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 بي طالبَأام من خالفة علي بن زبري بن العوَّموقف ال

 ) رضي اهلل عنهما(  

    د. عدنان شعبان عبد م.

 28/10/2019 تأريخ القبول:       8/9/2019 تأريخ التقديم:
 المستخلص:

يعد عصر صدر االسالم والدولة األموية من العصور المهمة في التاريخ         
شهده من انجازات عسكرية وحضارية وأحداث وتطورات جمة العربي االسالمي ، لما 

انعكست على واقع األمة ، وأدخلها في خالفات سياسية وصلت ذروتها في خالفة 
، والتي انغمس  ()وامتدت لتشمل خالفة علي بن ابي طالب  ()عثمان بن عفان 

رًا واضحًا في كان له دو  الذي ()فيها عديد من الصحابة لعل منهم الزبير بن العوام 
تلك األحداث ، وقد جاء هذا البحث ليعطي لمحة عن دور الزبير في تلك األحداث 
التي مرت بها األمة ، وكانت البداية بإعطاء نبذة عن شخصية الزبير ومن َثم انجرافه 

، ونعني بها معركة الجمل  ()بالمشاكل التي واجهت الخليفة علي بن ابي طالب 
 . ()بحياة الزبير بن العوام  المشهورة والتي أودت

 أسمه ونسبه : – 1
، ينسب  (1)هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب 
، وأمه  (1)الى بني أسد بن عبد العزى احدى العشائر التي تكونت منها قبيلة قريش 

                                                 

  الموصل/ جامعة اآلدابقسم التاريخ/كلية . 
 –منيننع الزهننري ط الطباننات الكبننرى ، دار صننادر ، ) بيننروت  ( ابننن سننعد ، محمنند بننن سننعد بننن1)

؛ ابن خياط ، ابو عمرو خليفة ط الطباات ، تحايق ط سنهيل زكنار ، )  100/ 3م ( ، ج  1957
 . 30/  1م ( ، ق  1966 –دمشق 
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زبير بن عبد المطلب صفية بنت عبد المطلب وهي من أسمته بالزبير نسبة الى أخيها ال
 . (2)الذي عرف بشاعته ومكانته في قومه 

 مولده ونشأته : – 2
، عاش طفولته يتيمًا في (3)، وال ُيعلم سنة والدته على وجه التحديد ولد الزبير في مكة

 .(4)كنف أمه صفية بنت عبد المطلب ، وقد تكفل عمه نوفل بن خويلد بمعيشته 
 إسالمه : – 3
فترة مبكرة جدًا من ظهور االسالم ، فهو من المسلمين األوائل الذين  أسلم الزبير في 

، اذ أدت مكانة ابي  ()، وكان اسالمه على يد أبي بكر الصديق  (5)اعتناوا االسالم 
،  (6)وشخصيته المؤثرة دورًا في اقناع الزبير سريعا في االسالم  ()بكر الصديق 

كافة ، وتأتي معركة  التي قام بها الرسول  أسهم بشكل بننارز وفنننعال في الغزوات

                                                                                                                         

د . ت (  –( ابن حبيب ، أبو جعفر محمد ط المحبر ، تعليق ط ايلزة لينختن شنتبر ، ) بينروت 1)
 . 18، ص 

 2( الزبيري ، أبو عبداهلل مصعب بنن عبنداهلل ط نسنب قنريش ، تصنحيي ط ليفني بروفنسنال ، ط 2)
 . 235م ( ، ص  1976 –، ) مصر 

 –( أبننو نعننيم األصننفهاني ، أحمنند بننن عبنند اهلل ط حليننة األولينناء وطباننات األصننفياء ، ) بيننروت 3)
 . 89/  1م ( ، ج  1988

علننني ط امتننناع االسنننماع بمنننا للرسنننول منننن األبنننناء واألمنننوال ( المارينننزي ، تاننني الننندين أحمننند بنننن 4)
 . 16/  1م ( ، ج  1941 –والحفدة واالمتاع ، تحايق ط محمود محمد شاكر ، ) الااهرة 

د .  –( ابن هشام ، محمند عبند الملنك ط السنيرة النبوينة ، تحاينق ط مصنطفى السناا ، ) بينروت 5)
 .  269 – 267/  1ت ( ، ج 

جعفننر محمنند بننن جريننر ط تنناريخ الرسننل والملننوك ، تحايننق ط محمنند أبننو الفضننل  ( الطبننري ، ابننو6)
؛ البيهاننني ، أبنننو بكنننر أحمننند بنننن  317/  2د . ت ( ، ج  –ابنننراهيم ، دار المعنننارف ، ) الاننناهرة 

م ( ج  1969 –الحسين ط دالئل النبوة ، تحايق ط عبد الرحمن محمد عثمنان ، ) المديننة المننورة 
 . 165/ ص  2
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، كما حظي الزبير  (1)م ( في طليعة تلك الغزوات  623ه /  2بدر التي وقعت عام ) 
أكرم الناس  ()، فكان هو وعلي بن ابي طالب  بمكانة خاصة عند النبي محمد 

  .  (3)وهو عنهما راٍض  ، وقد توفي رسول اهلل  (2) عليه
 قف الزبير من خالفة علي بن ابي طالب ) رضي اهلل عنهما ( :مو  – 4
اوضاعها  اضطربت ثحي ةفي ظروف صعب ()بعد ماتل عثمان  المدينة تمر 

 ، الصحابة يدأيمر من وفلت زمام األ المدينةعلى  وسيطر الغوغاءوعمت الفوضى 
ن ك الرجل ، ألذل واخذ الناس يبحثون عن رجل يعيد زمام االمور الى نصابها فلم يجدأف

من تجاوز  ةا منها لما اصاب الخالفرو ونف بالخالفة وازهدقد كانوا  الصحابةاغلب 
ن عبد ذلك أل ةفلم يبق منهم اال اربع ()، وحتى الرجال الذين رشحهم عمر  وعدوان

اال  ةمن الست فلن يبقَ م (  652ه /  32) ة نند توفي سنننوف كان قننرحمن بن عننال
الزبير و د اهلل يسعد بن ابي وقاص وطلحة بن عبهم و  األربعة ءالهؤ تى ح، و  (4) أربعة

 ايعودو فيها ولم  وازهدقد كانوا ) رضي اهلل عنهم ( بن العوام وعلي بن ابي طالب 
سيف بن عمر  رواية، وتصف ة فيمن يختارون خليف المدينةهل أ فاحتاربها  ونيرغب

ميرها الغافاي بن أايام و  ةخمس () بعد ماتل عثمان المدينة تبايط )) الموقف  (*)
                                                 

شهداني ، عدنان شعبان عبد فرحان ط آل الزبير ودورهم في عصر صدر االسالم والدولنة ( الم1)
م ، ص  2006األمويننة ، أطروحننة دكتننوراه ) غيننر منشننورة ( ، كليننة اآلداب ، جامعننة الموصننل ، 

32 . 
( ابن عبد البر ، يوسف بن عبد اهلل ط االستيعاب في معرفة األصحاب ، تحايق ط علي محمند 2)

 . 514/  2د . ت ( ، ج  –، مكتبة النهضة ، ) الااهرة البجاوي 
( ابنن قتيبنة ، أبننو محمند عبنند اهلل بنن مسنلم النندينوري ط المعنارف ، تحايننق ط ثنروت عكاشننة ، ) 3)

 . 220م ( ، ص  1969 –الااهرة 
 . 236( ابن قتيبة ط المعارف ، ص 4)

عدي الكنوفي ، اشنتهر وتننوفي هنو سنيف بنن عمننر االسندي ويانال التميمنني البرجمني ويانال السنن)*( 
م ( ، قنال  796ه /  180م ( وياال سنة )  815ه /  200في بغداد في خالفة الرشيد سنة ) 

منا ينأتي ط )) كنان  255/  2م ( ، ج  1963 –عنه الذهبي في كتاب ميزان االعتندال ) الاناهرة 
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 ئختبيف مصريون علياً ال يأتيفال يجدونه ،  باألمرالى الايام  ميجيبه نون مستملحرب ي
ويطلب  ةبعد مر مرة منهم ومن ماالتهم  أعدهم وبر افاذا لاوه ب المدينةبحيطان  ذمنهم ويلو 

 ممن ماالته أم وتبر عدهافب حيث هو رسالً  فأرسلوا اليهالكوفيون الزبير فال يجدونه 
 . (1)((  ةبعد مر  ةمن ماالتهم مر  أذا لايهم تبر فإ ةحطلويطلب البصريين 

واهلها عاجزون عن العثور على رجل  ()ايام بعد ماتل عثمان  ةخمس المدينة توباي
من امرهم ال يدرون  ة، وباي المتمردون في حير  الخالفةعه بتولي منصب اقنايمكن 

