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 اإلهداء

 

إىل العلماء العاملني، والدعاء املخلصني، وطالب العلم اجملتهدين، وأبناء األمَّة 
صاااها ه أبمسا ه احلساااو، و  -عزَّ وجل -الغيورين، أهدي هذا الكتاب ساااا المل املوىل 

 الُعلى أن يكون خالصامل لوجهه الكرمي.

 

ا ْرُجو لَِقاءَ َربِ ِه فَاْليَاْعَمْل َعَمالمل َصاحِلملا َوََل ُيْشرِْك ِبعِ ﴿َفَمْن َكاَن ياَ  دمل ََ ِِ َرب ِِه َأ ََ  ََبا
 [110]الكهف: 

 

 

 املؤلف

 حممَّد حممَّد الصاليب يعل
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 املقـدِّمـة

 ،هسااااااناونعوذ ابهلل من شاااااارور أن ،ونسااااااتغهره ،ونسااااااتعينه ،حنمده ،إنَّ احلمد هلل
ومن يضااااااااالل فال هاَي له .  ،هده هللا فال مضااااااااالَّ لهمن ي ،ومن سااااااااايِ نا  أعمالنا

ده َل شريك له  وأشهد أنَّ حممَّدامل عَبده ورسوله . ،وأشهد أن َل إله إَل هللا َو

ا اِاِه َوََل َ ُوُ نَّ ِإَلَّ َوأَنْاُتْم مُ ﴿ ََ َّ  ُاقااَ ا الااَِّذيَن َُمُنوا ا اَُّقوا احََّ  ِلُموَن  ََيأَياُّهااَ   سااااااااااااااْ
 .[102عمران:  ]آل

َها ََ َيَ ﴿ ِ  َوَخَلَ  ِمناْ َد َِ ٍ  َوا ُُ ا اَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَاْه ْوَجَها أَياَُّها النَّا
اَ  إِ  ََ اَءُلوَن بِِه َواأَلْر َ الَِّذي َ ساااااَ اءمل َوا اَُّقوا احَّ ُهَما رَِجاَلمل َكِثريملا َوِنساااااَ  َكاَن نَّ احََّ َوَبثَّ ِمناْ

 . [1نساء: ]ال   َعَلْيُكْم َرِقيَبملا

ا ﴿ ِديدمل َ َوُقوُلوا قَاْوَلمل سااااااااَ ْْ َلُكْم َأْعَماَلُكْم  ََيأَياَُّها الَِّذيَن َُمُنوا ا اَُّقوا احَّ ِل ُيصااااااااْ
ََ فَاْومَلا َعِظيمملا   َ َوَرُسوَلُه فَاَقْد فَا  .[71-07 :]األحزاب  َويَاْغِهْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن ُيِطْع احَّ

 :أمَّا بعد

 -رضااااااااااي هللا عنه  -تحدَّث عن شااااااااااخصااااااااااية عثمان بن عهَّان هذا الكتاب ي
ي  ،وعصره ٌَ ملا سَبقه من كتب  حتدَّثت عن الص دِ   َبحث يف  ،وقوالهار  ،وهو امتدا

 ،ب السُّننونستوع ،والعرب ،َراسة عهد اخللهاء الرَّاشدين ؛ لكي نستخرج الدُّروُ
عوب ،وبناء الدُّول ،والقوانني اإلهليَّة يف َركة اجملتمعا   ،و ربية القاَِ ،وهنضااة الشااُّ

 واألفراَ العاملني لنشر َين هللا بني النَّاُ .
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ِ األمَّة ملا كانت عليه يف قياَهتا للَبشااااااااااااريَّة منوٌ  بسااااااااااااريها على هدي  إنَّ عَو
عن املراَل  (ملسو هيلع هللا ىلصفقد أخرب احلَبيب املصااااااااااااااطهى) ،وخلها ه الرَّاشااااااااااااااادين )ملسو هيلع هللا ىلص(النَّب ِ 

 كون النَُّبوَِّ فيكم »  :()ملسو هيلع هللا ىلص، فقالة يف مساااااااريهتا يف احلياِا األمَّ التَّارخيية الَّيت  رُّ هب
ٌة على مثَّ  كون خالف ،مثَّ يرفعها هللا إذا شاااااااااااااااء أن يرفعها ،ما شاااااااااااااااء هللا أن  كون

مثَّ  ،عهامثَّ يرفعها إذا شاااااااااء هللا أن يرف ،فتكون ما شاااااااااء هللا أن  كون ،منهاج النَُّبوَِّ
 ،رفعهامثَّ يرفعها إذا شاء هللا أن ي ، أن  كونفيكون ما شاء هللا ، كون ملكامل عاض امل 

 .(1)«فٌة على منهاج النَبوَِّ مثَّ  كون خال

ي  ومنهاج النَُّبوَِّ خطوٌِ َل بدَّ منها يف حتق ،إنَّ معرفة عهد اخلالفة الرَّاشااااااااااااااادِ
عليكم »  :)ملسو هيلع هللا ىلص(؛ فقد قالاألهداف الَّيت  ساااااااااااعى األمَّة لتحقيقها يف هذه احلياِ 

 .(2)«شدين املهديِ ني من بعدي ة اخللهاء الرَّا، وسنَّ بسنَّيت

ناثرٌِ يف وهي مت ،والعرب ،إنَّ اتريخ عصااااااااااااار اخللهاء الرَّاشااااااااااااادين مليٌء ابلدُّروُ
أو  ،أو فقهيَّةمل  ،أو َديثيَّةمل  ،واملراجع ساااااواءٌ كانت اترخييَّةمل  ،واملصااااااَر ،بطون الكتب

 ،وحتليلها ، وثيقهاو  ،و ر يَبها ،فنحن يف أشاااااااادِ  احلاجة  معها ،أو  هساااااااارييَّة ،أَبيَّةمل 
وينو ِر  ،وُويهذِ ب النُّه ،فتاريخ اخلالفة الرَّاشدِ إذا أَسن عرضه ؛ يغذِ ي األرواح

وينضااااااا   ،ويساااااااهِ ل العرب ،ويقدِ   الدُّروُ ،ويشاااااااحذ اهلمم ،ويَبين العقول ،القلوب
ْ معاال هذه اخلالفة ،األفكار ق وأخال ،ونظا  َكمها ،اوصااااااااها  قاَهت ،ويوضااااااااِ 
ََهارهاجيلها َواهلا ؛ فنسااااااااااااته ،، وعوامل ا يد من ذلك يف إعداَ ا يل وأسااااااااااااَباب 
نتعرَّف على َياِ و  ،وفقه اخلالفة الرَّاشاااااادِ ،؛ ال ذي يرتَّبَّ على منهاج النَُّبوَِّاملساااااالم

                                                           
ار رقم )  4/273المسند )  (1)  ( رجاله ثقاٌت . 1588( . والبزَّ
 ( حسٌن صحيح . 5/44( . والت ِّرمذيُّ )  4/201سنن أبي داود )  (2)
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ابُِقوَن اأَلوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَ ﴿ :عصااااااااار َمْن قال هللا  عاىل فيهم اِر َوالساااااااااَّ ْنصاااااااااَ
وا َعْنُه َوَأَعدَّ هَلُْم َجنَّا   وَ  ُهْم َوَرضاااُ ُ َعناْ َي احَّ ان  َرضاااِ ساااَ َْ ََْرِي حَتْتَاَها الَِّذيَن ا اََّبَاُعوُهْم ِبِِ  

ا َذِلَك اْلَهْوَُ اْلَعِظيُم    . [ 100 :] التوبة  اأَلهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبدمل

وُل احَِّ َوالَِّذينَ ﴿ :وقال  عاىل اُء َعَلى اْلُكهَّ  حُمَمٌَّد َرساااااااُ دَّ نَاُهْم َمَعُه َأشاااااااِ اِر ُرََمَاُء بَاياْ
ا  . [ 29 :] الفتح   َاَراُهْم رُكَّعملا ُسجَّدمل

 . (1)«لقرن ال ذي بعثُت فيهم ... خري أمَّيت ا»  :)ملسو هيلع هللا ىلص(وقال فيهم رسول هللا

إنَّ من كان مسااتن امل فليساانَّ دن قد ما  ؛ ف»  :وقال فيهم عَبد هللا بن مسااعَو
ل هذه كانوا وهللا أفضاااااا  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(أولنك أصااااااحاب حممَّد ،َل  ؤمن عليه الهتنة (احليَّ 

 ،لصاااااااااااااحَبة نَبيِ ه هللاقوٌ  اختارهم  ،وأعمقها علمامل وأقلَّها  كلُّهامل  ،األمة ! وأبرَّها قلوابمل 
كوا د ،وا ََّبعوهم يف ااثرهم ،، فاعرفوا هلم فضااااااالهموإقامة َينه ا اساااااااتطعتم من و ساااااااَّ
ينهم ،أخالقهم  .(2)«كانوا على اهلدي املستقيم   مفإهنَّ  ،َو

حابة قاموا بتطَبي  أَكا  اإلساااال  ونشاااروه يف مشاااارق األر  ومغارهبا  ،فالصاااَّ
واآلاثر  ،ننورووا السااُّ  ،فهم الذين علَّموا األمَّة القران الكرمي ،فعصاارهم خري العصااور

 ،كرهفتارخيهم هو الكنز ال ذي َهظ مدَّخرا  األمَّة يف ال ،)ملسو هيلع هللا ىلص(عن رسااااااااااااااول هللا
ا  ،وا هاَ ،والعلم ،والثقافة ركة الهتَو عوب ،َو فتجد  ،واألمم ،والتَّعامل مع الشُّ

لتها يف احلياِ على منه    األجيال يف هذا التَّاريخ اجمليد ما يعينها على مواصااااااالة َر
  ْ ورها يف َنيا ،و عرف من خالله َقيقة رسالتها ،وهدي  رشيد   ،صحي   .النَّاُ َو

                                                           
 ( . 1964 - 4/3196مسلٌم )  (1)
 ( . 215 - 1/214شرح السُّنَّة للبغوي )  (2)
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سااالميَّ أصااَبْ ًرضااامل ومرمىمل لسااها  أعداء اإلسااال  على  تل  إنَّ التاريخ اإل
ر ؛ ََّتَّ واترخيه الزَّاه ،حياولون أن يوجدوا فجومل يف اإلساااال  ،وعقا دهم ،مذاهَبهم

 ، راثه العلمي ِ و  ،وقيمه ،وشااااريعته ،وعقيد ه ،يتسااااوَّ هلم عزل األجيال عن اإلسااااال 
 اجملتمع اإلسالميِ  .ولذلك يَبذلون قصارى جهدهم لنهث السُّمو  يف 

لقد َاول املستشرقون على  تل  مشارهبم أن ينشروا كلَّ رواية  ابطلة   نقص 
هم أبنَّه صراٌع و صو ِر اترخي ،و طعن يف اتريخ األمَّة اجمليد ،من شأن الصَّحابة الكرا 

لطة ياَِ ،على السااااااااااااااُّ  ،ولذلك جيب احلذر من كلِ  مؤرخ كاذب ،والنُّهوذ ،والسااااااااااااااِ 
فاع وَل بدَّ من الد ِ  ،وكلِ  من سااار على هنجهم ،وعلمان   جاهل   ،ق  َاقد  ومسااتشاار 

جاع على مناه  الكذَّابني واملنحرفني ،املساااااتميت عن اترخينا اخلالد  ،واهلجو  الشاااااُّ
اطعااة  ،ويكون هااذا اهلجو  املَبااارك بقااذا   احل ِ  العلميااَّة اململوءِ ابحلقااا   السااااااااااااااااَّ

 الدَّامغة . والرباهني ،واألَلَّة القاطعة

نَّة وا ماعة ضااارورٌِ ملحٌَّة ألبناء  إنَّ صاااياًة التَّاريخ اإلساااالميِ  دنه  أهل الساااُّ
وهم ال  ،وقد بدأ  أقال  الَباَثني والكتَّاب  صاااااااور التَّاريخ من هذا املنظور ،األمَّة

حا فقيَّض لتاريخ ،وَمى أمَّة اإلسااااااال  ،يَبدؤوا من فرار ؛ ألنَّ هللا َمى َينه بة الصااااااَّ
اعني ،ويصاااااحِ ْ أخَباره ،من حيقِ   وقا عه تار عن الوضاااااَّ والكذَّابني  ،ويكشااااا  الساااااِ 

 إىل أهل مث ،ويرجع الهضااااااااااااااال يف ذلك ا هد العظيم إىل هللا ،من ملهِ قي األخَبار
نَّة وا ماعة من أ مَّة الهقهاء وا دِ ثني ري من ال ذين َهلت مصاااااااااَرهم ابلكث ،السااااااااُّ

 .(1)ونَُّ كلَّ ما وضعه امللهِ قلصَّحيحة ال يت  نقض، و ر اإلشارا ، والرِ واَي  ا

                                                           
د محزون ، ص  (1)  . 4المنهج اإلسالمي لكتابة التَّاريخ ، د . محمَّ
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نَّة ،هذا ْرُ  على أصاااااااااول منه  أهل الساااااااااُّ  ،فعكهت على املصااااااااااَر ،وقد ساااااااااِ
وال أعتمد يف َراساااااااااااة عصااااااااااار اخللهاء الرَّاشااااااااااادين على  ،واحلديثة ،واملراجع القدمية

ل رجعت إىل كتب بوكتب التاريخ املشااهوِر فق؛ ؛  ،والذَّهب ،وابن األثري ،الطَّربي
ها ،واحلديث ،التَّهسااااااااري  ،وا رح ،اجمالرتَّ وكتب  ،والهرق ،وكتب العقا د ،وشاااااااارَو
مل اترخييَّةمل ًزيرمل  ،، وكتب الهقهوالتَّعديل ََّ عب الوقوف على يصاااااااااااااا ،فوجد  فيها ما

هذا الكتاب  وقد شاااااااااااااارعت يف ،واملتداولة ،َقيقتها يف الكتب التَّارخييَّة املعروفة
ذي قال فيه ال   -رضااااااااي هللا عنه  -اخلليهة الرَّاشااااااااد عثمان بن عهَّان ابحلديث عن 

 . (1)«وأصدقها َياءمل عثمان »  :)ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا

ما ضاارَّ »  :يف ًزِو  َبوك بعد  قدميه النَّهقة العظيمة )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال فيه رسااول هللا
ل ، وقد بشَّره رسو (2)«رَّ عثمان ما عمل بعد اليو عثمان ما عمل بعد اليو ، ما ضَ 

َُ عند وقوع الهتنة أن يكونوا مع (3) صاااااايَبه اب نَّة على بلوى )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا ثَّ النَّا ، َو
ول هللا إن ِ مسعت رساااا :قال -رضااااي هللا عنه  -فعن أيب هريِر  ،وأصااااحابه ،عثمان
، فقال له قا ٌل -أو اختالفامل وفتنةمل  -واختالفامل  ،إنَّكم  لقون بعدي فتنةمل »  :يقول

هو يشري و « أصحابه و  ،عليكم ابألمني :َي رسول هللا ؟ ! قالفمن لنا  :من النَّاُ
 . (4)إىل عثمان

