مةةائالً لباةةي أميةةة ولمعاويةةة وهةةو مةةن الشةةهود زوراً علةةب 
ال ونحةةو  لةةك، حجةةر )ةةن عةةدي، ولةةذلك سةةاجد فةةي الروايةةة أمةةوراً ماكةةرة لةةم تصةةح، مةةن  رجةةاع امةةو 

فةةاألموال لةةم ترجةةر  ط فةةي عهةةد علةةي فةةي رده الق ةةائر ونحوهةةا،  ط أنةةه يمكةةن اطسةةتفادة مةةن ههةةذ 
 الرواية من )اب ي يهد ياهد من اهلها( في دور معاوية ..فهو هاا:

 

 معاوية أراد أن يكون وكيل عثمان! -1

 فإ ا اعتر  الصحا)ة علب أمر طلبوه من معاوية!

 كان معاوية يهوى نقل عثمان  لب الشام حتب   ا مات أوةب  لب معاوية!  يولما لم تفلح هذه

فلما لم يفلح أحن معاوية  تل عثمان، كما فةي يةهادة عبةداس ا)ةن أ)ةي السةر  وأ)ةو ال فيةل وا)ةن 
 عباع وغيرهم.. (..
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أن معاوية يقرر أن السخ  كان من أةحاب رسول اس يوهذا ناهر الروايةة ولةي  السةخ   -2
)ةةن سةةبأ! فهةةذه الروايةةة رغةةم ميةةول راويهةةا لمعاويةةة  ط أنةةه كشةةف مةةا يةةدين معاويةةة مةةن حيةةث ط مةةن ا

 يشعر، وهذا ط يست ير  نكاره ألن والده طلحة كان من الثوار، )ل هو  ائد الثورة(..

 

مةن أخ ةاو عثمةان التةي  -وهةو محةل تهمةة –أن عثمان )تصديقه معاوية وجعله محامياً عاه  -4
ع من عثمان، وهةذه الروايةة تبةين أن عثمةان كةان يةديد التةأثر )قرا)تةه والسةماع لهةم )عثت علب اليأ

 وتصديقهم وحسن الظن فيهم و صوره عن  دارك مكائدهم ودهائهم...

 

أن عثمان اعترف )ترك سةاة الشةيخين... وأنةه )سة  يةده فةي المةال لقرا)تةه!... وهةذا محةل  -3
  جماع..

 

 ية فحسن!أن أثر معاوية لي  علب الحاي  -5

 و نما علب عثمان نفسه..

 لدرجة أن عثمان  دمه ليتكلم عاه ويق ر عاه..

 

 أ ن ةح ن عثمان رد )ع  ما أع اه لباي أمية  -6

  ط أنه لم يرد جمير ما أع ب وأكبرها الوطيات وأموالها فقد كان وطته يتصرفون في المال العام،
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وط نةدري فةي أي عةام كانةت  -كمةا سةارى  – و د تكةررت هةذه األخ ةاو مةن عثمةان رضةي اس عاةه
 هذه القصة ..

 يوتحتاج )حثاً(..

 رواية الكلبي:

 [ 661ةفحة  - 2تاريخ ال بري ] جزو 

حدثاي جعفر  ال حةدثاا عمةرو وعلةي  ةاط حةدثاا حسةين عةن أ)يةه عةن محمةد )ةن السةائن الكلبةي 
  ال:

م غةةالم لعثمةةان علةةب جمةةل لةةه  ةةال  نمةةا رد أهةةل مصةةر  لةةب عثمةةان )عةةد انصةةرافهم عاةةه أنةةه أدركهةة
 )صحيفة  لب أمير مصر أن يقتل )عضهم وأن يصلن )عضهم فلما أتوا عثمان  الوا هذا غالمك؟

  ال غالمي ان لق )غير علمي

  الوا جملك  ال أخذه من الدار )غير أمري

  لت خاتمك  ال نقش عليه

 فقال عبدالرحمن )ن عدي  التجيبي حين أ بل أهل مصر :

 بي  والصعيد ... خوةا كأمثال القسي  ودأ بلن من )ل

 مستحقبات حلق الحديد ... ي لبن حق اس في الوليد

 وعاد عثمان وفي سعيد ... يا رب فارجعاا )ما نريد
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فلما رأى عثمان ما  د نزل )ه وما  د انبعث عليه من الاةاع كتةن  لةب معاويةة )ةن أ)ةي سةفيان وهةو 
د فةإن أهةل المدياةة  ةد كفةروا وأخلفةوا ال اعةة ونكثةوا البيعةة )الشام )سم اس الرحمن الةرحيم أمةا )عة

فا)عث  لي من  بلك من مقاتلة أهل الشام علب كل ةعن و لول فلما جةاو معاويةة الكتةاب تةر)ص 
 )ه وكره  نهار مخالفة أةحاب رسول اس ةلب اس عليه وسلم و د علم اجتماعهم!!

سةد )ةن كةرز و لةب أهةل الشةام يسةتافرهم ويعظةم حقةه فلما أ) أ أمره علب عثمان كتن  لب يزيد )ن أ
عليهم ويذكر الخلفاو وما أمر اس عز وجل )ه مةن طةاعتهم ومااةةحتهم ووعةدهم أن ياجةدهم جاةد 
أو ) انةة دون الاةاع و كةرهم )ةالوه عاةةدهم وةةايعه  لةيهم فةإن كةةان عاةدكم غيةاث فالعجةل العجةةل 

 فإن القوم معاجلي

د )ن أسد )ن كرز البجلي ثم القسةري فحمةد اس وأثاةب عليةه ثةم  كةر فلما  رئ كتا)ه عليهم  ام يزي
عثمان فعظم حقه وحضهم علب نصره وأمةرهم )المسةير  ليةه فتا)عةه نةاع كثيةر وسةاروا معةه حتةب   ا  

 كانوا )وادي القرى )لغهم  تل عثمان رضي اس عاه

 فرجعوا

خة كتا)ةه  لةب أهةل الشةام فجمةر وكتن عثمان  لب عبةداس )ةن عةامر أن انةدب  لةي أهةل البصةرة نسة
عبداس )ن عامر الااع فقرأ كتا)ه عليهم فقامت خ باو من أهل البصرة يحضةونه علةب نصةر عثمةان 
والمسير  ليه فيهم مجاير )ن مسعود السلمي وكان أول مةن تكلةم وهةو يومئةذ سةيد  ةي  )البصةرة 

فسارع الاةاع  لةب  لةك  و ام أيضا  ي  )ن الهيثم السلمي فخ ن وح  الااع علب نصر عثمان
فاستعمل عليهم عبداس )ن عامر مجاير )ن مسعود فسةار )هةم حتةب   ا نةزل الاةاع الر)ةذة ونزلةت 

 مقدمته عاد ةرار ناحية من المدياة أتاهم  تل عثمان اهة.
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 التعليق:

 معاوية ط يريد أن يهاجم المدياة.. لعلمه )إجماع الصحا)ة ضد عثمان

 علب التراجر عن أخ ائه وط يريد أن يعين عثمان

 فما ا )قي؟

 يريد أن يقتلوا عثمان ليكون )أسهم )ياهم وليتخذ هذا حجة في  تالهم..

 وكان معاوية  د جهز حجته

 وهي أن أهل المدياة  تلوا عثمان فال تكون الخالفة فيهم!

 

 هكذا .. عمم علب كل أهل المدياة وهم المهاجرون واألنصار..

 

 (222/ ص  5يج  -بر الفوائد . محقق ففي مجمر الزوائد وما

 وعن أ)ي ميمونة  ال:  ال معاوية )ن أ)ي سفيان:

  ن أهل مكة أخرجوا رسول اس ةلب اس عليه وسلم فال تكون الخالفة فيهم،

 و ن أهل المدياة  تلوا عثمان فال تعود الخالفة فيهم أ)دًا.
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 رواه ال براني ورجاله ثقات

 

  لت:

 

 وي وأيباهه في ورطة كبيرة..وهاا سيكون القرضا

 فإن كذب معاوية فهذه مشكلة..

 و ن ةد ه فهي مشكلة أكبر!

 وط يخلو معاوية من أن يكون ةاد اً أو كا )اً...

 وهذه الحجة لقاها معاوية لوطته .. وماهم سمرة )ن جادب

  لك القاتل المبشر )الاار!

 

 (66/ ص  1يج  -ففي تاريخ الخلفاو للسيوطي 

 ال  ن اإلسالم كان في حصةن حصةين و نهةم ثلمةوا فةي اإلسةالم ثلمةة )قةتلهم عثمةان ط عن سمرة 
 تسد  لب يوم القيامة و ن أهل المدياة كانت فيهم الخالفة فأخرجوها ولم تعد فيهم.

 

 فالحملة علب أهل المدياة نالمة
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 وأما كونهم  تلوا عثمان.. فهذا فيه تعميم.. ويحتاج  لب تفصيل..

 يغشمون األمور.. لكن )اي أمية

 و  ا كان معاوية ووطته ةاد ين في ال لن )دم عثمان

 فهل يريد  تل كل أهل المدياة ي وهم المهاجرون ةاألنصار(؟

 أترى لو أن علياً استجاب له و ال سأسلمك  تلة عثمان فحددهم

 أط يقول معاوية؟ هم المهاجرون واألنصار؟

 

 اا..رحم اس علياً لقد كان أعلم )معاوية م

 ولذلك  ال ي )اير أحملك أنت و ياهم علب كتاب اس(..

 وهذا عمرو )ن عثمان الذي خشي معاوية أن يوةي  ليه عثمان!!!!

 

 مر ييو من تخريج الحديث..

 

 فعمرو )ن عثمان )ن عفان،

 كان أكبر ولد عثمان،
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 روايته في الكتن الستة،

 صةص يةوم الحةرة، نتةف مسةرف )ةن عقبةة  زوجه معاوية من ا)اته رملةة للتجسة  عليةه ففعلةت، ولةه
 لحيته و مه و م أمه، وهي دوسية، كأنه مات في عهد عبد الملك.

 

ولةةه  صةةص يةةوم الحةةرة، نتةةف مسةةرف )ةةن عقبةةة لحيتةةه و مةةه وسةةماه ي الخبيةةث ا)ةةن ال يةةن( وهةةذا 
 يعك  الدعاية السفيانية ضده، و م أمه، وهي دوسية، كأنه مات في عهد عبد الملك

(عمةةرو )ةةن عثمةةان )ةةن عفةةان أخةةو عمةةر وخالةةد 119/ ص  1يج  -لمةةاو األمصةةار وفةةي مشةةاهير ع
 وأ)ان )اب عثمان امهم أسماو )ات عمرو الدوسية،

(: ي ال هشام( و كةر عوانةة أن عمةرو )ةن عثمةان لةم يكةن 479/ ص  3يج  -وفي تاريخ ال بري 
الشام تعرفون هةذا  ةالوا  فيمن خرج من )اب أمية وأنه أتب )ه يومئذ  لب مسلم )ن عقبة فقال يا أهل

ط  ال هذا الخبيث ا)ن ال ين هذا عمرو )ن عثمان )ن عفان أمير المؤماين هي يا عمرو   ا نهةر 
أهل المدياة  لت أنا رجل ماكم و ن نهر أهل الشام  لت أنا ا)ن أمير المؤماين عثمةان ا)ةن عفةان 

خل الجعةل فةي فيهةا تقةول يةا أميةر فأمر )ه فاتفت لحيته ثم  ال يةا أهةل الشةام  ن أم هةذا كانةت تةد
المؤماين حاجيتك ما في فمب وفب فمها مةا سةاوها وناوهةا فخلةب سةبيله وكانةت أمةه مةن دوع اهةة. 
وترجم له ا)ةن عسةاكر فةي تةاريخ دمشةق و كةر أنةه وفةد علةب معاويةة فةأغزاه الةروم ي وفةي هةذا دليةل 

 ليه )عةد وةةوله للسةل ة، ولةه عةن أ)يةه علب أنه لم يكن يثق )معاوية، فإنه لم يقاتل معه، و نما وفد 
 أحاديث غير هذا ماها ي ط يرث المسلم الكافر(، وحديث ي هل ترك لاا عقيل من دار(..الخ.

 (297/ ص  36يج  -و صة تجس  رملة عليه في تاريخ دمشق 
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ايتكب عمرو )ن عثمةان فكةان العةواد يةدخلون عليةه فيخرجةون ويتخلةف عاةده يعاةي مةروان في يةل 
 لك رملة )ات معاويةة فخر ةت كةوة فاسةتمعت علةب مةروان فةإ ا هةو يقةول لعمةرو مةا أخةذ  فأنكرت

هؤطو يعاي )اي حرب )ن أميةة الخالفةة  ط )اسةم أ)يةك فمةا يماعةك أن تةاه  )حقةك فلةاحن أكثةر 
( ماا فالن وماهم فةالن وماةا فةالن ومةاهم فةالن حتةب عةد رجةاط ثةم  ةال ماةا فةالن  3ماهم رجاط ي 

ن وهةو فضةةل يعةدد فضةةول رجةال )اةةي أ)ةي العةةاص علةب رجةةال )اةي حةةرب فلمةا )ةةرأ وهةو فضةل وفةةال
عمرو )ن عثمان تجهز للحج وتجهزت رملةة فةي جهةازه فلمةا خةرج عمةرو  لةب الحةج خرجةت رملةة 

( مةا زال يعةد فضةل رجةال )اةي أ)ةي العةاص علةب  5 لب أ)يها فقدمت عليه الشام فأخبرتةه و الةت ي 
 خالدا فتمايت أنهما ماتا ..الخ.)اي حرب حتب عد ا)اي عثمان و 

 

 والخالةة:

 أن كثيراً من الااع الذين يجعلون معاوية هو ولي دم عثمان  نما يخدعون الااع

فهةذا ا)اةةه همةةرو )ةن عثمةةان وكةةذا سةعيد )ةةن عثمةةان كةةانوا كبةاراً و ةةد يةةهدوا الجمةل مةةر عائشةةة ولةةن 
 يشهدها  ط كامل األهلية ألن يكون ولي دم!

 عاا) .. وعثمان من األعياص.. فلم ياته األعياص حتب تاتقل الوطية للعاا) ..ثم معاوية من ال

 كان األعياص نحو الستين يوم  تل عثمان!

 وأكبر من  لك في الخديعة ناهم أن معاوية كان يحن عثمان!

 وأنه لم يعمل علب التخلص ماه  بل أن يوةي ط)اه عمرو!(
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 سياقات المؤرخين

مهم التىىارمو رقىى اهف ال ت ىى  حتىىي متماسىىم الم فىى ق لىىا ة ىى ر ةامىى  ال ىى اه ممىىن لىىي  مىىن ا تمىىا
 رأحداثها

لإنىىي من ىىن لىىا أر أختىىار لا ىى اه نمىىا ا مىىن سىىياقات المىىؤرخين انحىى ار  ممىىن   م   ىى ر  خ ىىاه 
الن ىىا،   ر  مي ىىا  ىىكا أر فومهىىم لىى إ ال  ىىد  ر نمىىا  ىىكق ال ىىياقات  ىىا انقىى    اىىي الن ي ىى   

 يميى  رمدرسىتي التىا اخت  ىث أف ى  ر ا أرلي من سياقات المتمك بين الخىداةين الماب ىين فىا ن 
 ة  ر الم امين  رل  تهم ال كاج  رالخاط  ين التارمو رال ةظ..

رفىىا الىىكمن أختىىار م سىىت رر ة ىى لهم لىىا سىىياقا هم  ر ىىم مؤرخىى ر ملا مىى ر مىىن التيىىار ال ىىا ين 
رطالمىىا روىى   م    ألىىا انروىىاا  رف ىىث اوىىدقهم حتىىي روىىات ا ا  هامىىات ن  ىىها  لي لىىث أر 

رالمت اث من التبيي     الكي منكررر م ي  امى  التنىكم   ننىي أقى    اىي الن ي ى  ر ىم الصادإ 
م مدرر التابي  ةاىي ال ىا   ر مىا أر اد قىد قىار ن رف نى ا مىا الصىادقينن ليفى  أر نى ل   اىم 
الملىىالم التىىا روىىاث  لىىي  ىىؤ ه المىىؤرخين  رن بىىا ةاىىي سىىياقا هم اف ىى  مىىن  قبال ىىا ةاىىي أفا مىى  

 م  را ن الي  ا رمن  الدمن الخ ي  رسا،  ال ا ي  المياو ف..سيف  ن ة

اق ؤرا لتن ل ا أرفار ال ص  رظ رلها لا ال ىياقات  ىكق  رسىتفدرنها أقى    اىي الي ىا رالم  ى  
 رالدمن..

نر الىىدمن   مفيىىا الصىىنا   مو،عىى     ة مىىار ر  الصىىنا   ال ىىا، من ةايىىي  مىىا  ىى ةي  الم الىى  
 ه النا ي  لا الفما  ام ا..لا الفما   راستيو
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ر  م تيفا الم ع رر لإر فا ل  ف من ل  ات  كق ال اماقات لها ما مدر ةايها   سانيد ونين   
 فما ثبث من خور استي اض م اقف طان  رةا،أل  ..

 

  ىن092ال ياإ أنرر : سياإ اليي   ا ن 

 

 ر   مؤرخ ملا م فال اقدي لما ا قار:

 

 ن172/ ص  1نا  -ا م  ر لا  ارمو اليي   

 

 

 رفار ةمار ةم   رقث رلا ي:

 سيد  ن أ ا رقاص ةاي الع ل   رقيا المغي ف  -1

 رأ   م سي ان ي ي ةاي البص ف   -0

 رةمي   ن سيد اننصاري ةاي حمص   -3

 رميارم   ن أ ا س يار ةاي  ي  الألام   -4

 رةم ر  ن الياص ةاي مص    -5
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 ي  ي  اليمن رزماد  ن لبيد البيافا ةا  -6

 رأ     م ف ةاي ةمار   -7

 رنالا  ن النارث ةاي مع    -8

 رمياي  ن م ي  التميما ةاي و ياه   -9

 رالنارث  ن أ ا الياص ال   ا ةاي البن من  -12

 رةبد اد  ن أ ا ر يي  ةاي الف د.  -11

 

 

 أمام ة مار  ن ة ار

 

 ] الأل رى ر يي  ة مار[

 

 ن أ ا الياص  ن أمي   ن ةبد  م   رأمي أررى   ث ف مز  ن ر ييى   ثم استخاف ة مار  ن ة ار
 ن حبي   ن ةبد  م   رفار ةبد ال حمن  ن ة ا الز  ي  لما   لا ةم   راجتمي ا لاأل رى  
س لهم أر مخ ا ن  ي م ها ةاي أر مختار م هم رجىو،  ل ياى ا  لىم  ل قىام ثوثى  أمىام  رخىو  ياىا 

اد ةايىىم   ر رليىىث  ىىكا انمىى   أر   ىىي  لي ىىا  عتىىا  اد رسىى   نبيىىي  ىىن أ ىىا طالىى   ل ىىار: ل ىىا 
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رسي ف أ ا  ع  رةمى . ل ىار: أسىي  لىيعم  عتىا  اد رسى   نبيىي مىا اسىت يث. لخىو  ي مىار ل ىار 
 لي: ل ا اد ةايم   ر رليث  كا انم   أر   ي  لي ا  عتا  اد رس   نبيي رسي ف أ ا  ع  رةم .

ي  ليعم  عتا  اد رس   نبيي رسي ف أ ا  ع  رةم   ثم خىو  ياىا ل ىار لىي م ىا ل ار: لعم أر أس
م التي انرلي  ل جا ي م ا الف ا  انرر  ثم خو  ي مار ل ار لي م ا الم ال  انرلي  ل جا ي م ىا 
ا ما فار أجا ي  ثم خو  ياا ل ار لىي م ىا الم الى  انرلىي  ل ىار:  ر فتىا  اد رسى   نبيىي   منتىا 

ميهما  لي أجيى ي أحىد. أنىث مفتهىد أر  ىزري  ىكا انمى  ة ىا. لخىو  ي مىار ل ةىاد ةايىي ال ى ر  
 ل جا ي  كلم الف ا   رو   ةاي مدق.

رخ ا ة مار  رال ا  مه ئ ني  رفار  لم م م اإلث ىين  م ىتها المنى م  سى   أر ىا رةألى رر  رمىن 
 ى   ثىوث ةألى ف درجى   رزحىا لىا  ه ر اليفم لا  أل من اآلخ   رفانث الألىم  م مئىك لىا الي

النمىا  حىدى رةألى من درجى  رثوثىين دقي ى  راجيىىا  رالمألىت ي لىا الفىدي أر ىا درجىات رأر يىىين 
دقي    رالم مو لا الميزار خم ين دقي    رالز  ف لا الي     حدى ةأل ف درج  راجيىا  رالى أ  

 لا ال  ر أر يا رةأل من درج  

 

 ] وي دق أةاي الم ب [

 

الم ب   لفا  لا الم فىا الىكي فىار مفاى  ليىي رسى ر اد  رلىم مفاى  أ ى   عى   لصيد ة مار
ر  ةمىى  ليىىي  جاىى  أ ىى   عىى  درنىىي  م قىىاف  رجاىى  ةمىى  درر أ ىىا  عىى   م قىىاف  لىىتعام ال ىىا  لىىا 
 لم  ل ار  ي هم: الي م رلد الأل   رفار ة مار رجو، حييا، لىار   ةايىي. ل ىام مايىا   مىتعام  ثىم 
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ع  رةم  فانىا ميىدار لهىكا الم ىام م ىا   رأنىتم  لىي  مىام ةىادر أحى ا مى عم  لىي  مىام قار:  ر أ ا  
 مأل   الخ    ر ر  ييأل ا ل ي  يعم الخ ب . ثم نزر.

 

 ] أرر  نعار لاصنا   لا الايا  التا   ما ليها ة مار[

 

ر ىين مدمىي رررى  ي هم أر ة مار خ ا من الايا  التا   مىا لىي لىا م مهىا لصىوف اليألىاه اآلخى ف  
 مي   لا يي الم داد  ن ةم ر  ل ار: ما  كا البدة ! رمار ق م ما ةاا  ن أ ا طال   ر نىاما ا 

 لا ال  ر ةاي ة مار.

 

 ]  نعار الم داد : من فبار أ ا  در رمن ال ا  ين  لي إلسوم [

 

ف من فار ل رى  ي هم قار: دخاث م فد رس ر اد  ل أمث رجو، جاثيا، ةاي رفبتيي متاهف  اه
الىىدنيا فانىىث لىىي ل ىىابها  ر ىى  م ىى ر: راةفبىىا، ل ىى مم  ردليهىىم  ىىكا انمىى  ةاىىي أ ىىا  يىىث نبىىيهم  
رليهم أرر المؤم ين  را ن ةم رس ر اد واي اد ةايي رسىام أةاىم ال ىا  رأل ههىم لىا دمىن اد  

 ىد زرر ىا ةىن رأةلمهم   اه لا اإلسوم  رأ صى  م  ىال  م   رأ ىدا م لاصى ام الم ىت يم  راد ل
الهىادي المهتىىدي ال ىىا   ال  ىىا  رمىىا أرادرا  وىىوحا، لامى  ر  وىى ا ا، لىىا المىىك    رلعىى هم  ثىى را 
الدنيا ةاي اآلخ ف  لبيدا رسن ا لا  م اللىالمين. لىدن ت م ىي ل اىث: مىن أنىث م حمىم اد  رمىن 

ل اىث: أ    ى م   كا ال جا؟ ل ار: أنا الم ىداد  ىن ةمى ر  ر ىكا ال جىا ةاىا  ىن أ ىا طالى . قىار
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 هكا انم  ل ةي م ةايي؟ ل ار: مىا ا ىن أخىا!  ر  ىكا انمى    مفى ي ليىي ال جىا ر  الى جور. ثىم 
 خ جث

 

]  صىىدم  أ ىىا  ر لام ىىداد  ر  قىىف ا ىىن م ىىي د[ لا يىىث أ ىىا  ر  لىىكف ت لىىي  لىىم  ل ىىار: وىىدإ 
  نا لام نار.أخا الم داد  ثم أ يث ةبد اد  ن م ي د  لكف ت  لم لي ل ار: ل د أخب

 

 ] اله مزار راإلنعار ال انا لاصنا  [

 

رأف ىى  ال ىىا  لىىا دم اله مىىزار ر م ىىاي ة مىىار ةبيىىد اد  ىىن ةمىى   لصىىيد ة مىىار الم بىى   لخ ىى  
 ال ا   ثم قار: أ   نا رلا دم اله مزار  رقد ر بتي د رليم   ر  فتي لدم ةم .

 رل سىىى لي  رلىىىي  لىىىم أر  هىىى  مىىىا فىىىار د ل ىىىام الم ىىىداد  ىىىن ةمىىى ر ل ىىىار:  ر اله مىىىزار مىىى لي د
 رل س لي. قار: ل  ل  ر  ل رر.

ثم أخ ا ة مار ةبيد اد  ن ةم  من المدم    لي الع ل   رأنزلي دارا  ل    الم فا  ليي  ف م   
 ا ن ةم   ل ار  ي هم:

 أ ا ةم ر ةبيد اد ر ن ... لو  ألعم   تا اله مزار

  رفتى   لىي ة مىار أنىي قىد دخىا الى ي رأنزلهىا الم ىامين. رفانىث رالتتح المغي ف  ن  ىيب   مىكار
 ال ي قد التتنث لا حياف ةم   رقيا لم   تح  رلع ها مناو ف  رالتتنث س   أر ا رةأل رر.
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 ] رد النعم  ن أ ا الياص[

 

رفت  ة مار  لي النعم  ن أ ا الياص أر م دم ةايي  رفار ط مد رس ر اد  رقد فار ة مىار لمىا 
أ    ع  اجتما    رق م من   ىا أميى   لىي أ ىا  عى   ل ى ل ق لىا النعىم  لاىم مى  ر لىي  لامىا  رلا

 رلا ةم  ليا ا  لم  لام م  ر لي  ل نع  ال ا    ني لي

رقىىار  ي ىىهم: رأمىىث النعىىم  ىىن أ ىىا اليىىاص مىى م قىىدم المدم ىى  ةايىىي لىىزر خاىى   ر ىى  م ىى إ  ي ىىا  
حالىىي رحىىار مىىن ميىىي  ثىىم خىى ا رةايىىي جبىى  خىىز  حتىىي دخىىا دار ة مىىار  رال ىىا  م لىى رر  لىىي سىى ه

 رطيا ار.

 ] خولي ما ةم ر  ن الياص[

رانت  ىىىث اإلسىىىع درم  سىىى   خمىىى  رةألىىى رر  رحىىىار هم ةمىىى ر  ىىىن اليىىىاص  حتىىىي لتنهىىىا رسىىىبي 
الكراري  ررجي  هم  لي المدم    ل د م ة مار  لي  مىتهم انرلىي  رةىزر ةمى ر  ىن اليىاص  ررلىي 

ار  لم سب  اليدارف  ين ة مار رةم ر. رقار ة مار ليمى ر لمىا قىدم:  ةبد اد  ن أ ا س ح  لع
فيىىف   فىىث ةبىىد اد  ىىن سىىيد؟ قىىار: فمىىا أحببىىث! قىىار: رمىىا  اي؟ قىىار: قىى ي لىىا  ات ن  ىىي  
فييف لا  ات اد. قار: ل د أم  ي أر متبا أث ي. قار: ل د فا تي    ا. راجتبىي ةبىد اد مصى  

 ة مار ليم ر: درت الا اح! قار:  اي  ر متم م    ال صور. اث ا ةأل  ألف ألف دم ار  ل ار

 

 ]   سيا الن م رسفن الصنا  [
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ررسىىا ة مىىار لىىا الم ىىفد النىى ام  رزاد ليىىي سىى   سىىث رةألىى رر  را تىىاق مىىن قىى م م ىىازلهم  رأ ىىي 
 خ رر  لهدم ةايهم  ررفا انثمار لا  يث المار  لصاح ا  ي مىار  لى م   هىم لانىب . رقىار: 

 فم ةاا    حاما  رقد ليا  كا ةم   لام  صين ا  رجدد أنصا  الن م.ما ج ا 

 

 نقص  ال ليد  ن ة ب ن

 

رلا  كق ال    التتح ة مار  ن أ ا الياص ال   ا سا  ر. رليها رلا ال ليد  ن ة ب   ن أ ا ميىيط 
 الع لىى  معىىار سىىيد  روىىاي  ال ىىا  الغىىداف  ر ىى  سىىع ار  أر ىىا رفيىىات  ثىىم  هىى ق لىىا المنىى ا  
رالت ىىث  لىىي مىىن فىىار خا ىىي  ل ىىار: أزمىىدفم؟ ثىىم جاىى  لىىا وىىنن الم ىىفد  رأ ىىا   ىىاح  مىىدةي 
  ىى ري مىىن الع لىى   لىىاجتما ال ىىا  ةايىىي  لفيىىا مىىدخا مىىن د ىى  ال اقىى  رمخىى ا مىىن ليهىىا  رميمىىا 
أةاجي   ل  ق ج د   ن في  انزدي  لخ ا  لىي  يى  الصىياقا   ل خىك م ىي سىي ا ثىم أقبىا لىا 

 ىىيف حتىىي فىى   ة  ىىي  ثىىم قىىار لىىي: أحىىا ن  ىىم   ر ف ىىث وىىادقا! ل خىىكق الزحىىام رقىىد سىىت  ال
ال ليىىىد  لىىى راد أر م ىىى   ة  ىىىي  ل ىىىام قىىى م مىىىن انزد  ل ىىىال ا:     تىىىا راد وىىىاحب ا  لصىىىي ق لىىىا 
النب . رفار مصاا الايا فاي  ل ل   ليي ال فار  رفار مع ي أ ا س ار  ل ار: ما ةكري ة د اد 

تام؟ ل طا ي  لصار ج د   لىي المدم ى   رأخىك ال ليىد أ ىا سى ار ل ى  ي  ر حب تم ةاي ال ليد م 
مىىا،تا سىى م ل ثىى  ةايىىي ج مىى   ىىن ةبىىد اد  رةىىدي  ىىن حىىا م  رحكم ىى   ىىن اليمىىار  ران ىىي   ىىن 

 قي   رفتب ا  لي ة مار ما رساهم  ليزلي ررلي سييد  ن الياص معاني.
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ل  ا تىي  رفىار أخىا ة مىار نمىي  ل ىام ةاىا  لاما قدم ال ليد قار ة مار: من م   ي؟ ل حفم ال ىا 
 ل   ي  ثم  ي   ي ة مار ةاي ودقات فا  ر ا ين.

 

 ] لتح أل م ي  رث ر ها[

 

رأ ىىزى ة مىىار ال ىىا   ل م يىى  سىى   سىىبا رةألىى رر  رةاىىيهم ةبىىد اد  ىىن سىىيد  ىىن أ ىىا سىى ح  لا ىىا 
مىىا ةلىيم  ل ىى  اد جى جي  ردةىىاق  لىي اإلسىىوم  أر أداه الفزمى   لىىامت ا  رفىار جىى جي  لىا ج

 لم الفما  ل ا  ج جي  الصاح  ل  ي ةايي  ر زم ق حتي وار  لي مدم   سبي ا   رالتنمث 
الن   حتي قتا ج جي   رف  ت الغ ا،م  ر اغث أل ا ألف دم ار رخم ما،  ألف دم ار رةأل من 

 ألف دم ار.

كا المىار. ررجىي ةبىد رررى  ي هم أر ة مار زرا ا  تىي مىن مى رار  ىن النعىم  رأمى  لىي  خمى   ى
اد  ىن سىيد  ىن أ ىا سى ح ةبىد اد  ىن الز يى   لىي ة مىار  البألىارف  ل ىار ةألى من لياى   حتىي قىىدم 

 المدم    رأخب  ة مار  لصيد ة مار الم ب   لخب   ي ال ا .

 

 ] ال    [
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فىا ررجي ةبد اد  ىن سىيد جيألىا،  لىي أرض ال   ى   ل ى ل ا الم ادةى  رالصىاح ةاىي أر ةاىيهم لىا  
سىىى   ثوثما،ىىى  رأ   رمبيىىى   لىىىيهم م ىىىا  لىىىم مىىىن ال يىىىام رالألىىى ا   لعتىىى   لىىىي ة مىىىار  ىىىكلم  

 ل جا هم  لي  لم. رالتتح ميارم   ن أ ا س يار قب  .

 

رلا  كق ال      ا ة مار دارق  ر  ا الزرراه  ررسىا م ىفد رسى ر اد وىاي اد ةايىي رسىام لىا 
ن نخىا  رجيىا لىا ةمىدف ال وىاص  رجيىا ط لىي س     ا رةأل رر  رحماث لي النفىارف مىن   ى

ما،ىى  رسىىتين  راةىىا، رة فىىي ما،ىى   راق رخم ىىين  راةىىا  رأ  ا ىىي سىىت  ةاىىي مىىا فانىىث ةايىىي ةاىىي ةهىىد 
 ةم .

 

 ] ةزر أ ا م سي ةن البص ف ر  لي  ا ن ةام  [

 

ن رةزر أ ا م سي ان ي ي  ررلي معاني ةبد اد  ن ةام   ن ف مز  ر ى  م مئىك ا ىن خمى  رةألى م
س    لاما  اى  أ ىا م سىي ر مى  ةبىد اد  ىن ةىام  قىام خ يبىا،  لنمىد اد رأث ىي ةايىي  روىاي ةاىي 
نبيي  ثم قار: قد جاهفم  وم ف ي  اليمات رالخىا ت رالفىدات لىا قى مم  م ىي  ةاىيعم المىار 

 لي ا،.

 

 ] لت ح ا ن ةام [
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ا فى د ر وى خ  مىن أرض لىار   لاما قدم ا ىن ةىام  البصى ف رجىي الف ى د ل ىتح سىا  ر رل ىا ردار 
رةاي  لم الف د الكي لتح  و خ  ةبيد اد  ن ميم  التيما  ل تا ةبيد اد  ن ميم  لا أوا 
مدم    و خ   ل ام معاني ةم   ن ةبيد اد حتي لىتح المدم ى   ثىم سىار ةبىد اد  ىن ةىام      ىي 

 تار  لالتتح زرن   يد نعبى   لي  و خ  ررجي ةبد ال حمن  ن سم ف  رفانث لي ونب    لي سف
  دمدف.

 

 ] م ال  لا الدنيا  ين ا ن ةام  رسييد  ن الياص[

 

رلما رلا ة مار ةبد اد  ن ةام  البص ف ررلا سىييد  ىن اليىاص الع لى  فتى   ليهمىا: أمعمىا سىب  
  لي خ اسار  له  أمي  ةايها. لخ ا ةبد اد  ن ةام  رسييد  ن الياص  ل  ي د  ار من د ىاقين
خ اسار  لي ةبد اد  ن ةام   ل ار: ما  فيا لا  ر سب ث  م؟ قار: لم خ اجىم رخى اا أ ىا 

  يتم  لي م م ال يام .

ل خىىك  ىىي ةاىىي ط مىى  مختصىى   لىىي قىى م   رةبىىد اد  ىىن خىىازم ال ىىاما ةاىىي م دمتىىي  ل ىىار  لىىي 
لىىا سىى   ثوثىى ر  ني ىىا  ر. رأقىىام ةاىىي المدم ىى   رل يىىي ةبىىد اد  ىىن ةىىام   لىىالتتح ني ىىا  ر ة ىى ف 

روالح أ ا ال ب ين ةاي خم   رسبيين أل ا،  ثم سار حتي وار  لي مدم   أ ى   ىه   لناوى  م 
 ه را،  ثم لتنها روالنهم  رفت   لي أ ا   اف  لعتب ا  ليىي:  ر لتنىث أ   ىه  أجب ىاي  لىي مىا 
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لتنهىىىا  سىىى لث  ر   ىىى   ر ىىىاد ي  م مئىىىك  لىىىي  ىىى اف  رفانىىىث طىىى   رني ىىىا  ر  لىىىي أ ىىى   ىىىه   ثىىىم
 روالنهم ةاي ألف ألف در م.

ر ي  انح ف  ن قي   لي   اف رم ر ال ر   ل ار  لي  ى اف  لا يىي وىاحبها  ىالمي ف رال اةى   ثىم 
سار  لي م ر ال ر   ل تنها ة  ف  رلتح ال ال ار رال ارما   رطخارستار  رلىم م جىا  لىي ةبىد اد 

  ن ةام   حتي     من نه   او.

سار: رجي ةبد اد  ن ةام  حىين التىتح ني ىا  ر  ىالفي ع لبيى  انح ىف  ىن رقار  ي  أ ا خ ا
قي   لي م ر ال ر   ر ي  أر   ن ثياب  التميما  لي   اف  ر يى  حىا م  ىن ال يمىار البىا اا  لىي 
مىى ر  رةبىىد اد  ىىن خىىازم ال ىىاما  لىىي سىى خ . ل ىىتح ال ىى م جمييىىا، مىىا  ي ىى ا لىىي خىىو مىى ر  لإنهىىا 

 أل ا ألف رما،تا ألف أرقي  رةاي أر م سي ا لام امين لا م ازلهم. والنث حا ما، ةاي

رلما لتح ةبد اد  ن ةام   كق العى ر انصى ا  لىي ة مىار  رخىالف  ىين التى ي رالىدمام  رفىار قىد 
وي  خ اسار أر اةا،  ررلا قي   ن الهي م ال اما ةاي ر ا  ررا د  ن ةم ر الفدمدي ةاي ر ا  

جما ةاي ر ا  رةم ر  ن مالم الخزاةا ةاي ر ىا  لامىا ردق ة مىار رجىي رةم ار  ن ال صيا الب  
أمي  ا ن أحمد اليألع ي  لىي خ اسىار  لصىار  لىي مى ر  ل نىاخ  هىا  ثىم أدرفىي الألىتاه رأدخاىي أ ىا 
م ر  ر اغي انهم م مدرر ال ث    ي  لف د ليهم ال يف حتي أل ا م  ثم ق ا  لي ة مار  لاما ر ق 

ة ي مغ با،  رفار ة مار أنع  ةايي قتا أ ا م ر  ررجا ةبىد اد  ىن ةىام   ة مار خ لي  لانص ا
 لي البص ف  ثم وار  لي ف مار  ل ناخ  ها ل الهم مفاة   دمدف  حتي فار ال  يف  دم ار  ثم أ اق 
الخبىى   ىى ر ة مىىار قىىد ح وىى   لانصىى ا  رخاىىف  خ اسىىار قىىي   ىىن الهيىى م ا ىىن الصىىاث  لىىالتتح 

ة مار قد رجي حبي   ن م ام  ال ه ي  لي أرمي يى   ثىم أردلىي سىامار  ىن  قي  طخارستار  رفار
 ر يي  البا اا مددا، لي  لاما قدم ةايي   ال ا،  رقتا ة مار ر م ةاي  ام الم ال ف.
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رقد فار حبي   ن م ام  لتح  ي  أرمي ي   رفت  ة مار  لىي سىامار  إم  ىي ةاىي أرمي يى   ل ىار 
يي أ اها  لصالن ق رم ي حتي أ ي    ة   لصالني أ اهىا ةاىي  ىاه حتي أ ي البيا ار  لخ ا  ل

 ميا م.

رقيا  ر حبي   ن م ام  التتح ج زار. ثم ن ك سامار  لي   رار  لصالني ماعها  ثم سار حتي 
أ ي أرض م  ط  لصالح أ اها  رليىا م ىا  لىم ماىم الاعىز رأ ىا الألىا  ار رأ ىا لىيور  رل يىي 

خاف نهى  البا فى   لىا خاى  ةلىيم  ل تىا سىامار رمىن ميىي  ر ىم  خاقار مام الخزر لا جيألي 
 أر ي    ا 

 

 ] ةزر حكم    ن اليمار ر  لي  المغي ف[

 

 ل لي ة مار حكم    ن اليمار اليب ا  ثم و لي  ررلا المغي ف  ن  يب .

 

 ] مه  ا  تي من  يث المار[

 

 تما،  ألىف در ىم  رفتى   لىي ةبىد اد رزرا ة مار ا  تي من ةبد اد  ن خالد  ن أسيد  رأم  لي  
  ن ةام  أر مدليها  ليي من  يث مار البص ف.
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 ] دلا الصدقات  لي النعم  ن أ ا الياص[

 

رحىدث أ ى   سىناإ ةىن ةبىد الى حمن  ىن م ىار قىار: رأمىث ةامىا وىدقات الم ىامين ةاىي سى إ 
 الياص.المدم     ا أم ي   ا ا ة مار  ل ار لي: ادليها  لي النعم ا ن أ ا 

 

 ] ج ا،ز أ ا  يتي من  يث المار  رةزر ةبد اد  ن انرقم ةن  يث المار [

 

رفار ة مار   ا أجاز أحدا، من أ ا  يتي  فا،زف جياها ل فا من  يث المىار  لفيىا مداليىي رم ى ر 
لي: مع ر ل ي يىم  ر  ىاه اد  لى لح ةايىي  ل ىار:  نمىا أنىث خىازر ل ىا  لىإ ا أة ي ىاي لخىك  ر  ا 

عت ا ة ىم لاسىعث. ل ىار رجىاه  الم تىاح مى م الفميى  رة مىار مخ ى   ل ىار: أمهىا ال ىا  زةىىم سى
ة مار أنا خازر لي رن ا  يتي  ر نما ف ث خازنا، لام امين  ر كق م ا يح  يث مالعم. ررمي  ها  

 ل خك ا ة مار  ردليها  لي زمد  ن ثا ث.

 

ة مىار ر ىا سى    حىدى رثوثى ر. رأ ىزى رلا  كق ال      لا أ   س يار  ن ح    روىاي ةايىي 
ة مىىار جيألىىا،  أميىى  م ميارمىى   ةاىىي الصىىا،   سىى    ث ىىار رثوثىى ر  لباغىى ا  لىىي م ىىي  ال  ىى   ي ي   
رلتن ا لت حا ف ي ف  روي  ة مار  لي ميارم   زر ال رم ةاي أر م جي من رأى ةاي الصا،    ل لي 

م ة مىىار... لألىىاه  ىىف   ي همىىا لىىا خولىى  ميارمىى  سىى يار  ىىن ةىى ا الغامىىدي لاىىم مىىزر ةايهىىا أمىىا
 ة مار.
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 ] خولي ما ةبد ال حمن  ن ة ا ر   الكي ة د لي البيي  [

 

ررري أر ة مار اةتا ةا  ا تدت  ي  لدةا حم ار  ن أ ار  رفت  ةهدا لمن  يىدق  ر ى ي م فىا 
س يار  ل ى أق ا سم  ثم فت   يدق: ةبد ال حمن  ن ة ا  رر  ي ر ي   ي  لي أم حبيب    ث أ ا 

حم ار لا ال  م  ل  ي ةبد ال حمن ل خب ق  ل ار ةبىد الى حمن  ر  ى    ىبا،  ىدمدا،: اسىتيماي 
ةوني   رم تيما ا س ا،. رنمىي الخبى  رانتألى   ىكلم لىا المدم ى . ر  ى    ى  أميى   لىدةا ة مىار 

ةبىد الى حمن   نم ار م  ق  ل   ي ما،  س م  رسي ق  لي البص ف. لعىار سىب  اليىدارف  ي ىي ر ىين
  ن ة ا.

ررجي  ليي ةبىد الى حمن  ىن ةى ا  ا  ىي  ل ىار لىي قىا لىي: راد ل ىد  اميتىم  ر ر لىا ثىوث خصىار 
أل ام  هن:  نا ح  ت  درا،  رلم  ن   ا  رح ى ت  ييى  ال فى ار  رلىم  ن ى  ا  رثبىث مى م 

 أحد رانهزمث. لاما أدى ا  ي ال سال   لي ة مار قار لي قا لي:

 در  لإنا أقمث ةاي  يىث رسى ر اد  ل ى   لىا رسى ر اد وىاي اد ةايىي رسىام  أما  يبتا ةن
سهما رأج ي  رأما  يي  ال ف ار  ل د و   لا رس ر اد  يمي ي ةاي  مالي  لألىمار رسى ر اد 
واي اد ةايي رسام خي  من أممانعم  رأما م م أحىد ل ىد فىار مىا  فى ت    أر اد قىد ة ىا ة ىا. 

 أليا    ندري أ    ا اد أم  . رل د ليا ا

 ] ة مار رالمبت   [
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رفار ةبد ال حمن قد أطا  ام أ ىي  مافى    ىث انوىب  العابيى  لمىا ا ىتدت ةاتىي  ل رثهىا ة مىار  
 لص لنث ةن ر ا ال من ةاي ما،  ألف دم ار  رقيا ثمانين ألف دم ار.

 

 ] جما ال   ر[

 

ما ال  ار  رال صىار مىا ال صىار مىن ال ى ر  رفتى  لىا رجما ة مار ال   ر رأل ي  روي  ال  ار 
جما المصاحف من اآللاإ حتي جميث  ثم سا ها  المىاه النىار رالخىا  رقيىا أح قهىا  لاىم مبى  

 مصنف    ليا  ي  لم خو مصنف ا ن م ي د.

 ] خولي ما ا ن م ي د  رقدرمي المدم   م ي ا،  رف  ي رم يي الي اه..الو[

لع ل   لامت ا أر مىدلا مصىن    لىي ةبىد اد  ىن ةىام   رفتى   ليىي ة مىار: أر رفار ا ن م ي د  ا
أ خصي   ني لم معن  كا الدمن خبا ، ر كق انم  ل ادا،. لدخا الم فد رة مىار مخ ى   ل ىار 
ة مىىار:  نىىي قىىد قىىدمث ةاىىيعم دا ىى  سىى ه  لعامىىي ا ىىن م ىىي د  عىىوم  اىىيظ لىى م   ىىي ة مىىار  لفىىز 

ر  لتعامىث ةا،ألى   رقالىث قى  ، ف يى ا،  ر يى   هىا  لىي انمصىار  ر يى    جاي حتي ف   لي فايا
 مصىىىنف  لىىىي الع لىىى   رمصىىىنف  لىىىي البصىىى ف  رمصىىىنف  لىىىي المدم ىىى   رمصىىىنف  لىىىي معىىى   
رمصىىىنف  لىىىي مصىىى   رمصىىىنف  لىىىي الألىىىام  رمصىىىنف  لىىىي البنىىى من  رمصىىىنف  لىىىي الىىىيمن  

 .رمصنف  لي الفزم ف  رأم  ال ا  أر م  أرا ةاي ن خ  راحدف

رفار سب   لم أني  اغي أر ال ىا  م  لى ر قى  ر  ر لىور  لى راد أر معى ر ن ىخ  راحىدف  رقيىا: 
  ر ا ن م ي د فار فت   كلم  ليي  لاما  اغي أني من إ المصاحف قار: لم أرد  كا.
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رقيا: فت   ليي  كلم حكم    ن اليمار  راةتا ا ن م ي د  ل  اق ة مار مي دق  ل ار لي: ما فىوم 
ا ة م؟ قار:  ف ت الكي لياتي  ىا  أنىم أمى ت  ىا لى طي جى لا  لاىم أة ىا وىوف اللهى    اغ 

ر  اليص   رم يت ا ة ا،ا. قار: لإنا أقيدي من ن  ىا لاليىا  ىا م ىا الىكي ليىا  ىم! قىار: مىا  
ف ىث  الىىكي ألىتح ال صىىاص ةاىي الخا ىىاه. قىىار: لهىكا ة ىىاؤي  لخىكق. قىىار: م يت يىي رأنىىا منتىىاا 

رأنىىا   ىىا ة ىىي؟   حاجىى  لىىا  ىىي  لانصىى ا. ل قىىام ا ىىن م ىىي د مغافىىبا، لي مىىار حتىىي   ليىىي  ر ي ي يىىي
  لا  رواي ةايي ةمار  ن ماس   رفار ة مار  ا،بىا، ل ىت  أمى ق. لامىا انصى ا رأى ة مىار ال بى   
ل ار: قب  من  كا؟ ل يا: قب  ةبد اد  ىن م ىي د. قىار: لعيىف دلىن قبىا أر أةاىم؟ ل ىال ا: رلىي 

 ن ماس   ر ف  أني أروي أ  مخب   ي  رلم ماب     م ىي ا حتىي مىات الم ىداد  لصىاي أم ق ةمار 
ةايي ةمار  رفار أروي  ليي  رلم مؤ ر ة مار  ىي  لا ىتد   ى  ة مىار ةاىي ةمىار  رقىار: رماىا 

 ةاي ا ن ال  داه! أما ل د ف ث  ي ةايما،.

 

 ] خولي ما أ ا  ر ر  يي ق  رسب   لم[

 

 ر م يىىد لىىا م ىىفد رسىى ر اد  رمفتمىىا  ليىىي ال ىىا   لينىىدث  مىىا ليىىي ال يىىن  ر اىى  ة مىىار أر أ ىىا
ةايي  رأني رقف  با  الم فد ل ار: أمها ال ا  من ة ل ىا ل ىد ة ل ىا  رمىن لىم مي ل ىا ل نىا أ ى  
 ر الغ ىىاري  أنىىا ج ىىد   ىىن ج ىىادف ال  ىىكي   ر اد اوىى  ي  دم رن حىىا ر ر   ىى ا يم ر ر ةمىى ار 

 ي ىىها مىىىن  يىىى   راد سىىىميا ةاىىيم  منمىىىد الصىىى  ف مىىن نىىى ح  لىىىانرر مىىىن ةاىىي اليىىىالمين  رمىىى  
   ا يم  رال ول  من  سماةيا  راليت ف الهادم  مىن منمىد.  نىي  ى ا  ى م هم  راسىتن  ا ال  ىا 
لىىىا قىىىى م  ىىىىم لي ىىىىا فال ىىىىماه الم ل ةىىىى  رفالعيبىىىى  الم ىىىىت رف  أر فال باىىىى  الم صىىىى     أر فالألىىىىم  
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أر فال ف م الهادم   أر فالألف  الزمت نيى  أفىاه زمتهىا  ر ى ري ز ىد ا  ال احي   أر فال م  ال اري  
رمنمىىد رارث ةاىىم  دم رمىىا ل ىىا  ىىي ال بيىى ر  رةاىىا  ىىن أ ىىا طالىى  روىىا منمىىد  ررارث ةامىىي. 
أمتهىىا انمىى  المتنيىى ف  يىىد نبيهىىا! أمىىا لىى  قىىدمتم مىىن قىىدم اد  رأخىى  م مىىن أخىى  اد  رأقىى ر م ال  مىى  

نبيعم نفاتم من ل إ رؤرسعم رمن  نث أقدامعم  رلما ةار رلا اد  ر   رال راث  لا أ ا  يث
طاع سهم من ل ا،  اد  ر  اختاف اث ار لا حعم اد     رجد م ةام  لم ة د م من فتا  
اد رسىى   نبيىىي  ل مىىا    لياىىتم مىىا لياىىتم  لىىكرق ا ر ىىار أمىى فم  رسىىييام الىىكمن ظامىى ا أي م  اىى  

 م  اب ر.

ار أم ا، أر أ ا  ر م ا ليي  رمكف  ما  ي  ر در من س ن رس ر اد وىاي اد ةايىي رسىام ر ا  ة م
رس ن أ ا  ع  رةمى   ل ىي ق  لىي الألىام  لىي ميارمى   رفىار مفاى  لىا الم ىفد  لي ى ر فمىا فىار 
م  ر  رمفتما  ليي ال ا   حتي ف   من مفتما  ليي رم ما م ي. رفار م ف ةاي  ىا  دمألى     ا 

ف الصبح  لي  ر: جاهت ال  ىار  نمىا ال ىار  ليىن اد اآلمى من  ىالمي را رالتىارفين لىي  واي وو
 رلين اد ال ا ين ةن الم ع  راآل ين لي.

رفتىى  ميارمىى   لىىي ة مىىار:  نىىم قىىد أل ىىدت الألىىام ةاىىي ن  ىىم  ىى  ا  ر  لعتىى   ليىىي: أر احماىىي 
ي  لاما دخا  ليىي رة ىدق جماةى  ةاي قت   غي  رطاه  ل دم  ي  لي المدم    رقد     لنم لخكم

قار:  اغ ا أنم    ر: سميث رسى ر اد وىاي اد ةايىي رسىام م ى ر:   ا فماىث   ى  أميى  ثوثىين 
رجو، ا خكرا  ود اد در   رةباد اد خ    ردمن اد د و. ل ار: نيم! سىميث رسى ر اد وىاي 

 واي اد ةايي رسام م ى ر  لىم؟ لبيى  اد ةايي رسام م  ر  لم. ل ار لهم: أسميتم رس ر اد
 لىىي ةاىىا  ىىن أ ىىا طالىى   ل  ىىاق  ل ىىار: مىىا أ ىىا الن ىىن أسىىميث رسىى ر اد م ىى ر مىىا حعىىاق أ ىى   ر؟ 
رقىىىص ةايىىىي الخبىىى . ل ىىىار ةاىىىا: نيىىىم! قىىىار: رفيىىىف  ألىىىهد ؟ قىىىار: ل ىىى ر رسىىى ر اد: مىىىا أظاىىىث 
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المدم ى     أمامىا، حتىي أرسىا  ليىي الخ  اه ر  أقاث الغب اه  ا لهف  أودإ من أ ا  ر. لام م م  
ة مىار: راد لتخىى جن ة هىىا! قىىار: أ  خ ج ىىا مىىن حى م رسىى ر اد؟ قىىار: نيىىم  رأن ىىم را ىىم. قىىار: 
لإلي مع ؟ قار:  ! قىار: لىإلي البصى ف؟ قىار:  ! قىار: لىإلي الع لى ؟ قىار:  ! رلعىن  لىي ال  ىكف 

 ىدق أحىدا، معامىي  حتىي مخى ا. ل خ جىي  التا خ جث م ها حتي  م ت  ها. ما م رار! أخ جىي  ر 
ةاي جما رميي ام أ ي را  تي  لخ ا رةاا رالن ن رالن ين رةبد اد  ن جي   رةمىار  ىن ماسى  
م ل رر  لاما رأى أ    ر ةايا، قام  ليي ل با مدق ثم  عي رقار:  نا   ا رأمتم ررأمث رلدي  ف ت 

أ عا! لك   ةاا معامي ل ار لي مى رار:  ر  ق ر رس ر اد واي اد ةايي رسام لام أوب  حتي
أميى  المىىؤم ين قىىد نهىي أر معامىىي أحىىد. ل لىىا ةاىا ال ىى م ل ىى   رجىىي ناقى  مىى رار  رقىىار:  ىى ح  
ننىاي اد  لىي ال ىار! ثىم  ىىيي   لعامىي  عىوم م ى ر  ى حي  ر عاىىم فىا رجىا مىن ال ى م رانصىى ل ا  

 ي  ال حأل   ر وحيا فومىا،  لاىم مىزر  رانص ا م رار  لي ة مار  لف ى  ي ي ر ين ةاا لا  كا
 أ    ر  ال  كف حتي   لا.

 [colorدلن أ ا  ر[]/

 

رلما ح   ي ال لاف قالث لي ا  تي:  نا رحدي لا  كا الم فا  رأخىاا أر  غاب ىا ةايىم ال ىباق. 
ل ار: فو  ني سين  نا ن   مؤم  ر  لانل ي أ  من أحىدا،؟ ل الىث: مىا أرى أحىدا،! قىار: مىا ح ى  
ال قث  ثم قار: انل ي   ا   من أحدا،؟ قالث: نيم أرى رفبا، م باين  ل ىار: اد أفبى   وىدإ اد 
ررسى لي  حى لا رجهىا  لىىي ال باى   لىإ ا ح ى  ال ىى م لى ق ،يهم م ىا ال ىوم  لىىإ ا ل  ى ا مىن أمىى ي  

لى  ي لا  نا لهم  كق الألاف  رق لا لهم: أق مث ةايعم أر   حتم حتي   فا ا  ثم ق ىي ةايىي  
ال  م  ل الث لهم الفارم :  كا أ    ر واح  رس ر اد وىاي اد ةايىي رسىام قىد  ى لا  ل زلى ا  
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رفان ا سبي  ن    ليهم حكم    ن اليمىار  ران ىت   لبعى ا  عىاه،  ىدمدا،  ر  ىا ق  رف  ى ق  روىا ا 
لألىاف  رأفاى ا  ثىم ةايي  ردل  ق. ثم قالث لهم:  ني م  م ةايعم أ   ب ح ا حتي  ى فا ا! لىك ن ا ا

 حما ا ا  تي  حتي واررا  ها  لي المدم  .

 

 

 ] خولي ما ةمار  ر مي  ت يي ق[

لاما  ا  ة مار رلاف أ ا  ر قار: رحم اد أ ا  ر! قار ةمار: نيم! رحم اد أ ا  ر من فا أن   ا  
ميث     مخزرم لغاظ  لم ةاي ة مار. ر ا  ة مار. ةن ةمار فوم  ل راد أر م ي ق أم ا،  لاجت

 لي ةاا  ن أ ا طال   رس ل ق  ةانتهم  ل ار ةاا:   ندق ة مىار ررأمىي. لفاى  ةمىار لىا  يتىي  
 ر ا  ة مار ما  عامث  ي     مخزرم  ل م م ة ي 

 ]   يي  ةبد ال حمن  ن الن با[

ر رسي  ةبد ال حمن  ن ح با واح  رس ر اد واي اد ةايي رسام  لي ال مى   مىن خيبى   رفىا
 سب    يي ق  ماق أني  اغي ف  ي م ارئ ا  ي رخالي  رأني  فاق.

 

 ] و   ة مار[
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رفىىار ة مىىار جىى ادا، روىى  ،  ىىانم ار  رقىىدم أقار ىىي ر ري أرحامىىي  ل ىى ى  ىىين ال ىىا  لىىا انة يىىي 
رفار الغال  ةايي م رار  ن النعم  ىن أ ىا اليىاص  رأ ى  سى يار  ىن حى    رةاىي  ى ط  ةبىد اد 

 تيما  رحاجبي حم ار ا ن أ ار م  ق. ن ق  ك ال

 

 ] مفم ق أخ اه ة مار[

 

 رن م ال ا  ةاي ة مار  يد ر متي   ث س ين  ر عام ليي من  عام  رقال ا:

  ث  ال   اه   -1

 رحمي النمي   -0

 ر  ي الدار   -3

 را خك ال ياق رانم ار  مار اد رالم امين   -4

 ةبد ال حمن  ن ح با رن ي أ ا  ر واح  رس ر اد  ر   -5

 ر رى النعم  ن أ ا الياص  رةبد اد  ن سيد  ن أ ا س ح ط مدي رس ر اد   -6

 رأ در دم اله مزار  رلم م تا ةبيد اد  ن ةم   ي   -7

ررلا ال ليد  ن ة ب  الع ل   ل حدث لا الصىوف مىا أحىدث  لاىم مم يىي  لىم مىن  ةا  ىي   -8
  ماق 
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أنىىي فىىار رجىىم امىى أف مىىن جهي ىى  دخاىىث ةاىىي زرجهىىا  ل لىىدت ل ىىت  رأجىىاز الىى جم  ر لىىم   -9
أ ه   لى م  ة مىار   جمهىا  لامىا أخ جىث دخىا  ليىي ةاىا  ىن أ ىا طالى  ل ىار:  ر اد ةىز رجىا 
م  ر: رحماي رلصالي ثوث ر  ه ا،  رقار لا رفاةي ح لين فاماين  ل رسا ة مار لىا أثى  المى أف  

 ا  ال لد.ل جدت قد رجمث رما ث. راةت ا ال ج

 

 ]  دام  ال  رف[

 

رقىدم ةايىىي أ ىىا الباىىدار لتعامىى ا  ر اىى  ة مىىار أر أ ىا مصىى  قىىدم ا ةاىىيهم ال ىىوح  ل جىىي  لىىيهم 
ةم ر  ن الياص رفامهم  ل ار لهم:  ني م جا  لي ما  نب ر  ثم فت  لهم  كلم رانص ل ا  ل ىار 

 ليم ر  ن الياص: اخ ا ل ةكرني ة د ال ا   لخ ا ةم ر 

 ةم ر  ن الياص : لا الدلا ةن ة مار.. ررو ي ليم  :  انح ر انة  [] خ ب  

لصيد الم ب   رنادى: الصوف جامي   لاما اجتما ال ا  حمد اد رأث ي ةايي  ثم  ف  منمدا،  ما 
   أ اي  رقار:  ي ي اد رأل  ررحم   لباى  ال سىال   رنصىح انمى   رجا ىد لىا سىبيا اد  النعمى  

 ن     ألاي   لم فكلم؟رالم ةل  ال

 قال ا:  اي. لفزاق اد خي  ما جزى نبيا ةن أمتي 

 ثم قار: ررلا من  يدق رجا ةدر لا ال ةي   رحعم  الن   ألاي   لم فكلم؟

 قال ا:  اي! لفزاق اد خي ا،.