يرضى ان يصبي  رجالً ا حاهم تنصيب امام وال بمادورهم ان يجدو ماذا يفعلون فليس من 
فاال المتمردون من اهل مصر  المدينةواخيرا اجتمع اهل  ()بعد ماتل عثمان  ةخليف

ونه نعيت رجالً  انظرواف ةعلى االم زوامركم جائ ةالشورى وانتم تعادون االمام انتم اهل
 . (2)لى بن ابى طالب نحن به راضون ع المدينةونحن لكم تبع فاال الجمهور من اهل 

 غواتفر  ئن لمفواهلل ل ناكم يومينلفاد اج المدينةونكم يا اهل ط )) دردون تممالفاال لهم 
 . (3) (( غدال واتعداثم افترقوا على ذلك و ... كثيرا  ساناأوطلحة والزبير و  ياً لناتلن غدا عل

) رضي اهلل لحة وعلي والزبير ومعهم ط المدينةهذا النص كيف ان اهل لنا من  ويتبين
ما يشاءون ويوجهون بهم الى ما  مالمتمردين يفعلون به ييدأب هنانهم جميعا ر عنهم ( 

 .ه اليهم ونوجهيعصيان اي امر  وأ ةيشاءون من دون ان يكون لهم خيار في موافا

                                                                                                                         

لنضننر بننن حمنناد اخبنناري عننارف فنني التننأريخ روى عننن جبننارة بننن المغلننس وابنني معمننر الاطيعنني وا
د . ت (  –العتكي وجماعة (( ، وقال عنه ابن حجر في كتابنه تارينب التهنذيب ) المديننة المننورة 

ما يأتي ط )) سيف بن عمر التميمي صناحب كتناب النردة ويانال لنه العنبني ويانال  344/  1، ج 
 غير ذلك الكوفي ، ضعيف في الحديث عمده في التأريخ (( .

، )  3لفتنننة ووقعننة الجمننل ، جمننع وتصنننيف أحمنند راتننب عمننروش ، ط ( ابننن عمننر ، سننيف ط ا1)
 . 91م ( ، ص  1980 –بيروت 

( ابن االثير ، ابو الحسن عز الدين علي بن محمد الجزري ط الكامل في التاريخ ، دار صادر 2)
 . 192/  3م ( ، ج 1965 –، دار بيروت للطباعة والنشر ، ) بيروت 

 . 93الجمل ، ص  ( ابن عمر ط الفتنة ووقعة3)
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ن م ةمدينأهل التفق عليه ا اوعرضوا عليه م () الى علي المدينةوعندما جاء اهل 
أن من  خيراً  ني اكون وزيراً إال تفعلوا فط )) لهم   وقال للمسلمين رفض ةخليف يحهشر ت

 تيفي المسجد فان بيعففاعلين حتى نبايعك قال ب نواهلل ما نح واوقال (1) (( اكون اميراً 
 هبايع مثطلحة  هيعاب نرضا من الناس فكان اول م ىاال عل كونوال ت اً ال تكون خفي

(( بايعك نل ب تما بايعتكما فااالببن احوا عانيتبايان  مااحببت)) ان ط الزبير فاال لهما 
در ب ألهلليس ذلك لكم انما ذلك ط قال لهم  () اخرى ان علياً  رواية، وفي  (2)
ثم بايعه المهاجرون  افبايعو  وافاقبل؟ اين طلحة والزبير وسعد ط ))  فاال واعباييل

 . (3) (( الناس ةواالنصار ثم عام
 ابايع( رضي اهلل عنهما ) الذكر تبين لنا ان طلحة والزبير  ينفتالروايتين االتين ومن ها
 ةالبيع اه كان قد عرض عليهمر خر بدو هو اآل هوان عةعن رضا منهما وقنا () علياً 

اما انا ط ))  في رواية أخرى ما نصهه ، فاد روى الطبري اعيذلك وبا الكنهما رفض
ابسط يدك ط طلحة لجاء فاال  ن علياً ط إياول  شهد اني سمعت محمد بن سيرينفأ

ي يده علسط لبانت احق وانت امير المؤمنين فابسط يدك ف ؟ فاال طلحة طالبايعك 
 . (4)(( فبايعه 
 عكد ما ذكره الطبري من ان الزبير بايفي كتابه المنسوب إليه تؤ  رواية ابن قتيبةويذكر 
ر فحمد اهلل واثنى ننننثم قام الزبيط )) ر حيث ياول ننننوطيب خاط ةعن قناع () علياً 

اورنا نننشت دذهب بها الهدى وقاورى فنننننال ايها الناس ان اهلل قد رضي لكم الشنننعليه ثم ق
 . (5)(( وه ننننبايعف لياً نننرضينا عننف

                                                 

 .  427/  4( الطبري ط تاريخ الرسل والملوك ، ج 1)
 .  427/  4( الطبري ط المصدر نفسه ، ج 2)
( ابنن عبند ربنه ، ابنو عمننر أحمند بنن محمند ط العاند الفرينند ، تحاينق ط أحمند أمنين واحمند الننزين 3)

 . 310/  4ج م ( ،  1962 –وابراهيم االبياري ، مكتبة النهضة المصرية ، ) الااهرة 
 . 434/  4( الطبري ط تاريخ الرسل والملوك ، ج 4)
 . 46/  1م ( ، ج  1963 –، ) الااهرة  3( االمامة والسياسة ، مطبعة البابي الحلبي ، ط 5)
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منهم من له قدم صدق  ةوخاص رسول اهلل  ةبن سعد فيذكر اجتماع صحابااما 
 () علي ةعلى بيع بالمدينة باي من اصحاب رسول اهلل من مفي الدين  وساباة

 بالخالفةماتل عثمان  من يوم بالمدينة ()لعلي بن ابي طالب  يعط )) بو حيث قال 
وغيرهم  من اصحاب رسول اهلل  بالمدينةوجميع من كان ... بير والز فبايعه طلحة 

ي لاتفي اليوم ال () ايعوا علياب الصحابةالتي تذكر ان  الوحيدة الروايةهذه ، و  (1)(( 
ماتل عثمان من ايام  ةتمت بعد خمس ةفمن المعروف ان البيع ()من ماتل عثمان 

() لعلي  الصحابةلب أغبيعة الزبير وطلحة و  وهمن ذكرها  اوان ما يهمن()  من
 ة أو اكراه .دون اي معارض

ر لعلي بن ابي طالب ن طلحة والزبيم هذه الروايات التي تؤكد بيعة كل وفي ماابل
()  ابعض المصادر روايات تشير الى انهما كان ت، فاد اورد بالخالفةجميعا 

فاد  ()عثمان  ىه مكرهين من قبل الخارجين علاعيانهما باو لهم  ةمترددين في البيع
الزبير وطلحة الى  فأرسل،  () ياً علعوا ين الناس باط )) إتاول  روايةاورد الطبري 

سل سيفه وقال واهلل و  خعينالفاام اليه مالك بن االشتر  طلحة أفتلك ةالبيع الى افدعاهم
(( كذلك الزبير والناس  هين المهرب فبايعه وبايعاو  ةعناك فاال طلح جزنال وابايعن تل
(2) . 

 والكفاءة الادرةله من  ياً وان عل ()طلحة والزبير في بيعة علي  أوالسؤال هنا لماذا تلك
 فرهمو وا اً ، وانه اقدمهم اسالم رال ينك الحق مافي  والصالبةالنظر  ، وبعد والشجاعة

ليخلصها من هذه  ةاليس هذا الرجل الذي تبحث عنه االم (3) سباً ن مقربهأو  اً علم
؟  والدولنننة الخليفنننةردين على نننفعال الرعاع المتمأ جراءمن  المدينةالفوضى التي تشهدها 

 ، الم ()ي علل ةمن رفضهما البيع ) رضي اهلل عنهما ( رنننزبينة والنننطلح فدهثم ماذا ي
                                                 

 . 31/  3( الطباات الكبرى ، ج 1)
 . 429/ ص  4( تاريخ الرسل والملوك ، ج 2)
طالنننب فننني سينننننننرة أمنننننير المننننننؤمنين عننننننلي بننننننن أبنننننني طننننننالب ( الصننننننننالبي ، عننننننننلي ط اسننننننمى ال3)

 .  219م ( ، ص  2003 –شخصيتننه وعصنننره ، ) االسكندرية 



 
 م2020/هـ1442(      81عدد  خاص ملؤمتر التاريخ العلمي الثاني  ملحق العدد ) –                       

 

 
147 

يكن طلحة والزبير  الم ة ؟من رفض البيع الغايةما  ، اذاً  افرفض البيعة اتعرض عليهم
، ثم اليس  ()وارجاع االمور الى نصابها قبل ماتل عثمان  ةفي اصالح االم نغباير 