حابة  َمن النب -رضاااااااااي هللا عنهم  -وقد كان الصاااااااااَّ أبيب  َل يعدلون )ملسو هيلع هللا ىلص(يف 
) كنَّا  :قال -رضااااااااااااي هللا عنهما  -فعن ابن عمر  ،مثَّ عثمان ،مثَّ عمر ،بكر أَدامل 

                                                           
 ( إسناده صحيٌح . 1/604فضائل الصَّحابة ، ألبي عبد هللا أحمد بن حنبل )  (1)
ِّ رقم )  (2)  ( . 3785سنن الت ِّرمذي 
 .(  3695البخاريُّ رقم )  (3)
 ( إسناده صحيٌح . 1/550فضائل الصَّحابة )  (4)
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َمن النَّب رتك أصاااااااحاب مث ن ،مثَّ عثمان ،مثَّ عمرَل نعدل أبيب بكر أَدامل  )ملسو هيلع هللا ىلص(يف 
 . (1)َل نهاضل بينهم ( )ملسو هيلع هللا ىلص(ب ِ النَّ 

 وقد قال فيه الشاعر النُّمريي: 

لااُوَن باِاغااَرْيِ ِإْذنعَ  ْدخااُ َة ياااااااَ ياااااااَّ  شاااااااااااااااِ
 

اابَ   ل  َأْوَ  َوطاااااااَ وَكاااااااِ  تااااااااَ ى ماااااااُ لاااااااَ  عاااااااَ
ْدق  َِيْاُر صااااااااااااااااااااِ د  َوَو ُل حُمَماااااااَّ  َخِلياااااااْ

 
ااب  أى الرتُّ  ( 2)َورَاِبُع َخرْيِ َمْن َوطاااااااِ

 
 وقال فيه أبو حممَّد القحطاين: 

يُ  َأَْمََد حَنََْبهُ  دِ  ى صااااااااااااااِ  َلمَّا َقضااااااااااااااَ
 

ان  اِ  الاااثاااااااَّ ِ ماااااااَ َة لاااِ الَفاااااااَ َع اخلاااِ  ََفاااَ
ومل   نااْ رََّق عااَ اُروَق فاااَ ِه الااهاااااااَ  َأعاايِن باااااااِ

 
انِ   ْيِ  َبنْيَ الُكْهِر َواإلمياااااااَِ  اِبلسااااااااااااااَّ

ْعَد َخَهاِ هِ   اَلَ  بَا  ُهَو َأْظَهَر اإِلسااااااااااااااْ
 

ا  ان َوحماااااااََ تااماااااااَ  الااظااَّاَلَ  َواَبَح اِبلااْكااِ
ناَ    ُهمَوَمَضى َوَخلَّى اأَلْمَر ُشوَرى بَاياْ

 
اْجَتَمُعوا َعَلى ُعْثمااااَ    انِ يف اأَلْمِر فااااَ

ة    ُه يف رَْكعاااَ لاااَ َهُر لَياْ اَن َيسااااااااااااااْ  َمْن كاااَ
 

ْران  َة الاااقاااُ ماااااااَ تاااْ ُل خاااَ ماااااااِ كاااْ ياااُ رامل فااااَ  ِو اااْ
 

 إىل أن قال: 

عَ   ا ِإىَل و واْلَويُل لِلرَّْكِب الَِّذْيَن سااااااااااااااَ
 

 (3)نِ ُعْثَماَن فَاْجَتَمُعوا على الِعْصَيا 
رقٌة يف صاااااهحٌة مشااااا -رضاااااي هللا عنه  -إنَّ َياِ ذي النُّورين عثمان بن عهَّان  

يا ه ،وقد قمت بتتَبُّع أخَباره ،اتريخ األمَّة  ،و نساايقها ،يَبهاوقمت برت  ،وعصااره ،َو
                                                           

 ( . 3698البخاريُّ ، كتاب فضائل أصحاب النَّبي  )ص( رقم )  (1)
 ( . 7/206البداية والن ِّهاية )  (2)
 ( . 25 - 21نونيَّة القحطاني ، ص )  (3)
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ل  طَبقاهتم من يت على  توحتليلها ؛ لكي  صااااااااااااااَبْ يف متناول أبناء أمَّ  ،و وثيقها
عاِ  علماء كَّا    ،جيوش وقاَِ ،ومهكِ رين ،وساااااااااااااسااااااااااااة   ،وخطَباء ،، َو وطالَّب  ،َو
 ،ا يف أعماهلمويقتدون هب ،، وعامَّة النَّاُ ؛ لعلَّهم يساااااااااااتهيدون منها يف َياهتمعلم  

 فيكرمهم هللا ابلهَو يف الدَّارين .

 ،وألقابه ،هوكنيت ،ونساااااااااَبه ،رينلقد حتدَّثت يف هذا الكتاب عن اسااااااااام ذي النُّو 
َواجه من رقيَّة بنت رسااااااول هللا ،وإسااااااالمه ،ومكانته يف ا اهليَّة ،وأساااااار ه  ،ملسو هيلع هللا ىلص()و
َمته لل ،وعن َيا ه مع القران الكرمي ،وهجر ه للحَبشااااااااااااااة ،وابتال ه  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(نَّب ِ ومال

ومسامهته  ،وعن َيا ه اَلجتماعيَّة ابملدينة ،)ملسو هيلع هللا ىلص(وعن مواقهه يف ًزوا  رسول هللا
ذي النُّورين فيما  يف )ملسو هيلع هللا ىلص(و تَبَّعت أَاَيث رساااااول هللا ،اَلقتصااااااَيَّة يف بناء الدَّولة
تل فيها وما وَر عن رسول هللا يف أخَباره عن الهتنة ال يت يق ،وَر يف فضا له مع ًريه

ي  ،عثمااان دِ  ة وبيَّناات قصااااااااااااااااَّ  ،والهاااروق ،و كلَّماات عن مكااانتااه يف عهااد الصااااااااااااااااِ 
لرَمن بن عوف من عمل  عظيم  يف إشاااارافه على إَاِر وما قا  به عَبد ا ،اسااااتخالفه
ورى ورى ،الشااااااااُّ ة الشااااااااُّ ت يف قصااااااااَّ َ  على الرواَي  الَباطلة ال يت َسااااااااَّ فأثَبتُّ  ،وَر

َيههااا ابحلج  العلميااَّة وذكر  أقوال  ،ةواألَلااَّة املنطقيااَّ  ،والرباهني القويااَّة ،بطالهنااا و
ات  ،إلمجاااع على خالفتااهوانعقاااَ ا ،أهاال العلم يف أَقيااَّة عثمااان ابخلالفااة وشااااااااااااااَر

وأمراء  ،يف نظا  احلكم من خالل رساااااا له للوَلِ -رضاااااي هللا عنه  -منه  عثمان 
ْ  ،ومواقهه يف احلياِ ،وعامَّة الناُ ،ا ند املرجعيَّة  -نه رضاااااااااي هللا ع -فقد وضاااااااااَّ

ورى ،، َو َّ األمَّة يف حماكمة اخلليهةالعليا للدَّولة  ،اواِواملسااا ،دلوالع ،وقواعد الشاااُّ
 والنَّهي عن املنكر يف َياِ اجملتمعا  . ،وأمهيَّة األمر ابملعروف ،واحلرَيَّ 
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ر   سع وذك ،القياَيَّة -رضي هللا عنه  -وقد أشر  إىل أهمِ  صها  عثمان 
ها  الرَّفيعة الة على  لك الصااااِ  واألخالق  ،عشااااِر صااااهةمل من صااااها ه مع املواق  الدَّ