موقف الصحابة في فتنة عثمان

89 لالطالع على مقاالت واخبار الشيخ حسن المالكي وكتبه وابحاثه على 
www.al-maliky.com



قىىار: ثىىم رلىىا انة ىى  انحىى ر ا ىىن ح تمىى   لا ىىدت لىىي انرض ألىىو  فبىىد ا  رأظهىى ت لىىي مع ىى ر  
 لخ ا من الدنيا  رما أنبا ةصاق  ألاي   لم فكلم؟ ف  ز ا 

 قال ا:  اي! لفزاق اد خي ا،.

 قار: ثم رلا ة مار  ل اتم  رقار   ا م ني رميكر ن  ي  ألاي   لم فكلم؟

 قال ا:  اي!

قىار: لاوىىب را لىىي  لىىإر الصىىغي  معبى  رالهزمىىا م ىىمن  رليىىا  ىى خي  أمى  خيىى  مىىن   دممىىي. ثىىم نىىزر  
 ر ةايي ل ال ا لي:  ا ةا م أحد  م ا ما ةا م  ي ةم ر؟لدخا أ ا ة ما

 لاما دخا ةايي ةم ر قار: ما ا ن ال ا غ ! راد ما زدت  ر ح فث ال ا  ةاا.

قار: راد ل د قاث ليم أح ن ما ةامث  رل ىد رفبىث مىن ال ىا   ررفب  ىا م ىم  لىاةتزر  ر لىم 
 مص . يتدر! ل ار: ما ا ن ال ا غ  قما درةم مك ةزلتم ةن 

 ] قص  رلد مص  رظ   م  العتا [

رسىىىار ال فىىى  الىىىكمن قىىىدم ا مىىىن مصىىى   لامىىىا وىىىاررا لىىىا  يىىى  ال  مىىى     ا   افىىى  ةاىىىي جمىىىا  
ل نع رق  ل تأل ق  ل جىدرا ميىي وىني   مىن ة مىار  لىي خاي تىي ةبىد اد  ىن سىيد:   ا قىدم ةايىم 

من م خكرر ة ىي منمىد  ىن أ ىا ال     لاق ا أمدمهم رأرجاهم  ل دم ا را    ا ةاي الخ را  رفار 
  ع   رمنمد  ن أ ا حكم    رف ان   ن  أل   را ن ةدم  البا ي  ل جي ا  لي المدم  

 

 ] خولي ما ةا،أل [
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رفار  ين ة مار رةا،أل  م ال ف ر لم أني ن صها مما فار مي يها ةم  ا ن الخ ا   روي  ا أس ف 
   دلث ةا،أل  قميص رسى ر اد  رنىادت: مىا   ي  ا من ن اه رس ر اد  لإر ة مار م ما، ليخ  

ميألىى  الم ىىامين!  ىىكا جابىىا  رسىى ر اد وىىاي اد ةايىىي رسىىام لىىم مبىىا  رقىىد أ اىىي ة مىىار سىى تي! 
 ل ار ة مار: ر  او ا ة ا فيد ن  ر فيد ن ةليم.

 

 ] النصار  ر  لي  ال وث [

 

 يح الخىزا،ن  لى   ا  هىا  لىي رحص  ا ن ةدم  البا ي ة مار لا دارق  ل ا ىد م اد  ثىم نألىد م ىا
 طان   ن ةبيد اد  رة مار منص ر لا دارق  رفار أف   من مؤل  ةايي طان  رالز ي  رةا،أل 

  

 ] ة مار متهم ميارم  [

 

لعتىى   لىىي ميارمىى  م ىى ر  يفيىىا ال ىىدرم ةايىىي  لت جىىي  ليىىي لىىا اث ىىا ةألىى  أل ىىا،  ثىىم قىىار: ف نىى ا 
المىؤم ين نةى ا وىن  أمى ق  لى  ي ة مىار  ل ى لي ةىن   معانعم لا أرا،ىا الألىام  حتىي   ىا أميى 

المدف  ل ار: قد قدمث نة ا رأمم رأة د  ليهم ل جيئم  هىم. قىار:   راد  رلع ىم أردت أر 
 أقتا لت  ر: أنا رلا ال  ر. ارجا  لفئ ا  ال ا ! ل جا  لام ميد  ليي حتي قتا.
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 ]  م ةا،أل  لي مار[

 

مىا أم المىؤم ين! لى  قمىث ل وىانث  ىين  ىكا ال جىا ر ىين ال ىا   روار م رار  لي ةا،أل   ل ىار: 
قالث قد ل  ث من جهازي  رأنا أرمد الن . قار: ليدلا  ليم  عا در م أن  تي در مين  قالث: 
ليام   ى أنا لا  م من واحبم؟ أما راد ل ددت أني م  ا لا   ارف من   ا، ي  ر نا أطيى  

 حماي  ل ط حي لا البن .

 

 ة مار[] م تا 

 

رأقىىام ة مىىار مناوىى ا، أر يىىين م مىىا،. رقتىىا  ث تىىا ةألىى ف لياىى    يىىث مىىن  ي النفىى  سىى   خمىى  
 رثوث ر  ر   ا ن ثوث رثمانين س    رقيا سث رثمانين س   

رفار الكمن   ل ا قتاي: منمد  ن أ ا  ع   رمنمد  ن أ ا حكم    را ن حزم  رقيا ف انى   ىن  ألى  
الخزاةا  رةبد ال حمن ا ن ةدم  البا ي  رس دار  ن حم ار  رأقام  التفيبا  رةم ر  ن النم 

ثوثا، لم مدلن  رح   دل ي حعيم  ن حزام  رجبي   ن م يم  رح م    ن ةبد اليزى  رةم ر  ن 
ة مار ا  ي. ردلن  المدم   ليو، لا م فىا ميى ا  نىم ف فى   روىاي ةايىي  ىؤ ه انر يى . رقيىا 

 ر ي  قد واي ةايي  لدلن  غي  ووف.لم مصا ةايي  رقيا أحد ان
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رفانىىث أمامىىي اث تىىا ةألىى ف سىى    رحىى  ة مىىار  ال ىىا  أمامىىي فاهىىا    ال ىى   انرلىىي  ر ىىا سىى   أر ىىا 
رةأل رر  لإني ح   ال ا  ةبد ال حمن  ن ة ا  رال    التا قتا ليها  لإني ح   ال ا  ةبىد اد 

الىكف ر سىبي : ةمى ر رةمى  رخالىد رأ ىار   ن ةبا   ر ىا سى   خمى  رثوثى ر  رفىار لىي مىن ال لىد
 رال ليد رسييد رةبد المام.

 و   ة مار  ن ة ار:

رفىىار ة مىىار  ىىن ة ىىار م   ةىىا،  ح ىىن ال جىىي  رقيىى  البألىى ف  ف يىى  الانيىى   ةليمهىىا  أسىىم   ةلىىيم 
 الع اد    ييد ما  ين الم عبين  ف ي   ي  ال أ   أس اني مألدردف  الك    مص   لنيتي.

 ة مار:رفار ةمار 

 ةاي اليمن مياي  ن م ي  التميما. -1

 رةاي مع  ةبد اد  ن ةم ر الن  ما   -0

 رةاي  مكار ج م   ن ةبد اد البفاا.  -3

 رةاي ال ا،ف ال اسم  ن ر يي  ال   ا  -4

 رةاي الع ل  أ ا م سي ان ي ي  -5

 رةاي البص ف ةبد اد  ن ةام   ن ف مز   -6

  ن سيد  ن أ ا س ح. رةاي مص  ةبد اد  -7

 رةاي الألام ميارم   ن أ ا س يار  ن ح  .  -8
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 رفار ال  هاه لا أمام ة مار أمي  المؤم ين:

ةاا  ن أ ىا طالى   رةبىد اد  ىن م ىي د  رأ ىا  ىن فيى   رزمىد  ىن ثا ىث  رأ ىا م سىي ان ىي ي  
رسىىامار  ىىن ر ييىى   رةبىىد اد  ىىن ةبىىا   رأ ىىا الىىدرداه  رأ ىىا سىىييد الخىىدري  رةبىىد اد  ىىن ةمىى  

 البا اا

 ن14/ ص  0نا  -ر كا سياإ ا ن انثي  لا فتا ي المأله ر العاما لا التارمو 

را ىىن انثيىى  مىىن فبىىار مىىؤرخا أ ىىا ال ىى    ر ىى  اقىىدم مىىن ا ىىن ف يىى  رالىىك با رننىى  م ممىىن   ىىا ا 
ل ى ا    أنىي أدمي  ال ا   التغ ي  ةاي الن ا، ... رسياإ ا ن انثي  ر ر فار ليي  ي  التيص  ا

 خ يف جدا،.. ل د ررى ما و حث  ي ال رامات الصنين  لا الفما ...

 م  ر ا ن انثي :

 

  ف  م تا ة مار

رقىىد  ف نىىا سىىب  م ىىي  ال ىىا   لىىي قتىىا ة مىىار  رقىىد   ف ىىا ف يىى ا، مىىن انسىىبا  التىىا جياهىىا ال ىىا  
 لم را تداه الفى أف ةايىي  رمي   لي قتاي لياا دةث  لي  لم  رنكف  اآلر فيف قتا رما فار  ده 

 قبا قتاي.

 لعار من  لم:

أر   و، من   ا الصدق  قىدم  هىا ةاىي ة مىار ل  بهىا لىبي    ىا النعىم  لباى   لىم ةبىد   -1
 ال حمن  ن ة ا  ل خك ا رق مها  ين ال ا  رة مار لا الدار.
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ة مار ر   قيا: رفار أرر من اجت أ ةاي ة مار  الم    جبا   ن ةم ر ال اةدي  م   ي  -0
لا نادي ق مي ر يدق جامي   ل ام ل د ال  م  ل ار جبا : لم   درر ةاي رجا ليا فكا رفىكا؟ ثىم 
قىىار لي مىىار: راد نطىى حن  ىىكق الفاميىى  لىىا ة  ىىم أر لتتىى فن   انتىىم  ىىكق الخبي ىى : مىى رار را ىىن 

م  دمىي  لىاجت أ ةام  را ن سيد  م هم من نزر ال ى  ر  كمىي رأ ىاح رسى ر اد  وىاي اد ةايىي رسىا
 ال ا  ةايي  رقد   دم ق ر ةم ر  ن الياص لي لا خ بتي.

قيا: رخ   م ما، ر يدق ةصا فىار ال بىا  وىاي اد ةايىي رسىام  رأ ى   عى  رةمى  مخ بى ر  -3
 ةايها  ل خكق جهفاق الغ اري من مدق رف   ا ةاي رفبتي اليم ي ل ما لا  لم المعار   فا .

المدم ى  مىن الصىنا   ر يى  م  لىي مىن  اآللىاإ مى هم:  ر أرد ىم رقيا: فت  جمىا مىن أ ىا  -4
الفهاد لهام ا  ليي لإر دمن منمد  واي اد ةايي رسام  قد أل دق خاي تعم ل قيم ق. لاختا ث 
قاىى   ال ىىا  ةاىىي مىىا   ىىدم  فىى ق  رجىىاه المصىى م ر  فمىىا  ف نىىا   لىىي المدم ىى   لخىى ا  لىىيهم ةاىىا 

ا م ليىىادرا ثىىم رجيىى ا  لامىىا رجيىى ا ان اىى   لىىيهم منمىىد  ىىن رمنمىىد  ىىن م ىىام   فمىىا   ىىدم  لعامىى
م ام  ل  لهم ةن سب  ة د م  ل خ ج ا وني   لا أنب    روىاص رقىال ا: رجىدنا  ىوم ة مىار 
 الب م  ةاي  يي  من   ا الصدق   ل تأل ا متاةىي ل جىدنا ليىي  ىكق الصىني   مى م  ليهىا  فاىد ةبىد 

 ىن البيىاق رحب ىهم رحاى  رؤرسىهم رلنىا م روىا  ال حمن  ىن ةىدم  رةمى ر  ىن النمى  رةى رف 
  ي هم.

رقيىىا:  ر الىىكي أخىىكت م ىىي الصىىني   أ ىى  انةىى ر ال ىىاما  لامىىا رأرق سىى ل ق ةىىن م ىىي ف   -5
ر ا ميي فتا  ل ار:  . ل  ل ق لا أي  اه     لتغي  فومي  ل نع رق رلتأل ق رأخكرا العتا  

د أ ا مص  أخب را  ىكلم منمىد  ىن م ىام  رقىال ا م ي رةادرا رةاد الع لي ر رالبص م ر. لاما ةا
لي: قد فام ا ةايا، ررةدنا أر معامي  رفام ا سيد  ن أ ا رقاص رسييد  ن زمد ل ا :   ندخا لا 
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أم فم. رقال ا لمنمد ا ن م ام  لين   ما ةاا ة د ة مار  يد الله   ل ةىد م  ىكلم  لىدخا 
صىىى مين ةايىىىي  رة ىىىدق مىىى رار  ل ىىىار: دة ىىىا ةاىىىا رمنمىىىد  ىىىن م ىىىام  ةاىىىي ة مىىىار لاسىىىت  نا لام

أفامهىىم. ل ىىار ة مىىار: اسىىعث لىى  اد لىىاي! مىىا أنىىث ر ىىكا انمىى ؟ اخىى ا ة ىىا! لخىى ا مىى رار: 
رقار ةاا رمنمد لي مار ما قار المص م ر  ل ق م  ىاد: مىا فتبتىي ر  ةاىم لىا  ىي. ل ىار منمىد: 

ايىىي  الخولىى   لي لىى ا الألىى  وىىدإ   ىىكا مىىن ةمىىا مىى رار  ردخىىا ةايىىي المصىى م ر لاىىم م ىىام ا ة
ليهم  ر عام ا لكف  ا ن ةدم  مىا ليىا ةبىد اد  ىن سىيد  الم ىامين رأ ىا الكمى  را سىتئ ار لىا 
الغ ا،م  لإ ا قيا لي لا  لىم قىار:  ىكا فتىا  أميى  المىؤم ين. ر فى را  ىيئا، ممىا أحىدث  المدم ى   

ا ن م ام  رفم ا ل ىا ال ىزرق ةىن   رقال ا لي: رخ ج ا من مص  رننن ن مد قتام ل دنا ةاا رمنمد
فا ما  عام ىا ليىي  ل جي ىا  لىي  ودنىا ل أم ىا  ومىم رفتا ىم رةايىي خا مىم  ى م  ةبىد اد  فاىدنا 

 رالم ا    ا رط ر النب .

لناىىىف ة مىىىار أنىىىي مىىىا فتىىى  ر  أمىىى  ر  ةاىىىم. ل ىىىار ةاىىىا رمنمىىىد: وىىىدإ ة مىىىار. قىىىار  -6
ليفتىىى أ ةايىىىم رمبيىىى   ومىىىم رجمىىىو، مىىىن الصىىىدق   المصىىى م ر:لمن فتبىىىي؟ قىىىار:   أدري. قىىىال ا:

رم  م ةاي خا مم رمبي   لي ةامام  هكق انم ر اليليمى  رأنىث    ياىم؟ قىار: نيىم. قىال ا: مىا 
أنث    وادإ أر فا    لإر ف ث فا  ا، ل د استن  ث الخاا لما أم ت  ىي مىن قتا ىا  غيى  حى   

 م ةن  كا انم  ر  اتم رخب    انتم  ر ر ف ث وادقا، ل د استن  ث أر  خاا ن  م ل ي
ر  م بغا ل ا أر نت ي  كا انم   يد من    ا انمى ر درنىي ل ىي ي ر  اتىي  لىاخاا ن  ىم م ىي فمىا 
خايم اد! ل ار:   أنىزق قميصىا، أل ى يي اد  رلع ىا أ ى   رأنىزق. قىال ا: لى  فىار  ىكا أرر  نى  

ل ىى ا م صىى لين حتىىي نخايىىم أر ن تاىىم أر  انىى   بىىث م ىىي قبا ىىا  رلع ىىا رأم ىىاي  تىى   ثىىم  يىى د ر 
أرراح ا  ىاد  يىالي  ر ر م يىم أوىنا م رأ اىم قا ا ىا م حتىي نخاىص  ليىم. ل ىار: أمىا  ر أ بى أ 
مىىن خولىى  اد لال تىىا أحىىى   لىىا مىىن  لىىم  رأمىىىا قىى لعم   ىىا ا ر مىىن م ي ىىىا لىىإنا    مىى  أحىىىدا، 
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تىىالعم لعتبىىث  لىىي انج ىىاد ل ىىدم ا ةاىىا أر   تىىالعم  لمىىن قىىا اعم لبغيىى  أمىى ي قا ىىا  رلىى  أردت ق
 لن ث  بي  أط الا. رف  ت انو ات رالاغط.

ل ىىام ةاىىا لخىى ا رأخىى ا المصىى مين رم ىىي ةاىىا  لىىي م زلىىي  رحصىى  المصىى م ر ة مىىار   -7
رفتىى   لىىي ميارمىى  را ىىن ةىىام  رأمىى اه انج ىىاد م ىىت فد م رمىى م  م  اليفىىا ر رسىىار الف ىى د  ليىىي. 

م لا أ ا الألام مزمد  ن أسد ال  ى ي جىد خىال   ىن ةبىد اد ال  ى ي لتبيىي لت  ص  ي ميارم   ل ا
خا  ف ي   ل ار  هىم  لىي ة مىار  لامىا فىان ا  ى ادي ال ى ى  اغهىم قتىا ة مىار ل جيى ا. رقيىا:  ىا 
سىىار مىىن الألىىام حبيىى   ىىن م ىىام  ال هىى ي  رسىىار مىىن البصىى ف مفا ىىا  ىىن م ىىي د ال ىىاما  لامىىا 

م وىى ارا،   احيىى  المدم ىى  أ ىىا م قتىىا ة مىىار ل جيىى ا  رفىىار ة مىىار قىىد روىىا ا ال  ىىكف رنزلىىث م ىىدمته
استألىىار نصىىناهق لىىا أمىى ق  ل  ىىاررا ةايىىي أر م سىىا  لىىي ةاىىا م اىى   ليىىي أر مىى د م رمي ىىيهم مىىا 
م فيهم لي ارلهم حتي م  يي  مدادق. ل ار:  نهم   م با ر التياا  رقد فىار م ىا لىا المى ف انرلىي 

ة هم ما س ل ي رطارلهم ما طارل ي  لىإنهم قى م  غى ا ةايىم ر  ةهىد لهىم. ما فار. ل ار م رار: أ
لدةا ةايا، ل ار لي: قد   ى ما فار من ل ا  رل ث  م هم ةاي دما  لاردد م ة ا لإنا أة يهم 
ما م مدرر من الن  من ن  ا ر ي ي. ل ىار ةاىا: ال ىا   لىي ةىدلم أحى ا مى هم  لىي قتاىم  ر  

ف ىث أة يىتهم أر ، ةهىدا، لاىم  ىف  ىي لىو  غ نىا  ىكق المى ف لىإنا مي ىيهم م ف ر     ال فا  رقد  
ةام الن . ل ار: أة هم ل اد نلين لهىم. لخى ا ةاىا  لىي ال ىا  ل ىار لهىم: أمهىا ال ىا   نعىم 
 نما طابتم الن  رقد أة يتم ق رقد زةم أني م صى عم مىن ن  ىي. ل ىار ال ىا : قبا ىا لاسىت ث  م ىي 

  ر درر ليا. لدخا ةايي ةاا ل ةامي ل ار: اف    ي ا ر ي هم أجو، لىإنا   ل ا لإنا   ن في  
أقدر ةاي أر أرد ما ف   ا لا م م راحد. ل ار ةاىا: أمىا مىا فىار  المدم ى  لىو أجىا ليىي رمىا  ىا  
ل جاي رو ر أم ي. قار: نيم  ل جا ا ليما لا المدم   ثوث  أمام  ل جا ي  لىي  لىم  رفتى   يى هم  

اي رد فا ملام  رةزر فىا ةامىا ف  ى ق  لعىف ال ىا  ة ىي  لفيىا مت  ىا لا تىار رم ىتيد فتا ا، ة

موقف الصحابة في فتنة عثمان

97 لالطالع على مقاالت واخبار الشيخ حسن المالكي وكتبه وابحاثه على 
www.al-maliky.com



 ال وح را خك ج دا،  لاما م ث انمام ال وث  رلم مغي   يئا، ثار  ي ال ا   رخ ا ةم ر  ىن حىزم 
اننصىىاري  لىىي المصىى مين لىى ةامهم النىىار  ر ىىم  ىىكي خألىى   ل ىىدم ا المدم ىى  رطابىى ا م ىىي ةىىزر 

ملالمهم. ل ار: راد لىت يان أر لىتخاين أر لت ىتان. لى  ي ةاىيهم رقىار:   أنىزق سى  ا ، ةمالي ررد 
سىى  ا يي اد. لنصىى رق را ىىتد النصىىار ةايىىي  ل رسىىا  لىىي ةاىىا رطانىى  رالز يىى  لن ىى را  ل  ىى ا 
ةاىىيهم ل ىىار: مىىا أمهىىا ال ىىا  اجا ىى ا. لفا ىى ا المنىىار  رالم ىىالم. ل ىىار لهىىم: مىىا أ ىىا المدم ىى  

اد رأسىى لي أر من ىىن ةاىىيعم الخولىى  مىىن  يىىدي  ثىىم قىىار: أنألىىدفم  ىىاد  ىىا  يامىى ر  أسىىت دةعم
أنعىىىم دةىىى  م اد ة ىىىد مصىىىا  ةمىىى  أر مختىىىار لعىىىم رمفميعىىىم ةاىىىي خيىىى فم؟ أ   لىىى ر  ر اد لىىىم 
م تف  لعم ر  تم ةايي رأنتم أ ا ح ي؟ أم    ل ر:  ار ةاىي اد دم ىي لاىم مبىار مىن رلىا الىدمن 

م مئىىك؟ أم    لىى ر: لىىم معىىن أخىىك  ةىىن مألىى رف  نمىىا فىىار معىىا  ف ل فىىا اد انمىى    ا لىىم مت ىى إ أ اىىي 
ةصتي رلم مألارررا لا اإلمام ؟ أم    ل ر:  ر اد لم ميام ةاقب  أم ي! رأنألدفم  ىاد أ يامى ر لىا 
من سىا    خيى  رقىدم خيى  قدمىي اد لىا مىا م جى  ةاىي فىا مىن جىاه  يىدي أر مي لى ا لىا ل ىاها! 

    تاى نا لإنىي   منىا    قتىا ثوثى : رجىا زنىي  يىد  حصىاني  أر ف ى   يىد  ممانىي  أر قتىا  لمهو، 
ن  ا،  غي  ح   لإنعم   ا قتاتم نا رفيتم ال يف ةاي رقا عم ثىم لىم م لىا اد ةى عم ا خىتوا 

 أ دا،.

 ] رد م ةايي/ الم الم رالمنار : ر   لا العاما رلا جمه ف خ   الي   أم ا،[

: أما مىا  فى ت مىن اسىتخارف ال ىا   يىد ةمى  ثىم رلى ي لىإر فىا مىا وى ا اد خيى ف  رلعىن اد قال ا
جياىىم  ايىى  ا تاىىي  هىىا ةبىىادق  رأمىىا مىىا  فىى ت مىىن قىىدمم رسىىا م مىىا رسىى ر اد  وىىاي اد ةايىىي 
رسام  ل د ف ث فكلم رف ث أ و، لا  مى   رلعىن أحىدثث مىا ةامتىي ر  نتى ي  قامى  النى  ةايىم 

  ت   ةاما، قا و، مخال  ال
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رأما ق لم:  ني   منا    قتا ثوث   لإنا نفد لا فتا  اد قتىا  يى  ال وثى  الىكمن سىميث  قتىا 
من سيي لا انرض ل ادا،  رقتا من  غي ثم قا ا ةاي  غيي  رقتا مىن حىار درر  ىاه مىن النى  

ن ن  ىم مىن ظامىث  رم يي رقا ا درني  رقد  غيث رم يث رحاىث درنىي رفىا  ت ةايىي رلىم   ىد مى
رقد  م عث  اإلمارف ةاي ا  لإر زةمث أنم لم  عا  نىا ةايىي لىإر الىكمن قىام ا درنىم رم يى ي م ىا 

  نما م ا ا ر لتم عم  اإلمارف  لا  خايث ن  م  نص ل ا ةن ال تار ميم!

ل عث ة مار رلزم الدار رأمى  أ ىا المدم ى   ىال ج ق رأق ىم ةاىيهم  ل جيى ا    الن ىن  ىن ةاىا 
 ا ن ةبا  رمنمد  ن طان  رةبد اد  ن الز ي  رأ با ا، لهم  راجتما  ليي نا  ف ي  ر 

لعانث مدف النصىار أر يىين م مىا،  لامىا م ىث ثمىانا ةألى ف لياى  قىدم رفبىار مىن انمصىار لى خب را 
  خب  من  هي   ليهم من الف  د ر في ا ال ا 

ي المىىاه. ل رسىىا ة مىىار  لىىي ةاىىا سىى ا، لي ىىد ا حىىال ا  ىىين ال ىىا  ر ىىين ة مىىار رم يىى ق فىىا  ىىاه حتىى
ر لىىي طانىى  رالز يىى  رأزراا ال بىىا  وىىاي اد ةايىىي رسىىام   نهىىم قىىد م يىى نا المىىاه لىىإر قىىدر م أر 

   سا ا  لي ا ماه لاليا ا.

لعار أرلهم  جا   ةاا  رأم حبيب  زرا ال با  واي اد ةايي رسام  لفاه ةاىا لىا الغاى  ل ىار: 
 يا ر   مألبي أم  المؤم ين ر  أم  العىال من  لىو    يى ا ةىن  ىكا ال جىا ما أمها ال ا   ر الكي  

 الماه ر  المادف  لإر ال رم رلار  لت س  لت يم ر   ا!

 ل ال ا:   راد ر  نيم  ةين! ل مي  يمامتي لا الدار   نا قد نه ث ررجيث 

 هارجاهت أم حبيب  ةاي  غاٍ  لها مألتما  ةاي  دارف ل    ا رجي  غات
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ل الىىث:  ر روىىاما   ىىا أميىى  ة ىىد  ىىكا ال جىىا  ل حببىىث أر أسىى لي ة هىىا لىىئو  هاىىم أمىى ار انمتىىام 
 رانراما.

ل ال ا: فا     رق ي ا حبىا البغاى   ال ىيف  ل  ى ت رفىادت   ى ط ة هىا  لتا ا ىا ال ىا  ل خىكر ا 
 ر  ب ا  ها  لي  يتها.

ا  يامى ر أنىا ا ىت مث  ئى  ررمى   مىالا ل   ا ة مىار م مىا، ل ىام ةاىيهم ثىم قىار: أنألىدفم اد  ى
 لي تيك   ها لفياث ر ا،ا ليها ف جا من الم امين؟

قال ا: نيم. قار: لام  م يى نا أر أ ى   م هىا حتىي أل ى  ةاىي مىاه البنى ؟ ثىم قىار: أنألىدفم  ىاد 
 ا  يام ر أنا ا ت مث أرض فكا لزد ها لا الم فد؟ قيا: نيم. قار: لها ةامتم أر أحدا، م ىا 

 مصاا ليي قباا؟ أر

ثىىم قىىار: أنألىىدفم  ىىاد أ يامىى ر أر ال بىىا  وىىاي اد ةايىىي رسىىام  قىىار ة ىىا فىىكا رفىىكا؟ أ ىىياه لىىا 
   ني.

 ل ألا ال ها لا ال ا  م  ل ر: مهو، ةن أمي  المؤم ين. ل ام ان ت  ل ار: لياي مع   ي ر عم.

 رخ جث ةا،أل   لي الن  راستتبيث أخا ا منمدا، ل  ي

 لئن است يث أر من مهم اد ما منارل ر نليان. ل الث: راد

ل ار لي ح لا  العا  :   تتبيم أم المؤم ين لو  تبيها ر تبا  ؤ ار الي    لىي مىا   منىا؟ ر ر 
  كا انم   ر وار  لي التغال   ابم ةايي     ةبد م اا.

 ثم رجا ح لا   لي الع ل  ر   م  ر:
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 ر الخول  أر  زر ةفبث لما مخ ض ال ا  ليي ... م رم  

 رل  زالث لزار الخي  ة هم ... ر ق ا  يد ا   ،  ليو

 رفان ا فاليه د رفال صارى ... س اه فاهم فا ا ال بيو

 ر ا  طان  رالز ي  ما ل ا ةاا رأم حبيب  لازم ا  ي  هم ر  ا ة مار م  يي  ر حزم لا الغ وت.

ق أر منىى   ال ىىا   رفىىار ممىىن لىىزم البىىا   ل  ىى ا ة مىىار ةاىىي ال ىىا  لاسىىتدةي ا ىىن ةبىىا  لىى م  
 ل ار: جهاد  ؤ ه أح   لا من الن . ل ق م ةايي لان ا .

قار ةبد اد  ن ةبا   ن أ ا ر يي : دخاث ةاي ة مار ل خك  يدي ل سمي ا فوم من ةاىي  ا ىي  
ن لمىى هم مىىن م ىى ر: مىىا   تلىى رر  ىىي؟ رمىى هم مىىن م ىى ر: انلىى را ة ىىي أر م اجىىا. قىىار: لبي مىىا ننىى

راق  ر    م  طان  ل ار: أمن ا ن ةدم ؟ ل ام  ليي ل اجىاق ثىم رجىا ا ىن ةىدم  ل ىار نوىنا ي: 
    ت ف ا أحدا، مدخا ةاي ة مار ر  مخ ا من ة دق.

ل ار لا ة مار:  كا ما أم   ي طان   الاهم اف  ا طان  لإني حما ةاا  ؤ ه رألبهم ةاا! راد 
 ر م  م دمي! نا نرج  أر مع ر م ها و  ا، رأ

 قار: ل ردت أر أخ ا لم ي نا حتي أم  م منمد  ن أ ا  ع  لت ف نا أخ ا.

 رقيا:  ر الز ي  خ ا من المدم   قبا أر م تا ة مار  رقيا: أدري قتاي. -8

رلما رأى المص م ر أر أ ا الم سم م مدرر قصد م رأر مفميى ا  لىم  لىي حفهىم مىا مىا  -9
 ا:   مخ ج ا مىن  ىكا انمى  الىكي رقي ىا ليىي    قتىا  ىكا ال جىا  اغهم من م ي  أ ا انمصار قال

ليألىىتغا ال ىىا  ة ىىا  ىىكلم. ل امىى ا البىىا  لمىى يهم الن ىىن را ىىن الز يىى  رمنمىىد  ىىن طانىى  رمىى رار 
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رسييد  ن الياص رمن ميهم من أ  اه الصنا   راجتادرا  لزجى  م ة مىار رقىار: أنىتم لىا حىٍا مىن 
هم  لاما خ ا رر ق المص م ر رجي ا ل فبهم  ؤ ه رأق ىم ة مىار نص  ا  ل   ا  ل تح البا  لم ي

ةاي أونا ي ليدخان لدخا ا ل  ا  البىا  درر المصى مين  ل ىام رجىا مىن أسىام م ىار لىي نيىار  ىن 
ةياض  رفىار مىن الصىنا    ل ىادى ة مىار  لبي ىا  ى  م ا ىدق أر ميتىزلهم    رمىاق ف يى   ىن الصىاث 

 الع دي   هم ل تاي.

 مار ة د  لم: ادلا  لي ا قا اي ل  تاي  ي.ل ال ا لي 

 قار: لم أفن نقتا رجو، نص نا رأنتم   مدرر قتاا.

لاما رأرا  لم ثاررا  لي البا   لام مم يهم أحد م ي  رالبا  مغاى    م ىدررر ةاىي الىدخ ر م ىي  
لتىتح طىي مىا لفاؤرا   ار ل ح ق ق رال  ي   التا ةاي البىا   رثىار أ ىا الىدار  رة مىار مصىاا قىد ا

أنزل ا ةايىم ال ى  ر لتألى ي... لمىا  ىغاي مىا سىما  مىا مخ ىيه رمىا متتيتىا  حتىي أ ىي ةايهىا  لامىا 
لىىى ل جاىىى   لىىىي المصىىىنف م ىىى أ ليىىىي  رقىىى أ: نالىىىكمن قىىىار لهىىىم ال ىىىا   ر ال ىىىا  قىىىد جميىىى ا لعىىىم 

ق   ل ىىىار لمىىىن ة ىىىد173لاخألىىى  م لىىىزاد م  ممانىىىا، رقىىىال ا ح ىىىب ا اد رنيىىىم ال فيىىىان  ر ةمىىى ار: 
 الدار:  ر رس ر اد  واي اد ةايي رسام  قد ةهد  لا ةهدا، ل نا وا   ةايي  رلم من ق ا البىا  
   ر م م اب ر ما    أةلم م ي  ل ح ا ةاي رجا أر م ىت تا أر م ا ىا  رقىار لان ىن:  ر أ ىاي 

 ا ق لىي  اآلر ل ا أم  ةليم من أم ي ل ق مث ةايم لما خ جث  ليي. لت دم ا ل ىا ا ا رلىم م ىمي
لب ز المغي ف  ن انخ    ن   م   رفار قد  يفا من الن   لا ةصا   لي ص را ة مار ر ى  ميىي 

 لا الدار  رار فز م  ر:

 قد ةامث  ات ال  رر الميا ... رالناا رانناما ال   ر
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 لتصدقن  ييتا خاياا ...  صارٍم  ي ررنٍ  مص  ر

   أست يا    أقاث قياا

    م  ر:رخ ا الن ن  ن ةاا ر 

   دم هم دم ا ر  أنا م هم ... حتي أسي   لي طمار  مام

 رخ ا منمد  ن طان  ر   م  ر:

 أنا ا ن من حامي ةايي   حد ... ررد أحزا ا، ةاي ر م ميد

 رخ ا سييد  ن الياص ر   م  ر:

 وب نا  داف الدار رالم ت راقف ...   سيال ا درر ا ن أررى ن ار 

 دار نص ف، ... نألالههم  ال    رالم ت نا، رف ا  داف ال رق لا ال

 رفار  خ  من خ ا ةبد اد  ن الز ي  لعار مندث ةن ة مار  آخ  ما فار ةايي 

رأقبا أ     م ف رال ا  منفم ر ل ار:  كا م م طا  ليي ال   ! رنادى: نما ق م ما لا أدة فم 
  41 لي ال فاف ر دة ن ا  لي ال ارن  ال : 

 م  ر:ر  ز م رار ر   

 قد ةامث  ات ال  رر الميا ... رالعف رانناما ال   ر

 أنا أررق أرر ال ةيا ...  غارٍف م ا ال  ا الألايا
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لب ز  ليي رجا من   ىا ليى  مىدةي ال بىاق ن  ى  ةى رف  ىن  ىييم الاي ىان  ل ى  ي مى رار رفى    ى  
 م رار ةاي رقبتي ل ثبتي رق ا  حدى ةابارمي  لياع م رار  يد  لم أرقص

قام  ليي ةبيد  ن رلاة  الزرقا ليدلف ةايي  ل امث لاطمى  أم   ى ا يم  ىن ةىدي  رفانىث أرفىيث ر 
مىى رار رأرفىىيث لىىي  ل الىىث:  ر ف ىىث   مىىد قتاىىي ل ىىد قتىىا  ر ر ف ىىث   مىىد أر  ايىى   انمىىي لهىىكا 

ف  ىن قبيح! لت في رأدخاتي  يتها  لي ا لها    ق  لم راستيما ا ا  ها    ا يم  يد. رنزر  لي المغيى  
انخىىى    ىىىن  ىىى م  رجىىىا  ل تىىىا المغيىىى ف  قىىىار: لامىىىا سىىىما ال ىىىا  مكف رنىىىي قىىىار:  نىىىا د ر نىىىا  ليىىىي 
راجي ر. ل ار لي ةبد ال حمن  ن ةدم : ما لم؟ ل ار: رأمث ليما م ى ال ا،م  ا  ا، مهتف ل ىار: 

  أل  قا ا المغي ف  ن انخ    ال ار  لا تايث  ي.

ا ح لهىا ردخا  ىا مىن دار ةمىٍ ر  ىن حىزم  لىي دار ة مىار حتىي راقتنم ال ىا  الىدار مىن الىدرر التى
 ماؤر ا ر  مألي  من  البا  

ر ا  ال ا  ةاي ة مار رنىد  ا رجىو، م تاىي  لانتىد  لىي رجىا  لىدخا ةايىي البيىث ل ىار: اخايهىا 
رنىىدةم. ل ىىار: رمنىىم! راد مىىا فألىى ث امىى أف لىىا جا ايىى  ر   سىىوم ر   غ يىىث ر   م يىىث ر  

ي ىىا ةاىىي ةىى ر ا م ىىك  اميىىث رسىى ر اد  وىىاي اد ةايىىي رسىىام  رل ىىث خاليىىا، قميصىىا،  رفىىيث مم
 ف انيي اد  يالي حتي مع م اد أ ا ال يادف رمهين أ ا الأل ارف! لخ ا ة ي

 ل ال ا: ما و يث؟

 ل ار: راد   م في ا من ال ا     قتاي ر  منا ل ا قتاي.

لىي: ل ىث  صىاحبا نر ال بىا  وىاي اد ةايىي رسىام  دةىا ل دخا ا ةايي رجو، من   ىا ليى  ل ىار 
 لم أر  ن ظ م م فكا رفكا رلن   يا.
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 ل جا ة ي رلارإ ال  م.

ردخا ةايىي رجىا مىن قى مم ل ىار لىي:  ر رسى ر اد  وىاي اد ةايىي رسىام  اسىتغ   لىم مى م فىكا 
 رفكا لان   ارا دما، ح اما،. ل جا رلارإ أونا ي.

م م ها م ةن قتاي ل ار: ما ق م     ا ا سيف اد ليعم  لى اد  ر سىااتم ق رجاه ةبد اد  ن سو
   غمدرق! رماعم!  ر سا انعم الي م م ى م  الىدرف  لىإر قتاتمى ق   م ى م     ال ىيف. رماعىم!  ر 
مىىدم تعم من  لىى   المو،عىى  لىىإر قتاتمىى ق ليت ف هىىا. ل ىىال ا: مىىا ا ىىن اليه دمىى  مىىا أنىىث ر ىىكا! ل جىىا 

 ة هم.

رفار  خ  من دخا ةايي ممن رجا منمد  ن أ ا  ع   ل ار لي ة مار: رماىم أةاىي اد  غ ى ؟ 
 ا لا  ليم ج م    ح ي أخك ي م ىم؟ ل خىك منمىد لنيتىي رقىار: قىد أخىزاي اد مىا ني ىا! ل ىار: 
ل ث   ي ا رلع ا ة مار رأميى  المىؤم ين  رفىان ا ما بى ر  ىي ة مىار. ل ىار منمىد: مىا أة ىي ة ىم 

رم  رلور رلور! ل ار ة مار: ما ا ن أخا لما فار أ  ي لي ب  ةايهىا. ل ىار منمىد: لى  ر ي ميا
أ ىىا  يمىىا  ىىكق انةمىىار أنع  ىىا ةايىىم  رالىىكي أرمىىد  ىىم أ ىىد مىىن قب ىىا ةايهىىا! ل ىىار ة مىىار: 

 أست ص  اد ةايم راستيين  ي! لت في رخ ا.

 رقيا:  ا طين جبي ي  مأل ص فار لا مدق. رانرر أوح.

: لامىىا خىى ا منمىىد رة لىى ا انع ىىارق ثىىار قتيىى ف رسىى دار  ىىن حمىى ار رالغىىال ا  ل ىى  ي الغىىال ا قىىار
 ندمدف ميي رف   المصنف   جاي  لاستدار المصنف راسىت    ىين مدمىي رسىالث ةايىي الىدماه  
رجاه س دار لي   ي  ل فبث ةايي ام أ ي را  ث ال ىيف  يىد ا  لى  ح أوىا يها لى طن أوىا ا مىد ا 

 أررافها رقار:  نها لعبي ف اليفز! رف   ة مار ل تاي. ررلث  لغمز
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رقيا: الكي قتاي ف ان   ن  أل  التفيبا. رفار ة مار رأى ال با  واي اد ةايي رسام   ام الايا  
م ىى ر لىىي:  نىىم    ىى  الاياىى  ة ىىدنا. لامىىا قتىىا سىى ط مىىن دمىىي ةاىىي ق لىىي  يىىالي: نل ىىيع يعهم ادن 

 .137الب  ف: 

ر مىىا ال ىى م لي صىى رق  رفىىار ة مىىار قىىد أةتىى  مىىن فىىف مىىدق مىى هم  لامىىا فىى  ي ردخىىا  امىى  لي مىىا
 س دار ف    ي  الغامار رقب  س دار ل تاي 

 ررث  قتي ف ةاي الغوم ل تاي 

 رانتهب ا ما لا البيث رخ ج ا ثم أ ا  ق ةاي ثوث  قتاي 

 لاما خ ج ا رث   وم ة مار ةاي قتي ف ل تاي 

 ا حتي أخكرا ما ةاي ال  اه رثار ال  م ل خكرا ما رجدر 

 رأخك فا  م التفيبا موهف، من ةاي نا،ا   ل   ي  وم لي مار ل تاي 

ر  ىىادرا: أدرفىى ا  يىىث المىىار ر    ىىب  ا  ليىىي  ل ىىما أوىىنا   يىىث المىىار فومهىىم رلىىي  ليىىي    
انتهب ق رمىىاا   ار ىىار  ل ىىال ا: ال فىىاه لىىإر ال ىى م  نمىىا منىىارل ر الىىدنيا! له  ىى ا  رأ ىى ا  يىىث المىىار لىى

 ال ا .

رقيا:  نهم ندم ا ةاي قتاي. رأما ةم ر  ن النم  ل ث  ةاي ودرق ر ي رم  ل ي ي   ا طي ات  
قار: ل ما ثوث م ها لإنا طي تهن  ماق د  يالي  رأمىا سىت اما فىار لىا وىدري ةايىي. رأرادرا ق ىا 

 رأسي ل قيث نا،ا  ةايي رأم الب ين لصنن رف  ن ال ج ق.

 ةدم : ا  ف ق.ل ار ا ن 
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رأقبا ةمي  ا ىن فىا يه ل ثى  ةايىي لع ى  فىايا، مىن أفىوةي رقىار: سىف ث أ ىا حتىي مىات لىا 
 ال فن.

رفار قتاي ل مانا ةأل  خاث من  ي النف  س   خم  رثوثين م م الفمي   رفانث خولتي اث تا 
انا ةألى ف خاىث مىن ةأل ف س      اث ا ةأل  م ما،  رقيا:    ثماني  أمىام  رقيىا:  ىا فىار قتاىي ل مى

 ي النف  س   سث رثوثين  رقيا:  ا قتا أمام التأل م  رفىار ةمى ق اث تىين رثمىانين سى    رقيىا: 
 ثمانيا، رثمانين س    رقيا:   يين س    رقيا: خم ا، رسبيين س    رقيا: ستا، رثمانين س  .

  ف  الم فا الكي دلن ليي رمن واي ةايي

دلن  ثم  ر حعيم  ن حزام ال   ا رجبي  ا ن م يم فامىا ةايىا، لىا قيا:   ا ة مار ثوث  أمام   م
أر م  ر لا دل ىي  ل يىا  لامىا سىما مىن قصىدق  ىكلم قيىدرا لىي لىا ال  مى   النفىارف  رخى ا  ىي 
نىىا  م ىىي  مىىن أ اىىي ر يىى  م  رلىىيهم الز يىى  رالن ىىن رأ ىى  جهىىم  ىىن حكم ىى  رمىى رار   ىىين المغىى   

ر المدم ى  م ىمي حىم ف فى   ر ى  خىارا الب يىا  لصىاي ةايىي راليألاه  ل   ا  ي حا، ا، مىن حي ىا
 جبي   ن م يم  رقيا: حعيم  ن حزام 

رقيا: م رار  رجاه نا  من اننصار ليم ي ا من الصوف ةايىي ثىم   فى  م خ لىا، مىن ال ت ى . رأرسىا 
ةاا  لي من أراد أر مى جم سى م ق ممىن جاى  ةاىي ال  مى  لمىا سىما  هىم لمى يهم ة ىي  ردلىن لىا 

 م ف ف .ح

لاما ظه  ميارم   ن أ ا س يار ةاي ال ا  أم   كلم النا،ط لهدم رأدخا لا الب يىا رأمى  ال ىا  
 لدل  ا أم ا هم ح ر قب ق حتي ا صا الدلن  م ا   الم امين.

 رقيا:  نما دلن  الب يا مما ماا حم ف ف .
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مىن أوىنا ي. قىار: رقيا:  هد ج از ي ةاا رطان  رزمىد  ىن ثا ىث رفيى   ىن مالىم رةامى  مىن ثىم 
 رقيا لم مغ ا رف ن لا ثيا ي ا ى.

 

 ن324/ ص  1نا  -م را الك    -

 سياإ الم ي دي ةن ة مار رأخبارق

  است  اه ما أل دناق م ا :

 ة مار رأ ا  ر .. ل د أل د لا ن  ن  العبار رة مار رس كف ق م   دا، ل  لين

 كف ق م   دا، ل  لينة مار رةمار.. رقد أل د لا ن  ن  العبار رة مار رس 

 

  ف  ن بي رلما من أخبارق رسي ق

 ن بي رأر دق

   ة مىار  ىن ة ىار  ىن أ ىا اليىاص  ىن أميى   ىن ةبىد  ىم   ىن ةبىد م ىاا  رمع ىي  ى  ا ةبىد اد  
رأ ىىا ةمىى ر  ران اىى  م همىىا أ ىى  ةبىىد اد   ر أمىىي أربر ى   ىىث ف مىىز  ىىن جىىا    ىىن حبيىى   ىىن ةبىىد 

بد اد  انفب   رةبىد اد  انوىغ   أمىي مىا رقيى    ىث رسى ر الا ىي وىاي  م   رفار لي من ال لد: ة
اد ةايي رسام رأ ىار  رخالىد  رسىييد  رال ليىد  رالمغيى ف  رةبىد الماىم  رأم أ ىار  رأم سىييد  رأم 
ةمىى ر  رةا،ألىى   رفىىار ةبىىد اد  انفبىى  ما ىى   ىىالم  ا لفمالىىي رح ىى ي. رفىىار ف يىى  التىىزرا  ف يىى  

ىى  ر   قىىد حمىىا ة ىىي أوىىنا ن النىىدم  ةىىدف مىىن ال ىى ن  ررلىىا لب ىىا  ال ىىوإ  رفىىار ىى  ص  أحب أ ىىار أ ىب
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ىى  ر   خىىيو،. رقتىىا لىىا زمىىن ميارمىى  رفىىار ال ليىىد وىىاح   ىى ا   مىى رار معىى  ر ي  ىىا. رفىىار سىىييد أحب
رلت ف رمنفن ر. رقتا أ  ق ر   مخاَّ ن ال جي سع ار ةايىي منص ىبَّغات راسىي . ر اى  ةبىد الا ىي انوىغ  

 ن ستا، رسبيين ةاما، ن! فكا ر   خ   رالص ا  ستا، أر سبي  أة امن. ل   ق دمىم لىا ةي ىي  من ال
 لعار  لم سب  م  ي  رةبد المام مات وغي ا، ر  ة   لي.

 و ا ي

رفار ة مار لا نهام  الف د رالع م رال ماح  رالبكر لا ال  م  رالبييد. ل ام ةمالني رف ي  من 
ا  ي لا لياي. ر  ي ليدارق لا المدم ى  ر ىيد ا  ىالنف  رالعسابى   رجيىا أ ا ةص ق ط م تي  ر  سَّ ب 

 أ  ا ها من ال اا رالي  بة   راقت ي أم ا ، رج انا، رةي نا،  المدم  .

 

 ال  رف لا ةهد ة مار:

 ث ر ي نث رف ة مارن

 

 ر ف  ةبد اد  ن ةتب  :

 أر ة مار م م قتا فار لي ة د خازني من المار

 ا،  ألف دم ارخم  ر رم -1

 رألف ألف در م   -0

 رقيم  فياةي   ادي ال ن  ى رحن ى يبن ر ي  ما ما،  ألف دم ار   -3
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 رخاف خ يبو، ف ي ا، ر  و،.  -4

 ث رف الز ي   ن الي ام

 رلا أمام ة مار اقت ي جماة  من الصنا   ال ِّي اق  رالن ر:

ر ى  سى   اث تىين رثوثىين  -لى  لىا  ىكا ال قىث م هم الز ي   ن الي ام    ي دارق  البص ف  ر ا الع  
نزلهىىا التفىىار رأر ىىا  انمىى ار رأوىىنا  الفهىىاز مىىن البنىى مين ر يىى  م  را ت ىىي أم ىىا،  -رثا ما،ىى  

دررا،ً،  مصىى  رالع لىى  راإلسىىع درم   رمىىا  ف نىىا مىىن دررق رفىىياةي لمياىى م  يىى  مفهىى ر  لىىي  ىىكق 
 الغام ن!!!ن.

 لف دم ار ر ا  مار الز ي   يد رلا ي خم ين أ

 رخاف الز ي  ألف ل   

 رألف ةبد رأم  

 رخ  ا،  ني   ف نا من انمصار.

 ث رف طان   ن ةبيد الا ي

 رفكلم طان   ن ةبيد الا ي التيما:

 ا ت ي دارق  الع ل  المأله رف  ي  كا ال قث  المي رل   العن  اس   دار ال انيين 

   من  لم رفار  اتي من الي اإ فا م م ألف دم ار  رقيا أف 

 ر  احي  الأل اف أف   مما  ف نا 
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صِّ رال اا.  ر يد دارق  المدم   ر  ا ا  اآلج ِّ رالفس

 ث رف ةبد ال حمن  ن ة ا

 رفكلم ةبد ال حمن  ن ة ا الز  ي:

 ا ت ي دارق ررسيها  رفار ةاي م   ي ما،  ل   

 رلي ألف  يي  

 رةأل ف   ا  اف من الغ م 

 مالسيس أر ي ، رثمانين أل ا،. ر ا   يد رلا ي رن نان ثمنس 

 ث رف ق م من الصنا  

.  را ت ي سيد  ن أ ا رقاص دارق  الي ي   ل لا سمعها  ررسا ل اه ا  رجيا أةو ا  ن نل اتس

رقىىد  فىى  سىىييد  ىىن الم ىىي  أر زمىىد  ىىن ثا ىىث حىىين مىىات خاىىف الىىك   رال  ىى  مىىا فىىار مع ىى  
 ما،  ألف دم ار. ال ؤر    ي  ما خاف من انم ار رال ياق   يم  

را ت ي الم داد دارق  المدم   لا الم فا المي را  الف ا ةاىي أميىار مىن المدم ى  رجيىا أةو ىا 
   لات  رجياها مفصَّص  اللا   رالباطن.

رمات مياي  ن م ي   رخاف خم ىما،  ألىف دم ىار  ردم نىا، ةاىم ال ىا   رة ىارات  ر يى   لىم مىن 
 ار.الت ف  ما قيمتي ثوثما،  ألف دم 

 ر كا  ا  مت ا  ف ق رمع   رو ي  ليمن  مام من انم ار لا أمامي  
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 رلم معن م ا  لم لا ةص  ةم   ن الخ ا    ا فانث جادف رافن  رط م    ي  .

رح  ةم  ل ن   لا   ا ي رمفيئي  لي المدم   ست  ةأل  دم ارا،  رقار ل لدق ةبد الا ىي: ل ىد أسى ل ا 
 لا ن  ت ا لا س  نا  كا.

لبيى   -ر لىم لىا سى    حىدى رةألى من  -د  عا ال ا  أمي  م  الع ل  سيد  ىن أ ىا رقىاص رل 
ةم  منمد  ن م ام  اننصاري حايف   ا ةبد ان ها  لن إ ةايي  ا  قص  الع ل   رة فىي 

 لا م اجد الع ل  م  لهم ة ي؛لنمدق  ي هم  ر عاق  ي  

 ليزلي ر ي   لي الع ل  :

 ةمار  ن ماس  ةاي ال غ  

 ة مار  ن حن ى يبف ةاي الخ اا ر 

 -قاث: د ،ا      ةم   لعا ال وث  من  ؤ ه -رةبد الا ي  ن م ي د ةاي  يث المار  

رأمىى ق أر مياىىم ال ىىا  ال ىى  ر رم  ههىىم لىىا الىىدمن رلىى ض لهىىم لىىا فىىا مىى م  ىىاف  لفيىىا  ىى   ا 
ح يىف  لى من ةنمى   رس اق ها ليمار  ن ماسى  رالألى   انخى   ىين ةبىد الا ىي  ىن م ىي د رة مىار  ىن

 ممم  ف نا؛ رأمن    ةما رو  ا؟.

 ةمار ة مار

رالنعىم  ىى   -رقىدم ةاىي ة مىار ةمىىي النعىم  ىن أ ىىا اليىاص را  ىي مىى رار ر ي  مىا مىن   ىىا أميى  
رفىىار ةمالىىي  -ط مىىد رسىى ر الا ىىي وىىاي اد ةايىىي رسىىام الىىكي    َّ ىىي ةىىن المدم ىى   رن ىىاق ةىىن جىى ارق 

ن أ ا مني يبط ةاي الع ل   ر   ممن أخب  ال با واي اد ةايي رسىام جماة  م هم ال ليد  ن ة ب   

موقف الصحابة في فتنة عثمان

112 لالطالع على مقاالت واخبار الشيخ حسن المالكي وكتبه وابحاثه على 
www.al-maliky.com



أني من أ ا ال ار  رةبد اد   ن أ ا س  بح ةاي مص   رميارم   ن أ ا س يار ةاىي الألىام  رةبىد اد  
  ن ةام  ةاي البص ف  رو   ا  ةن الع ل  ال ليد  ن ةن بب   رر  ا سييد  ن الياص.

 ن ال ليد  ن ة ب ..326ص /  1نا  -م را الك   

 ال ليد  ن ة ب 

أر ال ليىىد  ىىن ة بىى  فىىار  -ةاىىي مىىا رري  -رفىىار ال ىىب  لىىا وىى ا ال ليىىد  ىىن ة بىى  رر مىى  سىىييد 
مأل   ما ندما،ي رمغ يي من أرر الايا  لي الصباح  لاما   ني المؤ ن ر  الصوف خ ا مت  ِّو لا 

لصىىاي  هىىم أر يىىا،  رقىىار: أ  منىى ر أر أزمىىدفم؟   و،اىىي  لت ىىدَّم   لىىي المنىى ا  لىىا وىىوف الصىىبح  
رقيا:  نىي قىار لىا سىف دق رقىد أطىار: أ ى   راسى  ا  ل ىار لىي  يى  مىن فىار خا ىي لىا الصىف 
انرر: ما  زمد  زادي الا ي من الخي . راد    اةف     ممن  ي ىم  لي ىا راليىا، رةاي ىا أميى ا،  رفىار 

  كا ال ا،ا ةتا   ن  يور ال   ا.

ال ا  ال ليد لنصبي ال ا   نصباه الم ىفد  لىدخا قصى ق متى نح  رمتم ىا    يىات لتى  ط  رخ  
     ا،:

 رل ث  ييدا، ةن مدام رقى يب   ... ر   ص ا واد ةن الخي  ميزر

 رلع  ا أرري من الخم   امتا ... رأمألا الم و   ال اح  المت ا ا

 رلا  لم م  ر الن يئ :

 . أر ال ليد أح  ُّ  اليكر هد الن يئ  م م ما ي ر ي ..