 ومن العشرة ()رسول اهلل  ةحابص ةمن خير ) رضي اهلل عنهم (  يطلحة والزبير وعل
 االتي كتبتها ايدي لهم له المغرضةالروايات  تلكصدق مثل تفكيف ؟  بالجنةالمبشرين 

باحث ان الروايات التي لل وبد، وي موالطعن بهم والدس عليه الصحابة ةسير  هويشاال ت
جاءت  دعثمان ق ىتحت ضغط الخارجين عل اً عا عليين طلحة والزبير قد باأتذهب الى 

عثمان  ةقتل ةن معاقبأبش ()ي تبرير اسباب الخالف الذي حصل بينهما وبين علل
 . المدينةوسائل اخراجهم من و 

كد على تعاون طلحة والزبير مع علي تؤ من المعطيات  اً ان هناك كثير  الحاياةوفي 
() الى نصابها قبل ماتل عثمان المدينةمور في األ ةمن اجل عود ()  ذكر تحيث

عليه ان ياوم  اوعرض ()علي على ن طلحة والزبير دخال أ التاريخيةادر المص
ني يا اخوتاه اط )) قال لهم  اً الحدود عليهم لكن علي ةواقام () عثمان ةقتل ةبمحاسب

رت اثقد هم  اهوال نملكهم ،  نااوم يملكونبما تعلمون ولكني كيف اصنع  أجهل ستل
 اً ل ترون موضعهف واءما شام خاللكم يسومونكم ثابت اليهم اعرابكم وهم و معهم عبدانك

ترونه  رأياً ال ارى اال  ط فواهللاال لهم فال ، ط قالوا ؟ ما تريدون مشيء عمل على  ةادر ل
 . (1) (( ان شاء اهلل

عثمان  ةقتل ةلأمن مس ()طلحة والزبير ضعف موقف علي  نم كلوعندما الحظ 
() الذي فيه مؤيدونهم وانصارهم  صرالم عرضا عليه ان يذهب كل واحد منهما الى

، فاد عرض طلحة م المتمردين والاضاء عليه هؤالءرب لض ن لهالعواالجلب الجنود و 
اهم وكذلك عرض الزبير حسل كمن هنابالرجال  ويأتي البصرةعليه ان يذهب الى 

وجلب االنصار له ، والرجال الذين يؤيدونه لمساعدته في الاضاء  الكوفةالذهاب الى 

                                                 

 437/  4؛ الطبري ط تاريخ الرسنل والملنوك ، ج  97( ابن عمر ط الفتنة ووقعة الجمل ، ص 1)
. 
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ذلك ألن  (1)((  حتى انظر في ذلك ط )) رفض ذلك وقال لهم ()ي ، لكن علم ليهع
 () ان علياً  والحاياةكان يحاول تهدئه االمر ما استطاع بهدوء وتروي ،  () اً علي

تها مضر اكلما  رلنااك ةفتن ألنها التسرعفي هذا االمر اسلم من  ثكان يرى ان التري
واليمن وبعض االماكن  الكوفةالعمال الى  () يوعندما ارسل عل جاً جأتت ازداد

بن  ةد منها عامله عمار طر التي  الكوفةبعض االماكن مثل من  الهاالخرى رجع عم
اختلف الناس في بعض االماكن على عمال و ،  )**( من قبل طلحة بن خويلد )*( شهاب

 ()لعلي  في مصر اختلف الناس على قيس بن سعد بين مؤيدف،  ()ي عل
من طلحة والزبير  دعا كالً  () ان علياً  نالحظدم عثمان فهنا بومطالب  رض لهومعا

نة انها فتو ان الذي كنت احذركم منه قد وقع ،  ا ط ))وقال لهم) رضي اهلل عنهما ( 

                                                 

 . 98( ابن عمر ط الفتنة ووقعة الجمل ، ص 1)
، ( )بننن شننهاب ط هننو مننن المهنناجرين الننذين وقفننوا مننع الخليفننة علنني بننن أبنني طالننب )*( عمننارة 

استعمله علي واليا على الكوفة ، لكن أهنل الكوفنة رفضنوه وتمسنكوا بنواليهم أبنو موسنى األشنعري ، 
وأخبنره الخبنر ، للمزيند ينظنر ط الطبنري ط  ()ولم يابلوا به واليا عليهم ، ورجع الى الخليفة علني 

؛ ابنننن حجنننر ، أحمننند بنننن علننني العسننناالني ط ا صنننابة فننني  443/  4لرسنننل والملنننوك ، ج تننناريخ ا
 . 490/  6د . ت ( ، ج  -تمييز الصحابة ، تحايق عادل أحمد عبد الموجود ، ) بيروت 

)**( طلحة بن خويلد بن نوفل بن نضله بن األشتر بن حجوان بن فاحنس بنن ظرينف األسندي ، 
ه فأسلم ثم ارتند وادعنى  9سنة  ق ( ثم قدم على رسول اهلل كان ممن شهد األحزاب ) الخند
وكانت له مع المسلمين وقنائع مشنهورة ثنن خذلنه اهلل فهنرب  ()النبوة في عهد ابي بكر الصديق 

حتى لحق بأعمال دمشق ونزل على آل جفنة ثم أسلم وقدم مكة معتمرًا ثم خرج الى الشام مجاهدًا 
ه في معركة نهاونند منع الاائند النعمنان بنن  21س ، توفي عام وشهد اليرموك وبعض حروب الفر 

ماننرن وعمنننرو بننن معننند يكننرب ، للمزيننند ينظنننر ط ابننن عسننناكر ، علنني بنننن الحسننن ط تننناريخ دمشنننق 
م ( ، منن   2001 -الكبيننر ، تحايننق أبنني عبننداهلل عبنند اهلل علنني بننن عاشننور الجنننوبي ، ) بيننروت 

 . 122 – 106/  27، ج  14
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 اً دبُ مستمسك فاذا لم اجد  األمر ما سأمسكازدادت واستنارت واني سعرت نار كلما الك
 . (1) ((الدواء الكي  خرُ آف
واختالف اجتهادات  بالخالفةعلي  ةحظ ان تطور االحداث التي اعابت مبايعكذا نالوه

والذهاب الى  المدينةطلحة والزبير  ةالى مغادر  النهايةفي  د، والذي قا بشأنها الصحابة
الجمل هو الذي  ةفي واقع المسلحة المواجهة الى ذلك من احداث تاود نشأ عنما و  مكة
لعلي بن ابي طالب  ةالبيع ةت تحاول التشكيك في صحظهور روايالفسي المجال أ
() بالخالفة . 

علي بن ابي  ةبن ابي سفيان الذي كان واليا على الشام مبايع معاويةرفض ن وبعد ا
 بالمشاركة ياً تهم علي واخذ ،الشام  واليةامره بالتنحي عن  ىوعص بالخالفة ()طالب 

للذهاب الى الشام  ةعسكري ةن تجهيز حملانه البد م الخليفةوجد  ()في ماتل عثمان 
اهل الشام  ةلمااتل ()ي عل هابداا التي ةالحماس تلكغير ان ،  معاويةوالاضاء على 

من قبل معظم  بالحماسةتاابل  مول المدينةارتياح اهل  لتن لم معاوية همسأعلى ر و 
 . (2) المدينةاهل  ةواغلبي الصحابة

 الهم فأذن العمرةلاضاء  مكةلذهاب الى ل () ياً علذنا أذكر ان طلحة والزبير استفاد 
 مكةقد خرجت الى ) رضي اهلل عنها (  عائشةوكانت  مكةالى  اذهبو  (3)باالنصراف 

)  عائشة مفلايته مكةعلى  يغدون ينبر اهال فأخذ العمرةلاضاء  ()قبل ماتل عثمان 
نهم على االمور في فاستفسرت م المدينةالى  ةوهي في طرياها راجعرضي اهلل عنها ( 

للمسلمين  ةخليف ()وانتخاب علي بن ابي طالب  () ماتل عثمانبفاخبروها  المدينة
الى  ةراجع صرفتناف ردوني اً ما اظن ذلك تامط )) فاالت  غوغاءبعده ، واالمر امر ال

                                                 

 . 101، ص  تنة ووقعة الجمل( ابن عمر ط الف1)
 1991 –( المنننالح ، هننناشم يحيى ط الوسينننط في السيرة النبوية والخالفة الراشندة ، ) الموصنل 2)

 . 439م ( ، ص 
 . 445/  4( الطبري ط تاريخ الرسل والملوك ، ج 3)
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 المدينةالى  ربيناهواخذ ال مكةطلحة والزبير الى  ةقصير  ةوصل بعد فتر و  (1) مكة ((
بن  يوصل يعلو  مكةالى  المدينةالذين هربوا من  ةتمع بنو اميجوا مكةعلى  يغدون
عن عمله ، كما قدم عبد  ()علي والذي عزله  ()اليمن من قبل عثمان الي و  منبه

