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، صـفات  بـأمسى ا حقّاً يتمتعـون  الكتابة عنها يف هذه الة الرائدة، وكانو
بدرجة عالية مـن اإلميـان والصـدق والثبـات     ، فهم ٍ أنبل خلقبيتزينون و

آمل أن يـوفقين ربـي لغريهـم       ،من املزايا احلسنة هاإىل غريوالشجاعة، 
ممن أخلص القول والعمل، فحظي مبرتلة وشهادة عالية من مدرسة النبـوة  

أخرى، ولكن هـذه املـرة لشخصـيتني     أسجل ترمجةً والرسالة.. وها أنذا
جليلتني، وفارسيني من فرسان ميادين اإلميان واجلهاد، مجعهمـا اإلسـالم   

، فكـانوا  ى اهللا صـنيعهم زكّالذين فضالً عن النسب فهما من فتيان األوس 
َ̀ �َوْوا َوĊĊĊ﴿: من أولئك الذين   ١.﴾ĊĊĊُ�واَ�


 وَ* َ�0ُ�Qِوَن ِ��%    ُ�ِ+@,�َن ĊĊĊ 1ْ�َ﴿: وكانوا من أولئك الذينْ�8ْ�َه�7ََ� إَ

�����IِRُْ�وَن G����3َ�َ َأ 0ُ����dُوِرِهْ
 ����7َ�Fًَ= ِ�.������ ُأوُ������ا وَ ُ  
ْ�����ِA َآ�����َن �ْ����
 وَْ������ِ/ُ�

=ٌdَ�َ̀ HَĊĊĊ﴾.٢  
األنصـاريان ابنـا   فعثمان األوسيان العوفيان املـدنيان  سهل وإنهما 

حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن جمدعة بن احلارث بن عمرو بـن  
حنش بن عوف بن عمرو بـن عـوف     : ابن خنساء، وقيل  : خناس، ويقال

أنه  وقال الكليب كذلك، إالّ  . بن مالك بن األوس، قاله أبو عمر، وأبو نعيما
أو مهـا ابنـا واهـب بـن      . ثعلبة بن احلارث بن جمدعة، قدم احلارث  : قال

بن احلارث بن جمدعة بن عمرو بن حبيش بن  واهب بن العكيم بن ثعلبة
                                       

 . ٧٤ : األنفال .١
 . ٩ : احلشر .٢
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36( 
. وأمهمـا  األنصاري األوسي.عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس 
مـن  تعد كما  صحابية جليلة،هند بنت رافع... بن مالك بن األوس، وهي 

 ..األنصار ةجلّ

ية يف يثرب يف قُباء، حيث مستقر كانت والدة سهل قبل البعثة النبو
 قومه، ونشأ بينهم، وكذا كانت والدة ونشأة أخيـه عثمـان بـن حنيـف..    

  وتزوج سهل يف حياته ثالث نساء:
حبيبة بنت أسعد بن زرارة، وأمها عمـرية بنـت سـهل بـن      األوىل:

إليه بعد وفاة أبيها الصحايب  9ثعلبة، وكانت حبيبة قد ضمها رسول اهللا
اخلري بن زرارة، قبل أن يزوجها من سهل بن حنيف. وكانـت مـن   أسعد 

  .9املبادرات إىل بيعة رسول اهللا
أميمة بنت بشر اليت فرت من زوجها الكافر حسـان بـن    والثانيـة: 

جها سهالً. وفيها نزلـت اآليـة:    9الدحداحة إىل النيبمحايةً لدينها، فزو
  .١٠املمتحنة:

أميمة  اليت جاءت زول هذه اآلية: أنّومما ذكره القرطيب يف أسباب ن
ففـرت منـه وهـو يومئـذ كـافر،       ثابت بن الشمراخ بنت بشر، كانت عند

  عبد اهللا،... فولدت له  سهل بن حنيف  فتزوجها
هذه اآلية نزلت يف أُميمة بنت بشـر   وروى ابن وهب عن خالد أنّ

من بين عمرو بن عوف. وهي امرأة حسان بن الدحداح، وتزوجهـا بعـد   
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  ١...هجرا سهل بن حنيف
أميمة بنت بشـر كانـت حتـت حسـان ابـن       وقد ذكر ابن حجر أنّ

  جهـا الـنيبسـهل بـن    9الدحداحة، فنفرت منه، وهو كافر يومئذ، فزو
 ذكـره ابـن   ،)١٠لده عبد اهللا، وفيها نزلـت (املتحنـة:  حنيف، فولدت له و

  وهب عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب، وأسنده ابن منده..
فيما شكك بعض يف أن تكون أميمة هي املرادة ذه اآليـة؛ ألـا   
من بين عمرو بـن عـوف وهـم مـن يثـرب وبالتـايل فهـي ليسـت مـن          

بين عمـرو بـن عـوف     ري بأنّاملهاجرات، وقد يكون هلذا استبعده ابن األث
من أهل املدينة، واآلية نزلـت يف املهـاجرات، فلعـل زوجهـا كـان مـن       
األنصار، فنقلها إىل مكة مثالً، فكان حكمهـا حكـم املهـاجرات.. ولعـل     

وس  مل يكـن مـن األ   ـ  هناك من احتمل أن يكون زوجها الكافر املذكور
فرت منه إىل مسـقط   رمبا انتقل ا إىل مكة للسكن هناك، مثَّ ـواخلزرج  

  رأسها، فكان حكمها حكم املهاجرات.
  أم كلثوم بنت عتبة بن أيب وقاص... واألخرية:

 وكـان  ..ذا علم وعقـل ورياسـة وفضـل   وقد عرف سهلٌ بأنه كان 
سـهل بـن    نّأسد الغابة بسنده أيف حسن اجلسم، حىت جاء  ،الوجه وسيم

 فاغتسل فيه و كان رجالًيف غزاة فمر بنهر  9حنيف كان مع رسول اهللا

                                       
 : اآلية. تفسري اجلامع ألحكام القرآن .١
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ما رأيت كـاليوم وال جلـد    :فمر به رجل من األنصار فقال ،اجلسم حسن

 [حممومـاً  9ىل الـنيب إخمباة وتعجب من خلقته فلبط به فصرع فحمـل  
حـدكم إذا رأى مـن أخيـه    أ] ما مينع :9خربه فقال رسول اهللاأله فأفس
تبـارك   :ي يقولأ( ،] عليه ن يربك [فليربكأو يف حاله أيعجبه يف نفسه  ما

  !العني حق نّإف، اهللا)

  :الكنية
عبداهللا،  وقيل: يكىن أبا سعيد، ويكىن أيضاً أبا ،يكىن سهل أبا سعد

  عبداهللا.  عمرو، وقيل: أبويبوأبا ثابت. فيما يكىن عثمان بأ ،وأبا الوليد

  أوالدمها:
، ومما ذكروه أن لسهل ولدين مها اهناك اختالفاً يف أبنائهم يبدو أنّ

أمامة أسعد وعبد اهللا أو عبد الرمحن. كما ذُكرأنَّ مـن أوالده عبـد اهللا   أبو 
وأمه أميمة بنت بشر، وعثمان، وكذا سعد وأمه أم كلثوم بنت عتبـة. ولـه   

  عقب يف املدينة وبغداد...

  وقفة قصرية:
أسـعد بـن   املعـروف  ه الصحاىب أم جدف ،أسعد هذا نقف قليالً عند

كان قـد أسـلم يف رهـط مـن اخلـزرج التقـوا       واملكىن بأيب أُمامة،  زراره
  عند العقبة.. 9بالرسول

إنه كان ورفيقه وذكوان بن عبد قيس أول األنصار إسـالماً،  وقيل: 
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وقـدما ـا     9حيث أسلما حينما كانا يف مكة، ومسعا بدعوة رسول اهللا
  إىل املدينة...

 أوصـى ببناتـه  ليلة حىت يف ساعة وفاته حـني  وكانت له مواقف ج
ـ  9ىل رسول اهللالثالث إ يـدرن معـه يف    وكفالتـه،  9ه، فكـن يف عيال

  ...و الفُريعةأبيوت نسائه، وهن: كبشة وحبيبة والفارعة 
غُسـلَه، وكفّنـه يف    9ملّا تويف أسعد بن زرارة حضر رسـول اهللا و

ميشـي أمـام    9رسـول اهللا  ورئـي ، ى عليـه ثالثة أثواب منها برد، وصلّ
؛ ليكـون أولَ مـن دفـن فيـه مـن األنصـار، فيمـا        اجلنازة، ودفنه بالبقيع

  ١.املهاجرون يقولون: عثمان بن مظعون أول من دفن به..
لسهل بن حنيف، فولـدت   9وكانت من مجلة بناته واحدة زوجها

بعامني، حني أتـى   9قبل وفاته له أسعد أو سعداً على اختالف يف امسه،
فدعا له وبرك عليه وحنكه، ومساه باسم جـده   9ه أبوه سهلٌ إىل النيبب

  .ألمه أسعد بن زرارة، وكناه بكنيته، وكانت كنيته أبا أمامة
 أبوأمامة، ال سهل بن حنيـف هـو أبـو أمامـة،     فأسعد بن سهل هو

حني اختلط األمر على بعضهم كمـا يبـدو يل. ومـع أنـه ولـد يف حيـاة       
فقد وألسعد سنتان، 9وتويف رسول اهللا 9النيب  ورآه،  9لقي الـنيب

                                       
 ،اإلصـابة  ؛إسـالم األنصـار   ٤٢٩: ٢البن هشام ،نظر يف هذا كله السرية النبويةأ .١

  ؛١٠٥ : ١مـرآة اجلنـان    ؛٤٢١:  ٥أسـدالغابة   ؛٢٦٠:  ٤ ،١١١: رقـم ١البن حجـر 
  ...٣٢٠: ٧عيان الشيعةأ ؛٣٢٢: ٨و ،٣٩، ٢، ق٣طبقات ابن سعد 
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هو من لقي النيب أو رآه صغرياً كان أو <فينطبق عليه تعريفهم  للصحايب: 

كبرياً، طالت جمالسته له أو قصرت، روى األحاديث عنه أو مل يـرو، غـزا   
ذلـك  ، لكنهم اختلفوا فيه، فبعضهم جعله صحابياً؛ لتوفر >معه أو مل يغز ..

فيه، أو هو صحايب من حيث اللقـاء والرؤيـة، وهـو تـابعي مـن حيـث       
الرواية، فيما عده آخرون تابعياً على اخلـالف يف شـروط الصـحبة، وأن    

غري كافية حىت يكون مـن الصـحابة،    9لقاءه ذاك أو رؤيته لرسول اهللا
وجعلوه من الطبقة اخلامسة مـن طبقـات رواة احلـديث، وتضـم صـغار      

عندهم من الثقات. وحـدث عـن أبيـه سـهل وعـن عمـر        ، وهوالتابعني
وعثمان وابن عباس وزيد بن ثابت وغريهم من الصحابة.. وعد من علية 
األنصار وعلمائهم، ومن أبناء البدريني، حىت كان يشار إليه أنه من أبنـاء  
أولئك الذين شهدوا بدراً، كما كان من احملدثني املعـروفني الـذين ضـمت    

عات أحاديثهم، وكانت وفاته سنة مئـة هجريـة يف األسـكندرية،    املوسو
  وعن نيف وتسعني سنة، وله أوالد...

وذكر بعضهم أنه صلّى بالناس صالة اجلمعة، بعد أن حصبوا اخلليفة 
عثمان وحالوا بينه وبني الصالة م، حني قام النـاس ضـده.. فيمـا ذكـر     

ى بالناس حني كان عثمان الذي صلّآخرون  أنَّ  أباه سهل بن حنيف هو 
بن عفان حمصوراً، فقد جاء املؤذن إىل عثمان فآذنـه بالصـالة، فقـال: ال    
أنزل أصلّي، اذهب إىل من يصلّي. فجاء املؤذن إىل علي ، فأمر سهل بن 
حنيف، فصلّى اليوم الذي حصر فيه عثمان احلصر اآلخر؛ وهو ليلة رئـي  
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  ان يوم العيد صلّى علي العيد..هالل ذي احلجة، فصلّى م، حىت إذا ك
وكلّ من ذُكروا أم صلّوا مل يرد فيهم أبو أمامة أسعد ، فهـذا ابـن   

  أيضاً:قال  األثري
: يب طالب فقـال أىل علي بن إملا منع عثمان من الصالة جاء مؤذنه 

األنصـاري  بـو أيـوب   أدع خالد بن زيد وهو أ: فقال؟ من يصلي بالناس
ـ  7د ذلك بالناس عليمث صلى بع ،ياماًأ فصلى أن  اللـهم إالّ  د.يوم العي

يكون قد صلّى م اجلمعة فقط يف احلصار الذي وقع للخليفة عثمان بـن  
  عفان، إن صح ذلك اخلرب.

  

  أوالد عثمان:
هذا فيما خيص أوالد سهل بن حنيف، أما ما يتعلق بأخيـه عثمـان   

وحارثة، والرباء، وحممد،  عبداهللا، :بن حنيف، فقد ذكروا أنَّ له أوالداً، هم
فقـد جـاء يف أسـد     .وزاد بعضهم عبدالرمحن، الذي روى عن أبيه عثمان

ويف الطبقات: فولد عثمان بن حنيف: عثمان بن عثمـان، وأمـه أم    ،الغابة
سعد بنت سعد بن أيب وقاص بن أُهيب بن عبد مناف بن زهرة، وعبداهللا 

عثمان، وأُمـه أم ولـد، وحارثـة بـن      بن عثمان، وأمه أم ولد، والرباء بنا
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  ١عثمان ، وأمه من كندة، وحممداً وعبد اهللا وأم سهل ألم ولد.

  وذكروا:
كـان   فقد ذكروا أنه ،تهم بالنفاقيأن هلما أخاً وهو عباد بن حنيف، 

بنـوا مسـجداً يضـارون بـه      اثين عشر رجالً من أهل النفـاق، واحداً من 
  .، فرتلت فيهم اآلية:واملؤمنني. مسجد قباء
)1َ��ِ�َ�ْ�0ًQِا Zَِ�اًرا َوُآْ/ً�ا َوَ�ْ/ِ��1َ8ْAَ �2ً اُْ.1َ8�ِ�ِRْ َوِإْر�dًَدا  ا��َ�ُ�وا َوا

� Lُ@ْ5َ 1ْ�ِ َوَ8َْ+3ُِ/1� ِإْن َأَرْدَ�� ِإّ*ُ� َوَرُ��ََ�3َ.�Fَ 1َْرَب اِ  0ُ�َWْ�َ �ُ�3اُْ+ْ�G�َ َوا
َ?�ِذ�Aَُنَ�إَ 
ْ�ُ(.٢  

 ولكين وجدت يف كتاب االشتقاق أنَّ عباداً هذا ممـن حضـر بـدراً:   
ومن بين جشم بن عوف: سهلٌ، وعثمانُ وعباد: بنو حنيف. شهدوا بدراً. <

                                       
البـن   ،تـاريخ املدينـة   ؛: أبو أُمامة سهل بن حنيـف ٩البن كثري ،البداية والنهاية .١

:  ٣، ٦٠-٥٩:  ٥وطبقـات ابـن سـعد    ؛٩٣:  ٣البن األثري ،والكامل ؛١١٢:  ٣شبه
أبو أمامـة أسـعد بـن     ٣٣١:  ٨؛ تاريخ دمشق٣٢٨: ٢وسري أعالم النبالء ٣٩؛ ٢ق

؛ اإلصابة يف ترمجـة سـهل رقـم    ٣٦سنة ٦٩٤: ٢سهل بن حنيف؛ وتاريخ  الطربي
الكمال يف أمسـاء الرجـال    ؛ أسد الغابة، وذيب٥٤٣٩، وترمجة عثمان رقم ٣٥٢٩

 .للمزين، وغريها
: ٤السرية النبوية البن هشام ؛بتصرف ،من سورة التوبة١٠٧فسري البغوي، اآليةت .٢

 .١٣٩ : ١مجهرة أنساب العرب البن حزم ؛١٨٦: ٢وتاريخ الطربي؛ ١٧٤
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  ١.>على البصرة 7وكان عثمان والياً لعلي بن أيب طالب

  سهل وأوثان قومه: 
األصـنام  عرف هذا الرجل اجلليل ببغضه ملا عليه قومه من عبـادة  

واألوثان، قبل أن يصل إىل مسامعه نداء اإلسالم، فقد سجل لـه التـاريخ   
منقبةً كـبريةً حـني راح يكسـر تلـك األوثـان وكأنـه يقتـدي بـنيب اهللا         

  ، الذي جعل أصنام قومه حطاماُ وقطعاً صغريةً مكسرةً؛ 7إبراهيم

 7َُ�اذ(ْ�ُ3َ َQَ�ًَا ĊĊĊµ �1ََ�َو��ِAِ0ْ�ُ ْا�,
 Aَْ 0َ أن ُ�َ�ْ?ُ�َ��َdَْأ �ِآ0َ8ن$َ �ِ�3(.٢  

وبالتايل يطيح سهلٌ بعقيدة فاسدة ورثها قومه من آبائهم؛ ليأخذ ما 
حيصل عليه من حطامها، فيقدمه المرأة مسكينة ضعيفة؛ تسـتفيد منـه يف   

طعامها، فوظيفة هذا احلطام صنع غذاٍء ال أنه يصنع عقيدة يؤمن ا طهي 
  الناس، وال رباً يعبد من دون اهللا سبحانه وتعاىل..