 نادى رقد  ى   ثب وو هم ... أ أزمدفم؟ ث مسو، رما مدري، 
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 ليزمد م أخ ى  رل  قبا ا ... ل  نث  ين الأل ا رال   

ا ة انم لم  زر  ف ي  حب  ا ة انم لا الصوف  رل  ... خ اَّ ب

جماةى  مىن الم ىفد رأ اة ا  الع ل  لياي  رظه  ل  ي رمدارمتي ةاي     الخم   لهفم ةايىي 
م هم أ   زم    ن ةى ا انزدى رج ىد  ز يى  انزدي ر ي  مىا  ل جىدرق سىع ار م ى فيا، ةاىي 
سىى م ق   مي ىىا  لىى م ل ق مىىن رقد ىىي  لاىىم م ىىتي ظ  ثىىم   امىى  ةاىىيهم مىىا  ىى   مىىن الخمىى   لىىانتزة ا 

دق ةاىي ال ليىد خا مي من مدق رخ ج ا من لى برس م  لىي المدم ى   لى   ا ة مىار  ىن ة ىار  لألىهدرا ة ى
أني     الخم   لاقار ة مار: رما م معما أني     خم ا؟ ل ا :  ا الخم  التا ف ا نأل  ها لىا 
الفا اي   رأخ جا خا مي لدلياق  ليي  لزج    ما ردلا لا ودرر ما  رقار:   نَّي ا ة ا  لخ جا مىن 

ة مىىار ر ىى  م ىى ر: دليىىث ة ىىدق رأ يىىا ةاىىا  ىىن أ ىىا طالىى  رفىىا الا ىىي ة ىىي رأخبىى اق  ال صىى   لىى  ي 
الأله د  رأ  اث الندرد  ل ار لي ة مىار: لمىا  ى ى؟ قىار: أرى أر  بيى   لىي وىاحبم لتن ى ق 
ر أ ةن ن  ىا  نفى  أقمىث ةايىي النىد  لامىا ح ى  ال ليىد  لإر أقاما الألهادف ةايي لا رجهي رلم مدب

لىي ةاىا  ل ىار ةاىا دةا ما ة مار: ل قامىا الألىهادف ةايىي رلىم منىدر  نفى  لى ل ي ة مىار ال ى م  
   ي الن ن: قم ما   ىا لى قم ةايىي مىا أرجى  اد ةايىي  ل ىار: مع ي يىي  يى  مىن  ى ى  لامىا نلى  
 لي امت اق الفماةى  ةىن  قامى  النىد ةايىي  ى   قِّيىا، لغ ى  ة مىار ل  ا تىي م ىي أخىك ةاىا ال ى م ردنىا 

 ىن أ ىا طالى  رفىار ممىن م ي  لاما أقبا نن ق سبي ال ليد  رقىار: مىا وىاح  معى   ل ىار ة يىا 
ر ا  -ح  :  نم لتتعام ما ا ن أ ا مني يبط ف نم    ن ي من أنث  رأنث ةا  من أ ا و    رم  

 -ق م   ين ةعاه رالاَّفن ر  من أةمار انردر  من  ود طب م   رفار  ف  أر أ اق فىار مه دم ىا  م هىا 
  رةىوق  ال ى م  ل ىار ة مىار: لىي  ل قبا ال ليد م  رلن من ةاا  لاجتك ي ةاىا ل ى    ىي انرض

 لم أر   يا  ي  كا  قار:  ا ر  ا، من  كا   ا ل   رم ا ح  اد  يالي أر مؤخك م ي.
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 سييد  ن الياص

 ن سييد  ن الياص..327/ ص  1نا  -م را الك   

 سييد  ن الياص:

الم بىى  حتىىي  ررلىىا الع لىى   يىىدق سىىييد  ىىن اليىىاص  لامىىا دخىىا سىىييد الع لىى  رالي ىىا  أ ىىي أر مصىىيد
اسيس   مىنغب  ا  رأم   غ  ب

رقار:  ر ال ليد فار نف   رج ا،  لاما أ صاث أمام سييد  الع ل  ظه ت م ي أم ر م ع ف  لاستبد 
  انم ار  رقار لا  ي  انمام أر فت   ي ة مار:

  نما  كا ال  اد ق ين ل  مم 

 ل ار لي ان ت   ر   مالم  ن النارث ال خيا:

 الا ي ةاي ا  لور سي ل ا رم افز رماح ا   تانا، لم رل  مم؟ أ فيا ما ألاه

ثم خ ا  لي ة مار لا سبيين رافبا، مىن أ ىا الع لى  لىكف را سى ه سىي ف سىييد  ىن اليىاص  رسى ل ا 
ة زبل ي ة هم  لمع  ان ت  رأونا ي أماما،   مخ ا لهم من ة مار لا سييد  ىاه  رامتىدت أمامىي 

  المدم   

 ار أم اؤق من انمصاررقدم ة ا ي ة م

 م هم ةبد اد   ن سيد  ن أ ا س  بح من مص 

 رميارم  من الألام
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 رةبد الا ي  ن ةام  من البص ف

 رسييد  ن الياص من الع ل  

ل قىىام ا  المدم ىى  أمامىىا،   مىى د م  لىىي أمصىىار م  رف ا ىى  أر مىى د سىىييدا،  لىىي الع لىى   رفىى ق أر ميزلىىي  
 م ألع ر ف ف الخ اا ر ي يا ال غ ر  لفميهم ة مار رقار: ما   رر؟حتي فت   ليي م نب   مصار م 

 ل ار ميارم : أما أنا ل اض  ا ج دي 

 رقار ةبد الا ي  ن ةام   ن ف مز: ليع م ام ؤ ما قباي أفب سم  ما قباا 

 رقار ةبد اد  ن سيد  ن أ ا س ح: لي   ع ي  ةزر ةاما لايام  ر  لي   ي ق 

  نم  ر لياث  كا فار أ ا الع ل   م الكمن م ل ر رميزل ر رقار سييد  ن الياص: 

 رقد واررا حا ا، لا الم فد لي  لهم  ي  انحادم  رالخ ض 

 لفهز م لا البي ث حتي مع ر   مُّ أحد م أر مم ت ةاي ظه  دا تي 

قار: ل ما م التىي ةمى ر  ىن اليىاص لخى ا  لىي الم ىفد  لىإ ا طانى  رالز يى  جال ىار لىا ناحيى  
  م ي

 ل ا  لي:  يالي  لي ا  لصار  ليهما 

 ل ا : ما رراهي؟

 قار: الأل   ما   ي  يئا، من الم ع     أ ي  ي رأم ق  ي 
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رجاه ان ت  ل ا  لي:  ر ةاماعم الكي قمتم ليي خ باه قد رد ةايعم رأم   تفهيزفم لا البيى ث 
 ر عكا ر عكا  

 ما قم ا ليي خ باه  لعيف رقد قم ا؟!ل ار ان ت : راد  ل د ف ا نألع  س ه سي  ي ر 

 رامبمن الا ي ةاي  لم ل   أنا أن دبتن ال     رأن يث الله  ل ب تي  لي الع ل  حتي أم يي دخ لها 

 ل ا  لي: لي دنا حاجتم التا    م  م لا س  ي

 قار: ل سا انا   ا، ما،  ألف در م 

 ين أونا ي  رخ ا  لي الع لى  ل ىب  قار: ل سا ي فا راحد م هما خم ين ألف در م  ل  مها 
 سييدا،  رويد الم ب  رس ي ي لا ة  ي ما رفيي  يد 

ثم قار: أما  يد  لإر ةاماعم الكي أنع  م  يدم  رسى ه سىي  ي قىد رد ةاىيعم  رأمى   تفهيىزفم لىا 
 البي ث  لبامي نا ةاي أر   مدخاها  

 لباميي ةأل ف   ا من أ ا الع ل 

 مىىد المدم ىى  أر معىى   لا ىىا سىىييدا،   اقصىى  لىى خب ق  ىىالخب   لانصىى ا  لىىي رخىى ا رافبىىا، متخ يىىا، م
 المدم   

 رفت  ان ت   لي ة مار:

أنىىا راد مىىا م ي ىىا ةاماىىم الىىدخ ر ل   ىىد ةايىىم ةماىىم  رلعىىن ل ىى ه سىىي  ي لي ىىا ر ىىدف ةكا ىىي  
 لا ي   لي ةمام م نب أحببث 

   ل ل ق لعت   ليهم: انل را من فار ةاماعم أمام ةم   ن الخ ا
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قن.  ل ل را لإ ا    أ   م سي ان ي ي  ل ل  ب

  ده ال ين ةاي ة مار رسببي

رلا س   خم  رثوثين ف   ال ين ةاي ة مار رفا اد ة ي  رظه  ةايىي الت عيى  ن ىياه  ف ر ىا 
 من لياي: م ها:

مبا ةن ة مار من أجاي -1  ما فار  ي ي ر ين ةبد اد  ن م ي د  رانن اا  نك 

ن  لم ما نار ةمار  ن ماس  من ال ىتن رال ى    راننى اا   ىا مخىزرم ةىن ة مىار مىن رم -0
 أجاي.

 ثم  ف  قص  ال ليد  ن ة ب ..  -3

 رقص  أ ا  ر.. -4

 رقص  ةمار .. -5

 ثم قار

 ن311/ ص  1نا  -م را الك   

 رلما فار س   خم  رثونين :

 سار مالم  ن النارث ال خيا من الع ل  لا ما،تا رجا

 عيم  ن جبا  اليبدي لا ما،  رجا من أ ا البص فرح

 رمن أ ا مص  ستما،  رجا ةايهم ةبد ال حمن  ن ةدم  البى ا  ي، 
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 رقد  ف  ال اقدي ر ي ق من أونا  ال ي  أني ممن  اما  نث الألف ف 

  لي  خ من ممن فار  مص 

 م ا ةم ر  ن النم  الخزاةا

يبا  ن قاث:  نما      س دار  ن حم ار نرسيد  ن حنمب  ار التُّفس

 رميهم منمد أ ا  ع  الصدم  

رقد فار  عام  مص   ر ح ض  ال ا  ةاي ة مار نم  م ى ر  فى ق فىار ال ىب  ليىي مى رار  -
 !!!- ن النعم

 ل زل ا لا الم فا المي را  كي الخأل 

لاما ةام ة مىار   ىزرلهم  يى   لىي ةاىا  ىن أ ىا طالى  ل ح ى ق  رسى لي أر مخى ا  لىيهم رم ىمن 
 هم ة ي فا ما م مدرر من اليدر رح ن ال ي ف ل

 ل ار ةاا  ليهم  لعار  ي هم خ   ط ما  ل جا  ق  لي ما أراد رانص ل ا 

بسا من المدم    لتى م،ان ق  لاما واررا  لي الم فا المي را  ن مي   ا  م  غومس ةاي  يي  ر   من ب
ف ةبىىىد  لىىىم أجىىىد اسىىىمي .. رلىىىم لمىىىا ا  ىىى  ررع  ىىىوم ة مىىىار  ل ىىى  رنرق  نقاىىىث: لي مىىىار ننىىى  ألىىى

 م ت صهم أحد.. راق   ال ا   سمي را د م لي ة مار مندثن..

ل قى  ، رأظه  فتا    لىي ا ىن أ ىا س ى بح وىاح  مصى  رليىي   ا قىدم ةايىم الفىيمن لىاق ا مىد لىور  
 راقتا لونا،  راليا   ور فكا  راحبص ي ف   م نب لا الفيم  رأم  ليهم  ما أم 

 ر العتا   خط م رار رةام ال  م أ
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 ل جي ا  لي المدم   

 را    رأمهم ررأي م نب قدم من الي اإ 

 رنزل ا الم فد ر عام ا 

 ر ف را ما نزر  هم من ةنم الهم 

 ررجي ا  لي ة مار لناو رق لا دارق 

 رم ي ق الماه  ل   ا ةاي ال ا 

 رقار: أ  أحد م  ي ا؟

د وىىاي اد ةايىىي رسىىام م ىى ر:   منىىاُّ دم  مىى ي رقىىار:  ىىم   ىىتناُّ ر قتاىىا رقىىد سىىميث رسىى ر ا
م ام     إحدى ثوث: ف    يد  ممار  أر زني  يد  حصار  أر قتا ن    غيى  ن ى  ؟ ؟ راد مىا 

 لياث  لم لا جا اي  أر  سوم 

 لبا  ةاي ا، طابي لاماه  لبي   ليي   وث قس  ٍ  ماه 

ا  ا ىىم ر  ىىا أميىى   رار  ىىا الصىى ت  رف ىى  لمىىا روىىا  ليىىي  لىىم حتىىي خىى ا جماةىى  مىىن مىى الا   ىى
قن ا  دارق  ال وح د   ال في   رأحب

 رطالب ق  م رار  ل  ي أر مخاِّا  ة ي 

 رلا ال ا      زن ب ف نجا ةبد الا ي  ن م ي د نني فار من أحولها 

 ر كما نني فار م ها 
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 ر    مخزرم رأحولها ليمار 

 ر س  ار رأحولها نجا أ ا  ر 

 م  ن م ف ما منمد  ن أ ا  ع  ر ى يب 

 ر ي   ؤ ه ممن   منما فتا  ا  ف ق 

لاما  ا  ةاي ا  أنهم م مدرر قتاي  ي   ا  يي الن ن رالن ين ما م اليي  ال ىوح  لىي  ا ىي ل صى  ي  
رأم  م أر مم ي ق م هم  ر ي  الز ي  ا  ي ةبد اد  ر ي  طان  ا  ي منمدا،  رأف   أ  اه الصنا   

 م   اؤ م  قتداه  من  ف نا  لصدنر م ةن الدار أرساه

 ل مي من رو  ا  ال هام  را تبم ال  م 

 رجن ح الن ن 

 ر نبي  ق ب  

 رج ح منمد  ن طان  

 لخألا ال  م أر متيص       ا م ر    أمي  

 لت ف ا ال  م لا ال تار ةاي البا  

 رم ي ن   م هم  لي دار ق م من اننصار لت  َّرنرا ةايها 

 رفار ممن روا  ليي منمد  ن أ ا  ع  ررجور  خ ار 

 رة د ة مار زرجتي  رأ ناي؛ رم اليي مألا يا  ال تار 
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 ل خك منمد  ن أ ا  ع   انيتي 

 ل ار: ما منمد  رالا ي ل  ر ي أ  ي ل اهق معانم لت اخث مدق 

 رخ ا ة ي  لي الدار 

 ردخا رجور ل جداق ل توق 

 ليي  لصيدت ام أ ي لص خث رقالث: رفار المصنف  ين مدمي م  أ

 قد قتا أمي  المؤم ين 

 لدخا الن ن رالن ين رمن فار ميهما من   ا أمي  

 ل جدق قد لافث ن  ي رفا اد ة ي 

لبع ا  لبا   لىم ةايىا، رطانى  رالز يى  رسىيدا، ر يى  م مىن المهىاج من راننصىار  لاسىت جا ال ى م  
  ردخا ةاا  الدار  ر   فال الي النزمن

 رقار    يي: فيف قتا أمي  المؤم ين رأنتما ةاي البا ؟

 رل   م الن ن رف   ودر الن ين  ر تم منمد  ن طان   رلين ةبد الا ي  ن الز ي  

 ل ار لي طان :        أ ا الن ن  ر   ألتم  ر   اين  ل  د ل ا   ليهم م رار ما قتا 

 ر    م رار ر ي ق من   ا أمي  

 تا ا لام م جدرا رطناسبن ا لي 

 رقار ةايس لزرجتي نا،ا    ث ال  اقص :
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 م نب قتاي رأنثس ف ث ميي؟

 قالث: دخا  ليي رجور رقصث خب  منمد  ن أ ا  ع  

لام م ع  ما قالث  رقار: راد  ل د دخاث ةايي رأنا أرمد قتاي  لاما خاطب ا  ما قار خ جبث  ر  
 لا لا قتاي من سب   رل د قتا رأنا   أةام   تاي.أةام  تخاف ال جاين ة ا  رالا ي ما فار 

 رفانث مدف ما ح و  ة مار لا دارق   يا، رأر يين م ما،  رقيا: أف   من  لم.

 ن310/ ص  1نا  -م را الك   

 رقتا لا ليا  الفمي  ل وث   ين من لا النف  

 ر ف  أر أحد ال جاين ف ان   ن  أل  التفيبا  ف  ي  يم د ةاي جبهتي 

 انخ  م هما سيد  ن حنمب  ار الم ادى  ف  ي  ال يف ةاي حبا ةا  ي ل ناَّي.ر 

 رقد قيا:  ر ةم ر  ن النم  طي ي   هام   ا طي ات 

 رفار ليمن مار ةايي ةمي   ن فا يه الب جما التميما  رخ خ  سي ي لا م  ي.

 مدل ي

 ردلن ةاي ما رو  ا لا الم فا المي را  نم ف ف  

 ي م ا     ا أمي   رمي ا أم ا،  نا  ر كا الم فا لي

م  ن حكم  .  رواي ةايي جنب ي   ن م يم رحعيم  ن حزام رأ   ج هب

 رلما ح و  ة مار فار أ   أم   اننصاري رفا الا ي ة ي مصا ا  ال ا  
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 ثم امت ا  لصاي  هم سها  ن حن ى يبف 

 لاما فار م م ال ن  وا ي  هم ةاا 

 الدار من   ا أمي  ثماني  ةأل  رجو رقيا:  ر ة مار قتا رميي لا

 م هم م رار  ن النعيم.

 ما قيا ليي من ال ثاه

 رلا م تاي    ر زرجتي نا،ا    ث ال  الص :

 أ   ر  خي  ال ا   يد ثوث  ... قتيان التفيباِّ الكي جاه من مص 

 رمالسا    أ عا ر بعا ق ا تا ... رقد  يب ا ة ا ل  ر أ ا ةم ر

 ثا ث رقار ح ار  ن

ليمن  خاف ة ي رخ ك لي من اننصار ر ي  م  رأةار ةايي رةاي قتاي  رالا ىي أةاىم  مىا قالىي  مىن  -
 أ يات:

 خكل تبين اننصار    ح   الم  ... ت  رفانث ر م  اننصار

 م ن ة كسم ي من الز ي  رمن طاىىىىىىىن     جاه أم  لي م دار

 انا،  رخا ي ةمارألت لي منمد  ن أ ا  ع ............... ةي

 لا  ي  لي ط ما مكف  ليي  ي  من  ف نا 

 رم  بهم  لي التمالؤ ةاي قتاي  رال فا  ما لنيا  ي  رالا ي أةام 
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 رفار ح ار ة مانيا، م ن لا، ةن  ي ق  رفار ة مار  ليي من  ا، 

 ر   المت ةد لانصار لا ق لي لا  ي ق:

 ار   ر ةاا را ن ة اناما ليبث   ي ي رليث ال ي   خب نا ... ما ف

م ينن  ر يعا لا دمار من ... الا ي أفب   ما ثارات ة مانا  ل ت  ب

 رفار ة مار رفا اد  ة ي ف ي ا، ما م ألد أ يا ا، قالها رم يا  ف  ا

    يب ا لغي ق  م ها:

    ي الاكال  مسمَّنب نار و   ها ... من الن ام رمب ي اإلثم راليار

 غبتها ...  خي  لا لكف من  يد ا ال ارما ي ة اق  س ه من م

 رفار ال ليد  ن ة ب   ن أ ا مني يبط أخا ة مار نمي  

 ل ما لا الايا  ال اني  من م تا ة مار م د ي  ر   م  ر:

   ا  ا م   نا رما فار  ي  ا ... فص دبق الص ا ما م مس ن الد ب    اةسبني

 ن أربر ى ة دفم رح ا،بي  ا  ا م  فيف اله   ادف  ي  ا ... رسيف ا 

   ا  ا م  ردرا سوح ا ن أختعم ... ر   هب ق    نا  م ا بيب 

  در م  ي فيما  ع ن ا معاني ... فما  درت م ما،  ع  ى م   از ني

 ر ا أ يات:
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 ل جا ي ةن  كا الألي   رليما ر م ي  ي   ا  ا م رن بي  ليهم 

 ال  ان  ن اليبا   ن ةتب   ن أ ا له  ل ار:

يا   رأل اق ل   ر ال َّربق واحبي  لو    ل نا سي عم؛  ر سي عم ... أفس

 سا ا أ ا مص  ةن سوح ا ن أخت ا ... لهم ساب ق سي ي رح ا،بي

 رفار رلاَّ انم   يد منمد ... ةاا  رلا فا الم اطن واحبي

 ةاا رلا الا ي أظه  دم ي ... رأنث ما ان ب  يبن  ليما  نار ي

  ا و  اه نازح ... لمالم لي ا ممث حميم  يا بيرأنث ام ؤ من أ

 رقد أنزر ال حبمث أنم لاس  ... لمالم لا اإلسوم سهم   البي

 قار الم ي دي رحمي اد :

 رلي مار أخبار رسي  رمآث  ح ار 

قىىد أ ي ىىا ةاىىي  ف  ىىا لىىا فتا  ىىا أخبىىار الزمىىار رالعتىىا  انرسىىط  رفىىكلم مىىا فىىار لىىا أي أمىىي مىىن 
داث رال ت ح رالن ر  م ا ال رم ر ي  م راد  رلا الت لي   رواي الا ي ةاىا سىيدنا الع ا،ن رانح

 منمد رةاي  لي رونبي رسا م.

 الي ماني  ة د الم ي دي:

 ن314/ ص  1نا  -م را الك   

 رقيد ةن  ييتي جماة  ة ماني  لم م را    الخ را ةن انم :
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   رلعن اةتزر ال تار من ةهد ة مارنم هم سيد  ن أ ا رقاص  نقاث: ال اجح أني  اما

 رةبد الا ي  ن ةم   ر اما مزمد  يد  لم رالنفاا ليبد المام  ن م رار 

ام  ن  ن ملي ر  ن؟ المفا د لا الخم   وه  ةم    ا فار حيا،؟ن  رم هم قند 

 رأ بار  ن وي ا  ن كا لا البص ف.. مغم رن.. لي ث لي ونب    ةي 

 ي ا  بيي  ر   ي  انرةبد اد  ن سوم  ن  م

 رالمغي ف  ن  يب  ال   ا  ننيم  اما ثم  درن

 رممن اةتزر من اننصار:

 في   ن مالم ن اةتزرن

 رح ار  ن ثا ث  رفانا  اة من  نرالألاة   اة  رفار ة مانيينن

رسي  نال اجح أني  اما رح   ال ه رار ةاي انقان  رأ   سييد الخندب

ه ا  ن كا ونيح اةتزر ن رمنمد  ن م ام  حايف   ا ةبد  ان ب

   ناةتزرن -زمد –رمزمد  ن ثا ث 

 ررالا  ن خدم   نال اجح أني ما ةاان

 رنيمإر  ن  ألي  ن كا فار ما ميارم ن .. لي ث لي ونب    ةي 

 ر ل ال   ن ةبيد  نفار لا الألامن فيف مغ ا الم ي دي ةن م ا  كا..
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    أنصاري؟رفي   ن ةف ف نمله  أني فار ما ةاان ثم  ا 

ا م  ؟  ن خالد نمخادن   كا من أونا  ميارم  .. مغم ر لي ث لي ونب ..  رم  ب

 لا  خ من ممن لم نكف  م من الي ماني 

 من اننصار ر ي  م من   ا أمي  رس ا م.

رانتزق ةاا أموفا، فار ة مار أق يها جماة ، من لم امين  رق  َّم ما لا  يث المار ةاىي ال ىا   
اب أحىىدا، ةاىىي أحىىد  ر ي ىىث أم حبيبىى    ىىث أ ىىا سىى يار  لىىي أخيهىىا ميارمىى    مىىيص ة مىىار رلىىم مىن   ِّىى

مخ َّبا،  دما،ي ما ال يمىار  ىن  ألىي  اننصىاري  را صىاث  ييى  ةاىا  الع لى  ر ي  ىا مىن انمصىار  
رفىىار أ ىىا الع لىى  أسىى ق  جا ىى   لىىي  ييتىىي  رأخىىك لىىي البييىى  ةاىىيس أ اهىىا أ ىى  م سىىي ان ىىي ي  حتىىي 

   ال ا  ةايي  رفار ةايها ةامو  لي مار. عاث

     أمي  ة د ةاا

 رأ اق جماة  ممن  خاف ةن  ييتي من   ا أمي :

 م هم سييد  ن الياص 

 رم رار  ن النعم 

ب   ن أ ا مني يبط   رال ليد  ن ةن ب

 لف ى  ي ي ر ي هم خ   ط ما 
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ر  ى   ن ىا ال ىا ن  رخ  ىا ةاىي ن  سى ا  رقار لي ال ليد: أنا لم نتخاف ة م ر ب  ةن  ييتم  رلع ىا قى م 
ليكرنا ليما ن ى ر رافىح  أمىا أنىا ل تاىث  أ ىا وىب ا،  ر فى  ت ا حىدا،  رقىار سىييد  ىن اليىاص فومىا،  

 ف ي ا، 

 رقار لي ال، ليد: أما سييد ل تاث أ اق  رأ  ث م  ب 

 رأمَّا م رار لإنم  تمث أ اق  رةبث ة مار لا ف مِّي  ماق.

 ل م  ن منيي : رقد  ف  أ   مخ ف

لىىا  -قبىىا ن ىى  ق  ىىال ميص  -أر ح ىىار  ىىن ثا ىىث رفيىى   ىىن مالىىم رال يمىىار  ىىن  ألىىي   أ ىى ا ةايىىا ،
  خ من من الي ماني 

 ل ار في   ن مالم:

ما أمي  المؤم ين ن!!  كق  يي ن   لي  م يئ ا  م ىنب ةتى   رخيى  ف ى  مىا منىاقن ةىكر  لىا فىوم ف يى   
 ثم  اما ر اما من  ف نا جمييا،.

 ةم ر  ن الياص

رقد فار ةم ر  ن الياص انن ا ةن ة مىار  نن الىي ة ىي ر  ليتىي مصى   يى ق  ل ىزر الألىام  لامىا 
ا صىىا  ىىي أمىى  ة مىىار رمىىا فىىار مىىن  ييىى  ةاىىا  فتىى   لىىي ميارمىى  مهىىزُّق رمألىىي  ةايىىي  الم البىى   ىىدم 

 ة مار 

 او ا ما أنث وانا رفار ليما فت   ي  ليي: ما ف ث وانيا،   ا قأل ت من فا  اه  ماعي ل

 لبي   ليي ميارم   ل ار  ليي 
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 ل ار لي ميارم :  امي ا  قار:   راد    أة يم من دم ا حتي أنار من دنياي 

 قار: س اب  قار: مص  طنيبم  .

 ل جا ي  لي  لم  رفت  لي  ي فتا ا،؛

 رقار ةم ر  ن الياص لا  لم:

 دنيا؛ لانبلن  رب فيف  ص امني اري    أة يم دم ا رلم أن ا ...  ي م م 

 لإر  ي  ا مص  ال رب سحب  ص    ... أخكت   ها  يخا، م   ر م  ا

.... 

 رقار:

 ن ج م  ران ي  راليار لي مار ةزلهما ةاا..300/ ص  1نا  -م را الك   

ر ي   لي ان ي   ن قي  ميزلي ةن أ ر يفىار رأرمي يى   رفىار ةىامو، لي مىار ةايهىا  روى ا ةىن 
ج م   ن ةبد الا ي البفاا  رفار ةامو، لي مار  لعار لا ن   ان ي  ةاي ةاا  ما  ف نا  مدار 

 من اليزر.

 

 سياإ الم ي دي ل ص  أ ا  ر ما ة مار
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 ن329/ ص  1نا  -م را الك   

رمن  لم ما ليا    ا  ر   ر   أني ح   مفا ي  ات م م ل ار ة مار: رأمتم من زفىي مالىي  ىا 
ل ار في :   ما أميى  المىؤم ين  لىدلا أ ى   ر لىا وىد فيى   رقىار لىي: فىك ث مىا ليي ح  لغي ق؟ 

ل ىىىار  -ا ىىىن اليهىىى دي  ثىىىم  ىىىو: ؟ لىىىي  البىىى  أر   لىىى ا رجىىى  عم قبىىىا المألىىى إ رالمغىىى   ؟ اآلمىىى  
ة مىىىار: أ ىىىى رر   سىىىىا، أر ن خىىىك مىىىىا ، مىىىىن  يىىىث مىىىىار الم ىىىىامين ل    ىىىي ليمىىىىا م ىىىى    ىىىا مىىىىن أم رنىىىىا 

   ى    ىكلم  ل لىا أ ى   ر اليصىا لىدلا  هىا لىا وىدر فيى  رقىار: مىا  رني يعم ق؟ ل ار فيى :
ا ن اليه دي ما أج اي ةاي ال  ر لا دم  ا! ل ار لي ة مار: ما أف   أ اي لا!   ي ب رجهىم ة ىا 
ل د   مت ا  لخ ا أ ى   ر  لىي الألىام  لعتى  ميارمى   لىي ة مىار:  ر أ ىا  ر  فتمىا  ليىي الفمى ق  

يىىم  لىىإر فىىار لىىم لىىا ال ىى م حاجىى  لاحماىىي  ليىىم  لعتىى   ليىىي ة مىىار ر   مىىن أر م  ىىد م ةا
 نماىىي  لنما ىىي ةاىىي  ييىى  ةايىىي قى ت ىى  مىىا   ميىىي خم ىى  مىىن الصىى الب  م يىى رر  ىىي  حتىىي أ ىى ا  ىىي 
المدم   رقد   ا خث   اطن ألخا ق رفاد أر متاف  ل يا لي:  نم  م ت من  لم  ل ار:  يهىات 

م زر  ي  يىد  رمىن متى لي دل ىي  ل ح ىن  ليىي ة مىار لىا دارق  لن أم ت حتي أن ي  ر ف  ج اما ما
أماما،  ثم دخىا  ليىي لفاى  ةاىيس رفبتيىي ر عاىم    ىياه  ر فى  الخبى  لىا رلىد أ ىا اليىاص   ا  اغى ا 
ثوثين رجو  ا خكرا ةباد اد  خ    ،  رم،  لا الخب     لي ر عام  عىوم ف يى   رفىار لىا  لىم اليى م 

ف  ةبد ال حمن  ن ة ا الز  ي من المار  ل   ت البسدر حتي حالث  ين ة مىار قد أ ي ة مار  ت  
ر ين ال جا ال ا،م  ل ار ة مار:  نا نرج  ليبد ال حمن خي ا،؛ نني فار متصدإ  رمى  ب سي ال يف  
ر  ي ما   رر  ل ار في  انحبار  ودقث ما أمي  المؤم ين  لألار أ   ر اليصا  ل     ها رأ   

مألغاي ما فار ليي انلم رقىار: مىا ا ىن اليهى دي   ى ر ل جىا مىات ر ى ي  ىكا المىار:  ر  في   رلم
اد أة اق خي  الدنيا رخي  انخ ف  ر   ا ةاي اد   كلم  رأنا سميث ال با واي اد ةايي رسىام 
ي  م  ر: ؟ ما م ى نا أر أمى ت رأدق مىا مىزر قي اطىا ؟ ل ىار لىي ة مىار: ر ارسة ِّىا رجهىم  ل ىار: أسى
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 لي مع   قار:   رالا ي  قار: لتم ي ا من  يث ر ا أةبدق ليي حتىي أمى ت؟ قىار: أي رالا ىي  قىار: 
لىىإلي الألىىام  قىىار:   راد  قىىار البصىى ف؟ قىىار:   راد   لىىاخت   يىى   ىىكق الباىىدار  قىىار:   راد  مىىا 

ىيىِّ بنسا حيى  أختار  ي  مىا  فى ت لىم  رلى    فت ىا لىا دار  ف  ىا مىا أردتن  ىيئا، مىن الب اىدار  ل   
فس  قىىار: اد فبىى   وىىدإ رسىى ر اد  وىىاي اد ةايىىي   ىئث مىىن الىىبود  قىىار: لىىإنا م ىىي ي  لىىي ال    ىك 
رسام قد أخب نىا  عىا مىا أنىا  ٍإ  قىار! ة مىار: رمىا قىار لىم. قىار: أخب نىا  ى نا أم سىا ةىن معى  

فس  رمت لي مى ارا ا ن ى  ممىن م ى دن  رر مىن اليى اإ ننى  النفىاز  ر يى  أ ى   ر رالمدم   رأم ت  ال    ك 
ر مى  ة مىار أر متفالىاق ال ىا  حتىي م ىي   لىي  -رقيىا: ا  تىي  - لي جمىا لىي لنمىا ةايىي ام أ ىي 

ال  كف  لاما طاا ةن المدم   رم رار م ي  ة ها طاا ةايي ةاا  ن أ ا طال  رفا الا ي ة ي رميىي 
جي   رةمار  ن ماس   لاةت ض مى رار ل ىار: مىا  ا  اقن الن ن رالن ين رة يا أخ ق رةبد الا ي  ن

ةاىىي  ر أميىى  المىىؤم ين قىىد نهىىي ال ىىا  أر مصىىنب ا أ ىىا  ر لىىا م ىىي ق رمألىىيي ق  لىىإر ف ىىث لىىم  ىىدر 
 كلم ل د أةامتم  لنما ةايي ةاا  ن أ ا طال   ال  م رف    ين أ نا راحاتي  رقار:  ى   حَّ 

ثم ردَّةي رانصى ا  لامىا أراد ةاىا ا نصى اا  عىي نناي الا ي  لي ال ار  رم ي ما أ ا  ر لألييي 
أ ىى   ر  رقىىار: رحمعىىم الا ىىي أ ىىا البيىىث    ا رأمتىىم مىىا أ ىىا الن ىىن ررلىىدي  فىى ت  عىىم رسىى ر اد 
وىىاي اد ةايىىي رسىىام لألىىعا مىى رار  لىىي ة مىىار مىىا ليىىا  ىىي ةاىىا  ىىن أ ىىا طالىى   ل ىىار ة مىىار: مىىا 

رسى لا  ةمىا رجَّهتىي لىي  رليىا فىكا  راد  ل ي ي ىي ح ىي  ميأل  الم امين من ميكرنا مىن ةاىا؟: رد َّ
لاما رجا ةاا است باي ال ا   ل ال ا لىي:  ر أميى  المىؤم ين ةايىم   ىبار لتألىيييم أ ىا  ر  ل ىار 

 ةاا:        الخيا ةاي الاُّفنم.

لاما فار  اليألا جاه  لي ة مار  ل ار لي: مىا حماىم ةاىي مىا وى يث  مى رأر رلىم اجتى أت ةاىا، 
س لا رأم ي؟ قار: أما م رار لإني است با ا م دنا ل دد ي ةن ردي  رأما أم ي لام أردَّقن  ررددت ر 

قار ة مار: ألم مباغم أنا قد نهيث ال ا  من أ ا ن  رةن  أليييي؟ ل ار ةاا: أرفا مىا أم   ىا  ىي 
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قسىدب مى رار  من  اه ن ى طاة  اد  رالن  لا خولي أ بي ا ليي أم ي؟  الا ي   ن يىا  قىار ة مىار: أ
قار: رمم أقيدق؟ قار: ف  ث  ين أ نا راحاتي ر ىتمتي  لهى   ىا مم رفىار   ىين أ نىا راحاتىم 
قار ةاا: أما راحاتا لها  ام لإر أراد أر م   ها فما ف  ث راحاتي لاي يا. رأما أنا ل الا ي لئن 

ر: رلىم   مألىتمم   ا  تم ا   تم َّم  أنث م اها  ما   أفك  ليي ر  أقى ر    ح ىا،. قىار ة مىا
 تمتي  د ما أنث ة دى   ل ا م ىي؛! لغ ى  ةاىا  ىن أ ىا طالى  رقىار: ألىا   ى ر  ىكا ال ى ر؟ 
ر م رار  يدل ا؟ ل نا راد أل ا م م  رأ ي أل ا من أ يىم  رامىا أل ىا مىن أمىم  ر ىكق نى بباسىا 

ىىا  ر ا ىىم لان ىىا   باىىم  لغ ىى  ة مىار راحمىى  رجهىىي  ل ىىام ردخىىا دارق  رانصىى ا ةاىىا   قىد نى  ى ابتىنه 
 لاجتما  ليي أ ا  يتي ررجار من المهاج من راننصار.

لاما فار من الغد راجتما ال ا   لي ة مار  عا  ليهم ةايا، رقار:  نىي مييب ىا رمنل ىا   مىن مييب ىا  
م مد  كلم أ ا  ر رةمار  ن ماس  ر ي  ما  لدخا ال ا   ي هما حتي او انا رقار لي ةاىا: راد 

 ت  تألييا أ ا  ر    اد  يالي.ما أرد

 ن312/ ص  1نا  -سياإ الم ي دي لا م را الك   

 

 ]ةمار  ن ماس  رة مار[

رقد فار ةمار حين   ما ة مار  اغي ق ر أ ا س يار وخ   ن ح   لا دار ة مار ة ي  ال قث 
 فم؟ رقد فار الكي   ما ليي ة مار ردخا دارق رميي     أمي  ل ار أ ي س يار: أليعم أحد من  ي

ةدي  قال ا:    قار ما   ا أمي    ى ا    ن س  ا  ا نف  الع ف  ل ا لكي مناف  ي أ   س يار ما زلث 
أرج  ا لعم رلتصي  ر   لي وبيانعم رراث   لانته ق ة مار  رساهق ما قار  رنما  كا ال  ر  لي 
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ما ميأل  ق مم  أما    المهاج من راننصار ر ي   لم العوم ل ام ةمار لا الم فد ل ار: 
و لتم  كا انم  ةن أ ا  يث نبيعم  ه ا م ف ر  ا م ف لما أنا  آمسٍن من أر م زةي اد م عم 

لي يي لا  ي فم فما نزةتم ق من أ اي ررفيتم ق لا  ي  أ اي رقام الم داد ل ار: ما رأمث م ا 
ا: رما أنث ر اي ما م داد  ن ما أردى  ي أ ا  كا البيث  يد نبيهم  ل ار لي ةبد ال حمن  ن ة  

ةم ر؟ ل ار:  نا رالا ي نحبهم لن  رس ر اد واي اد ةايي رسام  ما م  ر ر الن  ميهم 
قد  -ر نما    نلنهم ةاي ال ا     ا أ ا  كا البيث  -رليهم  ما ةبد ال حمن أةف  من ق مم 

أمدمهم أما ر مم اد ما ةبد اجتمي ا ةاي نزق سا ار رس ر اد واي اد ةايي رسام  يدق من 
ال حمن ل  أجد ةاي ق مم أنصارا، ل ا اتهم ف تالا  ما م ما ال با ةايي الصوف رال وم م م  در  
رج ى  ي هم من العوم خ   ط ما قد أ ي ا ةاي  ف ق لا فتا  ا أخبار الزمار لا أخبار الأل  ر ى 

 رالدار.
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 موقف أسامة بن زيد

 أسامة بن زيد يناصح عثمان ولكن ال يستجيب..

 

 

 تمهيد:

طلب الناس من أسامة بم زيد حب رسول اهلل وابن حبه وصاحب جيش اساامة وابان زياد بان حار اة 
 مولى النبي )ص(، طلبوا منه لمكانته من رسول اهلل أن ينصح عثمان،

 فأخبرهم أنه ينصحه سرًا،

أسااامة الرجااو الوايااب المحبااوس عنااد الساالدية العت الااه علياااً ) ب اا ر ر  (  ااان وهاا ا يديااد أنااه حتااى 
 ينكر على عثمان،

وعلاااى هااا ا فااا  حجاااة لمااان قاااال ىن الااا ين أنكاااروا علاااى عثماااان ىنماااا هااام مجموعاااة مااان ال و اااا  
 والمنافقين،

 وأن عثمان  ان سليماً من األخطا  الكبار،

 لك، ولقال: الخطأ يسير وقد  داني ف ن وف ن؟ألنه لو  ان الخطأ يسيراً لقال لهم اسامة ذ

أو الست رس منهم الطلب، ولطلب منهم أن يسمب تلك األخطا  التي يرونهاا ماا هاي؟ ف ناه ال يرهاا 
 ولم يسمب بها؟
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، ممااا ياادل علااى أن أخطااا  عثمااان ومخالداتااه أصاابحل مصااهورا عنااد الخاااص وال ااا  وأن تخط ااة 
 خ ف في  يدية ىنكارها، و يدية نصيحة عثمان،عثمان فيها أصبحل ىجماعاً وىنما ال

والقصة قد رواهاا البخاار يداي صاحيحه، ولكان البخاارو خاان وأخداى اسام عثمان،  ااتاه فاي مثاو 
ه   الموضوعات، وقد صرح باسم عثمان شايو  البخاارو وزما و  وت م تاه ممان ر ود الحادي  

هم ممان صارح باسام عثماان مسالم فاي فانحصرت ه   الخيانة في البخارو ىما  الد ة! وسن  ر من
 -ر اام ت صاابه  -صااحيحه والحمياادو شاايا البخااارو فااي مسااند  وأحمااد باان حنبااو فااي مسااند  

 و يرهم...

 

 المصاار إلنكار أسامة بن زيد على عثمان:

 

(: حد نا علي ) هو ابان الماديني( حاد نا ساديان ) 1111/ ص  3)ج  -صحيح البخارو  -1
 أبي وائو قال : هو ابن عيينة( عن األعمش عن

 قيو ألسامة لو أتيَل ف نا ) ي ني عثمان، أخدا  البخارو( فكلمَته؟!

قال ىنكم لترون أني ال أ لمه؟! ىال أسم كم ىني أ لمه في السر اون أن أفتح بابا ال أ ون )أول( 
 من فتحه؟

اهلل علياه و وال أقول لرجو ىن  ان علي أميرا ىنه خير الناس ب د شاي  سام ته مان رساول اهلل صالى 
 سلم قالوا وما سم ته يقول؟
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قال سام ته يقاول : ) يجاا  بالرجاو ياو  القياماة فيلقاى فاي الناار فتنادلي أقتاباه فاي الناار فيادور  ماا 
 يدور الحمار برحا  فيجتمب أهو النار عليه فيقولون أو ف نا ما شأنك ؟

 أليس  نل تأمرننا بالم روف وتنهانا عن المنكر ؟

 بالم روف وال  تيه وأنها م عن المنكر و تيه ( اهاقال  نل  مر م 

 روا   ندر عن ش بة عن األعمش.

 

 (:212/ ص  23)ج  -المتاب ة في : صحيح البخارد   -2

َو ق ياا حااَد َن ى ب ُصاارن بُاانن َخال ااَد َأُخبَاَرنَااا منَحَماادن بُاانن َجُ َدااَر َعااُن شنااُ َبَة َعااُن سنااَلُيَماَن َساام ُ لن أَبَااا َوائ ااَو قَااالَ 
َتَح بَابًاا ، َأ ناونن َأوَ  َل َماُن ألنَساَمَة َأالَ تنَكلِّمن َهَ ا ) أيضاً أخدا  البخارو(! قَاَل َقُد َ َلُمتنهن َما انوَن َأُن َأفاُ

ار  . بَاُ ادَ  يًرا َعَلى رَجنَلُين  أَُنَل َخياُ اُن  يَاُدَتحنهن ، َوَما أَنَا ب اَل  د َأقنولن ل َرجنَو بَاُ َد َأُن َيكنوَن َأم  َماا َسام ُ لن م 
ينَجا ن ب َرجنَو فَاينُطَرحن ف ى الَنار  ، فَااَيُطَحنن ف يَهاا َ َطُحان  » يَاقنولن  -صلى اهلل عليه وسلم  -َرسنول  الَله  

َمار  ب َرَحا ن ، فَاينط يفن ب ه  َأُهون الَنار  فَايَاقنولنوَن َأُد فناَ نن أََلُساَل  نُناَل تَاُأمنرن ب ااُلَمُ رنو  َهاى َعان  اُلح  ف  ، َوتَاناُ
َ لنهن  َ لنهن ، َوأَنُاَهى َعن  اُلمنُنَكر  َوَأفاُ  «اُلمنُنَكر  فَايَاقنولن ى نِّى  نُنلن  منرن ب اُلَمُ رنوف  َوالَ َأفاُ

 وهو صريح في مسلم وأحمد و يرهم..

 

 (2212/ ص  4)ج  -صحيح مسلم   -3
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عباداهلل بان نميار و ىساحا  بان ىباراهيم حد نا يحياى بان يحياى وأباو بكار بان أباي شايبة ومحماد بان 
) قااال يحيااى وىسااحا  أخبرنااا وقااال ااخاارون حااد نا ( أبااو  -واللدااأل ألبااي  ريااب  -وأبااو  ريااب 

م اوية حد نا األعمش عن شقيي عن أسامة بن زيد قال : قيو له أال تادخو علاى عثماان فتكلماه ؟ 
ماا بيناي وبيناه ماا اون أن أفتاتح أمارا ال فقال أترون أني ال أ لماه ىال أسام كم ؟ واهلل لقاد  لمتاه في

 أحب أن أ ون أول من فتحه

 ... الحدي .

 

 ( بالتصريح باسم عثمان:343/ ص  44)ج  -والحدي  في مسند أحمد 

 

 ق يَو ألنَساَمَة : َحَد َاَنا َعُبدن الَله  َحَد َن ى أَب ى َحَد َاَنا يَاُ َلى ُبنن عنبَاُيَد َحَد َاَنا اأَلُعَمشن َعُن أَب ى َوائ َو قَالَ 

 َأالَ تنَكلِّمن عنُثَماَن ؟...الحدي  ا

 

 وهو عند الحميدو شيا البخارو مصرحاً باسم عثمان:

 

(:قال: َحَد َاَنا سنُدَيانن ) ابن عيينة( قَااَل َحاَد َاَنا 141/ ص  2)ج  -والحدي  في مسند الحميدد 
 «.َو ألنَساَمَة ُبن  زَُيَد : َأالَ تنَكلِّمن عنُثَماَن؟ .. الحدي اأَلُعَمشن قَاَل َسم ُ لن أَبَا َوائ َو يَاقنولن ق ي
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 الت ليي:

 

وهنا  و هؤال  المحد ين من شيو  البخارو وزم ئه صرحوا باسام عثماان! مماا يادل علاى أن أهاو 
الحااادي  مااا اهب فاااي ذلاااك وليساااوا مااا هباً واحااادًا، فب ضاااهم  البخاااارو يساااتجيب لل قيااادا فاااي 

عثماااان ويقاااول ) فااا ن(! ولكااان أهاااو الحااادي  األ ثااار واألعلااام واأل لاااب الصاااحابة فيخداااي اسااام 
يصاارحون ويلت مااون األمانااة فياا  رون عثمااان باالساام الصااريح، ىال أن ماانها البخااارو ) اإلخدااائي( 
 لب عند السلدية المتاأخرا وأحباوا منهجاه فاي اإلخداا  والخياناة علاى مانها أهاو الحادي  ااخار 

واألمانة، وه   المقارنات ال يطرقها أهو الحدي  الم ارصون، ولاو ال و يتسم بالجرأا والصجاعة 
طرقوهااا فااي رسااائلهم الجام يااة وبحااو هم الدرايااة ال تصاادوا أهااو الحاادي  هااؤال ، وانهاام ماا اهب 
وليسوا م هباً واحدًا، سوا  في طريقة رواية الحدي  أو في ما فو  ذلاك مان عقائاد، وىنماا يكتداي 

حاادي  بلدااأل  اا ا عنااد فاا ن، وبلدااأل  اا ا عنااد فاا ن..( وال يسااألون أهااو الحاادي  بقااولهم) ورا ال
أندسهم لماذا؟ أو لما اختلدل رواية الحدي  بين محاد  و خار؟ هاو ها ا نتيجاة جهاو أو علام؟ 
هو صدر االخت ف في اللدأل عن عقيدا وهود أ   ان اخت فاً طبي ياً ال يضار باالم نى وال يانق  

اإلخداائي( مان ها ا المحاد ، وذاع ال ماو ) التحريداي( مان  فائدا؟ وهاو تكارر مثاو ها ا ال ماو )
هااا ا المحاااد ،...الا، وال رياااب أن وعاااال الماااؤرخين الياااو  ممااان يسااامون ) اراساااي التااااريا مااان 
المدرسة السلدية ال ريب أنهام قاد يضا دون مؤرخااً  بيارًا  الواقادو ل ماو أقاو مماا يد لاه البخاارو، 

ج لااون هاا ا ماان زيااااا الواقاادو وضاا ده، ألن البخااارو أو فقااد تاارا الروايااة عنااد الواقاادو م ياادا في
أحماد رود هاا   القصاة أو تلااك ب ياار ها   ال يااااا( وال ي لماون أن الخيانااة لاام تصادر ماان الواقاادو 
وىنما منهما، ألن هناع من تابب الواقدو على التتمة أو ال يااا، ألن مانها البخاارو أو أحماد قاائم 
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اي  فض ً عن التاريا، فالمؤرخون أمثال الواقدو وأبي مخناف على ىخدا  ما ال ي جبهم من األحا
مظلومااون ماان أهااو الجهااو الاا ين ال ي رفااون  يااف يقااارنون بااين اهااو الحاادي  أندسااهم ليسااتخرجوا 
األمين منهم والخائن،  م ب اد ذلاك ليج لاوا األمناا  مان أهاو الحادي  حكمااً باين الماؤرخين وبقياة 

دا اتهم وسيطرا ال قيدا الم هبية علايهم انتقاا  وبتارًا وتحريدااً، المحد ين ال ين  بتل خياناتهم وىخ
وه ا موضوع طويو ولاه صالة بتحرياف الرواياات التاريخياة ىلاى الياو ، فا ن مانها ال ياااا والنقصاان 
والبتاار والتقطيااب واإلخدااا  والتحريااف هااو ماانها أصاايو ماان مناااها أهااو الحاادي  ولاايس ماان مناااها 

ارو ىما  الد ة يح ف اسام عثماان مارتين مان ىسانااين مختلداين، ماب أهو األهوا  فقط، هاهو البخ
أن التصااريح باساام عثمااان موجااوا عنااد زم ئااه ومماان هاام أو ااي منااه وأقااد  وأعلاام، وعناادو بحاا  
اسميته:  ش أهو الحدي ، وجدت أن ب ض القامات الحديثية الكبرد ال تساتحي مان المسالمين 

نساوا بهاا فاي الموضاوعات المحايادا ويثقاوا بهام ىذا رووا ماا أن يثقوا بها أبدًا، وىنماا يجاوز أن يستأ
 يخالف م هبم، وال يثقوا بهم ىذا رووا ما يدعم م هبهم(.

 تصرف البخارو ) في ىخدا  اسم عثمان(:

ىذن فقد ا تصدنا من صحيح مسالم ) زمياو البخاارو( ومان مساند أحماد ) ىماا  أهاو الحادي  فاي 
عصاار البخااارو( ومسااند الحمياادو ) شاايا البخااارو( ماان هااؤال  جمي اااً، ا تصاادنا ىحاادد خيانااات 
البخارو في الحدي ، وهو ىخداو  اسم عثمان عمدًا هناا، خياناة البخاارو هناا ألناه بالساند ندساه، 

صه على ح ف أو شي  فيه ذ  ل ثمان، ألنه يدهم من الحدي  أنه يتناول عثمان، ألن أو لنقو حر 
الحدي  يج له و أنه من أئمة الجور، بو في المتصادرين مان أئماة الجاور الا ين ياأمرون باالم روف 
وال يأتونه، وينهون عان المنكار ويأتوناه، وىخداا  أساما  الصاحابة الا ين ي ظمهام أهاو الحادي  هاو 

ا أهااو الحاادي ،  البخااارو وأحمااد، ىال أنااه قااد يدلاال ماانهم الحاادي  والحااديثان، فهاام ماانها ل اا 
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يخدون األسما  مب علمهم بهم، وليس جه ً، وال أن الحدي  وصلهم هك ا فنقلو   ما هو! ومن 
هنا نقول ىن الواقدو وأبي مخنف وأمثالهم من أحرار التااريا يكوناون فاي فانهم أو اي مان البخاارو 

ال يخداااون اساااماً وال حاااد اً ىال ماااا ال باااد مناااه وفاااي  اااروف الخاااوف خاصاااة.. لكااان  وأحماااد، ألنهااام
المااؤرخين ماان حياا  الجملااة أو ااي فااي الدتنااة ماان أهااو الحاادي ، فأهااو الحاادي  قااد يدرطااون فااي 
أحااي   ثيارا ىذا تضامنل ىساا ا ىلاى صاحابي ممان ي ظماونهم، وها ا اا  ال قيادا، وأتبااعهم ىلاى 

تي فيها ط ن على ب ض الصحابة و أن النبي )ص( ليس أها ً أن ياتكلم اليو  يجتنبون أألحااي  ال
 في أخطا  الصحابة.

 

شاارح الحاادي  وااللتااه باختصااار:ه ا أسااامة باان زيااد الاا و لاام تصااتهر م ارضااته ل ثمااان وال ىنكااار  
عليه، يكتصف الناس أنه من المنكرين على عثماان! فها ا يادل علاى أن الثاورا أو اإلنكاار عاا  فاي 

بة، فقااد أنكااروا علااى عثمااان مااا هااو م ااروف ممااا اشااتهر عنااه ماان توليااة أقاربااه وماانح األمااوال الصااحا
ال ظيمااة للقرابااة ومااا أشاابه ذلااك ممااا أنكاار  عليااه الناااس خاصااهم وعااامهم، وهاا ا ياادل علااى تمنااب 
عثمان وتصلبه وعد  اساتجابته للناصاحين، فأساامة يكصاف أناه قاد نصاح عثماان عادا مارات سارًا، 

 أن ينصح عثمان  ان ب د نصائح  ثيرا نصحها ل ثمان ال قبلها.. وسؤالهم أسامة

 

 وماذا يقول أهو الحدي  في شرح الحدي :
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مااب  –( 121/ ص  22)ج  -يقااول اباان حجاار ال سااق ني شااارح البخااارو فااي  تابااه فااتح البااارو
 -اختصار

 

ااَتح بَابًااا ( َأُو َ َلُمتااه  ف يَمااا َأَشااُرتنُم ى لَُيااه  ، َلك ااُن َعلَااى َسااب يو اُلَمُصااَلَحة قَاُولااه ) قَااُد َ َلُمتااه َمااا انوَن َأُن َأفاُ
نَاة َأُو َنُحوَهاا . َوَماا َمُوصناوَفة َوَيجناوز َأُن تَ  كناون َواأُلََاس ف ي السِّّر ب َ ُير  َأُن َيكنون ف ي َ َ م ي َما ينث ير ف تاُ

 َمُوصنوَلة .

ي وََ َ ا ف ي ر َوايَة قَاُوله ) َأ نون َأَول َمُن يَاُدَتحهن ( ف ي ر َوايَ  يَ ة  اُلد ُ و اُلَماض  يَهن يِّ " فَاَتَحهن " ب ص  ة اُلكنُصم 
ُسَماع يل ّي ؛ َوف ي ر َوايَة سناُدَيان " قَااَل ى َنكناُم لَتَااَرُوَن  أَنِّاي اَل أنَ لِّماهن ى اَل َأُساَمُ تنكنُم "  -َأُو َتظننُّاوَن  -اإُل 

َطُل اأُلَل ف م ُن بَاُ ض النَُّسا َفَصااَر ب َلُداأل  اُلَمُصاَدر َأُو ى اَل َوُقال حنضناور نُم َأُو ى اَل ب حنضنور  نُم ، َوَسقَ 
اّر  َحُي ن َتُسَم نوَن َوه َي ر َوايَة يَاُ َلى ُبن عنبَاُيد اُلَمُ  نورَا ، َوقَاُوله ف ي ر َوايَة سنُدَيان " ى نِّي أنَ لِّماهن ف اي السِّ

َتح بَابًا اَل أَ  ُثلهانوَن َأُن َأفاُ   نون َأَول َمُن فَاَتَحهن " ع ُنَد منُسل م م 

َتح أَ  َنهن انوَن َأُن َأفاُ اّب َأُن َلك ُن قَاَل بَاُ َد قَاُوله ى اَل َأُسَمُ تنكنُم " َواَلَله َلَقُد َ َلُمته ف يَما بَاُين ي َوبَاياُ ُماًرا اَل أنح 
َنة .َأ نون َأَول َمُن فَاَتَحهن " يَاُ ن ي اَل أنَ لِّمهن ى اَل    َمَب منَراَعاا اُلَمُصَلَحة ب َكَ َ  اَل َيه يا ب ه  ف تاُ

 - م يقول -.. 

ُناَد أنَسااَمة بُان زَيُا َيا  منُسل م م ُن َطر يي َجر ير َعُن اأُلَُعَمش َيُدفَا ناهن ، َوَلُدظاه َعاُن أَب اي َوائ او "  ننَاا ع  د َوس 
ُثل ه  ، فَاَقاَل َلهن رَجنو : َما َيُمَن ك َأُن َتُدخنو عَ  َلى عنُثَمان فَاتنَكلِّمهن ف يَما َيُصَنب " قَاَل َوَساَ  اُلَحد ي  ب م 

َماا  َوَجَ َ  اُلَكُرَمان يُّ ب َأَن اُلمنَراا َأُن ينَكلَِّمهن ف يَما أَُنَكَر ن الَناس َعَلى عنُثَمان م ُن تَاُول َية َأقَار باه َوَ ُيار َذل اَك م 
َح ،انُشتنه َر ، َوقَاُوله ى َن   الَسَبب ف ي َتُحد ي  أنَساَمة ب َ ل َك ل َيَتبَاَرَأ م َما  َنُّو ن ب ه  لَُيَس ب َواض 
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ااُن َأنُ   يَااُأمنر بَااُو الَاا  و َيُظَهاار َأَن أنَساااَمة َ اااَن َيُخَصااى َعلَااى َمااُن ونلِّااَي و اَليَااة َولَااُو َصاا نَرُت أَنَااهن اَل بنااَد لَااهن م 
ير ، َفَكاَن أنَساَمة يَااَرد أَنَاهن اَل  الَرع َية ب اُلَمُ رنوف   ُنهن تَاُقص  َهاهنُم َعُن اُلمنُنَكر  نَم اَل يَُأَمن م ُن َأُن يَاَقب م  َويَاناُ

يار  ى نَاهن َخُيار النَااس " َأُو بَاُو َ ايَتاه   َأُن يَاُنجناوَ  يَاَتَأَمر َعَلى َأَحد ، َوى َلى َذل َك َأَشاَر ب َقُول ه  " اَل َأقناول ل ُأَم 
 َ َدافًا .

 

ااُن َعاق   َمااا  ل َمااا َيُخَصااى م  بَااة َوقَاااَل ع يَااام : منااَراا أنَساااَمة أَنَااهن اَل يَاُدااَتح بَاااس اُلمنَجاااَهَرا ب ااالَنك ير  َعلَااى اإُل 
ََحَد يَ  رًّا َفَ ل َك َأُجَدر ب اُلَقبنول  . َوقَاُوله " اَل َأقنول أل  ياًرا َذل َك ، َبُو يَاتَاَلَطف ب ه  َويَاُنَصحهن س  كنون َعلَاَي َأم 

َ فه َ اُلمنَتَملِّي  ب اُلبَ  اط و  ، فََأَشاَر ى نَهن َخُير الَناس " ف يه  َذّ  منَداَهَنة اأُلنَمَرا  ف ي اُلَحّي َوى ُ َهار َما يانُبط ن خ 
ااَدارَاا اُلَمُحمنااوَاا َواُلمنَداَهنَااة اُلَمُ منوَمااة ، َوَضااب ط اُلمناادَ  ارَاا َأُن اَل َيكنااون ف يَهااا قَااُدح ف ااي أنَسااَمة ى لَااى اُلمن

 الدِّين ، َواُلمنَداَهَنة اُلَمُ منوَمة َأُن َيكنون ف يَها تَاُ ي ين اُلَقب يح َوَتُصو يب اُلَباط و َوَنُحو َذل َك .

 َوقَاَل الطََبر وُّ : ا ُختَاَلَف الَسَلف ف ي اأُلَُمر ب اُلَمُ رنوف  ،

ب منطُ  ُناَد فَاَقاَلُل طَائ َدة َيج  َهاا َ ل َمة َحاّي ع  َهاس رَفَاَ هن " َأُفَضو اُلج  َلًقا َواُحَتجُّوا ب َحد ي   طَار   ُبن ش 
ااُر ن ب يَااد    " اُلَحااد ي  . َوقَاااَل بَاُ ضااهُم  ااُنكنُم منُنَكااًرا فَاُليانَ ياِّ : سنااُلطَان َجااائ ر " َوب  نمنااو   قَاُولااه " َمااُن رََأد م 

ب ى ُنَكار اُلمنُنَكر ، َلك    َن َشُرطه َأُن اَل يَاُلَحي اُلمنُنك ر َبَ   اَل ق َبَو َلهن ب ه  م ُن قَاُتَو َوَنُحو  .َيج 

ر َ  فَاَقُد َوقَاَل  َخرنوَن : يانُنك ر ب َقُلب ه  ل َحد ي   أنّ  َسَلَمة َمُرفنوًعا " ينُستَاُ َمو َعَلُيكنُم أنَمَرا  بَاُ د و ، َفَمُن  َ 
َي َوتَاَبَب " اُلَحد ي  َبر َئ َوَمُن أَُنَكَر فَاَقدُ   َسل َم ، َوَلك ُن َمُن َرض 
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 ناَم  قَاَل : َوالَصَواس ا ُعت َبار الَصُرط اُلَمُ  نور َوَيدنّل َعَلُياه  َحاد ي  " اَل يَاُنَب  اي ل مناُؤم َن َأُن ينا  َل نَاُدساه "
 َلَخًصا .َفَسَر ن ب َأُن يَاتَاَ َرم م ُن اُلَبَ   ل َما اَل ينط يي ا نُاتَاَهى من 

ُناهن َضاَررًا َولَاُو َ ااَن  ب اأُلَُمر ب اُلَمُ رنوف  ل َمُن َقَدَر َعَلُيه  َوَلُم َيَخُف َعلَاى نَاُدساه م  ار َوقَاَل َ ُير  : َيج  اُام 
َيَما ى   َنَهن ف ي اُلجنُمَلة يانُؤَجر َعَلى اأُلَُمر ب اُلَمُ رنوف  َواَل س  َية  ، أل  ُن َ اَن منطَاًعا ، َوَأَما ى ُ مه منتَاَلبًِّسا ب اُلَمُ ص 

 اُلَخاّص ب ه  فَاَقُد يَاُ د ر ن الَله َلهن َوَقُد يانَؤاخ   ن ب ه  ،

د َوىاَل َوَأَماااا َماااُن قَااااَل : اَل يَاااُأمنر ب ااااُلَمُ رنوف  ى اَل َماااُن لَُيَساااُل ف ياااه  َوُصاااَمة ، فَااا  ُن َأرَاَا أَنَاااهن اأُلَُولَاااى َفَجيِّااا
 ّد بَاس اأُلَُمر ى َذا َلُم َيكنُن هنَناَع َ ُير  .فَاَيُستَاُل    سَ 

ر ؟  نَم قَاَل الطََبر وُّ : فَ  ُن ق يَو َ ُيف َصااَر اُلَماُأمنورنوَن ب ااُلَمُ رنوف  ف اي َحاد ي  أنَسااَمة اُلَماُ  نور ف اي النَاا
بنوا ب مَ  َهااهنُم َواُلَجَواس أَنَاهنُم َلُم َيُمَتث لنوا َما أنم رنوا ب ه  فَا ن ِّ َيت ه ُم َوعن َِّس َأم يرهُم ب َكُون ه  َ اَن يَاُدَ و َماا يَاناُ ُ ص 

خنا نوا َعُنهن ، َوف ي اُلَحاد ي  تَاُ ظ ايم اأُلنَماَرا  َواأُلََاس َمَ هناُم َوتَاُبل اي هُم َماا يَاقناول النَااس ف ايه ُم ل َيكندُّاوا َويَأُ 
لن  ُ رهُم ب لنُطَف َوحنُسن تَُأا يَة ب َحُي ن يَاباُ  غ اُلَمُقصنوا م ُن َ ُير َأذ يَة ل ُلَ ُير .ح 

. 