تمع في جوشاءت االقدار ان ي ()ي من قبل عل لمعزو ال رةصي الباهلل بن عامر وال
من امراء  ()على ماتل عثمان  نطو خساوال ()علي  ةساخطون على خالفال مكة

تخطب بالناس وتحثهم على ) رضي اهلل عنها (  عائشةواخذت ، الناس وعامتهم 
لهم  ةدمه الحرام في البلد الحرام من دون حج واوانهم سفك ()عثمان  ةقتل ةمعاقب
 مفال عذر له الساباةه تبالتراجع عن سياس عداً و  ()بعد ما حصلوا من عثمان  ةخاص

وامير  رسول اهلل  ةه بحق خليفو هذا العمل العدواني الذي ارتكب ربر يء وال شي
 . (2)المؤمنين 

ر دُ ولم يَ  مكةالى  المدينةمن  افانهما خرج) رضي اهلل عنهما ( عن طلحة والزبير اما 
وما فعله  ()عثمان اتل م ضد مكةفي  الواسعط خيا هذا السان ير  مافي خلده

 ةدد بالاتل) رضي اهلل عنها ( تن عائشنننةذت ننن، واخ ميفهبحق خل جريمةاء من غو غال
صار مغوغاء اال أيدياصبحت في  ، وان المدينة ءاغالغو  ةاطلق عليهم تسمي نالذيو 

فالبد من قتالهم  تل مظلوماً وانه قُ  () عثمان دم واباين استباحآابين وعبيد هن وبيد
 . (3)قصاصهم و 

ي أوالذي كان يتفق مع ر ( رضي اهلل عنها )  شةعائر الذي رفعته اهذا هو الشعاذا 
ن وقد سبق ا،  المدينةواخراجهم من  ()عثمان  ةقتل ةمااتل ضرورةطلحة والزبير في 

 البصرةبالذهاب الى  واستأذناه ()علي بن ابي طالب  الخليفةي على أهذا الر  اعرض
بذلك خوفا من الفتنه ،  لهما يأذناال انه لم ، لهذا الغرض  امااتلين معهمجلب ل والكوفة

                                                 

 . 112( ابن عمر ط الفتنة ووقعة الجمل ، ص 1)
 . 449/  4، ج  ( الطبري ط تاريخ الرسل والملوك2)
 . 113 – 112( ابن عمر ط الفتنة ووقعة الجمل ، ص 3)
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الى  الداعين رطلحة والزبير مع هذا الشعار وينضما الى سائ بفال عجب ان يتجاو 
 ةوعبد اهلل بن عامر واغلب بني امي بن منبه ي علي من أمثال () عثمان ةقتل ةمعاقب

الذين  ءاغاو الغو  ةوجه الاتلب بل ()ي وجه علبالسيف  إشهارب وافهم لم يطالب
 ان عثمان ة، فكر  هي الفكرةهذه ف ماً لظه و وقتل الخليفة ةحرم واواستباح المدينة وااستباح

()  وعائشةيرتكز عليها طلحة والزبير  ركيزةالتي ستكون  الفكرةقتل مظلوما فهي  (
ي ضد عل ئرينثا وايخرجلم م فهاذا  (1) البصرةومن اجلها خرجوا الى رضي اهلل عنهم ( 

() واه واستباحمد واستباحوا الخليفةفاتلوا  المدينةوا في ثين عاوانما ضد العابثين الذ 
عندما  لعائشةوقال وصف هذا الوضع طلحة والزبير  رسول اهلل  ةمدين ةحرم
 من غوغاء المدينةمن  اً رابهليتنا باتحملنا إنا وراءنا  ط )) ورائكما فاالما ما هلتأس
 . (2)(( وال يمنعون انفسهم  كرون باطالً ني وال ال يعرفون حااً  رىحيا اً اعراب وفارقنا قومو 
ديد نعلى الت) رضي اهلل عنهم (  وعائشةطلحة والزبير  تهذه االسباب التي جمعف

)  عائشةوهذا ما دفع الزبير وطلحة على الطلب من  المدينةالذين سيطروا على  ةبالاتل
مالك بن  سهمأعثمان وعلى ر  ةتاوم بتحريض الناس على قتل رضي اهلل عنها ( ان

تنا طلبنا بدم عطاان ط )) ها ل حيث قاال ()االشتر احد الذين ساهموا في قتل عثمان 
 يعل )*( ةانهم قوم معروفون وانهم بطان  طقاال؟ تطلبون دمه  منمو  ت طعثمان ، قال

 . (3) (( ورؤساء اصحابه

                                                 

 2000 –، ) بينروت  4( هشام جعيط ط الفتنة جدلية الدين والسياسة في االسالم المبكنر ، ط 1)
 . 146م ( ، ص 

 . 113( ابن عمر ط الفتنة ووقعة الجمل ، ص 2)
ؤسناء الابائنل النذين اندسنوا فني جنيش )*( أمثال األشنتر النخعني واألشنعث بنن قنيس وغينرهم منن ر 

 علي .
( الننندينوري ، ابنننو حنيفنننة ط األخبنننار الطنننوال ، تحاينننق ط عبننند المننننعم عنننامر ، مراجعنننة ط جمنننال 3)

 .  146م ( ، ص  1960 –الدين الشيال ، ) د . م 
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عنهم (  ) رضي اهلل وعائشةهو البرنام  الذي اتفق عليه كل من طلحة والزبير  فهذا
 . (1) والمطالبة بهللخروج من اجله 

 دور الزبير ) رضي اهلل عنه ( في معركة الجمل :  – 5
 مكةللدعم الذي وجدوه في  نتيجةكل من طلحة والزبير على الخروج  بعد أن ثبت رأي

، فلم  اً مع والمدينة الخالفة ةالذين استباحوا حرم ةفي الاصاص من الاتل هلهاا ةورغب
 اآلنفةون عن مطالبهم نختيار المكان الذي سوف يظهرون فيه ويعلا م االيبق امامه
 الكوفةختار الذهاب الى ااسم فختلفوا في تحديد المكان الذي سيذهبون اليه ، فاالذكر ، 

فيها ابو موسى االشعري الذي رفض  الكوفةن أل، ي أيوافق على هذا الر لم لكن البعض 
على  يعن الخوض بها وبا راً مرا ةفو اهل الك نهىو  ةفي هذه الفتن ضرفضا باتا الخو 

) رضي اهلل عنهم (   وعائشةموقفه هذا حتى بعد ان وصل كل من طلحة والزبير 
على  الكوفةمنه ان يحث اهل  ()خلفهم وطلب علي  ()ي وصول علو ،  البصرة

من  الكوفةحذر اهل باتًا و  اً ضفبه ودعمه لكن ابا موسى رفض هذا الطلب ر  قاحالل
 . (2) ءامالصبالعمياء التي شبهها  الفتنةفي هذه  ضالخو 
إن  لهم فضا هذا العرض وقاالر لكن طلحة والزبير  المدينةالبعض الذهاب الى  رأىكما 

 ياً ان علث ، حي اً ثاني الطاعة وضرورةاوال  ةوانه سيحت  عليهم بالبيع () بها علياً 
اخرى  ةسي مر آدماء والمال المدينةتجنب  ارادو ا كما انهممع العابثين  ةرفض استخدام الاو 

حيث وعدهم واليها السابق عبد اهلل بن عامر بالرجال  البصرةيهم على أر ثبت  وأخيراً  (3)
 . (4)واالموال 

                                                 

 . 146( جعيط ط الفتنة ، ص 1)
 . 452/  4( الطبري ط تاريخ الرسل والملوك ، ج 2)
 . 148فتنة ، ص ( جعيط ط ال3)
؛ المسنعودي ، ابنو الحسنن علني بنن الحسنين  452/  4( الطبري ط تاريخ الرسل والملنوك ، ج 4)

 2م ( ، ج  1965 –ط مروج الذهب ومعادن الجوهر ، دار األندلس للطباعة والنشر ، ) بينروت 
 /357 . 
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اضا نيلم وهي ان طلحة والزبير  األهميةفي  ةعلى ناطه غاي التأكيدوهنا ال بد من 
بهما  () يعل ىلتااعندما  ةكما صورت بعض المصادر ، خاص () لعلي ماعتهيب

وما الى  (1) (( ، وانكرتماني في العراق زعرفتماني بالحجا ا ط ))وقال لهم البصرةفي 
 األخيرةفطلحة والزبير حتى الساعات ، ثبت امام الناد التاريخي لها ت ت الاروايذلك من 

اصاص ن خروجهم عليه كان من اجل الوالمسلمين ل ةخليف () عليبال يعترفان  اكان
ان مروان بن الحكم ط  قتيبةيذكر ابن ، و  () يجيش علفي وا غلالذين تغل ةمن الاتل