ساااااا ،احلميدِ ياسااااااة املاليَّة ا ،ة املاليَّةوحتدَّثت عن املؤسااااااَّ ل يت أعلنها فَبيَّنت معاال السااااااِ 
ة يف عهااده ،عثمااان عناادمااا  وىلَّ احلكم  َبااا  كصاااااااااااااارف مر   ،وأنواع النَّهقااا  العااامااَّ

و وساااااااعة  ،و ويل إعاَِ بناء املساااااااجد النََّبوي ِ  ،واإلنهاق على احل  ِ  ،وا نَو ،الوَلِ
 ،دَِّوحتويل السَّاَل من الشُّعيَبة إىل ج ،وإنشاء أوَّل أسطول  حبري    ،املسجد احلرا 

ياِ وأشاااااااااااااار  إىل أثر  دفُّ  األموال على احل ،وروا ب املؤذِ نني ،و ويل َهر اآلابر
والعطاء من  ،وأقاربه ،وإىل َقيقة العالقة بني عثمان ،واَلقتصاااااااااااااااَيَّة ،اَلجتماعيَّة
سااااة القضاااااء ،بيت املال  ،لعثمان هقهيَّةوبعض اَلجتهاَا  ال ،و كلَّمت عن مؤسااااَّ

 وال يت أثر  يف املداُر الهقهيَّة فيما بعد .

اا  عثماان املتنااثِر يف كتاب التاَّاريخ و نظيمها  ،َبهااوقمات برت ي ،ومجعات فتَو
ا  ،وف  َركة ا يوش يف املشااااااااااارق مال  ،ويف ا َبهة املصاااااااااااريَّة ،وبالَ الشاااااااااااَّ والشاااااااااااَّ

  وعد هللا كتحقُّ   ،فوا دو  ،وعربامل  ،واسااااااتخرجت من َركة الهتوح َروسااااااامل  ،اإلفريقي
ياسااااة ،و طوُّر فنون احلرب ،للمؤمنني احلرص على و  ،واَلهتما  حبدَو الدَّولة ،والسااااِ 

اادِ الكلمااة يف مواجهااة العاادو ِ   و رمجاات لَبعض ،ومجع املعلومااا  عن األعااداء ،َو
ساااااااااااااالمان بن و  ،وعَبد الرََّمن بن ربيعة الَباهلي ،كاألَن  بن قيٍ  ،قاَِ الهتوح

َبيب ،ربيعة يده  ،بن مسااااااااااااالمة الههري   َو وأشااااااااااااادُ  أبعظم مهاخر عثمان يف  َو
حت املراَل ال يت مرَّ  هبا كتابة ا ،لألمَّة على قراءِ املصاااااح  العثمان ِ  لقران ووضاااااَّ

ثت عن الَباعث على مجع القران يف عهده ،الكرمي مهور واسااااااااااااااتشااااااااااااااار ه   ،وحتدَّ
حابة حابة آل ،وعن عدَ املصاااَ  ال يت أرساالها إىل األمصااار ،الصااَّ َي  وفهم الصااَّ
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ساة الوَلِ ،النَّهي عن اَلختالف ياساته مع وسا ،وأقاليم الدَّولة يف عهده ،وعن مؤساَّ
قوقهم ،الوَلِ واَلطالع على  ،ومراقَبتهم ،وأساااااااليَبه يف متابعة وَل ه ،وواجَباهتم ،َو

 ،ا عليهموماذ ،وماذا هلم -رضي هللا عنهم  -وبيَّنت َقيقة وَلِ عثمان  ،أخَبارهم
 -عنهم رضي هللا -وعمار بن َيسر  ،وابن مسعَو ،قيقة عالقة عثمان أبيب ذر   َو

 مجيعامل .

لت أساااَباب فتنة مقتل عثمان وحتدَّثت  ،وأمهِ يَّة َراساااة وقا ع هذه الهتنة ،وفصاااَّ
وطَبيعة  ،كالرَّخاء وأثره يف اجملتمع  ،عن كل  ساااااااَبب  من األساااااااَباب يف فقرِ  مساااااااتقلَّة  

كَبار   وخروج -رضااااااااااي هللا عنهما  -جميء عثمان بعد عمر و  ،التحوُّل اَلجتماعي ِ 
حابة من املدينة ا  ،والعصااااااااااااااَبيَّة ا اهليَّة ،الصااااااااااااااَّ  ،ورع ا اهلي ِ وال ،و وقُّ  الهتَو

الرَّاشد  والتَّدبري ا كم إلاثِر املاخذ ضدَّ اخلليهة ،واتمر احلاقدين ،وطموح الطَّاحمني
َبني ،هيِ جة للناُواساااااااااتخدا  األسااااااااااليب والوساااااااااا ل امل ،املظلو  ة يف وعن أثر الساااااااااَّ

ذهااا عثمااان  ،أَااداث الهتنااة   ،ا تهاااملعاا -رضااااااااااااااي هللا عنااه  -واخلطوا  ال يت اَّتااَّ
بة إعالن  اوإرساااااله لكلِ  األمصااااار كتاابمل شااااامالمل دث ،و هتيش   ،كإرسااااال  ان حتقي   
 ،َينر ِ وإقامة احلجَّة على املتم ،، ومشااااااااااااور ه لوَلِ األمصااااااااااااارعا    لكلِ  املساااااااااااالمني

، وبيَّنت ضااااااااااااااواب؛ التعامل مع الهن من خالل فقه واَلسااااااااااااااتجابة لَبعض مطالَبهم
 ،واألانِ ،مواحلل ،واإلنصااااااف ،ولزو  العدل ،كالتَّثَبُّت  ،-رضاااااي هللا عنه  -عثمان 

مت ،ونَبذ ما يهر ِق ،واحلرص على ما جيمع  ، واحلذر من كثِر الكال ،ولزو  الصاااااااااااااَّ
ني ِ و   ، الهنيف )ملسو هيلع هللا ىلص(، واَلسااااااارتشااااااااَ أبَاَيث رساااااااول هللانياساااااااتشااااااااِر العلماء الرَّابَّ

صاااااااارهم لعثمان ،ووصاااااااهت اَتالل أهل الهتنة للمدينة حابة ع ،َو فع الصاااااااَّ  ،نهَو
حابة من مقتل عثمان  ،ورفضااه لذلك وما  -رضااي هللا عنه  -وذكر  مواق  الصااَّ
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 وَر من أقواهلم يف الهتنة .

نااَّه  ويثَباات للقااارأى الكرمي أب ،إنَّ هااذا الكتاااب يربهن على عظمااة ذي النُّورين
 ،ن فهمهوكانت عظمته مساااااااااتمدمل م ،واباثره ،وخبُُلقه ،وبعلمه ،كان عظيمامل ِبميانه
 . ملسو هيلع هللا ىلص()وصلته العظيمة ابهلل وا  َباعه هلدي الرَّسول الكرمي ،و طَبيقه ل سال 

ى الناااُ هبااديهم -رضااااااااااااااي هللا عنااه  -إن عثمااان  ة الاا ذين يتااأسااااااااااااااَّ  ،من األ مااَّ
والعاطهة  ،فساااااااااااااري ه من أقوى مصااااااااااااااَر اإلميان ،وأفعاهلم يف هذه احلياِ ،وأبقواهلم

حيحة ين ،اإلساااااااالميَّة الصاااااااَّ ليم هلذا الدِ  راساااااااة فلذلك اجتهد  يف َ ،والههم الساااااااَّ
َلَّة  وَل متربأى  م ،ًري مدع  عصمةمل  ،وطاقيت ،وعصره َسب وسعي ،شخصيته  ،ن 

 ،عليه وهو املسااااااااااااؤول يف املعونة ،وثوابَه أَر ُ  ،ووجَه هللا الكرمي َل ًريه قصااااااااااااد ُ 
 ومسيع الدُّعاء . ،إنَّه طيِ ب األمساء ،واَلنتهاع به

