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موؼف معاووة بن أبي سفوان من األحداث السواسوة  

يف العصر الراشدي 
   و  حممود غامن حممدسامل عيد علي. د.م

 

 1/4/2009: تاروخ القيول 18/3/2009: تاروخ الًقدوم

املقدمـــــة 

الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو 
. فالجمعي
: أما بعد

مف الخالفة الراشدة إلى جيود  (السنوات الخمس األخيرة)يحتاج تاريخ 
كبيرة مف التمحيص والتدقيؽ، إلظيار الحقائؽ كما ىي، مف بيف ركاـ كـ ىائؿ مف 
الروايات، دفعًا لدفة القراء والباحثيف والمنصفيف نحو الحقائؽ غير المغموطة، التي 

يمكف االستفادة منيا في تطوير الوعي التاريخي، خدمة لمحضارة اإلسالمية، 
وتزامنًا مع التحديات التي تواجو األمة في تاريخيا ورموزىا، ومف باب الوفاء لحممة 

ظيارًا لمخيرية التي خصيـ بيا اهلل تعالى بقولو  القراف وحممة الشريعة الغراء، وا 
 ـْ َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِلمنَّاِس َتْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ َوَتْنَيْوَف َعِف اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَف ُكْنُت

ـُ اْلَفاِسُقوفَ  ـُ اْلُمْؤِمُنوَف َوَأْكَثُرُى ـْ ِمْنُي آؿ } ِبالمَِّو َوَلْو َآَمَف َأْىُؿ اْلِكَتاِب َلَكاَف َخْيًرا َلُي
خير القروف قرني ) ()والتي خصيـ بيا رسولنا الكريـ محمد  {(110)عمراف 

 فقد شوىت كثير مف الوقائع التاريخية والخاصة (1)(ثـ الذيف يمونيـ ثـ الذيف يمونيـ

                                                 
 جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ التاريخ .

 باحث .
 

، 1دار الغد الجديد، ط (2002: المنصورة)البخاري، صحيح البخاري، اعتنى بو أحمد جاد ( 1)
( 3651) حديث رقـ 676



 موؼــف معاووــة بــن أبــي سفوــان مـن األحـداث السواسوـة ػـي العصـر الراشــدي 

 سامل عيد علي  و  حممود غامن حممد. د.م

 238 

بيذه المرحمة، ألسباب مختمفة، فيي لـ تكتب إال بعد سقوط الدولة األموية، 
وىيمنت العباسييف عمى األمور السياسية واالجتماعية والثقافية، وَما صاحَب ذلؾ 
مف ظيور كثير مف الفرؽ ذات األىواء واالتجاىات المختمفة، فضاًل عف أنو ال 

يمكف افتراض أف كؿ الرواة واألخبارييف كانوا منصفيف موضوعييف فالبد أنو كاف 
بينيـ مف ذوي االتجاىات السياسية الذيف أسيموا، جياًل أو عمدًا، في تزوير 

. الوقائع ونقؿ صور معكوسة لما جرى في تمؾ المرحمة
اعتقادي أف الذي يقرأ الكتب التاريخية ): وفي ذلؾ يقوؿ احد الباحثيف

القديمة منيا والحديثة بوعي تاريخي وعقيدة سميمة سيشعر فعاًل بضخامة االنحراؼ 
والخطأ الذي وقع فيو كثير مف اإلخبارييف والباحثيف والكتاب المعاصريف، ومف ىنا 
جاءت كتب التاريخ مشحونة بأقواؿ المبطميف إما لجمع المؤرخ كؿ الروايات عمى 
اختالؼ مشاربيا ويترؾ الباطؿ منيا يكشؼ عف نفسو بوِه سنده ومتنِو كما فعؿ 

ما ليمبس المؤرخ عمى الناس أمرًا إذا كاف مف ذوي الميوؿ واألىواء مثؿ  الطبري، وا 
. (1)(ابف مزاحـ واليعقوبي والمسعودي وغيرىـ

 الذيف تعرضت سيرتيـ () مف بيف أصحاب رسوؿ اهلل ()ومعاوية 
لمطعف، وشوىت مناقبيـ وتنكََّر لجيودىـ في خدمة اإلسالـ والمسمميف ونشر 

الديف، ومف ىنا يأتي ىذا البحث محاولة أولية لجالء حقيقة موقفو في الفتنة التي 
. وقعت واستعر أوارىا لبضعة سنوات

لقد شيدت السنوات األخيرة مف خالفة عثماف وطيمة خالفة عمي رضي 
اهلل عنيـ صدامًا محتدمًا، انتيى بفواجع حقيقية تمثمت باستشياد أثنيف مف خمفاء 
المسمميف، وبرزت في خضـ ىذه الصراعات قوًى أو كتؿ عديدة لعبت دورًا خطيرًا 

ثـ جاء اضطراب الروايات التاريخية ليزيد األمر . في تأجيج المواقؼ المختمفة
لذلؾ كاف البد مف تتبع خيوط كؿ مسألة بحذر وبدقة بغية الوصوؿ إلى . إرباكاً 

 .أقرب صورة لما جرى

                                                 

، 2دار السالـ، ط  (2007:مصر)محمد أمحزوف، تحقيؽ مواقؼ الصحابة في الفتنة . د( 1)
15-16. 
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موؼف معاووة من السيىوة األوىل  : أواًل

: أسياب الفًنة ودور ابن سيأ ػوها. 1

 حتى سئـ الناس العافية ()كانت األوضاع ىادئة في عيد عثماف 
وتنادى رؤوس الفتنة مف السبئية واألعراب في األمصار وأخذوا يفتروف عمى 

 ووالتو الكذب، وكانت كمما افتضحت ليـ قالة سوء أظيروا قالة ()عثماف 
وىكذا .(1)فقد نقموا عميو أمورًا ووجيوا إليو تيمًا كانت في عداد المآخذ عميو. أخرى

فإفَّ الروايات التي فصمت فيما وقع في المرحمة الثانية مف خالفة عثماف تكاد تتفؽ 
ف ثورة أىؿ األقاليـ التي شكمت بداية الفتنة  عمى أف يدًا خفية وراء كؿ األحداث، وا 
نما كانت نتيجة مؤامرة مدبرة وكيد مضمر، تشير  عمى أمرائيـ لـ تحصؿ فجأة وا 

 أحد أعمدة ىذه الجية التي (2)كثير مف الروايات إلى أفَّ الييودي عبداهلل بف سبأ
عممت سرًا عمى إفساد مجتمع المسمميف ودولتيـ بعد ما عجزت عف مواجيتـ وجيًا 

                                                 

 .301محمد أمحزوف، تحقيؽ مواقؼ الصحابة في الفتنة، . د( 1)

كاف عبداهلل بف سبأ ييوديًا مف أىؿ صنعاء ُأُمُو سوداء، اسمـ زماف عثماف ثـ تنقؿ بيف ( 2)
بمداف المسمميف يحاوؿ ضاللتيـ فبدأ بالحجاز ثـ البصرة ثـ الكوفة ثـ الشاـ فمـ يقدر عمى 

لوجود كثير مف الصحابة وخاصة مف األنصار مثؿ )ما يريد عند إحد مف أىؿ الشاـ 
عبادة بف الصامت وغيره والذيف كاف ليـ معرفة بمكر الييود، فضاًل عف لحسف سيرة 

فأخرجوه مف الشاـ حتى أتى مصرًا فاعتمر فييـ فقاؿ ليـ فيما  ( في رعيتوِ ()معاوية 
اف )يقوؿ لعجب مف يزعـ اف عيسى يرجع ويكذب بأف محمدًا يرجع، وقد قاؿ اهلل عز وجؿ 

فمحمد أحؽ بالرجوع مف { (85)القصص }  (الذي فرض عميؾ القراف لرادؾ إلى معاد
ثـ قاؿ ليـ بعد ذلؾ انو كاف ألؼ . فقبؿ ذلؾ عنو ووضع ليـ الرجعة فتكمموا فييا. عيسى

نبي ولكؿ نبي وصي وكاف عمي وصيَّ محمد، ثـ قاؿ خاتـ األنبياء وعمي خاتـ األوصياء 
، ووثب عمى وصي رسوؿ ()ثـ قاؿ بعد ذلؾ مف أظمـ ممف لـ يجز وصية رسوؿ اهلل 

 فانيضوا في ىذا األمر فحركوه وأبدأوا بالطعف عمى أمرائكـ، واظيروا األمر ()اهلل 
بالمعروؼ والنيي عف المنكر وتستميموا الناس فبث دعاتو، وكاتب مف كاف استفسد في 

األمصار وكاتبوه ودعوا في السر إلى ما عميو رأييـ واظيروا األمر بالمعروؼ والنيي عف 
المنكر وجعموا يكتبوف إلى األمصار بكتب يضعونيا في عيوف والتيـ ويكاتبيـ أخوانيـ 

بالمثؿ في ذلؾ ويكتب أىؿ كؿ مصر منيـ إلى مصر آخر بما يصنعوف فيقرأه أولئؾ في 
أمصارىـ وىؤالء في أمصارىـ حتى تناولوا بذلؾ المدينة وأوسعوا األرض إذاعة وىـ يريدوف 

. 2/647الطبري، تاريخ الرسؿ والمموؾ، ج. غير ما يبدوف
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واستجاب البف السوداء بعض مف أصحاب القموب المريضة مف  .(1)لوجو
وكانت الكوفة أرضًا خصبة لمفتف وترويج . (2)المفتونيف في البصرة والكوفة ومصر

الشائعات واألباطيؿ وال سيما مف الذيف طبؽ عمييـ حد السرقة أو القتؿ أو عمى 
ويمكف القوؿ إف الرخاء  .(3)احد مف أقاربو ممف الزالت آثار الجاىمية باقية في دموٍ 

وأثره في المجتمع، وطبيعة التحوؿ االجتماعي، ومجيء عثماف بعد عمر رضي 
اهلل عنيما، وخروج كبار الصحابة مف المدينة، وظيور العصبية القبمية، وتوقؼ 
الفتوحات، والمفيـو الخاطئ لمورع، وظيور جماعة مف الطامحيف، فضال عف 

تآمر الحاقديف، واستخداميـ األساليب المييجة والمثيرة ىي أىـ األسباب األساسية 
. (4)لمفتنة

 بكؿ ما أوتي مف تقوى وحمـ وعمـ أْف يدفع الفتف () وقد حاوؿ عثماف 
وأْف ال يكوف طرفًا فييا، فعمؿ عمى إرساؿ لجاف تفتيش وتحقيؽ إلى األمصار، 

وقاـ بعزؿ بعض الوالة لعؿ ذلؾ يطفئ الفتنة، ثـ قاـ بإرساؿ الكتب إلى األمصار 
التي تدعوا إلى االلتزاـ بالكتاب والسنة ونبذ الفرقة، ثـ تشاور مع والة األمصار 
لمبحث في أسباب الفتنة، ودعاىـ إلى العفو والصفح وأداء الحقوؽ، وأخيرًا أقاـ 

 ()وكاف عثماف . (5)الحجج الدامغة عمى المتمرديف لعميـ ينصاعوف إلى الحؽ
ومعو الصحابة يعرفوف عالمات الفتنة لذلؾ عندما وصمت إلى عثماف رسالة عف 
طريؽ سعيد بف العاص والي الكوفة تبيف حاؿ الناس في ىذا المصر، ألقى خطبة 

يا أىؿ المدينة استعدوا واستمسكوا فقد دبت إليكـ ): في المدينة المنورة قاؿ فييا
 أْف يضحي بنفسو وال يكوف كما قاؿ أوؿ مف خمؼ () ورأى عثماف (6)(الفتف

                                                 

 .162، ص1دار المناىج، ط (2004: الرياض)عبدالواحد اإلدريسي، فقو الفتف ( 1)