 فائدا في بط ن حدي  ال صرا المبصرين بالجنة وت ليي أخير:

 

 أسامة في ه ا الحدي  ىما أن يريد ندسه أو عثمان،

 -ولكن ب بارا  امضة هاائة! -وهو يويد عثمان على الظاهلر  ما ذ ر ابن حجر 

 فه ا يدل على ماذا؟
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مة بن زيد ىذا  ان يرياد مان ىياراا ها ا الحادي  عثماان ال ندساه، فم ناى ها ا أناه ال ال ريب أن اسا
 يرد عثمان من المبصرين بالجنة )  ما اشتهر عند أهو السنة(

 وأن حدي  التبصير بالجنة وىنما تم وض ه فيما ب د بأ ر رج ي!

 لي طي على حقائي التاريا ويصلح بين المتقاتلين!

 ااا  أنه في الجنة ف  يضر  شي (!وليقول الناس ) خ ص م

 بينما التبصير بالجنة  انل عقيدا متأخرا لم ي رفها الصحابة،

وأ ثرهااا  -بااو ىن عثمااان مااب المناشاادات التااي ناشاادها ومااب الدضااائو التااي احااتا بهااا علااى الثااوار 
 ىال أنه لم يحتا عليهم يوماً بأنه من ) ال صرا المبصرا بالجنة( –ض يف 

 : أال ت لمون بأني من ال صرا المبصرين بالجنة؟ فلم يقو يوماً 

 وىذا  نلن   لك ف  بد أن يكون قاتلي مخط اً   ماً؟ ؟..

 أبداً لم يقو ه ا ..

وحادي  ال صارا المبصارين بالجناة حادي  فارا مضاطرس ال يقاود لماا ي ارضاه مان نقاو أو عقااو أو 
 عمو ال صرا أندسهم،

 ىنهم مبصرون بالجنة لم يكونوا يحتجون به ا الحدي ، أعني أن ال صرا أندسهم ال ين زعم الناس

 وهاهو اإلما  علي احتا على فضله بكو شي  علمنا  من فضائله ىال ه ا الحدي ،
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 فناشد أهو السقيدة ب د السقيدة

 وناشد اهو الصورد يو  الصورد

 وناشد طلحة وال بير بالبصرا

 وناشد أهو الكوفة بالكوفة

  صرا بصي ، ولم يرو عنه بداً، و  ا عثمان لم يرو عنه أبدًا..ولم يأت على ذ ر حدي  ال
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 موقف اإلمام علي بن أبي طالب من عثمان بن عفان

 وردت فيه روايات كثيرة جدًا..

 واألطول متوناً حتى تشرح القصة ومالبساتها.. وسأختار تلك الروايات األقوى إسناداً 

 وسنجد موقفه يشبه موقف الزبير إال أنه أكثر شعبية وعلماً وأضبط لنفسه من الزبير

 فالزبير رجل غاضب سريع في اتخاذ القرارات..

 

 الرواية األولى: رواية عبد الرحمن بن األسود:

 

 (2/666الطبري )

أبي عون عن أبيه قال سمعت عبددالرحمن بدن األسدود بدن  قال محمد بن عمر وحدثني شرحبيل بن
عبد يغدو  يدركر مدروان بدن الحاد: قدال: قدبو ا  مدروان خدرل عثمدان إلدى الندار فأعطدا : الرضدا 
وباى على المنبر وباى النار حتى نظرت إلى لحية عثمدان مخلدلة مدن الددموو و دو يقدول اللهد: 

ي أتدوب إليدك وا  لدرن ردندي الحد  إلدى أن أكدون إني أتوب إليدك اللهد: إندي أتدوب إليدك اللهد: إند
عبدددا قنددا ألرضددين بدده إذا دخلددت منزلددي فددادخلوا علددي فددوا  ال أحتجددب عددنا: وألعطيددنا: الرضددا 

 وألزيدنا: على الرضا وألنحين مروان وذويه

قال فلما دخل أمر بالباب ففتو ودخل بيته ودخل عليه مروان فلد: يدزل يفتلده فدي الدرروة والغدارب 
ى فتله عن رأيه وأزاله عما كان يريدد فلقدد مادث عثمدان ثالثدة أيدام مدا خدرل اسدتحياس مدن الندار حت
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وخددرل مددروان إلددى النددار فقددال شددا ت الوجددور أال مددن أريددد ارجعددوا إلددى منددازلا: فدد ن ياددن ألميددر 
 المؤمنين حاجة بأحد منا: يرسل إليه وإال قر في بيته

القبر والمنبر وأجد عندر عمار بن ياسر ومحمدد بدن  قال عبدالرحمن : فجرت إلى علي فأجدر بين
 أبي بار و ما يقوالن صنع مروان بالنار وصنع

 قال فأقبل عليَّ عليٌّ فقال: أحلرت خطبة عثمان

 قلت نع:

 قال : أفحلرت مقالة مروان للنار؟

 قلت نع:

 قال علي :

 ركتني وقرابتي وحقيت -يعني عثمان –عياذ ا  يا للمسلمين إني إن قعدت في بيتي قال لي 

وإني إن تالمت فجاس ما يريد يلعب به مدروان  فصدار سديقة لده يسدوقه حيدث شداس  بعدد كبدر السدن 
 وصحبة رسول ا  صلى ا  عليه وسل:.

 قال عبدالرحمن بن األسود فل: يزل حتى جاس رسول عثمان ) أي إلى علي(: ائتني

 اخل عليك وال عائدفقال علي بصوت مرتفع عال مغلب : قل له ما أنا بد

 قال فانصرف الرسول

 قال فلقيت عثمان بعد ذلك بليلتين خائبا فسألت ناتال غالمه من أين جاس أمير المؤمنين؟
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 فقال كان عند علي

 فقال عبدالرحمن بن األسود فغدوت فجلست مع علي عليه السالم

يعنددي غيددر عائددد إلددى فقددال لددي جدداسني عثمددان البارحددة فجعددل يقددول : إنددي غيددر عائددد وإنددي فاعددل ) 
 مطاوعة مروان وسأفعل ما يرضي النار(

قال فقلت له ) يعني علي قال لعثمدان( : أبعدد مدا تالمدت بده علدى منبدر رسدول ا  صدلى ا  عليده 
 وسل: وأعطيت من نفسك ث: دخلت بيتك وخرل مروان إلى النار فشتمه: على بابك ويؤذيه:؟

 وخرلتني وجرأت النار علي! قال فرجع )عثمان( و و يقول : قطعت رحمي

فقلت ) القائل علي(: وا  إني ألذب النار عنك ولاني كلمدا جرتدك بهندة أانهدا لدك رضدا جداس ) 
 مروان( بأخرى فسمعَت قول مروان علّي واستدخلت مروان

 قال ث: انصرف إلى بيته

 قال عبدالرحمن بن األسود:

ال أني أعل: أنده قدد كلد: طلحدة حدين حصدر فدي فل: أزل أرى عليا منابا عنه ال يفعل ما كان يفعل إ
 أن يدخل عليه الروايا وغلب في ذلك غلبا شديدا حتى دخلت الروايا على عثمان ا د ..

 

 الرواية الثانية : رواية عباد بن عبد ا  بن الزبير
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 -[  666صفحة  - 2ففي تاريخ الطبري ] جزس 

 

ن عدن أبيده عدن محمدد بدن إسدحاس بدن يسدار حدثني جعفر قال حدثنا عمرو وعلي قاال حدثنا حسدي
 المدني عن يحيى بن عباد عن ) صوابه: بن( عبدا  بن الزبير عن أبيه قال:

كتب أ ل مصر بالسقيا أو بري خشب إلى عثمان باتاب فجاس به رجل منه: حتى دخل بده عليده 
 فل: يرد عليه شيرا فأمر به فأخرل من الدار

ثمان ستمائة رجل على أربعة ألوية لها رؤور أربعدة مدع كدل رجدل وكان أ ل مصر الرين ساروا إلى ع
منه: لواس وكان جماو أمر : جميعا إلى عمرو بن بديل بن ورقاس الخزاعي وكان من أصحاب النبدي 

 صلى ا  عليه وسل: والى عبدالرحمن بن عديس التجيبي

 فاان فيما كتبوا إليه:

  ال يغير ما بقوم حتدى يغيدروا مدا بأنفسده: فدا  ا  ثد: بس: ا  الرحمن الرحي: أما بعد فاعل: أن ا
ا  ا  فانك على دنيا فاستت: إليها معها آخرة وال تلبس نصيبك من اآلخدرة فدال تسدوك لدك الددنيا 
واعلدد: انددا وا    نغلددب وفددي ا  نرضددى وإنددا لددن نلددع سدديوفنا عددن عواتقنددا حتددى تأتينددا منددك توبددة 

 مبلجة فهرر مقالتنا لك وقليتنا إليك وا  عريرنا منك والسالم مصرحة أو ضاللة مجلحة

وكتب أ ل المدينة إلى عثمان يدعونه إلى التوبة ويحتجون ويقسمون له بدا  ال يمسداون عنده أبددا 
 حتى يقتلور أو يعطيه: ما يلزمه من ح  ا 

 فلما خاف القتل شاور نصحاسر وأ ل بيته فقال له: :
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 د رأيت: فما المخرل؟قد صنع القوم ما ق

 

 فاشاروا عليه أن يرسل إلى علي ابن أبي طالب فيطلب إليه أن يرد : عنه ويعطيه: ما يريليه:

 ليطاوله: حتى يأتيه أمداد!

 

فقال إن القوم لن يقبلوا التعليل و ي محملي عهدا وقد كان مني في قدمته: االولى مدا كدان فمتدى 
 أعطه: ذلك يسألوني الوفاس به!

روان بددن الحادد: يددا أميددر المددؤمنين مقدداربته: حتددى تقددوى أمثددل مددن مادداثرته: علددى القددرب فقددال مدد
 فأعطه: ما سألوك وطاوله: ما طاولوك ف نما  : بغوا عليك فال عهد له:!

 فأرسل إلى علي فدعار فلما جاسر قال:

لدى يا أبا حسن إنه قد كان من الندار مدا قدد رأيدت وكدان مندي مدا قدد علمدت ولسدت آمدنه: علدى قت
فاردد : عني فان لهد: ا  عدز وجدل أن أعتدبه: مدن كدل مدا يار دون وأن أعطديه: الحد  مدن نفسدي 

 ومن غيرى وإن كان في ذلك سفك دمي

فقال له علي : النار إلى عدلك أحول منه: إلى قتلك وإني ألرى قوما ال يرضون إال بالرضى وقد  
جميدع مدا نقمدوا فدرددته: عندك ثد: لد: كنت أعطيته: في قدمته: األولى عهدا من ا  لترجعن عن 

 تف له: بشئ من ذلك فال تغرني  رر المرة من شئ ف ني معطيه: عليك الح 

 قال نع: فأعطه: فوا  ألفين له:
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فخرل علي إلى النار فقال أيها النار إنا: إنما طلبت: الح  فقد أعطيتمور إن عثمان قد زع: أنه 
 ما تار ون فاقبلوا منه ووكدوا عليه منصفا: من نفسه ومن غيرر وراجع عن جميع

 قال النار قد قبلنا فاستوث  منه لنا ف نا وا  ال نرضى بقول دون فعل فقال له: على ذلك لا:

 ث: دخل عليه فأخبرر الخبر

فقال عثمان اضرب بيني وبينه: أجدال يادون لدي فيده مهلدة فداني ال أقددر علدى رد مدا كر دوا فدي يدوم 
 واحد!

 ر بالمدينة فال أجل فيه وما غاب فأجله وصول أمركقال له علي ما حل

 قال نع: ولان أجلني فيما بالمدينة ثالثة أيام!

 قال علي نع:

 فخرل إلى النار فأخبر : برلك

 وكتب بينه: وبين عثمان كتابا أجله فيه ثالثا على أن يرد كل مظلمة ويعزل كل عامل كر ور!

لى أحد من خلقه من عهد وميثاس! وأشهد عليده ناسدا ث: أخر عليه في الاتاب أعظ: ما أخر ا  ع
مددن وجددور المهدداجرين واالنصددار! فاددف المسددلمون عندده ورجعددوا إلددى أن يفددي لهدد: بمددا أعطددا : مددن 

 نفسه

 فجعل يتأ ب للقتال ويستعد بالسالح وقد كان اتخر جندا عظيما من رقي  الخمس!!

 ما كر ور ول: يعزل عامال ثار به النار!فلما ملت االيام الثالثة و و على حاله ل: يغير شيرا م
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 وخرل عمرو بن حزم االنصاري حتى أتى المصريين و : بري خشب فأخبر : الخبر!

 وسار معه: حتى قدموا المدينة

فأرسلوا إلى عثمان أل: نفارقك علدى أندك زعمدت أندك تائدب مدن أحدداثك وراجدع عمدا كر ندا مندك 
 وأعطيتنا على ذلك عهد ا  وميثاقه؟؟

 بلى أنا على ذلك ! قال

 قال فما  را الاتاب الري وجدنا مع رسولك وكتبت به إلى عاملك؟

 قال ما فعلت وال لي عل: بما تقولون!

 قالوا بريدك على جملك وكتاب كاتبك عليه خاتمك؟

 قال أما الجمل فمسروس وقد يشبه الخط الخط وأما الخات: فانتقش عليه!

د اتهمناك اعزل عنا عمالك الفساس واستعمل علينا من ال يته: قالوا ف نا ال نعجل عليك وإن كنا ق
 على دمائنا وأموالنا واردد علينا مظالمنا

 قال عثمان ما أراني إذا في شئ إن كنت أستعمل من  ويت: وأعزل من كر ت: االمر إذا أمرك:!!

 قالوا وا  لتفعلن أو لتعزلن أو لتقتلن فانظر لنفسك أو دو!

 ل: أكن ألخلع سرباالً سربلنيه ا  فحصرور أربعين ليلة وطلحة يصلى بالنار ا دفأبى عليه: وقال 

 قلت:
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( الروايدة فيهدا الدو : نفسده ) إنمدا  دو يحيدى بدن 262/ ص  6)ل  -ث: وجدته فدي تداريخ الطبدري 
 عباد بن عبد ا  بن الزبير عن أبيه .. يعني عبادًا(

حسدين عدن أبيده عدن محمدد بدن إسدحاس بدن يسدار حدثني جعفر قال حدثنا عمرو وعلي قاال حدثنا 
المدددني عددن يحيددى بددن عبدداد عددن عبدددا  بددن الزبيددر عددن أبيدده قددال كتددب أ ددل مصددر بالسددقيا أو بددري 
خشددب إلددى عثمددان باتدداب فجدداس بدده رجددل مددنه: حتددى دخددل بدده عليدده فلدد: يددرد عليدده شدديرا فددأمر بدده 

رجدل علدى أربعدة ألويدة لهدا رؤور  فأخرل من الدار وكان أ ل مصر الرين ساروا إلى عثمدان سدتمائة
 أربعة مع كل رجل منه: لواس وكان جماو.... الخ الرواية بطولها.

 

 التعلي  على الرواية:

 

الرواية حسنة السند والمتن.. و ي تاشف مالبسات الوفد المصري ودور مروان واستجابة عثمان 
ديس( فقدد ذكدرت الروايدة أن ودور طلحة  ووجود صحابة  : قواد الثورة ) عمرو بن بدديل وابدن عد

جماو أمر : إليه: وفيه: ابن الحم  ول: تركرر الرواة  نا  والري خرل إليه: وأخبر : بأن عثمان 
لدد: ينفددر وأرجعهدد: علددى المدينددة صددحابي أيلدداً و ددو عمددرو بددن حددزم األنصدداري ) بددل  ددو رضددواني 

 مشهور(..

 ة إمام أ ل المغازي محمد بن إسحاس.و رر الرواية لو ت: االعتناس بها ال سيما وانها من رواي

 وسترون فيها من الفوائد ما ال تحتاجون إلى أن ننبها: عليه.. و ي رواية ثمينة جداً 

 ف ن استطعت: أن تحفظو ا فاحفظو ا...

موقف الصحابة في فتنة عثمان

154 لالطالع على مقاالت واخبار الشيخ حسن المالكي وكتبه وابحاثه على 
www.al-maliky.com



 ال سيما وأن بيت عبد ا  بن الزبير كان مع عثمان ..

 

 الرواية الثالثة: رواية محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب:

 

 قال محمد بن عمر وحدثني عبدا  بن محمد عن أبيه قال:

كان محمد بن أبي بار ومحمد بن أبدي حريفدة بمصدر يحرضدان علدى عثمدان فقددم محمدد بدن أبدي 
 بار وأقام محمد بن أبي حريفة بمصر

فلمددا خددرل المصددريون خددرل عبدددالرحمن بددن عددديس البلددوي فددي خمسددمائة وأاهددروا أنهدد: يريدددون 
ي رجب وبعث عبدا  بن سعد رسوال سار إحدى عشرة ليلدة يخبدر عثمدان أن ابدن العمرة وخرجوا ف

عدديس وأصدحابه قدد وجهددوا نحدور وأن محمدد بدن أبددي حريفدة شديعه: إلدى عجددرود ثد: رجدع وأاهددر 
محمد أن قال خرل القوم عمارا وقال في السر خرل القوم إلدى إمدامه: فد ن ندزو وإال قتلدور وسدار 

 حتى نزلوا ذا خشب القوم المنازل ل: يعدو ا

وقددال عثمددان قبددل قدددومه: حددين جدداسر رسددول عبدددا  بددن سددعد  ددؤالس قددوم مددن أ ددل مصددر يريدددون 
بزعمه: العمرة وا  ما أرا : يريدونها ولان النار قد دخل بهد: وأسدرعوا إلدى الفتندة وطدال علديه: 

بسدنة ممدا يدرون مدن عمري أما وا  لرن فارقته: ليتمنون أن عمري كان طدال علديه: مادان كدل يدوم 
 الدماس المسفوكة واإلحن واألثرة الظا رة واألحاام المغيرة

قال فلما نزل القدوم ذا خشدب جداس الخبدر أن القدوم يريددون قتدل عثمدان إن لد: يندزو وأتدى رسدوله: 
 إلى علي ليال وإلى طلحة وإلى عمار بن ياسر
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إلى علدي فلد: يظهدر علدى مدا فيده وكتب محمد بن أبي حريفة معه: إلى علي كتابا فجاؤوا بالاتاب 
 فلما رأى عثمان ما رأى جاس عليا فدخل عليه بيته فقال:

يابن ع: إنه ليس لي مترك وإن قرابتي قريبة ولي ح  عظي: عليك وقد جاس ما ترى من  ؤالس القوم 
و : مصدبحي وأندا أعلد: أن لدك عندد الندار قددرا وأنهد: يسدمعون مندك فأندا أحدب أن تركدب إلديه: 

 عني ف ني ال أحب أن يدخلوا علي ف ن ذلك جرأة منه: علي وليسمع برلك غير :فترد : 

 فقال علي عالم أرد :؟

 قال على أن أصير إلى ما أشرت به علي ورأيته لي ولست أخرل من يديك

فقال علي إني قد كنت كلمتك مرة بعد مرة فال ذلك نخرل فتال: ونقول وتقول وذلك كله فعدل 
 بن العاص وابن عامر ومعاوية أطعته: وعصيتني مروان بن الحا: وسعيد

 قال عثمان ف ني أعصيه: وأطيعك

 قال فأمر النار فركبوا معه المهاجرون واألنصار

 قال وأرسل عثمان إلى عمار بن ياسر يالمه أن يركب مع علي فأبى

رل فأرسل عثمان إلى سعد بن أبي وقاص فالمه أن يأتي عمارا فيالمه أن يركب مع علي قال فخد
سعد حتى دخل على عمار  فقال يا أبا اليقظان أال تخرل فيمن يخرل ؟و را علدي يخدرل فداخرل 

 معه واردد  ؤالس القوم عن إمامك ف ني ألحسب أنك ل: تركب مركبا  و خير لك منه

فقدال انطلد   -وكدان مدن أعدوان عثمدان -قال وأرسل عثمان إلى كثيدر بدن الصدلت الانددي  -
 –في إثر سعد فاسمع ما يقول سعد لعمار وما يرد عمار على سعد ث: ائتني سريعا 
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قال فخرل كثير حتى يجد سعدا عندد عمدار مخليدا بده فدألق: عينده جحدر البداب فقدام إليده عمدار وال 
دخل القليب الجحر الري ألقمه كثير عينه فأخرل كثير عينه من الجحر يعرفه وفي يدر قليب فأ

وولددى مدددبرا متقنعددا فخددرل عمددار فعددرف أثددرر ونددادى يددا قليددل ابددن أم قليددل أعلددي تطلددع؟ وتسددتمع 
حديثي؟ وا  لو دريت أندك  دو لفقدأت عيندك بالقلديب فد ن رسدول ا  صدلى ا  عليده وسدل: قدد 

فالمه سعد وجعدل يفتلده بادل وجده  فادان آخدر ذلدك أن قدال  أحل ذلك ث: رجع عمار إلى سعد 
عمار وا  ال أرد : عنه أبددا   فرجدع سدعد إلدى عثمدان فدأخبرر بقدول عمدار فداته: عثمدان سدعدا أن 

 ياون ل: يناصحه فأقس: له سعد با  لقد حرض  فقبل منه عثمان

 ين.قال وركب علي عليه السالم إلى أ ل مصر فرد : عنه فانصرفوا راجع

 

 الرواية الرابعة: رواية محمد بن مسلمة و و صحابي مشهور:

 

 [ قال: 666صفحة  - 2ففي تاريخ الطبري ] جزس 

 وذكر الواقدي أن يحيى بن عبدالعزيز حدثه عن جعفر بن محمود عن محمد بن مسلمة قال:

 خرجت في نفر من قومي إلى المصريين وكان رؤساؤ : أربعة:

 بلويعبدالرحمن بن عديس ال -

 وسودان بن حمران المرادي  -
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وعمرو بن الحم  الخزاعي وقد كان  را االس: غلب حتى كان يقدال حبديس )جديش( ابدن   -
 الحم 

 وابن النباو  -

 قال فدخلت عليه: و : في خباس له: أربعته: ورأيت النار له: تبعا

: أن فدي قتلده اختالفدا قال فعظمت ح  عثمان وما في رقابه: مدن البيعدة وخدوفته: بالفتندة وأعلمدته
وأمرا عظيما فال تاونوا أول من فتحه وأنه ينزو عن  رر الخصال التي نقمت: منها عليه وأنا ضامن 

 لرلك

قال القوم: ف ن ل: ينزو؟ قال قلت فأمرك: إليا:  قدال فانصدرف القدوم و د: راضدون  فرجعدت إلدى 
فسددك إن  ددؤالس القددوم إنمددا قدددموا عثمددان   فقلددت أخلنددي فددأخالني  فقلددت ا  ا  يددا عثمددان فددي ن

 يريدون دمك وأنت ترى خرالن أصحابك لك ال بل  : يقوون عدوك عليك

 قال فأعطاني الرضا وجزاني خيرا  قال ث: خرجت من عندر فأقمت ما شاس ا  أن أقي:

 قال وقد تال: عثمان برجوو المصريين  وذكر أنه: جاؤوا ألمر فبلغه: غيرر فانصرفوا!

 تيه فأعنفه بهما ث: ساتفأردت أن آ

 ف ذا قائل يقول قد قدم المصريون و : بالسويداس  قال قلت أح  ما تقول؟ قال نع:

 قال فأرسل إلي عثمان  قال وإذا الخبر قد جاسر وقد نزل القوم من ساعته: ذا خشب
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 أني أان فقال يا أبا عبدالرحمن  ؤالس القوم قد رجعوا فما الرأي فيه:؟ قال قلت وا  ما أدري إال
أنه: ل: يرجعوا لخير   قال فارجع إليه: فاردد :  قال قلت ال وا  ما أندا بفاعدل! قدال ولد:؟ قدال 

 ألني ضمنت له: أمورا تنزو عنها فل: تنزو عن حرف واحد منها!!

 قال فقال ا  المستعان   قال وخرجت وقدم القوم وحلوا باألسواف وحصروا عثمان

عديس ومعه سودان بن حمران وصاحبار  فقالوا يا أبا عبددالرحمن ألد:  قال وجاسني عبدالرحمن بن
 تعل: أنك كلمتنا ورددتنا وزعمت أن صاحبنا نازو عما نارر؟؟ فقلت بلى

قال ف ذا  : يخرجون إلي صحيفة صغيرة قال وإذا قصبة من رصاص ف ذا  : يقولون وجددنا جمدال 
 تشنار فوجدنا فيه  را الاتاب ف ذا فيه:من إبل الصدقة عليه غالم عثمان فأخرنا متاعه فف

) بسدد: ا  الددرحمن الددرحي: أمددا بعددد فدد ذا قدددم عليددك عبدددالرحمن بددن عددديس فاجلدددر مائددة جلدددة 
واحل  رأسه ولحيته وأطل حبسه حتى يأتيك أمري وعمرو بن الحم  فافعدل بده مثدل ذلدك وسدودان 

 بن حمران مثل ذلك وعروة بن النباو الليثي مثل ذلك(

 قلت وما يدريا: أن عثمان كتب بهرا؟قال ف

 –قالوا فيفتات مروان على عثمان بهرا؟ فهرا شر فيخرل نفسه من  را األمر 

ث: قالوا انطلد  معندا إليده  فقدد كلمندا عليدا ووعددنا أن يالمده إذا صدلى الظهدر  وجرندا سدعد بدن أبدي 
 قال مثل  راوقاص فقال ال أدخل في أمرك:   وجرنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ف

فقال محمد فأين وعدك: علي؟ قالوا وعدنا إذا صدلى الظهدر أن يددخل عليده  قدال محمدد فصدليت 
 مع علي   قال ث: دخلت أنا وعلي عليه فقلنا: إن  ؤالس المصريين بالباب فأذن له:
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قال ومروان عندر جالس قال  فقال مروان دعني جعلت فداك أكلمه: قال  فقال عثمان فض ا  
 اخرل عني وما كالمك في  را األمر!فاك 

 قال فخرل مروان   قال وأقبل علي عليه

 قال وقد أنهى المصريون إليه مثل الري أنهوا إلي

 قال فجعل علي يخبرر ما وجدوا في كتابه:

 قال فجعل يقس: با  ما كتب وال عل: وال شوور فيه

 انقال فقال محمد بن مسلمة وا  إنه لصادس ولان  را عمل مرو 

 فقال علي فأدخله: عليك فليسمعوا عررك

 قال ث: أقبل عثمان على علي فقال:

إن لددي قرابددة ورحمددا وا  لددو كنددت فددي  ددرر الحلقددة لحللتهددا عنددك فدداخرل إلدديه: فالمهدد: فدد نه: 
يسمعون منك  قدال علدي وا  مدا أندا بفاعدل ولادن أدخلهد: حتدى تعتدرر إلديه:  قدال فدادخلوا  قدال 

 وا يومرر فما سلموا عليه بالخالفة فعرفت أنه الشر بعينهمحمد بن مسلمة فدخل

قالوا سالم عليا:   فقلنا وعليا: السالم   قدال فدتال: القدوم وقدد قددموا فدي كالمهد: ابدن عدديس 
فركر ما صنع ابن سعد بمصر وذكر تحامال منه على المسلمين وأ ل الرمة وذكر اسدترثارا منده فدي 

ذلك قال  را كتاب أمير المؤمنين إلي ث: ذكروا أشياس مدا أحدد  غنائ: المسلمين ف ذا قيل له في 
 بالمدينة وما خالف به صاحبيه 

 قال فرحلنا من مصر ونحن ال نريد إال دمك أو تنزو
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 فردنا علي ومحمد بن مسلمة وضمن لنا محمد النزوو عن كل ما تالمنا فيه

 محمد فقلت نع:ث: أقبلوا على محمد بن مسلمة فقالوا  ل قلت ذاك لنا ؟ قال 

ث: رجعنا إلى بالدنا نستظهر با  عز وجل عليك وياون حجة لندا بعدد حجدة حتدى إذا كندا بالبويدب 
أخرنا غالمك فأخرنا كتابك وخاتمك إلى عبدا  بدن سدعد تدأمرر فيده بجلدد اهورندا والمثدل بندا فدي 

 أشعارنا وطول الحبس لنا و را كتابك

 قال: وا  ما كتبت وال أمرت وال شوورت وال علمتقال فحمد ا  عثمان وأثنى عليه ث: 

 قال فقلت وعلي جميعا قد صدس.

 قال فاستراح إليها عثمان

 فقال المصريون فمن كتبه؟

 قال ال أدري

قال أفُيجترأ عليك فُيبعث غالُمك وجمٌل من صدقات المسلمين ويُنقش على خاتمك وُياتب إلى 
؟ قال نع: ! قالوا فليس مثلك يلي  اخلع نفسك من  را عاملك بهرر األمور العظام وأنت ال تعل:

 األمر كما خلعك ا  منه  قال ال أنزو قميصا ألبسنيه ا  عز وجل!

 قال وكثرت األصوات واللغط فما كنت أان أنه: يخرجون حتى يواثبور  قال وقام علي فخرل

 قال فلما قام علي قمت!

 عت إلى منزلي ورجع علي إلى منزلهقال وقال للمصريين اخرجوا فخرجوا  قال ورج
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 فما برحوا محاصريه حتى قتلور ا د

 

 الرواية الخامسة: رواية ابن دأب

 ولوال اتفاقها مع ما سب  في الجملة ما أوردتها ..

 ألن ابن عبد ربه ساقها بال إسناد..

 (99/ ص  2)ل  -العقد الفريد 

اجتمعددوا إلددى علددي وَسددألور أن يَلقددى لهدد: ابددن دأب قددال: لمددا أناددر الندداُر علددى عثمددان مددا أناددروا و 
ُعثمدداَن. فأقبددَل حتددى َدخددل عليدده فقددال: إَن الندداَر ورائددي قددد كلَّمددوني أنى أكلمددك  وا ّ مددا أدرى مددا 
أقوُل لك  ما أعرف شيراً تًنارر  وال أعلمك شيراً َتجهله  وما ابن الخطّاب أولدى بشديس مدن الخيدر 

مددك َمددن جهددل  وإن الطريدد  لبددَين واضددو. تَعلدد: يددا عثمددان أن منددك  ومددا نُبصددرك مددن َعمددى  ومددا نَدعىل
ل  ُ َدي وَ دى  فأحيا ُسنة َمعلومة  وأمدات بدعدة َمجهولدةأ وأن شدر  أفلل النار عند ا ّ إماٌم َعدى
عدة مجهولدة  وأمدات سدنة معلومدة. وإندي سدمعت  النار عند ا  إماُم َضداللة  َضدل وأضدل  فأحيدا بدى

ليه وسل: يقول: يُؤتى باإلمام الجائر يوَم القيامة ليس معه ناصدٌر وال لده عداذر رسوَل الّله صلى ا  ع
رة الندار إلدى آخدر األبدد. وأندا أحدَررك أن تادون إمداَم  فيُدلىقى في َجهن: فَيُدور َدوىَر الرحى يَدرىتط: بَجمى

دَرل بده أمدرُ   : َويمَرجدون. فخدرل  رر األمة المقتول  يُفتو به باُب الَقتل والقتال إلى يوم القيامة  َيمى
عثمددان  ثدد: خطددب ُخطبتدده التددي أاهددر فيهددا التوبددة. وكددان علددّي كلمددا اشددتاى الندداُر إليدده أمددَر عثمددان 
أرسل ابنه الحسن إليه  فلما أكثر عليه قال له: إن أباك يرى أن أحداً ال يَعل: ما يَعل:  ونحن أعل: 

 لك ا دبما نَفعل  فُاّف عَنا. فل: يَبعث علي ابنه في شيس بعد ذ
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 [color[الرواية السادسة: رواية إسماعيل بن محمد :]/

 

 (:2/666في تاريخ الطبري )

قال محمد بن عمر )  و الواقدي  إمام في المغازي مشهور( وحدثني عبددا  بدن جعفدر ) صددوس 
 من رجال مسل:(  عن إسماعيل بن محمد :

 أن عثمان صعد يوم الجمعة المنبر فحمد ا  وأثنى عليه

 قام رجل فقال أق: كتاب ا ف

 فقال عثمان اجلس فجلس

 حتى قام ثالثا فأمر به عثمان فجلس

 فتحاثوا بالحصباس حتى ما ترى السماس وسقط عن المنبر وحمل فأدخل دارر مغشيا عليه

فخددرل رجددل مددن حجدداب عثمددان ومعدده مصددحف فددي يدددر و ددو ينددادي إن الددرين فرقددوا ديددنه: وكددانوا 
 إنما أمر : إلى ا  شيعا لست منه: في شيس

 

 ودخل علي بن أبي طالب على عثمان رضي ا  عنهما و و مغشي عليه وبنو أمية حوله

 فقال مالك يا أمير المؤمنين؟
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فأقبلت بنو أمية بمنط  واحد فقالوا يا علي أ لاتندا وصدنعت  درا الصدنيع بدأمير المدؤمنين أمدا وا  
 م علي مغلبا ا دلرن بلغت الري تريد لتمرن عليك الدنيا فقا

 التعلي :

األثر مرسل  ولان له شوا د كثيدرة جدداً  و دو يبدين عمدل الحاشدية علدى التفريد  بدين عثمدان وكبدار 
 الصحابة الناصحين كعلي..

 

 الرواية السابعة : رواية ابن عبار..

 

 (266/ ص  6)ل  -في تاريخ الطبري 

د بدن الحصدين عدن عارمدة عدن ابدن ذكر محمدد بدن عمدر الواقددي أن أسدامة بدن زيدد حدثده عدن داو 
 عبار قال:

 -قال عارمة فقلت البن عبار أو كانا حصرين؟! -لما حصر عثمان الحصر اآلخر 

فقال ابن عبار نعد: الحصدر االول حصدر اثنتدي عشدرة وقددم المصدريون فلقديه: علدي بدري خشدب 
 فرد : عنه

 

را! والصددواب : نفددس علددٌي لدده صدداحب صدددس حتددى أوغددر نفددس علددي عليدده ) كدد -وا  -وقددد كددان 
 عثمان(
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 جعل مروان وسعيد وذوو ما يحملونه على علي فيتحمل ويقولون لو شاس ما كلمك أحد!

 وذلك أن عليا كان يالمه وينصحه ويغلظ عليه في المنط  في مروان وذويه

 فيقولون لعثمان  ارا يستقبلك وأنت إمامه وسلفه وابن عمه وابن عمته؟

 فما انك بما غاب عنك منه؟

 فل: يزالوا بعلي حتى أجمع أال يقوم دونه

 

 فدخلت عليه اليوم الري خرجت فيه إلى ماة فركرت له أن عثمان دعاني إلى الخرول

فقددال لددي مددا يريددد عثمددان أن ينصددحه أحددد  اتخددر بطانددة أ ددل غددش لدديس مددنه: أحددد إال قددد تسددبب 
 بطائفة من االرض يأكل خراجها ويسترل أ لها

 

 قا ف ن رأيت أن تقوم دونه فعلت ف نك ال تعرر إال برلكفقلت له إن له رحما وح

 قال ابن عبار فا  يعل: أني رأيت فيه االناسار والرقة لعثمان ث: إني ألرار يؤتي إليه عظي:

 

 ث: قال عارمة وسمعت ابن عبار يقول:

قددال لددي عثمددان يددا ابددن عبددار اذ ددب إلددى خالددد بددن العدداص و ددو بماددة فقددل لدده يقددرأ عليددك أميددر 
 مؤمنين السالمال
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ويقددول لددك إنددي محصددور منددر كددرا وكددرا يومددا ال أشددرب إال مددن االجددال مددن داري وقددد منعددت برددرا 
اشتريتها من صلب مالي رومة فانما يشدربها الندار وال أشدرب منهدا شديرا وال آكدل إال ممدا فدي بيتدي 

ر وليس بفدان منعت أن آكل مما في السوس شيرا وأنا محصور كما ترى فأمرر وقل له فليحج بالنا
 ف ن أبى فاحجج أنت بالنار

 فقدمت الحج في العشر

 فجرت خالد بن العاص فقلت له ما قال لي عثمان

 فقال لي  ل طاقة بعداوة من ترى؟ فأبى أن يحج!

وقال فحج أنت بالنار فأنت ابن ع: الرجل و را األمر ال يفلى إال إليه يعني عليا وأنت أح  أن 
 تحمل له ذلك

 فحججت بالنار

ث: قفلت في آخر الشهر فقدمت المدينة وإذا عثمان قد قتل وإذا الندار يتواثبدون علدى رقبدة علدي 
 بن أبي طالب

 فلما رآني علي ترك النار وأقبل علي فانتجاني

 فقال ما ترى فيما وقع؟ فانه قد وقع أمر عظي: كما ترى ال طاقة ألحد به ؟

 يبايع اليوم أحد إال اته: بدم  را الرجل فقلت أرى أنه البد للنار منك اليوم فأرى أنه ال

 فأبى إال أن يبايع فاته: بدمه ا د
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 [color[الرواية الثامنة: رواية عبد ا  بن أبي بار بن حزم..]/

 

 

 (5266/ ص  2)ل  -في تاريخ المدينة لعمر بن شبة 

 ال:حدثنا علي  عن أبي جعدبة  عن عبد ا  بن أبي بار ابن محمد بن عمرو بن حزم ق

رجددع أ ددل مصددر فنزلددوا بددري خشددب ليلددة االربعدداس فددي  ددالل ذي القعدددة فددأتوا عليددا رضددي ا  عندده 
 فقالوا: كلمتنا فرجعنا نريد بالدنا  فبينا نحن نسير إذ جاس رجالن منا غير الطري .

  فلحقا راكبا فاستنارار لجورر عن الطري   فأتيانا به  فعرفه بعلنا وقدالوا:  درا أريدس غدالم عثمدان
و ددرا جمددل عثمددان البختددري  فسددألنار فخلددط  ففتشددنا إداوتدده فدد ذا فيدده قصددبة صددفر فددي منحددر فددوة 

 -االداوة فيها صحيفة  ف ذا كتاب إلى ابن أبي سرح: إذا قدم عليك أ ل مصر فاقتل فالنا وفالنا 
 -لتسعة منا 

 ؟!فدخل علي على عثمان رضي ا  عنه فقال: رددته: عنك ث: أتبعته: بهرا الاتاب

 فقال: ما كتبت وال علمت  وال أنت عندي ببرئ من  را االمر!

 فخرل علي رضي ا  عنه فقال: قد اتهمني  فأنت: و و أعل:.

فحاصرور فأدخل معه جرار الماس والطعدام إلدى دارر ومعده فتيدان مدن فتيدان قدريش فديه: الحسدن بدن 
أبدي البختددري  ومددروان  والحددار    علدي  وعبددد ا  بددن الزبيدر  وعبددد ا  بددن زمعددة  وولدي سددعيد بددن
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وعبد الرحمن بنو الحا: وعبد ا  بن دأد بن أسيد  وعتبة بدن أبدي سدفيان  ومعهد: فدي الددار بشدر  
 كثير

 وأرسل عثمان إلى سعد أن ال  عليا فركرر رحمي وسني  وأنشدر ا  في أمري.

 مك مقتول!قال سعد فلقيته فالمته فل: يجبني  فقلت: مالك ال تجيبني  إن ابن ع

 قال: ما أنا من  را في شئ ا د

 

 

 

 

 واعتزال علي فيه روايات كثيرة جداً 

 فقد نجحت حاشية عثمان في عزل علي عن عثمان

 وعزل كل الصحابة الرين كانوا محايدين..
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 موقف الزبير بن العوام من عثمان بن عفان وسياسته في المال واإلدارة

 

 واآلن نأتي إلى دور الزبير بن العوام وموقفه من عثمان رضي اهلل عنهما وسامحهما

 وحقيقة ال بد هنا من القول:

ماس أم المؤمنين عائشة وال طلحةة بةن عديةد أن موقف الزبير كان عاقالً إلى حد بعيد.. وليس له ح
 اهلل...

فلةةي اشةةار  فةةي فتةةوص وال محاحةةرة وال تحةةراث..   وكةةان عثمةةان قةةد أحمةةن إليةةه وا ةةا   بمةةتمائة 
الةف درهةةي وقةد بهةةا العةرا  واحةةد  تةا رًاق إال أن موقةةف عثمةان مةةن ابةن ممةةعود ومةا  ةةرص لةه مةةن 

عود إلةى الزبيةر بأاتامةهق ووحةية ابةن ممةعود ضرب على اةد مةوالي عثمةان وحاهةيتهق ووحةية ابةن ممة
للزبيةر إال الةلي عليةه عثمةةانق ومةا  ةرص بةةين الزبيةر وبةين عثمةةان فةي هةصا الشةةأن بمةا ا ة  ع ةةا  

 أاتام ابن ممعودق ربما أسهي هصا أو أفمد إحمان عثمان إليه(

 إال أن معارضته لي تدلغ معارضة عائشة وطلحة

 وأبي ذر أوابن ممعود..بل ال تدلغ معارضته كمعارضة عمار أ

 فهؤال  الثالثة أكثر حماساً من الزبير في اإلنكار على عثمان ..

ولكن بما أن طلحة والزبير اصكران معاً ق وههد الجمل معاًق فقد ظن الناس أن نمدة معارضة الزبير 
 لعثمان أو حتى خلومته لإلمام علي هي ك لحة وعائشة... وهصا غير ححي ..
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أن أسمي معارضته   تحراضاً( كما اقةال فةي تحةراث أم المةؤمنين عائشةة وطلحةة لصلك ال أست يع 
 بن عديد اهلل

 إال أنه معارض لمياسة عثمان وكفى.. وهصا اجعله في اللف اآلخر المعارض لعثمان..

 وكصلك علي بن أبي طالب .. معارض لمياسة عثمان لكنه ليس محرضاً عليه..

 موا محاادان بين عثمان والثواروهصا القمي الثاني من اللحابة لي

 كال..

 هي ارون أن الثوار على حق في م الدهيق وان م الدهي هرعية

 وأن سدب الفماد هي والة عثمان وحاهيته وتلرفاته في األموال واإلدارة

  وهصا معنى الحداث: فماد أمتي على أادي أغليلمة سفها  من قراش(

 الفتنةق وسدب التحراف الثقافي والعلمي والروائي..فهؤال  الوالة هي سدب مقتل عثمانق وسدب 

إال ان هؤال  اللحابة المعتدلين في معارضة عثمان لي احاحروا ولي احرضوا ولي ارموا بمهي ولةي 
 امنعوا ما  ولي افتوا بقتوص ضد عثمان..الخ

 

 وعلى كل حال

 الروااات في معارضة الزبير لعثمان -بعد قليل -سنعرض 

 هل الحق معي في فلله عنهماثي أنتي تحكمون 
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 أم أنه ت  ى مرحلة المعارضة واإلنكار إلى التحراث والحلار...

 وهصا التفليل وا ب عند من اقتنع به..

خلط األورا ..وحشر النةاس فةي قالةب  -والمتشدهين بهي أمثالنا -أعني ليس من هأن أهل العلي 
 واحد دون تفليلق

اظق وقةةةد أفشةةةل أحياانةةةاًق لكةةةن لعةةةل أكثةةةركي تةةةابعني فةةةي كةةةال.. وانةةةا احةةةاول ان أكةةةون دقيةةةق االلفةةة
موضوعات كثيرة ومنها موضوع النلب مثاًلق فتلحظون أنني أقةول : وفةالن فيةه نلةبق وكلمةة فيةه 
نلب ليمت ككلمة ناحديق وغصا قلت فالن ناحدي فغالداً أعقب بقولي: ولكن نلده من النلةب 

 علي..ال فيف بجهل وتقليد وليس كنلب فالن عن تعمد و 

 بينما هؤال  إذا أطلقوا كلمة   رافضي( أو   علماني( فحدث والحرج!

 والدقة أراها من امانة العلي وأمانة الكلمة

 وغفر اهلل لنا تقليرنا في ذلك..

 

 الروااة األولى : روااة أبي سعيد مولى أبي اسيد الماعدي

 

 وهي تتعلق بموقف الزبير من االحتكار وإنكار  على عثمان:
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 (959/ ص  9 ج  -الم الب العالية للحافظ ابن حجر العمقالني  ففي

قال إسحا    ابن راهواه ثقة( : أنا معتمر بن سليمان   ثقة( ق سمعت أبي  ثقة( اقةول : أندأنةا أبةو 
 نضرة  ثقة( ق عن أبي سعيد اعني مولى بني أسيد  ثقة وهو هاهد عيان( :

 امتشفع حتى اتر  موال  ق أن عثمان ق نهى عن الحكرة ق فلي ازل الر ل

 فدخل الزبير بن العوام المو  فإذا هو بموالي بني أمية احتكرون ق

فأقدل عليهي ضربا ق فدينةا هةو كةصلك ق إذ بعثمةان مقةدال علةى بغلةة أو علةى دابةة فمشةى إليةه فأخةص 
ثةي تركةه  بلجام الدغلة فهز  هزا هدادا وأرا  قال له : إنك وإنةك ق غيةر أنةه اهةتد عليةه فةي القةول ق

فلما نزل ألقيت له وسادة فجلس عليها ق و ا  الزبير فملي عليه ق وقال : واهلل اا أمير المؤمنين ق 
إني ألعلي أن لك علي حقا ق ولكني ر ل إذا رأات المنكر لي أحدر . فقال لةه عثمةان : ا لةس ق 

 فأ لمه على الوسادة إلى  نده

 

 

 التعليق:

 المند ححي ..

ا عاقلةة.. كمةا تةرون.. وهةي تدةين ه لةية الزبيةر .. أنةه هةراع الغضةب مةع طيدةة ومعارضة الزبيةر هنة
 قلب ..

 وسنرص في موقعة الجمل كيف ذكر  اإلمام علي بحداث فر ع ولي اقاتل ..
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 وهص  الروااة ال تلل  وحد  في معارضة الزبير لعثمانق

 ائشة...بل إنما اوردتها لديان ه لية الزبير وأنها ت تلف عن ه لية طلحة وع

 فهصان االثنان كانت فيهما حدة هدادة وغضب سراع وال انميان .. غفر اهلل للجميع..

والروااةةة أاضةةاً تدةةين أن بنةةي أميةةة كةةانوا اتلةةرفون بمةةا امةةتفز النةةاس محتمةةين بعثمةةان وخالفتةةه..حتى 
نهي علةى وغن لي اقرهي وال ارضى أفعالهي لكنهي افعلون في المدانة ما ال ارضا  عثمان اعتماداً م

رقةةة عثمةةان معهةةي وحدةةه لهةةي وتركةةه معةةاقدتهي... وإذا كةةان هةةؤال  افعلةةون فةةي المدانةةة مةةا ال ارضةةي 
عثمةةان حتةةى أنهةةي كتدةةوا علةةى لمةةانه وختمةةوا ب تمةةه وبعثةةوا بغالمةةه فةةي قتةةل  عمةةا  الثةةورة فكيةةف 

 سيكون تلرف والة عثمان؟

 ألمرا  الكدار والحاهية المتنفصة؟اعني إذا كانت موالي بني أمية ال ت شى عقوبة عثمان فكيف با

البةةةد أن امةةةتحكي الفمةةةاد وامةةةت يلون علةةةى عدةةةاد اهلل واكثةةةرون مةةةن كنةةةز األمةةةوال واعةةةاقدون بغيةةةر 
 الشراعة

 وكل هصا قد حلل وستالحظونه في استعراض الروااات...

مةن كان األولى بالمململ والقائمين عليه أن اغوص في هةص  األمةور واكشةفها وسةيجد فيهةا كثيةراً 
 أعصار عثمان

 قد تكون أكثر أعصار عثمان هي في حده لقرابته وستامحه معهي وأمنهي عقوبته..
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وهصا ب الف عمر وعلي فقد كانا هدادان على قرابتهما إن اسةا  أحةد مةنهي اسةت دام القةرب مةن 
 ال ليفة..

 تنديه:

 لن نكرر ما اهتر  فيه مع طلحة من الروااات التي سدقت في موقف طلحة

 ة ابن األخنس وابن عداس وأقوال علي بن أبي طالب..كرواا

 

 

 الروااةالثانية : روااة الدالذري

 

  هي تدين هدة الزبير على عثمان فقط...

 وقد أقدم بعث الروااات الضعيفة اإلسناد كهص  على الروااات القواة لجاهزاتها اآلن..

 

 (252/ ص  2 ج  -ففي أنماب األهراف 

  بن حال  العجلي:و دت في كتاب لعدد اهلل

 ذكروا أن عثمان نا ع الزبيرق فقال الزبير: إن هئت تقاذفنا

 فقال عثمان: بماذا؟ بالدعر اا أبا عدد اهلل؟
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قةةال: ال واهلل ولكةةن ب دةةع خدةةابل وراةةش المقعةةدق وكةةان خدةةاب ا دةةع المةةيوف وكةةان المقعةةد اةةراش 
 الندل.

 (77/ ص  1 ج  - هر األكي في األمثال و الحكي لليوسي 

 فتكالي الزبير وعثمان فقال الزبير:

 إن هئت تقاذفنا

 قال   عثمان(: أبالدعرق اا أبا عدد اهلل؟

 فقال الزبير: بل بضرب خداب وراش المقعد

 أي نتقاذف بالميف والمهام.

 (59/ ص  1 ج  -القاموس المحيط 

ةةةُئتف تفقاذفُفنةةةاق فقةةةال: أفب ةةةالدةفعفر  اةةةا أبةةا عدةةةد  ا : إن ه  ةةةر  دشةةةابل ور اةةةش  فقةةال الز بةفيةُ هلل؟ قةةةال: بةةةل ب ُضةةةرفب  خف
 الم ُقعفد ق والم ُقعفد : كانف افر اش  المِّهفامف.

 (442/ ص  1 ج  -تاج العروس 

يفةادف وافةد قة هفا حتةى ض ةر بف بةه  وخفدشاٌب كشفةدشادل اسةي  قةفةُينل ب مفكشةةف   اةدفُت هفةرففاً كةانف افُضةر ب  الم ةيوفف الج 
دفُت إليه  الم ي وف   المفثفل  ون م 

يف اهلل عنهما في أفُمرل منف األ م ور   ر  وع ُثمفان  رفض   وم مشا ذفكفرف أفُهل  التةشوفار اخ  أفُن تفكفالفيف الز بةفيةُ

نفا م نف القفُصف  وهو الرشُمي   ئتف تةفقفاذففةُ ر  : إُن ه   فقالف الز بةفيةُ
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 ؟ كأفنشه  اُستةفُهزفأف ب ه !فةفقفالف ع ُثمفان  : أفب اُلدةفعفر  افا أفبفا عفُدد  اهلل  

 قفالف : بفُل " ب ضفُرب  خفدشابل ور اش  الم ُقعفد  

 اةفُعن ي بضفُرب  خفدشابل المشُيفف وبر اش  الم ُقعفد  النشُدلف 

يغفة  المفُفع ول  : اسي  رف  لل كفانف افر اش  المِّهفام اهة  والم ُقعفد  على ح 

 الروااة الثالثة: روااة ابن  عدبة:

 

 قال الدالذري :

حةةدثني المةةدائني عةةن ابةةن الجعدبةةة قةةال : مةةر علةةي بةةدار بعةةث ضل أبةةي سةةفيان فمةةمع بعةةث بناتةةه 
 تضرب بدف وتقول :

 ظالمة عثمان عند الزبير * وأوتر منه لنا طلحه

 هما سعراها بأ صالها * وكانا حقيقين بالفضحه

 فقال علي : قاتلها اهلل ق ما أعلمها بموضع ثأرها؟ اهة

 

 

 ت: المند ضعيف ومرسل..قل

 ولكن مع كثرة الروااات هل تدل على معارضة؟
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 سننظر..

 

 اجب متابعة هص  األبواب

 ألننا سنضيف إليها باستمرار..

 فمثالً هنا:

كةةان الزبيةةر مةةن الةةصان اهةةتركوا فةةي اإلنكةةار علةةى عثمةةان توليةةة الوليةةد بةةن عقدةةة وعةةزل سةةعد بةةن أبةةي 
 وقاص..

 سعد بن أبي وقاص مها ري بدري حال ..فالوليد بن عقدة أموي فاسق و 

 فأنكر الزبير مع ضخران كمعد نفمه وعلي وطلحة على عثمان تولية هصا الفاسق

( قةال 265/ ص  2 ج  -والرواات كثيرة وأحمنها سياقاً ما روا  الةدالرذي فةي أنمةاب األهةراف 
: 

 عمر الواقدي: حدثني عداس بن هشام عن أبيه عن أبي م نف / ومحمد بن سعد عن محمد ابن

أن عمر بن ال  اب أوحى أن اقر ع مالةه مةن ولةي األمةر بعةد  سةنة وأن اةولي سةعد بةن أبةي وقةاص 
الكوفةق واقر أبا موسى األهعري على الدلرةق فلما ولي عثمان عزل المغيةرة بةن هةعدة وولةى سةعداً 

رو بةةن أميةةةق فلمةةا الكوفةة سةةنًة ثةةي عزلةةه وولةى أخةةا  ألمةةه الوليةةد بةةن عقدةة بةةن أبةةي معةةيط بةةن أبةي عمةة
 دخل الكوفة قال له سعد: اا أبا وهبق أأمير أم  ائر؟ قال: ال بل أمير!

 فقال سعد ما أدري   أكمت بعدنا أم( أحمقت بعد ؟
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 قال: ما حمقت بعدي وال كمت بعد ق ولكن القوم ملكوا فاستأثروا!

 فقال سعد: ما أرا  إال حادقاً!

عزل أبا إسحا  الهين اللين الحدرق حاحب رسول اهلل حلى وقال الناس: بئمما ابتدلنا به عثمانق 
 اهلل عليه وسلي وولى أخا  الفاسق الفا ر األحمق الما نق فأعظي الناس  ذلك!

 وكان الوليد ا دعى األهعر بركأق والدر  اللدر.

 وعزل أبا موسى عن الدلرة وأعمالها وولى عدد اهلل بن عامر بن كرازق وهو ابن خاله

 ّي بن أبي طالب وطلحة والزبير:فقال له عل

 ألي اوحيك عمر أال تحمل ضل م عيط وبني أمية على رقاب الناس؟

 فلي ا جدهي بشُي. اهة

 

 

 التعليق

وال تلدقون هةؤال  فةي تضةعيفهي المةؤرخين األحةرار كالواقةدي والممةعودي والكلدةي وأبةي م نةف 
 وغيرهي..

مةا انقلونةه وإذا أتةى ضةعف فإنمةا هةو ممةن نعي هؤال    اروون الضعيف واللحي  لكنهي ثقةات في
 رووا عنه او من انق اع في الروااة أو قلة حفظ أو اختالط الخ..
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مثلما نحن اكصبوننا ونحن حادقون ولكننا قد نروي ما ال ال  ليس ألننا افترانا  ولكن ألننا وثقنا 
 في ملدر لي اكن موثوقاً..

 وعملهي وعملنا اشده عمل المراسلين اللحفيين

 فالمراسل قد اوروي خدراً عن مواطن في مظلمة أو عن ممئول في مكرمة

ثةةي قةةد اكةةصب ذلةةك المةةواطن أو ازاةةد فةةي ال دةةر... وقةةد اكةةصب ذلةةك الممةةئول أو اةةنق  فةةي 
 ال در.. فما ذنب المراسل إذا كان قد وثق ال در في تمجيل حوتي..

 أما الحمقى فميعاقدونه

 وأما العقال  فميدرؤونه..

 

لفية اصمون الواقدي وأبي م نف والكلدي وأمثالهي ألنهي حادقون وانقلون األخدار كلها وغالة الم
 ما نحب منها وما نكر ..

 وأما الصان اكتمون بعث التاراخ واديحون بدعث فهصا اوثقونه واوحون به..

 بمعنى اكصب اللاد  واؤتمن ال ائن..

 بن اليمان وهص  من عالمات القرن الثالث ومن بعدهي كما قال حصافة

  خصو الحداث حلو  بمر ق وال الل  حلو  إال بمر ق فميأتي بعدكي قةوم اأخةصون حلةو الحةداث 
 وادعون مر (!
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 وتر  األخدار المؤسفة ونشر المفرحة هي من عادات األطفال

 فال فل احب مثل هص  األخدار المثالية..

 .وكصلك العامة اتألمون  داً إذا قام ب ل المململ بعمل مشين.

 والداحثون في األمة قليل..

 اعني الصان ارادون الحقيقة مهما كانت .. حتى ادنون عليها فهي كل هي ..

.. 

ومةةن خةةالل بحثةةي ال واةةل الهةةادي  و ةةدت أن كثيةةراً ممةةا اضةةعفهي هةةؤال  إنمةةا ضةةعفوهي لحةةراتهي 
 وأمانتهي

 وأن كثيراً ممن وثقهي هؤال  إنما وثقوهي ل يانتهي ..

 ني اآلن وقولوا مجنون!خصوا هصا القول م

 لكن إن و دتي حقيقته ولو بعد دهر فادعو لي ولو بعد موتي..
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 موقف حذيفة بن اليمان

 حابه..ة هو صاحب سر رسول اهلل )ص(.. ومن خواص أصحذيف

 وكان حذيفة من معارضي عثمان، وكان يسر آراءه الحادة في عثمان،

 -حماية له من عثمان –ويرى أنه يشتري دينه ببعضه حتى ال يذهب كله! 

 ومن دالئل معارضته السرية الشديدة أنه كان ينتهر جواسيس عثمان،

 ويرى أن من يرفع الحديث لعثمان فهو قتات ال يدخل الجنة،

 مان عند حذيفة عادالً عنده لما خشي رفع كالمه إلى عثمان،ولو كان عث

 وإنما ألنه يعرف أن هذا الكالم المرفوع لعثمان غالباً يكون سبباً في مظالم كبيرة تقع على الناس،

 من قتل أو حبس أو نفي أو تسيير أو حرمان العطاء ..

مللن ال يسللتحقون الجنللة، وكللل هللذا حمللل لمعارضللي عثمللان، وإنا رأى أن ناقللل الحللديث لعثمللان م
 فكيف بعثمان نفسه؟!

 هذا رأي شديد من حذيفة..

 وكان ال يرى المالة خلف والة عثمان على األقل،

 ويملي سراً خائفاً على دينه وكأنه في بداية العهد المكي،

 وهذا نم شديد لعهد عثمان،

 وكان يحدث من أخبار الفتن بأن الدجال يتبعه كل من يحب عثمان،
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 منون بالدجال في قبورهم،وأنهم يؤ 

 ويقمد النواصب،

 وقد حرف الحديث شبابة بن سوار لنمبه فجعله في حق من رضي بقتل عثمان،

 أعني إيمانهم بالدجال في قبورهم،

وبعضللهم نعللن فللي راويلله عللن حذيفللة ) وهللو نيللد بللن وهللب( لكللن نيللد بللن وهللب  قللة ومللن رجللال 
 المحيح

 ودافع عنه الذهبي، ولم يضعف الحديث..