فقد روى البالذري: أنَّ سهالً هذا وعبد اهللا بن جبري كانا يكسـران  
  األصنام رفضاً هلا وحنقاً عليها، ويأتيان ا املسلمني؛ ليستوقدوا خبشبها.

ربي يذكر يف تارخيه أنَّ علي بن أيب طالب رضي اهللا عنـه  وهذا الط
الودائـع الـيت    9أقام مبكة ثالث ليال وأيامها؛ حىت أدى عن رسول اهللا

                                       
هــ)  ٣٢١حممد بن احلسن بـن دريـد األزدي (املتـوىف:    املؤلف: أبوبكر االشتقاق .١

 .لبنان ـالناشر: دار اجليل، بريوت  ،حتقيق وشرح: عبد السالم حممد هارون
 . ٥٨ - ٥٧ : األنبياء .٢
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فرتل معـه   9كانت عنده إىل الناس؛ حىت إذا فرغ منها حلق برسول اهللا

وإمنا كانت إقامته بقُباء على <يقول:  7على كلثوم بن هدم، فكان علي
كنت نزلـت بقُبـاء   <، وكان يقول: >وج هلا مسلمة ليلةً أو ليلتنيامرأة ال ز

على امرأة ال زوج هلا مسلمة، فرأيـت إنسـاناً يأتيهـا يف جـوف الليـل،      
      ا، فتخرج إليه، فيعطيهـا شـيئاً معـه، قـال: فاسـتربتفيضرب عليها با
 لشأنه، فقلت هلا: يا أمة اهللا، من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كلَّ

ليلة، فتخرجني إليه، فيعطيك شيئاً، ما أدري ما هو؟ وأنت امـرأة مسـلمة   
ال زوج لك! قالت: هذا سهل بن حنيف بن واهب، قـد عـرف أين امـرأة    

أحد يل، فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسـرها، مث جـاءين ـا،     ال
  .>وقال: احتطيب ذا

يأثر ذلك من أمر سـهل بـن حنيـف     7فكان علي بن أيب طالب
حني هلك عنده بالعراق. حدثنا ابن حميـد، قـال: حـدثنا سـلمة، قـال:      
حدثين حممد بن إسحاق، قال: حدثين هذا احلديث علي بن هند بن سعد 

  ١بن سهل بن حنيف عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه.

  إسالمهما:  
ما زال يف مكة، ولكين مل أجد   9يقال: إنَّ سهالً أسلم ورسول اهللا

                                       
: ١؛ تاريخ الطـربي ٢٦٥: ١؛ أنساب األشراف٤٩٥: ٢. السرية النبوية، البن هشام١

٥٧٢-٥٧١. 
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إال أم  فيما تيسر يل من مصادر تارخيية ما يثبت وقت إسالمه املذكور،
السـابقني.. وكانـت لـه صـحبة.. وأنـه مـن فضـالء        كان مـن  ذكروا أنه 

  ١...الصحابة

  املؤآخاة!
حينما هاجر مـن مكـة إىل    9كان من فصول مشروع رسول اهللا

 9 من قبل األنصار؛ وبعد بناء مسـجده، أنـه  املدينة، وحلَّ فيها مستقبالً
ٍ أخاً له من األنصار، وقد  آخى بني املهاجرين واألنصار، جبعل لك  مهاجر

! 7آخى بني سهل بن حنيف واإلمام علـي  9ذكر بعض املؤرخني أنه
    بينـه وبـني علـي بـن      9كما ذكر هذا ابن حجـر: يقـال: آخـى الـنيب

  ٢طالب. أيب
كان يؤاخي بـني مهـاجري واحـد     9سول اهللار لكن املعروف أنّ

أخـاً واحـداً مـن     وأنصاري واحد فقـط، مبعـىن ال جيعـل ألنصـاري إالّ    
ومل ينقـل لنـا    أخاً واحداً من األنصار، املهاجرين، وال جيعل ملهاجري إالّ

كان جيريه أو يكـرره مـع أكثـر     9التاريخ عن مشروع املؤاخاة هذا أنه

                                       
سـري أعـالم    ؛٢٣٦مجهرة أنسـاب العـرب :    ؛٥٤٣٩البن حجر  رقم  ،اإلصابة .١

 .٢٥١:  ٤ذيب التهذيب  ؛٣٢٥:  ٢النبالء 
:  ٣طبقات ابـن سـعد  ؛ ٣٥٢٩البن حجر: ترمجة سهل بن حنيف، رقم  ،اإلصابة .٢
 .٢٥١: ٤وذيب التهذيب  ؛٣٢٨:  ٢وسري أعالم النبالء ؛٣٩: ٢وق ١٤ ،١ق
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  من واحد.

وبني  9وعلي عليه السالم، فكيف آخى بينه فإذا آخى بني سهل
  علي عليه السالم؟! اللهم إال زيادةً يف تكرمي الرجل (سهل بن حنيف).

ادخر علياً إليه وجعل مؤاخاته بينه وبـني   9رسول اهللا علماً بأنّ
وليس بينه وبينه أي أنصاري آخـر كمـا هـي قاعـدة      ،عليه السالم علي

املؤاخاة، فهي مستثناة من تلك القاعدة حيث كانـت بينـهما صـلوات اهللا    
بني أصـحابه   9ملا آخى النيباملهاجرين. حىت ورد أنه  من ومها عليهما

  ؟!>حدأآخيت بني أصحابك و مل تؤاخ بيين و بني <: قال له، اًعلي الّإ
ن تكون مين مبرتلـة هـارون   أأما ترضى ، لنفسيمنا تركتك إ< :فقال
  ١.>خي يف الدنيا واآلخرةأنت أف ،من موسى

 :ومن تلك املواطن ؛بل قاله عدة مرات وكرره يف عدة مواطن

السـيوطي   يروي هذا احلديث .7عند مؤاخاته ألمرياملؤمننيـ ١
وابـن  يف (الدر املنثور) عن البغوي، والباوردي، وابـن قـانع، والطـرباين،    

  ٢.عساكر
 . يف حديث الدار ويوم اإلنذار. يرويه الثعليب يف تفسريه الكبريـ  ٢

                                       
مرة واحـدة وذلـك يف غـزوة تبـوك دون     يرد  حديث املرتلة هذا مل ذُكر أنّ فقد .١

زوة تبوك وبعدها أيضـاً،  أنه قاله قبل غ 9بل روي عن النيب، غريها من املواطن
 .انظر مركز األحباث العقائدية، يف األسئلة واألجوبة، حديث املرتلة

 .٧٦ : ٦الدر املنثور  .٢
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 .يف خطبة غدير خم ـ ٣

 األبــواب، يرويــه املغــازيل يف مناقــب    ســد يف قضــية ـــ٤
  .7املؤمنني أمري

  ١يف قضية ابنة محزة سيد الشهداء.ـ ٥
  ٢.تاريخ دمشق يف حديث عن جابر، يرويه ابن عساكر يفـ ٦
  ٣.حديث عن أم سلمة، يرويه ابن عساكر يف تاريخ دمشق يفـ ٧

 انتهى. وهناك موارد أخرى...

بـني املهـاجرين    9قال ابـن إسـحاق: وآخـى رسـول اهللا    حىت 
 :ـ ونعـوذ بـاهللا أن نقـول عليـه مـا مل يقـل         بلغنافيما  ـ  واألنصار، فقال

فقال: هـذا   تآخوا يف اهللا أخوين أخوين؛ مثَّ أخذ بيد علي بن أيب طالب،«
سيد املرسلني، وإمام املـتقني، ورسـولَ رب    9. فكان رسول اهللا>أخي

العاملني، الذي ليس له خطري (نظري ومثل) وال نظري من العباد، وعلي بـن  
  أيب طالب رضي اهللا عنه أخوين...

وليس فيهم سـهل   9وراح يذكر أمساء من آخى بينهم رسول اهللا

                                       
)، واخلـرب موجـود يف:   ٤٠٩رقـم   ٣٦٨ :١يرويه ابن عساكر يف (تاريخ دمشـق  .١

 .٦ :٨وسنن البيهقي ؛)٩٣٣رقم ١٨٥ :١مسند أمحد
 . ٣٢٩رقم  ٢٩٠ :١دمشق تاريخ .٢
 ٤٠٦.٤رقم  ٣٦٥ :١املصدر نفسه  .٣
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  ١بن حنيف.

ملَّـا آخـى   «العسقالين يذكر حديث املؤاخاة بنص: وهذا ابن حجر 
  ٢.»أنت أخي«بني أصحابه قال له ( لعلي بن أيب طالب ):  9النيب

أنـت  « :7يقوهلا يف مرات عديـدة لعلـي   9هذا إضافةً إىل أنه
  ٣>.أنت أخي وأنا أخوك< .»أخي يف الدنيا واآلخرة

فـال أعـرف    هذا يف إسالم سهل.. أما إسالم عثمـان بـن حنيـف،    
أن هناك من حدث يف تاريخ الطـربي، أحـداث    تاريخ إسالمه أيضاً، إالّ

أبا عامر أحد بين ضبيعة، وكان يسمى يف  هجرية، معركة أحد، أنّ ٣سنة 
اجلاهلية (الراهب) فسماه رسول اهللا (الفاسق)  كان قـد خـرج إىل مكـة    

عثمـان بـن    معه مخسون غالماً من األوس؛ منـهم  9مباعداً لرسول اهللا
  ٤حنيف، وبعض الناس يقول: كانوا مخسة عشر...
  ألنه معارض مبا جـاء يف   ـاملهم ما نستفيده من هذا اخلرب إن صح

أن عثمان بـن   ـ  ٥،أُسد الغابة واإلصابة من أنه شهد أحداً واملشاهد بعدها

                                       
 املؤآخاة بني املهاجرين واألنصار. ٥٠٥ـ  ٥٠٤:  ٢السرية النبوية، البن هشام .١
 ، ترمجة(علي بن أيب طالب).٥٠٧: ٢ابن حجر, يف متييز الصحابة اإلصابة .٢
 وغريه من أصحاب السري واجلوامع احلديثية. ٢٣٠: ١مسند أمحد .٣
 . ٦٤:  ٢تاريخ الطربي  .٤
 ،واإلصـابة  ؛البن األثري، ترمجة عثمان بن حنيف ،أُسد الغابة يف معرفة الصحابة .٥

 .٨١: ١للذهيب  ،التاريخ الكبري ؛٥٤٣٩البن حجر رقم 
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كيـف كـان    حنيف يوم أحد كان غالماً، وأنه مل يك مسلماً يومـذاك، وإالّ 
أن يكون قد أكره على  اللهم إالّ 9برفقة هذا الراهب املباعد لرسول اهللا

الرفقة املذكورة، ومل أجد دليالً عليه فيما تيسر يل. هذا وقد ذكر ابن حجر 
الترمذي وحده قال: إنه شهد بدراً، لكنه ذكر أيضاً إزاء مـا تفـرد بـه     أنّ

ذا وأنه كأخيه سهل بعـد أن  الترمذي قول اجلمهور: أول مشاهده أحد.. ه
أسلم فيمن أسلم من قومه، كانت له صحبة فاضلة بـل عـد مـن فضـالء     

  الصحابة أيضاً..

  مشاهد سهل:
مـن سـورة الصـف     ٤هـ) يف تفسريه لآلية ٢٨٦احلربي (تاكتفى 
  بقوله هذا:  

ــن محمــد، قــالَ:     ــدثَنا علــي ب قــالَ:   ح ،ــريبثَين احلــد ح  
دنحيسح بن نسا حح  ثَنـالعن أيب ص ،انُ، عن الكَلْيببا حثَندقالَ: ح ،ٍ  ،ٍ
�ِ+�-,   ٱِإن� ( ٍ: ِ عباس ابن عن:ُ �َ��3َ�ُ�
 ��8َ�ْAٌُن        ٱKَآ� �ً/ّ�dَ ���3ُ�ِ��2ََن ِ��% َ��ِ@38ُِ 1َ��ِ��

بن حنيف واحلَارث بن نزلَت يف علي وحمزةَ وعبيدة وسهل . )��ْ��dٌُص
  الصمة وأيب دجانةَ.

فيما ذكر صاحب تفسري الربهان أربع روايات ذكـرت فيهـا أمسـاء    
عدد من الصحابة، واحدة منها الرواية أعاله، واثنتان أخريـان ذكـر فيهـا    

نزلت يف علـي بـن   <، قال: 7أيب جعفرسهل بن حنيف، منها رواية عن 
دة بن احلارث، وسهل بن حنيف، واحلـارث  ، ومحزة، وعبي7أيب طالب
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  ١.بن الصمة، وأيب دجانة األنصاري، واملقداد بن األسود الكندي

أن يسجل مواقف بطوليـة فيمـا خاضـه مـن      أىب هذا الصحايب إالّ
منها  9معارك اإلسالم، خاصةً تلك اليت شارك فيها بني يدي رسول اهللا

شاركوا يف بـدر الكـربى   معركة بدر الكربى، فقد ذكره ابن هشام  فيمن 
  ٢من بين عمرو، قال ابن إسحاق: وسهل بن حنيف...