 .1،127مكتبة فياض، ط (2007: المنصورة)محمد حساف، الفتنة بيف الصحابة ( 2)

: دمشؽ)محمد حامد الخميفة، اإلنصاؼ فيما وقع في العصر الراشدي مف الخالؼ . د( 3)
 .157، 1دار القمـ، ط (2004

.  وما بعدىا237محمد أمحزوف، تحقيؽ مواقؼ الصحابة في الفتنة، . د( 4)
 وما 420، ةالمكتبة التوفيقي (2003: القاىرة)عمي محمد الصالبي، عثماف بف عفاف ( 5)

 .بعدىا

 .2/613، 3دار الكتب العممية، ط (2005: بيروت)الطبري، تاريخ الرسؿ والمموؾ ( 6)
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 في أمتو بسفؾ الدماء فصبر عمى البالء واستسمـ لممحنة وفدى ()رسوؿ اهلل 
 عندما بشره بالجنة عمى ()وصدقت فيو كممة الرسوؿ . (1)األمة بنفسو ودموِ 

. (2)بموى تصيبو

معاووة ودعاة الفًنة . 2

التقى معاوية أوؿ ما التقى بدعاة الفتنة عندما أخرج والي الكوفة سعيد بف 
 عدد مف أىؿ الفتنة منيـ ()العاص بأمِر أمير المؤمنيف عثماف بف عفاف 

 الذي قتؿ ابنو السارؽ بسبب تورطو في حادثة قتؿ، ومنيـ األشتر (3)جندب األزدي
، إلى معاوية بالشاـ وكتب (6)، وصعصعة بف صوحاف(5)، وابف الكواء(4)النخعي

عثماف إلى معاوية بشأف ىؤالء إف أىؿ الكوفة قد أخرجوا إليؾ نفرًا خمقوا لمفتنة 
فرعيـ وقـ عمييـ فإف آنست منيـ رشدًا فاقبؿ منيـ وأف أعيوؾ فارددىـ عمييـ، 

 رحب بيـ وأنزليـ كنيسة تسمى مريـ وأجرى عمييـ ()فمما قدموا عمى معاوية 
 ما كاف يجري عمييـ بالعراؽ، وجعؿ ال يزاؿ يتغدى ويتعشى ()بأمر عثماف 

                                                 

 .156الفتنة بيف الصحابة، محمد حساف، ( 1)

( 2005القاىرة )صحيح مسمـ : ومسمـ (3695) البخاري، صحيح البخاري حديث رقـ (2)
 (.2403) حديث رقـ 1موسوعة المختار، ط

. لـ تترجـ لو المصدر المتوفرة في بحثي ىذا( 3)
ىو مالؾ بف الحارث النخعي، روى عف عمر وخالد شيد اليرموؾ، وقمعت عينو يومئذ، ( 4)

، سار إليو وأبمى شًر وشيد صفيف مع عمي ()وكاف ممف ألب عمى عثماف بف عفاف 
() وكاف عمي ،() يكرىو ألنو صعب المراس، بعثو عمي () واليًا عمى مصر 

 .159األنصاؼ، . ىػ38فمات بالطريؽ مسمومًا سنة 

 ()عبداهلل بف الكواء وىو احد الذيف شاغبوا عمى الوالة في الكوفة شارؾ في صفيف مع ( 5)
 159اإلنصاؼ، . ثـ كاف احد الخوارج بعد صفيف

صعصعة بف صوحاف العبدي نزيؿ الكوفة، تابعي كبير مف المخضرميف مف أصحاب ( 6)
وكاف شريفًا مطاعًا :  قتؿ أخواه يـو الجمؿ فأخذ الراية وثقُو بف سعد وقاؿ الذىبي()عمي

، وانظر 269 ىػ تحقيؽ مواقؼ الصحابة في الفتنة، 60أميرًا فصيحًا مفّوىًا توفي نحو 
.  159اإلنصاؼ، 
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فبيف ليـ فضؿ اإلسالـ عمى العرب، وفضؿ قريش عمى : ثـ حادثيـ. (1)معيـ
: العرب، واف أئمتيـ يصبروف ليـ عمى الجور، ويتحمموف عنيـ المؤونة، وقاؿ

واهلل لتنتيّف أو ليبتميكـ اهلل بمف يسومكـ، ثـ ال يحمدكـ عمى الصبر، ثـ تكونوا )
فردوا عميو بما ينتقص مف  (شركاء فيما جررتـ عمى الرعية في حياتكـ وبعد موتكـ

عرفتكـ اآلف، عممت أفَّ الذي أغراكـ عمى ىذا قمة ): قريش واألئمة، فقاؿ معاوية
 إف قريشًا لـ تعز في جاىمية وال إسالـ إال – وال أضنكـ تفقيوف –إفقيوا ! العقوؿ 

باهلل عز وجؿ الذي ال يستذؿ مف أعز وال يوضع مف رفع، ولف يضر ذلؾ قريشًا 
ولف يمنعيـ مف تأدية ما عمييـ، إفَّ الشيطاف عنكـ غير غافؿ، قد عرفكـ بالشر 

، وال تدركوا بالشر أمرًا أبدًا إال فتح ـمف بيف أمتكـ فأغرى بكـ الناس وىو صارعؾ
. (2)فتحادثوا بينيـ وتالوموا فتقاصرت إلييـ أنفسيـ (اهلل عميكـ شرًا منو وأخزى

كاف عثماف يدرؾ أفَّ معاوية لممعضمة، فمو مف فصاحتو وبالغتو، ولو مف 
حممو وصبره، ولو مف ذكائو ودىائو ما يواجو بو الفتف، ومف أجؿ ذلؾ ما إْف تقع 

 ما بوسعو مف ()المعضمة حتى يرسميا لمعاوية كي يحميا، وفعال بذؿ معاوية 
أجؿ إقناع ىؤالء النفر، أكرميـ أواًل، وخالطيـ وجالسيـ وعرؼ سرائرىـ مف خالؿ 
ىذه المجالسة قبؿ اف يحكـ عمييـ بما نقؿ عنيـ، وبعد أْف أزاؿ الوحشة عنيـ، 

وأزاؿ الكمفة بينو وبينيـ، الحظ أفَّ النعرة القبمية ىي التي تحركيـ، وأفَّ شيوة الحكـ 
أثِر اإلسالـ : والسمطة ىي التي تثيرىـ، فكاف البد اف يمج عمييـ مف زاويتيف األولى

.  (3)دور قريش في نشر اإلسالـ وتحمؿ أعبائو: في عزة العرب، والثانية
أييا القوـ ردوا عمّي ): ثـ أتاىـ بعد ذلؾ فتحدث عندىـ طويال ثـ قاؿ

ََ أو اسكتوا وتفكروا، وانظروا فيما ينفعكـ وينفع أىميكـ وعشائركـ، وينفع  خيرًا
في ىذه المحاولة بذؿ معاوية . (1)(جماعة المسمميف، فاطمبوه تعيشوا ونعش بكـ

                                                 

. 2/635الطبري، تاريخ الرسؿ والمموؾ، ( 1)
 .2/635الطبري، تاريخ الرسؿ والمموؾ، ( 2)

عمي الصالبي، عثماف بف عفاف، :  نقال مف101منير الغضباف، معاوية بف أبي سفياف، ( 3)
405. 
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أنو : أمير الشاـ كؿ جيده، واستعمؿ حممو وثقافتو وأعصابو كي يثنييـ عف الفتنة
 لكف (2)يدعوىـ إلى تقوى اهلل وطاعتو واالستمساؾ بالجماعة واالبتعاد عف الفرقة

لست بأىؿ ذلؾ وال كرامة لؾ أْف تطاع ): رد عميو بقولو (خطيب القوـ)صعصعة 
. (3)(في معصية اهلل

وبحممو الكبير وصدره الواسع عاد فذكرىـ بأّنو ال يأمرىـ إال بطاعة اهلل، 
وعمى حد زعميـ فيو يتوب مف المعصية إْف وقعت، ثـ يعود لدعوتيـ إلى الطاعة 

والجماعة واالبتعاد عف تفريؽ كممة األمة، ولو كاف الوعظ يجدي معيـ لتأثرت 
قموبيـ بيذه المعاممة وىذا المطؼ وىذا الحمـ ولكنيـ عّدوا ذلؾ ضعفًا وتياونًا منو 

والسيما وىو يوجييـ إلى أْف يستعمموا األسموب اليادئ في العظة والميف في 
فقالوا عمى لساف . (4)النصح، فوجدوا المجاؿ رحبًا أْف يكشفوا عف مكنوف قموبيـ

فإننا نأمرؾ أْف تعتزؿ عممؾ فإفَّ في المسمميف مف ىو ): صعصعة بف صوحاف
مف كاف أبوه أحسف قدما مف أبيؾ، وىو بنفسو : مف ىو؟ قاؿ: قاؿ! أحؽ منؾ

وانتبو معاوية انتباىًا مفاجئًا إلى ما يكنوف، . (5)(أحسف قدمًا منؾ في اإلسالـ
فأحب أْف يتعرؼ عمى جانب غامض عميو فييـ، ولعؿ في ىذا التعرؼ ما يوصمو 
إلى مف يحركيـ، ويبث في أذىانيـ األراجيؼ المغرضة، ولكنيـ أخفوا ما يكنوف 

واكتفوا باإلشارة إلى أنيـ يحبوف أْف يدع العمؿ إلى مف ىو أفضؿ منو، ولمف أبوه 
 إجابتو في ست نقاط أساسية ميمة () وقد لخص معاوية (6)أفضؿ مف أبيو

: وىي
إفَّ لو قدمًا وسابقة في اإلسالـ، فيو حامي ثغر الشاـ منذ وفاة أخيو يزيد  . أ

 .رضي اهلل عنيما

                                                 

 .409عمي الصالبي، عثماف بف عفاف، ( 2)

. 2/635، تاريخ الرسؿ والمموؾالطبري، ( 3)
. 409عمي الصالبي، عثماف بف عفاف، ( 4)
 .2/638تاريخ الرسؿ والمموؾ، الطبري، ( 5)

 .409عمي الصالبي، عثماف بف عفاف، ( 6)
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إفَّ ىناؾ مف المسمميف مف ىو أفضؿ منو، وأكـر وأحسف سابقة وأكثر بالًء،  . ب
فمنذ أْف - الشاـ–وىو يرى أّنو أقوى مف يحمي ىذا الثغر اإلسالمي العظيـ 
 .تواله تمكف مف ضبطو وسياستو وفيـ نفسيات أىمو فأحبوه

إفَّ الميزاف الحساس والعيار الدقيؽ الذي يقيـ الوالة ىو عمر بف الخطاب  . ت
() الذي لـ تأخذه في اهلل لومة الئـ، فمو وجد في معاوية شططًا أو إنحرافًا 

 .أو ضعفًا لعزلو

إفَّ اعتزاؿ العمؿ يجب أف يستند إلى أسباب موجبة لالعتزاؿ، فما ىي الحجة  . ث
 التي يقدميا دعاة الفتنة ليتـ االعتزاؿ عمى أساسيا؟

إفَّ الذي يقرر العزؿ عف العمؿ أو البقاء في اإلمارة ىو أمير المؤمنيف عثماف  . ج
()لو الحؽ في ذلؾي فيو الوحيد الذ . 