ما أن العثمانية رووا ما يفيد أن حذيفة كان راضياً عن عثمان، ومستنكراً عللى الثلوار ومبشلراً لهلم ك
 بالنار ..الخ

واألصللح هللو مللا نكرنللاه مللن نقللده للله، وقللد يكللون قللال بعللا مللا يللوهم الرضللا عللن عثمللان خشللية أن 
حتللى بعللد يللذهب دينلله كللله! كمللا صللرس حذيفللة نفسلله.. وقللد روي عللن حذيفللة أنلله يللرى كفللر عثمللان 

مقتله، ولكنهم تكتموا على حديثه هذا حتى وجدته فلي بعلا المملادر القديملة الةريبلة عللى أكثلر 
 نلبة العلم ككتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان كما سيأتي.

 

 تفميل الروايات:

 

 ( عيون عثمان في النار!5552/ ص  5)ج  -الرواية األولى: صحيح البخاري 
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  نا سفيان عن منمور عن إبراهيم عن همام قال:حد نا أبو نعيم حد

 كنا مع حذيفة فقيل له إن رجال يرفع الحديث إلى عثمان

 فقال حذيفة : سمعت النبي صلى اهلل عليه وسلم يقول ) ال يدخل الجنة قتات ( ! اهل

 التعليق:

بن عفان من قلت: هذا الذم الشديد من حذيفة لهذه النميمة لعثمان دليل على أنه يرى أن عثمان 
سالنين الجور عنده وليس ملن سلالنين العلدل، وهلذا عللى األقلل بسلبب اسلتيالء الحاشلية عليله، 
وتمللرفها مسللتقلة، وقطعهللا األمللور دونلله، وتسللببها فللي عللدة مظللالم مللن قتللل ونفللي وتسلليير وحرمللان 

يس للعطاء ..الخ، فهذا واقع ومحل إجماع، وهو ظلم بال شك.. وإال فما ننلب مثلل علقملة بلن قل
ونيد بن صوحان وكعب بن عبدة وأبي نر وعبادة بن الملامت وجنلدب الخيلر ..اللخ وغيلرهم مملن 
 سيرهم عثمان من بلد إلى بلد ألنهم صلحاء ممرهم وممن أنكر على عثمان ووالته تلك األمور.

إنن فهللذا أصللح روايللة فللي عالقللة حذيفللة وعثمللان، ولهللا قللرائن وشللواهد كثيللرة، كمللا أن لهللا روايللات 
لفها، لكن لو أسقطنها الشواهد وأمثالها في المحة مما يضاد هذه الروايلة، لبقيلت أصلح روايلة تخا

 في تحديد رؤية وموقف حذيفة من عثمان هي هذه الرواية.

إنن فال يأت أحد ليقول ولكلن جلاء علن حذيفلة أنله أ نلى عللى عثملان فلي كلذا وكلذا روايلة، وحكلم 
جلاء علن حذيفلة أنله نم عثملان وكفلره وحكلم عليله بالنللار.. عللى قتلتله بالنلار.. ألنله سليقال لله وقلد 

فلنسقط المتدافع الضعيف وليبقى المحيح المفيلد، بلل إن تلرجيح الروايلة الذاملة المندرجلة تحلت 
 هذه الرواية المحيحة أولى من ممادمتها بالضعيف والمنكر من الروايات.
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هلذا الخلالف إن نشلأ ال ينتهلي وأساس انحراف المتعمبين هو تقديمهم الضعيف على المحيح، ف
 أبداً، وإنما قد يخف مع العلم ويزداد مع الجهل والتسييس.

وهذه الرواية المحيحة ليست الوحيلدة التلي تؤكلد عللى موقلف حذيفلة فلي معارضلة عثملان ووالتله، 
بل والمبالةة في نلك وإنما هنلا  روايلات أخلرى فلي الملحيحين وغيرهملا تسلير فلي هلذا االتجلاه، 

 ا:وستأتي 

( ) حذيفللللة وتللللر  المللللالة خلللللف والة 131/ ص  11)ج  -الروايللللة الثانيللللة: صللللحيح البخللللارى 
 عثمان(!

 

 

 -رضلى اهلل عنله  -َحدَّ َلَنا ُمَحمَُّد ْبُن يُوُسَف َحدَّ َلَنا ُسْفَياُن َعِن اأَلْعَمِش َعلْن أَبِلى َوائِلَل َعلْن ُحَذيْلَفلَة 
نَلا لَلُه « . اْكتُُبوا ِلى َمْن تَلَلفََّظ بِاإِلْساَلِم ِمَن النَّلاِس »  -صلى اهلل عليه وسلم  -قَاَل قَاَل النَِّبىُّ  َفَكَتبلْ

نَّ الرَُّجللَل أَْلًفللا َوَخْمَسللِماَئِة رَُجللَل ، فَلُقْلنَللا َنَخللاُف َوَنْحللُن أَلْللَف َوَخْمُسللِماَئَة فَلَلَقللْد رَأَيْلتُلنَللا ابْلُتِلينَللا َحتَّللى إِ 
 اهللَُيَملِّى َوْحَدُه َوْهَو َخاِئَف 

 التعليق:

هللذه الروايللة تؤكلللد مللا سللبق ملللن معارضللة حذيفللة لعثملللان وربمللا تزعملله للمعارضلللة العراقيللة مللع ابلللن 
مسللعود، ونحللن نللرى بوضللوس أن هللذه الروايللة تعكللس التةيللر الكبيللر الللذي حمللل فللي عهللد عثمللان، 

ليلد بلن لدرجة أن وصل هذا التةيير وصل إلى المالة من تأخير علن وقتهلا ملثالً ) كملا فلي قملة الو 
عقبة(، وكذلك التةيير في صفة المالة وهيئتها، ويدل على هذا األخير حديث مطرف بن الشخير 
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صالة كنلا نملليها  -يعني علياً  –وغيره عن عمران بن حمين في المحيح ) لقد نكرنا هذا الرجل 
وغيللر نلللك.. فهللذا يللدل علللى أن المللالة فللي عهللد عثمللان ) فللي الواليللات  -مللع رسللول اهلل )ص(

إلسللالمية( كانللت قللد تةيللرت عللن صللفتها وهيأتهللا فللي عهللد النبللي )ص(، والتةيللر للليس صللةيرًا، فقللد ا
نكر عمران بلن حملين نفسله بعلا تللك الفلروص بلين صلالة النبلي )ص( التلي صلالها عللي بلن أبلي 
نالب بعد فتح البمرة، وتلك المالة التي كان عليها أمراء عثمان، ومنها ) أنه كان يكبر كملا رفلع 

( وال أدري أي صلالة تبقلى وقلد نهلب منهلا التكبيلر؟! فهلذا تةيلر كبيلر ولليس هينلاً كملا يظلن ووضع
الللبعا، وإنا وصللل التةيللر إلللى المللالة فهللو فللي مللا سللواها أوصللل وأبللل  ) فللي السياسللة واألمللوال 

 والعدالة والحقوص ..الخ(.

 

 (7572/ ص  12)ج  -والحديث في المحيحين كما جامع األصول من أحاديث الرسول 

 

 -صللى اهلل عليله وسللم-: قال : كنلا ملع رسلوِل اهلل  -رضي اهلل عنه  -)خ م ( حذيفة بن اليمان 
احموا لي كم يَلْلِفُظ اإلسالَم ؟ فقلنا : يا رسوَل اهلل أتخاُف علينا ونحن ما بلين السلتمائة » فقال : 

لينللا ، حتللى جعللل الرجللل منَّللا ال إلللى السللبعمائة ؟ قللال : إنكللم ال تللدرون ، لعلكللم أن تُلْبَتلللْوا ، فَابتُ 
 أخرجه البخاري ومسلم.«.ُيَملِّي إال ِسرا 
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اكتبوا لي من يلفلظ باإلسلالم ملن النلاس ، فكتبنلا لله ألفلا وخمسلمائة رجلل ، » وللبخاري أنه قال : 
فقلنللا : أتخللاف ونحللن ألللف وخمسللمائة ، فقللد رأيتُنللا ابتلينللا ، حتللى إن الرجللَل ليملللي وحللده وهللو 

 .اهل« خائف 

 

ومللن الروايللات التللي تسللير فللي هللذا االتجللاه ) معارضللة حذيفللة لعثمللان( وتكشللف عللن جانللب مللن 
جوانب معارضته السرية ) تلك المعارضة السرية التي كانت جواسيس عثمان ترفع له وقائعها، وهو 

 ما كاشف به عثمان حذيفة كما سيأتي

 ها المعارضة السرية لحذيفة.( وفي525/ ص  5)ج  -الرواية الثالثة: تهذيب الكمال للمزي 

 

وقال االعمش ، عن عبدالملك بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة : كنا مع حذيفلة فلي البيلت، فقلال 
له عثمان: يلا أبلا عبلداهلل ملا هلذا اللذي يبلةنلي عنلك ؟ قلال: ملا قلتله، فقلال عثملان: أنلت أصلدقهم 

ال: بللي، ولكنلي أشلتري دينلي ببعضله وأبرهم، فلما خرج قلت: يا أبلا عبلداهلل أللم تقلل ملا قلتله ؟ قل
 مخافة أن يذهب كله اهل!

 

 التعليق:
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هذا كالم خائف من ظالم وليس كالم ناصح لعادل، ال يفعل هذا أحد من المالحين إال إنا خشلوا 
قتاًل أو سجناً، ال غضباً أو عتابلاً، وهلذه إدانلة ملن حذيفلة لعثملان، وكأنله ملن كبلار سلالنين الجلور، 

 المزي.. سنتركه ونذكر اإلسناد كامالً من ممدر أقدم: وله شاهد نكره

 

 (591/ ص  15)ج  -واإلسناد كامالً في تاريخ دمشق 

 

من نريق أبي نعيم ) وهو صاحب الحلية(: أنبأنا احمد بن إسحاص نبأنا إبراهيم بن متوية نبأنا عبيد 
ل بلن سلبرة قلال: كنلا ملع اهلل بن اسباط نبأنا أبي عن االعمش علن عبلد المللك بلن ميسلرة علن النلزا

حذيفللة فللي البيللت فقللال للله عثمللان يللا أبللا عبللد اهلل مللا هللذا الللذي يبلةنللي عنللك؟ قللال مللا قلتلله! فقللال 
عثمللان أنللت أصللدقهم وأبللرهم فلمللا خللرج قلللت يللا أبللا عبللد اهلل الللم تقللل مللا قلتلله؟ قللال بلللى ولكنللي 

 اشتري ديني ببعضه مخافة أن يذهب كله اهل

 

 وفيها ما يفيد أن حذيفة يؤيد منهج عمار في الثورة..2( 1519ص /  1)ج  -تاريخ المدينة 

 

حد نا أبو أحمد قال، حد نا سعيد بن أويلس ، علن بلالل ابلن يحيلى )العبسلي( قلال: بلةنلي أنله لملا 
قتل عثملان رضلي اهلل عنله أتلي حذيفلة وهلو بلالموت فقلالوا لله: يلا أبلا عبلد اهلل، ملا تأمرنلا، فل ن هلذا 

فقال: أما إنا أبيتم فأجلسوني، وأسند إلى صدر رجل، فقلال، سلمعت رسلول الرجل قد قتل ؟ قال 
 –اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: أبو اليقظان على الفطرة وال يدعها حتى يموت أو ينسيه الهرم 
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 ) قال ابن شبة( :

 

ة وقد روي هذا في عمار رضي اهلل عنه بةير هلذا االسلناد أيضلا، فل ن كلان ملا رووي علن عملار رحمل
اهلل عليه من قتله عثمان رضي اهلل عنه وإصلراره عللى أنله كلان كلافرا حقلا فهلو ملن قبلل الهلرم اللذي 

 استثناه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اهل

 

 (565/ ص  3)ج  -وهو في ممدر أقدم أال وهو الطبقات الكبرى البن سعد 

 

سعيد بن أوس العبسي عن بلالل بلن  قال: أخبرنا عبيد اهلل بن موسى والفضل بن دكين قاال: أخبرنا
يحيى العبسي قال: لما حضر حذيفة الموت، وإنما عاش بعد قتل عثمان أربعين ليلة، فقيلل هلل يلا 
أبا عبد اهلل إن هذا الرجل قد قتل، يعني عثمان، فما ترى؟ قال: أما إن أبيلتم فأجلسلوني، فأسلندوه 

ه وسلم، يقلول أبلو اليقظلان عللى الفطلرة، إلى صدر رجل  م قال: سمعت رسول اهلل، صلى اهلل علي
 أبو اليقظان على الفطرة لن يدعها حتى يموت أو ينسيه الهرم .

 

 قلت: هذه الزيادة ليست في كالم النبي )ص( وال كالم حذيفة..

 إنما اضافوها للحديث... وتفميل هذا يحتاج إلى وقت..
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 !( ] رأيه في والة عثمان[331/ ص  1)ج  -أمالي المحاملي 

 

حد نا عمرو بن علي قال : حد نا مسلم بن قتيبة أبو قتيبلة قلال : حلد نا شلعبة ، علن إسلماعيل بلن 
 أبي خالد ، عن نيد بن وهب ، عن حذيفة قال :

 

 اهل«! لم يبق من الذين قال اهلل : ) ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ( إال رجلين أو  ال ة » 

 التعليق:

بناء على مواقفه من الوليلد بلن عقبلة وحاشلية عثملان  -مية في عمره، وحذيفة كأنه يلمح إلى بني أ
وأن النللاس اتخللذوهم أوليللاء مللع أنهللم أعللداء اهلل، وسلليكون المللراد عثمللان بطريللق األولللى،  -ووالتلله 

 فهو الذي مكنهم من الواليات.

 

 نيد بن وهب عنه أيضاً: وحديث : ) يتبع الدجال من يحب عثمان(:

 

قال بالرأي، وانشةل أهل الحديث مرة بتضلعيف نيلد بلن وهلب، وملرة بالسلكوت رواه حذيفة، وال ي
عللن اسللم عثمللان وحذفلله، و الثللة بتحريفلله إلللى ) مللن أحللب قتللل عثمللان ..( وقللد رواه علللى المللواب 
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يعقوب بن سفيان واستنكره، وكذا رواه الذهبي ودافع عن روايه عن حذيفة، وحرفه شلبابة بلن سلوار 
 للضد.

 

 (117/ ص  39)ج  -خ دمشق الحديث في تاري

 

قاال أنا أبو القاسم بن بشران أنا أبو علي بن المواف نلا محملد بلن عثملان بلن أبلي شليبة نلا أبلي نلا 
 يحيى بن آدم عن أبي إسرائيل عن الحكم عن أبي سليمان نيد بن وهب عن حذيفة قال:

 

 أول الفتن الدار وآخرها الدجال!! ) قلت: هو أصل الحديث فبتروه(

 

 ونا أبي نا يحيى بن آدم عن عمار بن رنيق عن األعمش عن نيد بن وهب عن حذيفة قال: قال

 

 يوم الدار أول الفتن وآخرها الدجال!!
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أخبرنا أبو القاسم العلوي أنا رشأ بن نظيف أنا الحسن بن إسماعيل أنا أحمد بلن ملروان نلا نيلد بلن 
حجاج بن أبي عثمان الملواف علن نيلد  إسماعيل نا شبابة بن سوار نا حفص بن مورص الباهلي عن

 بن وهب عن حذيفة قال:

 

أول الفتن قتل عثمان بن عفان وآخر الفتن خروج الدجال والذي نفسلي بيلده ال يملوت رجلل وفلي 
 قلبه مثقال حبة من حب قتل عثمان إال تبع الدجال إن أدركه وإن لم يدركه آمن به في قبره اهل

 

 ) قلت: وهذا أكملوه وحرفوه(..

 

 (65/ ص  1)ج  -الحديث في المجالسة وجواهر العلم 

 

حد نا نيد بلن إسلماعيل نلا َشلَبابة بلن َسلوَّار نلا حفلص بلن ُملور ص البلاهلي علن حجلاج بلن أبلي عثملان 
 الموَّاف عن نيد بن وهب عن حذيفة قال:

 

ه ال أول الفتن قتلل عثملان بلن عفلان رحملة اهلل عليله وآخلر الفلتن خلروج اللدج ال واللذي نفسلي بيلد
يموت رجل وفي قلبه مثقال حبة من حب قتل عثمان إال تَبَع الدجَّال إن أدركه وإن للم يدركله آملن 

 به في قبره اهل
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 قلت: ناد فيه )قتل(..!

 

 (361/ ص  1)ج  -اصل الحديث في المعرفة والتاريخ 

 

يلد بلن حد نا ابن نمير حد نا محمد بلن المللت حلد نا منملور بلن أبلي األسلود علن األعملش علن ن 
 وهب عن حذيفة قال: من كان

 يحب )... ( وخرج الدجال تبعه، فأن مات قبل أن يخرج آمن به في قبره.

 

قال أبو يوسف: ومما يستدل على كذب هذا الحديث الرواية المحيحة عن حذيفة إنه قيل له فلي 
 أنلهلم اهلل عثمان: إن قتل فأين هو ؟ قال: في الجنة. وقوله: ما مشلى قلول إللى سللطان ليلذلوه إال

 حينما قيل له ساروا إلى عثمان ... الخ اهل

 

 وقد نسي المحققون فلم يحذفوا )عثمان( من موضع آخر في كتاب الفسوي، وهو :

 

 (365/ ص  1)ج  -في المعرفة والتاريخ 
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وهذا مما يستدل على ضعف حديث نيلد كيلف يقلول فلي الحلديث األول: إن أخلرج اللدجال تبعله 
 ن، وإن كان قد مات آمن به في قبره،  م جعل قتله أول الفتن؟من كان يحب عثما

 

قلت: ال تناقا بين األملرين، فقلد  بلت علن حذيفلة وغيلره أن قتلل عثملان أول الفلتن، فملا المنكلر 
 في نلك؟

بل أصبح قولهم )فتنة عثمان( عنوانلاً إسلالمياً عاماً..أملا الشلطر الثلاني ملن اتبلاع العثمانيلة اللدجال، 
هم من يةلون في حب عثمان ) النواصلب( وحذيفلة رأس العللم بلالمالحم والفلتن، وفلي فالمقمود ب

الواقع أن العثمانية ) النواصب( اليوم قد خرجوا وراء كل دجال قبل خروج الدجال! بل يستسيةون  
 كل دجل إال إنا أتاهم حق يختص بأهل البيت فتراهم يستمدون من هؤالء وهؤالء..!

 

 ن وهب ونكره الحديث:دفاع الذهبي عن نيد ب

 

 (127/ ص  5)ج  -ميزان االعتدال 

 

نيد بن وهب ] ع [ ملن أجللة التلابعين و قلاتهم، ومتفلق عللى االحتجلاج بله إال ملا كلان ملن يعقلوب 
 في تاريخه: في حديثه خلل كثير، ولم يمب الفسوى. -الفسوى ف نه قال 
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 لمنافقين ؟ م إنه ساص من روايته قول عمر: يا حذيفة، باهلل أنا من ا

 قال ) يعني الفسوي(: وهذا محال، أخاف أن يكون كذبا.

قال: ومما يستدل به على ضعف حديثه روايتله علن حذيفلة: إن خلرج اللدجال تبعله ملن كلان يحلب 
 عثمان.

 

أبو نر بالربذة، قال: كنت ملع النبلي صللى اهلل عليله وسللم  -واهلل  -ومن خلل روايته قوله: حد نا 
 لحديث [ .فاستقبلنا أحد ] ا

فهذا الذى استنكره الفسوى من حديثه ملا سلبق إليله، وللو فتحنلا هلذه الوسلاوس علينلا لرددنلا كثيلر 
مللن السللنن الثابتللة بللالوهم الفاسللد، وال نفللتح علينللا فللي نيللد بللن وهللب خاصللة بللاب االعتللزال، فللردوا 

إلى النبلي حديثه الثابت عن ابن مسعود، حديث المادص الممدوص ونيد سيد جليل القدر، هاجر 
صلى اهلل عليه وسلم، فقبا ونيد في الطريق، وروى عن عملر وعثملان وعللي والسلابقين، وحلديث 

 عنه خلق.

وو قه ان معين وغيره حتى أن األعمش قال: إنا حد ك نيد بن وهب عن أحد فكأنلك سلمعته ملن 
 الذى حد ك عنه، قلت: مات قبل سنة تسعين أو بعدها اهل.

 

 نيادات:
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(: حلللد ني ابلللن نميلللر حلللد نا أبلللي  نلللا األعملللش علللن 363/ ص  1)ج  -والتلللاريخ ففلللي المعرفلللة 
إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن الوليد بن صخر الفزاري عن جلزى بلن بكيلر العبسلي قلال: لملا قتلل 
عثمان، أتينا حذيفة فدخلنا صفة لله قلال: واهلل ملا أدري ملا بلال عثملان، واهلل ملا أدري ملا حلال ملن 

ال كللافر قتللل ا خللر، أو مللؤمن خللات إليلله الفتنللة حتللى قتللله فهللو أكمللل النللاس قتللل عثمللان إن هللو إ
إيماناً / حد ني محفوظ بلن أبلي توبلة حلد ني أبلو نعليم حلد نا األعملش علن إسلماعيل بلن رجلاء علن 
صخر بن الوليد عن جزي بن بكير قال: لما قتل عثمان، فزعنا إلى حذيفة في صفة لله فقلال: واهلل 

 مؤمناً خات الفتنة إلى كافر يقتله اهل. .ما أدري كافراً أو 

 

 (65/ ص  1)ج  -المماحف البن أبي داود 

 

حللد نا عبللد اهلل قللال حللد نا إسللماعيل بللن عبللد اهلل بللن مسللعود قللال : حللد نا الحسللين بللن حفللص ، 
 حد نا أبو مسلم ، عن األعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري قال : قال حذيفة :

كم أن أمكم تخرج في فئة تقاتلكم أكنتم ممدقي ؟ قلال : قلنلا : سلبحان اهلل يلا أرأيتم لو حد ت» 
 أبا عبد اهلل ، ولم تفعل ؟

قال أرأيلتم للو قللت لكلم تأخلذون مملاحفكم فتحرقونهلا وتلقونهلا فلي الحشلوش أكنلتم مملدقي ؟ 
م مملدقي ؟ قالوا : سبحان اهلل ، ولم تفعل ؟ قال : أرأيتم لو حد تكم أنكم تكسرون قبلتكم أكنلت

قالوا : سبحان اهلل ، ولم تفعل ؟ قال : أرأيتم لو قلت لكم : إنه يكلون ملنكم قلردة وخنلانير أكنلتم 
 اهل« ممدقي ؟ فقال رجل : يكون فينا قردة وخنانير ؟ قال : وما يؤمنك ؟ ال أم لك 
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نلا ينكلر قلت: مع أنه الذي اقترس على عثمان الجملع عللى قلراءة واحلدة عللى المشلهور، إال أنله ه
تحريللللق الممللللاحف األصلللللية.. وهللللذا مشللللكل، إال أن يكللللون ظللللن أن إسللللاءة التطبيللللق مللللن حللللرص 

 المماحف األصلية لن يحدث في عهد عثمان... بل لعله ب شارته ظن أنه يسهم في دفع هذا.

وأما كسر القبلة فلها عالقة بأحد أمرين، إما هدم الكعبة، وإما تةيير القبلة في عهد بني أمية، وقد 
 يريد األمرين معاً.
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 موقف طلحة بن عبيد اهلل

 نواصل نقد مسلسل الحسن والحسين في حلقته الثالثة..

 وسنخصص هذه الحلقة لموقف طلحة بن عبيد اهلل من عثمان..

 فقد عجبت وضحكت من حرص المسلسل على حشره لطلحة بن عبيد اهلل في أنصار عثمان!

 فخالف المسلسل بهذا الزعم حتى الحشرات!

هببو الهببول والمببذهه والتجبباري والمكاهببدي المذهبيببة واينطبب   مببن رواهببة وسبببه هببذه المخال ببة 
م ردي إلخباري كذاب اسمه سيف بن عمر التميمي الذي لم هدرك القصة وليس من شهود العيان، 
بببل وي أدرك شببيوخه ي ي هزهببد ال قعسببي وي أبببو حارعببة وي أبببو عثمببان وي الخرعبب  أخببو البرعبب  وي 

 ييببرهم مببن شببيول سببيف الببذهن هببرجن بعببي الببباحثين أنببه هختببر  اسببما هم رجببل مببن بنببي كنانببة وي
أهضببا!!! كمببا هختببر  ا.حببدا ...وكما اختببر  أسببطوري ابببن سببب  فببي ال تنببة وكمببا اختببر  القعقببا  بببن 

 عمرو التميمي ويير ذلك(..

مبن  نعم رواهة سيف ببن عمبر هبذه رواهبا الطببري واببن ا.عيبر واببن كثيبر وييبرهم لكبنهم رووا ييرهبا
مئببات الرواهببات المخال ببة لهببا والتببي ن كببد علببى أن أيلبيببة الصببحابة الكبببار كببانوا بببين عببا ر ومنكببر 

 وم هد للثوري على عثمان..
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وأنببا أ ن سبب نقل لكببم عشببرات الرواهببات القوهببة والموصببولة و لشببهود عيببان حضببروا حصببار عثمببان 
كمببا أن أصببحاب هببذه الرواهببات   ونقلببوا ا.حببدا  كمببا رأوها..وليسببت رواهببة واحببدي كمببا فعلببوا ..

 عقات في الجملة وليسوا متهمين بكذب وي زندقة كسيف بن عمر..

 

وإنه لي س ني أن الهوامش ي ننتقل معي في هذه المقايت لكني س ختصر حكمي على الراوي في 
 السند ن سه ف قول ي عقة( ي صدو ( ي ضعيف هقبل في الشواهد.. وهكذا إن أمكن..

 كموا من اول ما نرون الرواهة ا.ولىوأرجوا أي نح

حتببى نببرون جميبب  الرواهببات وهببي فببي طلحببة أكثببر مببن خمسببة عشببر رواهببة بببين صببحيحة وحسببنة 
 ومقبولة في الشواهد..

( رواهة او نحوها، حباولوا أن نتصبوروا المموقبف العبال لطلحبة ببن عبيبد 51وبعد أن اسرد هذه الببي 
مواقببف صببحابة نخببرهن كعا شببة والزبيببر وييببرهم، فيجببه اهلل.. وسببتجدون فببي رواهانببه أخبببارا! عببن 

 نكرار الرواهات التي اشتركت في ذكر الجمي  عند دراسة مواق هم..

( س ختارها من بين عشبرات الرواهبات التبي نت ب  مب  مبا اخترنباه بب ن طلحبة 51وهذه الرواهات البب ي
هن لعثمبان وهبو البذي منب  بن عبيد اهلل رضي اهلل عنه وسامحه، كبان مبن المحرضبين ببل والمحاصبر 

عنه الما  بعد امره للمصرهين ي وكانوا هسمعون لطلحبة( بب ن همنعبوا المبا  عبن عثمبان ورول ال مبال 
أحمببد وا مببة اهببل السببنة أنببه مببن المحاصببرهن لكببنهم ي هعلقببون علببى ا.حادهبب  والرواهببات التببي 

 هروونها، لكنها واضحة جدا! لمن كان له قله وندبرها..
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المسلسل ودعانه وب بله أنعبوا أن سبهم بقبرا ي الكتبه السبتة، أو قبر وا طبقبات اببن  فلو أن شيول
سعد أو نباره  خلي بة شبي  البخباري أو أنسباب البب ذري .. لعرفبوا حقيقبة ال تنبة الكببرل بسبهولة، 
بل في الصحيحين والمصن ين ي مصنف ابن أببي شبيبة ومصبنف عببد البرزا ( اسباط وخطبو  فتنبة 

نى عن أكثر التاره  فكيف باكثر الكذب والزهف البذي حشبوا ببه عقبول المسبلمين عثمان وفيها ي
.. 

 

 وا ن إلى الرواهات الصحيحة والحسنة

 التي ن كد أن طلحة بن عبيد اهلل كان رأسا! من رؤوط الثوري على عثمان

كة فبي من الجرأي على عثمان ورد أحكامه إلى التحرهي إلى ايستي   على بيت المال إلى المشبار 
 الحصار إلى الرمي بالنبال!

 

 الرواهة ا.ولى: رواهة أبي سعيد مولى أبي أسيد مالك بن ربيعة

] وهببي جببز  مببن الرواهببة الطوهلببة التببي هصببححها هوسببف العببش الببذي هعتمببدون عليببه، لكببن هوسببف 
العش خان ا.مانة فيما أرل واخ ى بعي مقباط  الرواهبة وهبذا المقطب  منهبا، ولهبذا المقطب  حكبم 

 الرواهة في الصحة المجملة[

 فوا دها:

 (333/ ص  6يج  -المطاله العالية للحافظ ابن حجر العسق ني 

موقف الصحابة في فتنة عثمان

199 لالطالع على مقاالت واخبار الشيخ حسن المالكي وكتبه وابحاثه على 
www.al-maliky.com



قال إسحا  ي بن راهوهه عقة( : أخبرنا المعتمر بن سليمان ي عقة( ، قال : سمعت أببي يعقبة( هقبول 
 ال :أنب نا أبو نضري يعقة( ، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو مالك بن ربيعة يعقة( ق

نهى عبن العمبري فبي أشبهر الحبع أو عبن التمتب  ببالعمري إلبى » إن عثمان بن ع ان رضي اهلل عنه : 
، ف هل بهبا علبي مكانبه فنبزل عثمبان رضبي اهلل عنبه عبن المنببر ف خبذ شبيئا فمشبى ببه إلبى « الحع 

اهلل  علي رضبي اهلل عنبه ، فقبال طلحبة والزبيبر رضبي اهلل عنهمبا فانتزعباه منبه فمشبى إلبى علبي رضبي
عنه فكباد أن هبنخس عينبه بعصببعه وهقبول لبه : إنبك لضبال مضبل وي هبرد علبي رضبي اهلل عنبه عليبه 

 شيئا اهب

 السند صحين

 وفوا د الرواهة هي :

 طلحة والزبير أجرأ على عثمان.. -

 اإلمال علي أحلم الناط على عثمان -

 عثمان وظلمه عليا!.. -

 وحرصه في هذا ا.مر.عثمان وا.خطا  في السنن وا.حكال  -

 

 الرواهة الثانية: وهو جز  من هذه الرواهة التي هصححهاالسل يون وهي صحيحة..

 (374/ ص  1يج  -ف ي المطاله العالية للحافظ ابن حجر العسق ني 
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قبببال إسبببحا  ي وهبببو اببببن راهوهبببه شبببي  البخببباري ومسبببلم(: أخبرنبببا المعتمبببر ببببن سبببليمان ي عقبببة( ، 
بن طرخان التيمي البصري عقبة( هقبول : عنبا أببو نضبري ي المنبذر ببن مالبك وسمعت أبي ي هو ليمان 

 بن قطعة عقة( ، عن أبي سعيد ، مولى أبي أسيد ي عقة( :

 فمر بهم عثمان -أرل ذلك بمكة  -أن ناسا كانوا عند فسطا  عا شة » 

سببه رجبل مبن  قال أبو سعيد : فما بقي من القول أحد إي لعنه أو سببه ييبري ، وكبان فبيمن لعنبه أو
 أهل الكوفة ، فكان عثمان على الكوفي أشد منه على ييره!

 فقال : ها كوفي ، أسببتني ؟ ك نه ههدده ، قال : فقدل المدهنة

فقيل له : هعني الكوفي : عليك بطلحة ، فانطل  معه طلحة حتى أنبى عثمبان، فقبال عثمبان : واهلل 
 .جلدنك ما ة!

 ما ة إي أن هكون زانياقال : طلحة : واهلل ي نجلده 

 قال : .حرمنك عطا ك

 اهب« فقال طلحة : ها كوفي ، إن اهلل هرزقك 

 

 

 السند صحين

 وأما فوا دها فهي :
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 طلحة همن  عثمان من معاقبة كوفيا! سبه عند فسطا  عا شة -5

فسببطا  عا شببة ك نببه فببي المسببجد النبببوي أو بجببواره لتحشببيد المعارضببة واللقببا ات معهببم،  -4
نخاطبهم من الحجري، فعن بيت عا شة لن هتس  للجماعبات المعارضبة، وكانبت عا شبة نتبولى وهي 

التحرهي، كرموز بني نيم ي مثل طلحة(، وي أرل ما لح  أخاها محمد بن أبي بكر إي بتب عر منهبا، 
 حتى أنه عزله طلحة وعا شة عن قيادي أهل مصر وجعلها يبن عدهس.

مببان عنببد ال سببطا  يوهببذا ال سببطا  هببو الببذي جببرل عنببده شببيعة عا شببة كببانوا هسبببون عث  -3
جبرت فبي  -قصبة السباب عثمبان –القتال بين جماعة عا شة وجماعة عثمبان، و لعبل هبذه القصبة 

 نلك ا.عنا ، إما أنه من أسباب القتال أو من نتا جه.

 ي هصن أن القصة في مكة، والظن من أحد الرواي المت خرهن عن شاهد العيان.  -3

 ثمان هنتصر لن سه بمجاولة جلد الساب مئة، وي نعزهر إي فيما دون الحد.ع  -1

عثمببان منبب  الكببوفي عطببا ه، .نببه سبببه، وعلببي ي همنبب  الخببوارج وي النواصببه عطبببا هم،  -6
 وبعضهم هك ره.

نعاون طلحة وعا شة، ونبادلهما ا.دوار، فهذا هسم  لجلسبا ه بسبه عثمبان، وذاك هحمبي  -7
جت عا شة نولى طلحة كل مهبال عا شبة إلبى مهامبه، واسبتولى علبى بيبت المبال الساب، وعندما ح

وحصر عثمان ومن  عنه الما  ومن  من الدخول عليه وكان قتله في نلك ا.هبال، وكانبت عا شبة قبد 
هي ت لبه مبن الجبيش أصبحاب ال سبطا  وهبم خلبيم مبن ا.مصبار، وجلهبم مبن أهبل مصبر، وربمبا  

 ون الكوفة كانوا أميل إلى علي بن أبي طاله.كانت شدي عثمان على الكوفي لك
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 هذه الروهاي ا.ولى

 نتب  الرواهات الصحيحة في عوري طلحة على عثمان.

 الرواهة الثالثة:

 

 رواهة عبد اهلل بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ي شاهد عيان(:

 

فببعن الطبببري  وهببي رواهببة قيمببة،وخطيري جببدا!، وشببواهدها سببت ني، وهببي نببدل علببى عظمببة الواقببدي،
 وييره، لم هجدوا الرواهة بهذا السيا  الحسن إي عند الواقدي،

( يقببال محمببد   هببو الواقببدي( وحببدعني ابببراهيم بببن 355/ ص  3يج  -ف ببي فببي نبباره  الطبببري 
سبالم عبن أبيبه عبن بسبر بببن سبعيد قبال يو( حبدعني عببداهلل ببن عببباط ببن أببي ربيعبة قبال : دخلببت 

حبدعت عنببده سباعة فقببال هبا ابببن عبباط ي عيبباش( نعبال، ف خببذ بيببدي علبى عثمببان رضبى اهلل عنببه فت
 ف سمعني ك ل من على باب عثمان ! فسمعنا ك ما! منهم من هقول ما ننتظرون به؟

ومبنهم مببن هقبول انظببروا عسبى أن هراجبب  ، فبينبا أنببا وهبو واق ببان إذ مبر طلحببة ببن عبيببد اهلل فوقببف 
جبا ه اببن عبدهس فناجباه بشبر عبم رجب  اببن عبدهس فقال: أهن ابن عدهس؟ فقيل هاهو ذا! قبال: ف

 فقال .صحابه: ي نتركوا أحدا! هدخل على هذا الرجل وي هخرج من عنده!

 قال : فقال لي عثمان هذا ما أمر به طلحة بن عبيداهلل!
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عم قال عثمبان اللهبم اك نبي طلحبة ببن عبيبداهلل فانبه حمبل علبيل هب ي  وأللببهم، واهلل إنبي .رجبو أن 
نها ص را! وأن هس ك دمه إنه انتهك مني مبا ي هحبل لبه! سبمعت رسبول اهلل صبلى اهلل عليبه هكون م

وسلم هقول ي هحل دل امرئ مسلم إي في إحدل ع   رجل ك ر بعد إس مه فيقتل، أو رجل زنى 
 بعد إحصانه فيرجم، أو رجل قتل ن سا ب ير ن س ف يم أقتل؟

 ردت أن أخرج فمنعوني حتبى مبر ببي محمبد ببن أببي قال عم رج  عثمان قال ابن عباط يعياش( ف
 بكر فقال خلوه فخلوني اهب

 

 التعلي  على اإلسناد:

 

أمببا اإلسببناد، فشبباهد العيببان عبببد اهلل بببن عيبباش بببن أبببي ربيعببة المخزومببي، عقببة ولببه رؤهببة، فهببو مببن 
وقيبل ي هبب( 63مات عببد اهلل سبنة ي -وأبوه عياش بن أبي ربيعة صحابي مشهور -مواليد الحبشة، 

هب( ولعل الصواب ا.ول، وهو مدني، وأما نلميبذه فهبو بسبر ببن سبعيد ي مبولى اببن الحضبرمي( 77
هب( صاحه التحذهر من أحاده  أبي هرهري، والراوي عنبه سبالم 511عقة عابد من رجال الجماعة ي

ي عنبه هبب( والبراو 513هب( والراوي عنه ابنه إببراهيم المشبهور بلقبه ببردان ي 541أبو النضر عقة ي 
الواقدي، وهذا سند صحين، مب  كب ل لهبم فبي الواقبدي لبيس عليبه حجبة، فالصبواب نوعيقبه، وقبد 
أفردنببه ببحبب  م ببرد، وهببذا ي هعنببي قبببول كببل مببا رواه، فينظببر فببي أسببانيده، وفببي بعببي دعاوهببه فببي 

وأنبه  اإلجما ، وإنما أقل ما همكن أن هقال إنه مقبول في الشواهد والمتابعات وهذه منها، ي سيما
 إمال في فنه وهو التاره ، .
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 التعلي  على المتن:

 

بعبببد اعتبببزال أهبببل الكوفبببة  –فيبببه أن طلحبببة هبببو صببباحه حصبببار عثمبببان وقتلبببه .. وأن أهبببل مصبببر 
هبببم المتولبببون .مبببر عثمبببان، وقا بببدهم العسبببكري عببببد البببرحمن ببببن عبببدهس أمبببا القا بببد  -والبصبببري

أن هسبتولي علبى بيبت المبال قببل أن هقتبل السياسي فهو طلحة بن عبيد اهلل، ولذلك حباول طلحبة 
عثمببان، وربمببا كببان لهببذا التصببرث سبببه فببي كثببري مببن ناصببره مببن أهببل مصببر، عببم اسببتعاده علببي 

 بتحرهي من عثمان ووزعه على الناط بالتساوي.

 

 الرواهة الرابعة:

 هب(:511رواهة قيس بن أبي حازل ي 

وأنه قال ياللهبم خبذ منبي لعثمبان ( ندل طلحة هول الجمل 3/5561ورول ابن شبة بسند صحين ي
حتى نرضى( رواه عن إسحا  بن إدرهس عن هشيم يبن بشير( عن إسبماعيل ياببن أببي خالبد( عبن 

 قيس يابن أبي حازل( وهذا سند صحين.

 شاهده من رواهة حكيم بن جابر بسند صحين  

 لكنها في ايعتراث ي وقد سب  في رواهة قيس بن أبي حازل(:

 (:3/5561رول ابن شبة ي
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حدعنا حيان بن بشر قبال حبدعنا هحبي ببن ندل قبال حبدعني سب يان ببن عيينبة عبن إسبماعيل ببن أببي 
خالد عن حكيم بن جابر قال: سمعت طلحة بن عبيد اهلل هقول هول الجمل : إنا قبد كنبا أدهنبا فبي 

 أمر عثمان ف  بد من المبال ة ي المباهعة( اهب

 ي :751/ ص  7يج  -وفي : يمصنف ابن أبي شيبة 

حدعنا هحيى بن ندل قال حدعنا ابن عيينة عبن إسبماعيل ببن أببي خالبد عبن حكبيم اببن جبابر قبال : 
سببمعت طلحببة بببن عبيببد اهلل هببول الجمببل هقببول : إنببا كنببا داهنببا فببي أمببر عثمببان فبب  نجببد بببدا مببن 

ه( المباهعة. (قلت: السند صحين، وقد فسر الذهبي ك ل طلحة هذا بقوله يكان منه نم  ل ون لي
أي على عثمان ي انظر نرجمة طلحبة فبي سبير أعب ل النبب  ( ، والت ليبه أقصبى درجبات المعارضبة 

 ( من طره  الواقدي3/444ليس بعده إي القتال، ورواها ابن سعد في الطبقات ي

 

 هب( 11الرواهة الخامسة : رواهة حكيم بن جابر ي نحو 

 وفيها من  طلحة وعسكره الما  عن عثمان..

 لطبري وييره بسند صحين،ورواها ا

( : وحببدعني عمببر ي هعنببي ابببن شبببةوهو عقببة ( قببال حببدعنا 333/ ص  3يج  -ف ببي نبباره  الطبببري 
علي ي هو المدا ني وهو عقة( عن عبد ربه بن ناف  ي من رجال الشيخين عقة( عن إسماعيل بن أبي 

 هب أو بعدها/ عقة في التقرهه( قال:74خالد عن حكيم بن جابر ي 

لطلحة أنشدك اهلل إي رددت النباط عبن عثمبان! قبال ي واهلل حتبى نعطبى بنبو أميبة الحب   قال علي
 من أن سها اهب

موقف الصحابة في فتنة عثمان

206 لالطالع على مقاالت واخبار الشيخ حسن المالكي وكتبه وابحاثه على 
www.al-maliky.com



 قلت: وقد نوب  ه ي  كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد به..

 

 متابعة عن إسماعيل عن حكيم بن جابر عند ابن أبي شيبة :

 

خالبد عبن حكبيم ببن جبابر قبال:  ( قال س يان: وحدعنا إسبماعيل ببن أببي 3/5561رول ابن شبة ي
كلم علي طلحة وعثمان محصور في الدار فقال: إنهم قد حيل بينهم وبين الما ! فقال طلحة: أما 

 حتى نعطي بنو أمية الح  من أن سها ف (.

قلت: السند صحين وفيه طله علي من طلحة أن هنجد عثمان وربما هساعده في صد الثوار ف بى 
 شيته الح  من ن سه.طلحة حتى هعطي عثمان وحا

 

 ولهذه الرواهة شواهد أخرل من حي  موقف طلحة في قضية اإلنجاد بالما 

 

 هب(:73الرواهة السادسة: رواهات عبد الرحمن بن أبي ليلى ي 

 

وهي حقيقبة مجموعبة رواهبات ببل حشبد مبن الرواهبات رواهبا هبذا التبابعي الجليبل.. وهبو مبن رجبال 
 لحجاز والعرا ، وهو شاهد عيانالجماعة وهو كبير القدر في أهل ا
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وقد نكث ت رواهانه في طلحبة ومباشبرنه حصبار عثمبان بن سبه وأنبه كبان هبراميهم با.سبهم وان قانبل 
 عثمان خرج وهو هقول ي أهن طلحة فقد قتلنا ابن ع ان(!!

 ومن ذلك

 وهي عدي روهات نختار منها:

 (: :5571 -3/5561ما رواه عمر بن شبة ي

جع بر ببن زهبباد وأببا بكبر ببن عيباش هحبدعان عببن هزهبد ببن أببي زهباد عبن عبببد  حبدعنا إببراهيم سبمعت
الرحمن بن أبي ليلبى قبال: رأهبت طلحبة هبول البدار هبراميهم وعليبه قببا  فكشبف البرهن عنبه، فرأهبت 
بيبباا الببدر  مببن نحببت القبببا (، والسببند حسببن رجالببه عقببات وهزهببد بببن أبببي زهبباد صببدو ، ضببع ه 

 ي زهد بن علي، بينما دعاي بني أمية موعقون!.بعضهم للمذهه .نه كان من دعا

 

 و للرواهة متابعة : :

 

ي عن محمد بن فضيل بن عزوان عن هزهد بن أبي زهاد عند عبد الرحمان بن أبي ليلى قال : رأهبت 
وقببد كثببر عليهببا نقبببا فهببم هرامونببه  -وهببو فببي خرفببة وعليببه الببدر   -طلحببة هرامببي فببي أهببل الببدار 

 هخرج فيراميهم حتى دخل عليه من قبل دار ابن حزل فقتل(.فيخرجونه من الدار عم 

 

 حده  نخر يبن أبي ليلى: أبي فزاري عنه ي في س ال عبد الملك بن مروان يبن أبي ليلى( :
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( حدعنا عبد اهلل بن عمرو قال حدعنا عمرو ببن عاببت عبن أببي فبزاري عبن 3/5571ذكره ابن شبة ي
هلببة فيهببا سبب ال عبببد الملببك بببن مببروان يبببن أبببي ليلببى عببن رواهببة طو  –عبببد الببرحمن بببن أبببي ليلببى 

مواقف الصحابة هول الدار ف جاببه بب ن عليبا! كبان فبي داره، والزبيبر عنبد أحجبار الزهبت، وأمبا طلحبة 
فكان فبي المحاصبرهن ! يمثبل الحبري السبودا  ..فبعن حبال حا بل دون عثمبان قانلبه(! علبى حسبه 

وأوعقهم وكان حاضرا! وشاهد عيان، عم انتقل م  اإلمال عي  نعبير ابن أبيليلى وهو من اجل التابعين
 إلى الكوفة ك بيه وجل ا.نصار.

: 

(قال محمد حدعني هعقوب بن عبداهلل ا.شعري عن جع ر 661/ ص  4يج  -وفي ناره  الطبري 
 بن أبي الم يري عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزل عن أبيه قال:

ان فبدخلوا مبن دار عمبرو ببن حبزل خوخبة هنباك حتبى دخلبوا رأهت اليبول البذي دخبل فيبه علبى عثمب
الدار فناوشوهم شيئا من مناوشة ودخلوا فواهلل ما نسينا أن خرج سودان ببن حمبران ف سبمعه هقبول 

 أهن طلحة بن عبيد اهلل؟ قد قتلنا ابن ع ان! اهب

 

 

 استي ؤه على ا.مر : بيت المال والعساكر
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 طلحة استولى على أمر أهل مصرمن رواهة ابن شبة ما هدل على أن 

 (: بكر بن حنيف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى:3/5575ف ي يعمر بن شبة 

حدعنا علي بن محمد، عن أبي مخنف، عن بكبر ببن حنيبف، عبن عببد البرحمن يببن أببي ليلبى: لمبا 
حاصببر( المصببرهون يعثمببان ( اسببتولى طلحببة بببن عبيببد اهلل علببى أمببرهم، وكببان محمببد بببن أبببي بكببر 

 يهمه ن

 فعذا أمسى خلص هو وعلي وعمار هحتازون ي ك نه هقصد هتشارون( يفيصبن( الناط هقولون:

 أهل مصر هعملون ب مر علي رضي اهلل عنه(.

وفي الرواهة نحرهف وسبقم إي أن الم هبول مبن الرواهبة أن طلحبة كبان أهبل مصبر هسبتجيبون لبه فبي 
دفعببه عببن عثمببان جعلهببم هنصببرفون لمببن المبال ببة فببي الثببوري ي سببيما مبب  اعتببزال علببي فببي بيتببه و 

 هتحمس قرهبا! من حماسهم،

وأما محمد بن أبي بكر فمبيته م  علبي وعمبار هتشباورون، وهبذا جعبل النباط هظنبون أن لعلبي دورا! 
 فيما حصل،

 ومحمد بن أبي بكر إنماكان ه ني أمه أسما  بنت عميس وهي امرأي علي هومئذ،

 مار بن هاسر هتشاورون، وكلهم منكر على عثمانومن الطبيعي أن هجد عليا! وشيعته كع

 ولكن ليس لعلي هد في التحرهي ..

من هذا الخلم أراد النواصه اإلههال ب ن عليا! له دور فبي قتبل عثمبان حتبى اخبتلم هبذا علبى مثبل 
 زهد بن أرقم فس ل عليا!، حتى حلف له علي..
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 وي منعه من الما . بينما كان موقف علي، أنه ليس م  مظالم عثمان، وي م  قتله

 . هذا هو الموقف العادل المتوسم بين ظلمين.

 

( مبا ه كبد حضبور اببن 511/ ص  55يج  -وفي المطاله العاليبة للحبافظ اببن حجبر العسبق ني 
 أبي ليلى م  ا.نصار وشهوده نلك ا.حدا  :

 فقال:

» عبن أببي ليلبى ، قبال : ي أحمد بن مني (: عنا هزهد بن هارون ، عنا عبد الملك ببن أببي سبليمان ، 
أشرث علينا عثمان هول الدار ، فقال : ها أهها الناط ، ي نقتلوني فعنكم إن قتلتموني كنتم هكذا ، 

 اهب« وشبك بين أصابعه 

قلت: السند صحين إي ان فيه سقطا!، فعبد الملبك ببن أببي سبليمان لبم هبدرك أببا ليلبى إنمبا هبروي 
 كلمة يابن ( على الراجن..  عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.. فسقطت

وهذا الجز  ك نه من الحده  ا.ول، وقد اشبتهر هبذا الجبز  عنبد أهبل الحبده  وبتبروا نخبره فيمبا 
 هخص طلحة اختصارا! ..

وفبببي قولبببه ي أشبببرث علينبببا( نبببو  مبببن قرهنبببة علبببى مشببباركة أهبببل المدهنبببة ي ا.نصبببار( فبببي الحصبببار 
 ومساعدنهم أهل مصر.

 ن وهم في بيونهم؟وإي فكيف هشرث عليهم عثما

 يبد أنه اشرث عليهم وهم محاصرون له..
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 وهذا موضو  نخر سي ني ن صيله في ي موقف الصحابة(

 فهناك رواهات نذكر ا.نصار، ورواهات أخرل نذكر مواقف بعي القبا ل كخزاعة وبني نيم ..ال 

 الرواهة السابعة : رواهة عتبة بن ا.خنس وهو من شيعة عثمان

 

 ( :43/ ص  3يج  -والملوك للطبري ناره  الرسل 

.. 

حبدلعني عمببر ببن شبببلة، قببال: حبدلعنا أبببو الحسببن، قبال: أخبرنببا أبببو عمبرو، عببن عتبببة ببن الم يببري بببن 
ا.خنس، قال: لقي سعيد بن العاص مبروان ببن الحكبم وأصبحابه ببذات عبر ، فقبال: أهبن نبذهبون 

م ي نقتلوا أن سكم؛ قالوا: بل نسير فلعللنا وع ركم على أعجاز اإلبل! اقتلوهم عمل ارجعوا إلى منازلك
 نقتل قتلة عثمان جميعا!...ال .

 ونكملة الرواهة:

 فخ  سعيد بطلحة والزبير فقال : إن ظ رنما لمن نجع ن ا.مر ؟ أصدقاني .

 قاي : .حدنا أهنا اختاره الناط .

 قال : بل اجعلوه لولد عثمان فعنكم خرجتم نطلبون بدمه .

 شيول المهاجرهن ونجعلها .بنا هم ؟ قاي : ند 

 قال : أف  أراني أسعى .خرجها من بني عبد مناث ؟
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 فرج  ورج  عبد اهلل بن خالد بن أسيد

 فقال الم يري بن شعبة : الرأي ما رأل سعيد بن كان هاهنا من عقيف فليرج  فرج  ... الحده 

 

 وس نرك للقارا  ندبر مثل هذه الروهات..

نة والنواصبه مجمعبون علبى أن طلحبة وعا شبة وييبرهم مبن كببار الصبحابة كبانوا وسيجدون أن الس
 القادي ال عليين السياسيين للثوري..

 اما القادي العسكرهون فبعضهم صحابة وبعضهم من أج   التابعين..

 وسنستعرا ه ي  الكبار واحدا! بعد ا خر..

 ونورد من الرواهات ما ي همكن دفعه ي صحة وي كثري..

عم سنطالبهم برواهانهم لتروا ال بر  الواسب  ببين رواهاننبا الصبحيحة واسبتمزاجانهم المصبحوبة برواهبة 
سبيف بببن عمبر الكببذاب وابببن العرببي ال قيببه ا.حمب  ومحببه الببدهن الخطيبه الناصبببي المشببهور.. 

ا النظبر هذا زادهم م  بهارات من البكا يات السل ية العاط ية التي ي ن يبد معرفبة وي نتبرك .نباعهب
 للموضو  بهدو  لي هموه.. عم بعد ال هم ليبكوا أو هضحكوا.. ي ههم

 لكن يبد من فهم متا جرل اوي!..

 أما استنكار مقتل عثمان فهو محل إجما  اهل السنة المت خرهن ونحن منهم...

ر ومبن أما السنة المتقدمين بمن فبيهم الصبحابة والتبابعين فكبانوا أصبنافا! فبي هبذا.. فمبنهم مبن هنكب
 من ه هد قتل عثمان..
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 بل بعي الصحابة كان هرل شرعية قتله! وهذا من ايرب ما وجدنه.. ولوي كثافته لما قلته هنا..

وهببذا إن صببن هببدل علببى أمببور خطيببري فعلهببا عثمببان ووينببه أو علببى نعصببه أؤلئببك الصببحابة.. ي 
 مناص من هذا القول أو ذاك..

 ننظر .. ولن استعجل النتا ع س عرا الرواهات عم

 الرواهة الثامنة: رواهات علي بن أبي طاله..

 

وهبي فببي الواقب  عببدي رواهبات... فال مببال علبي كثيببرا! مبا اسببت رب خبروج أهببل الجمبل للمطالبببة بببدل 
 عثمان!

 .نهم هم الذهن حرضوا وحااصروا وأفتوا بقتل عثمان..

 فكيف هخرجون للمطالبة بدمه؟

 

 ومن الرواهات السنية في هذا الباب

 

 ( في قصة مشوري الم يري التي هثبتونها..57/ ص  3ما رواه الطبره ي نارهخه يج 
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ببد: وحببدلعني هشببال بببن سببعد، عببن أبببي هبب ، قببال: قببال ابببن عبلبباط: قببدمت  قببال الطبببري: قببال محمل
المدهنة من مكة بعد قتبل عثمبان رضبي اهلل عنبه بخمسبة أهبال، فجئبت عليلبا! أدخبل عليبه، فقيبل لبي: 

 شعبة؛ عنده الم يري بن

 فجلست بالباب ساعة، فخرج الم يري فسللم عليل فقال: متى قدمت؟

 فقلت: الساعة. فدخلت على عليل فسللمت عليه، فقال لي: لقيت الزلبير وطلحة؟

 قال: قلت: لقيتهما بالنلواصف. قال: من معهما؟

 قلت: أبو سعيد بن الحار  بن هشال في فئة من قرهش.

: أما إنهم لن هدعو   ا أن هخرجوا هقولون: نطله بدل عثمان؛ واهلل هعلم أنهم قتلة عثمان!!فقال عليل

قببال ابببن عبلبباط: هببا أميببر المبب منين، أخبرنببي عببن شبب ن الم يببري، ولببم خبب  بببك؟... ي عببم ذكببر قصببة 
مشوري الم يري عن علبي بعبقبا  معاوهبة، نلبك المشبوري التبي هقبرون بهبا، فمبا ببالهم ي ه خبذون كب ل 

 قتلة عثمان بالتحرهي واإلفتا  والحصار وربما ا.مر ا.خير!(علي هنا ب ن ه ي  

.... 

 (351/ ص  5يج  -والرواهة في مروج الذهه 

 قال المسعودي: ووجدت في وجه نخر من الرواهات أن ابن عباط .. فذكرها كاملة.

 

 ( قال:537/ ص  5يج  -وهناك روهاي أخرل عند ابن عبد البر في ايستيعاب 
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بن كيسان عن عبد الملك بن نوفل بن مساح  والشعبي وابن أبي ليلى وييرهم  ومن حده  صالن
: 

 أن عليا رضي اهلل عنه قال في خطبته حين نهوضه إلى الجمل :

إن اهلل عز و جل فرا الجهاد وجعله نصرنه وناصره وما صبلحت دنيبا وي دهبن إي ببه وإنبي منيبت 
 ب ربعة :

 أدهى الناط وأسخاهم طلحة

 الزبير وأشج  الناط

 وأطو  الناط في الناط عا شة

 وأسر  الناط فتنة هعلى بن منبه،

واهلل مببا أنكببروا علببي منكببرا وي اسببت عرت بمببال وي ملببت بهببول وإنهببم ليطلبببون حقببا نركببوه ودمببا 
 س كوه... ال 

 

 انظر قوله:

 دما! هم س كوه...

 هعني با.مر او التحرهي أو اإلفتا  أو المشاركة في الحصار.. ال 

 كل هذا روي.. إي أن بعضه اقول من بعي.و 
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ونصوص علي في انهال أهل الجمل كثيري جدا! بينما اهل الجمل ي هتهمون عليبا! ببدل عثمبان وإنمبا 
هتحججون ب ن في جيشه بعي قتلة عثمان!! م  أن الذهن في جيشهم من قتلة عثمبان ييبر قليبل! 

ر المحرضين على عثمبان حتبى أنبه حبرا وكذا كان عمرو بن العاص في جيش معاوهة وهو من أكب
عليه الرعاي باعترافه! وكان هجابهه في وجهه وفي المسجد النببوي وهقاطعبه وهبو هخطبه ولقبي منبه 

 عثمان عنتا! بسبه عزله عن مصر! ومعاوهة هعرث هذا نماما!!!

 

السبنة  نبقى في طلحة ببن عبيد اهلل.. ونواصل ذكر الرواهات في عورنه على عثمان من مصادر أهبل
وفي أوع  رواهانهم التارهخيبة... وهبذه الرواهبات التبي أسبردها فبي موقبف طلحبة ليسبت فقبم اقبول 
من رواهة سيف الكذاب وإنما اقول من اكثر نباره  المسبلمين... اقبول مبن رواهبات فبتن ا.نبدلس 
بببل ومببن رواهببات بعببي ال ببزوات النبوهببة فببعن معظببم اسببير والم ببازي ب سببانيد أقببل صببحة مببن هببذه 

 يسانيد الموصولة والقوهة..ا

 حشد من نصوص اإلمال علي

 في مشاركة طلحة ي ومعه عا شة والزبير( في الثوري على عثمان

 

 وهذه الحشد في نهع الب ية نختار منه ب  نرنيه بعي أقواله

 ي ولوي أن لها شواهدها في كته السنة ما نقلتها(
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 و منها:

 

 

ه خروجببه الببى البصببري مبب  الزبيببر لقتالببه : يي و الللببه مببا قببال اإلمببال علببي فببي طلحببة و قببد بل بب -5
استعجل ي هقصد طلحة ( متجرلدا للطلله بدل عثمان إيل خوفا من أن هطاله بدمه ،.نله مظنلته . و 
لم هكن في القول أحرص عليه منه . ف راد أن ه الم بما أجله فيبه ، ليلببس ا.مبر و هقب  الشلبكل . 

 عثمان واحدي من ع   :و و اللله ما صن  في أمر 

 لئن كان ابن ع لان ظالما كما كان هزعم لقد كان هنب ي له أن هوازر قانليه وأن هنابذ ناصرهه .

و لببئن كببان مظلومببا لقببد كببان هنب ببي لببه أن هكببون مببن المنهنهببين عنببه ي أي زاجرهببه عببن انيانببه ( و 
 المعذلرهن فيه .