  معركة أحد:
على املوت، وقـد حلّـت    9ويف معركة أحد حني بايع رسول اهللا

قليالً منهم  اهلزمية باملسلمني، وفروا حىت أن بعضهم ذهب ا عريضة، إالّ
خاصةً وقـت   9ثبت يف ساحة املعركةيستميت يف الدفاع عن رسول اهللا

أن أتى ابن قميئة احلارثي أحد بين احلارث بن عبد مناة بن كنانة، فرمـى  
حبجر، فكسر أنفـه ورباعيتـه، وشـجه يف وجهـه، فأثقلـه       9رسول اهللا

وتفرق عنه أصحابه، ودخل بعضهم املدينة، وانطلق بعضـهم فـوق اجلبـل    
يلَّ عباد اهللا! إ<إىل الصخرة، فقاموا عليها، وجعل رسول اهللا يدعو الناس: 

! فاجتمع إليه ثالثون رجالً، فجعلوا يسـريون بـني يديـه..    >إيلَّ عباد اهللا
فكان سهل بن حنيف واحداً من أولئك القلة اليت صـمدت، وصـدقت يف   

لقد ثبت هذا الرجل األنصاري يوم أحد، وبـايع   9قتاهلا عن رسول اهللا

                                       
 هـ).١١٠٧الربهان يف تفسري القرآن، هاشم احلسيين البحراين (ت .١
 . ٦٨٨:  ٢السرية النبوية  .٢
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ــول اهللا   ــن رس ــل ع ــح بالنب ــل ينض ــوت، وجع ــى امل ــوت 9عل  وص
  !>لوا سهالً فإنه سهلنب<يعلو:  9اهللا  رسول

لسهل، فيما جاء يف حديثه مـع   9وحىت جاءت شهادة رسول اهللا
إىل أهلـه   9، بعد انتهاء معركة أحد، وحني انتـهى رسـول اهللا  7علي

اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فـواهللا لقـد   <وناول سيفه ابنته فاطمة، فقال: 
وهـذا أيضـاً،      :  يب طالـب سـيفه، فقـال   وناوهلا علي بن أ >؛صدقين اليوم

لـئن  <: 9فقـال رسـول اهللا  فاغسلي عنه دمه، فواهللا لقد صدقين اليـوم؛  
بـن حنيـف، وأبـو     كنت صدقت القتال، لقد صدق معك القتال اليوم سهل

وذكر هـذا    >.إن كنت أحسنت فلقد أحسن<سهل بن حنيف.  . أو>دجانة
  عدد من املؤرخني:

وملا رأى أصحاب الشـعب النـاس يغنمـون،     ... يقول الشيخ املفيد:
اهللا بـن عمـرو بـن     قالوا: يذهب هؤالء بالغنائم ونبقى حنن؟! فقالوا لعبـد 

حزم، الذي كان رئيساً عليهم: نريد أن نغنم كما غـنم النـاس، فقـال: إن    
أمرين أن ال أبرح من موضعي هذا، فقالوا لـه: إنـه أمـرك     9رسول اهللا

ألمر يبلغ إىل ما ترى، ومالوا إىل الغنائم وتركـوه،  ا يدري أنّ ذا وهو ال
ومل يربح هو من موضعه، فحمل عليه خالد بن الوليد فقتلـه وجـاء مـن    

يريده، فنظر إىل النيب يف حف من أصحابه، فقال ملـن   9ظهر رسول اهللا
معه: دونكم هذا الذي تطلبون، فشأنكم به، فحملـوا عليـه محلـة رجـل     

باحلجـارة،   بالنبـل ورضـخاً   بالرماح ورميـاً  واحد ضربا بالسيوف وطعناً



 

١٢٣ 
 .

�/0
�1

�� .
���

���
 .

� �
��%

56
)

36( 
 يقاتلون عنه حىت قتـل منـهم سـبعون رجـالً،     9وجعل أصحاب النيب

، وأبو دجانة، وسهل بن حنيف للقـوم، يـدافعون   7وثبت أمري املؤمنني
عينيه ونظر إىل  9، وكثر عليهم املشركون، ففتح رسول اهللا9عن النيب

يا علي ما فعل الناس؟ <أمري املؤمنني ـ وكان أغمي عليه مما ناله ـ فقال:   
، >فقال: نقضوا العهد، وولوا الدبر، فقال: اكفين هؤالء الذين قصدوا قصدي

فكشفهم، وأبو دجانة وسهل بـن حنيـف    9فحمل عليهم أمري املؤمنني
ذب عنه، وثـاب إليـه مـن    قائمان على رأسه، بيد كل واحد منهم سيفاً لي

  .الصحابة املنهزمني أربعة عشر رجالً
سـهل بـن حنيـف جعـل ينضـح بالنبـل عـن         ويقول الواقدي: إنّ

  .>نبلوا سهالً فإنه سهل<: 9، فقال رسول اهللا9اهللا  رسول
، 9ويقول ابن األثري: شهد بدراً واملشـاهد كلـها مـع رسـول اهللا    

ناس، وكان بايعه يومئذ على ملا ازم ال 9وثبت يوم أحد مع رسول اهللا
  9.١املوت، وكان يرمي بالنبل عن رسول اهللا

  معركة اخلندق وغريها. 9ومل يتخلف عن باقي مشاهد رسول اهللا
ومعه أبو دجانة مسـاك بـن خرشـة دون     9وقد خصه رسول اهللا

 9غريمها من األنصار من أموال بين النضري، الـيت خلوهـا لرسـول اهللا   
يضعها حيث يشاء، ذكرا فقراً فأعطامها، أو كان واحـداً مـن ثالثـة مـن     

                                       
 اإلرشاد للمفيد.؛ ٧٤: ٢الطربي ؛١٠٦: ٣النبوية السرية .١
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األنصار خصهم واملهاجرين األولني من أموال بين النضـري حينمـا أُجلـوا    
  ١...9بعد قصة الغدر لقتل رسول اهللا

��3ُ�ِ�2ََن ِ�%  (ُ 1َ��ِ��ِ+-, ٱُ �َ�3َ�ُ�
 �8َ�ْAٌُن ��ْ��dٌُصِإن� ٱKََآ �ً/ّdَ �ِ3ِ8@ِ�َ(.��� �
من يقاتل يف سبيله وجياهد أعـداء   جاء يف تفسريها أنه تعاىل حيب
أي يقـاتلوم مصـطفني،    )ً�ّ/�dَ ( :دينه، ويزيد ثوام ومنافعهم. وقولـه 

ُ�آ��K� ( :وهو مصدر يف موضع احلال. وقولـه ْ Aُ�ْ �8ٌَن� ���ْ �dُقيـل يف  )�ٌص 

  .كأنه بين بالرصاص لتالؤمه ولشدة اتصاله ،حدمها: أمعناه قوالن
حكامـه واتصـاله   إأي  ،البنـاء  كأنه حائط ممدود على رص ،الثاين

ال خلل فيه، ومثل مرصوص شديد  يواستقامته، واملرصوص املتالئم الذ
  ٢اللصوق يف االتصال والثبوت.

اآليـة، عـن   هذا يف املعىن، وقد روي يف ضمن أسباب نـزول هـذه   
، ومحـزة، وعبيـدة   7بن أيب طالب نزلت يف علي<، قال: 7جعفر أيب

بن احلـارث، وسـهل بـن حنيـف، واحلـارث بـن الصـمة، وأيب دجانـة         
  .>األنصاري، واملقداد بن األسود الكندي

وعن ابن عباس، أا نزلت يف علي ومحـزة وعبيـدة بـن احلـارث     
رضـي اهللا   األنصـاري وسهل بن حنيف و احلارث بن الصمة وأيب دجانة 

                                       
هجريـة،   ٤سنة  ٨٥: ٢تاريخ الطربي ؛٢٠٢ـ٢٠١: ٣النبوية البن هشام السرية .١

 وغريمها.
 .للشيخ الطوسي : اآلية ،التبيان تفسري .٢
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  ١.عنهم

وأمــا عثمــان بــن حنيــف، ففــي مشــاركته يف املشــاهد القتاليــة  
أين وجدت أنَّ هنـاك   اختالف، خاصة يف معركة بدر، إالّ 9اهللا لرسول

 ،وأحـد  ،بـدر  ،9له حضوراً يف مجيـع مشـاهد رسـول اهللا    من يذكر أنَّ
وقـال   :ةتالمها من املعـارك النبويـة ضـد املشـركني.. ففـي اإلصـاب       وما

   .وقال اجلمهور أول مشاهده أحد، اًإنه شهد بدر: الترمذي وحده
  ٢...شهد أحداً واملشاهد بعدها :ففي أسد الغابة

يف عهد اخلليفة الثاين عمـر بـن اخلطـاب     وتولّى عثمان بن حنيف
  أعماالً كلّفه ا، منها:

يوم ربـع شـاة ومخســة      ه على خراج السواد، ورزقه كلَّهوج أنه
 دراهم. وأمره أن ميسح السواد، عامره وغامره وال ميسح سبخة. وال تـال ،

شيء دون جبل حلـوان إىل أرض   فمسح كلَّء، وال أمجة، وال مستنقع ما
العرب، وهو أسفل الفرات. وكتب إىل عمر: إين وجدت كل شـيء بلغـه   

كـان ذراع عمـر الـذي    و ـ، ستة وثالثني ألف جريب  وعامراً املاء، غامراً
كتـب إليـه: أن افـرض    مثَّ  وقبضة واإلام مضجعة ذرع به السواد ذراعاً

وافـرض علـى    وقفيـزاً  جريب، عامر أو غـامر، درمهـاً   اخلراج على كلِّ
                                       

تفسري الربهان يف تفسري القرآن، هاشم احلسـيين  ؛ هـ) ٣الكويف (ت القرن فرات .١
 هـ).١١٠٧البحراين (ت 

 .باب العني ،الغابة، أسد ] ٥٤٣٩ [ اإلصابة .٢
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جريب عشرة دراهم، وأطعمهم النخـل والشـجر، وقـال:     الكرم، على كلِّ
انيـة وأربعـني   وفـرض علـى املوسـر مث    هذا قوة هلم على عمارة بالدهم

 ، وعلى من مل جيد شيئاً، وعلى من دون ذلك أربعة وعشرين درمهاًدرمهاً
فحمل ، باخلراج الذي وضعه يف رقام ، ورفع عنهم الرقَّاثين عشر درمهاً

من خراج سواد الكوفة إىل عمر يف أول سنة مثانون ألف ألـف درهـم، مث   
  .على ذلك محل من قابل مائة وعشرون ألف ألف درهم. فلم يزل

قال: جئت فإذا عمر واقف على حذيفـة،  أنه  عن عمرو بن ميمون
وعثمان بن حنيف، وهـو يقـول: ختافـان أن تكونـا محلتمـا األرض مـا       

تطيق؟ قال عثمان: لو شئت ألضعفت على أرضي. وقال حذيفة: لقـد   ال
هي له مطيقة. فجعل يقول: انظرا ما لديكما، واهللا لئن  محلت األرض شيئاً

اهللا ألدعن أرامل العراق ال حيتجن. فما أتـت عليـه رابعـة حـىت      سلمين
  .أصيب

 يف معركة القادسية:
وكان عثمان بن حنيف على قول هو الذي ارتاد جلـيش املسـلمني   
بعد معركة القادسية اليت كان مشاركاً فيها، موضع الكوفـة اليـوم، فرتهلـا    

اخلطط للنـاس،   سعد بن أيب وقاص بالناس، وخطَّ مسجدها، وخطَّ فيها
 كان هذا بناًء على أمر من اخلليفة الثاين لسعد أنـه ال تصـلح العـرب إالّ   

حيث يصلح البعري والشاة يف منابت العشب، فانظر فالةً يف جنـب البحـر   
  فارتد للمسلمني ا مرتالً.
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  واختاره اخلليفة الثاين:

 يبدو أنَّ عثمان بعد أن شارك يف معارك فتح العراق، جـاء تكليفـه  
من قبل اخلليفة مبهمة أخرى، ولكنها هذه املرة غري قتالية، مسـح األرض  

  ١وفرض اخلراج...
فقد ذكر بعض املؤرخني أن عمر بن اخلطاب بعث عمار بـن ياسـر   
أمرياً على أهل الكوفة، وعبد اهللا بن مسعود على قضائهم وبيـت مـاهلم،   
وعثمان بن حنيف على مسـاحة األرض... فمسـح عثمـان بـن حنيـف      
األرض، فجعل على جريب النخل عشرة دراهم، وعلـى جريـب الكـرم    

 عشرة دراهم،... وكتب بذلك إىل عمر.

ويف رواية أنه أسند له مع حذيفة بـن اليمـان اخلـراج ومـا سـقت       
دجلة وعقد اجلسور، ويف خرب أنه جعل حذيفة على ما سقت دجلة ومـا  

، ويف خـرب أنـه   وراءها، وعثمان على ما سقى الفرات من السوادين مجيعاً
كتب إىل أهل الكوفة: إين بعثت إليكم عمار بـن ياسـر أمـرياً، وجعلـت     
عبداهللا بن مسعود معلماً ووزيراً، وولّيت حذيفة بن اليمان ما سقت دجلة 

ه علـى  وما وراءها، ووليت عثمان بن حنيف الفـرات ومـا سـقى، مثَّ والّ   
عثمـان بـن    ، وهو يؤرخ لسـنة وفـاة  ابن اجلوزيوعن مساحة األرض. 

                                       
؛ وطبقات ابن سـعد؛ وأسـد الغابـة؛ واإلصـابة:     ٢٣: ٤، ٥٧٩: ٣. تاريخ الطربي١

  عثمان بن حنيف.
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، بعثه عمر ملساحة خراج السواد بالعراق، واسـتنابه عمـر   ...حنيف، قال:
  ...على الكوفة

وواله عمر بـن اخلطـاب مسـاحة األرضـني     .. وقال ابن عبد الرب:
علـى أهلـها ذكـر     واجلزيـة  على أهلهاوجباا وضرب اخلراج واجلزية 

العلماء باألثر واخلرب أن عمر بن اخلطاب استشار الصحابة يف رجل يوجه 
إن تبعثـه علـى     : إىل العراق فأمجعوا مجيعاً على عثمان بن حنيف وقـالوا 

له بصراً وعقالً ومعرفةً وجتربة فأسرع عمر إليـه فـواله    أهم من ذلك فإنّ
مـن األرض ينالـه   مساحة أرض العراق فضرب عثمان على كل جريب 

املاء غامراً وعامراً درمهاً وقفيزاً فبلغت جباية سواد الكوفة قبل أن ميوت 
  عمر بعام مائة ألف ألف ونيفاً...

وجه عثمان بن حنيـف علـى خـراج السـواد،     حني  رعم هذا وأنّ
رزقه كل يوم ربع شاة ومخسـة دراهم. وأمره أن ميسـح السـواد، عـامره    

ــبخة. و  ــح س ــامره وال ميس ــالوغ ــاء ال ت ــتنقع م ــة، وال مس  . ، وال أمج
فمسح كل شيء دون جبل حلوان إىل أرض العرب، وهو أسفل الفـرات.  

، سـتة  وعـامراً  وكتب إىل عمر: إين وجدت كل شيء بلغه املـاء، غـامراً  
وقبضة  وكان ذراع عمر الذي ذرع به السواد ذراعاًـ   وثالثني ألف جريب

فرض اخلراج على كل جريب، عامر أو وكتب إليه: أن ا واإلام مضجعة
على كل جريب عشـرة دراهـم،    وافرض على الكرم وقفيزاً غامر، درمهاً

  .وأطعمهم النخل والشجر، وقال: هذا قوة هلم على عمارة بالدهم
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على املوسـر مثانيـة وأربعـني     وفرض على رقام يعىن أهل الذمة

 وعلى من مل جيد شيئاً، ، وعلى من دون ذلك أربعة وعشرين درمهاًدرمهاً
مل فح .، ورفع عنهم الرق باخلراج الذي وضعه يف رقاماثين عشر درمهاً

من خراج سواد الكوفة إىل عمر يف أول سنة مثانون ألف ألـف درهـم، مث   
مل من قابل مائة وعشرون ألف ألف درهم. فلم يزل على ذلكح.  

ذا عمر حصني بن عبد الرمحن، عن عمرو بن ميمون، قال: جئت فإ
واقف على حذيفة، وعثمان بن حنيـف، وهـو يقـول: ختافـان أن تكونـا      

قال عثمان: لو شئت ألضعفت على أرضـي.   محلتما األرض ما ال تطيق؟
هي له مطيقة. فجعل يقول: انظرا ما  وقال حذيفة: لقد محلت األرض شيئاً

 لديكما، واهللا لئن سلمين اهللا ألدعن أرامل العراق ال حيـتجن. فمـا أتـت   
  !عليه رابعة حىت أصيب

اليعقويب أن عثمان بـن حنيـف اسـتمر يرسـل إىل املدينـة       ويذكر
املنورة، يف كل سنة من خراج الكوفة، ما بني عشرين مليـون درهـم إىل   

  ١...ثالثني مليون درهم

                                       
 ١٤هجرية. على القول: إنّ معركة القادسية كانت سنة  ١٤، سنة ٤٣٢: ٢. الطربي١

 ١٥كماهوالثابت عنـد الطـربي، وهـذا يقابـل قـولني آخـرين: إـا كانـت سـنة         
؛ البداية والنهايـة,  ٢١سنة  ٥٥٤؛ ٢١, سنة٥٣١؛ ١٦, سنة٤٦٨نفسه:.املصدر ١٦أو

: عثمـان بـن حنيـف؛ كـرت     ٢البن عبد الـرب  ؛ االستيعاب٥٧سنة  ٨٨: ٨البن كثري
 .١٧٩: ١وتاريخ بغداد ؛١٤٣ـ١٤٢:  ٢تاريخ اليعقويب؛ ١١٦٢١العمال
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  ألهل البيت عليهم السالم:   الوالُء
ان اجلليالن بوالئهما الصادق لإلمام علي7عرف هذان الصحابي، 

على بصرية من دينـهم حـىت    وأما من الذين مل يبدلوا ومل يغريوا، وظالَّ
ارحتال إىل بارئهما، فقد كان سهل وعثمان ابنا حنيـف ممـن شـهدوا بيعـة     

باخلالفة، وراح الشيخ املفيد يذكرمها ضمن مجع  7األنصار لإلمام علي
نصار الـذين  مل يكتف بتسع وعشرين حني أردفهم بقوله: يف أمثاهلم من األ

بايعوا البيعتني وصلّوا القبلتني، واختصوا من مدائح القرآن والثنـاء علـيهم   
 مبا مل خيتلف فيه من أهـل العلـم اثنـان؛    ,من نيب اهلدى عليه وآله السالم

وممن لو أثبتنا أمساءهم لطال ا الكتاب، ومل حيتمل استيفاء العـدد الـذي   
  ١حددناه.