بها  فاذا تمت البيع احتجا ةهما للبيعاحدشيي ر بت اعرض على طلحة والزبير ان ياوم
يمنعنا ط )) له ال يهم فااأيرون عند ذلك ر  وان لم تتم هذه كبيعته ةبيعب ()امام علي 

من ذلك ايضا  يمنعناط بير الز وقال ؟  ااضهنم نبف ةبيعة عام لياً ان الناس بايعوا ع
 . (2) (( بيعة علي عثمان وخفتنا الى ةصر نقلنا عن اثت
للمسلمين وانهما في  ةخليف ()يعترفان بعلي  يابا همانا يتضيالروايات  تلكمن ف

ن ا رواقر  لبصرةالى اب ايهما على الذهأر  ارس واخيرا بعدما، ها اكر نله ولم ي ةبيع اعناهم
 بها امام الناس ولكي تخطب لهم ة ) رضي اهلل عنها ( لالستعانةشئحبا معهما عاصي
 يشخصا ا ط ))له ما سبب خروجهم اليهم والى ماذا يسعون حيث قاال متوضي لهو 

 األمر كانثم تعادين فان اصلي  مكةاهل  تنهضيهم كما انهضتف...  البصرةمعنا الى 
 . (3) (( جهدنا حتى ياضي اهلل ما ارادبسبنا ودفعنا عن هذا االمر تحاالذي تريدين واال 

عبد اهلل بن عامر ( رضي اهلل عنها  عائشة )ي انه اول من اجاب الى امر ر طبال ىورو 
واتفاوا على  ويعلي بن منبه ()ليها بعد ماتل عثمان ا واقد ساط واوكان ةوبنو امي

بعد  اً معسكر  باألبطي فأناخالف دينار  ستمئةبعير و  ستمئةي لالخروج ، وكان ما يع
                                                 

ين ط شننرح نهنن  ؛ ابننن ابنني حدينند ، عننز النند 314/ ص  4( ابننن عبنند ربننه ط العانند الفرينند ، ج 1)
 1959 –البالغة ، تحايق ط محمد ابو الفضل ابراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، ) الاناهرة 

 . 169/ ص  2م ( ، ج 
 . 59/  1( االمامة والسياسة ، ج 2)
 .  114( ابن عمر ط الفتنة ووقعة الجمل ، ص 3)
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 نعاهمتمر عليه الاوم فاقأهدا ما اشفومن ثم قدم طلحة والزبير  ،قدومه من اليمن 
يهم على الذهاب الى أسا ر ر وايدوهم وبعد مناقشات بينهم ،  منظره ةبوجه وايدوهم
 . (1) البصرة

 خيوطل عسارع وجتتجعل االحداث  اوفي الحاياة ان وصول طلحة والزبير سرعان م
اولئك الذين تبعوهم االنتاال الى  طوره الثالثة، حيث قرر  ك على الفورتشابتالعمل 
تها ععلى الرغم من مباي ()ثمان عود معين تجاه بفظ تتح تكان البصرة ، ألن البصرة
 (2) ()ي حول ماتل عثمان أوان اهلها كانوا مناسمين على انفسهم في الر  () اً علي
. 
كل من  ةمعلومات تساعدنا على التعرف على خط التاريخيةالمصادر  م لنالم تادو 

من دون  ()الطلب بدم عثمان  ةكيفيعائشة ) رضي اهلل عنها ( وطلحة والزبير في 
للمسلمين ،  ةومكانته بصفته خليف ()علي بن ابي طالب  الخليفة مااذلك بم مسان ي

اهل  بإقناعكانت تتلخص  الخطةف ان الجمع بين مختلف الروايات والمواقويبدو من 
منها  هوطرد الخارجين علي ()عثمان  ةقتل ةومعاقب المدينةبالادوم الى  والكوفة البصرة

 ةهم عليه واطالق يده في ادار طلست نم ()علي بن ابي طالب  الخليفةثم تحرير ، 
 . (3) ةسليم ةشؤون المسلمين بطريا

 ( رضي اهلل عنها عائشة )عن اتفاق  كةممن  ()وحين جاءت االخبار الى علي 
ه بامثال يعلي بن من ()ي هم علعزلالذين  الوالةوبعض  ةمن بني امي اومن حالفه

عثمان  ةقتل ةالى معاقب والدعوةالى الخروج  مكةاليمن وعبد اهلل بن عامر والي الي و 
 ()ن بها والتي ال مبرر لها ضد عثما وااالعمال التي قام نتيجةوالاصاص منهم 

او اللحاق بهم ومنعهم من  مفي الخروج لمالقاته عاالسرا () ي، قرر عل المدينةواهل 
 ةن قادذلك أل ،دفون من هذا الخروج هماذا يو  امرهم حاياة لمعرفة البصرةالوصول الى 

                                                 

 . 425/  4( تاريخ الرسل والملوك ، ج 1)
 . 148ص ( جعيط ط الفتنة ، 2)
 . 441( المالح ط الوسيط في السيرة النبوية والخالفة الراشدة ، ص 3)
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عليهم وعلى  التأثيرعلى  الادرةفي نفوس المسلمين ولهم  ةخاص ةالتحرك لهم مكان ذلك
خطرا اكبر من الخطر الذي يشكله  ونشكلي فهممكان يظهرون به ، مواقفهم في اي 

، اذا  ()ي عل لمنافسةلم يكن يتمتع بتلك المواصفات التي تؤهله  معاويةن أل، معاوية
الى مصر عرف عنه  لجزيرةوا مكةفي أ الخطر يكمن في هذا التحالف الذي نش

حول ماتل عثمان  هالى نفسع ةناسممالتي كانت  البصرةي وهي أالمشاكل واختالف الر 
() ب بها عليختانالتي  والطرياة ()  على الرغم من تاديم اهلها والئهم له وال

 مه ()في قتل عثمان  واوساهم المدينةننسى ان بعض المتمردين الذين جاءوا الى 
ان يعجل في السير  () يعلل دب فال الخطورة ةفي غاي فاألمر، اذا  البصرةمن اهل 
 )*(الربذة خلفهم الى منطاه  ()ي ، فخرج عل  ياافهم الالزمةاتخاذ االجراءات و خلفهم 

 . (1)باواته بعد رحيلهم عنها  ()ي هم حيث وصل علداال انه لم يج
 مااط )) حيث قال  البصرةمن الخروج الى  هدافهامام الناس عن ا ()ي عل حصر وقد 
؟ فان لم يجيبوا اليه ط ا اليه ، قال نبو منا واجا واقبلان ،  فا صالحي و نونريد نالذي 

 امهم عدط نقال ؟ لم يرضوا قال ط فإن ،  ةالحق ونصر  مرهم ونعطيهذقال ندعهم بع
 . (2)(( عنهم  عتنماط قال ؟  ان لم يتركونإفط تركونا ، قال 

 ةقتل ةمحاسب افطلحة والزبير كان هدفهم البصرةهذه نوايا الطرفين الذين خرجا الى ف
خروجهم وانه  ةعرف ما حايالن م اخرج لاتالهم بللقال  ()وعلي  ()عثمان 

 .الاتال معهم  بعلى عدم انشا ةسيحرص بكل ما استطاع من قو 
الذين جاءوا  الكوفةهل اب ىلتاافي ذي قار عندما  ()اخرى قال علي  روايةوفي 

 ضهمهانلاللتحاق به بعدما ارسل اليهم ابنه الحسن بن علي وعمار بن ياسر الست
                                                 

)*( الربننذة ط مننن قننرى المدينننة علننى بعنند ثالثننة أيننام مننن ذات عننرق علننى طريننق الحجنناز ، للمزينند 
ينظر ط الحموي ، شهاب الدين ابو عبد اهلل ياقوت ط معجم البلندان ، دار صنادر للطباعنة والنشنر 

 . 24/  3م ( ، ج  1957 –، ) بيروت 
 . 119( ابن عمر ط الفتنة ووقعة الجمل ، ص 1)
 . 479/  4( الطبري ط تاريخ الرسل والملوك ، ج 2)
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معنا اخواننا من اهل ا تشهدو لوقد دعوتكم ...  الكوفةيا اهل ط )) قال حيث اتال معه وال
صالح  همرا فيا عند نول... هم بالرفق اويندايلجوا  فداك ما نريد وان وايرجعفإن  البصرة
من طلحة  ()هذا هو موقف علي  (1) (( فساد ان شاء اهللالعلى ما فيه  آثرناهاال 

 .والزبير 
 البصرةلم يكن اهل  ةالبصر ) رضي اهلل عنهم (  وعائشةزبير وال طلحةوعندما وصل 

لهم  وافيهم وبين) رضي اهلل عنهم (  وعائشةطلحة والزبير  ما خطبي واحد وعندأعلى ر 
فعلهم  واوما بين المدينةفي  ءاغما فعل الغو  مله اليهم بعدما كشفوا مهمجيئالهدف من 