اعة الثَّانية من فجر يو  األربعاء بتاريخ  ،هذا وقد انتهيُت من هذا الكتاب السَّ
  والهضل هلل من  18/6/2002هاااااا املواف   1423من شهر ربيع الثان لعا   8
عل و عاىل أبمسا ه احلسااااااو وصااااااها ه الُعلى أن جي وأسااااااأله سااااااَبحانه ،ومن بعدُ  ،قَبلُ 

وجيعله يف  ،وأن يثيَبين على كلِ  َرف كتَبته ،ولعَباَه انفعامل  ،عملي لوجهه خالصااااااااااامل 
وأن يثيب إخوان ال ذين أعانون بكافَّة ما ميلكون من أجل إ ا   ،ميزان َسااااااااااااااناي

ى العَبد ب أَل ينسونرجو من كلِ  مسلم يطَّلع على هذا الكتا ،هذا ا هد املتواضع
ُكَر َربِ  أَ ﴿ورضااااوانه من َعا ه  ،ورَمته ،ومغهر ه ،الهقري إىل عهو ربه َِْعيِن َأْن َأشااااْ ْو

ِخْليِن  َْ اُه َوَأ احِلملا  َاْرضااااَ  ِبَرَْمَِتَك نِْعَمَتَك الَّيِت أَنْاَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل صااااَ
ََِك الصَّاحِلِنَي    . [ 19 :لنمل]ا  يف ِعََبا
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َك هَلَا َوَما مُيْساااااااااااااِ ﴿ :وقال  عاىل ُِ ِمْن َرَْمَة  َفالَ ُُمْساااااااااااااِ ُ لِلنَّا ِْ احَّ ْك َفاَل َما يَاْهَت
 . [ 2 :]فاطر  ُمْرِسَل َلُه ِمْن بَاْعِدِه َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم  

 وصلَّى هللا على سيِ دان حممَّد  وعلى اله وصحَبه أمجعني .

 وحبمدك سَبحانك ال لهمَّ 

 أشهد أن َل إله إَلَّ أنت

 أستغهرك وأ وب إليك

 واخر َعواان أن احلمد هلل ربِ  العاملني

 ورضوانه ،ورَمته ،ومغهر ه ،الهقري إىل عهو رب ِه

 علي حممَّد حممَّد اَّلصاليبُّ 
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 ذو النُّورين عثمان بن عفَّان رضي هللا عنه بني مكَّة:  الفصل األوَّل
 واملدينة

ومكانته  ،رتهوأس ،وصفته ،وألقابه ،وكنيته ،ونسبه ،امسه:  األوَّل املبحث

 يف اجلاهلية

 :وألقابه ،وكنيته ،ونسبه ،امسه :أولا 

َبد مناف ع هو عثمان بن عهَّان بن أيب العاص بن أميَّة بن عَبد مشٍ بن -1
بن قصيِ  بن كالب
وأمَّه  يف عَبد مناف . )ملسو هيلع هللا ىلص(ويلتقي نسَبه بنسب رسول هللا ،(1)

ي   د مشٍ بن عَبد مناف بن قصااااااااااااااى بنت ُكَرْيز بن ربيعة بن ََبيب بن عَبأرو 
(2)، 

 ،)ملسو هيلع هللا ىلص(وهي شااااقيقة عَبد هللا والد النَّب ِ  ،وأمُّها أ ُّ َكيم الَبيضاااااء بنت عَبد املطلب
ما ُولدا  وءمامل  :ويقال ار ،إهنَّ ة النَّ  ،َكاه الزُّبري بن بكَّ  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(ب ِ فكان ابن بنت عمَّ

ة ابنها وما ت يف خالف ،وقد أسااالمت أ ُّ عثمان ،خال والد هابن  )ملسو هيلع هللا ىلص(وكان النَّبُّ 
 ، وأمَّا أبوه فهلك يف ا اهليَّة .(3)كان ُمَّن َملها إىل قربهاوأنَّه   ،عثمان

نت رساااول فلمَّا ُولد له من رقيَّة ب ،كان يكو يف ا اهليَّة أاب عمرو  :كنيته  -2
 .(4)املسلمون أاب عَبد هللااه فكنَّ  ،واكتو به ،هللا ًالٌ  مسَّاه عَبد هللا

ر بدر الدِ ين وقد ذك ،كان عثمان رضي هللا عنه يلقَّب بذي النُّورين  :لقبه -3
                                                           

 ( . 5463( رقم )  4/377( . واإلصابة )  3/53الطَّبقات ، البن سعد )  (1)
 ( . 19التَّمهيد والبيان ، لمحمد يحيى األندلسي ، ص )  (2)
اشدة والدَّولة األمويَّة ، د . يحيى اليحيى ، ص )  (3)  ( . 388الخالفة الرَّ
 ( . 19التَّمهيد والبيان ، ص )  (4)
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ه على صااااااحيْ الَبخاري ِ  (1)العيين ال  :(2)أنه قيل للمهلب بن أيب صااااااهِر :يف شااااااَر
 قيل لعثمان: ذو النُّورين؟

سرتامل على بنيت نب   ًريه فقال: ألانَّ َل نعلم أَدامل أرسل
(3). 

َي بين  :قال يل خايل َسااااااااني ا عهيُّ  :وقال عَبد هللا بن عمر بن أابن ا عهيُّ 
بنيت نب   ال جيمع بني ا :َل أَري ! قال :! أ دري الَ مُسِ ي عثمان ذا النُّورين ؟ قلت

 . (4)فلذلك مسِ ي ذا النُّورين ،ًري عثمان ،منذ خل  هللا اَ  إىل أن  قو  السَّاعة

 بذي النُّورين ؛ ألنَّه كان يكثر من  الِو القران يف كلِ  ليلة يف قد مسِ ي :وقيل
 . (5)وقيا  اللَّيل نورٌ  ،نورٌ  فالقران ،صال ه

حيْولد يف مكَّة بعد عا  الهي :ولدته -4 ، (6)ل بساااااااااتِ  سااااااااانني على الصاااااااااَّ
 . (7)بنحو مخٍ سنني )ملسو هيلع هللا ىلص(سول هللاولد يف الطَّا   ؛ فهو أصغر من ر  :وقيل

كثَّ   ،قي  الَبشِرر  ،وَل ابلطَّويل ،كان رجالمل ليٍ ابلقصري  :ْلقيَّةصفته الَ  -5
 ،كثري شااااااااااااااعر الرَّأُ  ،عظيم ما بني املنكَبني ،(8)عظيم الكراَيٍ ،عظيمها ،ةاللِ حي

، َسن الوجه ،َسن الشَّعر ،كان عثمان رجالمل مربوعامل   :وقال الزُّهري ،يصهِ ر حليته

                                                           
ده (1)  855اليف كثيرةٌ . توف ِّي من علماء التَّاريخ ، والحديث ، والفقه ، له ت :و محمود بن أحمد بن موسى العيني ، أبو محمَّ

 هـ .
 ( . 10/131( . والضَّوء الالمع )  7/286شذرات الذهب )  :انظر (2)
بير  :هو المهلَّب بن أبي صفرة األزدي العقلي (3) من األمراء األبطال ، غزا الهند في خالفة معاوية ، وولي الجزيرة البن الزُّ

هـ ، وترجع شهرته إلى حرب  79ثمَّ ولي خراسان من قبله سنة ، وحارب الخوارج في عهد عبد الملك بن مروان ، 