  أمر دبر بليل!
ري من البيعة، حىت كان سـهل واحـداً مـن الصـحابة،     بعد وقت قص

يتوجسون فتنة، ويتحسسون أنَّ هناك أمراً خيطـط لـه بعـض مـن بـايع      
  .7اإلمام

ومجاعـة   ،و سهل بن حنيف ،و أبو أيوب ،و عمار ،فقام أبو اهليثم<
يـا أمـري املـؤمنني انظـر يف أمـرك      : فقـالوا  ،7معهم فدخلوا على علي

                                       
ـ     ١٠٥هجرية):٤١٣اجلمل تأليف الشيخ املفيد (ت .١ ة يـذكر بيعـة املهـاجرين، بيع

هجرية. ٣٥باخلالفة سنة  7األنصار، بيعة بين هاشم لإلمام علي 
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م قـد نقضـوا عهـدك وأخلفـوا     ، من قريش وعاتب قومك هذا احليفإ

وذاك ألـم  ، إىل رفضك هـداك اهللا لرشـدك   و قد دعونا يف السر، وعدك
أنكـروا و  ، كرهوا األسوة و فقدوا األثرة وملا آسيت بينهم و بني األعاجم

للجماعـة   وأظهروا الطلب بدم عثمـان فرقـةً  ، استشاروا عدوك و عظموه
فـدخل املسـجد وصـعد    ، 7فخرج علـي . ألهل الضاللة فرأيك وتألفاً
  >....املنرب

فكانت هذه أوىل خطوات الناكثني طلحة بن عبيد اهللا والـزبري بـن   
العوام، أدت إىل حدوث ما توقعه هذا الصـحايب وإخوتـه مـن فتنـة يف     

  ١األمة، وانشقاق خطري، من نتائجه مقتلة عظيمة يف معركة اجلمل...

  اخلميس: شرطةُ أو شرطة   
تعد هذه أولَ كتيبة حتضر احلـرب وخيـار جنـد السـلطان وخنبـة      

تسـمى  أصحابه الذين يقدمهم على غريهم من جنده، فهم طليعة اجليش، 
والشرطة ـ بالسكون والفتح ـ اجلند، واجلمع شرط، مثل   شرطة اخلميس، 

رطب. والشرط على لفظ اجلمع أعـوان السـلطان والـوالة، وأول كتيبـة     
وتتهيأ للموت، مسوا بذلك ألم جعلوا ألنفسـهم  ضرها وحتتشهد احلرب، 

 واخلمـيس ، عالمات يعرفون ا لألعداء. وصاحب الشرطة يعين احلـاكم 
ألنه مخسة أقسام: امليمنة، وامليسرة، واملقـدم،  ؛ ـ اجليش، مسي به بالفتح ـ

                                       
 . ٣٩:  ٧شرح ج البالغة  .١
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  .والساقة، والقلب
حـرب  باخلالفة، وتوجه إىل  7وقع هذا بعد أن بويع اإلمام علي

اجلمل، وكانت واحدة من مهامه أن أنشأ مؤسسـة أمنيـة رقابيـة قتاليـة     
وقد اختار هلا خرية رجاله إمياناً وإخالصـاً ووالًء  فدائية، مهامها عديدة، 

  وشجاعةً.
ومعىن هذا أم بايعوا اإلمام علياً على املوت واالستبسال؛ لتحقيق 

  األهداف العليا املنشودة!
يه عثمان من املنتسبني إىل شرطة اخلميس، وكان كلٌّ من سهل وأخ

 :لعبـد اهللا بـن حيـىي احلضـرمي يـوم اجلمـل       7قال أمري املؤمننيفقد 
أبشر يا بن حيىي فإنك وأباك من شرطة اخلمـيس حقـاً، فقـد أخـربين     <

بامسك واسـم أبيـك يف شـرطة اخلمـيس، واهللا مسـاكم يف       9رسول اهللا
سـلمان واملقـداد وأبـوذر    : 9السماء شرطة اخلميس على لسـان نبيـه  

وعمار وأبو سنان وأبو عمرة وجابر بـن عبـد اهللا وسـهل وعثمـان ابنـا      
  >.حنيف األنصاريان

وضمت آخرين غريهم؛ كان منهم: األصبغ بن نباتـة، وعمـرو بـن    
احلمق اخلزاعي، وميثم التمـار، ورشـيد اهلجـري، وحبيـب بـن مظـاهر       

. حـىت أنـه إذا ذُكـر أن    األسدي، وحممد بن أيب بكر، واحلارث اهلمـداين 
فالناً كان من شرطة اخلميس كفاه ذلك مدحاً، فتقرأ مثالً قوهلم يف سـليم  

  بن قيس:  كان من شرطة اخلميس، وبذلك يعلم جاللة سليم.
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، بعضـها نـص علـى    هاألخبار يف حتديدوعن عددهم فقد اختلفت 

ها كوم مخسة آالف رجل، وبعضها صرح بأم ستة آالف رجل، وبعضـ 
أقلّ منهما.. ذكر ذلك احلافظ الربقي يف رجاله، واحلـافظ الكشـي    أخرب ب

  ١.يف رجاله

اله عليه السالم:سهل وعثمان من عم  
عمالـه علـى   ما إن بويع له عليه السالم باخلالفة، حىت راح يفـرق  

  وكان منهم:األمصار، 
فسار فلم يـرده أحـد عـن دخـول      .عثمان بن حنيف على البصرة

البصرة ومل يوجد يف ذلك البن عامر رأي وال حزم وال اسـتقالل حبـرب.   
وافترق الناس ا، فاتبعت فرقة القوم، ودخلت فرقة يف اجلماعة، وفرقـة  

  قالت: ننظر ما يصنع أهل املدينة فنصنع كما صنعوا.
ه خيل، م؛ خرج حىت إذا كان بتبوك لقيتاوسهل بن حنيف على الش

شيء؟ قال: على الشأم، قالوا:  يفقالوا: من أنت؟ قال: أمري، قالوا: على أ
  بك، وإن كان بعثك غريه فارجع! إن كان عثمان بعثك فحيهالً

قال: أوما مسعتم بالذي كان؟ قالوا: بلى؛ فرجع إىل علي.  
وجعله أمرياً على املدينة حني قرر املسري إىل ذي قـار يف طريقـه   

                                       
 ؛٣٣٦وكتـاب الغـارات:    ؛١٩٥:منتـهى املقـال  ، وامشه ٤٩٩: ٤جممع البحرين .١

 رجال الربقي ورجال الكشي...
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  ة، فكانت موقعة اجلمل!...إىل البصر
على  7علياإلمام واله وبعد وقعة اجلمل وحضوره وقعة صفني 

 ، بيـه أبـن   زيـاد  بعـده وجـه  ها، كان هـذا قبـل أن ي  هلأخرجه أفارس ف
ه بعـد اجلمـل علـى    ، وذكـروا أنـه والّ  رضوه و صاحلوه و أدوا اخلراجأف

  ١.وتويف ا..البصرة مثَّ واله على املدينة، قبل أن يعود إىل الكوفة 
كلُّ هذا وغريه يدل على أن الرجل كان مصـاحباً ألمـري املـؤمنني    

  وقريباً منه حىت تعددت أعماله فضالً عن حضوره يف مواقع اجلهاد..

  وحول تسلل بعضهم:
     ـاً خـربعلي نيف على املدينة، بلـغ اإلمـاموأثناء والية سهل بن ح

 تركه هذا الفعل مـن أذى وأسـف  ٍ من املدينة إىل الشام، وما  ِ أناس تسلل
 ا بسهل؛ لتركهم املدينة والتحاقهم مبعاوية، فكتب إليه:ـّأمل

أما بعد فقد بلغين أنَّ رجاالً ممن قبلك يتسـللون إىل معاويـة، فـال    
تأسف على ما يفوتك من عددهم، ويذهب عنك من مددهم. فكفى هلـم  

  ،اً، ولك منهم شافياً، فرارهم من اهلدى واحلـقوإيضـاعهم إىل العمـى   غي
واجلهل، وإمنا هم أهل دنيا مقبلون عليها، ومهطعون إليها، قد عرفوا العدل 
ورأوه، ومسعوه ووعوه، وعلموا أنَّ الناس عندنا يف احلق أسوة، فهربوا إىل 

                                       
 واإلصابة ؛البن األثري ،والكامل ؛٣٢١االستيعاب: ؛٣٦سنة  ٣: ٣تاريخ الطربي .١

 . ٣٩: ٧البن حديد  ،وشرح ج البالغة
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مل ينفـروا (يفـروا) مـن جـور،      ـ  واهللا ـ  األثرة، فبعداً هلم وسـحقاً! إـم  

لنطمع يف هذا األمر أن يذلِّل اُهللا لنا صعبه،  ويسهل يلحقوا بعدل. وإنا  ومل
  ١لنا حزنه، إن شاء اهللا. والسالم.

  املُؤنب عثمانُ عليها! املَأدبةُ
ــام ــروف 7اإلم ــو املع ــة   وه ــزل والة اخلالف ــه بع ــدم اكتفائ بع

ــة ــل مب   الثالث ــم، ب ــرين غريه ــيني آخ ــهم، وتع ــة وتبديل ــه الدقيق الحقت
، ومراقبة أدائهم وسريم مع وأُمرائه على البالدومتابعتهاملتواصلة لوالته 

ٍ لسريته املباركة جيد ذلك واضحاً حـني يـبني    واليام وأهلها، وأي متابع
لعماله يف كتب تعيينهم، ويف وصـاياه هلـم أن عملـهم مسـؤولية خطـرية      

  وأمانة عظيمة..!
ذرات من أقواله ووصـاياه، الـيت تعـرب عـن     تعال معي ألمثلة ولش

  سريته ونظراته إىل احلكم وقيمه، واليت منها: 
إنَّ : <قوله وهو خياطب األشعث بن قيس عاملـه علـى أذربيجـان   

   ٢.>عملك ليس لك بطعمة، ولكنه يف عنقك أمانة

                                       
 .٥٢: ١٨احلديد أيب ابن وشرح ؛٧٠كتاب رقم ٤٦١الصاحل: صبحي .البالغة د ج .١
 ؛٧٧: ٣للزخمشـري  ،. وقوله حني يعين عامالً جلباية احلقوق، ربيع األبرار٧رقم  .٢

ا واله علـى  ـّاألشتر ملوانظر كتابه ملالك ؛ ٩١: ٦للشيخ احلر العاملي ،وسائل الشيعة
 .ج البالغة ,بيان كيفية العالقة بني األمري وواليته ورعيتهفی مصر، 
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  :له إىل زياد بن أبيه يقول ويف كتابٍ
بلَغـين أنـك خنـت مـن يفِء     وإني أُقِسم باهللا قسماً صـادقاً، لـئن   <

املسلمني شيئاً صغرياً أو كبرياً، ألشدنَّ عليك شـدةً تـدعك قليـل الـوفر،     
  ١.ثقيل الظهر، ضئيل األمر والسالم

وال يكتفي بذلك، بل يتحرى عن سلوكهم مع الرعية وعن مصـادر  
أو فإن عثر على شيٍء خمالف لشرع، أو فيه خطورة على الرعية، أمواهلم، 

خيشى منه على قيم احلكـم ومبـادئ الواليـة وآداـا، ال يتوقـف عـن       
رفع طرفه إىل السـماء  ، إذا بلغه عن أحدهم خيانةف حماسبتهم أو تنبيههم،

  .»أللهم إنك تعلم أين مل آمرهم بظلم خلقك وال بترك حقك<بالدعاء: 

مضى إىل وليمة دعـي   وقد ـحمل كالمنا   ـوهذا عثمان بن حنيف  
واليـاً عليهـا    7من قبل أحد وجهاء البصرة، بعد أن جعله اإلمـام إليها 

، الـذي يـرى أن احلكـم    7بدالً من عبد اهللا بن عامر.. فبلغ ذلك عليـاً 
ٍ علـى الـدنيا ولذائـذها،     مسؤولية خطرية، وقدوة صاحلة، وعفّـة وتعـال  

ٍ  مغامن تبتغى، وال دعوات فاخرة، وال مطاعم فارهة، وال صـنوف أكـل   ال
فما كان منه إال أن يرسل له كتاباً، ال حيمـل توبيخـاً وتأنيبـاً     ..وشراب،

لعثمان فقط، وال يتضمن درساً أخالقيـاً لـوالة األمـر فقـط، بـل حيمـل       
ٍ ويتضمن أصالً يتبع، لكلِّ حاكم وكيان، قدر لـه أن يتـوىل    مشروع حكم

                                       
 . ٣٧٧: ٢٠البالغة، د. صبحي الصاحل، رقم ج .١
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ـ     ا، أمور العباد، ويتضمن حتذيراً من عواقـب األنغمـاس يف الـدنيا ومتاعه

وتذكرياً باآلخرة وما فيها، كما حيمل معاناته، ومفاصل سـريته، وصـفاته،   
  لعلَّ اآلخر يقتدي ولو بشيٍء منها:

ِ الْبصـرة   أما بعد، يابن حنيف، فَقَد بلَغنِي أنَّ رجالً من فتيـة أهـل  <
ـ   لْـوانُ، وتنقَـلُ إلَيـك    ك األدعاك إىل مأدبة، فَأسرعت إلَيها، تسـتطَاب لَ

، عـائلُهم مجفُـو، وغَنِـيهم    ٍ ِ قَـوم  الْجِفَانُ، وما ظَننت أنك تجِيب إىل طَعام
.وعدم  

ِ، فَما اشتبه علَيك علْمه  فَانظُر إلَى ما تقْضمه من هذَ الْمقْضم
ا أيمو ،ظْهفَالْف.هنلْ مفَن هوهجيبِ وبط تقَن  

  ِ علْمه. أالَ وإنَّ لكُلِّ مأموم إماماً، يقْتدي به، ويستضيُء بنور
.هيصبقُر همطُع نمو ،هيرمبط اهيند نفَى ماكْت قَد كُمامإنَّ إمأالَ و  

واجتهاد،  ٍ ذلك، ولكن أعينوين بورعأالَ وإنكُم الَ تقْدرونَ علَى 
فَّةعاد. ودسو  

د نم تزا كَناِهللا مفْراً،فَوا وهمائغَن نم ترخالَ ادراً، وبت اكُمني 
  أعددت لبالي ثَويب طمراً. والَ

ـ   ـا أظَلَّتكلِّ م نم كا فَدينديف أي تلَى! كَانبه    تـحـماُء، فَشالس
ومـا   وسخت عنها نفُوس آخرِين، ونِعم الْحكَم اُهللا.ٍ,  علَيها نفُوس قَوم

كبفَد عنر أصغَيـي     ِ  وف ـعقَطنثٌ، تـدج ي غَـدا فهظَانم فْسالنك، وفَد
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حا، وهاربأخ يبغتا، وهآثَار هتزظُلْم ةٌ لَوفْر  تعسأوا، وهتحي فُسف ِيد
ضغطَها الْحجر والْمدر، وسد فُرجها التـراب الْمتـراكم،   ِها، َأل يدا حافر