إفَّ أمير المؤمنيف عثماف يوـ يقرر عزؿ معاوية فيو واثؽ أفَّ أمره خير كمو وال  . ح
(1).غضاضة في ذلؾ فيو أمير مأمور وىو أمر خميفة المسمميف

 

وثبوا عميو ): وكاف ختاـ الجمسة مؤسفا أشد األسؼ مؤلمًا أشد األلـ
 وعندئذ زجرىـ وقمعيـ ووجو ليـ كالمًا قاسيًا مبطنًا (2)(وأخذوا برأسو ولحيتو

.  بالتيديد، وعرؼ اف ىؤالء يستحيؿ اف ينصاعوا إلى الحؽ
إني معيد عميكـ، اف ): والتقى بيـ لممرة األخيرة فمما خرجوا دعاىـ فقاؿ

 كاف معصومًا فوالني وأدخمني في أمره، ثـ استخمؼ أبو بكر ()رسوؿ اهلل 
() فوالني، ثـ استخمؼ عمر () فوالني، ثـ استخمؼ عثماف () ،فوالني 

نما طمب رسوؿ اهلل   ()فمـ آِؿ ألحد منيـ ولـ يولني إال وىو راٍض عني، وا 
لألعماؿ أىؿ الجزاء مف المسمميف والغناء؛ ولـ يطمب ليا أىؿ االجتياد والجيؿ 
ف اهلل ذو سطوات ونقمات يمكر بمف مكر بو، فال تعرضو  ابيا والضعؼ عنيا، وا 

ألمر وأنتـ تعمموف مف أنفسكـ غير ما تظيروف؛ فإّف اهلل غير تارككـ حتى 
َأَحِسَب النَّاُس َأْف ُيْتَرُكوا َأْف  يختبركـ ويبدي لمناس سرائركـ؛ وقد قاؿ عز وجؿ 

                                                 

عثماف بف عفاف،  نقال مف عمي الصالبي، 117-114منير الغضباف، المرجع السابؽ، ص( 1)
409-410 .
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ـْ اَل ُيْفَتُنوَف  أنو ): وكتب معاوية إلى عثماف. (1)([2)العنكبوت  ] َيُقوُلوا َآَمنَّا َوُى
قدـ عمي أقواـ ليس ليـ عقوؿ وال أدياف، أثقميـ اإلسالـ، وأضجرىـ العدؿ؛ وال 
يريدوف اهلل بشيء، وال يتكمموف بحجة؛ إنما ىميـ الفتنة وأمواؿ أىؿ الذمة، واهلل 

فخرجوا مف دمشؽ ولـ يرجعوا إلى . (2)(مبتمييـ ومختبرىـ، ثـ فاضحيـ ومخزييـ
الكوفة لكي ال يشمتوا بيـ فذىبوا إلى الجزيرة وكانت مف والية عبدالرحمف بف خالد 

. (3) فقسى عمييـ حتى تابوا ورجعوا()بف الوليد 
 بالرجاؿ وعميؽ نظره بالسياسة ()وفي ىذا النص تتجمى معرفة معاوية 

وحسف معالجتو لممعضالت كما يتضح حرص الخميفة عمى أداء الحقوؽ لمرعية 
  (4)مف أي صنؼ كانوا وميما بمغت معارضتيـ

 لوالة األمصار ()مشورة عثمان . 3
بأساليب متنوعة ومف ىذه األساليب - كما مر- الفتنة ()واجو عثماف 

: مشورتو لوالتو في األمصار إذ بعث إلييـ واستدعاىـ عمى عجؿ وكانوا كؿ مف
عبداهلل بف عامر، معاوية بف أبي سفياف، عبداهلل بف سعد بف أبي سرح وأدخؿ 
معيـ في المشورة سعيد بف العاص وعمرو بف العاص وىـ مف الوالة السابقيف، 

. (5)وكانت جمسة مغمقة وخطيرة وقاؿ فييا كؿ مف المشاركيف برأيوِ 
أشير عميؾ أف تأمر أجنادؾ ): وكاف رأي معاوية فيما تبيف بقولو لعثماف

 وبناًء عمى ذلؾ قاـ عثماف (6)(فيكفيؾ كؿ رجؿ منيـ ما قبمو وأكفيؾ أنا أىؿ الشاـ
بتقديـ وجية نظره في ما حصؿ وما قد يحصؿ مف أحداث، فحمد اهلل وأثنى عميو 

كؿ ما أشرتـ بو عمّي قد سمعت، ولكؿ أمر باب يؤتى منو؛ إف ىذا األمر ):ثـ قاؿ
ف بابو الذي يغمؽ عميو فيكفكؼ بو الميف  الذي يخاؼ عمى ىذه األمة، كائف وا 

                                                 

. 2/636 الطبري، تاريخ الرسؿ والمموؾ،( 1)
 .2/638،  تاريخ الرسؿ والمموؾالطبري،( 2)

. المصدر نفسو والموضع نفسو( 3)
. 162 مف الخالؼ، حامد الخميفة، اإلنصاؼ فيما وقع في العصر الراشدي.د( 4)
. 410عمي الصالبي، عثماف بف عفاف، ( 5)
 .2/643الطبري، تاريخ الرسؿ والمموؾ، ( 6)



 موؼــف معاووــة بــن أبــي سفوــان مـن األحـداث السواسوـة ػـي العصـر الراشــدي 

 سامل عيد علي  و  حممود غامن حممد. د.م

 246 

والمؤاتاة والمتابعة، إال في حدود اهلل تعالى ذكره، التي ال يستطيع أحد أف يبادي 
بعيب احدىا، فإف سده شيء فرفؽ، فذاؾ، وواهلل ليفتحفَّ وليست ألحد عمّي حجة 
 (1)(حؽ، وقد عمـ اهلل أني لـ آُؿ الناس خيرًا، وال نفسي وواهلل إفَّ رحى الفتنة لدائرة

 أْف مات ولـ يحركيا، كفكفوا الناس، وىبوا ليـ حقوقيـ، ()فطوبى لعثماف 
ذا نعوطيت حقوؽ اهلل فال تداىنوا فييا  وطمب مف عمالو أْف (2)(واغتفروا ليـ وا 

يعودوا إلى أعماليـ عمى وفؽ ما أعمنو ليـ مف أسموب في مواجية الفتنة التي كاف 
 وقبؿ أف يتوجو معاوية إلى الشاـ أتى عثماف وقاؿ (3)كؿ بصير يرى أنيا قادمة

يا أمير المؤمنيف انطمؽ معي إلى الشاـ قبؿ أف ييجـ عميؾ مف األمور ): لو
 ()أنا ال أبيع جوار رسوؿ اهلل ) ()فقاؿ عثماف  (واألحداث ما ال قبؿ لؾ بيا

إذف أبعث لؾ ): ()فقاؿ لو معاوية  (بشيء؛ ولو كاف فيو قطع خيط عنقي
جيشًا مف الشاـ يقيـ في المدينة لمواجية األخطار المتوقعة ليدافع عنؾ وعف أىؿ 

عندىا قاؿ . ال أضيؽ عمى أىؿ اليجرة والنصرة: ()المدينة فقاؿ عثماف 
حسبي : ()قاؿ عثماف . يا أمير المؤمنيف واهلل لتقتمّف أو لتغزيفّ : ()معاوية 

ولقد حدث كؿ ما توقعو معاوية فجاءت جموع أىؿ الفتنة . (4)اهلل ونعـ الوكيؿ
مف كؿ . (5)لتحاصر عثماف وتغتالو في النياية ولـ يكف بينيـ مف أىؿ الشاـ أحد

ما سبؽ نجد اف معاوية حاوؿ بكؿ ما أوتي مف عمـ وحمـ إخماد ىذه الفتنة في 
رادتو . ميدىا ولكف قدر اهلل وا 

                                                 

َرحى اإلسالـ  تدور: أنو قاؿ( )، عف النبي ()يشير عثماف إلى ما رواه ابف مسعود ( 1)
ف يقـ ليـ  لخمس وثالثيف أو ست وثالثيف أو سبع وثالثيف، فإف ييمكوا فسبيؿ مف ىمؾ، وا 

 سنف أبي داود، تخريج أممَّا بقي؟ قاؿ ممَّا مضى: دينيـ يقـ سبعيف عامًا، قاؿ قمت
. 759، 2مكتبة المعارؼ، ط (2007: الرياض)وتعميؽ األلباني 

 .2/648الطبري، تاريخ الرسؿ والمموؾ، ( 2)

 .2،90دار المعرفة، ط / (2006: بيروت)/ عمي الصالبي، معاوية بف أبي سفياف( 3)

؛ الذىبي، تاريخ االسالـ، تحقيؽ مصطفى 2/650الطبري، تاريخ الرسؿ والمموؾ، ( 4)
 .1/441دار الكتب العممية،  (2004: بيروت)عبدالقادر عطا 

 .90عمي الصالبي، معاوية بف أبي سفياف، ( 5)
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 سببًا مباشرًا في خمؽ أزمة أخرى أو باألحرى ()لقد كاف مقتؿ عثماف 
فتنة ثانية تضاربت فييا اآلراء وتباينت فييا وجيات النظر، واختمفت االجتيادات 

وكاف مف نتيجة موقؼ . ()في الوسيمة لالنتقاـ مف الخارجيف الذيف قتموا عثماف 
 واستشياد ()الطائفة األولى أف حدثت معركة الجمؿ التي انتيت بانتصار عمي 

 وردت عائشة رضي اهلل عنيا إلى المدينة معززة () والزبير()طمحة 
. (1)مكرمة

أسياب عدم مياوعة معاووة ألمري املؤمنني علي رضي اهلل عنهما  : ثانوًا

قضت متغيرات األحداث بعد مقتؿ عثماف بعدـ مبايعة معاوية لعمي خميفة 
: لممسمميف، ولقد قيؿ في ىذا الشأف آراء وتفسيرات يتمثؿ أبرزىا في

إفَّ الروايات التي تصور معاوية في خروجو عف طاعة عمي بسبب أطماع  .1
دنيوية أو بسبب التنافس والعداء الجاىمي القديـ بيف بني ىاشـ وبني أمية 

 مما ()وغير ذلؾ مف القذؼ واالفتراء والطعف عمى أصحاب رسوؿ اهلل 
اعتمد عميو الكتاب المعاصروف وبنوا عمييا تحميالتيـ الباطمة، ىي روايات 

 فيذه الروايات مروية عف أبي (2)متروكة مطعوف في رواتيا عداًل وضبطاً 
 وىي مردودة أيضًا بما لمعاوية مف صفات (4) وعف أبي جناب الكمبي(3)مخنؼ

                                                 

مكتبة  (2006:المنصورة)السيد بف احمد أبو يوسؼ، اإلصابة فيما شجر بيف الصحابة ( 1)
 .199اإليماف، 

. 199السيد بف احمد،اإلصابة فيما شجر بيف الصحابة، ( 2)
 ىػ، صاحب التصانيؼ الكثيرة في األحداث 170االخباري المتوفى قبؿ : لوط بف يحيى( 3)

متروؾ، : قاؿ أبو حاتـ: الكائنة في صدر الدولة اإلسالمية، قاؿ فيو أىؿ الجرح والتعديؿ
: وقاؿ اآلجري. ليس بثقة: ضعيؼ، وقاؿ ابف معيف إماـ الجرح والتعديؿ: وقاؿ الدارقطني

محمد . وىؿ ُيسأؿ أحد عف ىذا: سالت أبا حاتـ عف لوط بف يحيى، فنفض يديو، وقاؿ
. 298حساف، الفتنة بيف الصحابة، 
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وسجايا فيو مف كتاب الوحي، وقادة الفتوحات اإلسالمية، وأكثرىـ حممًا، 
فكيؼ يعتقد أْف يقاتؿ الخميفة الشرعي ويريؽ دماء المسمميف مف اجؿ ممؾ 

.... ): وىو القائؿ عف نفسِو كما في حديثو مع المسور بف مخرمة. (1)زائؿ
 .(2)(واهلل ال ُأخّير بيف اهلل وبيف غيره إال اخترت اهلل عمى ما سواه

وكذلؾ الروايات التي تصور أفَّ سبب الخالؼ مما قد شاع قديمًا وحديثًا أفَّ  .2
الخالؼ بيف عمي ومعاوية كاف بسبب طمع معاوية في الخالفة، وأفَّ خروج 