ل عنهم ئين مؤيد لهم وقائل صدقوا ، وبين معارض لهم وقاب البصرةاسم اهل انمعهم 
يصدهم ان عثمان بن حنيف والي البصرة حاول وقد  (2)واهلل ما نعرف ما ياولون  واكذب

، حيث  البصرةلكنه فوجئ بوجود مؤيدين لهم كثر في داخل  البصرةعن الدخول الى 
فترق ا مثلى مصرهم ، في الدخول ا ممن السماح له موحذره مله عندما خطبه واتصد

 وعائشة ) رضي اهلل عنهم (مع طلحة والزبير  ةفرقو مع عثمان بن حنيف  ةالناس ، فرق
االمور على  ةومعرف البصرة ()ي اتفاوا على الصلي حيثما يصل علواخيرا  (3)

الوقت  سبك الهدنةمن هذه  دارا البصرة حنيف واليوكان الوالي عثمان  (4)منه حاياتها 
وان عثمان بن  ةانااذ الموقف ، خاص بإمكانهالذي ربما كان  ()ي ظهور عل اً منتظر 

م اليهم ضتمكنه من الوقوف امام طلحة والزبير ومن ان دمن الجن ةحنيف لم يكن لديه قو 
 . (5) البصرةمن اهل 

عن كثيرا  تأخرعثمان بن حنيف  ألنا يكن من امر فان الفتن سرعان ما وقعت مهمو 
صحاب طلحة والزبير فادموا فاام أ نهاخرو يؤ العشاء وكانوا ة ي صالين فملسالم ةامام

                                                 

 . 487/  4( الطبري ط تاريخ الرسل والملوك ، ج 1)
 . 134( ابن عمر ط الفتنة ووقعة الجمل ، ص 2)
 . 69 – 68/  1( ابن قتيبة ط االمامة والسياسة ، ج 3)
 . 227/  2، ج  1البالذري ط أنساب األشراف ، ق ( 4)
 . 152( جعيط ط الفتنة ، ص 5)
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تلوا وقام ااففشهر اصحاب عثمان بن حنيف السالح  الصالةعبد الرحمن بن عتاب الى 
 وانتفو  طاً و س أربعين هو ضربفف نننثمان بن حنينننول على عنننر بالدخنننة والزبينناصحاب طلح

حيث يشاء فترك  ذهبان ي( رضي اهلل عنها )  ننةعائشنن تر نننشعر لحيته وحبسوه ثم ام
 . (1) () وذهب الى علي البصرة

وكان اتباعه ، ومن تبعه يريدون الحرب  ()عثمان  ةاحد قتل ةواصبي حكيم بن جبل
ولم يفعلوا شيئا فلما  والون اذا قعدو اتما انهم و علم () في ماتل عثمان وامن شاركم

عثمان  ةمن لم يكن من قتل) رضي اهلل عنها (  عائشةنشبت الحرب ، نادى منادي 
 . (2) اثمان وال نريد احدع ةال نريد اال قتل اعنا فان فليُكف

الى  أوالجفن باي منهزم حرقوص بن زهير في نفر مااشد الاتال الى ان  ل الفرياانتقتوا
 المدينة امن غز ممن كان بينهم من قبائلهم احد  نادي طلحة والزبير االم دىانقبائلهم ، ف

 ان غز ماحد م ولم ين ُ  تلوالكالب فاا ساقت ماك  عضهم يسوقونهمبب وافجاءبه  اتنأفلي
اجال اجاره قومه واعطوه الذي حرقوص بن زهير السعدي  سوى البصرةمن اهل  المدينة

ل المتمردين الذين ساهموا في قتل عثمان امن قت ، وبعد ان فرغ طلحنننة والزبير (3) فيه
()  البصرةه في و فيه كل ما فعل واوالشام اوضح الكوفةالى اهل  اً كتاب واكتب رةالبصفي 

من لخمس ليال ياعن  عةلك الوقت، وقد حدثت  راهلل لهم بالنص ءوما واجههم حتى افا
 . (4)م (  656ه /  36)  ةسن ةربيع االخر 

على حل  اً كان حريص البصرةالى  ()علي بن ابي طالب  الخليفةوحين وصل 
لهذا  ةعلميال ةمج، ان التر  ةسلمي ةفات مع طلحة والزبير وام المؤمنين بصور الخال

ات فخالويسعى الى حل ال المدينةفي  ()علي  الخليفةالتوجه كان يتطلب ان يباى 
                                                 

 .  469/ ص  4( الطبري ط تاريخ الرسل والملوك ، ج 1)
 . 130( ابن عمر ط الفتنة ووقعة الجمل ، ص 2)
 . 132( ابن عمر ط المصدر نفسه ، ص 3)
حايننق ط أكننرم ضننياء العمننري ، ) ( ابننن خينناط ، خليفننة العصننفري ط تنناريخ خليفننة بننن خينناط ، ت4)

 . 165/ ص  1م ( ، ج  1967 –النجف 
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مع خصومه عن طريق المفاوضات ، اما وقد خرج الجيشان المتخاصمان يتاابالن 
على الموقف وتغليب  السيطرةعب جدا فاد غدا من الص المعركة ةلوجه في ساح اً وجه

 . (1)وروح االصالح على حسم الخالف عن طريق الاتال  الحكمة
م أو  ()ي مفاوضات جرت بين عل لىع مستفيضة ةورد الطبري روايات عدأ قدو 

وطلحة والزبير حتى كادوا يتوصلون الى اتفاق ( رضي اهلل عنها )  عائشةالمؤمنين 
الاعااع بن عمرو التميمي  ط وساطةمن هذه الروايات و  نهائي على حل الخالف بينهم

 والجماعة ةالى االلف اوليدعوه يستفسر منها ما تريدل عائشةالى  ()ي الذي ارسله عل
رضي اهلل عنها فسلم عليها وقال لها اي  عائشةب بدأف البصرةفخرج الاعااع حتى قدم )) 
ط ني االصالح بين الناس ، قال ي بط أقالت ؟  ةوما اقدمك هذه البلدما اشخصك امه 
فاال لهما  ءافجا االيهم ت، فبعثاالى طلحة والزبير حتى تسمعي كالمي وكالمهم يبعثاف

فاال لهما ؟ مخالفان أم  نتبعاما؟ نتما أقال فما تاوالن  ارضي اهلل عنه لعائشةما قال 
 ةقتل  طاالال نصلي ، ق انكرناه ولئن صلحنانوجه االصالح عندكما فان عرفناه افما 

ن ، فاال لهم آبه كان احياء للار  لمن عُ ان ، و آللار  اً كان ترك كتر  عثمان فان هذا ان
بين  واواعتزلوكم وخرج ستة االفلهم  فغضب رجل اال رجالً  ستمئة مانكم قتلتط الاعااع 

 ميتاب من انتا، و  جوالاختتسكين فاذا سكن االمر ال ؤهنا ارى ان هذا االمر دواأاظهركم ، و 
مفاتيي خير كما  ها وكونوايرزقون العافية واقر اشر ف ةهذا االمر كانت عالم مكابرة اال

 إنرجع فا، فاالوا نعم قد احسنت الماال فواياكم  نارعصللبالء في اكنتم دائما وال تعرضون
 . (2)(( يك اصطلي االمر أمثل ر  يقدم عل

والزبير  ةحطلوخرج  يلخرج ع واطمأنوا البصرة ()ي لما نزل الناس بعد وصول علف
امثل من الصلي ونبذ الحرب حين  مرا هوافيه فلم يجدوا  واختلفا اوتكلموا فيم واتوافاف

طلحة والزبير الى  فأرسل في الصلي ابدا ، واولم يشك (3)االمر قد اخذت االناشاع  رأوا
                                                 

 . 444( المالح ط الوسيط في السيرة النبوية والخالفة الراشدة ، ص 1)
 . 489 – 488/  4( الطبري ط تاريخ الرسل والملوك ، ج 2)
 . 506/  4( الطبري ط المصدر نفسه ، ج 3)
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وا عثمان ر الذين حص أولئك الخ رؤساء اصحابه ما يسل علر رؤساء اصحابهما وا
وبات  (1)عليه  واشرفمن الذي ا لعافيةمثلها لب والم يبيت ةبليل واوا على الصلي وباتفبات

وبينهم على  واتشاور ف لكةعلى اله واها وقد اشرفو تاب ليلةمر عثمان بشر الذين اثاروا ا
 احد فعادوا على كال مفي الليل ولم يره وانسلامرهم و أتمروا أاشعال الحرب بين الطرفين ف

) رضي اهلل الزبير وطلحة وجيش  ()علي جيش  ينلكل من الجيش عنالجيشين فط
 ضال يرغب فيه وهكذا قو و ر وانه لم يرضى بالصلي غد قد اان كل واحد منهمعنهما ( 