ِ،  وإنما هي نفِْسي أروضها بالتقْوى؛ لتأتي آمنـةً يـوم الْخـوف االْكْبـر    
ع تثْبتانِبوولَق لَى جزالطَّر. ِ ِ الْم تيدتالَه ئْتش لَوـفَّى    وصإلَـى م ِيق

ِ هذَا الْقَـز، ولكـن هيهـات أنْ     ِ، ونسائج هذَا الْقَمح ِ ِ، ولُباب هذَا الْعسل
 ِ أو ولَعلَّ بالْحجازطْعمة ـ  ِ األ يغلبين هواي، ويقُودنِي جشعي إلَى تخير

ِ ـ أو أبيـت    ِ، والَ عهـد لَـه بالشـبع    بالْـيمامة من الَطَمع لَه في الْقُرص
ثَى وطُونٌ غَري بلوحطَاناً وبلُ: ما قَالَ الْقَائأكُونَ كَم ى، أورح ادأكْب  

ةببطْن بيتاًء أنْ تد كبسحو    حودإلَى الْق نحت ادأكْب لَكو  
ِه  ِكُهم في مكَار شاراُأأقْنع من نفِْسي بأنْ يقَالَ: أمريالْمؤمنِني، والَ 

ِ! فَما خلقْت ليشغلَنِي أكْلُ  ِ، أو أكُونَ أسوةً لَهم في جشوبة الْعيش الدهر
هيمكَالْب ،اتبا، أوالطَّيلَفُها عهمه وطَةبرالْم ـا،     ةهمقَما تـغلُهش ـلَةسرالْم ِ

ِش من أعالَفها، وتلْهو عما يرادَ ا، أو أتـرك سـدى، أو أهمـلَ     تكْتر
  ِيق الْمتاهة! عابثاً، أو أجر حبلَ الضالَلَة، أو أعتِسف طَر

ِ أيب طَالب، فَقَد قَعد  ين بقَائلكُم يقُولُ: إذَا كَانَ هذَا قُوت ابنوكَأ
  ِ. ِ ومنازلَة الشجعان قْرانِ األ به الضعف عن قتال

والْروائع الْخضرةَ أرق  أالَ وإنَّ الشجرةَ الْبريةَ أصلَب عوداً،
ِ  والنابتات العذْيةَ أقْوى وقُوداً، وأبطَأُ خموداً، وأنا من رسولجلُوداً، 

  ِ من الْعضد. ِ، والذِّراع ِ من الصنو كَالصنو 9اِهللا
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 تكَنأم لَوا، وهنع تلَّيا وي لَمالتلَى قع برالْع ترظَاهت اِهللا لَوو

نم صي أنْ  ر الْفُرف دهأجا،سهإلَي تعارا لَسَاَألاُِقَا رطَههذَا ر نم ض
ِ  ِ، حتى تخرج الْمدرةُ من بين ِ الْمركُوس ِ، والْجِسم ِ الْمعكُوس الشخص

.يدصالْح بح  
نسلَلْت من مخالبك، ِبك، قَد ا دنيا، فَحبلُك علَى غَار يا إلَيك عني

.كضاحدي مف ابالذَّه تبنتاجو ،كلائبح نم أفْلَتو  
مم الَّذين فَتنتهم أين الْقُرونُ الَّذين غَررتهم بمداعبك؟! أين اُأل

  ود.ِفك؟! هاهم رهائن الْقُبورِ، ومضامني اللُّح بِزخار
قَمت علَيك حدود واِهللا لَو كُنت شخصاً مرئياً، وقَالَباً حسياً، َأل

ادبي عباَأل اِهللا ف همترمغَرأمانِي، واو ٍ مهي الْمف همتألْقَي لُوكمِي، و 
  ِردوالَ صدر! إذْ الَ وِد الْبالَِء،  أسلَمتهم إلَى التلَف، وأوردتهم موار

ِ  ِق، ومن هيهات! من وطىَء دحضك زلق، ومن ركب لُججك غَر
 ،هاخنم به اقي إنْ ضالبالَي كنم مالالسو ،فِّقو كلائبح نع رواز

أذلُّ لَك  الَ فَواِهللا عني! والدنيا عنده كَيوم حانَ انِسالَخه.اعزيب
  فَتستذلِّينِي، والَ أسلَس لَك فَتقُودينِي.

لّ ـ ألََأوجوزاِهللا ع يئَةشا مبيهثْنِي فتيناً أسماِهللا ـ ي مي نوضر
مطْعوماً، وتقْنع ِ إذَا قَدرت علَيه  ِياضةً تهش معها إلَى الْقُرص نفِْسي ر
ِغَةً  ِ ماء، نضب معينها، مستفْر دعن مقْلَتي كَعينمأدوماً; وألََ ِ بالْملْح
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  دموعها.
ِعيها فَتبرك؟ وتشبع الربِيضةُ من عشبها  أتمتلىُء السائمةُ من ر

 يلأْكُلُ عي؟ وبضرفَت دعى بدإِذَا اقْت هنيإِذاً ع ت؟ قَرعجهفَي هادز نم
  ِلَة بالْبهيمة الْهاملَة، والسائمة الْمرعية! السنِني الْمتطَاو

ِ  النـار  مـن  ليكُـونَ  أقْراصـك،  ولْتكْفُـف  حنيـف،  يابن اَهللا  ِ فَاتق
  ١.>كخالَص

) ١٠٢:روي يف شرح اإلحقاق عن (ذخرية امللوك للهمداين قدو
ـ بعد إرسال الكتاب إىل عثمان بن حنيف ـ عزله عن  7اًعلي أنّ

  ٢.احلكومة
هذا القول يتناىف مع استمرار عثمان يف منصبه حىت حدثت معركـة  
اجلمل، وما قبلها من أمور وأحداث وقعت بينه وبني الناكثني القادمني إىل 

إليـه قبـل    7الكتاب وجهه اإلمـام  كما يأتينا. هذا إذا قبلنا بأنّالبصرة 
بعـد الوقعـة املـذكورة مل أجـد      وقعة اجلمل وأحداثها، وهو الراجح؛ ألنّ

يؤكد استمرار عثمان يف والية البصرة. علماً بأين مل أعثر على من ذكر  ما
سنة  مجادى األوىل ١٠وأنَّ معركة اجلمل حدثت يف تارخياً للكتاب أعاله.

باخلالفة  7أي بعد أربعة أشهر ومخسة عشر يوماً من بيعته ،هجرية ٣٦

                                       
 .٤٢٠ـ٤١٦:  ٤٥الكتاب رقم  ،البالغة د. صبحي الصاحل ج .١
 . ٥٤٩:  ٨حقاق اإل. ٢
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  هجرية. ٣٥من ذي احلجة سنة  ٢٦أو ٢٥يف

  سهلٌ من مستشاريه!
 نيف رابع أربعة استشارهم اإلمام علـيحـني  7كان سهل بن ح ،

اتفق الثالثة (الزبري وطلحة وأم املؤمنني عائشة) علـى شـقاقه والتأهـب    
البصرة واتصل اخلرب إليه، وجاءه كتاب خيربه خبرب القوم دعا للمسري إىل 

ابن عباس وحممد بن أيب بكر وعمار بن ياسر وسهل بن حنيف وأخربهم 
فقال حممـد بـن أيب بكـر: مـا يريـدون       ،بذلك ومبا عليه القوم من املسري

وقال: يطلبون بدم عثمان، فقال حممـد: واهللا   7أمري املؤمنني؟ فتبسم يا
  ما قتله غريهم.

أشريوا علي مبا أمسع منكم القول فيه<: 7مث قال علي<.  
جتهزوا للسري، < وبعد أن مسع أقوال من أدىل برأيه، نادى يف الناس:

طلحة والزبري قد نكثا البيعة ونقضا العهد، وأخرجا عائشة من بيتـها   فإنّ
إلثارة الفتنة وسفك دماء أهل القبلـة، مث رفـع يديـه إىل    يريدان البصرة؛ 

هذين الرجلني قد بغيا علي، ونكثا عهدي، ونقضا  السماء، فقال: اللهم إنّ
عقدي، وشاقاين بغري حق منهما كان يف ذلك، اللهم خذمها بظلمهمـا يل،  

  .>واظفرين ما وانصرين عليهما
نصـار، واسـتخلف   مث خرج يف سبعمائة رجل مـن املهـاجرين واأل  
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  ١على املدينة متام بن عباس..
فأمر على املدينة سهل بن حنيف األنصاري، وخـرج  ويف الطربي: 

فسار حىت نزل ذاقار، وكان مسريه مثان ليـال، ومعـه مجاعـة مـن أهـل      
  املدينة.

وما ذكره الشيخ املفيد من استخالف اإلمام متّام على املدينة يتنـاىف  
سهالً كان والياً على املدينـة مـن قبـل     يت تثبت أنّمع األخبار العديدة ال

اإلمام حينما خرج منها إىل ذي قار.. ومن تلك األخبار ما ذكره الشـيخ  
املفيد نفسه عن سبب تراجع الناكثني عن قتل أخيه عثمان حينما أمـرت  

  ٢وكما يأتينا. ،عائشة بقتله، خوفاً من سهل وايل املدينة
ىف مع ما ذكره من قول أيب خمنـف.. أنَّ  وما ذكره الطربي أيضاً يتنا

علياً بعث على خيل أهل الكوفة األشتر، وعلى خيل أهل البصـرة سـهل   
  ٣.بن حنيف،..

  خرى لعثمان بن حنيف:اُرسالة 
توجه الثالثة (أم املؤمنني عائشة والـزبري وطلحـة)    7ما إن بلغه

                                       
 .٣٠٣، ٢٩٩، ٢٨٤الصفحات:  ،1، للشيخ املفيدانظر كتاب اجلمل .١
 .صدر نفسهملا .٢
ومل يذكر فيه أي مشاركة له يف معركة اجلمل إال االستشارة  ،٢٤٠: صدر نفسهامل .٣

 .٣٧سنة  ٨٢: ؛٣٦، سنة٩: ٣تاريخ الطربي ؛٢٣٩ :يف صفحة
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  ، حىت أرسل له قائالً:الحتالل البصرة؛ جبنودهم

ــن  ــف   م ــن حني ــان ب ــؤمنني إىل عثم ــري امل ــي أم ــداهللا عل    عب
أما بعد، فإنّ البغاة عاهدوا اهللا مثّ نكثوا وتوجهـوا إىل مصـرك، وسـاقهم    
 الشــيطان لطلــب مــا اليرضــى اهللا بــه، واهللا أشــد بأســاً وأشــد تنكــيالً

فإذا قدموا عليك فادعهم إىل الطاعة والرجوع إىل الوفاء بالعهد وامليثـاق  
فإن أجابوا فأحسن جوارهم ما داموا عندك، وإن أبوا  عليهقونا الذي فار

إالّ التمسك حببل النكث واخلالف فناجزهم القتال حتى حيكـم اهللا بينـك   
  !وبينهم وهو خري احلاكمني

وكتبت كتايب هذا إليك من الربذة، وأنا معجل املسري إليك إن شـاء  
  ١.اهللا

 أرسـل إىل  إىل ابـن حنيـف حـىت    7وما إن وصل كتاب علـي 
األسود الدؤيل وعمران بن احلصني اخلزاعي؛ فأمرمها أن يسريا حـىت   أيب

يأتياه بعلم القوم، وماالذي أقدمهم، فانطلقا حىت أتيا معسكر البغاة، فكلّما 
عائشة مث كلّما طلحة والزبري، مث مضى الرجالن حىت دخال على عثمـان،  

  فبدر أبو األسود قائالً:
  ِ ِ    وطاعن القوم وجالد واصرب أتيت فانفريا ابن حنيف قد 

  ِ وابرز هلم مستلئماً ومشّر

                                       
 .٣١٢ :٩بن أيب احلديدال ،ج البالغة شرح .١
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 وإنا إليه راجعون، دارت رحـى اإلسـالم ورب   فقال عثمان: إنا هللا
الكعبة،... ويف رواية أيب خمنف، هناك حوار بني أيب األسود مع عائشة مثَّ 

األسـود إىل  مع الزبري فطلحة... وما إن انتهى ذلك احلوار حىت رجع أبـو  
  عثمان بن حنيف فقال: إا احلرب فتأهب هلا!

وأثر عنه مقطع شـعري عمـا دار بينـه والثالثـة أصـحاب اجلمـل       
  ١وباألخص الزبري وطلحة...

  جهود، لكنها فشلت!
  ففي الوقت الذي احتل سهلٌ تلك املكانة يف أن يضعه اإلمام أحـد

حكمتـه، راح أخـوه   مستشاريه يف قضية هؤالء الناكثني؛ لرجاحة عقله و
وأيضـاً   ـ  علـى البصـرة؛ حيتـلُّ    7عثمان بن حنيف عامل اإلمام علي

مكانةً أخرى، وذلك  قبيل فصول واقعـة اجلمـل،    ـ  لرجاحة عقله وتقواه
كبرية حلقن  فحني بلغه اقتراب الناكثني من واليته البصرة، كانت له جهود

  الدماء ودرِء الفتنة، جتسدت عرب اخلطوات التالية:
علـى البصـرة    7حني علم عثمان بن حنيف عامل علـي  األوىل:

 بإقباهلم (عائشة وطلحة والزبري) على أهل البصـرة، قـام خطيبـاً فقـال:    

 اِ( 0َُ�(أيها الناس، إمنا بايعتم اهللا  ياْ��0��َ..i?� 1 �{��، َ���ق أَ ��ْ?ُ  G�3� i

                                       
 ٢٢٦: ٦وشرح ابـن أيب احلديـد   ؛١٤٩ -١٤٧للشيخ املفيد:  ،اجلمل انظر كتاب .١
 .٤٧٠وكذا ٤٧٦: ٤وتاريخ الطربي .؛وديوان أيب األسود. ؛٣١٤: ٩و
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أحداً أنّ  علي ذا األمر منه ما قبله، ولو بايع الناس غـريه لبـايع    أحق
من بايعوا، وأطاع من ولوا، وما به إىل أحد من صحابة رسول اهللا حاجة، 
وما بأحد عنه غىن، ولقد شاركهم يف حماسنهم، وما شـاركوه يف حماسـنه،   

يريدان اهللا، فاستعجال الفطام قبل الرضـاع،  ولقد بايعه هذان الرجالن وما 
والرضاع قبل الوالدة، والوالدة قبل احلمل، وطلبا ثواب اهللا مـن العبـاد،   
وقد زعما أما بايعا مستكرهني. فإن كانا اسـتكرها قبـل بيعتـهما كانـا     
رجلني من عرض قريش هلما أن يقوال وال يأمرا، أال وإن اهلدي ما كانت 

  ، فما ترون أيها الناس؟امة على بيعة عليعليه العامة، والع
   

فقال: نرى إن دخال علينا قاتلنامها،   ٢,فقام حكم بن جبل العبدي
 واهللا ما أبايل أن أقاتلهما وحـدي، وإن كنـت أحـب   ، وإن وقفا تلقينامها

وال سـوء   وحشة، وال غرية وال غشـاً  احلياة، وما أخشى يف طريق احلق
منقلب إىل بعث، وإا لدعوة قتيلها شهيد، وحيها فائز، والتعجيل إىل اهللا 

                                       
 . ١٠ الفتح .١
يبدو أنه قد اختلف يف امسه، فهو حكم بن جبل العبدي، وهو حكيم بـن جبـل،    .٢

.. انظـر تـاريخ   حكيم بن جبلـة العبـدي   وهو بن جبلة، وهو حكيم بن جبلة، وهو
 .٨٣: ١مل للشيخ املفيد، واإلمامة والسياسة البن قتيبةالطربي، وكتاب اجل
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  ١.قبل األجر خري من التأخري يف الدنيا، وهذه ربيعة معك
وكان عنـده  < منع حكيم بن جبلة من املسري إليهم حلرم: الثانية:

حكيم بن جبلة، فقال له حكيم: ما الذي بلغك؟ فقال: خـربت أن القـوم   
قد نزلوا حفر أيب موسى. فقال له حكيم: ائذن يل أن أسري إلـيهم، فـإين   

فقال له عثمان: توقف عـن ذلـك حـىت     7رجل يف طاعة أمري املؤمنني
  .>أراسلهم. فقال له حكيم: إنا هللا هلكت واهللا يا عثمان، فأعرض عنه

ـ الثا أرسل مبعوثيه عمران بن حصني وأبا األسـود الـدؤيل إىل    ة:لث
وذلك بعد أن ذكر هلما قدوم القوم البصرة،  ئشة والزبري وطلحة:كلٍّ من عا

وحلوهلم حفر أيب موسى، وسأهلما املسري إليهم وخطام على ما قصدوا 
    به، وكفّهم عن الفتنة، فخرجا حىت دخال على: عائشة، فقـاال هلـا: يـا أم
املؤمنني ما محلك على املسري؟ فقالت: غضبت لكمـا مـن سـوط عثمـان     

، وال أغضب أن يقتل؟!  فقاال هلا: ومـا أنـت مـن سـوط عثمـان      وعصاه
، نـذكرك اهللا أن تهـراق الـدماء    9حبيسة رسول اهللا وعصاه، وإمنا أنت

بسببك؟! فقالت: وهل من أحد يقاتلين؟! فقال هلا أبو األسـود: نعـم واهللا   
  قتاالً أهونه شديد.