فقد جاء . (3)األخير عمى عمي وامتناعو عف بيعتو كاف بسبب عزلو عف الشاـ
أفَّ معاوية : المنسوب البف قتيبة رواية تفيد (اإلمامة والسياسة)في كتاب 

أدعى الخالفة، وذلؾ مف خالؿ الرواية التي ورد فييا ما قالو بف الكواء ألبي 
أعمـ اف معاوية طميؽ اإلسالـ وأفَّ أباه رأس األحزاب وأنو ): موسى األشعري

ف كذبؾ فقد حـر  ادعى الخالفة مف غير مشورة فإف صدقؾ فقد حؿ خمعو وا 
 فيذه الرواية مردودة بضعؼ نسبة ىذا الكتاب البف قتيبة، (4)(عميؾ كالمو

 :وبما ورد مف روايات عديدة تبطؿ ىذا اإلدعاء منيا

خرج أبو الدرداء وأبو أسامة فدخال عمى معاوية : ما رواه ابف كثير قاؿ -أ 
يا معاوية عالـ تقاتؿ ىذا الرجؿ؟ فواهلل إنو ألقدـ منؾ ومف أبيؾ : فقاال لو

: فقاؿ.  وأحؽ بيذا األمر منؾ()إسالمًا، وأقرب منؾ إلى رسوؿ اهلل 

                                                                                                                       

كاف يحيى بف : كاف ضعيفًا، وقاؿ البخاري وأبو حاتـ: قاؿ فيو ابف سعد: أبو جناب الكمبي( 4)
محمد حساف، . ضعيؼ: ضعيؼ، وقاؿ النسائي: القطاف يضعفو، وقاؿ عثماف الدارمي

. 258الفتنة بيف الصحبة، 
. 100عمي الصالبي، معاوية بف أبي سفياف، ( 1)
دار إحياء التراث  (2006:بيروت)الذىبي، سير أعالـ النبالء، تحقيؽ محمود شاكر ( 2)

. 3/179العربي، 
. 204-203 اإلصابة فيما شجر بيف الصحابة، السيد بف احمد،( 3)
. 460–459محمد أمحزوف، تحقيؽ مواقؼ الصحابة في الفتنة، .د( 4)
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فميقدنا مف قتمة : أقاتمو عمى دـ عثماف وأنو آوى قتمتو فاذىبا إليو فقوال لو
 .(5)عثماف، ثـ أنا أوؿ مف يبايعو مف أىؿ الشاـ

أنت : وما رواه الذىبي بسنده عف أبي مسمـ الخوالني انو قاؿ لمعاوية -ب 
ال واهلل أني ألعمـ انو أفضؿ مني وأحؽ : تنازع عمي أـ أنت مثمو؟ فقاؿ

باألمر مني، ولكف ألستـ تعمموف أف عثماف قتؿ مظمومًا، وأنا أبف عمو 
 .(1)(....والطالب بدمو، فأتوه فقولوا لو فميدفع الّي قتمة عثماف واسمـ لو

ومف اعتقاد أىؿ السنة والجماعة أفَّ ما جرى بيف : وفي ذلؾ يقوؿ الييتمي
معاوية وعمي رضي اهلل عنيما مف الحروب لـ يكف لمنازعة عمى الخالفة لإلجماع 
نما ىاجت بسبب أف معاوية ومف معو  عمى أحقيتيا لعمي فمـ تيج الفتنة بسببيا، وا 

. (2)طمبوا مف عمي تسميـ قتمة عثماف إلييـ لكوف معاوية ابف عمو فامتنع عمي
وىو أنو لـ تثبت رواية واحدة تذكر أفَّ : وىناؾ دليؿ عقمي آخر يؤيد ما ذكرناه

ولكف مع كؿ ىذا النجاح مف قبؿ ىذا الوالي . لمعاوية أي دور في معركة الجمؿ
وعمى الُصعد كافة ومع عدـ وجود أي خالؼ مباشر بيف عمي وبيف  (معاوية)

معاوية وعدـ مشاركة معاوية في كؿ ما جرى مف أحداث بعد استشياد عثماف مع 
مكانياتو في قمب موازيف القوى ضد أمير المؤمنيف عمي فيما لو  قدرتو عمى ذلؾ وا 
وقؼ مع طمحة والزبير فيما جرى مف األحداث في فتنة السبئية الثانية في البصرة 

بؿ إف . والتي كاف معاوية يشارؾ طمحة والزبير في كؿ ما قاما بو بقناعة تامة
موقفو في صفيف ما ىو إال امتداد لما نيضا بو وأف عدـ مشاركة معاوية في 

أحداث البصرة، ال في يده وال في لسانو، يؤكد براءتو مف أي نية مسبقة في مخالفة 
 . (3)(عمي

                                                 

. 8/30ابف كثير، البداية والنياية، ( 5)
 .249عبدالواحد إدريس، فقو الفتف، - 3/140سير أعالـ النبالء، ( 1)

الييتمي، تطيير الجناف والمساف مع الصواعؽ المحرقة، تحقيؽ عبدالوىاب عبد المطيؼ، ( 2)
249. 

 .415حامد الخميفة، اإلنصاؼ فيما وقع في العصر الراشدي مف الخالؼ، . د( 3)
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أما السؤاؿ الذي يتبادر إلى الذىف فيو ما داـ أف معاوية لـ يطمع 
فمماذا لـ يبايع عميًا؟ وقبؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ فثمة سؤاؿ . بالخالفة أصالً 

آخر يطرح نفسُو وىو لماذا قرر عمي عزؿ معاوية عمى الرغـ مف أنو لـ يبدر منو 
شيء وعمى الرغـ مما أمتاز بو ىذا الوالي مف الكفاءة بؿ وعمى الرغـ مف النصائح 

أني أرى أف تقر عمالؾ )التي قدمت ألمير المؤمنيف سواء مف المغيرة الذي قاؿ 
الذي أشار عمى عمي باستمراره بنّوابو إلى حيف )أو مف ابف عباس  (...عمى البالد

أو حتى مف ابنو  (1)(..يتمكف مف األمر وأف يقر معاوية خصوصًا عمى الشاـ
إذف لماذا . (2)الحسف عندما قاؿ مع ابف عباس أكتب إلى معاوية وأقرره عمى الشاـ

عزلو في مثؿ ىذا الظرؼ الحرج الذي تمر بو األمة؟ 
فالبد أْف تكوف ثمة دوافع يتسوغ ألمير المؤمنيف ما قاـ بو في ىذه 

المسألة، وما دامت كؿ المسوغات الظاىرة معدومة فإف تمؾ الدوافع ما ىي إال ما 
كاف يشيعو أولئؾ الغوغاء وأعوانيـ ويتحدثوف بو بيف المسمميف وعند مف يغشى 

. (3)مجالس أمير المؤمنيف، والسيما بعد أف كشؼ معاوية جميع أىدافيـ ونواياىـ
أف مف األسباب التي عمقت دائرة الخالؼ بيف الخميفة ووالي : وليذا يمكف القوؿ

الشاـ وجود الغوغاء في جيش أمير المؤمنيف وتحريضيـ عمى قتاؿ معاوية، 
وتيويميـ مف خطورة امتناعو مف البيعة إال بعد القصاص مف القتمة، ألف ذلؾ 

وليذا فإف عوامؿ الخالؼ أصبحت قوية بيف خميفة يرى . (4)يعنييـ بالدرجة األولى
أف ىذا الوالي متمرد عمى إرادتو وىذا ما ال يحؽ لو، لذلؾ البد مف إرغامو عمى 

الطاعة بالقوة ونزعو عف واليتو، وبيف والي يرى أف ىذا الخميفة غير واجب الطاعة 
ألنو لـ يقـ حد اهلل تعالى عمى مف قتؿ خميفة المسمميف، إما لعجزه عف ذلؾ أو 

وبناًء عمى ىذا فإف الغوغاء . لعدـ معرفتو التامة بيـ أو لغير ذلؾ مف األسباب
                                                 

 .189/ 2؛ الذىبي، تاريخ اإلسالـ،8-7/ 8البداية والنياية، ابف كثير، ( )1)

، 1دار إحياء التراث العربي، ط (2001: بيروت)تاريخ دمشؽ الكبير، ابف عساكر ( 2)
61/82. 

 .418حامد الخميفة، اإلنصاؼ فيما وقع في العصر الراشد مف الخالؼ، . د( 3)

 .419المرجع نفسو، ( 4)
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الذيف قتموا عثماف، وأثاروا القتاؿ بيف المسمميف في البصرة، ىـ أنفسيـ الذيف ىيئوا 
أسباب الخالؼ بيف عمي وقد شحنوا صدره ببيتانيـ عمى معاوية حتى صوروا لو 

مف ىنا يتبيف لنا أفَّ السبب األوؿ . (5)أف نزعو عف واليتو مف أولى أوليات الخالفة
واألىـ مف أسباب عدـ مبايعة معاوية ألمير المؤمنيف ىو وجود ىؤالء الغوغاء في 

. جيشو والمطالبة بالقود منيـ
البشاعة التي قتؿ فييا : ويمكف إضافة سبب آخر لعدـ المبايعة وىو

فقد خرج النعماف بف بشير ومعو قميص عثماف مضمخ بدمو، ومعو . عثماف
أصابع نائمة زوجة عثماف التي أصيبت حيف جاحفت عنو بيدىا فقطعت مع بعض 
الكؼ فورد بو عمى معاوية بالشاـ، فوضعو معاوية عمى المنبر ليراه الناس، وعمؽ 

وندب الناس إلى األخذ بالثأر وقاـ في الناس معاوية . األصابع في كـ القميص
وجماعة مف الصحابة معو يحرضوف الناس عمى المطالبة بدـ عثماف ممف قتمو 

لقد كانت الصورة التي نقميا النعماف بف بشير إلى الشاـ . (1)مف أولئؾ الخوارج
فقتؿ الخميفة، سيوفًا مصمتة مف الغوغاء وعمى رقاب الناس بالمدينة، بيت : بشعة

الماؿ منتيكًا مسموبًا، وأصابع نائمة، مقطوعة فياجت النفوس والعواطؼ، واىتزت 
المشاعر وتأثرت بيا القموب وذرفت ليا العيوف، ولذلؾ كاف إصرار معاوية ومف 
. معو مف أىؿ الشاـ عمى المطالبة بدـ عثماف وتسميـ القتمة لمقصاص قبؿ البيعة
لقد أمتنع معاوية وأىؿ الشاـ عف البيعة ورأوا أف يقتص عمي مف قتمة عثماف ثـ 

. (3)، وقالوا ال نبايع مف يأوي القتمة(2)يدخموف البيعة
فقد كاف معاوية يرى أف عميو مسؤولية االنتصار لعثماف والقود مف قاتميو 

ـَ المَُّو ِإالَّ ِباْلَحؽِّ َوَمْف ُقِتَؿ فيو ولي دمو واهلل يقوؿ  َواَل َتْقُتُموا النَّْفَس الَِّتي َحرَّ

                                                 

 .8/8ابف كثير، البداية والنياية، ( 5)

 .8/7، المصدر نفسو( 1)

 .8/8ابف كثير، البداية والنياية، ( 2)

المكتبة  (2007:بيروت)ابف العربي، العواصـ مف القواصـ، تحقيؽ محب الديف الخطيب ( 3)
 .166العصرية، 
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 َمْظُموًما َفَقْد َجَعْمَنا ِلَوِليِِّو ُسْمَطاًنا َفاَل ُيْسِرْؼ ِفي اْلَقْتِؿ ِإنَُّو َكاَف َمْنُصوًرا
 لذا جمع معاوية الناس وخطبيـ بشأف عثماف وأنو قتؿ مظمومًا ([.33):اإلسراء]