له أن هعتزلبه و هركبد جانببا ، و هبد  النلباط معبه . و لئن كان في شكل من الخصلتين لقد كان هنب ي 
،  574فما فعل واحدي من الثل   ، و جا  ب مر لم هعرث بابه ، و لبم نسبلم معباذهره . ي الخطببة 

311 ) 

 

و مبن كتباب لبه ي   ( البى أهبل الكوفبة : مبن عببد الللبه علبيل أميبر المب منين إلبى أهبل الكوفبة،  -4
 أملا بعد فعنلي أخبركم عن أمر عثمان حتلى هكون سمعه كعيانه . جبهة ا.نصار و سنال العرب .

 إنل النلاط طعنوا عليه ، فكنت رج  من المهاجرهن أكثر استعتابه و أقلل عتابه .
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و كببان طلحببة و الزبيببر أهببون سببيرهما فيببه الوجيببف ي الوجيببف هببو السببو  السببره  ل بببل ( و أرفبب  
 حدا هما العنيف .

لتة يضه ي هقصد بذلك حين قالت : اقتلوا نعث  ، نشببهه برجبل اسبكافي و كان من عا شة فيه ف
 من اليهود (

 . ف نين له قول ي أي قدلر له ( فقتلوه .

 و باهعني النلاط يير مستكرهين و ي مجبرهن ، بل طا عين مخيلرهن .

لمرجبل . و اعلموا أنل دار الهجري قد قلعت ب هلها و قلعوا بهبا ، و جاشبت جبيش ي أي يليبان ( ا
 و قامت ال تنة على القطه ي هقصد به ايمال ن سه قامت عليه فتنة اصحاب الجمل ( .

 ( 334،  431ف سرعوا إلى أميركم ، و بادروا جهاد عدولكم . إن شا  اللله عزل و جلل . ي الخطبة 

 

و عا شبة من خطبة ل مال ي علي ( حين بل ه خبر الناكثين ببيعته و على رأسهم طلحة و الزبير -3
: 

 يي و إنلهم ليطلبون حقلا هم نركوه ، و دما هم س كوه .

 فلئن كنت شرهكهم فيه فعنل لهم لنصيبهم منه ،

 و لئن كانوا ولوه دوني ، فما التلبعة إيل عندهم .

 و انل أعظم حجلتهم لعلى أن سهم ،

موقف الصحابة في فتنة عثمان

219 لالطالع على مقاالت واخبار الشيخ حسن المالكي وكتبه وابحاثه على 
www.al-maliky.com



 هرنضعون أملا قد فطمت ، و هحيون بدعة قد أميتت .

 به رؤوط أهل الجمل الث عة ( ،ها خيبة الدلاعي ي هقصد 

 ( 67،  44من دعا؟ و إيل أجيه ؟ و إنلي لراا بحجة اللله عليهم و علمه فيهم . ي الخطبة 

 

 و قال ي اإلمال علي ( في معنى قتل عثمان : -3

 يي لو أمرت به لكنت قان  ، أو نهيت عنه لكنت ناصرا ،

 نا خير منهيير أنل من نصره ي هستطي  أن هقول : خذله من أ

 . و من خذله ي هستطي  أن هقول : نصره من هو خير منلي .

و أنببا جببام  لكببم أمببره : اسببت عر ف سببا  ا.عببري ، و جببزعتم ف سبب نم الجببز  . و لللببه حكببم واقبب  فببي 
 المست عر و الجاز 

 ( اهب قلت: ما أحسن هذا الك ل وأنص ه وألصقه بالواق . 73،  31. ي الخطبة 

 

 ه ي ل مال علي ( لما بل ه انهال بني أمية له بالمشاركة في دل عثمان :و من ك ل ل -1

 يي أو لم هنه بني أميلة علمها بي عن قرفي ي أي عيبي ( ؟

 أو ما وز  الجهلال سابقتي عن نهمتي؟

 و لما وعظهم اللله به أبلغ من لساني؟
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الللبه نعبرا ا.مثبال ، و بمبا فبي . أنا حجيع المارقين ، و خصيم النلاكثين المرنابين، و على كتاب 
 ( 531،  73الصلدور نجازل العباد . ي الخطبة 

 

 و من ك ل له في ش ن طلحة و الزبير : -6

 ( 437،  531يي و إنلهم ليطلبون حقلا هم نركوه ، و دما هم س كوه . ي الخطبة 

 

 

 

 إي هنب ! وكان اإلمال علي هناصن عثمان إي أن حاشية عثمان استطاعت أن نن ي عليا! 

 عم طلبه عثمان... عم عملت الحاشية على ن يه مجددا!.. فهي نخشى أن ه عر على عثمان ..

 ولذلك نجد اإلمال علي هشتكي بحرقة يبن عباط قا  !:

 ها ابن عبلاط ما هرهد عثمان إيل أن هجعلني جم  ناضحا بال رب .ي » 

 أقبل و أدبر

 بع  إليل أن أخرج ،

 أقدل ، عمل بع  إليل أن

 عمل هو ا ن هبع  إليل أن أخرج!
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 « .(!!و اللله لقد دفعت عنه حتلى خشيت أن أكون نعما 

 

هذا هو موقبف أميبر المب منين علبي ببن أببي طالبه فبانظروا ال بر  ببين موق به وموقبف مبن عبار علبى 
 عثمان وحرا عليه حتى قتل عم عار على علي مطالبا! ب خذ الث ر ممن قتل وحرا!!

 يا...إنها الدن

 الرواهة التاسعة: رواهة ابن عباط

 وهي طوهلة سنقتصر على ما هخص طلحة:

 وفيها هبدو بوضوح ننسي  طلحة م  عا شة.. على الثوري على عثمان ونولي طلحة السلطة..

فعلببى عا شببة ال تببول والتحببرهي.. وعلببى طلحببة قيبباديالثوري وايسببتي   علببى بيببت المببال ونجرهببد 
 عثمان من ص حيانه..

 ايستي   على بيت المال هومئذ هو استي   على الدولة نقرهبا!! ..ف

 فكيف ومعه العسكر المصري وبعي البصري؟

 

 (:3/ ص  3يج  -ف ي ناره  الرسل والملوك 

 قال محمد ي هو الواقدي، وهو عقة عند التحقي  وليس كما هشي  ه ي ( قال:
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عببن عبببد المجيببد بببن سببهيل ي صببدو (، عببن فحببدلعني ابببن أبببي سبببري، ي وهببو عقببة عنببد التحقيبب ( 
عكرمة ي فيه خ ث إي انه لم هكون علوها! بل فيه نصه وهو من رجال البخاري( ، قبال: قبال اببن 

 عباط:

 قال لي عثمان رضي اهلل عنه:

إني قبد اسبتعملت خالبد ببن العباص ببن هشبال علبى مكبة؛ وقبد بلبغ أهبل مكبة مبا صبن  النباط؛ ف نبا 
في بى، فيقانلهم في حرل اهلل جلل وعزل وأمنه. وإن قوما! جا وا من كلل فعل  خا ف أن همنعوه الموقف

 عمي ، ليشهدوا مناف  لهم؛ فرأهت أن أولليك أمر الموسم.

وكته معه إلى أهل الموسم بكتاب هس لهم أن ه خبذوا لبه ببالح ل ممبن حصبره. فخبرج اببن عبباط، 
 -فعنبك قبد أعطيبت لسبانا! إزعبي   -اهلل فمرل بعا شة في الصللصل؛ فقالت: ها ببن عبباط؛ أنشبدك 

أن نخذلل عن هذا الرجل يوفبي ل بظ: عبن هبذا الطاييبة(، وأن نشبكلك فيبه النباط؛ فقبد بانبت لهبم 
بصبا رهم وأنهجببت، ورفعبت لهببم المنبار، ونحللبببوا مبن البلببدان .مبر قببد حبمل؛ وقببد رأهبت طلحببة بببن 

 فعن هل هسر بسيري ابن عمه أبي بكر! عبيد اهلل قد انلخذ على بيوت ا.موال والخزا ن م انين،

 قال: قلت ها أمله لو حد  بالرلجل حد  ما فز  الناط إيل إلى صاحبنا.

 فقالت: إهها! عنك! إني لست أرهد مكابرنك وي مجادلتك.

قبال اببن أبببي سببري: فبب خبرني عببد المجيبد بببن سبهيل؛ أنببه انتسب  رسبالة عثمببان التبي كتببه بهبا مببن 
 عكرمة، ...

 رسالة عثمان إلى أهل مكة وهي بلي ة ونعبر عن أزمة حقيقية(.. يوذكر نص
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 قلت:

 وشواهده صحيحة.. -ريم ايخت ث في عكرمة وييره -السند قوي.. 

 سوا  في استي   طلحة على بيت المال أو نحرهي عا شة.. أو نولية ابن عباط على الحع..

 وقد سب  موقف عا شة.. وهو مجل إجما ..

 ي   طلحة على بيت المال.. وهو صحين..وسب  مس لة است

 وإماري ابن عباط على الحع محل إجما ..

 ف ركان الرواهة قا مة بهذه الرواهة وبدونها..

وه ي  ال  ي في عثمان رضي اهلل عنه لهم سياسة عجيبة وهي أنهم هق ون عند راٍو واحد أو اعنبين 
ذا الببراوي أو ذاك الخيببال وهعتك ببون قببد صببحت الرواهببة مببن ييببر طببرهقهم، لكببنهم هضببربون عنببد هبب

وهرددون كالبب اوات.. ي هذا الرجل ضع ه ف ن وف ن.. وي هذكرون التوعي  وي أن لرواهته شبواهد 
وي أنه ان   م  ييره وي إلى قيال اركان الرواهة وي إلى شي  من هذا .. فيتبعهم ال ويا .. والشبيه 

 تخلف(.ه لف الشبيه.. فتضي  الحقيقة وهبقى ال

 ف  نلت توا لدقا قهم ال قيري.. وانظروا إلى أصل القصة وعنوان القضية..

 وسي ني المزهد..

 

 الرواهة العاشري: رواهة اسلم مولى عمر ي رواها اإلمال احمد(
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 (73/ ص  5يج  -ف ي مسند أحمد بن حنبل 

الحكبم ببن أوط ا.نصباري حدعنا عبد اهلل حبدعني عبيبد اهلل ببن عمبر القبوارهري حبدعني القاسبم ببن 
 حدعني أبو عبادي الزرقي ا.نصاري من أهل المدهنة عن زهد بن أسلم عن أبيه قال :

شهدت عثمبان هبول حوصبر فبي موضب  الجنبا ز ولبو ألقبى حجبر لبم هقب  اي علبى رأط رجبل فرأهبت 
 !!عثمان أشرث من الخوخة التي نلي مقال جبرهل عليه الس ل فقال أهها الناط أفيكم طلحة؟

 فسكتوا عم قال أهها الناط أفيكم طلحة؟!!

 فسكتوا عم قال ها أهها الناط أفيكم طلحة؟!!

 فقال طلحة بن عبيد اهلل

فقال له عثمان اي أراك ههنا؟! ما كنت أرل أنك نكون في جماعة نسم  ندا ي نخر عب   مبرات 
 عم ي نجيبني؟

 .. ال .

 

 التعلي :

 والسند ليس بذاك..

 رول ما ه يد أن طلحة كان من المحاصرهن لعثمان..لكن هك ينا أنه 
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 فاإلمال أحمد هنا شبه معترث ب ن طلحة من محاصري عثمان..

 لكن أهل الحده  هكتمون كثيرا! من ا.خبار وهقطعونها..

 وخاصة أحمد والبخاري فهم هبترون ما ي هعجبهم من الحده  في ال اله..

 ي ر اهلل لهما...

 عين من حقه أن ه خذ الشاهد فقم..نعم الباح  في موضو  م

أما اصحاب المسبانيد خاصبة كاحمبد فب  هحب  لبه حبذث شبي  مبن الحبده  إي يبذا ذكبره مطبوي! 
فبي مكبان نخبر عبن طرهب  شببي  نخبر فيحيبل إليبه.. كمبا ه عببل الحباكم وييبره عنبدكا هشبيرون أنببه ي 

 سب  مطوي!ن او سي ني مطوي(..

اهد ولبببذلك نجبببدون رواهببباني هنبببا مقتصبببري علبببى محبببل أمبببا نحبببن فيحببب  لنبببا أن نقتصبببر علبببى الشببب
 الشاهد..

 الرواهة الحادهة عشري: رواهةالحسن البصري التابعي المشهور..

 

 وهو شاهد عيان أهضا!..

فقد كان هول مقتل عثمان مراهقا! وكان فبي المدهنبة عبم انتقبل إلبى البصبري عبم أصببن مبن مبوالي عببد 
لى خراسان وله أحوال عجيبة، إي انه ضعيف أمال السبلطة الرحمن بن سمري ا.موي والي معاوهة ع

هبب وهبو مشبهور، وهبو مسبتقل لبيس علوهبا! وي أموهبا! ، إي أن 551لكونه مولى، وقد عمبر إلبى عبال 
مقتل عثمان أعر فيبه كثيبرا!، فكبان عثمباني الهبول.. رحمبه اهلل .. وكبان هبتهم طلحبة والزبيبر وعا شبة 

موقف الصحابة في فتنة عثمان

226 لالطالع على مقاالت واخبار الشيخ حسن المالكي وكتبه وابحاثه على 
www.al-maliky.com



فببي أن لعلببي بببن أبببي طالببه بعببي الببدور أل ي، ولعلببه ي هعلببم بقتببل عثمببان، وي أدري هببل هشببك 
 معاناي علي من الجمي  ، من الثوار ومن عثمان واصحابه،..

 

 (353/ ص  51يج  -ف ي المستدرك على الصحيحين للحاكم 

فحدعنا أبو بكر بن إسحا  ال قيه ، وعلي بن حمشاذ ، قاي : عنا بشر ببن موسبى ، عنبا  - 3173
ة( ، عنا س يان ي هو ابن عيينة عقة( ، عنا أبو موسى هعنبي إسبرا يل ببن موسبى ي عقبة ( الحميدي ي عق

جببا  طلحببة والزبيببر إلببى البصببري فقببال لهببم النبباط : مببا جببا كم ؟ » قببال : سببمعت الحسببن هقببول : 
قالوا : نطله دل عثمان قال الحسن : أهبا سببحان اهلل ، أفمبا كبان للقبول عقبول فيقولبون : واهلل مبا 

ثمان ييركم ؟ قال : فلما جا  علي إلى الكوفة ، وما كان للقول عقول فيقولون : أههبا الرجبل قتل ع
 «.إنا واهلل ما ضمناك 

 

 والسند صحين إلى الحسن!!

فكبببار التببابعين هشببهدون أن رؤوط أهببل الجمببل هببم قتلببة عثمببان لببيس بالمباشببري فببي القتببل،  إنمببا 
بيببت المببال وقيببادي العسبباكر الببواردي مببن ا.مصببار بببالتحرهي والحصببار وال تببول وايسببتي   علببى 

ونوجيههببا ي وربمبببا وأكببرر ربمبببا كببان قتبببل عثمببان بببب مر مببن طلحبببة.. واهلل أعلببم، ويبببن حصببل هبببذا 
فنترضببى عببن ايعنببين ونببدعو لهمببا، لكببن ببب  إخ ببا  للحقببا  ، فمرحلببة التحليببل ي نقببول إي علببى 

نظر في مدل استحقا  عثمان عنبد هب ي  للقتبل حقا   عابتة وينقول على إخ ا  أو نزهيف، وإنما ن
أل ي، فعن كان عندهم مستح  للقتل فهم مت ولون فننظر ما هبي أدلبتهم؟ هبل هبي وصبية عمبر بب ن 
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هقوموا من هعوج بعده من الخل ا  بالسيف؟ أل .ن عثمان سب  أن حمى قتلة الصحابي الكبير نيار 
.ن الوليد بن عقبة قتل بعي الناط بالكوفبة؟ أل بن عياا ا.سلمي الذي قتلته حاشية عثمان؟ أل 

.ن ابن أبي السرح قتل بعي المتظلمين وسجن نخبرهن؟ أل .ن عببد اهلل ببن مسبعود مبات مقتبوي! 
بعد أن ضربته حاشية عثمان حتى نكسبرت أضب عه ومبات مبن اعبر ذلبك الضبرب المببرح فبرأوا ان 

.نبه صبن عنبدهم أنبه نسببه فبي قتبل معصبومي  عثمان كان ا مر مث ! أو وجدوا ما ه كد ذلبك؟ أل
الببدل أو لببم هحاسببه وينببه فببي قببتلهم لهبب ي  وخاصببة بببالعرا  ومصببر، او .نهببم هببرون أنببه قببد ييببر 
حكم الشرهعة في ا.موال وفي الحع والصب ي وييرهبا مبن ا.حكبال التبي هبرون أن عثمبان قبد أخبل 

 بها ويير فيها، أل ماذا؟

 قتل عم قتلوه فقد ارنكبوا الجرل عن ساب  إصرار ونرصد ونعمد..وإن كان عندهم يير مستح  لل

 وب ي النظر عن أي نتيجة فهذا ي همن  بل هو مح ز لنا أن نست  ر للجمي  وندعو لهم..

 

 شاهد عن الحسن في نقد طلحة:

 ( :333/ ص  3يج  -وفي ناره  الطبري 

 هشال بن حسان عن الحسن:وحدعني عمر قال حدعنا علي قال حدعنا أبو بكر البكري عن 

أن طلحببة بببن عبيببداهلل بببا  أرضببا لببه مببن عثمببان بسبببعما ة ألببف فحملهببا إليببه فقببال طلحببة إن رجبب  
نتس  هذه عنبه وفبي بيتبه ي هبدري مبا هطرقبه مبن أمبر اهلل عزوجبل ل رهبر بباهلل سببحانه فببات ورسبوله 

درهببم قببال الحسببن هختلببف بهببا فببي سببكك المدهنببة هقسببمها حتببى أصبببن ف صبببن ومببا عنببده منهببا 
 وجا ها هنا هطله الدهنار والدرهم أو قال الص را  والبيضا  اهب
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 السند قوي

 والحسن هتهم طلحة أنه ما أخرجه إلى البصري م  أهل الجمل إي المال اهب

 وال رهه أن هذا الذي قاله الحسن قد ااعترث به بعي أهل الجمل.. باسانيد صحيحة

 ي دراهم(!كقول بعضهم ي علمنا أن بالبصر 

 ولكن ي هسعنا هنا التوس ، وأنما نمشي م  المسلسل خطوي خطوي... لنكش ه في كل منعطف

 وأنه مسلسل زهف ي همت للتاره  بصلة..

 الرواهة الثانية عشري: رواهة مروان بن الحكم:

 

وهبببو عثمببباني ناصببببي مشبببهور، وقبببد وافببب  السبببنة والشبببيعة بببب ن طلحبببة كبببان علبببى ا.قبببل مبببن كببببار 
 ين على عثمان..المحرض

 بل زعم مروان أنه أحد قتلة عثمان..

 وقد قال مروان بقتله ريم أنهما في جيش واحد!

 ونذكروا رواهة ابن ا.خنس ي في نية مروان وأمثاله من الحرهصين على ضرب الناط بعضهم ببعي(

 فهو وأمثاله هم من قال بدور ابن سب  وليس ابن سب 
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ريم صحتها وكثرنها لم نكن لن خذ بها لوي أنها صبحت مبن ييبر  وا.سانيد في انهال مروان لطلحة
 طرهقه

 .ن مروان فاس  وي نصد  أخباره وي أحادهثه إي ما دلت القرا ن على صحتهامن يير طرهقه..

 

( أعنببا  434/ ص  5يج  -وقبد نوسبب  اإلمببال ابببن عببد البببر فببي اإلسببتيعاب فبي معرفببة ا.صببحاب 
هات الصحيحة والحسنة في قتل مروان لطلحة واعتذاره عن ذلك بب ن نرجمته لطلحة في سرد الروا

 سببه كون طلحة من قتلة عثمان

 فقال ابن عبد البر في نرجمة طلحة في ايستيعاب:

 

 يي ورول معاذ بن هشال عن أبيه عن قتادي عن الجارود بن أبي سبري قال:

ي أطلبه بثب ري بعبد اليبول فرمباه  نظر مروان بن الحكم إلبى طلحبة ببن عبيبد اهلل هبول الجمبل فقبال:
 بسهم فقتله.

ورول حصين عن عمرو بن جاوان قال: سمعت ا.حنف هقول لمبا التقبوا كبان أول قتيبل طلحبة ببن 
 عبيد اهلل.

ورول حماد بن زهد عن قري بن خالد عن ابن سيرهن قال: رمبي طلحبة ببن عبيبد اهلل بسبهم ف صباب 
 ع ري نحره قال: ف قر مروان أنه رماه.
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ورول جوهرهة عن هحيى بن سبعيد عبن عمبه قبال: رمبى مبروان طلحبة بسبهم عبم الت بت إلبى أببان ببن 
 عثمان فقال: قد ك يناك بعي قتلة أبيك.

 

وذكر بن أبي شيبة قال: حدعنا أسامة قبال: حبدعنا إسبماعيل ببن أببي خالبد قبال: حبدعنا قبيس قبال: 
 ال رمى مروان بن الحكم هول الجمل طلحة بسهم في ركبته. ...

. 

قال: وأخبرنبا وكيب  عبن إسبماعيل ببن أببي خالبد عبن قبيس قبال: كبان مبروان مب  طلحبة هبول الجمبل 
فلما اشتبكت الحرب قال مبروان: ي أطلبه بثب ري بعبد اليبول. قبال: عبم رمباه بسبهم ف صباب ركبتبه 

 فما رق  الدل حتى مات وقالك دعوه فعنما هو سهم أرسله اهلل.

حدعنا أحمد بن زهير حدعنا عبد السب ل ببن صبالن حبدعنا علبي ببن حدعنا عبد الوار  حدعنا قاسم 
 مسهر حدعنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازل :

أن مروان أبصر طلحة بن عبيد اهلل واق ا! هول الجمل فقال: ي أطلبه بثب ري بعبد اليبول فرمباه بسبهم 
الجبرح انت خبت ال خبذ فبعذا  ف صاب فخذه فشكها بسرجه فانتز  السبهم عنبه فكبانوا إذا أمسبكوا

 أرسلوه سال فقال: طلحة دعوه فعنه سهم من سهال اهلل نعالى أرسله فمات .. ال 

 

 وكذلك ابن حجر صحن قتل طلحة بيد مروان وانهال مروان لطلحة بقتل عثمان

 (71/ ص  4يج  -فقال في اإلصابة في معرفة الصحابة 
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 بن الحكم هو الذي رماه فقتله منها.يي ورول بن عساكر من طره  متعددي أن مروان 

وأخرجه أبو القاسم الب وي بسند صحين عن الجارود ببن أببي سببري قبال لمبا كبان هبول الجمبل نظبر 
 مروان إلى طلحة فقال ي أطله ع ري بعد اليول فنز  له بسهم فقتله.

ة في وأخرج هعقوب بن س يان بسند صحين عن قيس بن أبي حازل أن مروان بن الحكم رأل طلح
الخيل فقال هبذا أعبان علبى عثمبان فرمباه بسبهم فبي ركبتبه فمبا زال البدل هسبين حتبى مبات أخرجبه 
عبد الحميد بن صبالن عبن قبيس وأخبرج الطبرانبي مبن طرهب  هحيبى ببن سبليمان الجع بي عبن وكيب  
بهببذا السببند قببال رأهببت مببروان بببن الحكببم حببين رمببى طلحببة هومئببذ بسببهم فوقبب  فببي عببين ركبتببه فمببا 

هسين إلى أن مات وكان ذلبك فبي جمبادل ا.ولبى سبنة سبت وع عبين مبن الهجبري ورول  زوال الدل
 بن سعد أن ذلك كان في هول الخميس لعشر خلون من جمادل ا خري وله أرب  وستون سنة((

انتهببى كبب ل ابببن حجببر .. وا.سببانيد فببي هببذا الموضببو  كثيببري جببدا!.. وهببو محببل إجمببا  الطوا ببف 
 اإلس مية كافة

ة ونواصبه ومعتزلبة، وعنبد جميب  أهبل ال نبون، مبن محبدعين ومتبرجمين وشبعرا  ونسبابين شيعة وسبن
 وم رخين..ال ،

 وأنا اقط  من ا ن ب ن المسلسل سيقترح قان ! هستمزجه ولم هذكره قبله أحد !

 فانتظروا ماذا سي عل المسلسل...!

 وانظروا ال ر  بينه وبين التاره  وحقا قه..
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 هب(:71: رواهة عميري بن سعد الهمداني ي نحو الرواهة الثالثة عشري 

 

 [ 141ص حة  - 7ف ي مصنف ابن أبي شيبة ] جز  

 حدعنا أبو المور  قال أخبرنا الع   بن عبد الكرهم عن عميري بن سعد قال :

 لما قدل طلحة والزبير ومن معهم قال قال رجل في مجم  من الناط فقال :

 ل :أنا ف ن بن ف ن أحد بني جشم فقا

 إن ه ي  الذهن قدموا عليكم إن كان إنما بهم الخوث فجاؤوا من حي  ه من الطير

 وإن كان إنما بهم قتل عثمان فهم قتلوه

 وإن الرأي فيهم أن ننخسف بهم دوابهم حتى هخرجوا اهب..

 

 والسند شاهد... وهشهد له أن اهل البصري رددوا هذه التهمة كثيرا! في حوارهم م  عا شة وطلحة

 فكانوا هجابهونهم بايست راب من نحرهضهم على عثمان حتى قتل عم طلبهم بدمه؟

 كان خروجهم محل يرابة الناط

 بعكس خروج معاوهة .. فكان أهل العصبية هعقلون خروجه، وأهل الدهن هعرفون ن اقه.

 لكن أهل الجمل كان خروجهم محل دهشة الجمي  إلى اليول!
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 هب(:73بد اهلل بن الزبير ي الرواهة الرابعة عشري: رواهة ع

 

 وهي من أعجه الرواهات..

 اما العجه في ني من ان ابن الزبير كان من أهل الجمل

 وكان من المدافعين عن عثمان

 وكان أعلم الناط ب عدا  عثمان والمحرضين عليه والمحاصرهن له....

 نعالوا إلى الرواهة.

 (:5517/ ص  3يج  -المدهنة هب( في كتابه ناره  464هقول عمر بن شبة ي 

حدعنا علي بن محمد ي هو المبدا ني عقبة( ، عبن أببي عمبرو ي عبن( الزهبري، عبن محمبد اببن كعبه 
 القرظي، عن عبد اهلل بن الزبير رضي اهلل عنه قال:

 كنت م  أبي فتلقانا علي في بني ينم فقال .بي: إني أستشيرك في أمرنا هذا ؟

 ي  إمامك،فقلت له: أنا أشير عليك، أن نط

 فقال أبي: بني خل عن خالك هقي حاجته، ودعني وجوابه،

 فقال علي رضي اهلل عنه: إن ابن الحضرمية ي هعني طلحة( قد قبي الم انين واستولى على ايمر.

 فقال أبي: د  ابن الحضرمية فعنه لو قد فرغ من ا.مر لم نكن منه بسبيل، الزل بيتك،

 منزله،قال: قد قبلت، وانصرث وأنى أبي 
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 فلم ألب  أن جا ني رسوله ف نيته، فعذا وسادي ملقاي، فقال: أندري من كان على الوسادي ؟

 قلت: ي،

 قال: علي أناني فقال: قد بدا لك أني ي أد  ابن الحضرمية وما هرهد،

 فلما كان هول العيد صلى علي رضي اهلل عنه بالناط، فمال الناط إليه ونركوا طلحة،

 ثمان رضي اهلل عنه هعتذر،فجا  طلحة إلى ع

فقال عثمان: ا ن ها ابن الحضرمية! ألبت الناط علي حتى إذا يلبك علي علبى ايمبر، وفانبك مبا 
 أردت جئت نعتذر؟

 ، ي قبل اهلل منك( اهب..

 

 قلت:

وللحده  شاهد من طره  ابن سيرهن في استي   طلحة على بيت المال..وسبقت رواهة ابن عباط 
 أهضا!..في المعنى 

ومراسيل اببن سبيرهن فبي مثالبه بنبي أميبة مبن اصبن المراسبيل علبى وجبه ا.را .نبه بصبري أمبوي 
 الهول..

 ورواهةابن الزبير هذه قوهة..

 فالرواهات كما نرون هدل بعضها على بعي ... وهقوي بعضها بعضا!.. ونسير في نهر واحد..
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 الرواهة الخامسة عشري: رواهة أل عبد اهلل بن راف :

 

 ( قال:517/ ص  5يج  -ف ي التاره  الص ير ل مال البخاري 

حدعني إبراهيم بن المنذر حدعني عياش حدعني موسى عن أخيه محمد بن هعقوب عبن عببد اهلل ببن 
راف  عن أمه قالت: خرجت الصعبة بنت الحضرمي قالت فسمعتها نقول يبنها طلحة بن عبيد اهلل 

 ه حتى هرد عنه.إن عثمان قد اشتد حصره فلو كلمت في

 

 قلت: الصعبة هي أل طلحة..

 

 (:71/ ص  5يج  -وفي المعجم الكبير للطبراني الحنبلي 

حدعنا أحمد بن هزهد بن هارون المكي القزاز عنا إببراهيم ببن المنبذر الحزامبي حبدعنا عبباط ببن أببي 
أمبه قالبت شملة عن موسى بن هعقوب الزمعي عن أخيه محمد بن هعقوب عن عبد اهلل بن راف  عن 

: 

 خرجت الصعبة بنت الحضرمي فسمعناها نقول يبنها طلحة بن عبيد اهلل :

 إن عثمان قد اشتد حصره فلو كلمت فيه حتى هرفه عنه
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قالببت : و طلحببة رضببي اهلل عنببه ه سببل أحببد شببقي رأسببه فلببم هجبهببا ف دخلببت هببدهها فببي كببم درعهببا 
لت فقال ولول ش  شعر رأسبه حتبى ف خرجت عدهيها وقالت : أس لك بما حملتك وأرضعتك إي فع

 عقده وهو م سول

 عم خرج حتى أنى عليا رضي اهلل عنه وهو جالس في جنه داره

 فقال طلحة رضي اهلل عنه ومعه أمه و أل عبد اهلل بن راف  :

 لو رفهت عن هذا فقد اشتد حصره

 قال : فنقر بقدح في هده ع   مرات عم رف  رأسه فقال :

 يئا نكرهه ..اهبواهلل ما أحه من هذا ش

 

 (:367/ ص  31يج  -والخبر في ناره  دمش  

 

إبراهيم بن المنذر الحزامي نا عباط بن أببي شبملة عبن موسبى ببن هعقبوب الزمعبي عبن أخيبه محمبد 
 بن هعقوب عن عبد اهلل بن راف  عن أمه قال :

اشتد حصره خرجت الصعبة بنت الحضرمي فسمعناها نقول إلبنها طلحة بن عبيداهلل إن عثمان قد 
 فلو كلمت فيه حتى هرفه عنه

 قالت وطلحة ه سل أحد شقي رأسه فلم هجبها ف دخلت هدهها في كم درعها ف خرجت عدهيها
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 وقالت أس لك بما حملتك وأرضعتك إي فعلت فقال ولول ش  شعر رأسه حتى عقده وهو م سول

 عم خرج حتى أنى عليا وهو جالس في جنه داره

 ل عبد اهلل بن رف  لو رفهت عن هذا فقد اشتد حصرهفقال طلحة ومعه أمه وأ

 قال فنقر بقدح في هده ع   مرات

 عم رف  رأسه فقال واهلل ما أحه من هذا شيئا هكرهه اهب

 

 

 التعلي :

 هذه أل طلحة ن سه ... كانت نتش   به لي ك الحصار عن عثمان!

 

 وهظهر أنه لم هطعها ...

 فليس في الرواهة أنه ن ذ ريبتها

 في الرواهات ا.خرل ا.قول وا.كثر.. وي

 الرواهة السادسة عشري : رواهة سعيد بن المسيه
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 وفيها خ ث..

 ن خذ منها الشاهد..

 

 ( بعسناده عن سعيد بن المسيه قال:5313/ ص  3يج  -ف ي ناره  المدهنة 

 

 

د أبنبا هم يي ... وبع  الزبير ابنه وبعب  طلحبة ابنبه علبى كبره منبه، وبعب  عبدي مبن أصبحاب محمب
 همنعون الناط أن هدخلوا على عثمان، وهس لونه إخراج مروان((،

 

 التعلي :

 السند مختلف فيه... رجاله عقات إي أن فيه رجل هشتبه في ندليسه شيخه..

 وعلى كل حال فطله نسليم مروان ي الذي كته الكتاب المشئول( كان مطلبا!جماهرها! طاييا!..

 ليس لكتابته ذلك الكتاب فقم

 وإنما إلبعاده عن عثمان حتى ي هكته للويي بقتل ف ن وف ن وهخون عثمان وه تئت عليه..

فمببن هضببمن لهببم لببو أنهببم رجعببوا أي هبب ني كتبباب نخببر مببن مببروان هبب مر والببي مصببر بقطبب  أهببدههم 
 وأبرجلهم من خ ث ؟
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ر مبن صبحابة ونمسك عثمبان بمبروان بعبد عببوت خيانتبه مبن أسبباب فقبدان الثقبة ببين عثمبان والثبوا
 وأجناد..

وهو من أسبباب بقبا  الثبوار فبي المدهنبة وإصبراراهم علبى عبزل عثمبان بعبد أن عببت لهبم فشبله فبي 
 إداري الدولة حسه وجهة نظرهم على ا.قل..

 وعثمان خشي إن سلمهم مروان أن هقتلوه... وهو ي هستح  القتل وإنما التعزهر ونحوه..

   العرفي في معاقبة مروان أو الع و عنهلكن عثمان هو الخلي ة وهو صاحه الح

 وال صل بين السلطات لم هكن معروفا! هومئذ..

وهكببذا لببو نوسببعنا لعرفنببا أن الموضببو  أعمبب  مببن هببذه السببذاجة التببي ظهببر بهببا المسلسببل وك نببه ي 
 طاش ما طاش( في نناوله الساخر لتصرفات بعي الجهات في التعليم وييره...

 هة عبيد بن حارعة:الرواهة السابعة عشري: روا

 

نقلهببا ابببن أبببي الحدهببد المعتزلببي : فببي شببرح نهببع الب يببة عببن الزبيببر بببن بكببار ي السببني النسببابة 
 المشهور(

 فقال:

 ورول الزبير ي هو ابن بكار(:

موقف الصحابة في فتنة عثمان

240 لالطالع على مقاالت واخبار الشيخ حسن المالكي وكتبه وابحاثه على 
www.al-maliky.com



عن أبي عنان ، عن عمر بن زهاد ، عن ا.سود بن قيس ، عن عبيد بن حارعة قال : سمعت عثمان 
ه فقببال : اجلسببوا هببا أعببدا  اهلل ، فصبباح بببه طلحببة : إنهببم ليسببوا وهبو هخطببه ، ف كببه النبباط حولبب

 ب عدا  اهلل لكنهم عباده وقد قرأوا الكتاب . انتهى .

 

 

 التعلي :

 طلحة مقاطعا! لعثمان ومدافعا! عن الثوار..

 

 

 وقد بقيت رواهات كثيري

راببي وأببي إدرهبس منها المهم كرواهبة أببي ا.سبود البدؤلي والشبعبي واببن سبيرهن وقتبادي وعبوث ا.ع
الخويني وييرهم ممن ه كد على أن طلحة ببن عبيبد اهلل كبان مبن الثبوار علبى عثمبان ببل هبو البذي 
نولى أمره كله حتبى قتبل بعبد حبع عا شبة ي وقبد كبان بنبو نبيم قبيلبة عا شبة وطلحبة مبن أشبد النباط 

بببن أبببي بكببر عليببه، ومحمببد بببن أبببي بكببر مببن نببيم أهضببا!، إي أن النواصببه أشببهروا معارضببة محمببد 
لنصببرنه عليببا! فيمببا بعببد، وأط ئببوا معارضببة عا شببة وطلحببة مبب  أنهببا ا.نكببى وأ.كثببر أعببرا! فببي النبباط 
 .نهما قان  عليا!، فالتاره  نلون م  الزمان حتى وصل إلى ما رأهتموه في المسلسل ا.عجوبة( ...
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  كالشبعبي واببن سبيرهن وعلى كل فنحن نعمبدنا أي ننقبل إي رواهبات شبهود العيبان ، ورواهبات هب ي
وقتادي ي رهه أنها نصلن في المتابعبات والشبواهد ب فرادهبا فكيبف بمجموهبا إي أن هبذا سبن جله 
في كتابنا عن فتنة عثمان، ليعلم الجمي  كيف أن أ.مة نستمر في نزهيف التاره  بما هحه العامبة، 

 ا ببدي الحقيقببة وي ضببرر الكببذب فيضببرون الحقيقببة والتبباره  وأن سببهم والعامببة، لكببنهم ي هشببعرون ب
..،!) 

 

وعلى كل حال فهذه الرواهبات نك بي فبي صبحة اسباط القضبية مبن كبون طلحبة ببن عبيبد اهلل رضبي 
اهلل عنببه وسببامحه كببان مببن المحرضببين علببى عثمببان ومببن كبببار الثببوار بببل هببو قا ببدهم ال علببي فببي 

 المدهنة..

إي رواهة سيف الكذاب ي وهو ليس شباهد  أما نيار ال  ي والتجار فليس لهم في ن ي هذه الحقيقة
عيببان، بببل لببم هببرو عببن شبباهد عيببان( إضببافة إلببى دمجهببم رواهببة مبب  أمزجببة بعببي أصببحاب الهببول 
أ.موي أو اقتراحات بعي المهوسين بالمكاهدات المذهبية، وبعي اصبحاب دراسبة الجبدول! عبم 

يعة ونبر ببة الصببحابة مببن إخراجهببا عبببر علمببا  ه تببون فببي التبباره  ودعبباي مهوسببون بببالرد علببى الشبب
 ايخت ث!! ...

 وه ي  كلهم لسوا من البح  والتاره  في شي ..

 

 الذي عجبت منه أهضا!..

 أن أصحاب عثمان ومعاوهة في المسلسل في ياهة الجمال!
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 بينما اصحاب النبي يص( واصحاب اإلمال علي في ياهة القبن!

 

 باطل(! الذي بدا جمي ! وعابا!..ريم أن من أصحاب عثمان مروان بن الحكم ي خيم 

 والم يري بن شعبة ا.عور ي الذي بدا صحين العينين(!

 وعمرو بن العاص القصير ي الذي بدا عم قا!(

البببذي ببببدا فبببي  -مببب  عظبببم عجيزنبببه -ومعاوهبببة البببذي كبببان هضببب  بطنبببه علبببى فخذهبببه عنبببد ا.كبببل 
 المسلسل رشيقا! كال زال!

 مقصود أل شي  من ن ا ؟!... وهكذا... ي  ادري هل هو 
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 موقف عائشة من عثمان رضي اهلل عنهما ورحمهما

 رواية كليب الجرمي ) صححها ابن حجر( -1

 

( حدثنا أبو أساامة حادثني الءابن بان 11/842روى ابن أبي شيبة شيخ مسلم في كتابه المصنف )
وذكاار ابنااه أن ر يااا  -المنهاااح حاادثنا عاصاام باان كليااب الجرمااي قاااح حاادثني أبااي و ااو مءاصاار لهاام

فاككر لاه ر ياا فاي اللتناة ومنهاا )فارأى رضاب  مري اا  وكاتن قوماا  يتنااا عون  -تاتتي كللاا الصاب والاد  
عنااد ...وكا إ رماارأي عليهااا ثيااال ة اار ضالسااة كت هااا لااو تشااان أصاالحإ بياانهم ...( ثاام ضااان فااي 

ضب  الرواية أن كليبا   كا قدم البصري أيام الجمل وأوح ر يا  في  ك  المرأي على عائشة )أل ه رأى ر 
 (.11/15يشبهها فتةبرو  أن  كا محمد بن أبي بكر!( وقد صح  الرواية ابن حجر في اللت  )

وفي الرواية ما يليد أن عائشة كا إ تساتيي  أن تصال  بيانهم لكنهاا لام تلءال والسابب أ هاا كا اإ 
رأس فريااا وعثمااان رأس فريااا لةاارأ باال رن أوح قتاااح بااين المساالمين حااد  بااين أصااحال عثمااان 

 ل عائشة ..واصحا

 كما سيتتي:

 رواية أبي حلص في ) تءريض علي بءائشة في قتل عثمان(. -8

(: حادثنا يءلاى بان عبياد قااح حادثنا أساماعيل بان 517/ ص  2)ج  -فلي مصنف ابن أباي شايبة 
 أبي ةالد عن أبي ال حى عن أبي حلص قاح : سم  علي يوم الجمل صوتا تلقان أم المؤمنين

 ون؟فقاح : ا ظروا ما يقول
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 فرضءوا فقالوا : يهتلون بقتلة عثمان!

 فقاح : اللهم احلل بقتلة عثمان ةزيا ا ا.

قلاإ: يقصااد أن  ااؤهن الهاااتلين  ام ماان القتلااة ولااو باااألمر والتحاريض ) و ااكا يءنااي اتهااام الاار وس  
 كءائشة وطلحة..(..

 رواية أبي سءيد مولى أبي أسيد الساعدي ) و م يصححو ها( -1

 (:458/ ص  1)ج  -لية للحافظ ابن حجر الءسقب ي فلي الميالب الءا

قاح رسحاق ) يءني ابن را ويه( : أةبر ا المءتمر بن سليمان أ وسمءإ أبي يقوح : ثنا أبو   ري أ 
فمار  -أرى ذلا  بمكاة  -أن  اسا كا وا عند فسايا  عائشاة » عن أبي سءيد أ مولى أبي أسيد : 

 بهم عثمان

لقوم أحد ره لءنه أو سابه يياري أ وكاان فايمن لءناه أو سابه رضال مان قاح أبو سءيد : فما بقي من ا
 أ ل الكوفة أ فكان عثمان على الكوفي أشد منه على يير !

 فقاح : يا كوفي أ أسببتني ؟ كت ه يهدد  أ قاح : فقدم المدينة

هلل فقيل له : يءني الكوفي : علي  بيلحة أ فا يلا مءه طلحة حتى أتاى عثماانأ فقااح عثماان : وا
 ألضلد   مائة! قاح : طلحة : واهلل ه تجلد  مائة ره أن يكون  ا ياأ قاح : ألحرمن  عيانك

 «فقاح طلحة : يا كوفي أ رن اهلل ير ق  

 والرواية في مصنف ابن أبي شيبة:
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( أبااو أسااامة قاااح حاادثنا مءتماار عاان أبيااه عاان أبااي 721/ ص  2)ج  -فلااي مصاانف اباان أبااي شاايبة 
ن  اسا كا وا عند فسيا  عائشاة فمار بهام عثماان أ وأرى ذلا  بمكاة أ قااح   ري عن أبي سءيد أ

أبو سءيد : فما بقي أحد منهم ره بءثاه أو سابه يياري أ وكاان فايهم رضال مان أ ال الكوفاة أ فكاان 
عثمان على الكوفي أضرا منه على يير  أ فقاح : يا كوفي أ أتسابني ؟ أقادم المديناة أ كت اه يتهادد  

مدينة فقيل له : علي  بيلحة أ فا يلا مءه طلحة حتى أتى عثمان أ فقاح عثماان أ قاح : فقدم ال
: واهلل هضلد   مائة أ قاح : فقاح طلحة : واهلل ه تجلد  مائة ره أن يكون  ا يا أ قاح هحرمنا  

 عيانك أ قاح : فقاح طلحة : رن اهلل سير قه.

 لقصة رةراج الشءر والثيال(:مقي  لةر من رواية أبي سءيد مولى أبي أسيد: ) شا د 

( وبهااااكا 454/ ص  1)ج  -قاااااح الحااااافظ: الميالااااب الءاليااااة للحااااافظ اباااان حجاااار الءسااااقب ي 
كااان بااين عثمااان وعائشااة بءااض األماار فتناااوح كاال واحااد » قاااح :  -وأشااار رلااى صااحته -اإلسااناد

يب يسام   صاحبه أ فك بإ عائشة تتكلم فكبر عثمان وكبر مءه الناس أ فلءل ذلا  بهاا مارتين لكا
 «!كبمها أ فلما رأت ذل  سكتإ 

 

 ويحسن أن  ككر فوائد  ك  الرواية أل ميتهاأ فليها:

 

 طلحة يمن  عثمان من مءاقبة كوفيا  سبه عند فسيا  عائشة -1

فساايا  عائشااة كت ااه فااي المسااجد النبااوي أو بجااوار  لتحشاايد المءارضااة واللقااانات مءهاامأ  -8
عائشة لن يتس  للجماعاات المءارضاةأ وكا اإ عائشاة تتاولى و ي تخاطبهم من الحجريأ فإن بيإ 
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التحريضأ كرمو  بني تيم ) مثل طلحة(أ وه أرى ما لحا أةا ا محمد بن أبي بكر ره بتاتثر منهااأ 
حتى أ هم عزله طلحة عن قيادي أ ل مصر وضءلها هبن عديسأ ورذا ص  أن ذل  اللسايا  كاان 

يضأ ألن السانة األةياري لام يحام عثماانأ فمءناى  اكا أن بمكة فهكا أبلغ في الخصومة وفي التحر 
القصة حصلإ في رحدى السنوات السإ األةيري من ةبفتهأ فإذا كا إ شيءة عائشة كلهم على 
سب عثمان من تل  السنواتأ فمءنى  كا أن ةصومتها م  عثمان طويلةأ وأ ها استمرت سانوات 

 على  كا التشني  واإلقرار بسب عثمان.

شااايءة أم الماااؤمنين عائشاااة كاااا وا يسااابون عثماااان عناااد اللسااايا  )ورن كاااان بالمديناااة فهاااكا   -1
 –اللسيا   و الاكي ضارى عناد  القتااح باين ضماعاة عائشاة وضماعاة عثماانأ و لءال  اك  القصاة 

ضاارت فااي تلاا  األثنااانأ رمااا أ ااه ماان أساابال القتاااح أو ماان  تائجااهأ وأمااا رن   -قصااة السااال عثمااان
 كن عند  قتاح بين شيءة عثمان وشيءة عائشة(.كا إ بمكةأ فلم ي

 ه يص  أن القصة في مكةأ والظن من أحد الرواي المتتةرين عن شا د الءيان.  -4

عثمان ينتصر لنلسه بمحاولة ضلد الساال مةاةأ و اكا فاوق الحادأ وه تءزيار ره فيماا دون   -1
 وفا الرسوم السليا ية. الحدأ فهكا تجاو  شرعي وفا النصوص الشرعيةأ و ي عقوبة يسيري

عثماان منا  الكااوفي عياان أ أل ااه سابهأ و ااكا أي اا  تجااو أ فحقااه مان بيااإ المااح يسااتحقه  -7
 باإلسبم ولو كان منافقا أ واإلمام علي ه يمن  الخوارج وه النواصب عيان مأ وبء هم يكلر .

ماانأ وذاك يحماي تءاون طلحة وعائشةأ وتبادلهما األدوارأ فهكا يسم  لجلساائه بساب عث -5
السااالأ وعناادما حجااإ عائشااة تااولى طلحااة كاال مهااام عائشااة وأضااافها رلااى مهامااهأ واسااتولى علااى 
بيإ الماح وحصر عثمان ومن  عنه المان ومن  من الدةوح عليه وكان قتله في تل  األيامأ وكا إ 
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عائشااة قااد  يااتت لااه ماان الجاايط أصااحال اللساايا  و اام ةلااين ماان األمصااارأ وضلهاام ماان أ اال 
 صرأ وربما كا إ شدي عثمان على الكوفي لكون الكوفة كا وا أميل رلى علي بن أبي طالب.م

 الرواية الرابءة: رواية عميري بن سءد

 

 (794/ ص  2)ج  -مصنف ابن أبي شيبة 

أبو المورع قاح أةبر ا الءبن بن عبد الكريم عن عميري بن سءد قاح : لما قدم طلحاة والزبيار ومان 
م رضل في مجم  مان النااس أ فقااح : أ اا فابن بان فابن أ أحاد مان بناي ضشام أ مءهم أ قاح : قا

فقاح : رن  ؤهن الكين قادموا علايكم أ رن كاان ر ماا بهام الخاوو فجاانوا مان حياط ياتمن الييار أ 
 ورن كان ر ما بهم قتل عثمان فهم قتلو  أ ورن الرأي فيهم أن تنخسف بهم دوابهم حتى يخرضوا.

 

 رواية األحنف بن قيس الرواية الخامسة:

 (817/ ص  1قاح أبو عمر صاحب اهستيءال : )ج 

وكان األحنف عااقب  حليماا  ذا ديان وذكاان وفصااحة ود اان لماا قادمإ عائشاة البصاري أرسالإ رلياه 
فتتا ا فقالإ: ويح  يا أحنف بم تءتكر رلى اهلل من ترك ضهاد قتلة أمير المؤمنين عثماان أمان قلاة 

 تياع في الءشيري؟عدد أو أ   ه 

قاااح: يااا أم المااؤمنين مااا كباارت الساان وه طاااح الءهااد ورن عهاادي باا  عااام أوح تقااولين فيااه وتنااالين 
 منه.
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 قاح: ويح  يا أحنف! ر هم ماصو  موص اإل ان ثم قتلو .

 قاح: يا أم المؤمنين ر ي لةك بتمرك وأ إ راضية وأدعه وأ إ ساةية.

ا  قل ابن عبد البر أل ه رمام من ائماة أ ال السانةأ فهاو ) قلإ: وقد رويإ مسندي لكني ف لإ  ن
 ينقلها ويقر ا(

 

 الرواية السادسة: رواية عمار بن ياسر..

 روى الببذري في األ سال قاح :

ةرضإ عائشة رضي اهلل تءالى عنه باكية تقوح : قتل عثمان رحمه اهلل . فقاح لها عمار بان ياسار : 
 ليوم تبكينه.أ إ باألمس تحرضين عليه ثم أ إ ا

 

 الرواية السابءة: رواية أم سلمة..

 

 قاح أبو محنف ) فيما  قل عنه مما لم ييب  من كتبه(:

ضانت عائشة رلى أم سلمة تخادعها على الخروج لليلب بدم عثمان فقالإ لها : يا بنإ أبي أمية 
مااؤمنين أ وكااان أ ااإ أوح مهاااضري ماان أ واج رسااوح اهلل صاالى اهلل عليااه وللااه وأ ااإ كبيااري أمهااات ال

رسوح اهلل صلى اهلل عليه ولله يقسم لنا من بيت  أ وكان ضبريل أكثر ما يكون في منزل  . فقالإ 
أم ساالمة : ألماار مااا قلااإ  ااك  المقالااة ؟ فقالااإ عائشااة : رن عبااد اهلل أةبر ااي أن القااوم اسااتتابوا 
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لبصاري ومءاي الزبيار عثمان فلما تال قتلو  صائما في شاهر حارام أ وقاد عزماإ علاى الخاروج رلاى ا
وطلحة فاةرضي مءناا لءال اهلل أن يصال   اكا األمار علاى أيادينا وبناا . قالاإ : أ اا أم سالمة أ ر ا   
كنإ باألمس تحرضاين علاى عثماان وتقاولين فياه أةباط القاوح أ وماا كاان اسامه عنادك ره  ءاثب أ 

 .ور   لتءرفين منزلة علي بن أبي طالب عند رسوح اهلل صلى اهلل عليه ولله

 

 الراوية الثامنة: في أوح قتاح بين المسلمينأ بين أصحال عائشة وأصحال عثمان:

فقد ذكر الببذري قوه  للواقدي فيه )ويقااح أن عائشاة أيلظاإ لءثماان وأيلاظ لهاا وقااح: ماا أ اإ 
و ااكا ؟ ر مااا أماارت أن تقااري فااي بيتاا  أ فقاااح قااوم مثلااه وقاااح لةاارون : ماان أولااى بااكل  منهااا؟ 

 بالنءاح وكان ذل  أوح قتاح بين المسلمين بءد النبي صلى اهلل عليه وسلم(.فاضيربوا 

( قاح: ويقاح رن عائشة أيلظإ لءثمان وأيلاظ لهاا 872/ ص  8)ج  -وفي .) أ سال األشراو 
وقاح: وما أ ِإ و كا؟ ر ما أُمرِت أن تقري في بيت أ فقاح قوٌم مثل قولهأ وقاح لةرون: ومن أولى 

ربوا بالنءاااحأ وكااان ذلاا  أوح قتاااحم بااين المساالمين بءااد النبااي صاالى اهلل عليااه بااكل  منهااا؟ فاضااي
 وسلم(.

 

 الرواية التاسءة: رواية مسروق عن عائشة:

( حادثني ساريم بان ياو س ومحماد 195بناو عباد شامس ص  -وروى الببذري ) أ سال األشراو
ا قالإ حين قتل عثماان أ ه -بن سءد قاه: حدثنا أبو مءاوية عن ةيثمة عن مسروق عن عائشة : 

 ) تركتمو  كالثول النقي من الد س ثم ذبحتمو  كما يكب  الكبط فهب كان قبل  كا؟ -
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فقاااح: مسااروق :  ااكا عملاا  كتبااإ رلااى الناااس تااتمرينهم بااالخروج رليااه فقالااإ: والااكي لماان باااه 
.(. المؤمناون وكلار باه الكاافرون مااا كتباإ رلايهم بساودان فاي بي ااان حتاى ضلساإ مجلساي  ااكا ..

 وسند  صحي .

اليبءة السللية( حدثنا أباو مءاوياة عان األعماط عان ةيثماة عان  18/11وقد روا ا ابن أبي شيبة )
 مسروق.... بالللظ  لسه .

 التءليا:

و ك  الرواية تدح على أن عائشة لم تكن محرضة علاى الثاوري فقان ور ماا كا اإ تارى قتال عثماان) 
اي لكان قبال أن يصالها ةبار توبتاه و اي فاي الحامأ فقاد بدهلة قولها: فهب كاان قبال  اكا؟؟(!!!! 

بلغها أ ه تال وتخلص من المظالم أ ومك ب قتل الحاكم رن لم يءدح كان مك با  لبءض الصاحابة 
 منهم عمر رضي اهلل عنه )على ما  قله عبد القادر عودي في كتابه التشري  الجنائي اإلسبمي(.

ضءلته كالثول الد سأ بينما كان مان اساتمر علاى الساخن وكتن عائشة رأت أن توبة عثمان الءلنية 
ياارى أن  ااكا الموقااف لاايس ضدياادا  ماان عثمااان فيالمااا وعااد م بااالتغيير ثاام صاارفته الحاشااية برئاسااة 
مروان عن اإلستجابة مهو ين لاه األمار ومشاككين فاي انةارين فكاان عثماان رضاي اهلل عناه متارددا  

حاشاية علاى اإلساتمرار فاي السياساة  لساها أ ومان  ناا بين ميالب الصاحابة والثاوار وتحري اات ال
رأى من رأى أ ه هبد من أن يءتزح فقد ضءف في  ظر م عن مهمة الخبفة لسانه وحسان هناه فاي 

 من حوله.

ومستلة ر كار اا الكتاال مشاكل أ ولءلهاا ترياد  لياا  ةاصاا  بت هاا لام تكتاب لهام فاي قتلاه ور ماا فاي 
 على ذل  روايات كثيري وردت وسترد.ر كار المنكر واهلل أعلمأ ويدح 
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 الرواية الءاشري: رواية أةرى مسروق عن عائشة في موضوع مختلف

( من طريا ابن سءد عن الواقدي عان عيساى بان عباد 181: فروى الببذري )بنو عبد شمس ص 
وفيهااا: قاااح أبااو رسااحاق  -فااي قصااة شاارل الوليااد للخماار -الاارحمن عاان أبااي رسااحاق الهماادا ي 

روق ....فككر قصة الشهود على الوليد عناد عثماان وماا ضارى بيانهم وبيناه ...ثام قااح وأةبر ي مس
أبااو رسااحاق )و ااو الساابيءي( : فااتتى الشااهود عائشااة فتةبرو ااا بمااا ضاارى بياانهم وبااين عثمااان وأن 

 عثمان  بر م

 فنادت عائشة : رن عثمان أبيل الحدود وتوعد الشهود(.!!!

 صة لكن الظا ر روايته ذل  عن مسروق.والخبر مرسل فتبو رسحاق لم يدرك الق

 

)و نااا أ ااا أتءمااد حااكو تحقيااا كاال روايااة ألن الموضااوع ييااوح ضاادا .. ور مااا يكلااي صااحة بءااض 
 الروايات لتكون البقية مقبولة في الشوا د والمتابءات(.

 روايات تءترو فيها عائشة

 بت ها حرضإ على عثمان وتمنإ أن يصيبه كل مكرو  ره القتل!

 

 األولى في  كا الموضوع ةاصة : عروي عن عائشة:الرواية 

(: حدثنا أبو ةيثمة   ير بن حرل 191ص  –بنو عبد شمس  –قاح الببذري )أ سال األشراو 
)و و ثقة( وأحمد بن ربرا يم )و وثقة( قاه: حدثنا و ب بن ضرير )و او ثقاة( عان أبياه )و او ثقاة( 
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ي )و و ثقة( عن عروي )ابن الزبير و و ثقة( عن عن النءمان بن راشد الجزري )و و ثقة( عن الز ر 
عائشة قالإ: )ليتني كنإ  سيا  منسيا  قبل أمر عثمان فو اهلل ماا أحبباإ لاه شايةا  ره منياإ بمثلاه أ 

 حتى لو أحببإ أن يقتل لقتلإ(.

 رسناد الرواية:

 اإلسناد صحي .

 متن الرواية:

هااا وعقاار ضملهااا حتااى كااادت أن تقتاال ضميءنااا يءاارو مااا لقيااإ عائشااة يااوم الجماال ماان اإلحاطااة ب
ولقياااإ بااابن فكا اااإ تااارى أن  اااك  عقوباااة لماااا كا اااإ أن تحاااب أن يحصااال لءثماااان مااان الت اااييا 
والحصار والثوري ره أ ها ه تتمنى له القتلأ فظاا ر الرواياة أن ماا دون القتال مماا حصال لهاا كا اإ 

ةيااان سياسااية ماان توليااة تتمنااى أن يحصاال لءثمااانأ و ااي مجتهاادي فااي ذلاا  ألن عثمااان وقاا  فااي أ
األقربااان وتااتوح واساا  فااي بيااإ الماااح لقرابتااه واسااتغبح القرابااة للااين عثمااان مءهااا فوسااءوا الحمااى 
ألبلهم وهلموا الناس في األمواح والدمان وا تهاك الحقوقأ فكا إ تارى أن مان الواضاب عليهاا أن 

وقاد شااركها فاي  اكا الارأي أو تنها  وحاشيته عن المنكر وتتمر  بالمءروو ولاو بالت اييا الشاديدأ 
 الموقف بءض كبار الصحابة.

وكااان  ااكا الماانهم  ااو األصاال عناادالمهاضرين واأل صااار لكاان تيااور ملهااوم )الياعااة الءميااان( بءااد 
 وصوح بني أمية للحكم وكثرت أألحاديط في ذل  )م  أن بني أمية أوح بغاي في اإلسبم(.