ملا دخال علـى  ويف خرب عن الشعيب: أن أبا األسود الدؤيل وعمران 
 9وأنت حبيسـة رسـول اهللا   عائشة قاال هلا: ما الذي أقدمك هذا البلد،

                                       
 .٨٣: ١)٢٧٦اإلمامة والسياسة البن قتيبة (ت كتاب .١
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وقد أمرك أن تقري يف بيتك؟! فقالت: غضبت لكم من السـوط والعصـا،   
وال أغضب لعثمان من السيف؟! فقاال هلا: ننشـدك اهللا أن تهـراق الـدماء    

ـ    ا جئـت  بسببك، وأن حتملي الناس بعضهم على بعض!  فقالـت هلمـا: إمن
ألصلح بني الناس، وقالت لعمران بن احلصني: ها أنت مبلـغ عثمـان بـن    

خرياً.  فقال هلا أبـو األسـود: أنـا     حنيف رسالة؟ فقال: ال أبلغه عنك إالّ
يا طليق ابن أيب عامر، بلغين إنـك تريـد   : أبلغه عنك فهايت، قالت: قل له

واهللا ليقاتلنـك، فقالـت:   لقائي لتقاتلين؟! فقال هلا أبو األسود الدؤيل: نعم 
مث  وأنت أيضاً أيها الدؤيل؟! يبلغين عنك ما يبلغين، قـم فانصـرف عـين.   

  خرجا من عندها فدخال على:
* الزبري فقاال له: يـا أبـا عبـد اهللا ننشـدك اهللا أن تهـراق الـدماء       

 ال تفسدا علينا، فأيسـا منـه.   بسببك! فقال هلما: ارجعا من حيث جئتما،
  دخال على:وخرجا حىت 

* طلحة فقاال له: ننشدك اهللا أن تهراق الدماء بسببك! فقـال هلمـا   
طلحة: أحيسب علي بن أيب طالب أنه إذا غلب على أمر املدينة أن األمر 

  ِفا من حيث جئتما. له، وأنه ال أمر إال أمره؟! واهللا ليعلمن! فانصر
لــه:.. ويف خـرب عــن الشـعيب حــول لقائهمــا بطلحـة أوالً: فقــاال    

الذي فضـله اهللا   أباحممد أمل جيتمع الناس إىل حرب ابن عم رسول اهللا، يا
وفضـائله وحقوقـه؟!    7كذا وكذا؟! وجعال يعددان مناقب أمري املؤمنني

مثلَه، أمـا واهللا   7فوقع طلحة بعلي ه ونال منه وقال: إنه ليس أحدوسب
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هـذا الـدنِئ أو    ليعلمن غب ذلك. فخرجا من عنده ومها يقوالن: غضـب 
  املدين.

واصل الشعيب خربه قائالً: مث دخال علـى الـزبري فكلمـاه مثـل      و
وسبه، وقال لقـوم كـان مبحضـر     7عليكالمهما لصاحبه فوقع أيضاً يف 
  منه: صبحوهم قبل أن يمسوكم.

  فانصرفا من عنده إىل عثمان بن حنيف فأخرباه اخلرب.

!ووقعت احلرب  
عثمان بن حنيف (أبو األسود الدؤيل وعمران بـن  فلما عاد مبعوثا 

موقفاً واحداً من الثالثة زعمـاء   احلصني) دون أن حيققا شيئاً، ومل جيدا إالّ
الناكثني يتصف بالشدة والعناد، أذّن عثمـان للنـاس بـاحلرب، وملـا بلـغ      
عائشة رأي ابن حنيف يف القتال ركبت اجلمل وأحاط ا القوم وسـارت  

ربد) واجتمع إليها الناس حىت امتأل املربـد ـم، وألقـت    حىت وقفت (بامل
فقـال بعـض    خطبتها...، وما أن انتهت منها حىت صـار النـاس فـريقني،   

الناس: صدقت، وقال بعض الناس: كذبت، واضطربوا بالنعـال، وتركتـهم   
وقد متيز الناس بعضهم مع طلحـة والـزبري    ،وسارت حىت أتت (الدباغني)

فسـارت مـن    ..ك ببيعة أمرياملؤمنني والرضـا بـه  وعائشة وبعضهم متمس
موضعها ومن معها واتبعها على رأيها طلحة والزبري ومـروان بـن احلكـم    
وعبد اهللا بن الزبري حىت أتـوا دار اإلمـارة، فسـألوا عثمـان بـن حنيـف       
اخلروج عنها، فأىب عليهم ذلك، واجتمع إليه أنصـاره وزمـرة مـن أهـل     
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  ١ديداً  كثر فيه القتلى واجلرحى من الفريقني.البصرة،.. فاقتتلوا قتاالً ش

  :مث توادعوا
ودخل بينهم الناس ملا رأوا من عظيم ما ابتلوا به، فتصـاحلوا علـى   
أن لعثمان بن حنيف دار اإلمارة واملسجد وبيت املـال، ولطلحـة والـزبري    

، 7وعائشة ما شاؤوا من البصرة، وال يهاجون حىت يقدم أمري املـؤمنني 
أحبوا عند ذلك الدخول يف طاعته، وإن أحبـوا أن يقـاتلوا، وكتبـوا    فإن 

بذلك كتاباً بينهم، وأوثقوا فيه العهود، وأكـدوها، وأشـهدوا النـاس علـى     
ذلك، ووضع السالح، وأمن عثمانُ بن حنيف على نفسه، وتفـرق النـاس   

  عنه.
  :هناك كتاباً بينهم وذكروا أنّ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
ما اصطلح عليه طلحة والزبري ومن معه من املؤمنني واملسلمني،  هذا«

  وعثمان بن حنيف ومن معه من املؤمنني واملسلمني:
وإنّ طلحـة والـزبري    .إنّ عثمان يقيم حيثُ أدركه الصلح على ما يف يـده 

 يقيمان حيث أدركهما الصلح علـى مـا يف أيـديهما، حـىت يرجـع أمـني      
بن س ار واحد من الفريقني الفريقني ورسوهلم كعبوال يض ،ور من املدينة

املوضـع مـن النـهر    ( اآلخر يف مسجد، وال سوق، وال طريق، وال قرضـة 
                                       

 .٣٦، سنة ١٧-١٦: ٣الطربي انظرتاريخ .١
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، بينهم عيبـة مفتوحـة، حـىت يرجـع     )يستقي منه، ومن البحر حمط السفن
مرمهـا،  أمر كعب باخلرب ، فإنّ رجع بأن القوم أكرهوا طلحة والزبري، فاأل

، وإن شـاء  )أي لوجهه الـذي يريـده  ( بطيتهوإن شاء عثمان حىت يلحق 
مر أمـر عثمـان، فـإن شـاء     ن رجع بأما مل يكرها فـاأل إدخل معهما، و

طلحة والزبري، أقاما على طاعة علـي، وإن شـاءا خرجـا حـىت يلحقـا      
  ١». .)الظافر الفائز( عوانَ الفاجلأبطيتهما، واملنجون 

  ومكرهم؟وهل أوقفت الوثيقة املذكورة كيد الناكثني     
ولو ساعة واحدة مبـا   وجنودمهامل يتقيد أو يلتزم الصحابيان الناكثان 

حىت أتوا دار اإلمارة وعثمان بـن حنيـف   تضمنته وثيقة اهلدنة أو الصلح، 
وكـانوا   وعلى باب الدار السباجبة حيرسـون بيـوت األمـوال    ،غافل عنهم

متنـهم عثمـان   أمن الزطِّ، وقد استبصروا وأكل السـجود جبـاههم، و   قوماً
عليهم القـوم، وأخـذوهم مـن أربـع      على بيت املال ودار اإلمامة، فأكب

جوانبهم، ووضعوا فيهم السيف فقتلوا أربعني رجـالً منـهم صـرباً، يتـوىل     
  منهم ذلك الزبري خاصة!

  حقّاً لتفسدن مرتني:
لقد أفسد هذان الصحابيان (طلحة والـزبري) مـرتني وعلـوا علـواً     

، ونكثا عهدمها باهلدنة مـع عاملـه علـى    7نكثا بيعتهم لعليكبرياً، فقد 
                                       

 .٣٢١:  ١ العرب مجهرة رسائل .١
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 البصرة، ونكال به، وغصبا بيت مال املسلمني، وكأما جبال علـى ذلـك..  

فلم يتأثرا بقيم مدرسة الصحبة، ومل يستفيدا من مبادئها، اليت أيضاً كانا هلا 
 من الناكثني، فهما من نكث إىل آخر! وقد حتدث املؤرخون عـن فَعلتـهم  

  هذه، منهم:
وبعث طلحة والزبري إىل عثمـان بـن حنيـف أن خيـرج     <ابن كثري: 

ودخل الناس علـى عثمـان   ... إليهما فأىب، فجمعا الرجال يف ليلة مظلمة
بن حنيف قصره، فأخرجوه إىل طلحة والزبري، ومل يبق يف وجهـه شـعرة   

ـ     إالّ ر، نتفوها...، فأطلقوا وولوا على بيت املال عبـد الـرمحن بـن أيب بك
وقسم طلحة والزبري أموال بيت املال يف الناس، وفضـلوا أهـل الطاعـة،    
وأكب الناس عليهم يأخذون أرزاقهم، وأخذوا احلرس واستبدوا يف األمر 

  ١.>بالبصرة
قال ابن سعد: قتل عثمان، وفارق ابن كريز البصرة، فبعث <الذهيب: 

طلحة والزبري،  ، فلم يزل حىت قدم عليهاًعليها عثمان بن حنيف والي علي
 ، مثّمث توادعوا حـىت يقـدم علـي    ،فقاتلهما ومعه حكيم بن جبلة العبدي

كانت ليلة ذات ريح وظلمة فأقبل أصحاب طلحة فقتلوا حـرس عثمـان   
ودخلوا عليه فنتفوا حليته وجفون عينيه، وقـالوا: لـوال العهـد     ،بن حنيف

تمـوين لقتـل مـن    ولو قتل ،لقتلناك، فقال: إن أخي وال لعلي على املدينة

                                       
 .٢٦٠: ٧البداية والنهاية  .١
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  ١.>باملدينة من أقارب طلحة والزبري، مث سجن وأخذوا بيت املال
، وهو يؤرخ لسنة وفاة عثمان بن حنيـف:..  ابن اجلوزيوذكر ذلك 

وامتنـع مـن تسـليم دار اإلمـارة،      ،فلما قدم طلحة والزبري صحبة عائشة
 ٢...نتفت حليته وحواجبه وأشفار عينيه ومثل به

  اخلبيث من الطيب:ليميز اهللا    
دخل الثالثة بيت املال، وتأملوا ذهبه وفضته، فكان هلم موقف؛ أن 
غلبوا على بيت املال، فتقدمت عائشـة حبمـل مـال منـه؛ لتفرقـه علـى       
أنصارها، ودخله طلحة والزبري يف طائفة من أنصارمها، واحتمال منه شيئاً 

  ...كثرياً
ما رأوا ما حواه من الذهب طلحة والزبري تأمال ما يف بيت املال، فل

والفضة، قالوا: هذه الغنائم اليت وعدنا اهللا ا، وأخربنا أنه يعجلها لنا! قال 
  أبو األسود الدؤيل: وقد مسعت هذا منهما.

لوه،  7ودخل عليل ذهبه وفضته أيضاً كما تأماملال، وتأم بيت
  فكان له موقف...

  ..:.هما لألجيال درساً خالداًوكال املوقفني راح الدؤيل يرصدمها؛ ليبثّ
فقد رأيت علياً بعد ذلك، وقد دخل بيت مال البصرة، فلما رأى ما 

                                       
 . ٣٢٢:  ٢سري أعالم النبالء  .١
 هجرية . ٥٧: أحداث سنة  ٨والنهاية البن كثري  البداية .٢
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يا صفراء ويا بيضاء غُري غريي، املال يعسـوب الظلمـة وأنـا    <قال:  فيه

  .>يعسوب املؤمنني
فال واهللا ما التفت إىل ما فيه، وال فكّر فيما رآه منه، ومـا وجدتـه   

  واناً.كالتراب ه عنده إالّ
  فتعجبت من القوم ومنه عليه السالم!

فقلت: أولئك ممن يريد الدنيا وهـذا ممـن يريـد اآلخـرة، وقويـت      
  ١بصرييت فيه!

ولكن الذي خبث  وكلّهم من خرجيي مدرسة الصحبة املباركة،
  نكداً! خيرج إالّ ال

   عثمان يف قبضتهم:
  

وكـان شـيخاً     ـمث هجموا على عثمان فأوثقوه رباطاً وعمدوا إىل حليتـه   
  وال شعرة واحدة. يءفنتفوها حىت مل يبق منها ش ـكثَّ اللحية 
عذبوا الفاسق وانتفوا شـعر حاجبيـه وأشـفار عينيـه      طلحة: وقال

  وأوثقوه باحلديد!
  
  

                                       
 . ٢٨٦اجلمل  .١
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  لُوه قَتلَه اهللا!ـُتقْاُ
راحت أم املؤمنني عائشة كتبها ترسلها إىل املدينة واليمامة، وخطبها 

تترى، وكان منها أمرها بقتل عثمان بن حنيف حني قال  تتواىل، وأوامرها
هلا طلحة والزبري: ما تأمرين يف عثمان؟ فإنه ملا به، فقالت: اقتلوه قتله 

  اهللا!
  ولوال سهلٌ ورهطُه لقتلوه!