 ( . 4/383( ، سير أعالم النبالء )  5/350هـ . وفيات األعيان )  83الخوارج . توفي 
(4)  ( ِّ  ( . 16/201عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
 خبٌر حسن . :( ، قال الدُّكتور عاطف لماضة 7/73سنن البيهقي )  (5)
 ( . 79لعباس العقاد ، ص )  - بن عفان ذو النُّورين عثمان (6)
 ( . 45عثمان بن عفان ، لصادق عرجون ، ص )  (7)
 جمع كردوس ، وهو كلُّ عظمين التقيا في مفصل . :الكراديس (8)
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اقني ،(2)وأقو ،(1)أْرَوح الر ِجلني ،أصااااااالع قد كساااااااا  ،طويل الذِ راعني ،(3)خدل الساااااااَّ
عر ،ذراعيه  ،َسااان الوجه ،أساااهل من أذنيه (4)مُجَُّته ،ن النَّاُ ثغرامل أَسااا ،جعد الشاااَّ
 .(5)أمسر اللَّون :وقيل ،ونأنَّه أبيض اللَّ  :والرَّاجْ

 :أسرته :اثنياا 

َوجا  رقيَّة بنت  :كلُّهنَّ بعد اإلساااال  َوُهنَّ   ، زوَّج عثمان رضاااي هللا عنه  ان 
نت رسااااول مثَّ  زوج أ َّ كلثو  ب ،وقد أجنَبت له عَبد هللا بن عثمان ،)ملسو هيلع هللا ىلص(رسااااول هللا

و زوج فاااختااة بناات ًزوان؛ وهي أخاات األمري عتَبااة بن  ،بعااد وفاااِ رقيااَّة )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا
ََيَّة ؛ وقد  ،وأجنَبت لعثمان عَبد هللا األصااااااااااااااغر ،ًزوان وأ  عمرو بنت جندب األ

ليد بن و زوَّج فاطمة بنت الو  ،ومرمي ،وُعَمرَ  ،وأابن ،وخالدامل  ،َعْمرامل  :أجنَبت لعثمان
 ،أ َّ سااااااااااااااعدو  ،وسااااااااااااااعيدامل  ،الوليد :عَبد مشٍ بن املغرِي املخزوميَّة ؛ وأجنَبت لعثمان

و زوَّج ،عَبد امللك ،و زوَّج أ  الَبنني بنت عيينة بن َصاااان الهزاريَّة ؛ وأجنَبت لعثمان
 ،وأ َّ عمرو ،نوأ َّ أاب ،عا شااااة ،َبت لعثمانرملة بنت شاااايَبة بن ربيعة األمويَّة ؛ وأجن

 ،يَّةو زوَّج ان لة بنت الهرافصااااة الكلَب ،)ملسو هيلع هللا ىلص(وابيعت رسااااول هللا ،وقد أساااالمت رملة
ُسَن إسالمها ،يدخل هباوقد أسلمت قَبل أن  ،وكانت على النَّصرانية ََ  . (6)و

َوجا   . وهم عَبد  :وأمَّا أبناؤه ؛ فقد كانوا  سااااااعة أبناء من الذُّكور من مخٍ 

                                                           
جلين 5/440تاريخ الطَّبري )  (1)  منفرج ما بينهما . :( . وأروح الر ِّ
 وحدب في وسطه .طويل األنف مع دقة أرنبته ،  :أقنى (2)
 ضخم السَّاقين . :أي :خدل الساقين (3)
ته (4)  مجتمع شعر الرأس . :جمَّ
فوة )  (5)  ( . 15( ، صحيح التوثيق في سيرة وحياة ذي النُّورين ، ص )  1/295صفة الصَّ
ن ذو النُّورين ، لمحمود شاكر ( . واألمي 19( ، والتَّمهيد والبيان في مقتل الشَّهيد عثمان ، ص )  5/441تاريخ الطَّبري )  (6)

 ( .364، ص ) 
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ه أمُُّه معها وأخذ  ،ولد قَبل اهلجِر بعامني ،)ملسو هيلع هللا ىلص(وأمَّه رقيَّة بنت رسااااااااااااااول هللا :هللا
َوجها عثمان إىل املدينة ره ويف أوا ل أَيَّ  احلياِ يف املدينة نق ،عندما هاجر  مع 

 وأخذ مكان نقر الدِ يك يتَّساااااااع ََّتَّ طمر وجهه ََّتَّ  ،الدِ يك يف وجهه قرب عينه
 .(1)وكان عمره ستَّ سنوا    ،ِالرابعة للهجر  ما  يف السَّنة

ه فاااختااة بناات ًزوان .  :وعَبااد هللا األصااااااااااااااغر ه أ  عمرو بناات :وعمرووأمااُّ  وأمااُّ
َيد   ،، وقد روى عن أبيهجندب  ،وروى عنه عليُّ بن احلساااااااااااني ،وعن أساااااااااااامة بن 

َ ،وساااااااعيد بن املسااااااايِ ب بن  معاوية و زوَّج رملة بنت ،وهو قليل احلديث ،وأبو الز انَّ
  ويف سنة  انني للهجِر . ،أيب سهيان

 كان  ،وأمه أ  عمرو بنت جندب :وأمَّه أ  عمرو بنت جندب . وأابن :وخالد
امللك  و وىلَّ إمِر املدينة ساااَبع سااانني يف عهد عَبد ،يكو أاب ساااعيد ،إمامامل يف الهقه

َيد بن اثبت ،مسع أابه ،بن مروان   :مانثمنها ما رواه عن ع ،له أَاَيث قليلةٌ  ،و
ر  بساااام هللا ال ذي َل يضاااارُّ مع امسه شاااايٌء يف األ :َمْن قال يف أوَّل يومه وليلته» 

« . لك اللَّيلة أو   ،وهو السَّميع العليم ؛ ال يضرَّه ذلك اليو  شيءٌ  ،وَل يف السَّماء
. (2)أمر هللا عاء ليمضااااي يفَّ إن ِ وهللا نساااايت هذا الدُّ  :فلمَّا أصاااااب أابَن الهااُ قال

َمنهوي  . (3)وقد  ويف ِ سنة مخٍ ومنة   ،عترب من فقهاء املدينة يف 

د وأمَّه فاطمة بنت الوليد بن عَب :وأمُّه أ  عمرو بنت جندب . والوليد :وعمر
 وىلَّ أمر  ،وأمُّه فاطمة بنت الوليد املخزوميَّة :مشٍ بن املغرِي املخزوميَّة . وساااااااااااعيد

                                                           
 ( . 19( ، والتَّمهيد والبيان ، ص)  365األمين ذو النُّورين ، ص)  (1)
 ( حديٌث صحيٌح . 3385سنن الت ِّرمذي ، كتاب الدَّعوات رقم )  (2)
 ( . 308( . وتاريخ القضاعي ، ص)  4/253سير أعالم النبالء )  (3)
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مُّه أ ُّ الَبنني وأ :أيب سهيان . وعَبد امللك خراسان عا  ستة  ومخسني أَيَّ  معاوية بن
دامل ولد  ان لة بنت الهرافصاااااااة ول :وما  صاااااااغريامل . ويقال ،بنت عيينة بن َصااااااان

 . (1)عنَبسة :لعثمان مُسِ يَ 

.  وأمَّها أ ُّ عمرو بنت جندب :وأمَّا بنا ه ؛ فهنَّ ساااَبٌع من مخٍ نسااااء  . مرمي
وأمُّها  :عَبد مشٍ املخزوميَّة . وعا شاااااااااااةوأمُّها فاطمة بنت الوليد بن  :وأ ُّ ساااااااااااعيد

وأ ُّ  ة .وأمُّها ان لة بنت الهرافصاااااااااا :رملة بنت شاااااااااايَبة بن ربيعة . ومرمي بنت عثمان
 ولد . (2)وأمُّها أ  :الَبنني