 

 الرواية الثا ية في اعتراو عائشة:
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 ( عروي أي ا  1814/ ص  4)ج  -تاريخ المدينة في 

حاادثنا رباارا يم باان المنااكر قاااحأ حاادثنا عبااد اهلل باان و ااب قاااحأ أةبر ااي يااو س باان يزياادأ عاان اباان 
شاهال قاااحأ أةبر اي عااروي بان الزبياار: أن عائشاة رضااي اهلل عنهاا كا ااإ تقاوح: يااا ليتناي كنااإ  ساايا 

واهلل ماا أحبباإ أن ينتها  مان عثماان رضاي  منسيا قبل الكي كاان مان شاتن عثماان رضاي اهلل عناهأ
اهلل عنه شئ قن ره ا تها  مناي مثلاهأ حتاى لاو أحبباإ أن يقتال لقتلاإأ ياا عبياد اهلل ابان عادي ه 
يغر   أحد بءد الكي تءلمهأ فو اهلل ما احتقارت أعمااح أصاحال رساوح اهلل صالى اهلل علياه وسالم 

ضي اهلل عنهأ فقالوا قوه ه يحسن مثلهأ وقرأوا حتى يختم القرلن القران الكين طءنوا على عثمان ر 
قراني ه يقرأ مثلهااأ وصالوا صابي ه يصالى مثلهااأ فلماا تاككرت الصاني  رذا واهلل ماا يقااربون عمال 
أصحال رسوح اهلل صلى اهلل عليه وسلمأ فاإذا أعجبا  حسان قاوح امار  فقال اعملاوا فسايرى اهلل 

 د.عملكم ورسوله والمؤمنونأ وه يستجلب  أح

 الرواية الثالثة في اعتراو عائشة:

 ابن الخيار عن عائشة:

 (1814/ ص  4)ج  -فلي تاريخ المدينة 

* حدثنا علان قاحأ حدثنا حماد بن  يد قااحأ حادثنا مءمارأ عان الز اري قااح: قالاإ عائشاة لءبياد 
 اهلل بن عدي بن الخيار بمثل مءنا .

 

 الرواية الرابءة في اعتراو عائشة :

 (:1814/ ص  4)ج  -المدينة في تاريخ 
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حدثنا موسى بن رسماعيل قاحأ حدثنا ضويريةأ أ ه سم   افءا يقوح: قالاإ عائشاة رضاي اهلل عنهاا: 
 ما تمنيإ لءثمان رضي اهلل عنه شيةا ره وقد  زح بيأ ولو تمنيإ أن يقتل لقتلإ.

 

 

 والخبصة :

 ره القتل ... لم تءمل عائشة على قتل عثمان

 وايات الكثيري تككر عن عائشة تحري ها على قتل عثمانم  أن بءض الر 

 وقد= سبقإ رواية مسروق بن األضدع و و من ةواص تبمكي أم المؤمنين..

 

 ةبصات ...

 

 حاولإ أن تظهر الهوامط في البحط لكن لم أستي ..

 لكل  لمل أن أ قل صوري عامة في بقيىة الرويات التي أسرد ا..

 تءيينا اطمةنا ا  بتن أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها وأن  ك  الروايات الكثيلة

 ما إ من أكبر المحرضين على عثمان

 و كا ما اعترو به أ ل السنة والشيءة والمءتزلة والزيدية واإلباضية
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ولم يخالف في  كا ره شرذمة مان الساللية ممان ه اطابع لهام علاى التااريخ وه ر صااو لهام فاي 
 رواية..النقل وه الحكم على ال

 

 تلخيص الموضوع:

 

تواترت الروايات في تحريض عائشة على عثمانأ وأكثر من روى تل  التحري ات  ام أ ال السانة  
 كابن سءد صاحب اليبقات وشيخه الواقديأ واليبري والببذري ..

 وكل مصادر أ ل السنة في التاريخ والتراضم ذكرت  كا..

 ويير م رضافة رلى ما روو  في مصادر م الخاصة. ومن مصادر أ ل السنة التاريخية  قل الشيءة

 ره أن أبلغ التحري ات  و فتوا ا بقتله ) سوان  بللظ : اقتلوا  ءثب  أو بغير (

 أو أمر ا بالنبك رليه على سوان أو التحريض على حصار  و هي الناس عن الدفاع عنهأ

 ورشهار ا بت ه أبلى سنة رسوح اهلل )ص( وأ ه طاييةأ و..الخ

  كا السقف األعلى من التحريض روا  السنة والشيءة والنواصبو 

 وروته ضمي  األمصار بالءراق والشام والحجا  واليمن ومصر ..الخأ

 وسنءرو  كا مما سبا ومما تبقى من استءراض بءض الروايات الكثيري في  كا البال:
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 (: عن مروان وعبد الرحمن بن عتال بن أسيد:717قاح الببذري ) ص  -1

)قالوا: ولما اشتد األمر على عثمان أمر ماروان بان الحكام وعباد الارحمن بان عتاال بان أسايد فتتياا 
عائشة و ي تريد الحم فقاه لها: لو أقمإ فلءل اهلل يدف  ب  عن  كا الرضل أ قالإ: قاد قرباإ 

 ركابي وأوضبإ الحم على  لسي وواهلل ه أفءل فنهض مروان وصاحبه أ مروان يقوح:

 على الببد ...... حتى رذا اضيرمإ أضكما . وحرق قيس

فقالإ عائشة: يا مروان وددت واهلل ر ه )أي عثمان( في يراري من يرائزي  ك  وأ ي طوقإ حملاه 
 حتى ألقيه في البحر(! وفي الرواية  لسها أ ها لقيإ ابن عباس وكان عثمان قد وه  الحم فقالإ:

 ا  وبيا ا  فإياك أن ترد الناس عن  كا اليايية(.!!!)يا ابن عباس رن اهلل قد لتاك عقب  وفهم

 

( حادثنا   يار بان حارل حاادثنا 4/1158والشاير األوح روا  الاببذري باإلساناد فاي موضا  لةار )
 -أو عاام لااي-و ااب باان ضرياار حاادثنا ضويريااة قاااح حاادثنا يحااي باان سااءيد األ صاااري حاادثني عمااي 

 .....الرواية بالللظ  لسه تقريبا .

 

فروى القصاة مان طرياا يحياى بان ساءيد األ صااري )  -و و مؤرخ سني ثقة –ن شبة وشاركه عمر ب
 شيخ اإلمام مال ( عن عمه أي ا :

 

 ( قاح:4/1151و ك  رواية عمر بن شبة في كتابه المشهور تاريخ المدينة )
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حاادثنا موسااى باان رسااماعيل حاادثنا ضويريااة باان أساامان عاان يحااي باان سااءيد )األ صاااري( عاان عمااه: 
ن )أي عائشااة( فقاااح : أرساالني أمياار المااؤمنين يقاارأ علياا  الساابم ويقااوح: ردي عنااي ضان ااا مااروا

الناسأ فتعرضاإ عناه ماري أو مارتينأ ...ثام قالاإ )ارضا  لاوددت أ ا  وصااحب  الاكي ضةاإ مان 
 عند  في وعائنا وكيإ عليكما ثم  بكتكما(.

 

 رواية ابن عباس:

الواقادي وفيهاا حاط عائشاة ابان عبااس  ( مان طرياا4/405والللظ األةير له شا د عند اليباري )
على عدم  صري عثمان بقولهاا )أ شادك اهلل أن تخاكح عان  اكا الرضال وأن تشاك  النااس فياه فقاد 

 با إ لهم بصائر م ...( .

 

( أبااو أسااامة قاااح حاادثنا مءتماار عاان أبيااه عاان أبااي 721/ ص  2)ج  -وفااي مصاانف اباان أبااي شاايبة 
يا  عائشة فمر بهم عثمان أ وقد سبقإ  ك  الرواية )   ري عن أبي سءيد أن  اسا كا وا عند فس

 رواية أبي سءيد(..

 

 ومقي  لةر من رواية أبي سءيد مولى أبي أسيد: ) شا د لقصة رةراج الشءر والثيال(:

( وبهااااكا 454/ ص  1)ج  -قاااااح الحااااافظ: الميالااااب الءاليااااة للحااااافظ اباااان حجاااار الءسااااقب ي 
كااان بااين عثمااان وعائشااة بءااض األماار فتناااوح كاال واحااد » قاااح :  -وأشااار رلااى صااحته -اإلسااناد
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صاحبه أ فك بإ عائشة تتكلم فكبر عثمان وكبر مءه الناس أ فلءل ذلا  بهاا مارتين لكايب يسام   
 «!ذل  سكتإ كبمها أ فلما رأت 

 وقد سبقإ ره أ ها  نا مءماي!

 

 (82/ ص  8)ج  -وفي الكامل في التاريخ هبن األثير 

وكان سبب اضتماعهم بمكة أن عائشة كا إ ةرضإ رليهاأ وعثمان محصورأ ثام ةرضاإ مان مكاة 
 تريد المدينة. فلما كا إ بسرو لقيها رضٌل من أةوالها من بني لياط يقااح لاه عبياد بان أباي سالمةأ
و و ابن أم كبلأ فقالإ له: مهيم؟ قاح: قتل عثماان وبقاوا ثما ياا . قالاإ: ثام صانءوا مااذا؟ قااح: 
اضتمءااوا علااى بيءااة علااي. فقالااإ: ليااإ  ااك  ا يبقااإ علااى  ااك  رن تاام األماار لصاااحب ! ردو ااي 
ردو ااي! فا صاارفإ رلااى مكااة و ااي تقااوح: قتاال واهلل عثمااان مظلومااا أ واهلل ألطلاابن بدمااه! فقاااح لهااا: 

لم؟ واهلل رن أوح أماح حرفه أل إأ ولقد كنإ تقولين: اقتلوا  ءثب  فقد كلر. قالإ: ر هم استتابو  و 
 ثم قتلو أ وقد قلإ وقالواأ وقولي األةير ةير من قولي األوح.... الخبر

 

 ( هبن اليقيقي89/ ص  1)ج  -وفي اللخري في اندال السليا ية 

لام؟ واهلل رن أوح مان أمااح حروفاه أل اإأ واهلل لقاد كناإ  ... سرد القصة وفيهاا: فقااح لهاا الرضال:
تقولين: اقتلوا  ءثب  فقد كلرأ وكان ذل  لقبا  لءثمانأ فقالاإ: ر هام اساتتابو  ثام قتلاو أ وقاد قلاإ 

 وقالواأ وقولي األةير ةير من قولي األوح.
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 ( هبن الءبري11/ ص  1)ج  -وفي تاريخ مختصر الدوح 

الها: واهلل أوح من أمااح حرفاه أل اإ. ولقاد كناإ تقاولين: اقتلاوا  ءاثب  فقاد  فقاح لها الرضل من أةو 
كلر. قالإ: ر هم استتابو  ثم قتلو . و ءثل اسم رضال كاان طويال اللحياة وكاان عثماان رذا  يال مناه 

 وعيب شبه به ليوح لحيته ا ا

 

 (444/ ص  1)ج  -وفي تاريخ اإلسبم للك بي 

 له برضل مصري اسمه  ءثل كان طويل اللحية. قالوا لءثمان "  ءثبُ " تشبها  

 

 (141/ ص  4)ج  -وفي المحصوح للرا ي 

الحكاية الثا ية أن عثمان رضي اهلل عناه أةار عان عائشاة رضاي اهلل عنهاا بءاض أر اقهاا فغ ابإ ثام 
قالااإ يااا عثمااان أكلااإ أما تاا  وضاايءإ الرعيااة وسااليإ علاايهم األشاارار ماان أ اال بيتاا  واهلل لااوه 

 خمس لمشى رلي  أقوام ذوو بصائر يكبحو   كما يكب  الجملالصلوات ال

فقاح عثمان رضي اهلل عنه ضرل اهلل مثب للكين كلاروا امارأي  اوا وامارأي لاو  انياة فكا اإ عائشاة 
رضااي اهلل عنهااا تحاارض عليااه ضهااد ا وطاقتهااا وتقااوح أيهااا الناااس  ااكا قماايص رسااوح اهلل صاالى اهلل 

 اقتلوا  ءثب قتل اهلل  ءثب ..ا اعليه وسلم لم يبل وقد بليإ سنته 

 

 (157/ ص  1)ج  -وفي تاريخ اليءقوبي 
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وكان بين عثمان وعائشة منافري وذل  أ ه  قصها مما كان يءييها عمر ابن الخيالأ وصير ا أسوي 
يير ا من  سان رسوح اهللأ فإن عثمان يوما  ليخيب رذ دلإ عائشة قميص رساوح اهللأ و اادت: ياا 

!  ااكا ضلبااال رسااوح اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم لاام يباالأ وقااد أبلااى عثمااان ساانته! مءشاار المساالمين
 فقاح عثمان: رل اصرو عني كيد ن رن كيد ن عظيم.

 

 بل قصة عائشة م  عثمان تواترات في ثقافة المسلمين

 (779/ ص  11)ج  -فلي المصادر اللغوية كلسان الءرل 

تُاُلوا  َاْءَثب  قَاَتل اهللُ    َاْءَثب  تءني عثمان وكان  كا منها لما ياَضَبْته وذ بْإ ِرلاى وفي حديط عائشة اقاْ
 مكة...الخ

 

 (5171/ ص  1)ج  -و و في تاج الءروس 

 .. وفي حديط عائشة اقتلوا  ءثب قتل اهلل  ءثب يءنى عثمان

 

 (155/ ص  1)ج  -وفي النهاية في يريب األثر 

 اللَّه  َاْءَثب [ تَاْءني عثمان .ومنه حديط عائشة ] اقُتلوا  َاْءَثب قَاَتل 

/ ص  1)ج  -باال حتااى الناصاابي الكبياار ساايف باان عماار التيمااي اعتاارو بهااكا فلااي تاااريخ اليبااري 
457) 

موقف الصحابة في فتنة عثمان

261 لالطالع على مقاالت واخبار الشيخ حسن المالكي وكتبه وابحاثه على 
www.al-maliky.com



كتب رلي علي بن أحمد بن الحسن الءجلي( ان الحسين بن  صر الءيار قاح حدثنا أباي  صار بان 
باان اهعلاام الحنلااي قاااح ماازاحم الءيااار قاااح حاادثنا ساايف باان عماار عاان محمااد باان  ااويري وطلحااة 

وحدثنا عمر بن سءد عن أسد بن عبداهلل عمان أدرك مان أ ال الءلام أن عائشاة رضاى اهلل عنهاا لماا 
ا تهإ رلى سرو راضءة في طريقها رلى مكة لقيها عبد بن أم كبل و و عبد بن أبي سلمة ينساب 

الاإ ثام صانءوا مااذا قااح رلى أماه فقالاإ لاه مهايم قااح قتلاوا عثماان رضاى اهلل عناه فمكثاوا ثما ياا ق
أةك ا أ ل المدينة باهضتماع فجا ت بهم اهمور رلى ةير مجا  اضتمءوا على علي بن أباي طالاب 
فقالااإ واهلل ليااإ ان  ااك  ا يبقااإ علااى  ااك  رن تاام اهماار لصاااحب  ردو ااي ردو ااي فا صاارفإ رلااى 

أم كاابل ولام فااواهلل رن مكاة و اي تقااوح قتال واهلل عثماان مظلومااا واهلل هطلابن بدماه فقاااح لهاا ابان 
أوح من أماح حرفه ه إ ولقد كنإ تقولين اقتلوا  ءثب فقد كلر قالإ ر هم استتابو  ثم قتلو  وقاد 
قلإ وقالوا وقولي اهةير ةير من قولي اهوح فقاح لها ابان أم كابل: منا  البادان ومنا  الغيار * 

 ومن  الرياا ومن  المير

 ر ه قد كلر وأ إ أمرت بقتل اهمام * وقلإ لنا

 فهبنا أطءناك في قتله * وقاتله عند ا من أمر

 ولم يسقن السقف من فوقنا * ولم ينكسف شمسنا والقمر

 وقد باي  التاس ذا تدرر * يزيل الشبا ويقيم الصءر

 ويلبس للحرل أثوابها * وما من وفى مثل من قد يدر

ضتماا  رليهااا الناااس فا صاارفإ رلااى مكااة فنزلااإ علااى بااال المسااجد فقصاادت للحجاار فسااترت وا
 فقالإ يا أيها الناس رن عثمان رضى اهلل عنه قتل مظلوما وواهلل هطلبن بدمه
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 ورواية سءيد بن المسيب:

(: حااادثني  شااام بااان عمااار الدمشاااقي 117وروى الااببذري ) بنااو عباااد شاامس مااان األ سااال ص 
طويلاة وفيهاا  رواياة –حدثنا محمد بن سمي  عن ابن أبي ذئب عن الز ري عن ساءيد بان المسايب 

 )وكا إ عائشة تقرصه كثيرا ....( -

 وفيها بءد مقتله ةروج عائشة باكية تقوح : قتل عثمان رحمه اهلل

 فقاح عمار )أ إ باألمس تحرضين عليه واليوم تبكينه(. ولم يككروا لها ردا  على  كا.

 لكن  ك  الرواية عليها رشكاهت تحتاج لوقإ.

 

 رواية أبي مخنف:

(: وفيهااا )وبلااغ عائشااة مااا صاان  112روايااة الااببذري ماان طريااا أبااي مخنااف ) ص  ولهااا شااا د ماان
فغ بإ وأةرضإ شءرا  مان شاءر رساوح اهلل صالى اهلل علياه وسالم وثوباا  مان  -يءني ضربه –بءمار 

ثيابه و ءب  من  ءاله ثام قالاإ: ماا أسارع ماا تاركتم سانة  بايكم و اكا شاءر  وثوباه و ءلاه لام يبال بءاد 
 با  شديدا ...(.فغ ب عثمان ي 

 

 وفي اللتوا هبن أعثم:
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عزمإ عائشاة علاى الحام أ وكاان بينهاا وباين عثماان قبال ذلا  كابم   وذلا  أ اه أةار عنهاا بءاض 
أر اقها رلى وقإ من األوقات فغ بإ أ ثم قالإ : يا عثمان ! أكلإ أما ت  أ وضيقإ رعيت  أ 

من فوق  أ وحرم  البركاة مان تحتا   وسليإ عليهم األشرار من أ ل بيت  أ ه سقاك اهلل المان
! أما واهلل لوه الصلوات الخمس لمشى رلي  قوم ذو ثيال وبصائر أ يكبحوك كما يكب  الجمل . 
فقاح لها عثمان : ) ضرل اهلل ماثب للاكين كلاروا امارأت  اوا وامارأت لاو  كا تاا تحاإ عبادين مان 

 يل ادةب النار م  الدةلين (|عباد ا صلحين فخا تا ما فلم يغنيا عنهما من اهلل شيا وق

 

 رواية الز ري في شءر رسوح اهلل ) وله شا د عن أبي مخنف سيتتي(:

وكان رماما  في المغاا ي وقاد أةاك بمرسابته مجموعاة كبياري مان أ ال الحاديط وه  –وروى الز ري 
مان ذكر: قصة اضتم  الناس في المسجد وماا حصال  – تةك منها ره ما يؤكد الروايات الصحيحة 

ضرل عمار ثام أن عائشاة ) أطلءاإ شاءرا  مان شاءر رساوح اهلل و ءلاه وثياباا  مان ثياباه ثام قالاإ: ماا 
 أسرع ما تركتم سنة  بيكم ...( وواض  من السياق أ ها تقصد عثمان.

 

وفااي الرواياااة  لساااها قااوح الز اااري  وكا اااإ عائشااة تؤلاااب علاااى عثمااان...( )أ ساااال األشاااراو ص 
120.) 

 

 ( :112/ ص  1)ج  -أةبار البشر وفي المختصر في 
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ثم فارقه طلحة والزبير ولحقا بمكةأ واتلقا م  عائشة رضي اهلل عنهم وكا إ قد م اإ ِرلاى الحام 
وعثمان محصورأ وكا إ عائشة تنكر على عثمان م  من ينكر عليهأ وكا اإ تخارج قمايص رساوح 

وقاد بلاي ديناهأ لكنهاا لام تظان  اهلل صلى اهلل عليه وسلم وشءر  وتقوح:  كا قميصه وشءر  لم يبلأ
 أن األمر ينتهي ِرلى ما ا تهى ِرليه.

 

 ( :157/ ص  1)ج  -وفي تاريخ اليءقوبي 

وكان بين عثمان وعائشة منافري وذل  أ ه  قصها مما كان يءييها عمر ابن الخيالأ وصير ا أسوي 
وح اهللأ و اادت: ياا يير ا من  سان رسوح اهللأ فإن عثمان يوما  ليخيب رذ دلإ عائشة قميص رسا

مءشاار المساالمين!  ااكا ضلبااال رسااوح اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم لاام يباالأ وقااد أبلااى عثمااان ساانته! 
 فقاح عثمان: رل اصرو عني كيد ن رن كيد ن عظيم.

 ترى أن عثمان ممن يجب النبك رليهم على سوان:

ب النباك رلايهم علاى ويشهد للنبك  كا ما روا  عمر ابن شابة أن عائشاة كا اإ تارى عثماان ممان يجا
( روى  كا عن موسى بن رسماعيل حدثنا عباد الو اال بان 4/151سوان لخيا تهم! )عمر بن شبة 

 عكرمة عن أمه عن عائشة.

 رواية عائشة بنإ قدامة بن مظءون:

 

أ عن عائشة بنإ قدامة أ قالاإ : سامءإ عائشاة  -فيما  قل من كتب الملقودي –وذكر الواقدي 
:  -وعثمااان محصااور قااد حياال بينااه وبااين المااان  - وج النبااي صاالى اهلل عليااه وللااه يقااوح ] كااكا [ 
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أحساان أبااو محمااد حااين حاااح بينااه وبااين المااان . فقالااإ لهااا : يااا أمااه ! علااى عثمااان . فقالااإ : رن 
 يير سنة رسوح اهلل صلى اهلل عليه ولله وسنة الخليلتين من قبله فحل دمه ا اعثمان 

و ااكا يتلااا ماا  الروايااات السااابقةأ مناا  طلحااة عنااه المااان ) ومبحااط طلحااة وعثمااان يحتاااج لبحااط 
 ملردأ فليه من الكثري والصحة ما لءائشة وأكثر(.

 

 وأةرج اليبري من طريقين :

إ رلى سروأ راضءه في طريقها رلى مكة لقيها عبد بان أم كابل رن عائشة رضي اهلل عنها لما ا ته
و ااو عبااد باان أبااي ساالمة ينسااب رلااى أمااه فقالااإ لااه : مهاايم ؟ قاااح : قتلااوا عثمااان رضااي اهلل عنااه 
فمكثوا ثما يا . قالإ : ثم صنءوا ماذا ؟ قاح : أةك ا أ ل المدينة باهضتمااع فجاا ت بهام األماور 

لي بن أبي طالب . فقالإ : واهلل ليإ رن  ك  ا يبقإ علاى  اك  رلى ةير مجا  أ اضتمءوا على ع
رن تم األمر لصاحب  ردو ي ردو ي . فا صرفإ رلى مكاة و اي تقاوح : قتال واهلل عثماان مظلوماا أ 
واهلل ألطلبن بدمه . فقاح لها ابن أم كبل : ولم ؟ فواهلل رن أوح من أمااح حرفاه أل اإ ولقاد كناإ 

د كلر . قالاإ : ر هام اساتتابو  ثام قتلاو  أ وقاد قلاإ وقاالوا وقاولي األةيار تقولين : اقتلوا  ءثب فق
 ةير من قولي األوح . فقاح لها ابن أم كبل.

 من  البدان ومن  الغير * ومن  الرياا ومن  المير

 وأ إ أمرت بقتل اإلمام * وقلإ لنا : ر ه قد كلر

 فهبنا أطءناك في قتله * وقاتله عند ا من أمر

 لسقف من فوقنا * ولم ينكسف شمسنا والقمرولم يسقن ا
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 وقد باي  الناس ذا تدرر * يزيل الشبا ويقيم الصءر

 ويلبس للحرل أثوابها * وما من وفى مثل من قد يدر

فا صاارفإ رلااى مكااة فنزلااإ علااى بااال المسااجد فقصاادت للحجر|فسااترت واضتماا  رليهااا الناااس 
 ل مظلوما وواهلل ألطلبن بدمه ا افقالإ : يا أيها الناس ! رن عثمان رضي اهلل عنه قت

 

 و قاح أبو مخنف لو  بن يحيى األ دي في كتابه :

رن عائشة لما بلغها قتال عثماان و اي بمكاة أقبلاإ مسارعة و اي تقاوح : رياه ذا اإلصاب  هلل أباوك أ 
أما ر هم وضدوا طلحة لها كلوا أ فلما ا تهإ رلى شراو استقبلها عبيد بن أبي سلمة الليثي فقالإ 

: ما عندك ؟ قاح : قتل عثمان . قالإ : ثم ماذا ؟ قاح : ثم حارت بهم األمور رلاى ةيار محاار  له
أ باايءوا عليااا . فقالااإ : لااوددت أن السامان ا يبقااإ علااى األرض رن ثاام  اكا أ ويحاا  ا ظاار ماااذا 
؟ تقوح . قاح :  و ماا قلاإ لا  ياا أم الماؤمنين ! فولولاإ . فقااح لهاا : ماا شات   ياا أم الماؤمنين 

واهلل ما أعرو بين هبتيها أحدا أولى بها منه وه أحا أ وه أرى له  ظيرا في ضمي  حاهته أ فلماذا 
 تكر ين وهيته ؟ قاح : فما ردت عليه ضوابا .

و ناك شوا د من روايات الحسن البصري وأبي سءيد مولى أباي أسايد واألحناف بان قايس وييار م  
 كثير|
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 بكثير:والشيءة لم يزيدوا على  كا 

فلي الجزن الثامن ) من الغدير لألميني( : أن الشهود على الوليد بان عقباة بشاربه الخمار اساتجاروا 
بءائشة وأصب  عثمان فسم  من حجرتها صوتا وكبما فيه بءض الغلظة فقاح : أما تجد مراق أ ال 

ه وساالم الءااراق وفساااقهم ملجاات ره بيااإ عائشااة . فساامءإ فرفءااإ  ءاال رسااوح اهلل صاالى اهلل علياا
 وقالإ : تركإ سنة رسوح اهلل صلى اهلل عليه وسلم صاحب  كا النءل . الحديط فراض  .|

وذكروا في مواقف عمار : رن عائشة لما بلغها ما صان  عثماان بءماار فغ ابإ وأةرضاإ شاءرا مان 
ة رسوح اهلل صلى اهلل عليه وسالم وثوباا مان ثياباه و ءاب مان  ءالاه ثام قالاإ : ماا أسارع ماا تاركتم سان

 بيكم و كا شءر  وثوبه و ءله لام يبال بءاد ؟ فغ اب عثماان ي ابا شاديد حتاى ماا درى ماا يقاوح . 
 الحديط .

 

 وككل  أ ل السنة رووا الخبر ولم يستنكرو :

 وممن روا  منهم اليبري والواقدي والببذري والرا ي في المحصوح ويير م كثير ضدا ..

علااى عثمااان ماا  ماان ينكاار عليااه وكا ااإ تخاارج  وماان ذلاا : وقاااح أبااو اللاادا : كا ااإ عائشااة تنكاار
قميص رسوح اهلل صلى اهلل علياه وسالم وشاءر  وتقاوح :  اكا قميصاه وشاءر  لام يبال وقاد بلاي ديناه 

|. 

 

 والخبر روا  المءتزلة:
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قاح ابن أبي الحدياد : قااح كال مان صانف فاي الساير واألةباار : رن عائشاة كا اإ مان أشاد النااس 
 وبا من ثيال رسوح اهلل صلى اهلل عليه ولله فنصبته...الخعلى عثمان حتى أ ها أةرضإ ث

 

قاح : وقد روى قيس بن أبي حا م : ر ه حم في الءاام الاكي قتال فياه عثماان وكاان ما  عائشاة لماا 
بلغها قتله فتحمل رلى المدينة قاح : فسمءها تقوح في بءاض اليرياا رياه ذا اإلصاب  . ورذا ذكارت 

أتا ا ةبر بيءة علاي فقالاإ : لاوددت أن  اك  وقءاإ علاى  اك  .  عثمان قالإ : أبءد  اهلل . حتى
ثاام أماارت باارد ركائبهااا رلااى مكااة فاارددت مءهااا ورأيتهااا فااي سااير ا رلااى مكااة تخاطااب  لسااها كت هااا 
تخاطاب أحاادا : قتلاوا اباان علاان مظلومااا . فقلاإ لهااا : ياا أم المااؤمنين ! ألام أساامء  ل لاا تقااولين 

النااس علياه وأقابحهم فياه قاوه أ فقالاإ : لقاد كاان ذلا  ولكناي أبءد  اهلل ؟ وقد رأيت  قبال أشاد 
 ظرت في أمر  فرأيتهم استتابو  حتى رذا تركو  كالل ة البي ان أتاو  صاائما محرماا فاي شاهر حارام 

 فقتلو  ا ا

 

قاح : وروي من طرق أةرى : أ ها قالإ لما بلغها قتله : أبءد  اهلل قتله ذ به أ وأقااد  اهلل بءملاه أ 
شر قريط ! ه يسومنكم قتل عثمان كماا ساام أحمار ثماود قوماه أ رن أحاا النااس بهاكا األمار يا مء

ذو اإلصب  . فلما ضانت األةباار ببيءاة علاي علياه السابم قالاإ : تءساوا ه ياردون األمار فاي تايم 
 أبدا ا ا

 

 وشهري مءارضة عائشة لءثمان وتحري ه عليه أشهر من تحريض بقية الثوار!
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سااا يد فااي تحااريض كبااار  ااؤهن الثااوار لاان يجاادوا صااحة أو كثافااة فااي صااحة وكثافااة ولااو ضمءااوا األ
 رويات تحريض عائشة..

 فلنيبا منهجا  واحدا  

 أما اه تقان أو اهفتران فهكا ليس تاريخا ..

 وه ريب أن ضماعة المسلسل قد افتروا روايات ليس لها وضود في التاريخ

 وضءو ا للتو

   عثمان!!وتخبر ا بتن عائشة كا إ م

 و كا يدح على أن الوض  في التاريخ وتزييله لم ينته بءد!

 وأن تل  اللرقة التي ييإ على مءارضة الصحابة لءثمان

 ما الإ ت   الروايات رلى اليوم في  كا السياق!!

 وان الشيءة أصدق من السللية في  كا األمر

 كثير  أل نا وضد ا كبمهم تدعمه المصادر السنية التي سبقإ ويير ا

 بينما افتران  ؤهن من ةياهتهم ه تجد لها أصب ..
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 موقف عبد اهلل بن مسعود

 الخالف بين ابن مسعود مشهور

 وكان عبد اهلل بن مسعود كان حسن الرأي في عثمان

إال أن الخالفات بينهما احتدمت بعد والية الوليد بنن عببنة ع نل الةوفنة واقتراننب منن بينت المنا  
مننن إرعاعننب ممننا أدع إلننل عننو  ابننن مسننعود عننن بيننت المننا  ونسنن يت ا مننر ك ننب ل وي نند ثننت نمنعننب 

الفاسق.. ثت نبع ذلك مسنللة كتابنة البنران الةنريت وكينف أن عثمنان التنار   مابنال ال سنبق لهنت وال 
فضي ة لةتابة المصحف ثت نطور ا مر إلنل حرمنان ابنن مسنعود منن العطناش ثنت نشنريعب ل ثنور  ع نل 

لمدرسة المسعودية بالةوفة كابت من رؤوس الثوار كعب مة بن قيس وكمين  بنن ايناد وا  عثمان، وا
 صوحان العبديين و يرهت.

ثنت كابنت الباننية بتعنرن ابنن مسنعود ل ضنرا وكسنر ا ننالا ومنات مهناعرال لعثمنان وأوصنل أال 
لوبيننر وبننين يصنن ي ع يننب وأن يعمننل ع يننب قبننرد.. وكننان قنند أوصننل إلننل الوبيننر بننن العننوا  وعننرع بننين ا

عثمان لالف بسبب ابنن مسنعود، وكنبا بنين عمنار وعثمنان، وكنابوا قند صن وا ع ينب ودفننود سنرال... 
وهبا يعني أبهنت ينرون عثمنان منن وال  الفنور فن ن هنبا السن وة فني وصنية الصنحابة والتنابعين يند  

 ع ل ذلك.. إذ كابوا يوصون بلال يص ي ع يهت فالن الس طان لفورد وعسفب..

 

 سعود ما أسميتب ) المدرسة المسعودية( كع بمة بن قيس كابوا من الثوار ع ل عثمانوالبن م

 مما يد  ع ل أبهت ألبوا فبههت من عثمان .. فبد كابوا ع ماش عبادال..
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وكبلك ال بنسل أن عبد الرحمن بن عديس الب وي كان منن نالمنب  ابنن مسنعود وروع عننب حندي  
كثيرال في نفسير هبا الحدي  ومحاولة نضعيفب ثت انها  ابن ) العيبة(.. وقد انطرا أه  الحدي   

 عديس بونعب ثت اكتشافهت أن ابن عديس صحابي رنواببي .. وهةبا ..

 ولع نا بفص  حدي  ) العيبة( البي رواد ابن عديس عن ابن مسعود..

 

أذكنر  ولةنن سنابدأ بالرواينات الهادانة التني نتحندل عنن الخالفنات الصنترع فني اهنمنا  وبحنود ثنت
ا مور الةبير  التني أدت إلنل نلييند عبند اهلل بنن مسنعود ل ثنور  ع نل عثمنابن  نب روع أحادين  فني 

 وعب الثور  أو مشروعية الثور  ع ل الحاكت وسياق الحدي  يد  ع ل ذلك.. ...

 

 (863/ ص  1)ج  -صحيح البخاري 

 

قنا  سنمعت عبند النرحمن بنن حدثنا قتيبة قا  حدثنا عبد الواحد عن ا عمن  قنا  حندثنا إبنراهيت 
يويد يبو  : ص ل بنا عثمان بنن عفنان رنني اهلل عننب بمننل أربنع ركعنات فبين  لعبند اهلل بنن مسنعود 
رننني اهلل عنننب فاسننترعع ثننت قننا  صنن يت مننع رسننو  اهلل النبنني صنن ل اهلل ع يننب و سنن ت بمنننل ركعتننين 

ا رنني اهلل عننب بمننل وص يت مع أبي بةر رني اهلل عنب بمنل ركعتين وصن يت منع عمنر بنن ال نا
 ركعتين ف يت ح ي من أربع ركعات متبب تان اهن
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( ] منن السننن العثمابينة التني أبةرهنا الصنحابةومنهت ابنن 414/ ص  4)ج  -وفي صحيح مسن ت 
 مسعود[..

. 

ثَنَنا ِإبْنَراِهي ثَنَنا َعْبُد اْلَواِحِد َعِن اَ ْعَمِ  َحدَّ ثَنَنا قُنتَنْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َحدَّ ُت قَاَ  َسِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمِن بْنَن َحدَّ
 َيوِيَد يَنُبوُ  :

 َّْيُت َمنَع َص َّل بَِنا ُعْثَماُن ِبِمنلنل َأْربَنَع رََكَعناٍت َفِبينَ  َذلِنَك ِلَعْبنِد ال َّنِب بْنِن َمْسنُعوٍد فَاْسنتَنْرَعَع ثُنتَّ قَناَ  َصن
َوَصنن َّْيُت َمننَع أَبِننل َبْةننٍر الِصننِديِق ِبِمنلننل رَْكَعتَنننْيِن ِبِمنلننل رَْكَعتَنننْيِن  -صنن ل اهلل ع يننب وسنن ت-َرُسننوِ  ال َّننِب 

 َتاِن اهن.َوَص َّْيُت َمَع ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِا ِبِمنلل رَْكَعتَنْيِن فَنَ ْيَت َحِ ل ِمْن َأْرَبِع رََكَعاٍت رَْكَعَتاِن ُمتَنَببنَّ َ 

 

 

 ق ت:

 شد  إبةارهت لإلنما  فيها سر ...

 قد بةشفب الحبال..

 وإال فال يحتاج ك  هبا ااهبةار.. فال يعدو أن يةون حةمال فبهيال فرعيال...

 ابن مسعود يبين معنل الفتنة! ومعنل الحدي  المشهور..

 ويرع وعوا اهبةار في عهد عثمان
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 بداللة قولب ) إبةت في امان( ..

 وقد مات في امن عثمان..

 

 (244/ ص  14)ج  -ففي المستدرة ع ل الصحيحين ل حاكت 

ألبربا أبو عبد اهلل محمد بنن عبند اهلل الصنفار ، ثننا محمند بنن إبنراهيت بنن أرومنة ، حندثنا الحسنين 
بن حفص ، عن سنفيان ، عنن ا عمن  ، عنن سن يمان بنن ميسنر  ، عنن شنارق بنن شنهاا ، قنا  : 

 قا  عبد اهلل بن مسعود رني اهلل عنب :

والبناات فينب لينر منن الباعند ، وإن بعندكت إبةت في امان الباان  فينب بنالحق لينر منن الصنامت ، » 
 «امابا الصامت فيب لير من الناشق ، والباعد فيب لير من الباات 

قا  : فبا  رع  : يا أبا عبد الرحمن ، كيف يةون أمر من ألب بب اليو  كان هدع ، ومنن ألنب بنب 
عم ننون بالمعاصنني قنند فع تمننود اعتبننروا ذلننك بننرع ين مننرا ببننو  ي» بعنند اليننو  كننان ننناللة   قننا  : 

فلبةرا كالهمنا ، وصنمت أحندكما فسن ت ونة نت ا لنر ، فبنا  : إبةنت نفع نون ونفع نون ، فللنبود 
« » بنب حتنل ألنب بللنبد ، وعمن  بعم نب  -أو لت يوالنوا  -وذهبوا بب إلل ذي س طابهت ، ف ت يو  

 «هبا حدي  صحيح ع ل شرط الشيخين ، ولت يخرعاد 

 [colorثمان]/[ابن مسعود يرع الثور  ع ل ع

 

 [: 448صفحة  - 1ففي صحيح ابن حبان ] عوش 
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ألبربا عمران بن موسل بن مفاشع حدثنا عبيد اهلل بنن معناذ بنن معناذ حندثنا أبني حندثنا عاصنت بنن 
محمنند عننن عننامر بننن السننمة عننن معاويننة بننن إسننحاق بننن ش حننة قننا  : حنندثني ثننت اسننتةتمني أن 

تب وهو يبو  : حدثني عطناش ينن يسنار وهنو قانني أحدل بب ماعاش معاوية فبكر عامر قا  : سمع
 المدينة قا  : سمعت ابن مسعود وهو يبو  :

قا  رسو  اهلل ص ل اهلل ع يب وس ت : ) سيةون أمراش من بعدي يبولنون مناال يفع نون ويفع نون مناال 
يؤمرون فمنن عاهندهت بيندد فهنو منؤمن ومنن عاهندهت ب سنابب فهنو منؤمن ومنن عاهندهت بب بنب فهنو 

ال إيمان بعدد ( قنا  عطناش : فحنين سنمعت الحندي  مننب ابط بنت بنب إلنل عبند اهلل بنن عمنر مؤمن 
قنا  عطناش :  -فللبرنب فبنا  : أبنت سنمعت ابنن مسنعود يبنو  هنبا   كالمندل  ع ينب فني حندي  

فب ت : هو مريض فما يمنعك أن نعودد   قا  : فابط ق بنا إليب فنابط ق وابط بنت معنب فسنللب عنن 
عنن الحندي  قنا  : فخنرج ابنن عمنر وهنو يب نب كفنب وهنو يبنو  : منا كنان ابنن أ   شةواد ثت سللب

 عبد يةبا ع ل رسو  اهلل ص ل اهلل ع يب وس ت ..

ق ت: فهبا الحدي  يد  ع ل أن ابن مسعود كنان ينرع الثنور  ع نل عثمنان .. ويند  ع نل هنبا أن 
 مع ت نالمبنب وكبارهت كابوا من الثوار ..

 تت مث  هبد ا حادي ..!واب ر دور معاوية في ك

 الة  يخافب من بشر ا حادي ..

 وايار  ابن عمر لعثمان كان بعد مرنب

 وهبا المرن هو مرنب بعد نربب من حاشية عثمان

 هبا هو ال اهر...
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  المدرسة المسعودية كابت في أواا  الثوار..

 المشهور ..وقب  ذلك سيرهت عثمان من ب د إلل ب د.. واشهرهت ع بمة بن قيس التابعي 

 انهامات بالنفاق

 

 

 

 ابن مسعود وعثمان يتبين أن بينهما انهامات بالنفاق:

(: عن معمر عن ايند بنن رفينع عنن أبني عبيند  813/ ص  6ففي في مصنف عبد الرااق أيضال )ج 
 بن عبد اهلل بن مسعود قا :

 أرس  عثمان بن عفان إلل أبي يسللب عنها 

 فبا  أبي كيف يفتي منافق 

ثمان بعيبة باهلل أن نةون منافبا وبعوذ باهلل أن بسميك منافبا وبعنوذة بناهلل أن يةنون مننك  فبا  ع
كاان في اهسنال  ثنت نمنوت ولنت نبيننب قنا  فن بي أرع أبنب أحنق بهنا حتنل نتتسن  منن النر الحيضنة 

 الثالثة ونح  لها الصال  قا  فال أع ت عثمان إال ألب ببلك( اهن

 

 

موقف الصحابة في فتنة عثمان

276 لالطالع على مقاالت واخبار الشيخ حسن المالكي وكتبه وابحاثه على 
www.al-maliky.com



 الس في المب د.. إن لت يبرأ التاريخ..ق ت: هبا الحدي  لن يفهمب 

أعني أبب سيتفاعل ببو  ابن مسعود هبا إن لت يعرف أن الخالف بين ابن مسعود وعثمان كان وقند 
 وص  إلل حد كبير,فيب انهامات بالنفاق والةفر..

 وعثمان رني اهلل عنب يتهت ثت يند  وينةر ..

 فبد انهت ع يال بلبب نا  مض ..

 بن عوف وابن مسعود وحبيفة بتهت شتل ثت يند  ويراعع.. وانهت عبد الرحمن

 وهبا االنطراا في س وة عثمان لت يعرد الباحثون أي اهتما ..

أو  ق  ) هبا التردد(... فمر  يوافق الصحابة ويفع إلل موافبة الحاشية ثت إن سمع من الصحابة 
 ..الخ نبعهت ثت يعيدد مروان إلل حالب ا و  ثت يعرن التوبة ثت يرعع

 هبا انطراا شديد.. يد  ع ىل ماذا 

 ه  هبا بتيفة كبر السن 

 أو أبب مةرد 

 أو يفع  هبا حبال ل س طة 

 أو أبب م  و  ويتحاشل ظالميب حرصال ع يهت وع ل ا مة 

 أ  ماذا...

 يحتاج هبا االنطراا إلل نح ي  لشخصية عثمان رحمب اهلل.
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 عثمان يحر  ابن مسعود والعطاش

 

 

ر  عبد اهلل بن مسعود عطاشد عنامين ومنات ابنن مسنعود مهناعرال لعثمنان ووصنل أال يصن ي عثمان ح
، 1434،  1431، 8/1432ع ينننب فصننن ل ع ينننب الوبينننر سنننرال ولنننت يخبنننر عثمنننان )عمنننر بنننن شنننبة 

( وبهي عثمان ابن مسعود عن التعريض بب في لطبتب ) وشر ا مور محدثانها...( وكان ابن 1444
ي ن ننك الخطبننة لمننا يننراد مننن نننولي الط بنناش لمبالينند ا مننة بسننبب نسننامح مسننعود يعننرن بعثمننان فنن

 عثمان معهت.

 

 المعانبة بين عثمان وابن مسعود:

 

 

 (444/ ص  1)ج  -والحدي  مسند أحمد 

ثَنَنا َأْرشَاُ   ثَنَنا أَبُو اْلُمِتيَرِ  َحدَّ ثَِنل أَِبل َحدَّ ثَنَنا َعْبُد ال َِّب َحدَّ َأْلبَنَرِبل أَبُو َعنْوٍن  -ُمْنِبِر يَنْعِنل اْبَن الْ  -َحدَّ
 ا َْبَصاِرعُّ : َأنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن قَاَ  اِلْبِن َمْسُعوٍد َهْ  أَْبَت ُمْنَتٍب َعمَّا بَنَ َتِنل َعْنَك 

 فَاْعَتَبَر بَنْعَض اْلُعْبرِ 
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صن ل اهلل ع ينب -َسنِمْعَت َأنَّ َرُسنوَ  ال َّنِب فَنَباَ  ُعْثَماُن َوْيَحنَك ِإبِنل قَنْد َسنِمْعُت َوَحِف ْنُت َولَنْيَس َكَمنا 
َوِإِبل أَبَا اْلَمْبُتوُ  َولَنْيَس ُعَمنَر ِإبََّمنا قَنتَنَ  ُعَمنَر َواِحنٌد َوِإبَّنُب « َسيُنْبَتُ  َأِميٌر َويَنْنَتِوع ُمْنَتٍو » قَاَ   -وس ت

( ق ت:  ُيْفَتَمُع َعَ لَّ

تير أحمد وننعف ا ربناؤوط إسننادد فني نحبيبنب قا  الهيثمي في المفمع رعالب ثبات ولت ينسبب ل
 المسند.

 فوااد الحدي :

 إن صح الحدي  فيب فوااد:..

 أن عثمان يع ت أو يبر أبب سيفمع المس مون ع ل قت ب! -1

وعود لالف بين عثمان وابن مسعود، وكلن عثمنان ب تنب نحندي  ابنن مسنعود بحندي  فينب  -2
  معاوينننة بنننن إسنننحاق بنننن ش حنننة فننني صنننحيح ابنننن التحنننريض ع نننل قتننن  عثمنننان ن ميحنننال .. )حننندي

 حبان(..

أما المنتوي فهو معاوية .. هو البي ابتوع بال مشور  وال فض  وال ساببة فللنب أمنر ا منة   -8
بالسننيف، فهننبا متننوانر..ومن ا حنناد فنني ذلننك مننا روي عننن سننعد بننن أبنني وقنناص فنني معاويننة ) ففنني 

عاوية سعد بن مالك فبنا : السنال  ع ينك أيهنا ( : دل  إلل م143/ ص  1)ج  -ناريخ اليعبوبي 
الم ك. فتضب معاوية فبا : أ ال ق ت السال  ع ينك ينا أمينر المنؤمنين  قنا : ذاة إن كننا أمربناة 

 إبما أبت منتو (.
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 وق ت في نع يق الر ع ل الحدي :

 فواادد:..

دي  فينب وعود لالف بين عثمان وابن مسعود، وكلن عثمنان ب تنب نحندي  ابنن مسنعود بحن -1
التحننريض ع ننل قتنن  عثمننان ن ميحننال .. )كحنندي  معاويننة بننن إسننحاق بننن ش حننة فنني صننحيح ابننن 

 حبان(..

 أن الحدي  يفيد أن عثمان سيبت  ب عماا الناس.. -2

أما المنتوي فهو معاوية .. هو البي ابتوع بال مشور  وال فض  وال ساببة فللنب أمنر ا منة   -8
 بالسيف..

 

  موا :عثمان وابن مسعود وا

 

 ابن مسعود رّد مفانيح بيت الما  إلل عثمان وقولب : ]لست بخاان[!!

 وذلك لما نرددوا إليب يريدون ا عطيات !!

( عبننند 38/ ص  4)ج  -وهنننو عنننند عبننند النننرااق والطبرابننني و ينننرهت ، فننني )مصننننف عبننند النننرااق 
لوا : أعطننا أعطيانننا ، الرااق عن أبيب همان عن ميناش أبهت عاؤا ابنن مسنعود فني امنن عثمنان ، فبنا

فبا  : ما عندي لةت عطناش ، إبمنا عطناؤكت منن فينجةت وعنويتةت ، والصندقة اله هنا ، قنا  : ف منا 
 نرددوا إليب عاش بالمفانيح إلل عثمان ، فرمل بها ، وقا  : إبي لست بخاان.(
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 ( :261/ ص  3)ج  -والحدي  في )المعفت الةبير ل طبرابي 

ثَنَنا ِإْسَحاُق بن ناٍ ، َعنْن ِمينَناَش، أَبنَُّهنْت َعناُشوا َعْبنَد ال َّنِب  َحدَّ ِإبْنَراِهيَت، َعْن َعْبِد الرَّاَّاِق، َعْن أَبِيِب، َعنْن َهمَّ
ْت ِمنْن بن َمْسُعوٍد ِفي اََمِن ُعْثَماَن، فَنَبناُلوا: َأْعِطنَنا ُأْعِطَيانِنَنا، فَنَباَ :اَمنا َلُةنْت ِعْننِدي َعطَناٌش ِإبََّمنا َعطَناؤُكُ 

نننا نَنننَردَُّدوا ِإلَْينننِب َعنناَش بِاْلَمَفنننانِيِح ِإلَنننل ُعْثَمنناَن فَنَرَمنننل فَنْيننجِ  ِبَهنننا، ُةْت، َوِعنننْويَِتُةْت، َوالصَّننَدَقُة َ ْهِ َهننناا، فَنَ مَّ
َوقَاَ :اِإِبي َلْسُت ِبَخاِاٍنا( اهن ق ت: ومينا فيب كال ، والبصة أشنو  منن هنبا، ولصنومة ابنن مسنعود 

وليد بن عببة، ف ما رفع ا مر إلل عثمان بصر الوليد وعو  ابن مسنعود في البداية إبما كابت مع ال
عن بيت الما ، كما عو  عبد اهلل بن أرقت الوهري عن بيت ما  المديننة، فالعهند الفديند يفناعيش 

 الفميع بسنن الم ك.

 ( في العو  عن بيت الما 266/ ص  2)ج  -أبساا ا شراف 

ي مخنف في إسنادد قا : لما قد  الوليند الةوفنة ألفنل ابنن وحدثني عباس بن هشا  عن أبيب عن أب
مسعود ع ل بيت الما  فاستبرنب ماالل وقد كابت الوال  نفع  ذلك ثت نرد ما نللنب، فلقرننب عبند 
اهلل ما سللب، ثت إبب اقتضاد إياد، فةتب الوليد في ذلك إلل عثمنان فةتنب عثمنان إلنل عبند اهلل بنن 

ال نعنرن ل ولينند فيمنا ألننب منن المننا ، فطنرد ابننن مسنعود المفننانيح مسنعود: إبمننا أبنت لنناان لننا فنن
وقننا : كنننت أظننن أبنني لنناان ل مسنن مين فلمننا إذا كنننُت لاابننال لةننت فننال حاعننة لنني فنني ذلننك، وأقننا  

 بالةوفة بعد إلبااب مفانيح بيت الما .

 نفصي  أبي مخنف الةوفي وعوابة بن الحةت ا موي ل خالف ابن مسعود مع عثمان

 عفوا ابا مخنف والواقدي وأمثالهت!ولهبا ن

  بب ال يبطعون ا لبار..
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 وإبما يخبرون با مور كما وقعت .. ال يبترون وال يحرفون وال يبطعون ا حادي  والروايات..

هت مخ صون مع الباريش .. أما  ينرهت كالبخناري وأحمند رحنت اهلل الفمينع فيعم نون أوصنياش ع نل 
ي الروايننات التاريخينننة وربمننا الحديثيننة بمنننا يتوافننق مننع العبيننند  عبنن  البنناريش وفهمننب فيتصنننرفون فنن

 المبرر  مسببال..

 وهبا لب إثبانات في موشن الر .. ستروبب قريبال إن شاش اهلل..

 

 (263/ ص  2)ج  -ففي أبساا ا شراف 

حدثني عباس بن هشا  عن أبيب عن أبي مخنف وعوابة فني إسننادهما أن عبند اهلل بنن مسنعود حنين 
 مفانيح بيت الما  إلل الوليد بن عببة قا : ألبل

 

 من  ينََّر  ينََّر اهلل ع يب، وما أرع صاحبةت إال وقد  ير وبد ،

 أيعو  مث  سعد بن أبي وقاص ويولل الوليد 

 . وكان يتة ت بةال  ال يدعب وهو:

)) إن أصنندق البننو  كتنناا اهلل، وأحسننن الهنندي هنندي محمنند صنن ل اهلل ع يننب وسنن ت، وشننر ا مننور 
 محدثانها، وك  ُمحدل بدعة، وك  بدعة ناللة، وك  ناللة في النار ((!

 فةتب الوليد إلل عثمان ببلك وقا : إبب يعيبك ويطعن ع يك!
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فةتب إليب عثمان يلمرد ب شخاصب، وشيعب أه  الةوفنة، فلوصناهت بتبنوع اهلل ولنوو  البنران، فبنالوا 
، وأقرأننا البنران، وفبهتننا فني الندين، فننعت ألنو لب: ُعويت ليرال، ف بد ع مت عاه نا وثبتَّ عالمنا
 اهسال  أبت، وبعت الخ ي ، ثت ودعود وابصرفوا

وقد  ابن مسعود المدينة وعثمان يخطب ع ل منبر رسو  اهلل ص ل اهلل ع يب وس ت ف ما راد قنا : 
 أال أبب قدمت ع يةت دويبة سوٍش من نمِ  ع ل شعامب يبيش ويس ح!

كنبلك، ولةننني صناحب رسنو  اهلل صنن ل اهلل ع ينب وسن ت يننو  بندر، ويننو    فبنا  ابنن مسننعود: لسنت
 بيعة الرنوان!

 وبادت عااشة، أي عثمان، أنبو  هبا لصاحب رسو  اهلل ص ل اهلل ع يب وس ت 

 ثت أمر عثمان بب فللرج من المسفد إلراعال عنيفال 

 بن قصي ا رنونرا بب عبد اهلل بن امعة بن ا سود بن المط ب بن أسد بن عبد العوع 

ويبننا  بنن  احتم ننب يحمننو   ننال  عثمننان ورعننالد نخت فننان ع ننل عنبننب حتننل نننرا بننب ا رن فنندق 
 ن عب

 فبا  ع ي: ياعثمان أنفع  هبا بصاحب رسو  اهلل ص ل اهلل ع يب وس ت ببو  الوليد بن عببة 

 فبا : ما ببو  الوليد فع ت هبا، ولةن وعهت اُبيد بن الص ت الةندي إلل الةوفة!

 با  لب ابن مسعود: إن د  عثمان حال !ف

 فبا  ع ّي أح ت من ابيد ع ل  ير ثبة

 وقا  ابن الة بي: اُبيد بن الص ت ألو كثير بن الص ت الةندي.
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 وقا  ع ّي بلمر ابن مسعود حتل أنل بب منولب

 فلقا  ابن مسعود بالمدينة ال يلذن لب عثمان في الخروج منها إلل باحية من النواحي

 ين برعش التوو فمنعب من ذلكوأراد ح

 وقا  لب مروان: إن ابن مسعود أفسد ع يك العراق أفتريد أن يفسد ع يك الشا  

ف ت يبرد المدينة حتل نوفي قب  مبت  عثمان بسنتين، وكان مبيمال بالمدينة ثالل سنين؛ وقا  قو  
 إبب كان بااالل ع ل سعد بن أبي وقاص.

 ت فيب أناد عثمان عاادال فبا : ما نشتةي ولما مرن ابن مسعود مرنب البي ما

 قا : ذبوبي

 قا : فما نشتهي 

 قا : رحمة ربي،

 قا : أال أدعو لك شبيبال 

 قا : الطبيب أمرنني،

 قا : أفال امر لك بعطااك 

 قا : منعتنيب وأبا محتاج إليب ونعطينيب وأبا مستتٍن عنب 

 قا : يةون لولدة،

 قا : راقهت ع ل اهلل
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 لي يا أبا عبد الرحمن،قا : استتفر 

 قا : أسل  اهلل أن يللب لي منك بحبي

 وأوصل أن ال يص ي ع يب عثمان

 فدفن بالببيع وعثمان ال يع ت

 ف ما ع ت  ضب وقا : سببتموبي بب 

 فبا  لب عمار بن ياسر: إبب أوصل أن ال نص ي ع يب

 وقا  الوبير:

 ادي عرفنك بعد الموت ننُدبني ... وفي حياني ما اودنني ا 

وكان الوبير وصي ابن مسنعود فني مالنب وولندد، وهنو ك َّنت عثمنان فني عطاانب بعند وفاننب حتنل ألرعنب 
لولنندد، وأوصننل ابننن مسننعود أن يصنن ي ع يننب عمننار بننن ياسننر، وقننو  يوعمننون أن عمننارال كننان وصننيَُّب، 

 ووصيةل الوبير أثبت. اهن

 

 التع يق:

 ال نحتاج إلل نع يق..

 تدا وابب قد بد  وأحدل ..فابن مسعود يرع أن عثمان مب

 وراي عثمان في ابن مسعود ليس بلق  لطور ..
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 لةن عثمان رأيب وحدد

 وأما رأي ابن مسعود فةان هو الرأي العا  ل صحابة والتابعين..

 أي كون عثمان قد  ير وبد  ..

 

 حدي  العيبة

 من رواية ابن عديس عن ابن مسعود

 وانطراا أه  الحدي !

 

 

 ( أن  من عيبة..الخ (223/ ص  7)ج  -ل بيهبي ففي دالا  النبو  

ب تني عن أبي حامد بن الشرقي أبب قا  : حدثوبا أن عبند النرحمن الب نوي هنبا لطنب حنين حصنر 
عثمان فبا  : سمعت ابن مسعود يبو  : سنمعت رسنو  اهلل صن ل اهلل ع ينب وسن ت يبنو  : عثمنان 

ك عثمان فا  : كبا الب وي ، ما سنمعها أن  )من( عيبة بفال  ع يها قف  ن  مفتاحها، فب غ ذل
 من عبد اهلل بن مسعود ، وال سمعها من رسو  اهلل ص ل اهلل ع يب وس ت.

ق ت: ) اياد  )من( هنا ليسنتبيت المعننل منع منا سنيلني منن ا سنابيد الموصنولة( وفني كن   منون، 
 لنرع، والنراعح أن والفمع بين المتون المخت فة يةون بوياد  )من( هنا منن ا لفناف فني المتنون ا

هننبا مننن قننو  ابننن مسننعود ولننيس مرفوعننال وفنني بعننض رعننا  اهسننناد مننن فيننب نننعف فنني الحفنن ، 
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ولةننننهت ثبنننات فننني الفم نننة فتثبنننت الفم نننة دون الرفنننع، فنننالرفع شنننديد والتننناريخ حمنننا  والبنننراان 
 موعود  سواش في لصومة ابن مسعود أو ابن عديس.

 (883/ ص  1)ج  -المونوعات البن الفواي 

 وقد رويت أحادي  في ذ  عثمان:

الحدي  االو : أببلبا المبارة بن ع نل قنا  أببلبنا شنفاا بنن فنارس قنا  أببلبنا أبنو شناهر محمند بنن 
أحمد االشنابل قا  أببلبا ع ل بن أحمد بن عمر الحمامل قا  أببلبا ع ل بنن محمند بنن أبنل قنيس 

ش حنة قنا  حندثنا ابنن لهيعنة قنا   قا  حدثنا أبنو بةنر بنن عبيند البرشنل قنا  حندثت عنن كامن  بنن
 حدثنا يويد بن عمرو المعافرع أبب سمع أبا ثور الفهمل قا :

قدمت ع ل عثمان فصعد ابن عديس منبر رسو  اهلل ص ل اهلل ع يب وس ت وقا  أال إن عبنداهلل بنن 
ل مسعود حدثنل أبب سمع رسو  اهلل ص ل اهلل ع يب وس ت يبو : ا أال إن عثمان أن  من عيبب ع ن

فع ها ] عتبة ع ل قف ها [ فندل ت ع نل عثمنان فللبرننب فبنا : كنبا واهلل ابنن عنديس منا سنمعها 
 من ابن مسعود وال سمعها ابن مسعود من رسو  اهلل ص ل اهلل ع يب وس ت ا.

وقا  ابن الفواي: هبا حدي  ال بشك في أبب كبا ولسنا بحتاج إلل الطعن في الروا  وإبمنا هنو 
) ق ننت ووافبننب الننبهبي فنني التصننار المونننوعات، ورد ع يهمننا فالنننة فنني  مننن نخننرص ابننن عننديس! 