  علـى املدينـة،    7كان سهل يوم ذاك والياً من قبل اإلمـام علـي
خلّفه عليها حني تركها متوجهاً إىل العراق، فمـا أن أمـرت عاشـة بقتـل     
عثمان بن حنيف، بعد أن قال هلا طلحة والزبري: مـا تـأمرين يف عثمـان؟    
قالت: اقتلوه قتله اهللا! ويف خرب أيب خمنف: إنَّ عائشـة قالـت ألبـان بـن     

أباك، وأعانت على  خرج إليه فاضرب عنقه، فإنَّ األنصار قتلتأعثمان: 
  ...قتله

حىت انربت امرأة من أهل البصرة، كانت عندها، فقالت هلا: يا أماه 
بك؟! أتأمرين بقتل عثمان بـن حنيـف وأخـوه سـهل علـى       أين يذهب

   ؟! واهللا، لـئن فعلـتاملدينة، وله مكانة من األوس واخلزرج ما قد علمت
  قريش. ذلك ليكونن له صولة باملدينة يقتل فيها ذراري

فَناب إىل عائشة رأيها، وقالت: ال تقتلوه، ولكن احبسوه وضـيقوا  
عليه حىت أرى رأيي. ويف خرب عن أيب املليح، قال: ملا قتـل حكـيم بـن    
جبلة، أرادوا أن يقتلوا عثمان بن حنيف، فقال: ما شئتم، أما إن سهل بن 
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لوا: لـوال العهـد   قا ٍ على املدينة، وإن قتلتموين انتصر! أو أم حنيف وال

على املدينة، ولو قتلتمـوين لقتـل مـن     ٍ لعلي لقتلناك. فقال: إن أخي وال
.. أو أنه نادى: إنَّ أخي سهل بن حنيف باملدينة من أقارب طلحة والزبري

  بن أيب طالب على املدينة، وأقسم باهللا إن قتلتموين؛ ليضـعن خليفة علي
فال يبقـي أحـداً مـنكم، فكفّـوا     السيف يف بين أبيكم وأهليكم ورهطكم، 

  ...عنه
ٍ علـى   ويف خرب عن البالذري أنَّ سهل بن حنيف ملا بلغه، وهو وال

املدينة من قبل علـي، مـا كـان مـن طلحـة والـزبري إىل أخيـه عثمـان         
عطـي اَهللا عهـداً لـئن ضـررمتوه بشـيٍء،      اُوحبسهما إياه، فكتب إليهمـا:  

لنـاس منكمـا مثـل الـذي صـنعتم      ختلّوا سبيله؛ ألبلغن مـن أقـرب ا   ومل
 وتصنعون به، فخلّوا سبيله.

وعلى أي من األقـوال، كانـت النتيجـة أـم مل يقتلـوه وأطلقـوا       
سراحه. أو حبس أياماً مث بدا هلم يف حبسه، وخافوا من أخيه أن حيـبس  
مشاخيهم باملدينة ويوقع م فتركوا حبسه، وأفرجوا عنه ملا خـافوه مـن   

حنيف، وأشفقوا منـه علـى مخلَّفـيهم يف املدينـة، أطلقـوه      أخيه سهل بن 
  ١وهو بذي قار. 7فتوجه إىل أمري املؤمنني

                                       
 ٢١: ٣وانظـر تـاريخ الطـربي   ؛ ٢٩٩،٣٠٣ :ب اجلمل للمفيد عـن الواقـدي  كتا .١

 .٣٢١: ٩شرح ابن أيب احلديد  ؛٣٦سنة
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  لست بأخيه إن مل أنصره!   
وبلغ حكيم بن جبلة العبدي مـا صـنع القـوم بعثمـان بـن حنيـف       
وقتلهم السباجبة الصاحلني خزان بيـت مـال املسـلمني فنـادى يف قومـه:      

الضالني الظاملني الذين سفكوا الدم احلرام، وقتلوا  قوم انفروا إىل هؤالء يا
العباد الصاحلني، واستحلوا ما حرم اهللا عز وجلَّ، فأجابه سـبعمائة رجـل   
من عبد القيس، فأتوا املسجد واجتمع الناس إىل حكيم بن جبلـة، فقـال   
هلم: أما ترون ما صنعوا بأخي عثمان بن حنيف ما صنعوا؟ لست بأخيـه  

طلحـة والـزبري    مث رفع يديه إىل السـماء وقـال: اللـهم إنّ    إن مل أنصره،
الدنيا، اللهم اقتلـهما مبـن قـتال     يريدا مبا عمال القربة منك، وما أرادا إالّ مل

وال تعطهما ما أمال، مث ركب فرسه وأخـذ بيـده الـرمح واتبعـه أصـحابه      
 وأقبل طلحة والزبري مبن معهما وهم يف كثرة من الناس قـد انضـم إلـيهم   

اجلمهور واقتتلوا قتاالً شديداً حىت كثرت بينهم اجلرحـى والقتلـى، وبـرز    
إىل حكيم بن جبلة رجل من القوم فضربه بالسيف فقطع رجلـه فتناوهلـا   
حكيم بيده ورمـاه ـا فصـرعه، مث صـار إىل حكـيم أخـوه املعـروف        

فأشار إىل الـذي ضـربه فأدركـه األشـرف،      باألشرف فقال: من أصاب؟
حىت قتله وتكاثر الناس عليه وعلى أخيه حـىت قتلومهـا    فخبطه بالسيف
  ١وتفرق الناس.

                                       
 . ٢٨٤اجلمل   .١
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  وبكى علي عليه السالم:

قبيح ما ارتكبوه من جرم؛ فمن أطـاعهم   7لقد عظم على اإلمام
فتنوه ومن عصاهم قتلوه ومن منعهم نكلوا به، وآمله ما صنعوه مـن قتـل   

جبة، ومـن جتـاوز   من قتلوه من املسلمني، كحكيم بن جبلة وأخيه والسبا
على بيت مال املسلمني، وفعاهلم بصاحب رسول اهللا عثمان بن حنيف من 
تنكيل به وإذالل، والذي ما إن تركـوا حبسـه خشـيةً مـن أخيـه سـهل       

وقد نتفوا  وقومه، حىت خرج إىل أمري املؤمنني، وهو بذي قار، أو بالربذة،
ثـتين ذا حليـة   شعر رأسه وحليته وحاجبيه، فقـال: يـا أمـري املـؤمنني، بع    

  ...وجئتك أمرد، قال: أصبت أجراً وخرياً
قال له: يـا أمـري املـؤمنني    ، مه البلدوسلّ ،فلما جاء علي ويف قول:

وقال: لك  رضي اهللا عنه فتبسم علي، فارقتك ذا حلية واجتمعت بك أمرد
  .أجر ذلك عند اهللا

املذلّة، وقـد  ويف خرب: فلما نظر إليه أمري املؤمنني وهو بتلك احلالة 
يا عثمـان بعثتـك شـيخاً ملتحـي،     < نكل به القوم أميا تنكيل، بكى وقال:

فرددت أمرداً يل، اللهم إنك تعلم أم اجترأوا عليك، واستحلوا حرماتك، 
  ١>.اللهم اقتلهم مبن قتلوا من شيعيت، وعجل هلم النقمة مبا صنعوا خبليفيت

                                       
البداية والنهايـة البـن    ؛٣٦، سنة ٢٥ -٢٤: ٣وتاريخ الطربي ؛٢٨٥اجلمل: انظر .١

 هجرية. ٥٧: أحداث سنة  ٨كثري 
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ن حوار ووعـظ وتـذكري؛   م 7وملا مل يردع الناكثني ما بذله اإلمام
إقامةً للحجة، وأمالً يف السلم وحقناً للدماء، كتـب إىل عمالـه يف القـدوم    
عليه، واستخالف من يثقون به، وكتب إىل سـهل بـن حنيـف يف القـدوم     
عليه، وولّى مكانه قُثم بن العباس بن عبد املطلب إىل ما كـان يلـي مـن    

أن يقدم عليه مبـن لديـه   .. ويف خرب أنه عليه السالم كتب إىل سهل .مكة
من احملاربني الـراغبني يف املشـاركة يف حـرب البغـاة، وأن يـويل مكانـه       

إليه وشارك يف القتال مشاركة فعالة ومما أثر عنـه   محسن املازين. فقد أبا
  قوله:

ــال   ــرب الرج ــال حب ــذرنا الرج        ع

ــباب   ــا للسـ ــاء ومـ ــا للنسـ   !فمـ
  

ــه   ــا بـ ــا أتينـ ــبنا مـ ــا حسـ      ؟أمـ

lاخلري مـن هتـك ذاك احلجـاب    لك  
  

ــها   ــن بيتـ ــوم مـ ــا اليـ   وخمرجهـ
  

يعرفهـــا الـــذنب الكـــالب نـــبح  
  

ــىل أن أتاإ ــانـــ ــاب هلـــ   ا كتـــ
  

ــاب   ــبح ذاك الكت ــا ق ــوم في   ١!مش
  

ودارت احلرب بني الفريقني.. ونسب بعضهم أنَّ عثمان بـن حنيـف   
  قال هذه األبيات الشعرية، اليت تتضمن ما القاه من األذى يومذاك:

        احلــــروب فشــــيبنينشــــهدت 

ــل  ــوم اجلمـ ــاً كيـ ــم أر يومـ   فلـ
  

      أشــــد علــــى مــــؤمن فتنــــةً

  وأقبـــل منـــه خلـــرق بطـــل   
  

                                       
 . ١٤:  ١٤شرح ابن أيب احلديد  نظرأ .١
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        فليــــت الظعينــــة يف بيتــــها  

ــل   ــكر مل يرحتـ ــت عسـ    ١.وياليـ
  

سهالً والياً موقتاً على  7وبعد انتهاء هذه املعركة، استخلف اإلمام
 البصرة.

  معركة صفني:
إىل الكوفـة مـن حـرب اجلمـل يف      7بعد سنة تقريباً من عودته

مسـتخلفاً علـى البصـرة     البصرة منتصراً على الناكثني بيعتهم له باخلالفة،
سهل بن حنيف كما عن اإلصابة، قبل أن يشهد معه وقعة صـفني بعـد أن   
قرر عليه السالم سنة سبع وثالثني هجرية قتال معاوية ومـن تبعـه مـن    

ة الشام رغم عزله عنـها مـن   أهل الشام، حني رفض بيعته، ومتسك بإمار
  ...7قبل اإلمام

، كـان  7وكما كان سهل يف معركة اجلمل من مستشـاري اإلمـام  
املسري إىل أهل الشام دعا إليه مـن   7علياإلمام أراد  هنا كذلك، حني

  كان معه من املهاجرين واألنصار، فحمد اهللا وأثىن عليه وقال:
احللـم، مقاويـل بـاحلق،    أما بعد فإنكم ميامني الـرأى، مـراجيح   <

مباركو الفعل واألمر. وقد أردنا املسري إىل عدونا، وعدوكم فأشريوا علينا 
  .>برأيكم

وما أن أكمل اإلمام كلمته هذه، حىت راح عدد من كبـار أصـحابه   

                                       
 . ٢٧٠: ٢أنساب األشراف  نظرأ .١
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لـيقم رجـل مـنكم فليجـب     يدلون برأيهم، فقال بعض األنصار لـبعض:  
بـن حنيـف. فقـام سـهل      أمرياملؤمنني عن مجاعتكم. فقالوا: قم يا سـهل 

ـ <فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال:  يا أمري املؤمنني، حنن س  لم ملـن سـاملت ،
ورأينا رأيكوحرب ملن حاربت ،، ميينك. وقد رأينـا أن تقـوم    وحنن كف

ذا األمر يف أهل الكوفة، فتأمرهم بالشخوص، وختربهم مبا صنع اهللا هلم 
وهم الناس. فـإن اسـتقاموا لـك     يف ذلك من الفضل، فإم هم أهل البلد

استقام لك الذى تريد وتطلب. وأما حنن فليس عليك منـا خـالف، مـىت    
  .>دعوتنا أجبناك، ومىت أمرتنا أطعناك

وكان سهل بن حنيف من أمراء اجليش، على خيل أهـل البصـرة،   
وقيل: قائـداً   كما يف كتاب صفني، وعلى جند البصرة كما ذكر ابن األثري،

حدث هذا حني قام اإلمام بتوزيع مهام أصحابه على جنده  ..خليل املدينة
نه ملا محـل  أ خباره بصفنيأو من قبيل معركة صفني ضد معاوية وجنده.. 

سهل بن حنيـف   7مر عليأ ،فهزموها 7هل الشام على ميمنة عليأ
  ..فاستقدم فيمن كان مع علي من أهل املدينة

الذي كلفهم به اإلمـام  لقد أحسن ومن معه يف أداء دورهم القتايل، 
حىت انتهت معركة صفني، ومن ذلك أنه حني تراجعت خيل العـراق مـن   

سهل بن حنيـف،   7أمر علي< ،قبل امليمنة إثر شهادة عبد اهللا بن بديل
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  ١فكان له وجوده الفعال.. >،فاستقدم من كان معه؛ لريفد امليمنة ويعضدها

  واختلفوا يف املوادعة: 
، املتقـاتلني  بني الصفني اهوفنشر الشام املصاحف،بعد أن رفع أهل 

: اهللا اهللا يف دمائنا ودمائكم الباقية، بينا وبينكم كتاب وكان نداء أهل الشام

 َ��  (: صـاحب معاويـة   اهللا. مث تال��Gَ ِإ َ�أ  �� ِب���َ ِ?اْ 1َِ��  `�8@�ً �ا َ�وُ�� ُأ �1َِ�ا

� اِ( ِب�َ�ِآ Gَِإ َن0ْ�َ�ُِْ8َ+ْ?ُ
َ Aَ8ْ�َ�ُ
ْ Iُ�
 �َ�َ��G �َ�ِ~ٌ� �ِ�ْ�ُ

ُهَو ْْ �ُ ْ�ِZُ٢.)�َن  
  وقع اختالف عظيم بني أهل العراق:وه مسعذلك والناس  رأىفلما 

هذه احلرب قد أكلتنا، وأذهبت الرجال، والـرأي   إنّ منهم من قال:
  املوادعة.

  .بل نقاتلهم اليوم على ما قاتلناهم عليه أمس، : الومنهم من قال
  الناس بني ماض وواقف، وقائل وساكت...حىت غدا 

وكانت اجلماعة قد رضيت املوادعة، وجنحـت إىل  يقول ابن قتيبة: 
فقال:، خطيباً الصلح واملساملة. فقام علي  

                                       
 -٥٠٦، ٢٠٨، ٩٤-٩٢،٩٣:هجريـة) ٢١٢وقعة صفني لنصر بن مزاحم (ت انظر .١

وانظر اإلصابة يف متييـز الصـحابة البـن     ؛٣٧سنة ،٨٢،٨٦: ٣وتاريخ الطربي ؛٥٠٧
 ؛وقعـة صـفني   ،والكامـل البـن األثـري    ؛٣٥٢٩، ترمجته حتت رقم حجر العسقالين

 ..٢٣٥: ٢وسري أعالم النبالء ؛١٧٣: ٣وشرح ج البالغة البن أيب احلديد
 .٢٣عمران:  آل .٢
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> حـىت قـدحتكم    أيها الناس، إين مل أزل من أمري على ما أحـب
   ـك. وقـد كنـتاحلرب، وقد واهللا أخذت منكم وتركت، وهي لعدوكم أ 

، فأصبحت اليوم منهياً ناهياً ، وكنتاليوم مأموراً ، فأصبحتس أمرياًباألم
  !>فليس يل أن أمحلكم على ما تكرهون

خطباء؛ كلٌّ يديل برأيـه،   7وهنا انربى العديد من أصحاب علي
فمـن سـلّم لـه    7يدعون أهل العراق على البقاء ملتزمني جانب علي ،

خديعة عمرو بن العاص، الذي  جنا، ومن خالفه هوى.. وعدم الركون إىل
أشار على معاوية برفع املصاحف بعد أن كادت اهلزمية تقـع ـم، وكـان    

  عثمان بن حنيف واحداً ممن ألقى خطبتني، فكانت:
مث قام عثمان بن حنيـف، وكـان   <يستقبلها ابن قتيبة بقوله:  األوىل:

لـه  علـى البصـرة، وكـان      لعلي  وكان عامالً 9من صحابة رسول اهللا
 9فضل، فقال: أيها الناس، اموا رأيكم، فقد واهللا كنـا مـع رسـول اهللا   

للصلح، حىت ردنا عنـه   باحلديبية يوم أيب جندل وإنا لنريد القتال، إنكاراً
، فأجبنـاهم إليـه   أهل الشام دعوا إىل كتاب اهللا اضطراراً رسول اهللا، وإنّ

 ، وال القتيـلَ  بـاحلي  ي، فلسنا والقوم سواء إنا واهللا ما عـدلنا احلـ  إعذاراً
  !>، وال الشامي بالعراقيِ بالقتيل

مث قام عثمـان بـن حنيـف، فقـال: أيهـا      <يقول ابن قتيبة:  الثانيـة: 
، يـوم احلديبيـة   9الناس، اموا رأيكم، فإنا واهللا قد كنا مع رسول اهللا

وبني  9وذلك يف الصلح الذي كان بني رسول اهللا، قاتلنا ولو رأينا قتاالً
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  .>مكة، فامض على القضية، وام هذا الصلح أهل

هذا وملا انتهت فصول معركة صفني إىل كتابة وثيقة التحكمني، كان 
  وعـددهم   7سهل بن حنيف عاشر من شهد عليها من أصـحاب علـي

  ١سبع وعشرون...