 ،يَّةفقد عملت ماشااااطةمل يف ا اهل ،وأمَّا شااااقيقة عثمان ؛ فهي امنة بنت عهَّان
 ساااريَُّة عَبد وَأسااار ْ  ،املغرِي املخزومي مثَّ  زوَّجت احلكم بن كيساااان موىل هشاااا  بن

عند  وأقا  ،ساااان إسااااالمهَو ،ويف املدينة أساااالم ،هللا ابن جحش احلكم بن كيسااااان
نة الرَّابعة للهجِررساااول هللا وبقيت  ،؛ ََّتَّ قتل يو  بنر معونة شاااهيدامل يف بداية الساااَّ

رِكها ََّتَّ يو  الهتْ  ،ع أمِ هامَيث أساااااااااالمت  ،امنة بنت عهَّان يف مكَّة على شااااااااااِ
على  مع هند بنت عتَبة امرأِ أيب ساااااااهيان )ملسو هيلع هللا ىلص(وابيعت رساااااااول هللا ،وبقيَّة أخواهتا

 . (3)وَل يزنني ،، وَل يسرْقنأَل يشركن ابهلل شينامل 

ه ؛ فلاااه ثالثاااة إخوِ   ا إخِو عثماااان من أماااِ   الولياااد بن عقَباااة بن أيب :همو  ،وأماااَّ
عااد ليااد مع أخيااه عماااِر بوخرج الو  ،، قتاال أبوه يو  باادر  صااااااااااااااربامل وهو كااافرٌ معي؛

، ََّهار  )ملسو هيلع هللا ىلص(فأَّب رسااول هللا ،وهاجر  ،احلديَبية لرَِ  أختهما أ ِ  كلثو  ال يت أساالمت

                                                           
 ( . 369ن ، ص ) األمين ذو النُّوري (1)
 ( . 20التَّمهيد والبيان ، ص)  (2)
 ( . 346األمين ذو النُّورين ، ص )  (3)
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 أتخَّر إسالمه . وخالد بن عقَبة . ،وأسلم الوليد يو  الهتْ . وعماِر بن عقَبة

 ،أساالمت دكَّة ،أ ُّ كلثو  بنت عقَبة بن أيب معي؛ :وأمَّا أخوا ه من أمِ ه ؛ فهنَّ 
وهي أوَّل من هاجر من النِ سااااااء بعد أن عاَ  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(وابيعت رساااااول هللا ،اجر وه

. وهند بنت  بنت عقَبة إىل املدينة بعد صلْ احلديَبية . وأ ُّ َكيم )ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا
 .(1)عقَبة

 :مكانته يف اجلاهليَّة :اثلثاا 

كان رضاااااااي هللا عنه يف أَيَّ  ا اهليَّة من أفضااااااال النَّاُ يف قومه ؛ فهو عريض 
 ،ونه أشاااااااااااااادَّ احلب ِ فكان قومه حيَبُّ  ،عذب الكلما  ،شااااااااااااااديد احلياء ،ثري   ، اها

فلم يشرب مخرامل  ،وال يقرتف فاَشة ق؛ُّ  ،، ال يسجد يف ا اهليَّة لصنم ق؛ُّ ويوقِ رونه
ا  ذهب العقل . والعقل أمسى ما منحه هللا ل نسان :وكان يقول ،قَبل اإلسال   ،إهنَّ

 ويف ا اهليَّة كذلك ال َذبه أًان ،َل أن يصاااااارعه ،وعلى اإلنساااااان أن يسااااامو به
َباااب  ،(2)ان يتعهَّ  عن أن يرى عور ااهمثَّ إنَّ عثمااان كاا ،وَل َلقااا  اللَّهو ،الشااااااااااااااَّ

ر لنا سااَبيل التعرُّف عليه م هللا عثمان رضااي هللا عنه فقد يسااَّ ما » :َيث قال ،ويَر
وَل  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(هللا يعت هبا رسولوَل مَسْست ذكري بيميين منذ اب ،وَل  نَّيت ، غنَّيت

َنيت يف ،وَل إسال  ،شربت مخرامل يف جاهليَّة    . (3)« جاهليَّة وَل يف إسال   وَل 

 ،ألنساااااااااابومنها ا ،وكان رضاااااااااي هللا عنه على علم  دعارف العرب يف ا اهليَّة
ا  ،وسااااااح يف األر  ،وأخَبار األَيَّ  ،واألمثال ل إىل الشاااااَّ عاشااااار و  ،واحلَبشاااااة ،فَر

                                                           
 ( . 354المصدر السَّابق نفسه ، ص )  (1)
 ( . 1/618موسوعة التَّاريخ اإلسالمي ، ألحمد شلبي )  (2)
 ( الخبر صحيٌح . 61،  1/60حلية األولياء )  (3)
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واهتمَّ  ،( 1)وأطوارهم مااااا ليٍ يعرفااااه ًريه ،فعرف من أَواهلم ،ًري العرب أقوامااااامل 
 أميَّة وأصااااااااااااااَبْ يعدُّ من رجاَل  بين ،ومنت ثروا ه ،بتجار ه ال يت ورثها عن والده

ش فيه فقد كان اجملتمع املكِ يُّ ا اهليُّ ال ذي عا ،ال ذين هلم مكانٌة يف قريش  كلِ ها
ر الر ِجااال َساااااااااااااااب أ  ،ويُهاااب فيااه الر ِجااال َساااااااااااااااب أوَلَهم ،مواهلمعثمااان يقاادِ 

وحمَبَّةمل كَبريمل .  ،فنال عثمان مكانةمل مرموقةمل يف قومه ،وقومهم ،مثَّ عشاااااريهتم ،وإخوهتم
أنَّ  :ومن أطرف ما يروى عن َبِ  الناُ لعثمان ملا َمَّع فيه من صااااااااااااااها  اخلري

، وثناءهم لنَّاُ لهر اها أًنيةمل حتمل  قدياملرأِ العربية يف عصااااااااااااااره كانت  غينِ  لطهل
 :فقد كانت  قول ،عليه

ك والاااااااااااااااااارََّماااااااااااااااااان  أَااااااااااااااااااَبااااااااااااااااااُّ
 

 ( 2)َااااااابَّ قااااااارياااااااش  لاااااااعاااااااثاااااااماااااااان 
 :إسالمه :رابعاا  

دِ ي   كان عثمان قد انهز الرَّابعة والثالثني من عمره َني َعاه أبو بكر الصاااااااااااااِ 
لهور بل كان ساااااااااااَباقامل أجاب على ا ،أو  لعثمٌ  ،وال يُاْعَرف عنه  لكُّؤٌ  ،إىل اإلساااااااااااال 

ي َعو  كان أوَّل   :فكان بذلك من السَّابقني األوَّلني ََّتَّ قال أبو إسحاق ،ِ الصِ دِ 
َيد بن َارثة عثمان ،علي   و  ،النَّاُ إسااااااااااااالمامل بعد أيب بكر   ن بذلك رابع فكا ،(3)و

، ولعلَّ سااااَبقه هذا إىل اإلسااااال  كان نتيجةمل ملا َدث له عند من أساااالم من الر ِجال
ا  ل عليه َني َخ )ملسو هيلع هللا ىلص(ه رضاااي هللا عنه على رساااول هللاوقد قصاااَّ  ،عَو ه من الشاااَّ

وأنَبأمها  ،وقرأ عليهما القران ،فعر  عليهما اإلسااااااااااااااال  ،وطلحة بن عَبيد هللا ،هو