عمى يد سفياء منافقيف لـ يقدروا الدـ الحراـ إذ سفكوه في الشير الحراـ في البمد 
الحراـ، فثار الناس واستنكروا وعمت األصوات وكاف منيـ عدد مف أصحاب رسوؿ 

لوال حديث سمعتو مف رسوؿ :  فقاؿ(1) فقاـ أحدىـ وأسمو مرة بف كعب()اهلل 
: ()وذكر الفتف وقربيا، فمَر رجؿ متقنع في ثوب، فقاؿ :  ما تكممت()اهلل 

: ىذا يومئذ عمى اليدى، فقمت إليو فإذا ىو عثماف بف عفاف، فأقبمت بوجيو فقمت
.  (2)نعـ: ىذا؟ قاؿ

وثمة حديث آخر لو تأثير في طمب معاوية القود مف قتمة عثماف وكاف 
منشطًا ودافعًا قويًا لمتصميـ عمى تحقيؽ اليدؼ فعف النعماف بف بشير عف عائشة 

 فكاف مف آخر كالمو أف ضرب ()أرسؿ رسوؿ اهلل : رضي اهلل عنيا قالت
يا عثماف إف اهلل عسى أف يمبسؾ قميصًا، فإف أرادؾ المنافقوف عمى : منكبو فقاؿ

يا أـ المؤمنيف فأيف كاف ىذا عنؾ؟ : فقمت ليا. خمعو فال تخمعو حتى تمقاني ثالثاً 
قاؿ فأخبرتو معاوية فمـ يرض بالذي أخبرتو حتى كتب . نسيتو واهلل ما ذكرتو: قالت

لقد كاف الحرص الشديد . (3)إلى أـ المؤمنيف أف أكتبي إلّي بو، فكتبت إليو بو كتاباً 
. (4)في تنفيذ حكـ اهلل في القتمة السبب الرئيس في رفض أىؿ الشاـ البيعة لعمي

ف كاف الصواب مع عمي ألف الطالب بالدـ ال يصح أف يحكـ، وتيمة الطالب  وا 

                                                 

صحابي نزؿ بالبصرة وروى عنو البصريوف ونزؿ الشاـ :  أو كعب بف مرةمرة بف كعب( 1)
 بف حجر،ا. وروى عنو أىميا واختمؼ فيو بالتقديـ والتأخير وقيؿ ىما اثناف واهلل اعمـ

 .3/532دار التقوى،  (2000:القاىرة)اإلصابة في تمييز الصحابة 

 840، 2مكتبة المعارؼ، ط (2008: الرياض)سنف الترمذي، تخريج وتعميؽ األلباني ( 2)
 (.3704)حديث رقـ 

 ورواه 35، 2مكتبة المعارؼ، ط (2008: الرياض)سنف أبي ماجة، تخريج وتعميؽ لمباني ( 3)
 (.3705)الترمذي حديث رقـ 

؛ عمي 125مكتبة اإليماف، (2007:المنصورة)عمي الصالبي، حقيقة الخالؼ بيف الصحابة ( 4)
 .98الصالبي، معاوية بف أبي سفياف، 
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لمقاضي ال توجب عميو أف يخرج عميو، بؿ يطمب الحؽ عنده، فإف ظير لو قضاء 
ف لـ يكف لو ديف فحينئذ يخرج  ال سكت وصبر، فكـ مف حؽ يحكـ اهلل فيو، وا  وا 

.  (5)عميو، فيقـو لو عذر في الدنيا
اتفقت أئمة الفتوى عمى أنو ال يجوز ألحد أف يقتص مف : ويقوؿ القرطبي

نما ذلؾ  أحد مف دوف السمطاف، وليس لمناس أف يقتص بعضيـ مف بعض، وا 
لمسمطاف أو مف نصبو السمطاف لذلؾ، وليذا جعؿ اهلل السمطاف ليقبض أيدي الناس 

. (1)بعضيـ عف بعض
أف معاوية كاف مجتيدًا، متأواًل يغمب ظنو أف الحؽ معو، : ويمكف القوؿ

 (أبف عمو)فقد قاـ خطيبًا في أىؿ الشاـ بعد أف جمعيـ وذكرىـ أنو ولي عثماف 
ـَ المَُّو ِإالَّ ِباْلَحؽِّ وقد قتؿ مظمومًا ثـ قرأ اآلية الكريمة  َواَل َتْقُتُموا النَّْفَس الَِّتي َحرَّ

 َوَمْف ُقِتَؿ َمْظُموًما َفَقْد َجَعْمَنا ِلَوِليِِّو ُسْمَطاًنا َفاَل ُيْسِرْؼ ِفي اْلَقْتِؿ ِإنَُّو َكاَف َمْنُصوًرا
أحب أْف تعمموني ذات أنفسكـ في قتؿ عثماف، فقاـ أىؿ : ثـ قاؿ[ (33):اإلسراء]

الشاـ جميعيـ وأجابوه إلى الطمب بدـ عثماف وبايعوه عمى ذلؾ، وأعطوه العيود 
. (2)والمواثيؽ عمى أف يبذلوا أنفسيـ وأمواليـ حتى يدركوا ثأرىـ أو يفني اهلل أرواحيـ

لقد أشارت الروايات إلى أفَّ معاوية اتخذ موقفو بالمطالبة بدـ عثماف، وأنو 
صرح بدخولو بطاعة عمي إذا أقيـ الحد عمى القتمة، ولو أفترض انو اتخذ قضية 
القصاص والثار ذريعة لقتاؿ عمي طمعًا في السمطاف، كما قاؿ بعضيـ، فماذا 
سيحدث لو تمكف عمي مف إقامة الحد عمى قتمة عثماف؟، حتما ستكوف النتيجة 

خضوع معاوية لعمي ومبايعتو إياه، ألنو التـز بذلؾ في موقفو مف تمؾ الفتنة، كما 
إف كؿ مف حارب معو كانوا يقاتموف عمى أساس إقامة الحد عمى قتمة عثماف، عمى 

                                                 

 .167ابف العربي،العواصـ مف القواصـ، ( 5)

دار الكتب العممية،  (2004: بيروت)سالـ مصطفى البدري :  الجامع ألحكاـ القرآف، تحقيؽ(1)
 .2/172، 2ط

 .460محمد أمحزوف، تحقيؽ مواقؼ الصحابة، . د( 2)
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أف معاوية إذا كاف يخفي في نفسو شيئًا آخر لـ يعمف عنو، سيكوف ىذا الموقؼ 
. (3)بالتالي مغامرة، وال يمكف أف يقدـ عمييا إذا كاف ذا أطماع

نيا إرادة  ىذه ىي أىـ أسباب عدـ مبايعة معاوية ألمير المؤمنيف عمي وا 
 حيث جرت األحداث وشاء اهلل اف يمي ()هلل تعالى وفييا معجزة لنبيو الكريـ 

يا معاوية، إف وليت أمرا فاتؽ  )()معاوية خالفة المسمميف تصديقًا لقوؿ الرسوؿ 
 حتى ()فما زلت أظف أني مبتمًى بعمؿ لقوؿ رسوؿ اهلل : )قاؿ( اهلل واعدؿ

. (1)(ولِّيت

السفارات والرسل بني علي ومعاووة رضي اهلل عنهما . 2

فمـ يرد عميو جوابيا، وتكرر ذلؾ مرارًا بعث عمي كتبًا كثيرة إلى معاوية 
في صفر، دعا معاوية برجؿ مف بني عبس، إلى الشير الثالث مف مقتؿ عثماف 

عنوانو مف معاوية  مختومًا، (2)ثـ احد بني رواحة ُيدعى قبيصة فدفع إليو طوماراً 
إذا دخمت المدينة فأقبض عمى أسفؿ الطومار، ثـ أوصاه بما يقوؿ : إلى عمي فقاؿ

فخرجا فقدما المدينة في ربيع األوؿ لغرتو، فمما دخال المدينة . وسّرحو إلى عمي
: رفع العبسي الطومار، كما أمره وخرج الناس ينظروف إليو فمـ يجد فيو كتابًا، فقاؿ

ورائي : قاؿ. نعـ، إف الرسؿ آمنة ال تقتؿ: لمرسوؿ ما وراءؾ؟ قاؿ آمف أنا؟ قاؿ)
مف خيط نفسؾ، وتركت : ممف؟ قاؿ: ، قاؿ(3)إني تركت قومًا ال يرضوف إال بالقود

 وىو منصوب ليـ، قد ألبسوه منبر ستيف ألؼ شيخ يبكي تحت قميص عثماف
الميـ إني أبرأ ! ألست موتورًا كترة عثماف! مني يطمبوف دـ عثماف؟:  فقاؿ.دمشؽ

إليؾ مف دـ عثماف؛ نجا واهلل قتمة عثماف إال أف يشاء اهلل، فإنو إذا أراد أمرا 
فخرج العبسي وصاحت السبئية . وأنت آمف: وأنا آمف؟ قاؿ: أصابو؛ اخرج؛ قاؿ

                                                 

 .464-463المرجع نفسو،  (3)

. 8/131ابف كثير، البداية والنياية، ( 1)
. الصحيفة= الطومار ( 2)
 . القصاص= الَقّود ( 3)
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يا آؿ مضر، يا آؿ قيس، الخيؿ : فنادى! ىذا الكمب، ىذا وافد الكالب، اقتموه: قالوا
 .(4)(..والنبؿ

وبعد وصوؿ رد معاوية إلى أمير المؤمنيف رضي اهلل عنيما عـز الخميفة عمى 
وبعد وصوؿ أىؿ الكوفة وأىؿ الشاـ إلى صفيف عسكروا ىناؾ . (5)قتاؿ أىؿ الشاـ

فدارت بينيـ الرسؿ حرصًا عمى الجماعة والوحدة ولمحيمولة دوف وقوع القتاؿ بيف 
: األخوة، وكاف ما دار مف حوار بيف الطرفيف تناوؿ مسألتيف أساسيتيف ىما

 ()دعوة الخميفة عمي والي الشاـ لمبيعة عمى كتاب اهلل وسنة رسوؿ اهلل  . أ
 .والدخوؿ فيما دخؿ فيو مف بايعو مف المسمميف لتأليؼ الكممة ووحدة الصؼ

وامتناع والي الشاـ معاوية عف البيعة إال بعد القصاص مف قتمة الشييد  . ب
عثماف، ومحاكمة مف أجمب عميو، والسيما مف كانوا في جيش أمير المؤمنيف 

 .عمي، وأه ىو ولي المقتوؿ

وقد شارؾ في تمؾ السفارات عدد مف أعالـ المسمميف، طمبًا لحقف الدماء 
واإلبقاء عمى وحدة المسمميف وقوتيـ، وسعيًا وراء األجر العظيـ لدعاة الصمح 

وناشري السالـ، إال أف أكثر أخبار تمؾ السفارات دوف في كتب التاريخ مرويًا عف 
إخبارييف غير ثقات، فزيد في أقواؿ الرسؿ وحذؼ منيا، وحّوؿ كثير منيا إلى 

مياترات وأمثاؿ وسباب وشتائـ وأشعار وتيديد ووعيد بيف المتحاوريف بعيدة عف 
آداب الصحابة ومفاىيميـ وروايتيـ لمصمح والحرب ومفقود في أكثرىا الحديث عف 
أسباب الخالؼ وأىمية الصمح، وىذا ما رواه الطبري في أكثر ما أورده مف روايات 

، وما رواه عنيـ ابف (وقعة صفيف)في ىذه المسألة، وما دونو ابف مزاحـ في 
ما عدا  (البداية والنياية)وأبف كثير في  (الفتوح)وابف اعثـ في  (الكامؿ)األثير في 