 وصار والياً:   
إىل  7استخلفه على املدينة ملا سـار  7اإلمام علياً نّإيف قول: 

يف قول كان والياً على املدينـة، وقيـل: كـان     ٣٧اجلمل، وبعد صفني سنة 
ه على فارس، ويف خرب.. أن أهل فـارس  ام بن العباس، مثَّ والّمـعليها ت

فقـال ابـن    أخرجوا سهل بن حنيف  من فارس، وكان عامل علي عليها،
، فقـدم ابـن   عباس لعلي: أكفيك فارس بزياد، فأمره علي أن يوجهه إليها

عباس البصرة، ووجهه إىل فارس يف مجع كثري، فوطئ أهل فارس، فأدوا 
  اخلراج.

ملا أعاد والته إىل أماكن عملهم عني سـهالً   7ويف خرب أنَّ اإلمام
والياً على بالد فارس ملا بلغه اجتماع عدد كبري من اخلوارج فيها، وفعـالً  

كة النهروان، وقد شجعوا باشر بعمله وتصدى للخوارج بعد هزميتهم يف معر
ويف خـرب وثـاروا    ؛أهل األهواز على التمرد فطمع أهل اخلراج يف كسره

                                       
تفصيل تلك اخلطب ألصحاب  ١٤٨ ـ١٣٥: ١والسياسة البن قتيبة نظر اإلمامةأ .١

 ومواقفهم. 7اإلمام
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  ١على سهل...
  وقع هذا قبل أن يعود سهل بن حنيف إىل الكوفة اليت تويف فيها.

  ومما رواه سهل:
  ، منها:9ذكروا لسهل عدداً من الروايات عن رسول اهللا

  نيف:عن يسري بن عمرو قال: قلت لسهل بن ح
قـال: مسعتـه يقـول     يقول يف اخلوارج شـيء؟  9هل مسعت النيب

خيـرج منـه قـوم يقـرؤون القـرآن ال جيـاوز       <وأهوى بيده قبل العراق: 
  .>تراقيهم، ميرقون من اإلسالم مروق السهم من الرمية

وعن ابن أيب ليلى: أن قـيس بـن سـعد وسـهل بـن حنيـف كانـا        
  ل هلما: إا من أهل األرض.بالقادسية، فمرت ما جنازة فقاما، فقي

  مرت به جنازة فقام، فقيل: إنه يهودي. 9رسول اهللا فقاال: إنّ
 فقال : أليست نفساً؟!

  ومما رواه عثمان:
 نيف ما فيه حجةٌ جلواز التوسل بـالنيببعـد   9روى عثمان بن ح

  البصر أتـى الـنيب اهللا أن يعـافيين   9موته: أنَّ رجالً ضرير فقـال: ادع .
. قـال:  >إن شئت دعوت، وإن شئت صربت؛ فهـو خـري لـك   <: 9قال

                                       
؛ ١٩٢و١٨٥: ٣والكامل البن األثـري  ؛٣٩، سنة١٤٢،١٥١: ٣الطربينظر تاريخ أ .١

 .٣٦٥: ٢وأسد الغابة ؛٩١: ٢واالستيعاب
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اللهم : <فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه؛ ويدعو ذا الدعاء

إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد نيب الرمحـة، إين توجهـت بـك إىل    
  >.ريب يف حاجيت هذه لتقْضى يل، اللهم فشفِّعه يف

فكان ، إىل عثمان بن عفان يف حاجة لهرجالً كان خيتلف  أنّوعنه 
عثمان ال يلتفت إليه وال ينظر يف حاجته، فلقي عثمان بن حنيـف فشـكا   

ت املسـجد  ائْفقال له عثمان بن حنيف: إئت امليضأة فتوضأ مث ، ذلك إليه
 9اللهم إين أسألك وأتوجه اليك بنبينا حممـد <فصل فيه ركعتني مث قل: 

وتـذكر   >،ه بك إىل ريب فيقضي يل حـاجيت الرمحة يا حممد إين أتوج نيب
نطلق الرجل فصنع مـا قـال لـه، مث    احني أروح معك ف حاجتك ورح إيل

أتى باب عثمان فجاء البواب حىت أخذ بيده فأدخلـه علـى عثمـان بـن     
عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال: حاجتك فذكر حاجته فقضاها لـه  

وقال: ما كانت لك ، اعةمث قال له: ما ذكرت حاجتك حىت كانت هذه الس
، الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بـن حنيـف   مث أنّ من حاجة فائتنا،

فقال له: جزاك اهللا خرياً ماكـان ينظـر يف حـاجيت وال يلتفـت إيل حـىت      
فقال عثمان بن حنيـف: واهللا ماكلمتـه ولكـن شـهدت رسـول      ، كلمته يف

: 9الـنيب فقـال لـه   ، وأتاه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصـره  9اهللا
فقـال لـه   ، تصرب فقال: يارسول اهللا إنه لـيس يل قائـد وقـد شـق علـي     

دع ذه الكلمات فقال ا: إئت امليضأة فتوضأ مث صل ركعتني مث 9النيب
عثمان بن حنيف: فواهللا ما تفرقنا وطال بنا احلـديث حـىت دخـل عليـه     
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  ١.الرجل كأنه مل يكن به ضرر قط

  أقوال علماء الرجال: 
مكانـة جيـدة يف كتـب     ،ن ابين حنيف؛ سهل وعثمـان م احتل كلٌّ

  علماء الرجال عند الفريقني:
  فعند اإلمامية:

نكتفي مبا أتى به السيد اخلوئي يف كتابـه معجـم رجـال احلـديث،     
  ٥٦٣٦حيث يذكره حتت الرقم: 

و(أخـرى) مـن    7عده الشيخ (تارة) مـن أصـحاب رسـول اهللا   
وكـان   عـريب  يقائالً: (سهل بن حنيف أنصار 7أصحاب أمري املؤمنني

  على املدينة يكنى أبا حممد). 7واليه
وذكر الكشي يف ترمجة أيب أيوب االنصاري عن الفضل بن شـاذان  

  .7أنه من السابقني الذين رجعوا إىل أمري املؤمنني
مـن أصـحاب    7وعده الربقي من شرطة اخلميس ألمرياملؤمنني

اهللا شرطة اخلميس على لسان نبيه وقـال يف   ، الذين مساهم9رسول اهللا
  عشر الذين أنكروا على أيب بكر. آخر رجاله: هو من االثين

وقال ؛ ٤وذكره الصدوق يف اخلصال يف أبواب االثين عشر، احلديث

                                       
) جممـع  ٤٧٨: ٢٨وأمحد يف املسـند (  ؛)٥١٩و٣١٣: ١يف املستدرك ( انظر احلاكم .١

 .٢٧٩ :٢ياهليثمالزوائد 
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للمـأمون فـيمحض    7فيمـا كتبـه الرضـا    ٣٥الباب  ٢يف العيون: اجلزء

ضوا على منهاج نبـيهم  إنه من الذين م<اإلسالم وشرائع الدين، احلديث: 
وتقـدمت الروايـة يف    .عليه السالم، ومل يغـريوا ومل يبـدلوا... (احلـديث)   

  .جندب ابن جنادة
يف كلماته القصـار:   7عند ذكره قول علي 1وقال السيد الرضي
تويف سهل بن حنيف األنصـاري بالكوفـة بعـد     ؛(لو أحبين جبل لتهافت)

  .ليهوكان أحب الناس إ 7مرجعه من صفّني معه
وقال الكشي: سهل بن حنيف حممد بن مسعود قال: حـدثين أمحـد   
بن عبداهللا العلوى قال: حدثين علي بن حممد عن أمحد بن حممـد الليثـى   

كفّـن سـهل بـن     7عليـاً  أنّ<: 8عن عبدالغفار عن جعفر بن حممـد 
  ...حنيف يف برد أمحر حربة

قال: حـدثين  حممد بن مسعود قال: حدثين أمحد بن عبداهللا العلوى 
علي بن احلسن احلسيىن عن احلسن بن زيد أنه قال: كبـر علـي بـن أيب    

وقال: لـو كبـرت    .طالب على سهل بن حنيف سبع تكبريات وكان بدرياً
  ...عليه سبعني لكان أهالً

حممد بن مسعود قال: حدثين حممد بن نصري قال: حدثنا حممد بـن  
قـال:   7 عن أيب عبـداهللا عيسى عن بن أيب عمري عن محاد عن احللىب

على سهل بن حنيف، وكـان بـدرياً مخـس تكـبريات، مثَّ       7كبر علي<
مشى به ساعة مث َّوضعه مثَّ كبر عليه مخس تكبريات أخر يصنع به ذلـك  
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  .حىت بلغ مخساً وعشرين تكبرية
  :ويف معناها روايات أخر رواها املشايخ الثالثة

ن إبراهيم عن أبيه عن ابن مارواه حممد بن يعقوب عن علي ب منها:
ــاد عــن احللــىب عــن أيب عبــداهللا  ــر 7أيب عمــري عــن مح ــال: كب ، ق

على سهل بن حنيف، وكان بـدرياً مخـس تكـبريات مثَّ     7أمرياملؤمنني
مشى ساعة مثَّ وضعه وكبرعليه مخسة أخرى، فصنع ذلك حىت كبر عليـه  

  ١مخساً وعشرين تكبرية.
أمحد بن حممد بـن عيسـى عـن    مارواه الشيخ بإسناده عن  ومنـها: 

 7حممد بن إمساعيل بن بزيع عن حممد بن عذافر عن عقبة عـن جعفـر  
  عن التكبري على اجلنائز.

فقال: ذلك إىل أهل البيت ماشاؤا كبروا فقيل: إم يكبرون أربعـاً  
فكبـر   7أن رجالً صلّى عليه علي  أما بلغكم فقال: ذلك إليهم، مثَّ قال:

  صالة مخس تكبريات؟ كل يف  يكبر صلوات مخس عليه لّىحىت ص عليه مخساً
أحـدي، وكـان مـن النقبـاء الـذين       عقـيب  يقال: مث قال: إنه بدر

عشر فكانت له مخس مناقب، فصـلّى   من االثين 9اختارهم رسول اهللا
  ٢عليه لكل منقبة صالة.

                                       
 ٥٦باب من زاد علـى مخـس تكـبريات، مـن كتـاب اجلنـائز        ٣ الكايف: اجلزء .١

 .٢احلديث
 .٩٨٥باب الصالة على األموات من الزيادات، احلديث  ٣اجلزء  التهذيب .٢
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الرجل املذكور يف هذه الروايـة: سـهل بـن حنيـف بقرينـة       أقـول: 

 .الروايات األخر
عـــريب، مـــن أصـــحاب  ،نصـــاريعثمـــان بـــن حنيـــف األ

  7.١املؤمنني أمري
7ه الربقي من شرطة اخلميس من أصـحاب أمرياملـؤمنني  وعد .

  .٣يف االختصاص: 1وكذلك الشيخ املفيد
، 7وذكره ابن شهر آشوب أنه شهد وقعة اجلمل مع أمرياملـؤمنني 

  ٢كيوم اجلمل. فلم أر يوماً وقال: شهدت احلروب فشيبتين
وتقدم يف ترمجة الرباء بن مالك، قول الفضل بن شـاذان: إنـه مـن    

يف ترمجـة   . وتقـدم أيضـاً  7السابقني الذين رجعوا إىل أمـري املـؤمنني  
ومل يغـريوا   9جندب بن جنادة: أنه من الذين مضوا على منهاج نبـيهم 

ومل يبدلوا. وهو من االثين عشـر الـذين أنكـروا علـى أيب بكـر، ذكـره       
، يف ذكـر طـرف ممـا جـرى بعـد وفـاة       ١حتجاج: اجلزء الطربسي يف اال

  .9اهللا  رسول
وقـد   علـى البصـرة،   7أنه كان عامل أمرياملؤمنني 1وذكر املفيد

، وقد 7أخرجه منها أهلها بعد الضرب املربح ونكثهم بيعة أمرياملؤمنني

                                       
 ).١١الشيخ ( رجال .١
 يف حرب اجلمل). ، يف (فصل7ٌ، باب إمامة أمرياملؤمنني٣: اجلزء املناقب .٢
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أصحابه على قتاهلم، وذكر مـا جـرى منـهم علـى      7أمرياملؤمنني حثّ
  ١عثمان بن حنيف.

  سهل رضوان اهللا عليه:وفاة 
هجرية تويف يف الكوفة بعد عودته مـن معركـة    ٣٨أو  ٣٧يف سنة 

لـو  <وقد تويف سهل بن حنيف، وكان أحب الناس إليه:  7صفني، وقال
  .(افت تساقط بعد ما تصدع) .>أحبين جبلٌ لتهافت

معىن ذلك أنَّ احملنة تغلظ عليه، فتسرع املصـائب إليـه، وال يفعـل    
مـن  <: 7باألتقياء األبرار واملصطفني األخيار، وهذا مثل قولـه ذلك إال 

  ٢>.أحبنا أهل البيت فليستعد للفقر جلباباً
وكفنه يف بـرد أمحـر حـربة..     .ويف خرب: ووجد عليه وجداً كثرياً..

7، واختلف يف عدد تكبرياته، فقـول: إنـه  7وصلّى عليه اإلمام علي 
كـرب عليـه    7ي. ويف رواية أنـه كرب عليه ستاً أو مخساً، وقال: إنه بدر

  مخساً وعشرين تكبريةً،...
  وهذا بعض ما روي ذا اخلصوص:

: ملا مات ـ سهل بن حنيف ـ جـزع عليـه     7قال اإلمام الصادق

                                       
حني دخل البصرة، ويف  7كالمه من فصلٌ :: باب خمتصر من كالمه، يفرشاداإل .١

 .هل الكوفةأبالفتح إىل  7فصل ذكر كتابته
 .٧١٥والصفحة: ،١١١،١١٢حكمة رقم ،٤٨٨د. صبحي الصاحل:  ج البالغة .٢
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عليـاً   إنّ<وقـال:   .صلوات أمرياملؤمنني جزعاً شديداً، وصلى عليه مخس

  .>كفن سهل بن حنيف يف برد أمحر حربة
محد بن عبد اهللا العلوي حدثين علـي بـن   أحممد بن مسعود حدثين 

 7يب طالـب أكرب علي بن  :نه قالأاحلسن احلسيين عن احلسن بن زيد 
لو كـربت عليـه   : وقال، على سهل بن حنيف سبع تكبريات و كان بدرياً

  .هالًأسبعني لكان 
حممد بن مسعود حدثين حممد بن نصري حدثنا حممد بن عيسى عن 

 7كـرب علـي   :7يب عبـد اهللا أحلليب عن ابن ايب عمري عن محاد عن ا
مث مشى بـه سـاعة مث   ، مخس تكبريات على سهل بن حنيف وكان بدرياً

 خرى فصنع به ذلك حىت بلـغ مخسـاً  أوضعه مث كرب عليه مخس تكبريات 
كلمـا أدركـه النـاس،    <وجاء يف بيان أسباب ذلك أنـه   .وعشرين تكبرية

سـهل، فيضـعه ويكـرب حـىت     قالوا: يا أمرياملؤمنني، مل ندرك الصالة على 
  >.انتهى إىل قربه مخس مرات

  هذا يف وفاة سهل..
تويف ووأما أخوه عثمان فقد سكن الكوفة، وبقي إىل زمان معاوية، 

  هجرية. ٥٩أو   ٥٨أو  ٥٧سنة 
أرخ وفاتـه ـذه السـنة سـوى ابـن       أحـداً  ومل أريقول ابن كثري: 
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  ١.اجلوزي واهللا أعلم
  

من عبدين مؤمنني جماهدين، وأحلقهما  فرضوان اهللا تعاىل عليهما
  بعباده الصاحلني!

  
  
  

٭  ٭  ٭                                  

                                       
 . ٨٨: ٨والبداية والنهاية البن كثري ؛بالوفيات للصفدي نظر الوايف. أ١