بين  ةالفتن واشعال هاء بتاويضغو غال هؤالءيتحاق لوال قيام  دكا نابعد  االصلي بينهم
 . (2)الطرفين 
ال يرغبان بها  اان كال الطرفين كان ان ثبت جليابعد  اشتعلت الحرب بين الطرفينوهكذا 
نهم كانوا على ياين من ذلك أل اهلاال اشعا اابو  ءاغكن الغو لنابها جتكل منهما ال ىوسع

ه من اثم وعدوان و هم على ما فعلقصاصان السلم والصلي بين الطرفين يعني ماتلهم و 
على  ةاالم اعرضت لهت ن فتن واضطراباتوما ترتب على ذلك م ()بحق عثمان 

 .ايديهم 
 له حديث قاله رسول اهلل اً ذكر مالزبير ب ىختلا () وقد ذكرت بعض المصادر ان علياً 

  ان الرسول اهلل  التاريخيةبعض المصادر  احسب ما ذكرته الروايةهذه  ةخالصو
 علي بن ابي طالب  يلا() التي كلفه بها رسول اهلل  المهمةمن  اً راجع 
ا يدع ابن ابي طالب زهوه م  رسولللفاال الزبير  ك معه رسول اهلل فضح

هو ففاال الزبير كيف ال احبه ؟ ه يا زبير حباتهو انه ليس به ز   فاال له رسول اهلل
ت له أنتااتله و سنك ااما ط ))  خي في االسالم فاال له رسول اهلل أابن خالي و 

                                                 

 . 506/  4( الطبري ط المصدر نفسه ، ج 1)
 . 507 – 506 4( الطبري ط المصدر نفسه ، ج 2)
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فاال ؟ ااتلني تفعالم ط  ()ي نعم ، فاال له علط اال سمعها الزبير ف لماف (1) (( ظالم
 . (2)تلتك انسيتها واهلل لو ذكرتها ما خرجت اليك وال ق ربيز ال

بها فليس من المعاول ان  ذخال يمكن تصدياها وال األ الروايةان هذه  ةحاياوفي ال
ط له تعالى مثل هذا وينساه ، كما انها تتنافى مع قو  بأمرللزبير  ركذي رسول اهلل 

  َولَۡو ُكنُت أَۡعلَُم ٱۡلَغۡيَب َلَۡستَۡكثَۡرُت ِمَن ٱۡلَخۡيِر 
اخرج الحاكم هذا الحديث عن ، وقد  (3)

ياول تااتله وانت له  لي قال سمعت رسول اهلل يسود الدبن حرب بن األاطريق 
 . (4)صرفا نذكر ثم مضى الزبير ما ملظالم فاال 

الذي رواه عبد اهلل بن محمد بن عبد الملك ط )) ان يث اول الذهبي عن هذا الحدوي
 ط لزبيرلفاال علي  اشهدت علي والزبير توافاط المازني قال  الرقاشي عن جده ابن جرو

ن راوي هذا ياول عانشدك اهلل اما سمعت رسول اهلل ياول تااتله وله انت ظالم ، 
ره الحافظ ونسبه الى ابن وذك (5)((  الضعيفةانه وجده من ذوي االحاديث  ط الحديث
 . (6)يعلى 

 همالذكر ان الذين ذكروا الحديث  اآلنفةطالع على هذه المصادر المن خالل ا ظالحفن
 وايضيفل ()ي عل محبيالضعفاء ، ويبدو ان هذا الحديث وضع من قبل  من الرواة

                                                 

 . 363/  2؛ المسعودي ط مروج الذهب ، ج  72/  1( ابن قتيبة ط االمامة والسياسة ، ج 1)
؛ الننذهبي ، شننمس النندين  515/  2( ابننن عبنند البننر ط االسننتيعاب فنني معرفننة األصننحاب ، ج 2)

نر واألعنننالم ) عهننند الخلفننناء الراشننندين ( ، ) محمننند بنننن أحمننند ط تننناريخ االسننننننالم ووفننننننيات المشاهيننننن
 . 488م ( ،  ص  1987 –بيروت 

 . 188( سورة األعراف ، اآلية ط 3)
 3م ( ، ج  2001 –، ) بينروت  2( ابن عبنداهلل ، محمند ط المسنتدرك علنى الصنحيحين ، ط 4)
 /366  . 
عيب األرنننناؤوط ( النننذهبي ، شنننمس الننندين محمننند بنننن أحمننند ط سنننير أعنننالم الننننبالء ، تحاينننق شننن5)

 . 59/  1د . ت ( ، ج  –، ) بيروت  3وآخرون ، ج 
 . 4476 ، ( المطالب العالية ، رقم الحديث6)
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 ن الزبيرأوالحط من ش ()ي علل خصوصا الادسيةمن  ةالجمل حال ةالى احداث معرك
 ... . هم بما سيحدث بينهم انبأ اخرى على اعتبار ان الرسول  جهةومكانته من 

ا يكن من امر فان الحرب بينهما قد وقعت فاتل المسلم اخاه المسلم وقد سميت هموم
ام الجمل الذي كانت تركبه طحول خ دارت ألن رحى المعركةالجمل  ةوقعب المعركةهذه 
في هذه وقد قتل  (1)دجها المغطى بالحديد والجلود في هو ( رضي اهلل عنها )  عائشة
جيش  دةقا المعركةن قتل في هذه ممن مااتلي الطرفين وكان م ةاعداد كبير  المعركة
) رضي اهلل عنهما ( د اهلل والزبير بن العوام يبن عب( طلحة  رضي اهلل عنها)  عائشة

في  المدينةالى  قتل الزبير في طريق عودته نفي حي المعركةحيث قتل طلحة في 
 . البصرة ةمنطا
ان ط )) فالمسعودي يذكر  المعركةلغت المصادر كثيرا في عدد من قتل في هذه اوقد ب
اصحاب علي  وقتل من اً عشر الف ثالثةوغيرهم  البصرةاصحاب الجمل من اهل  ىقتل

 وقد تنازعط )) علق المسعودي نفسه على هذه االعداد باوله ، وقد  (2) خمسة االف ((
 مقل منهط ل ياول الر ، فالمكثوم لفمن مال، الناس في مادار من قتل من الفرياين 

 لفريق لكء على حسب ميول الناس واهوا عشرة االف ...ياول والمكثر ،  سبعة االف
)) (3) . 

عدد الاتلى قد تزيد على عدد الرجال الذين عن ذكر ال ةنفتاديرات اآلوالحاياة ان ال
 الاائمةوفق بين هذه التاديرات ، وبين يكيف  رليحتا المرءجمل وان ال ةشاركوا في معرك
حوالي  تتضمني تال (4)الجمل  ةقتلى معرك بأسماءبن خياط  ةالتي اوردها خليف

                                                 

 . 173 – 172/  1( ابن خياط ط تاريخ خليفة ، ج 1)
 . 351/  2( مروج الذهب ، ج 2)
بري ؛ الط 167/  1، وينظر ط ابن خياط ط تاريخ خليفة ، ج  351/  2( المصدر نفسه ، ج 3)

 . 539/  4ط تاريخ الرسل والملوك ، ج 
 . 445(  المالح ط الوسيط في السيرة النبوية والخالفة الراشدة ، ص 4)
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من غير ان يذكر و  مشخصا اخرين نسبهم الى قومهستين فضال عن  اً الخمسين اسم
 . (1)اسمائهم 

كان ال يتجاوز المئات على ابعد  المعركةه ان ما تادم يدل على ان عدد الاتلى في هذ
،  فاً االعداد فجعلت من المئات اال تخمضم قد وائههأميول الناس و غير ان  ،تادير 

التي اصابت المسلمين في هذه  المصيبة ظمةبع هماحساسعن  تعبيراً وربما كان ذلك 
 . (2) ةاالليم المعركة

وانهزام  ()ر علي بن ابي طالب نتصااب المعركةومهما يكن االمر فاد انتهت هذه 
، اما  والبصرة الكوفةه على توفرض سلط) رضي اهلل عنهما ( جيش طلحة والزبير 

التي اعلن عنها وهي بمواقفه  معاويةوذلك بسبب تعنت  سيطرتهخارج  تفاد باي مالشا
من جيش طلحة  ()لمسلمين ، اما عن موقف علي ل ةخليف () يعلعدم اعترافه ب

ده عن نعلى الجميع واسعف الجرحى ونهى ج عاماً  عفواً  ()ي فاد اطلق علوالزبير 
وأمر ان  (3)مر بدفنهم وترحم على ارواحهم أو  معليه ىوصل الاتلىلهم ، وجمع  ا ساءة