أما كتب المبتدعة . (ال تصح)الروايات القميمة التي أبدى فييا رأيو وأشار إلى أنيا 
ومبغضي الصحابة فال يجوز النظر فييا لمف يعتقد أنيا مناقضة لعدالة الصحابة 
رضي اهلل عنيـ، وأنيا مدسوسة ومفتراة عمييـ، واف كاف بعضيا تحمؿ في طياتيا 

                                                 

 .3/4الطبري، تاريخ الرسؿ والمموؾ، ( 4)

 .8/8ابف كثير، البداية والنياية، ( 5)
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شيئا مف الحقيقة لتستر في ظاللو األباطيؿ والدسائس التي تيدؼ إلى نزع الثقة 
  (1).عف الصحابة رضي اهلل عنيـ

 ىػ، وكاف 36وخرج عمي مف البصرة متوجيا إلى الكوفة التي دخميا سنة 
وجيني إلى معاوية فإف جّؿ مف : جرير بف عبداهلل عمى ىمداف فعزلو، فقاؿ لعمي

يا أمير المؤمنيف ال : معو مف قومي فمعمي أجمعيـ عمى طاعتؾ؟ فقاؿ لو األشتر
دعو يتوجو، فقدـ جرير إلى معاوية وىو جالس والناس : تبعثو فإّف ىواه ىواىـ فقاؿ

يا أىؿ الشاـ إنو مف لـ ينفعو : حولو، فدفع إليو كتاب عمي فقرأه ثـ قاـ جرير فقاؿ
القميؿ لـ ينفعو الكثير وقد كانت بالبصرة ممحمة لـ يشفع البالء بمثميا فال بقاء 

لإلسالـ، فاتقوا اهلل يا أىؿ الشاـ وردوا في عمي معاوية خيرًا فانظروا ألنفسكـ وال 
أبمعني ريقي يا : فقاؿ. ثـ سكت، وصمت معاوية. يكونف أحد أنظر ليا منكـ

. (1)جرير
يعممو مبايعة المياجريف  (أي جرير)وكتب إلى معاوية معو : وقاؿ المسعودي

واألنصار إياه واجتماعيـ عميو، ونكث الزبير وطمحة، وما أوقع اهلل بيـ ويأمره 
. (2)بالدخوؿ في طاعتو

وطمب معاوية عمرو بف العاص ورؤوس أىؿ الشاـ، فاستشارىـ فأبوا أف 
ف لـ يفعؿ قاتموه ولـ يبايعوه  يبايعوا حتى يقتؿ قتمة عثماف، أو ُيسمميـ إلييـ، وا 

ألـ : فقاؿ األشتر. حتى يقتميـ عف آخرىـ، فرجع جرير إلى عمي فأخبره بما قالوا
أنيؾ يا أمير المؤمنيف أف تبعث جريرًا؟ فمو بعثتني لما فتح معاوية بابًا إال أغمقتو، 

ـّ ىناؾ لقتموؾ بدـ عثماف: فقاؿ جرير واهلل لو بعثني لـ : فقاؿ األشتر. لو كنت ث
يعيني جواب وألعجمنو عف الفكرة، ولو أطاعني فيؾ أمير المؤمنيف لحبسؾ وأمثالؾ 

                                                 

. 8/8ابف كثير، البداية والنياية، ( 1)
، 2دار الكتاب العممي،  (2002:بيروت)خميؿ المنصور : اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، تحقيؽ( 1)

127-128. 

مروج الذىب ومعادف الجوىر، عني بو محمد ىاشـ النعساف وعبدالمجيد طعمة حمبي ( 2)
 .332، 2دار المعرفة،  (2005:مصر)
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فقاـ جرير مغضبًا، فأقاـ بقرقيسياء وكتب إلى معاوية . حتى يستقيـ أمر ىذه األمة
  (3).يخبره بما قاؿ وبما قيؿ لو، فكتب إليو معاوية يأمره بالقدـو إليو

وىكذا كاف االشتر سببًا في إبعاد الصحابي جرير بف عبداهلل الذي كاف 
واليًا عمى قرقيسياء وعى غيرىا ورأسا عمى قبيمة بجيمة ويضطر إلى مفارقة أمير 

 إال تبسـ في ()ما رآني رسوؿ اهلل : المؤمنيف عمي، وىذا الصحابي الجميؿ قاؿ
يطمع عميكـ مف ىذا الباب رجؿ مف خير ذي يمف عمى وجيو ): ()وجيي وقاؿ 
 .(1)(مسحة ممؾ

ػًنة صفني والًَكوم . ثالًٌا

وؼعة صفني . 1

زالة الخالؼ، لتشبث كؿ فريؽ  لما لـ تنجح كؿ المراسالت لإلصالح وا 
 بمف معو ()خرج عمي . (2)برأيو، وحرصو عمى العمؿ بما أداه إليو اجتياده

لثنتي عشر ليمة خمت مف رجب سنة ست وثالثيف، فعسكر بالنخيمة وقدـ إليو ابف 
وعبأ جيشو متوجيا لمحاربة أىؿ الشاـ . عباس مف البصرة بعد أف استخمؼ عمييا

جبارىـ عمى الخضوع لجماعة المسمميف، ولما عمـ معاوية بذلؾ سار في جيشو  وا 
وىذا مصداؽ قوؿ . (3)مف الشاـ، والتقى الطرفاف في سيؿ صفيف عمى نير الفرات

قاؿ ابف . (4)(ال تقـو الساعة حتى تقتتؿ فئتاف دعواىما واحدة) ()رسوؿ اهلل 

                                                 

 .8/26ابف كثير، البداية والنياية، ( 3)

(. 2475)مسمـ، صحيح مسمـ، رقـ الحديث ( 1)
 .191فقو الفتف، عبدالواحد إدريس،( 2)

دار  (2004: مصر)محمد سعيد البوطي، فقو السيرة النبوية مع موجز الخالؼ الراشدة ( 3)
 .374، 14السالـ، ط

 (.6935)البخاري، صحيح الخاري، حديث رقـ ( 4)
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والمراد بالفئتيف جماعة  (يكوف بينيما مقتمة عظيمة)وفي المتف مف الزيادة : حجر
 (5).عمي ومعاوية

وكاف القتاؿ عمى شكؿ كتائب صغيرة، فكاف عمي ُيخرج مف جيشو كتيبة 
صغيرة يؤمر عمييا أميرًا فيقتتالف مرة واحدة في اليوـ في الغداة أو العشي، وفي 

وقد تجنبوا القتاؿ بكامؿ الجيش خشية . بعض األحياف يقتتالف مرتيف في اليوـ
اليالؾ واالستئصاؿ، وأماًل في وقوع صمح بيف الطرفيف حتى تصاف األرواح 

. (6)والدماء

املوادعة بونهما وحماوالت الصلح . 2

لما توادع عمي ومعاوية يوـ صفيف، اختمؼ فيما بينيما الرسؿ رجاء 
أما ): الصمح، فبعث عمي عدي بف حاتـ إلى معاوية، فمما دخؿ حمد اهلل، ثـ قاؿ

بعد، فإنا أتينا ندعوؾ إلى أمر يجمع اهلل عز وجؿ بو كممتنا وأمتنا، ويحقف بو 
إف ابف عمؾ سيد المسمميف . الدماء، ويؤمف بو السبؿ، ويصمح بو ذات البيف

أفضميا سابقة، وأحسنيا في اإلسالـ أثرًا، وقد استجمع لو الناس، وقد أرشدىـ اهلل 
عز وجؿ بالذي رأوا، فمـ يبؽ أحد غيرؾ وغير مف معؾ، فانتو يا معاوية ال 

فرد معاوية برده السابؽ في الطمب . يصيبؾ اهلل وأصحابؾ بيـو مثؿ يـو الجمؿ
 والقود منيـ ثـ يدخؿ في البيعة، وقد تبيف موقؼ عمي ()بتسميـ قتمة عثماف 

()(1)( مف ىذه القضية .
وقد انتقد ابف كثير التفصيالت الطويمة التي جاءت في روايات ألبي 

ثـ ذكر أىؿ ): مخنؼ ونصر بف مزاحـ بخصوص المراسالت بيف الطرفيف فقاؿ
 فإف ، وفي صحة ذلؾ عنيـ وعنو نظر،السير كالمًا طوياًل جرى بينيـ وبيف عمي

نيـ   دخموا في إنمافي مطاوي ذلؾ الكالـ مف عمي ما ينتقص فيو معاوية وأباه وا 
                                                 

 .12/343، 2دار التقوى، ط (2000: القاىرة)ابف حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري ( 5)

 .2/79الطبري، تاريخ الرسؿ والمموؾ، ( 6)

( 2005:مصر)؛ عمي الصالبي، عمي بف أبي طالب 29/ 8ابف كثير، البداية والنياية،( 1)
 .2/103المكتبة التوفيقية، 
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نو قاؿ في غ وف ذلؾ ال أقوؿ إف ضاإلسالـ ولـ يزاال في تردد فيو وغير ذلؾ وا 
. (2)(()ال يصح عف عمي ... .عثماف قتؿ مظمومًا وال ظالماً 

والظاىر مف ىذه الطريقة في القتاؿ وكثرة الرسؿ والموادعات انعداـ الرغبة 
في القتاؿ يوـ صفيف والتي ظيرت في أقواؿ وأفعاؿ الكثيريف ممف شيدىا وأفَّ 

. (3)عامة أعالـ الصحابة استمروا في اعتزاؿ الفتنة بما فييا صفيف وما بعدىا

نشوب القًال من جدود . 3

ولما فشمت كؿ الرسؿ والوفادات عادت الحرب عمى ما كانت عميو في 
شير ذي الحجة مف قتاؿ الكتائب والفرؽ والمبارزات الفردية خشية االلتحاـ الكمي 

إلى اف مضى األسبوع األوؿ منو وكاف عدد الوقعات الحربية بيف الطرفيف إلى ىذا 
. (1)التاريخ أكثر مف سبعيف، وُذكَر أنيا تسعوف

حتى متى ال نناىض ىؤالء القـو بأجمعنا؟ ثـ قاـ في الناس ): قاؿ بعدىا عمي
 أال وأنكـ القوا القوـ غدًا ..........ر فقاؿ الحمد هللصعشية األربعاء بعد الع

 بالجد ىـوالقو  اهلل النصر والصبر، واسألواوأكثروا تالوة القرآف،،  الميمة القياـفأطيموا
. (2) فوثب الناس إلى سيوفيـ ورماحيـ ونباليـ يصمحونيا(والحـز وكونوا صادقيف

وفي الجانب اآلخر قاـ عمرو بف العاص بإخراج األسمحة مف المخازف لمف يحتاج 
مف الرجاؿ مف قؿ سالحو وىو يحرض الناس عمى االستبساؿ في القتاؿ، وبات 

فاقتتموا يـو األربعاء . (3)جميع الجيش في مشاورات وتنظيـ لمقيادات واأللوية
. (4)والخميس ويـو الجمعة وليمة السبت، ثـ رفعت المصاحؼ ودعوا إلى الصمح

                                                 

 .8/30ابف كثير، البداية والنياية، ( 2)

 .454حامد الخميفة،اإلنصاؼ فيما وقع في العصر الراشدي مف الخالؼ، .د( 3)

 .2/104عمي الصالبي، عمي بف أبي طالب، ( 1)

. 8/33؛ ابف كثير، البداية والنياية، 3/84الطبري، تاريخ الرسؿ والمموؾ، ( 2)
 .107عمي الصالبي، معاوية بف أبي سفياف، ( 3)

 .116دار الكتب العممية،  (1995: بيروت)خميفة، تاريخ خميفة بف خياط ( 4)
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وأثره على املسلمني  ()اسًشهاد عمار بن واسر . 4

 قد جاوز الرابعة والتسعيف عامًا، إال أنو قاتؿ ()وكاف عمار بف ياسر 
بحماس، وكاف يحرض الناس ويستنيض اليمـ ولكنو كاف بعيدًا كؿ البعد عف 