كتابب : الونع في الحدي  بلن ابن عديس صحابي رننوابي( ولةنن ابنن الفنواي والنبهبي كسناار 
الس فية ال يبالون بتعدي  ك  الصنحابة وإن كنان شنعارهت، وإبمنا يتنمنرون إذا انهنت أحند منن لمسنة 

ةون فيهت أسوأ الط باش! وأما اهببطاا بين كام  بن ش حة ومن عشر صحابيال فحسب! بشرط أن ي
بعنندد فبنند ذكننر فالنننة أن الولينند بننن مسنن ت نننابع كامنن  بننن ش حننة فنني روايننة موقوفننة ) الونننع فنني 
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من رواية محمد بن عاانب الدمشنبي حندثنا الوليند  143( وذكر ن ك الرواية ص 142/ 1الحدي  
عمنننرو سنننمع أبنننا ثنننور الفهمننني يبنننو  : قننندمت المديننننة بنننن مسننن ت حننندثنا ابنننن لهيعنننة عنننن يويننند بنننن 

) ونننننبص عثمنننان فننني لطبتننب(!( وع نننل هنننبا فالرواينننة  -ولةنننن فيهنننا التمنننون ببولننب  -...الروايننة 
متص ة  ير منبطعة، وهبد الة مة هي ما ألفاها ابن أبي شيبة و يرد فني رواينتهت المتصن ة ل بصنة، 

عنديس وأبنو ثنور صنحابيان، و يويند بنن عمنرو  وهي في نرعمة ابن عديس في كتب الصحابة/ وابن
وثبب أبو حانت والبهبي وابن حبان وسةت عنب البخاري فهو ثبة في الفم ة، ومدار الحدي  ع ل 
ابن لهيعة، ولةن منن النروا  عننب فني هنبد البصنة عبند اهلل بنن وهنب ) كمنا عنند ابنن شنبة( وايند بنن 

 من المتثبتين عنب. -ن وهبولاصة اب –الحباا ) كما عند ابن أبي شيبة( وهما 

 )844/ ص  1)ج  -ننويب الشريعة المرفوعة 

حنندي  أبننل ثننور الفهمننل قنندمت ع ننل عثمننان فصننعد ابننن عننديس المنبننر وقننا  أال إن عبنند اهلل بننن 
مسننعود حنندثنل أبننب سننمع رسننو  اهلل يبننو  أال إن عثمننان أننن  مننن عيبننة ع ننل قف هننا فنندل ت ع ننل 

سمعها من ابن مسعود وال سمعها ابن مسعود من رسنو  اهلل  عثمان فبا  كبا واهلل ابن عديس ما
 اهن

 )143/ ص  1)ج  -ن خيص كتاا المونوعات ل بهبي 

ابن أبي الدبيا قا  حدثت عن كام  بن ش حة ثنا ابنن لهيعنة ثننا يويند بنن عمنرو المعنافري أبنب سنمع 
أال إن عبند اهلل بنن  أبا ثور الفهمي قا  قدمت ع ل عثمان فصعد ابن عديس منبنر رسنو  اهلل فبنا 

مسننعود حنندثني أبننب سننمع رسننو  اهلل يبننو  أال إن عثمننان أننن  مننن عيبننة ع ننل قف هننا فنندل ت ع ننل 
عثمان فللبرنب فبا  كبا واهلل ابن عديس منا سنمعها منن ابنن مسنعود وال سنمعها ابنن مسنعود منن 

 رسو  اهلل قة
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ع ننعفب فينب نشنيع قنوي أو قند ثت قا  البهبي: )ال يدرع ممن ألنبد ابنن أبني الندبيا وابنن لهيعنة من
 افتراد ابن عديس(

 )117/ ص  1)ج  -وفي كشف المشة  من حدي  الصحيحين البن الفواي 

قا  البرشي وحدثت عن كام  بن ش حة قا  حدثنا ابن لهيعة قا  حدثنا يويند بنن عمنرو المتنافري 
فب ت إبي أرع وفد أبب سمع أبا ثور الفهمي قا  قدمت ع ل عثمان بن عفان ف ذا بوفد أه  مصر 

أه  مصر قد رععوا عيشا ع يهت ابن عديس فصعد ابن عديس منبر رسو  اهلل فص ل بهت الفمعة 
فبا  في لطبتب أال إن عبد اهلل بن مسعود حدثني أبب سمع رسو  اهلل يبو  أال إن عثمان أص  من 

ها مننن ابننن عيبننة ع نني قف هننا فنندل ت ع ننل عثمننان فللبرنننب فبننا  كننبا واهلل ابننن عننديس مننا سننمع
 مسعود وال سمعها ابن مسعود من رسولب اهلل قة اهن

 ق ت: من شواهد البصة ) أعني حدي  ابن عديس( :

لطبة ابن عديس في ذ  عثمان، في مصادر كثير  ولاصة مصادر كتب الصحابة المتبدمة، وبعنض 
ص  / 1)ج  -ففني صنحيح البخناري  –ع نل منا ي هنر  –المسابيد، وأص ها في صنحيح البخناري 

246) 

قننا  أبننو عبنند اهلل وقننا  لنننا محمنند بننن يوسننف حنندثنا ا وااعنني حنندثنا الوهننري عننن حمينند بننن عبنند 
الننرحمن عننن عبينند اهلل بننن عنندي بننن ليننار : أبننب دلنن  ع ننل عثمننان بننن عفننان رننني اهلل عنننب وهننو 
محصور فبا  إبك إما  عامة وبو  بك ما نرع ويص ي لنا إما  فتنة وبتحرج   فبا  الصال  أحسن 
ما يعم  الناس فن ذا أحسنن النناس فلحسنن معهنت وإذا أسناؤوا فاعتننب إسناشنهت اهنن وأكثنرهت ع نل 

 نفسير ) إما  الفتنة هبا بعبد الرحمن بن عديس الب وي(
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 (14/ ص  7)ج  -ومن الشواهد ا لص بالبكر )مصنف ابن أبي شيبة 

ري قننا  سننمعت أبننا ثننور حنندثنا اينند بننن الحبنناا عننن بننن لهيعننة قننا  حنندثني يوينند بننن عمننرو المعنناف
الفهمنني يبننو  قنند  ع ينننا عبنند الننرحمن بننن عننديس الب ننوي وكننان ممننن بننايع نحننت الشننفر  فصننعد 
المنبر فحمد اهلل وأثنل ع يب ثت ذكر عثمان قا  أبنو ثنور قند عجننا ع نل عثمنان وهنو محصنور فبنا  

 إبي لرابع اهسال  (

 (:243/ ص  1)ج  -ومنها مسند البوار 

ثَنَنا ِبْشُر  ثَِني َيوِينُد حدَّ ثَنَنا اْبُن َلِهيَعنَة ، قَناَ  : َحندَّ ْبُن اَدَ  ، قَاَ  : َأْلبَنَربَا اَْيُد ْبُن اْلُحَباِا ، قَاَ  : َحدَّ
يُّ اْلبَن َنوِ  ْبُن َعْمٍرو اْلَمَعاِفِريُّ ، قَاَ  : َسِمْعُت أَبَا ثَنْوٍر اْلَفْهِميَّ ، يَنُبوُ  : َقِدَ  َعْبُد النرَّْحَمِن بْنُن ُعنَدْيسٍ 
فَنَبناَ  أَبُنو ، وََكاَن ِممَّْن بَاَيَع َنْحَت الشََّفَرِ  ، َفَصنِعَد اْلِمْنبَننَر َفَحِمنَد ال َّنَب َوأَثْننَنل َعَ ْينِب َوذََكنَر ُعْثَمناَن ، 

ُب ، ثُننتَّ ثَنننْوٍر : َدَلْ ننُت َع َننل ُعْثَمنناَن ، فَنَبنناَ  : َاوََّعنِنني َرُسننوُ  اهلِل صنن ل اهلل ع يننب وسنن ت ابْنَنتَننُب ثُننتَّ ابْنَنتَنن
بَايَنْعُت َرُسوَ  اهلِل ص ل اهلل ع يب وس ت ِبَهِبِد يَنْعِني : اْلَيِميَن ، َفَما َمِسْسنُت ِبَهنا ذََكنِري ، َوالَ نَنَتيَّْبنُت 

 يننب َوالَ َنَمننَّْيننُت ، َوالَ َشننرِْبُت َلْمننرلا ِفنني َعاِهِ يَّننٍة ، َوالَ ِفنني ِإْسننالٍ  ، َوقَننْد قَنناَ  َرُسننوُ  اهلِل صنن ل اهلل ع
ْدنُنَهنا وس ت : َمْن َيْشَتِري َهِبِد الوَّبَنَبنَة ، َوَيوِينُدَها ِفني اْلَمْسنِفِد ، َولَنُب بَنْينٌت ِفني اْلَفنَّنِة ، فَاْشنتَنَريْنتُنَها َواَ 

 ِفي اْلَمْسِفِد..

 (1136/ ص  4)ج  -ناريخ المدينة 

ثني ابنن لهيعنة، عنن ( عبند اهلل ابنن وهنب قنا ، حند2( قا  حدثنا...)1حدثنا إبراهيت بن )المنبر )
يويد بن عمرو المعافري، أبب سمع أبنا ثنور التميمني ) الفهمني( قنا : قندمت ع نل عثمنان بنن عفنان 
رني اهلل عنب فبينما أبا عندد لرعت ف ذا أبا بوفد أه  مصر، فرععت إلنل عثمنان بنن عفنان رنني 
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وكينف رأينتهت   اهلل عنب فب ت: أرع وفد أه  مصر قد رععنوا، لمسنين ع نيهت ابنن عنديس، قنا : 
ق ت: رأيت قوما في وعوههت الشر، قا : فط ع ابن عديس منبر رسنو  اهلل صن ل اهلل ع ينب وسن ت 
فخطب الناس وص ل  ه  المدينة الفمعة، وقا  في لطبتب: أال إن ابن مسعود حندثني أبنب سنمع 

كنرد ذكرهنا، رسو  اهلل ص ل اهلل ع يب وس ت يبنو : إن عثمنان بنن عفنان كنبا وكنبا، ونة نت بة منة أ
 فدل ت ع ل عثمان رني اهلل عنب وهو محصور فحدثتب أن ابن عديس ص ل بهت.

فسننللني منناذا قننا  لهننت  فللبرنننب، فبننا : كننبا واهلل ابننن عننديس مننا سننمعها مننن ابننن مسننعود، وال 
سننمعها ابننن مسننعود مننن رسننو  اهلل صنن ل اهلل ع يننب وسنن ت قننة، ولبنند التبننلت عننند ربنني عشنننرا.. 

 الحدي ..

 ق ت:

بة في إسناد ابن شبة ذكر المحبق أبب ببدر ك متين وأناف ) ولةن السنند متصن ( وهنو كمنا الس
( : حندثنا إبنراهيت 1213/ ص  4)ج  -قا  فبد نةرر اهسناد في مونع الر من ناريخ المدينة 

بن المنبر قا ، حدثنا عبد اهلل بن وهب قا ، حدثني ابن لهيعة، عن يويد بن عمرو المعنافري، أبنب 
أبا ثور الفهمي: أبب رأع ابن عديس ص ل  ه  المدينة الفمعة، فط ع منبر رسنو  اهلل صن ل سمع 

. ًل  اهلل ع يب وس ت فخطب اهن هةبا رواد مختصرُا

 نفسير العيبة:

 (827/ ص  1)ج  -أساس البال ة 

  من المستعار: هو عيبة فالٍن إذا كان مونع سرد، وعن رسو  اهلل صن ل اهلل ع ينب وسن ت ا ا بصنار
كرشي وعيبتي ا أي أنع فيهت أسراري كما نضع البهيمة الع ف في كرشها والرعن  حنّر متاعنب فني 
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عيبتب، وعنب ص ل اهلل ع يب وس ت، أبب كتب في صن ح الحديبينة ا وإّن بينننا وبيننةت عيبنة مةفوفنة ا 
ي الب وا أي مشرعةل، وإبما نشرج العيبة ع ل ما فيها من المّدلر، نرا ذلك مثالل لبباش الوفاش ف

 وأبها منطوية ع يب اهن المراد.

( وفي الحدي : ا إنَّ بيَننا وبَيَنةت َعْيبةل مةُفوَفةل ا يُريد َصنْدرال بَِبيّنال 142/ ص  1)ج  -وفي العين 
 من الِتِ  والعداو ، َمْطوِيًّا ع ل الوفاش.

 ق ت: ولع  منب العباش  ففي الباا :

يننة: نننرا مننن ا ْكيسننة فيننب ُلطننوط ُسننود كبننار والفميننع ( : عبننا: الَعبا141/ ص  1)ج  -العننين 
 الَعباش، والَعباش  لتة. وما ليس فيب ُلطوٌط وِعّد  ف يس بَعباش .

 (124/ ص  2)ج  -الواهر فل معابل ك مات الناس 

 وقولهت هي َعْيَبةُ  المتاِا :

ب وُحنرَّ متاعنب وأبَفَسنب قا  أبو بةر العيبة معناهنا فني كنال  العنرا التني يفعن  فينب الرعن  أفضنَ  ثيابن
 عندد

 من ذلك قو  النبي ) ا بصار َكِرشي وَعْيَبتي ولوال الهفر ُ  لةنُت امرشال من ا بصاِر ( اهن.

 (243/ ص  1)ج  -وفي المحةت والمحية ا ع ت 

 والَعْيَبُة: وعاش من اد  يةون فيها المتاا، والفمع ِعياٌا وِعَيٌب، ...

 ن اد  ينب  فيب الورا المحصود إلل الفرين في لتة همدان.والَعْيَبُة أيضا: ابي  م

 وَعْيَبُة الرع : مونع سرد ع ل المث  وفي الحدي  ا ا بصار َعْيَبِتي وكرشي ا اهن
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 ( والَعْيَبُة ما يفع  فيب الثياا اهن.688/ ص  1)ج  -وفي لسان العرا 

 

 نفسير معنل كال  ابن مسعود:

 

عديس أو كالهما يرون أن : ) عثمان أن  من عيبة مبف ة في فنال   وع ل هبا فابن مسعود أو ابن
ناا عنهنا مفتاحهنا( وهنبا يشنير إلنل ننياا صنوابب واستسنالمب ل حاشنية وهنبا يؤكندد التناريخ لةبنر 
سنب ونعفب معهت واستيالاهت ع يب، وسواش صح الحندي  أو لنت يصنح، فهنبا المعننل متنوانر، وهنو 

امننال لننب، وسننبق أن اعتننرف بلبننب ال يطيننق سنننة عمننر، وأبننب يحننب أن اعتننبار عننن عثمننان أكثننر منننب انه
يعطي قومب ا منوا  ويتندين بهنبا، وكنان لسياسنانب المالينة والحبوقينة والسياسنية والبب ينة المصنداق 

 ا كبر ع ل معنل هبا ا ثر ولو الت ف الناس في إسنادد..الخ.

 

 ابن مسعود يبو :

 اه ك عثمان الشح وبطابة السوش..

 

 

 (744/ ص  3)ج  -في مصنف ابن أبي شيبة ف
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 وكيع قا  حدثنا االعم  عن شبيق عن عبد اهلل وذكر رعال )!(فبا  :

 أه ةب الشح وبطابة السوش اهن.

ق ت: هةبا ب لفاش است عثمان، والشح البي صدر من عثمان هو حرمابب المعارنين حبوقهت 
حمي الحمل البي نوالد الحارل بن الحةت ) المالية باهنافة إلل االحتةار البي نوالد مروان، و 

ألو مروان( و ير ذلك، فةان يبطع العطاش ع ل المعارنين حتل وص  هبا الحرمان لةبار 
الصحابة كلبي ذر وابن مسعود .. بينما كان عثمان يتدق ع ل قرابتب وأه  التهمة، ومن هنا فالثور  

ن أروا الثورات الحبوقية في اهسال ، ع ل عثمان لو أبها نوقفت عند ش ب عدلب أو عولب لةا
 لةن قت  عثمان أفسد ع ل هبد الثور  روببها ووعهها الحضاري والحبوقي.

موقف الصحابة في فتنة عثمان

294 لالطالع على مقاالت واخبار الشيخ حسن المالكي وكتبه وابحاثه على 
www.al-maliky.com



 موقف عمار بن ياسر

 عمار بن ياسر من كبار الصحابة ومن السابقين إلى اإلسالم

 وقد استشهد أبواه تحت التهذيب بمكة..

 وكان مخزومياً بالوالء وعنسياً نسباً..

 وعنس من مذحج ..

 

 اسر لعثمان أشهر من أن تذكرال أطيل الروايات في معارضة عمار بن ي

 وقد وجد من حاشية عثمان عنتاً فضربوه حتى اصبح ال يستمسك بوله..

 وقد روى أهل الحديث هذه القصة لكن بإخفاء التفاصيل

 وإنما ذكروا أنه اصابته إغماءه..

 

 

 -وبعضها سبق -ومن الروايات 

1- 
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 روايات سعيد بن المسيب

 أوال: الرواية الطويلة:

( : حاادانا محمااد باان سااليمان وأحمااد باان منصااور الرمااا   1111/ ص  4)ج  -مدينااة تاااريا ال
قاال، حدانا هشام بن عمار قال، حادانا محماد بان عيساى بان ساميش القرشاي، عان محماد بان عباد 
الرحمن بن أبي ذئب، عن الزهر  قال: قلت لسعيد بن المسيب: هل أنت مخبر  كيف كاان قتال 

ن شاا ن الناااأ وشاا نه   ولااص خذلاه أصااحا  محمااد )صاالى ان عليااه عثماان رضااي ان عنااه   ومااا كاا
 وسلص(   قال: قتل عثمان رضي ان عنه مظلوما، ومن قتله كان ظالما، ومن خذله كان معذورا.

 قال قلت: وكيف كان ذلك  

قال: إن عثمان رضي ان عنه لما ولي كره واليته نفر من أصحا  رسول ان صلى ان عليه وسلص، 
عثمان رضي ان عنه كان يحب قومه، فولي الناأ اانتي عشرة حجة، وكان كثيرا مما يولي بني  الن

أمية ممان لاص يكان لاه ماش رساول ان صالى ان علياه وسالص صاحبة، فكاان يجام مان أمرائاه ماا يكاره 
أصحا  رسول ان صلى ان عليه وسالص، فكاان يساتعتب مانهص فاال يعازلهص، فلماا كاان فاي السات 

ألواخاار اساات ار بنااي عمااه فااوالهص، وأشااره معهااص، وأماارهص بتقااوى ان، ولااى عبااد ان باان أبااي حجاج ا
 سرح مصر، فمكث عليها سنين، فجاء أهل مصر يشكونه ويتظلمون منه.

وقد كان قبل ذلك من عثماان رضاي ان عناه هناات إلاى عباد ان بان مساعو ، وأباي ذر، وعماار بان 
لوبهص ما فيها لمكاان عباد ان بان مساعو ، وكانات )بناو غفاار  ياسر، فكانت هذيل وبنو زهرة في ق

وأحالفها ومن غضب البي ذر في قلوبهص ما فيها، وكانت بنو مخزوم قد حنقت على عثمان رضاي 
 ان عنه لمكان عمار بن ياسر.
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وجاء أهل مصر يشكون ابن أبي سرح، فكتب إليه عثمان رضي ان عنه كتابا يتهد ه فيه، ف بى أن 
بل ما نهاه عنه عثمان رضي ان عنه وضر  بعض مان أتااه مان قبال عثماان مان أهال مصار ياتظلص يق

منه فقتله  ، فخرج من أهل مصر سبعمائة إلى المدينة فنزلوا المسجد، وشكوا إلى أصحا  النبي 
 صلى ان عليه وسلص في مواقيت الصالة ما صنش ابن سرح بهص

 رضي ان عنه بكالم شديد فقام طلحة بن عبيد ان فكلص عثمان 

وأرسلت إليه عائشة فقالت: قد تقادم إلياك أصاحا  محماد وسا لوه عازل هاذا الرجال، ف بيات إال 
 واحدة، فهذا قد قتل منهص رجال فاقضهص من عاملك.

 فقال: -وكان متكلص القوم  -و خل عليه علي بن أبي طالب رضي ان عنه 

له  ما، فاعزله عنهص واقض بينهص، وإن وجب عليه حق إنما س لوه رجال مكان رجل، وقد أ عوا قب
 ف نصفهص منه.

 فقال لهص: اختاروا رجال أوليه عليكص مكانه.

 ف شار الناأ عليهص بمحمد بن أبي بكر، فقالوا: استعمل علينا محمد بن أبي بكر.

 فكتب عهده وواله،

ن ابان أباي سارح، فخارج وخرج معه عدة من المهاجرين واالنصار ينظارون فيماا باين أهال مصار وباي
محمد ومن كان معه، فلما كانوا على مسيرة االث لياال مان المديناة إذا هاص بأاالم أساو  علاى بعيار 

 يخبط خبطا ك نه رجل يطلب أو يطلب

 فقال له أصحا  محمد: ما قصتك وما ش نك، ك نك هار  أو طالب 
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 فقال: أنا غالم أمير المؤمنين، وجهني إلى عامل مصر.

 : هذا عامل مصر معنا.قال له رجل

 قال: ليس هذا أريد.

 وأخبروا ب مره محمد بن أبي بكر، فبعث في طلبه رجاال، ف خذوه فجاءوا به إليه

 فقال له: يا غالم من أنت  

 ف قبل مرة يقول غالم أمير المؤمينن، ومرة يقول غالم مروان، حتى عرفه رجل أنه لعثمان،

 لى عامل مصر.فقال له محمد: إلى من أرسلت   قال: إ

 قال: بماذا   قال: برسالة.

قال: أمعك كتا    قال: ال، ففتشوه فلص يجدوا معه كتابا، وكانت معه إ اوة قد يبست، فيها شام 
يتقلقل، فحركوه ليخرج فلص يخرج، فشقوا اال اوة فإذا فيها كتا  من عثمان إلاى ابان أباي سارح، 

غيارهص، ااص فاك الكتاا  بمحضار مانهص فاإذا فجمش محمد من كان معاه مان المهااجرين واالنصاار و 
 فيه:

إذا أتاااه محمااد باان أبااي بكاار وفااالن وفااالن فاحتاال لقااتلهص، وأبطاال كتابااه، وقاار علااى عملااك حتااى 
 ي تيك رأ  في ذلك، واحبس من يجم إلي يتظلص منك، لي تيك رأ  في ذلك إن شاء ان تعالى.

تص محماد الكتاا  بخاواتيص نفار كاانوا معاه، قال: فلما قرأوا الكتا  فزعوا ورجعوا إلاى المديناة، وخا
 و فش الكتا  إلى رجل منهص، فقدم المدينة
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فجمعااوا طلحااة والزبياار وعليااا وسااعدا وماان كااان ماان أصااحا  رسااول ان صاالى ان عليااه وساالص، اااص 
فكوا الكتاا  بمحضار مانهص، وأخباروهص بقصاة الأاالم، وأقارأوهص الكتاا ، فلاص يباق أحاد مان أهال 

على عثمان، وزا  ذلك من كان غضب البن مسعو  وأبي ذر وعمار حنقاا وغيظاا،  المدينة إال حنق
 وقام أصحا  محمد فلحقوا بمنازلهص، وحاصر الناأ عثمان

 وأجلب عليه محمد بن أبي بكر ببني تيص وغيرهص،

 وأعانه على ذلك طلحة بن عبيد ان،

 وكانت عائشة رضي ان عنها تقبحه كثيرا.

ث إلى طلحة والزبير وساعد وعماار ونفار مان أصاحا  النباي صالى ان علياه فلما رأى ذلك علي بع
 وسلص كلهص بدر ، اص  خل على عثمان رضي ان عنه ومعه الكتا  والبعير والأالم

 فقال له علي: هذا الأالم غالمك   قال: نعص.

 قال: فالبعير بعيره   قال: نعص.

  ما كتبت هذا الكتا  وال أمرت به.قال: وأنت كتبت هذا الكتا    قال: ال، وحلف بان

 قال له علي رضي ان عنه: فالخاتص خاتمك     قال: نعص.

 فقال له علي رضي ان عنه: كيف يخرج غالمك على بعيره بكتا  عليه خاتمك ال تعلمه    

 فحلف بان ما كتبت هذا الكتا ، وال أمرت به، وال وجهت هذا الأالم إلى مصر.
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وا أناه خااط مااروان، وشاكوا فااي أماار عثماان رضااي ان عنااه، وسا لوه أن ياادفش إلاايهص ف ماا الخااط فعرفاا
فخارج أصاحا  محماد )صالى ان علياه وسالص( مان  -وكان ماروان عناده فاي الادار  -مروان ف بى 

 عنده غضابا، وشكوا في أمره، وعلموا أنه ال يحلف بباطل

ش إليناااا مااروان حتاااى نثخنااه، ونعااار  حاااال إال أن قومااا قاااالوا: ال يباارأ عثماااان ماان قلوبناااا إال أن ياادف
الكتا ، فكيف يؤمر بقتل رجل من أصحا  محمد صلى ان علياه وسالص بأيار حاق     فاإن يكان 
عثمااان كتبااه عزلناااه، وإن يكاان مااروان كتبااه علااى لسااان عثمااان نظرنااا مااا يكااون منااا فااي أماار مااروان، 

القتاال، وحاصاار الناااأ عثمااان  ولزمااوا بيااوتهص، وأبااى عثمااان أن يخاارج إلاايهص مااروان، وخشااى عليااه
 ومنعوه الماء.

/ ص  4)ج  -اااص أكماال اباان شاابة الروايااة فااي : باإلساانا  نفسااه وفيااه السااما : ففااي تاااريا المدينااة 
1131 - 1131) 

حدانا محمد بن يوسف بان ساليمان، وأحماد بان منصاور الرماا   قااال: حادانا هشاام بان عماار بان 
ن القاساص بان ساميش القرشاي قاال، حاداني ابان أباي نصير السالمي قاال، حادانا محماد بان عيساى با
 ذئب، عن الزهر ، عن سعيد بن المسيب قال:

 أشر  عثمان رضي ان عنه على الناأ وهو محصور فقال: أفيكص علي   قالوا: ال.

 قال: أفيكص سعد   قالوا: ال.

 فسكت اص قال: أال أحد يبلغ فيسقينا ماء  
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ليه بثالث قر  مملوءة، فما كا ت تصل إليه حتى جارح فاي فبلغ ذلك عليا رضي ان عنه فبعث إ
سببها عادة مان ماوالي بناي هاشاص وماوالي بناي أمياة حتاى وصالت إلياه، وبلاغ علياا رضاي ان عناه أن 

 عثمان يرا  قتله فقال: إنما أر نا منه مروان، ف ما قتله فال

، فاال تادعا واحادا يصال وقال للحسن والحسين: اذهبا بنفسيكما حتى تقوما على باا   ار عثماان
 إليه.

 وبعث الزبير ابنه

 وبعث طلحة ابنه على كره منه،

وبعااث عاادة ماان أصااحا  محمااد أبناااءهص يمنعااون الناااأ أن ياادخلوا علااى عثمااان، ويساا لونه إخااراج 
مروان، فلما رأى ذلك محمد بن أبي بكر ورمى الناأ فيهص بالساهص حتاى خضاب الحسان بالادماء 

 هص وهو في الدار، وخضب محمد بن طلحة وشج قنبرعلى بابه، وأصا  مروان س

وخشي محمد بن أبي بكار أن يأضاب بناو هاشاص لحاال الحسان والحساين ف خاذ بياد رجلاين وقاال 
لهمااا: إن جاااءت بنااو هاشااص فاارأوا الاادماء علااى وجااه الحساان كشاافوا الناااأ عاان عثمااان، وبطاال مااا 

أن يعلاص بناا أحاد، فتساور محماد بان  تريدان، ولكن مرا بنا حتاى نتساور علياه الادار فنقتلاه مان غيار
أبي بكر وصاحباه من  ار رجل من االنصار حتى  خلوا على عثمان رضي ان عناه، وماا يعلاص أحاد 

 ممن كان معه، الن كل من كان معه كان فوق البيوت، فلص يكن معه إال امرأته.

فاا خال فتوجاااه حتاى فقال لهما محمد بن أبي بكر: مكانكما حتى أبدأ بالدخول، فإذا أناا خبطتاه 
 تقتاله.

 فدخل محمد ف خذ بلحيته، فقال له عثمان رضي ان عنه:
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 أما وان لو رآه أبوه لساءه مكانك مني.

فتراخت يده، وحمل الرجالن عليه فوجآه حتى قتاله، وخرجوا هااربين مان حياث  خلاوا، وصارخت 
 امرأته فلص يسمش صراخها لما في الدار من الجلبة

 إلى الناأ فقالت: إن أمير المؤمنين قد قتل. فصعدت امرأته

فاادخل الحساان والحسااين وماان كااان معهمااا فوجاادوا عثمااان رضااي ان عنااه مااذبوحا فااانكبوا عليااه 
يبكون، وخرجوا، و خل النااأ فوجادوه مقتاوال، وبلاغ علياا الخبار وطلحاة والزبيار وساعدا ومان كاان 

ص، حتااى  خلااوا عليااه فوجاادوه مااذبوحا، بالمدينااة، فخرجااوا، وقااد ذهباات عقااولهص للخباار الااذ  أتاااه
 فاسترجعوا.

 وقال علي رضي ان عنه البنيه:

 كيف قتل وأنتما على البا   

 ولطص الحسن وضر  الحسين،

 وشتص محمد بن طلحة،

 ولعن عبد ان بن الزبير،

 وخرج وهو غضبان يرى أن طلحة أعان على ما كان من أمر عثمان

 لحسن ضربت الحسن والحسين  فلقيه طلحة فقال: ما لك يا أبا ا

فقال عليك لعناة ان أبيات إال أن يساوءني ذاه ، يقتال أميار الماؤمنين، رجال مان أصاحا  محماد، 
 بدر  لص تقص عليه بينة وال حجة 
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     فقال طلحة: لو  فش إلينا مروان لص يقتل.

 فقال علي رضي ان عنه: لو أخرج إليكص مروان لقتل قبل أن تثبت عليه حكومة.

 و خل منزله اها.

اص قال ابن شبة: هاذا حاديث كثيار التخلايط، منكار االسانا ، ال يعار  صااحبه الاذ  رواه عان ابان 
 أبي ذئب، وأما ابن أبي ذئب ومن فوقه ف قوياء اها

 ومن شواهده:

* حدانا حيان بن بشر قال، حدانا يحياى بان آ م، عان أباي بكار بان عياال، عان المأيارة قاال: لماا 
ن عثماان رضاي ان عناه رأوا راكباا يعاارر الطرياق فارتاابوا، ف خاذوه ففتشاوه فلاص رجش أهل مصر عا

يجدوا شياا، فقال رجل منهص: لعل حاجتكص في الشنة، فنظروا فإذا كتا  إلاى ابان أباي سارح فياه: 
إذا قدم عليك فالن وفالن فاضر  أعناقهص، فرجعوا فقالوا: هذا خاتمك على هذا الكتا ، أفهذا 

  من التوبة  

 قال: ما كتبته وال أمرت به، وحلف، قالوا: خاتمك عليه 

 –مروان أو حمران  -قال: خاتمي مش فالن 

 قالوا: فإنا نتهمك فاخرج عن الوالية حتى نولي غيره،

 قال: أما المال فولوه من شاتص، وأما الصالة فما كنت ألخلش سرباالً ألبسنيه ان.

 الة وآخر على المال، فحصروه حتى قتلوه.قالوا: ال يستقيص أن يكون رجل على الص

 (264/ ص  2)ج  -أنسا  األشرا  
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وحدانا هشام بن عمار الدمشقي حادانا محماد بان عيساى بان ساميشح عان محماد بان أباي ذئاب عان 
 الزهر  عن سعيد بن المسيب قال:

ن يحاب لما ولي عثمان كره واليته نفٌر من أصحا  رسول ان صلى ان علياه وسالص ألن عثماان كاا
قومه، فولي الناأ اانتي عشرة حجة وكان كثيراً ما يولي من بني أمية من لص يكن له مش النباي صالى 
ان عليااه وساالص صااحبه، فكااان يجاايء ماان أمرائااه مااا ينكااره، أصااحا  محمااد صاالى ان عليااه وساالص 

لاى عباد وكان يستعتب فيهص فال يعزلهص، فلما كان في الست األواخار اسات ار ببناي عماه فاوالهص وو 
ان بن سعد بن أبي سرح مصر فمكث عليهص سنين فجاء أهل مصر يشاكونه ويتظلماون مناه، وقاد  
كانت من عثماان قبال هناات إلاى عباد ان بان مساعو  وأباي ذر وعماار بان ياسار، فكاان فاي قلاو  
هذيل وبني زهرة وبني غفار وأحالفها من غضب ألبي ذر ما فيها، وحنقت بنو مخازوم لحاال عماار 

ياسر، فلما جاء أهل مصر يشكون ابن أبي سرح كتب إليه كتاباً يتهد ه فيه، ف بى أن ينز  عما بن 
نهاه عثمان عنه وضر  بعض من كان شكاه إلى عثمان من أهل مصار حتاى قتلاه، فخارج مان أهال 
مصر سبعمائة إلى المدينة فنزلوا المسجد وشكوا ما صانش بهاص ابان أباي سارح فاي مواقيات الصاالة 

 ا  محمد،إلى أصح

 فقام طلحة إلى عثمان فكلمه بكالم شديد،

 وأرسلت إليه عائشة رضي ان تعالى عنها تس له أن ينصفهص من عامله،

وقاال لاه: إنماا يسا لك القاوم رجاالً مكاان  -وكاان ماتكلص القاوم  -و خل عليه علّي بن أباي طالاب 
حق فانصافهص مناه، فقاال لهاص:  رجل وقد ا عوا قبله  ماً فاعزله عنهص وأقِض بينهص فإن وجب عليه

اختاااروا رجااالً أوليااه علاايكص مكانااه، ف شااار الناااأ علاايهص بمحمااد باان أبااي بكاار الصااديق، فقااالوا: 
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اسااتعمل علينااا محمااد باان أبااي بكاار، فكتااب عهااده علااى مصاار ووجااه معهااص عاادًة ماان المهاااجرين 
 واألنصار ينظرون فيما بينهص وبين ابن أبي سرح.

 نذكرها مش الكالم على إسنا ها(.)قلت: لص يذكرها كاملة وس

 ( في إنكار إيواء الحكص وقتل الحمام..264/ ص  2)ج  -أنسا  األشرا  

حاداني محمااد بان سااعد عان الواقااد  عان محمااد بان عبااد ان عان الزهاار  عان سااعيد بان المساايب 
الناا قال: خطب عثمان ف مر بذبح الحمام وقال: إن الحمام قد كثر فاي بياوتكص حتاى كثار الر مناي ون

 بعضه، فقال الناأ: ي مر بذبح الحمام، وقد آوى طر اء رسول ان صلى ان عليه وسلص.

 (.1214/ ص  4)ج  -ومن شهد رواية ابن المسيب ما رواه ابن شبة في تاريا المدينة 

حدانا القعنبي قال، حدانا سليمان بن بالل، عن يحيى ابن سعيد قال، سمعت ساعيد بان المسايب 
فلص يبق من أصحا  بدر أحد، ااص وقعات الفتناة  -يعني فتنة عثمان  -لفتنة االولى يقول: وقعت ا

فلااص يبااق ماان أصااحا  الحديبيااة أحااد، وأنااى وقعاات الثالثااة لااص ترتفااش  -يعنااي فتنااة الحاارة  -الثانيااة 
 وبالناأ طباخ اها

 (1214/ ص  4)ج  -تاريا المدينة 

ابان ساعيد قاال، سامعت ساعيد بان المسايب  انا القعنبي قال، حدانا سليمان بن باالل، عان يحياى 
فلص يبق من أصحا  بدر أحد، ااص وقعات الفتناة  -يعني فتنة عثمان  -يقول: وقعت الفتنة االولى 

فلااص يبااق ماان أصااحا  الحديبيااة أحااد، وأنااى وقعاات الثالثااة لااص ترتفااش  -يعنااي فتنااة الحياارة  -الثانيااة 
 وبالناأ طباخ اها

 (1214/ ص  4)ج  -تاريا المدينة 
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انا زهير بن حر  قال، حدانا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قاال:  
 وقعت فتنة الدار بمثله

 

 التعليق:

 تتبعوا أخبار عمار في هذه الرواية..

 وانتظروا ما بعدها..

 

 (89/ ص  2)ج  -العقد الفريد 

 ومن حديث األعمش ي رويه أبو بكر بن أبي شيبة قال:

  ن عنثمان ع ْيبه وما يا ْنقص الناأن عليه في صحيفة، اص قالوا: م ن يذهب بها إليه ك تب أصحا

 قال عٌمار: أنا. فذهب بها إليه.

 فلما قرأها قال: أرغِص الّلهن أنفك.

 قال: وأنف أبي بكر وعمر.

 قال: فقام إليه فو طاه حتى غنشى عليه.

ختر إحدى االث: إما أن تا ْعفاو، هاماا أن ت خاذ اص ندم عثمان وبعث إليه طلحة والزُّبير يقوالن له: ا
 األْرل، وإما أن تا ْقت ص. فقال: والّله ال قبلتن واحدة منها حتى ألقى ان.
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 قال أبو بكر: فذكرتن هذا الحديث للح سن بن صالح، فقال: ما كان على عنثمان أكثرن مما صنش

 

 التعليق:

 في أمر عمار يصح قول الحسن بن صالح بن حي..

 في تلك المعايب وأألخطاء أين ذهبت  لكن

 

 

 

 وابن عبد ربه كان في األ نلس وال يستطيش أن يقول كل التفاصيل في  ولة األمويين..

 

 (..211/ ص  2)ج  -ومنها ما رواه البالذر  في أنسا  األشرا  

 ويقال إن المقدا  بن عمرو وعمار بن ياسر وطلحة والزبير فاي عادة مان أصاحا  رساول صالى ان
عليه وسالص كتباوا كتابااً عاد وا فياه أحاداث عثماان وخوفاوه رباه وأعلماوه انهاص موااباوه إن لاص يقلاش، 

 ف خذ عمار الكتا  وأتاه به، فقرأ صدراً منه فقال له عثمان: أعلي تقدم من بينهص 

 فقال عمار: ألني أنصحهص لك،

 فقال: كذبت يابن سمية،
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 فقال: وأنا وان ابن سمية وابن ياسر،

مر غلماناً له فمدوا بيديه ورجليه اص ضربه عثماان برجلياه وهاي فاي الخفاين علاى ماذاكيره ف صاابه ف 
 الفتق، وكان ضعيفاً فأشي عليه.

 

 (211/ ص  2)ج  -وفي أنسا  األشرا  

وقاد قياال أيضااً إن عثمااان مار بقباار جدياد فساا ل عنااه فقيال قباار عباد ان باان مساعو ، فأضااب علااى 
إذ كااان المتااولي للصااالة عليااه والقيااام بشاا نه، فعناادها وطااىء عماااراً حتااى  عمااار لكتمانااه إياااه موتااه

 أصابه الفتق

 وفي تاريا ابن شبة:

، 1/1131ضر  عمار بن ياسر حتى أغمي عليه وأصبح ال يستمساك بولاه )تااريا عمار بان شابة 
1133  ،1388) 

 وكان الذ  تولى ضربه حاشية عثمان ورأسهص مروان بن الحكص

 عثمان كان عاجزاً عن كبح جماح ومظالص الطلقاء وأبنائهص، فرأى الثوار أن

 بل في الرواية األخيرة أن الذ  تولى ضربه عثماننفسه

 ألنه أنكر عليه تولية بني أمية.

 عثمان يقول لعمار )وليتهص على رغص أنف من رغص(
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 (1/1388)تاريا ابن شبة 

 

 رواية سالص بن ابي الجعد:

 (412/ ص  1)ج  -مسند أحمد 

 

اا ن ا اْلق اِسصن  اا ن ا ع ْبدن الصَّم ِد ح دَّ ا ِنى أ ِبى ح دَّ اا ن ا ع ْبدن اللَِّه ح دَّ اا ن ا ع ْمارنو  -يا ْعنِاى ابْان  اْلف ْضاِل  -ح دَّ ادَّ ح 
:  ْبنن منرَّة  ع ْن س اِلِص ْبِن أ ِبى اْلج ْعِد ق ال 

اارن بْانن ي اِسارح فا ق اال  ِإن اى  - علياه وسالصصالى ان-  ع ا عنْثم انن ن اساً ِمْن أ ْصح اِ  ر سنوِل اللَِّه  ِفايِهْص ع مَّ
اْدتنكنصن اللَّاه  أ تا ْعل مناون  أ نَّ ر سناول  اللَّاِه  ِإن اى أنِحابُّ أ ْن ت ْصادنقنوِنى ن ش    -صالى ان علياه وسالص-س ائِلنكنْص و 

 ع ل ى س اِئِر قانر ْيشح  ك ان  يانْؤِارن قانر ْيشاً ع ل ى س اِئِر النَّاِأ و يانْؤِارن ب ِنى ه اِشصح 

 ف س ك ت  اْلق ْومن 

 ِهْص فا ق ال  عنْثم انن ل ْو أ نَّ بِي ِدى م ف اتِيح  اْلج نَِّة أل ْعط ْيتانه ا ب ِنى أنم يَّة  ح تَّى ي ْدخنلنوا ِمْن ِعْنِد آِخرِ 

انكنم ا ع نْ  با ْلتن م ش  ر سنوِل اللَِّه  -يا ْعِنى ع مَّاراً  -هن فا با ع ث  ِإل ى ط ْلح ة  و الزُّبا ْيِر فا ق ال  عنْثم انن أ ال  أنح د  -أ قاْ
تَّااى أ ت ااى ع ل ااى أ بِيااِه و أنم ااِه و ع ل ْيااِه يانع ااذَّبنون   -صاالى ان عليااه وساالص اااِء ح  آِخااذاً بِي ااِدى نا ت م شَّااى ِفااى اْلب ْطح 

ا   فا ق ال  أ بنو ع مَّارح ي ا ر سنول  اللَِّه الدَّْهر  ه ك ذ 

 «اْصِبْر »  -صلى ان عليه وسلص-النَِّبىُّ  فا ق ال  ل هن 

 «اللَّهنصَّ اْغِفْر آلِل ي اِسرح و ق ْد فا ع ْلت  » انصَّ ق ال  
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 التعليق:

 هذا عثمان يفصح أنه يؤار بني أمية ب ألموال..

 ولص يكن النبي )ص( يؤار بني هاشص وإنما هناه الخمس ... وهذا موضو  منفصل..

 

 الطبر :

 (:2ان بن محمد عن أبيه ) رواية عبد

 قال محمد بن عمر وحداني عبدان بن محمد عن أبيه قال:

كان محمد بن أبي بكر ومحمد بن أباي حذيفاة بمصار يحرضاان علاى عثماان فقادم محماد بان أباي 
 بكر وأقام محمد بن أبي حذيفة بمصر

أنهااص يرياادون فلمااا خاارج المصااريون خاارج عباادالرحمن باان عااديس البلااو  فااي خمساامائة وأظهااروا 
العمرة وخرجوا في رجب وبعث عبدان بن سعد رسوال سار إحدى عشرة ليلاة يخبار عثماان أن ابان 
عاديس وأصاحابه قاد وجهااوا نحاوه وأن محماد بان أبااي حذيفاة شايعهص إلاى عجاارو  ااص رجاش وأظهاار 

ساار محمد أن قال خرج القوم عمارا وقال في السر خرج القوم إلاى إماامهص فاإن ناز  وإال قتلاوه و 
 القوم المنازل لص يعدوها حتى نزلوا ذا خشب
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وقااال عثمااان قباال قاادومهص حااين جاااءه رسااول عباادان باان سااعد هااؤالء قااوم ماان أهاال مصاار يرياادون 
بزعمهص العمرة وان ما أراهص يريدونها ولكن الناأ قد  خل بهاص وأسارعوا إلاى الفتناة وطاال علايهص 

كان طاال علايهص مكاان كال ياوم بسانة مماا يارون مان   عمر  أما وان لان فارقتهص ليتمنون أن عمر 
 الدماء المسفوكة واإلحن واألارة الظاهرة واألحكام المأيرة

قال فلما نزل القاوم ذا خشاب جااء الخبار أن القاوم يريادون قتال عثماان إن لاص يناز  وأتاى رساولهص 
 إلى علي ليال وإلى طلحة وإلى عمار بن ياسر

ى علي كتابا فجاؤوا بالكتا  إلى علاي فلاص يظهار علاى ماا فياه وكتب محمد بن أبي حذيفة معهص إل
 فلما رأى عثمان ما رأى جاء عليا فدخل عليه بيته فقال:

يابن عص إنه ليس لي متره وإن قرابتي قريبة ولي حق عظيص عليك وقد جاء ما ترى من هؤالء القوم 
ا أحاب أن تركاب إلايهص وهص مصابحي وأناا أعلاص أن لاك عناد النااأ قادرا وأنهاص يسامعون مناك ف نا

 فتر هص عني فإني ال أحب أن يدخلوا علي فإن ذلك جرأة منهص علي وليسمش بذلك غيرهص

 فقال علي عالم أر هص 

 قال على أن أصير إلى ما أشرت به علي ورأيته لي ولست أخرج من يديك

له فعال فقال علي إني قد كنت كلمتك مرة بعد مرة فكل ذلك نخرج فتكلص ونقول وتقول وذلك ك
 مروان بن الحكص وسعيد بن العاص وابن عامر ومعاوية أطعتهص وعصيتني

 قال عثمان فإني أعصيهص وأطيعك

 قال ف مر الناأ فركبوا معه المهاجرون واألنصار
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 قال وأرسل عثمان إلى عمار بن ياسر يكلمه أن يركب مش علي ف بى

يكلمه أن يركب مش علي قال فخارج ف رسل عثمان إلى سعد بن أبي وقاص فكلمه أن ي تي عمارا ف
سعد حتى  خل على عمار، فقال يا أبا اليقظان أال تخرج فيمن يخرج  وهذا علاي يخارج فااخرج 

 معه وار   هؤالء القوم عن إمامك فإني ألحسب أنك لص تركب مركبا هو خير لك منه

انطلاق  فقاال -وكاان مان أعاوان عثماان -قال وأرسل عثمان إلى كثيار بان الصالت الكناد   -
 –في إار سعد فاسمش ما يقول سعد لعمار وما ير  عمار على سعد اص ائتني سريعا 

قال فخرج كثير حتى يجد سعدا عناد عماار مخلياا باه فا لقص عيناه جحار الباا  فقاام إلياه عماار وال 
يعرفه وفي يده قضيب ف  خل القضيب الجحر الذ  ألقمه كثير عينه ف خرج كثير عينه من الجحر 

برا متقنعااا فخاارج عمااار فعاار  أاااره ونااا ى يااا قلياال اباان أم قلياال أعلااي تطلااش  وتسااتمش وولااى مااد
حديثي  وان لو  ريت أناك هاو لفقا ت عيناك بالقضايب فاإن رساول ان صالى ان علياه وسالص قاد 
أحل ذلك اص رجش عمار إلى سعد، فكلمه سعد وجعال يفتلاه بكال وجاه، فكاان آخار ذلاك أن قاال 

عنه أبادا ، فرجاش ساعد إلاى عثماان فا خبره بقاول عماار فااتهص عثماان ساعدا أن  عمار وان ال أر هص
 يكون لص يناصحه ف قسص له سعد بان لقد حرر، فقبل منه عثمان

 قال وركب علي عليه السالم إلى أهل مصر فر هص عنه فانصرفوا راجعين.

 هل كان عمار يرى قتل عثمان  :

 

ار   (41/  1) -في المعجاص الكبيار للطبراناي  ار  ، ح ْفاصن بان عنم  اا ن ا أ بناو عنم  ادَّ ِليف اة  ، ح  اا ن ا أ بناو خ  ادَّ ح 
ااْعِبي  ، ق ااال  : ل ِقااي  م ْساارنوٌق  الِااٌد ، ع ااِن الشَّ اا ن ا منج  اادَّ اانن باان أ بِااي ج ْعف اارح ، ح  اا ن ا اْلح س  اادَّ اْلح ْوِضاايُّ ، ح 
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ْلااتنْص عنثْ  ْلتنمنااوهن األ ْشااتا ر  ، فا ق ااال  م ْساارنوٌق لر ْشاات ِر : قا تا  ااان    ، ق ااال  : نا ع ااْص ، ق ااال  : أ م ااا و اللَّااِه ل ق ااْد قا تا  م 
ااٌر م ْسارنوقًا اارًا ر ِضاي  اللَّاهن ع ْناهن ، ف ا  ت ى ع مَّ ، فا ق اال  :  ص وَّاًما قا وَّاًما ، ق ال  : ف ااْنط ل ق  األ ْشاتا رن ف ا  ْخبا ر  ع مَّ

ْلتنمناوهن ص اوَّاًما قا وَّاًماا ، فا ق اال  و اللَِّه ل ينْجل د نَّ ع مَّاٌر ، و ل ينس يا   ر نَّ أ ب ا ذ رٍّ ، و ل ي ْحِمي نَّ اْلِحم ى ، و تا قنولن : قا تا 
اْيِن ، م اا ع ااقا ْبتنْص ِبِمثْاِل م اا عناوِقْبتنْص بِاِه ، و م اا  ص ابا ْرتنْص فا هناو  ل هن م ْسرنوٌق : فا و اللَِّه م ا فا ع ْلتنْص و اِحاًدا ِماْن اِْنتا 

ااٌر لِل ياْ انِيَّااٌة ِمْثاال  خ  ااْعِبيُّ : و م ااا و ل ااد ْت ه ْمد  ااًرا ، ق ااال  : و ق ااال  الشَّ ااهن ح ج  ااا أْلق م  صَّاااِبرِين  ، ق ااال  : ف ك   نَّم 
.اها  م ْسرنوقح

 التعليق:

والنصااب هنااا  -.. -قباال توبتااه –لكاان هااذه ماان منكاارات مجالااد.. والشااعبي ناصاابي يماادح ناصاابياً 
هذا يدل على أن عمار يرى قتل عثمان، وأن الرواة النواصب وإن صحت الرواية ف -ذلك الخفيف

 أخفوا حجة عمار...

فإنما يتصر  ب مر عمار بن ياسر لرحا يث التي  -لو صح أنه اعتر  بقتل عثمان  -وأن األشتر 
 تؤكد ب نه في الفتنة على حق ولحديث ) اهتدوا بهد  عمار(..

 فهذه إ انة لعثمان أكثر منها إ انة لعمار..فإن كان عمار قد قتل عثمان أو شاره في قتله 

ألن حديث ) اهتادوا بهاد  عماار( وحاديث ) إذا اختلاف النااأ فاابن سامية ماش الحاق( أقاوى مان 
 ذلك الحديث الموضو  ) حديث القميص( الذ  وضعه أهل الجبر النواصب،

 مش أنه لص يصح عند  أن عماراً شاره في قتل عثمان،

 ن كطلحة وعائشة وعبد الرحمن بن عو ،إنما اآلمرون بقتله آخرو 

 وهذه الرواية تجعل عماراً ممن يرى قتل عثمان وهذا محتمل لوال ضعف مجالد.
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 وأما مسروق بن األجد  فال ياسو  عماراً وال األشتر..

 كان من عمال معاوية على السلسلة..

 وخذل الحسين... وخذل علياً من قبل..

 ي، غفر ان له.ورو  عنه التوبة من التخلف عن عل

 

 عمار ال يرى القو  من  م عثمان:

 

 (41/  1) -المعجص الكبير للطبراني 

ال م ة  ، ع اْن من  اا ن بان س  اا ن ا ح مَّ ْيدح الطَّوِيلن ، ح دَّ اا ن ا أ ْحم دن بن ي ْحي ى بن حنم  ِليف ة  ، ح دَّ اا ن ا أ بنو خ  ح مَّاِد ح دَّ
ْعن ا ِفي   اِر م ْخر م ة  با ْعد م ا قنِتل  عنْثم انن  بن ع ْمرحو ، ع ْن أ بِيِه ، ع ْن ج د هِ  ع ْلق م ة  بن و قَّاصح ، ق ال  : اْجت م 

يْاف ااة  : ِإنَّااا م ااْن ب ايا ع ن ااا ِمااْنكنْص ف ِإنَّااا ال  ْهااِص باان حنذ  ع ااة  ، فا ق ااال  أ بنااو ج  ياْ ن حنااولن  نون  ر ِضااي  اللَّااهن ع ْنااهن ننرِياادن اْلبا 
اا ْهااصح : ي ااا ابْاان  سناام يَّة  و اللَّااِه ِقص اااصح ، فا ق ااال  ع مَّ ااان  ف ااال ، فا ق ااال  أ بنااو ج  ارن باان ي اِساارح : أ مَّااا ِمااْن   ِم عنْثم 

ِم عنْثم ان  ر ِضي  اللَّهن ع ْنهن ف اْنص ر فنوا يا ْوم ِاذح ع نْ  ع ةح. ل تانق ا  نَّهن ِمْن ج ل د اتح جنِلْدتا ه ا ، و ال يانق ا ن ِلد   غ ْيِر با ياْ
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 يق:التعل

 أبو الجهص هذا من الطلقاء ال علص له بالفقه

 إنما يتكلص عصبية وجاهلية..

 أما عمار بن ياسر فصحابي فقيه..

فيحتمل أنه يرى  م عثمان وسائر من قتل فاي تلاك الفتناة هادر، وهاذا  -إن صح الخبر  -وعمار 
 رأ  أهل بدر كما ذكر الشافعي في ) با  قتال أهل البأي من كمتابه األم(..

وهناه تفسير ضعيف وهو أن عمار بن ياسر يرى أنه صدرت مان عثماان مظاالص يساتحق بهاا القتال 
 ألن من تلك المظالص قتل نيار بن عيار األسلمي وحماية القتلة ..الا

 (:698/ ص  9)ج  -وفي مصنف ابن أبي شيبة 

جال مان أهال قال وحدانا أباو بكار قاال حادانا عفاان قاال حادانا أباو محصان أخاو حماا  بان نميار ر 
 واسط ، قال : حدانا حصين بن عبد الرحمن قال حداني جهص رجل من بني فهر ، قال :

أنا شاهد هذا االمر ، قال : جاء سعد وعمار ف رسلوا إلى عثمان إن أتيناا ، فإناا نرياد أن ناذكر لاك 
وميعا كص يوم  أشياء أحداتها أو أشياء فعلتها ، قال : ف رسل إليهص أن انصرفوا اليوم ، فإني مشتأل 

 كذا وكذا حتى أشرن ، قال أبو محصن : أشرن : أستعد لخصومتكص

قااال : فانصاار  سااعد وأبااي عمااار أن ينصاار  ، قالهااا أبااو محصاان ماارتين ، قااال : فتناولااه رسااول 
 عثمان فضربه ، قال : فلما اجتمعوا للميعا  ومن معهص قال لهص عثمان ما تنقمون مني  
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را ، قاال : قاال عثماان : جااء عثماان : جااء ساعد وعماار ف رسالت قاالوا : نانقص علياك ضاربك عماا
إليهما ، فانصر  سعد وأبى عمار أن ينصر  ، فتناوله رسول من غير أمر  ، فو ان ما أمرت وال 

 رضيت ، فهذه يد  لعمار فيصطبر ، قال أبو محصن : يعني : يقتص ...

 الا

 

 

 مما صح من غير هذا الطريق.. والرواية فيها ما ينكر .. لكن قصة عثمان وعمار

 

 (216/ ص  2)ج  -أنسا  األشرا  

حداني روح بن عبد المؤمن المقرىء وأحماد بان إباراهيص الادورقي قااال: حادانا بهاز بان أساد حادانا 
حنصين بن نمير عن جهيص الفهر  قال: أنا حاضر أمر عثمان، قال: فجاء سعد وعمار ومعهما إلاى 

 ن: إنا نريد أن نذاكره أشياء أحداتهابا  عثمان ف رسلوا إلى عثما

 ف رسل إليهص: إني مشأول عنكص اليوم فانصرفوا يومكص وعو وا يوم كذا

 فانصر  سعد ولص ينصر  عمار، وأعا  الرسول إلى عثمان، فر  عليه مثل القول األول،

 ف بى أن ينصر  فتناوله رسول عثمان،

 علّي  فلما اجتمعوا للميعا  قال لهص عثمان: ما تنقمون
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 قالوا: أول ذلك ضربك عمارًا،

 فقال: تناوله رسولي بأير رضائي وأمر ، وذكر كالماً بعد ذلك اها.

 

 (211/ ص  2)ج  -أنسا  األشرا  

 حدانا عباأ بن هشام بن محمد عن أبي مخنف في إسنا ه قال:

هلااه، كااان فااي بياات المااال بالمدينااة ساافط فيااه حلااي وجااوهر ف خااذ منااه عثمااان مااا حلااى بااه بعااض أ
ف ظهر الناأ الطعن عليه في ذلك وكلموه فيه بكالم شديد حتى أغضبوه، فخطاب فقاال: لن خاذن 

 حاجتنا من هذا الفيء وإن رغمت أنو  أقوام،

 فقال له علي: إذاً تمنش من ذلك ويحال بينك وبينه،

 وقال عمار بن ياسر: أشهد ان أن أنفي أول راغص من ذلك،

 تكاء تجترئ  خذوه،فقال عثمان: أعلي يا بن الم

 ف خذ و خل عثمان فدعا به فضربه حتى غشي عليه

اص أخرج فحمل حتى أتي به منزل أم سلمة زوج رسول ان صلى ان علياه وسالص فلاص يصال الظهار 
 والعصر والمأر ، فلما أفاق توض  وصلّى وقال: الحمد ن ليس هذا أول يوم أوذينا فيه في ان؛

 المأيرة المخزومي وكان عمار حليفاً لبني مخزوم وقال هشام بن الوليد بن

موقف الصحابة في فتنة عثمان

317 لالطالع على مقاالت واخبار الشيخ حسن المالكي وكتبه وابحاثه على 
www.al-maliky.com



فقال: يا عثمان أما علّي فاتقيته وبني أبيه، وأما نحن فاجترأت علينا وضربت أخانا حتى أشفيت به 
 على التلف، أما وان لان مات ألقتلن به رجالً من بني أمية عظيص السرة،

قساريتان، وكانات أماه وجدتاه قساريتين مان  فقال عثمان: وإنك لها هناا ياا بان القسارية، قاال ف نهماا
 بجيلة، فشتمه عثمان وأمر به ف خرج، ف تى أم سلمة وإذا هي غضبت لعمار،

وبلغ عائشة ما صنش بعمار فأضبت وأخرجت شعرًا من شعر رسول ان صالى ان علياه وسالص واوبااً 
شاعره واوباه ونعلاه ولاص يبال من ايابه ونعاًل من نعاله اص قالات: ماا أسار  ماا تاركتص سانة نبايكص وهاذا 

 بعد، فأضب عثمان غضباً شديداً حتى ما  رى ما يقول،

 فالتج المسجد وقال الناأ سبحان ان سبحان ان؛

وكان عمرو بن العاص واجداً على عثمان لعزله إياه عن مصر وتوليته إياها عبد ان بن سعد بن أباي 
 سرح، فجعل يكثر التعجب والتسبيح،

صااير هشااام باان الوليااد وماان مشااى معااه ماان بنااي مخاازوم إلااى أم ساالمة وغضاابها لعمااار وبلااغ عثمااان م
 ف رسل إليها: ما هذا الجمش 

 ف رسلت إليه:    ذا عنك يا عثمان وال تحمل الناأ في أمره على ما يكرهون.

 واستقبح الناأ فعله بعمار، وشا  فيهص، فاشتد إنكارهص له.اها

 

 التعليق:

 ن أبا مخنف لوط بن يحيى رحمه ان أترون اآلن لماذا يضعفو 
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 ألنه يجعل الجميش يفهمون التاريا 

 

 انظروا كيف روى لكص القصة جميعاً في مكان واحد..

 ف صبحت تاريخاً مفهوماً..

 بعد أن قطعها أهل الحديث والتاريا عشرين مقطعاً..
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