ويحرم  مهؤ ماديحل نادي ط )) قائلين كيف  يهعل هفاعترض قوم ةاموالهم غنيم تؤخذال 
 . (4) (( ونحن منه امن وفه ، من صفي عنا مالكمثاالاوم  ي طفاال عل ؟ علينا اموالهم

نا ل لنا اموالهم وال تحل ليا امير المؤمنين كيف تحط )) قال و اخرى قام رجل  روايةفي و 
ط قال ، كثروا عليه أ اذلك ، فلم مال يحل لكط  ()، فاال علي  ؤهمناابهم وال ؤ نسا
استغفر اهلل ط فاالوا ، في سهمه  شةعائمكم أ يأخذيكم أ ط ثم قال، سهامكم هاتوا ا و اقترع
في   استند الى قول الرسول ()يًا عل أنويبدو ،  (5) ((استغفر اهلل ط فاال ، 

                                                 

 . 172 – 167/  1( تاريخ خليفة ، ج 1)
 . 445( المالح ط الوسيط في السيرة النبوية والخالفة الراشدة ، ص 2)
 . 538/  4( الطبري ط تاريخ الرسل والملوك ، ج 3)
 . 541/  4( الطبري ط المصدر نفسه ، ج 4)
 . 78/  1( ابن قتيبة ط االمامة والسياسة ، ج 5)
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 ة  رمان اموالكم ودماءكم واعراضكم عليكم حرام كحُ ط )) اال الوداع حين قال  ةخطب
 . (1) ... (( شهركم هذاو يومكم هذا 

 ( رضي اهلل عنها عائشة )ام المؤمنين  () علي بن ابي طالب الخليفةخص وقد 
 فأمرها (2)والمسلمين  لمكانتها من رسول اهلل  اً كرامإ متميزة ورعاية ةخاص ةبمعامل

رسل معها من يرافاها ويعتني برفاتها حتى تصل الى بيتها في أو  المدينةالى بالتجهز 
ن يارسل معها سبع بعض المصادر ان علياً ، وقد ذكرت  (3) ةمكرم ةوهي معزز  المدينة

)  عائشة، ولم تعلم  المدينةبها الى  وامن عبد الايس في ثياب الرجال حتى واف أةامر 
 . (4) المدينةهن حتى وصلت ( بأمر رضي اهلل عنها 

 مقتل الزبير بن العوام ) رضي اهلل عنه ( : – 6
ط )) يذكر  ها الزبير ، فالطبريبالتي قتل  الطرياةفي عرض  التاريخيةاختلفت الروايات 

حتى مر بمعسكر  زبيرنهزم الناس يوم الجمل عن طلحة والزبير ومضى الاانه لم 
؟ تينا بخبره أي نمط واهلل ما هذا بخيار ، وقال للناس ط اخبر به قال و ه آاالحنف فلما ر 

به نظر اليه الزبير وكان شديد  انا ، فاتبعه فلما لحقط  هألصحابفاال عمير بن جرموز 
 دانه معط م الزبير الغ االفلك ، أت ان اسدما ار ط انقال ؟ ما وراءك ط ل الغضب ، وقا

طعنه من ز فجرمو ابن بره دال واستز فن الصالةحضرت فلك من رجل ، ط ما يهو فاال ، 
فدفنه في  مالغلى عن الخه وخاتمه وسالحه ، واسفاتله واخذ فر  درعهخلفه في جريان 

 . (5)(( وادي السباع 

                                                 

 . 250/  4( ابن هشام ط السيرة النبوية ، ج 1)
 . 445( المالح ط الوسيط في السيرة النبوية والخالفة الراشدة ، ص 2)
 . 544/  4( الطبري ط تاريخ الرسل والملوك ، ج 3)
مننند بنننن أبننني يعانننوب بنننن واضننني الكاتنننب ط تننناريخ اليعانننوبي ، دار صنننادر ، ) ( اليعانننوبي ، أح4)

 . 183/  2د . ت ( ، ج  –بيروت 
 . 534/  4( تاريخ الرسل والملوك ، ج 5)
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ي بنبماء ل مر الجمليوم  زحانان الزبير لما اط ))  الروايةبد ربه هذه ا يذكر ابن عبينم
وما اصنع به جمع بين هذين ط بير قد اقبل قال ز حنف بن قيس هذا الأللتميم فايل 

سمع كالمه  فلما المجاشعي جرموزفي مجلسه عمير بن قيس بن و الغزين وترك الناس 
علي فاال له الى سه أفاتله واقبل بر  اً نائموادي السباع بتبعه حتى وجده اقام من مجلسه و 

 . (1)(( ياول بشر قاتل الزبير بالنار  ابشر بالنار اني سمعت رسول اهلل  يعل
قتل عمير بن جرموز للزبير غلب عليها طابع  ةاخرى عن كيفي عدة رواياتوقد وردت 

اقرب هي لذكر ا ينفتيبدو ان الروايتين اآلو  (2)الخيال وال يمكن الركون الى صحتها 
 ؤما كان يجر  اً ان عمير  كذلاالولى ،  الرواية يرجن اورندالتصديق ، واننا بالى روايات ال

فطعنه من  الصالةفي اداء  الزبيرل اشغن، حيث ا الطرياةعلى قتل الزبير اال بهذه 
 أنهل من شلقو له  يأبه، فلم  المدينةالى معه  متجهمن الزبير من انه أستا خلفه بعد ان

 .ه له ر غالميذى الرغم من تحعل
 
 
 
 

                                                 

 . 323/  4( العاد الفريد ط ج 1)
؛ ابنو العنرب ، محمند  74/  1( عن هذه الروايات ينظر ط ابن قتيبنة ط االمامنة والسياسنة ، ج 2)

م ( ،  1988 –بننن تمننيم ط كتنناب المحننن ، تحايننق ط يحيننى وهيننب الجبننوري ، ) بيننروت بننن احمنند 
 . 516/  2؛ ابن عبد البر ط االستيعاب في معرفة األصحاب ، ج  103ص 
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حين قتل  هنفي س  وقد اختلف  (1) لهجرةل ست وثالثينوكان ماتل الزبير سنة      
 هعمر و تذكر انه قتل اخرى  ورواية (2)تذكر ان عمره اربع وستون سنة حين قتل  روايةف

 . (3)سبع وستون 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

( البسوي ، ابنو يوسنف يعانوب بنن سنفيان ط المعرفنة والتنأريخ ، تحاينق ط أكنرم ضنياء العمنري ، 1)
؛ ابننن الجننوزي ، ابننو الفننرج عبنند الننرحمن ط  83/  5ج  م ( ، 1975 –مطبعننة الرشنناد ، ) بغننداد 

 . 134/  1م ( ، ج  1968 –صفوة الصفوة ، مطبعة حيدر آباد ، ) الدكن 
؛ الطبرانننني ، ابنننو الااسنننم سنننليمان بنننن محمننند ط  113/  3( ابنننن سنننعد ط الطبانننات الكبنننرى ، ج 2)

/  1م ( ،  ج  1989 –، ) موصنل  2المعجم الكبير ، تحايق ط حمدي عبند المجيند سنلفي ، ط 
؛ النويري ، شهاب الندين أحمند بنن عبند الوهناب ط نهاينة االرب فني فننون األدب ، تحاينق ط  121

 . 95/  20م ( ،  1975 –محمد رفعت فتي اهلل ، مراجعة ط ابراهيم مصطفى ، ) الااهرة 
فنة الصنحابة ( ابن األثير ، ابو الحسن عز الدين علي بن محمد الجزري ط أسند الغابنة فني معر 3)

م (  1965 –، تحايق ط محمد ابراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور ، دار كتاب الشعب ، ) الاناهرة 
؛ المحب الطبري ، ابو جعفر أحمد ط الرياض النضرة في مناقب العشرة ، ) د .  252/  2، م  

 . 367/  2م ( ، ج  1983 –م 
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The position of Al-Zubair bin Al-Awam towards the succession 

of Ali bin Abi Talib 

(May God be pleased with them both) 

Lest.Dr. Adnan Shaaban Abd 

Abstract 

The early period of Islam is Considered an important ages in 

Arab – Islamic history , be Cause of its military and civilizational 

that have been reflected on the reality of the nation , so it got it in 

to political differences where it reached it peak in the Caliphate 

Othman ( God may please him ) , and extended to include the 

Caliphate Ali bin Abi Talib ( Cod may please him ) , where AL – 

Zubair had a clear role in the re vents he indulged in . The re 

search Came to give glimpse of AL-Zubair's role in these events , 

That the nation has gone through and we started at giving a profile 

of his character and the he drifted in to troubles faced by the 

Caliph Ali bin Abi Talib ( God may please him ) , The most 

prominent of which is the Famous battle of AL – Jamal ( Camel ) , 

which claimed the life of AL – Zubair bin – AL – Awam .      
 

 
 
 
 
 