إنما بغوا : كفر أىؿ الشاـ، فنياه عمار وقاؿ: الغمو، فقد سمع رجاًل بجواره يقوؿ
وروى األماـ . عمينا ونحف نقاتميـ لبغييـ، فإلينا واحد ونبينا واحد وقبمتنا واحدة
رأيت عمار بف ): أحمد بسنده عف عمرو بف مرة، سمعت عبداهلل بف سممة يقوؿ

:  يوـ صفيف شيخًا كبيرًا أدـ طواال أخذ الحربة بيده ويده ترعد فقاؿ()ياسر 
 ثالث مرات وىذه ()والذي نفسي بيده لقد قاتمت بيذه الراية مع رسوؿ اهلل 

الرابعة والذي نفسي بيده لو ضربونا حتى يبمغوا بنا شعفات ىجر لعرفت أفَّ خيارنا 
. (1)عمى الحؽ وأنيـ عمى الضاللة

ورأيت عمارًا ال يأخذ واديًا مف أودية صفيف : وقاؿ أبو عبدالرحمف السممي
 المرقاؿ ى؛ ورأيتو جاء إؿ()إال تبعو مف كاف ىناؾ مف أصحاب رسوؿ اهلل 

ال خير !  فقاؿ يا ىاشـ أعورًا وجبناً ()ىاشـ بف عتبة وىو صاحب راية عمي 
في أعور ال يغشى البأس فإذا رجؿ بيف الصفيف قاؿ ىذا واهلل ليخمفف إمامو، 

  (2).وليخذلف جنده، وليضربف جيده
كنا ):  الذي رواه أبو سعيد بقولو() لعّمار ()ُيعد حديث رسوؿ اهلل 

 ()ننقؿ لبف المسجد لبنة لبنة وكاف عمار ينقؿ لبنتيف فمر بو النبي محمد 
ويح عّمار تقتمو الفئة الباغية، عمار يدعوىـ إلى اهلل : ومسح عف رأسو لغبار وقاؿ

. (3)(ويدعونو إلى النار
 أثر كبير في معركة صفيف فقد كاف عمما ()وكاف لمقتؿ عمار 

 يتبعونو حيث سار وكاف خزيمة بف ثابت حضر صفيف ()ألصحاب رسوؿ اهلل 
وكاف كافًا سالحو، فمما رأى مقتؿ عمار سؿ سيفو وقاتؿ أىؿ الشاـ، وذلؾ ألنو 

                                                 

. 8/36ابف كثير، البداية والنياية، ( 1)
. 3/99الطبري، تاريخ الرسؿ والمموؾ، ( 2)
 (.2916)، مسمـ، صحيح مسمـ حديث رقـ (2812)البخاري، صحيح البخاري، حديث رقـ ( 3)
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 عف عمار واستمر في القتاؿ حتى قتؿ، وكاف مقتؿ ()سمع حديث رسوؿ اهلل 
 مثؿ عمرو بف العاص وابنو عبداهلل وأبي ()عمار أثر في قادة معسكر معاوية 

األعور السممي الذيف كانوا عند شرعة الماء يسقوف وكانت ىي شرعة الماء 
الوحيدة التي يسقي منيا الفريقاف، وكاف حديثيـ عف مقتؿ عمار بف ياسر إذ قاؿ 

تقتمو ): () الرجؿ وقد قاؿ فيو رسوؿ اهلل القد قتمنا ىذ: عبداهلل بف عمرو لوالده
 ما ()لقد قتمنا الرجؿ وقد قاؿ رسوؿ اهلل : فقاؿ عمرو لمعاوية (الفئة الباغية

قاؿ، فقاؿ معاوية أسكت فواهلل ما تزاؿ تدحض في بولؾ أنحف قتمناه؟ إنما قتمو مف 
. (1)جاء بو، فأنتشر تأويؿ معاوية بيف أىؿ الشاـ انتشار النار في اليشيـ

جاء رجالف عند معاوية يختصماف في رأس : وفي رواية صحيحة أيضاً 
ليطب : كؿ واحد منيما أنا قتمتو، فقاؿ عبداهلل بف عمرو بف العاص: عمار يقوؿ

 (تقتمو الفئة الباغية):  يقوؿ()بو أحدكما نفسًا لصاحبو، فاني سمعت رسوؿ اهلل 
 فقاؿ لي ()إف أبي اشتكاني إلى رسوؿ اهلل : فما بالؾ معنا؟ قاؿ: قاؿ معاوية
. (2)فأنا معكـ ولست أقاتؿ (أطع أباؾ ما داـ حيًا وال تعصو): ()رسوؿ اهلل 

 حري ()مف الروايات السابقة نالحظ أف عبداهلل بف عمرو بف العاص 
عمى قوؿ الحؽ والنصح، فقد رأى أفَّ معاوية وجنده ىـ الفرقة الباغية لقتميـ عمارًا 

 قد ()إذ تكرر منو ىذا االستنكار في مناسبات مختمفة، وال شؾ أفَّ مقتؿ عمار 
إال أف معاوية أوّؿ الحديث تأوياًل غير . (3)أثر في أىؿ الشاـ بسبب ىذا الحديث

مستساغ وال يصح في أفَّ الذيف قتموا عمارًا ىـ الذيف جاؤوا بو إلى القتاؿ، وقد رّد 
 إذف قتؿ حمزة لما أخرجو، وىذا ()فرسوؿ اهلل : عمي عمى قوؿ معاوية بأف قاؿ
.  (4)مف عمي إلزاـ ال جواب عنو

                                                 

 .8/39؛ ابف كثير، المصدر السابؽ، 3/99الطبري، المصدر السابؽ، ( 1)

. 8/38ابف كثير، البداية والنياية، ( 2)
 .212السيد احمد أبو يوسؼ، اإلصابة فيما شجر بيف الصحابة،( 3)

: مصر)القرطبي، التذكرة في أحواؿ الموتى وأمور اآلخرة، تحقيؽ حامد احمد الطاىر ( 4)
 .515، 1دار الفجر لمتراث، ط (2000
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وفي اعتقادي الشخصي أفَّ كؿ مف قتؿ مف : يقوؿ محب الديف الخطيب
المسمميف بأيدي المسمميف منذ قتؿ عثماف فإنما إثمو عمى قتمة عثماف ألنيـ فتحوا 

ولقد أثر مقتؿ عمار كذلؾ عمى عمرو بف العاص بؿ كاف استشياد . (5)باب الفتنة
وددُت أني مُت ): عمار دافعًا لعمرو بف العاص لمسعي إلنياء الحرب، وقد قاؿ

. (6)(قبؿ ىذا اليـو بعشريف سنة

:  أسياب اللٍوء للًَكوم. 5

: ثمة أسباب عديدة أدت إلى المجوء إلى التحكيـ في ىذه المعركة ومنيا
َيا َأيَُّيا الَِّذيَف َآَمُنوا االستجابة لصوت الوحي الداعي إلى اإلصالح قاؿ تعالى  . أ

ـْ ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى  ـْ َفِإْف َتَناَزْعُت َأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُك
ـْ ُتْؤِمُنوَف ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ اآْلَِخِر َذِلَؾ َخْيٌر َوَأْحَسُف َتْأِوياًل   المَِّو َوالرَُّسوِؿ ِإْف ُكْنُت

ـْ َواتَُّقوا وقولو تعالى  [59: النساء] ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة َفَأْصِمُحوا َبْيَف َأَخَوْيُك
ـْ ُتْرَحُموفَ  ويؤيد ىذا ما قالو عمي حينما عرض عميو  {10:الحجرات} المََّو َلَعمَُّك

 .(1)نعـ أنا أولى بذلؾ بيننا وبينكـ كتاب اهلل: االحتكاـ إلى كتاب اهلل تعالى قاؿ

انو كاف آخر محاولة مف المحاوالت التي بذلت إليقاؼ الِصداـ وحقف الدماء  . ب
سواء كانت المحوالت الجماعية أـ الفردية التي بدأت بعد موقعة الجمؿ لكنيا 

ـْ تجد  لـ تفمح، أما الرسائؿ التي تـ تبادليا بيف الطرفيف لتقريب وجيات النظر َل
 في أياـ ()ىي األخرى شيئًا وكاف آخر تمؾ المحاوالت ما قاـ بو معاوية 

 .(2)()اشتداد القتاؿ مف إرساؿ رسالة إلى عمي 

                                                 

 .173 حاشية العواصـ مف القواصـ، (5)

 .140 عمي الصالبي، حقيقة الخالؼ بيف الصحابة، (6)

 .2/110عمي الصالبي، عمي بف أبي طالب،( 1)

أما بعد لو عممنا ): ومما كتب معاوية إلى عمي: 3/20قاؿ المسعودي في مروج الذىب، ( 2)
اف الحرب تبمغ بنا وبؾ ما بمغت لـ يجنيا بعضنا عمى بعض واف كنا قد غمبنا عقولنا فقد 
بقي لنا منيما ما ُنـر بو ما مضى ونصمح بو ما بقى، وقؿ اهلل رقت الجناد وذىبت الرجاؿ 
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راقة الدماء الغزيرة، ومخافة الفناء، فصارت الدعوة إلى إيقاؼ  . ت تساقط القتمى وا 
فذكر غير واحد مف عممائنا : فذكر ابف كثير في وصؼ ليمة اليرير. (3)القتاؿ

وبالسيوؼ   وبالنباؿ حتى فنيت،،عمماء السير أنيـ قتتموا الرماح حتى تقصفت
والتراب في  والرمي بالحجارة، حتى تحطمت ثـ صاروا إلى أف تقاتموا األيدي،

 الوجوه وتعاضوا باألسناف يقتتؿ الرجالف حتى يثخنا ثـ يجمساف يستريحاف،
 عمى اآلخر ويير عميو ثـ يقوماف فيقتتالف كما كانا فانا زوكؿ واحد منيما ييـ

نا إليو راجعوف هلل . (1)وا 
ويمكف القوؿ اف الممؿ الذي أصاب الناس مف طوؿ القتاؿ، وكثرة الدماء 
التي أريقت وخوؼ الفناء وىي أىـ األسباب التي أدت إلى الدعوة إلى التحكيـ 

قد رأيتـ ما كاف في اليـو : وظير ذلؾ مف قوؿ األشعث لقومو بعد أف اجتمعوا إليو
نا إف التقينا غدا إنو  (المسرفة في إىالؾ الناس)الماضي مف الحرب المبيرة  وا 

فانطمقت العيوف إلى معاوية بكالـ : قالوا. (2)لبوار العرب وضيعة الحرمات
صدؽ األشعث، لئف التقينا غدا ليميمّف الروـ عمى ذراري أىؿ : األشعث، فقاؿ

الشاـ، وليميمف دىاقيف فارس عمى ذراري أىؿ العراؽ، وما يبصر ىذا إال ذوو 
خاصة واف معاوية قد أحس . (3)األحالـ اربطوا المصاحؼ عمى أطراؼ القنا

بخطر الرـو وتربصيـ بأىؿ الشاـ مستغميف انشغاؿ معاوية بحرب عمي بف أبي 
: طالب رضي اهلل عنيـ فدنى إلى بعض البالد بجنوٍد عظيمة، فكتب إليو معاوية

                                                                                                                       

ونحف بنو عبد مناؼ وليس لبعضنا عمى بعض فضؿ يبتذؿ لو عزيز ويرؽ بو حر 
 .(والسالـ

 .2/110عمي الصالبي، عمي بف أبي طالب، ( 3)

 .8/40ابف كثير، البداية والنياية، ( 1)

، 188مكتبة المثنى،  (1955: بغداد)عبدالمنعـ عامر : لدينوري، األخبار الطواؿ، تحقيؽا( 2)
 .48، دار إحياء الكتب العربية، (1945:القاىرة)المنقري، وقعة صفيف، 

رمزي إبراىيـ عبداهلل، أبو موسى األشعري ودوره السياسي  /189الدينوري، األخبار الطواؿ، ( 3)
واإلداري والعسكري في العراؽ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية اآلداب، جامعة 

 .115-112الموصؿ،
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واهلل لئف لـ تنتو وترجع إلى بالدؾ يا لعيف الصطمحف أنا وابف عمي عميؾ )
وألخرجّنؾ مف جميع بالدؾ، وألضيقّف عميؾ األرض بما رحبت فعند ذلؾ خاؼ 

وكانت أغمبية جيش عمي قد مالت إلى . (4)(ممؾ الرـو وانكؼ، وبعث بطمب اليدنة
وىذا . (5)قد أكمتنا الحرب وال نرى البقاء إال بالموادعة: الموادعة وكانوا يرددوف

ينقض الرأي المتيافت الذي يرى بأف رفع المصاحؼ كاف خدعة مف عمرو بف 
العاص، والحؽ أف فكرة رفع المصاحؼ لـ تكف جديدة وليست مف ابتكار عمرو 

اخذ عمي : فقد روى الطبري عف عمار بف معاوية الدىني قاؿ. (1)بف العاص
مف يأخذ ىذا المصحؼ، : مصحفًا يوـ الجمؿ، فطاؼ بو في أصحابو وقاؿ

أف أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل : وروى أيضا. (2)يدعوىـ إلى ما فيو وىو مقتوؿ
يـو الجمؿ، اف يتقدـ بكتاب اهلل عز  (قاضي البصرة)عنيا أمرت كعب بف مسور 

رفع )وليذا فإف ىذا الموقؼ . (3)وجؿ ويدعوىـ إليو ودفعت إليو مصحفًا لكنو قتؿ
يعد أىـ حدث في صفيف، لما جر عمى المسمميف  (المصاحؼ والدعوة إلى التحكيـ

 وىكذا ما اف رفعت .مف منافع الصمح وحقف الدماء الذي أثمج صدور المؤمنيف
: فذىب األشعث بف قيس إلى معاوية فسألو. (4)(بطمت الحرب)المصاحؼ حتى 

لنحتكـ نحف وأنتـ إلى أمر اهلل في كتابو فابعثوا : ألي شيء رفعتـ المصاحؼ؟ قاؿ
منكـ رجاًل ترضونو ونبعث رجاًل، ثـ نأخذ عمييما أف يعمال بما في كتاب اهلل ال 

وىذه ىي رواية . (5)ىذا ىو الحؽ: يعدوانو، ثـ نتبع ما اتفقا عميو، فقاؿ األشعث
وىكذا تـ االتفاؽ . كوفية ال ذكر فييا لعمرو بف العاص، وال لممخادعة وال لالحتياؿ

                                                 

( 2008: الموصؿ)؛ احمد السويداني، فتوحات مشرقة 8/41ابف كثير، البداية والنياية، ( 4)
 .266، 1ط

 .485-482المنقري، وقعة صفيف، ( 5)

 .2/110عمي الصالبي،عمي بف أبي طالب، ( 1)

 .3/42الطبري، تاريخ الرسؿ والمموؾ، ( 2)

 .3/43المصدر نفسو، ( 3)

 .479المنقري، وقعة صفيف، ( 4)

 .498المصدر نفسو، ( 5)
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بيف الفريقيف عمى التحكيـ بعد موقعة صفيف، وىو اف يحكـ كؿ واحد منيما مف 
جيتو ثـ يتفؽ الحكماف عمى ما فيو مصمحة المسمميف، فوكؿ معاوية، عمرو بف 

وكتبوا فييا كتابا  (رضي اهلل عنيـ جميعاً )العاص، ووكؿ عمي أبو موسى األشعري 
فافترؽ الناس فرجع . (6)اف يوافي رأس الحوؿ في اذرح فينظروا في أمر ىذه األمة

إلى الكوفة  ()باأللفة مف أىؿ الشاـ، وانصرؼ إلى عمي  ()معاوية 
. (ال حكـ إال هلل): فخرجت عميو الخوارج مف أصحابو ومف كاف معو وقالوا

نًائج الًَكوم . 6

 في روايات موثقة، (1)وكما قرر في الوثيقة تـ االجتماع في دومة الجندؿ
 في روايات أخرى دونيا في اإلتقاف ولعؿ قرب المكانيف مف بعضيما اثر (2)واذرح

. (3)في اختالؼ الروايات
اسبؽ : وتفاوضا، واتفقا عمى اف يخمعا الرجميف فقاؿ عمرو ألبي موسى

إني نظرت فخمعت عميا عف األمر، وينظر المسمموف : بالقوؿ فتقدـ، فقاؿ
 وأخرجو مف عنقو – أو مف عاتقي –ألنفسيـ، كما خمعت سيفي ىذا مف عنقي 

إني نظرت : وقاـ عمرو فوضع سيفو في األرض وقاؿ. فوضعو عمى األرض
فأنكر أبو موسى، فقاؿ : فأثبت معاوية في األمر كما اثبت سيفي في عاتقي وتقمده

.  (4)كذلؾ اتفقنا وتفرؽ الجمع عمى ذلؾ مف االختالؼ: عمرو
وقد اعتمدت عمى ىذه الرواية المختصرة واف كانت ىناؾ رواية ذكرت 

وليس بطالف ىذه الرواية بسبب اتياـ رواتيا بالكذب . تفصيؿ أكثر لضيؽ البحث
                                                 

 .3/23، 2ط (1997: بيروت)ابف سعد، الطبقات الكبرى، تحقيؽ محمد عبدالقادر عطا ( 6)

 .غرب مدينة الجوؼ في شماؿ الجزيرة العربية: دومة الجندؿ( 1)

قرية مف أعماؿ الشراة تقع في منطقة بيف أراضي شرؽ األردف والمممكة العربية : اذرح( 2)
 .السعودية في األطراؼ الجنوبية مف بادية الشاـ

 .115ابف خياط، تاريخ خميفة بف خياط، ( 3)

؛ حسف إبراىيـ حسف، تاريخ اإلسالـ 179-178ابف العربي، العواصـ مف القواصـ، ( 4)
. 1/305، 5دار الجيؿ، ط (2001: بيروت)السياسي والديني والثقافي واالجتماعي 
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نما لما فييا مف المغالطات (رواية أبي مخنؼ) ، ومخالفة عدالة الصحابة فقط وا 
الظاىرة، وأف أبا موسى وعمروا قد اتفقا عمى خمع عمي ومعاوية رضي اهلل عنيما، 

اف : فخمعيا أبو موسى واكتفى عمرو بخمع عمي دوف معاوية، فالمغالطة ىنا
معاوية لـ يكف يومئذ خميفة، ولـ يكف يطالب بالخالفة، فكيؼ يخمع عف شيء ال 

فيذه نقطة المغالطة التي ىزئ بيا مؤرخو االفؾ المفترى؛ فسخروا بجميع ! يمتمكو؟
قرائيـ وأوىموىـ باف ىناؾ خميفتيف أو أميريف لممؤمنيف، واف االتفاؽ كاف عمى 

خمعيما معًا، واف أبو موسى خمع الخميفتيف تنفيذا لالتفاؽ، واف عمروا خمع احدىما 
والذي فعمو عمرو ىو . (5)وأبقى اآلخر خالفا لالتفاؽ، وىذا كمو كذب وأفؾ وبيتاف

اف الرواية . (1)نفس الذي فعمو أبو موسى ال يفترؽ عنو قط في نقيٍض وال قطمير
الصحيحة عما جرى بيف الحكميف ىي الرواية التي رواىا الدارقطني بسنده إلى 

لما عزؿ عمرو : (وحضيف مف خواص عمي الذيف حاربوا معو)حضيف بف المنذر 
فضرب فسطاطو قريبًا مف فسطاط معاوية،  (أي حضيف بف المنذر)معاوية جاء 

كذا  (أي عمرو بف العاص)انو بمغني عف ىذا : فبمغ نبأه معاوية فأرسؿ إليو فقاؿ
فاذىب فانظر  (أي عزلو عميا ومعاوية وتفويضو األمر إلى كبار الصحابة)وكذا 

اخبرني عف األمر الذي وليت أنت وأبو : فأتيت فقمت. ما ىذا الذي بمغني عنو؟
قد قاؿ الناس في ذلؾ ما قالوا، واهلل ما كاف األمر : موسى كيؼ صنعتما فيو؟ قاؿ

ولكف  (ي أنيما لـ يعزال ولـ يوليا ولكف تركا األمر ألعياف الصحابة)عمى ما قالوا 
أرى أنو في النفر الذيف توفى : ما ترى في ىذا األمر؟ قاؿ: قمت ألبي موسى

اف : فأيف تجعمني أنا ومعاوية؟ فقاؿ: قمت.  وىو عنيـ راضٍ ()رسوؿ اهلل 
يستعف بكما ففيكما معونة، واف يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر اهلل عنكما، 

فأتى حضيف معاوية )فأتيتو فأخبرتو . فكانت ىي التي فتؿ معاوية نفسو: قاؿ
. (2)اف الذي بمغو كما بمغو (فاخبره

وليس مف شؾ في اف أمر الخالؼ الذي رأى الحكماف رده إلى األمة أو 
أىؿ الشورى ليس إال أمر الخالؼ بيف عمي ومعاوية حوؿ قتمة عثماف وىو ما 
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أطبقت عمى ذكره المصادر اإلسالمية، وأما الخالؼ حوؿ الخالفة فمـ يكف نشأ 
. (3)عندئذ ولـ يكف معاوية مدعيا الخالفة، وال منكرا حؽ عمي فييا كما تقرر سابقا

والبد مف اإلشارة في الختاـ إلى اف قصة التحكيـ وما تبعيا مف أحداث، تعتبر مف 
اخطر الموضوعات في الخالفة الراشدة، وقد تاىا فييا كثير مف الكتاب، وتخبط 

وقد اعتمدوا عمى الروايات الضعيفة . فييا آخروف وسطروىا في كتبيـ ومؤلفاتيـ
لـ )والموضوعة التي شوىت الصحابة الكراـ، ىذا ولـ يكف لمتحكيـ أي نتائج تذكر 
 (يتـ تسميـ قتمة عثماف، ولـ يدخؿ معاوية في البيعة لعمي وىذا ىو أصؿ الخالؼ
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Abstract 

The present study deals with Mu’āwiya’s stance, the 

governor of Syria, the Caliph later on, from the political 

developments prior the murder of the Caliph Ottman. It also 

deals with the times and days of sedition that led to martyrdom 

of the Caliph Ottman (may Allah be pleased with him). 

Similarly, the study will also tackles with Mu’āwiya’s 

viewpoints in solving the troubles happened at those hard 

days. In those days many lives were lost, many fighting fronts 

were appeared. 

He was preferring to approach the peaceful solution 

rather than other solution that might be in using force. 

Similarly, he respected other’s views in those troubled days. 
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The study also will review the opinions that were given by 

Mu’āwiya’s opponents and how he replied to them. 

Moreover, the study will give the views that are given 

by Islamic and Arab scholars concerning what happened 

between Mu’āwiya and Ali bin Abi Talib (May Allah be 

please with them), and what happen in Siffeen. Then, the  

study will mention the referee issue. Likewise, the study 

reviews Mu’āwiya respect towards the Caliph Ali bin Abi 

Talib and how he cried when he heard about his death 

(40A.H./ 669A.D.). On the other hand, we find how the Caliph 

Ali regretted for what happened preferring that he could have 

died before experiencing those troubles. This study relies on 

the latest books and articles in the Islamic history, jurists’ 

views, and the modern views of the historians in order to 

arrive at the real image of the real situation and what was 

Mu’āwiya’s stance. 

 