                                                           
 ( . 72د ، ص ) عبقريَّة عثمان ، للعقَّا (1)
 ( . 1/618موسوعة التَّاريخ اإلسالمي )  (2)
يرة النَّبويَّة البن هشام )  (3)  ( . 289،  288،  1/287الس ِّ
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 رسول َي :قا . فقال عثمانوصدَّ  ،فامنا ،ووعدمها الكرامة من هللا ،اإلسال  حبقوق
ا هللا َ  وحنن كالن ِ  ،قاءفلمَّا كنَّا بني معان والزَّر  ،! قدمت َديثامل من الشاااااااااااااَّ يا  إذا منا

 . (1)معنا بكفس ،فقدمنا ،كَّةأيُّها النِ يا  ! هَبُّوا ؛ فإنَّ أَمد قد خرج د :يناَينا

َل شااااااااكَّ أنَّ هذه احلاَثة  رتك يف نهٍ صاااااااااََبها أثرامل إجيابيامل َل يسااااااااتطيع أن 
وج خبر  فمن ذا الااذي يساااااااااااااامع ،عناادمااا يرى احلقيقااة ماااثلااةمل بني عينيااه ،يتخلَّى عنااه

ووجد األَداث  ،قَبل أن يصل إىل الَبلد ال ذي يعيش فيه ؛ ََّتَّ إذا نزله )ملسو هيلع هللا ىلص(النب ِ 
َ يف إجابة الدَّعِو ؟ ! َل ي ،واحلقا    نط  كلُّها بصاااادق ما مسع به سااااتطيع مثَّ يرَت

ه َل ضاامري  ومهما أظهر ا هاء فإنَّ  ،اإلنسااان مهما كان مكابرامل إَل أن يذعن للح  ِ 
 ،مريفيتخلَّص من وخز الضااااااااااااااَّ  ،؛ ََّتَّ يؤمن به أو ميو رهيزال يتلجل  يف صااااااااااااااد

 ،قني  راسااخ  ولكنَّها كانت عن ي ،أو َم    ،وال  كن ساارعة  لَبيته عن طيش   ،وأتنيَبه
، فقد أتم ل يف هذه الدَّعِو ا ديدِ هبدوء  كعاَ ه (2)دي   َل يتطرَّق إليه شااااك  و صاااا

ا َعوٌِ إىل الهضاااا :فوجد ،يف معا ة األمور يدعوٌِ إىل َ ،ونَبٌذ للرَّذيلة ،يلةأهنَّ ، التََّو
رك عوٌِ إىل األ ،و رهيب من الغهلة ،َعوٌِ إىل العَباَِ ،وحتذير من الشااااااااااااااِ  خالق َو

، َبدون األواثنفإذا هم يع ، قومهمثَّ نظر إىل ،و رهيٌب من األخالق السَّيِ نة ،الهاضلة
ماءمن سااا ويساااتحلُّون ا ار  ،ويساااينون ا وار ،وأيكلون امليتة ريها ،هك الدِ  ، (3)ًو

وَل يُعرف  ،يُعرف عنه كلُّ خري ،اٌَق أمنيٌ صااااااااااااا )ملسو هيلع هللا ىلص(وإذا ابلنَّبِ  حممَّد بن عَبد هللا
هو يدعو إىل  فإذا ،وال حتساااااااااااب عليه خيانةٌ  ،فلم  عهد عليه كذبةٌ  ،عنه شااااااااااار  ق؛ُّ 

ده َل شريك له م ،عَباَِ هللا َو سن ا وار ،وإىل صلة الرََّ  ،و والصَّ  ،والصَّالِ ،َو

                                                           
 ( . 3/55الطَّبقات ، البن سعد )  (1)
اشدين ، ص )  (2)  ( . 302جولة تاريخيَّة في عصر الخلفاء الرَّ
ي ، لعادل عبد  :انظر (3)  ( . 2/805الغفور ) مرويَّات العهد المك ِّ
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ي  ،(1)وأَل يُعَبد ًري هللا دِ   ،مامل ومضاااااااى يف إميانه قد ،فأسااااااالم على يد أيب بكر  الصاااااااِ 
يعامل  ،َئمل ها ،قوَي مل   ،سااااخي امل  ،َيمامل ر  ،حمساااانامل  ،كرميامل   ،عهو امل  ،، راضاااايامل عظيمامل  ،صااااابرامل  ،َو
ويف  ،(2)ََّتَّ اشااااتدَّ  قناِ اإلسااااال  ،ويعني املسااااتضااااعهني ،يؤاسااااي املؤمنني ،ابذَلمل 

 :ثمان قالت خالته سعدى بنت كريزإسال  ع

 َدىَهَدى هللا ُعْثَمااَن بَِقْويل إىَل اهلُْ 
 

ِدي إىل احلَ  ِ   َدُه وهللا يَاهاااااْ  َوأَْرشاااااااااااااااااااَ
ِد حُمَماااَّ   ِدياااْ اَبَع اِبلرَّْأِي الساااااااااااااااااَّ  دامل فَاتاااَ

 
ْدقِ   دُّ َعِن الصاااااااااِ   وََكاَن ِبَرْأي  ََل ُيصاااااااااَ

ُه اْلَمَباُْعوُث اِبحلَْ ِ  بِناْ    هُ تاااااااَ َوأَْنَكحاااااااَ
 

ٍَ يف األُ   َََج الشَّْم  ْف ِ َفَكاَن َكََبْدر  َما

امِشِيِ ني ُمْهجَ  َداُؤَك ََي ْبَن اهلاااااَ  يِت فاااااِ
 

ْلَت لِْلَخْل ِ    (3)َوأَْنَت أَِمنْيُ هللِا أُْرساااااااااااااِ
 :)ملسو هيلع هللا ىلص(زواجه من رقيَّة بنت رسول هللا :خامساا  

امل شاااااااديدامل   ،ا ا َبَّةر و وثَّقت بينه وبينهم عُ  ،فرح املسااااااالمون ِبساااااااال  عثمان فَر
ة  ،ةرقيَّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(وأكرمه هللا  عاىل ابلزَّواج من بنت رساااااااااااااول هللا ،وأخوَِّ اإلميان وقصااااااااااااَّ

َوَّجها من عتَبة بن أيب هلب  )ملسو هيلع هللا ىلص(أنَّ رسااااااااااااااول هللا :ذلك َوَّج أخت ،كان قد  ها أ َّ  و
َأيب هَلَب  َوَ بَّ   َاَبَّْت َيَدا﴿ :فلمَّا نزلت ساااااوِر املساااااد ،كلثو  من عتيَبة بن أيب هلب

َب  ًَْو َعْنُه َمالُُه َوَما َكساااااااَ َلى اَنرملا َذاَ  هَلَب  َما َأ َيصاااااااْ َواْمَرأَ ُُه ََمَّاَلَة ساااااااَ
د   احلََْطِب  َْبٌل ِمْن َمساااااااااااَ ََ  ،قال هلما أبو هلب [ 5 - 1 :]المسدددددد   يف ِجيِدَها 

الاااة احلطاااب ( ة ) َماااَّ د :وأمُّهماااا أ ُّ مجيااال بنااات َرب بن أمياااَّ !  فاااارقاااا ابنيت حمماااَّ

                                                           
 ( . 53عثمان بن عفان رضي هللا عنه ، لصادق عرجون ، ص)  (1)
 ( . 1/37فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه )  (2)
 ( . 7/210البداية والن ِّهاية )  (3)
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 ،(1) هلب  وهواانمل َلبين أيب ،اهارقامها قَبل أن يدخال هبما كرامةمل من هللا  عاىل هلمف
 (2)تطار طالق رقيَّة ََّتَّ اساااااااوما كاَ عثمان بن عهَّان رضاااااااي هللا عنه يسااااااامع خبرب

امل ... وابَر فخطَبها من رسااااااااااول هللا  ،منه ()ملسو هيلع هللا ىلصالكرمي فزوَّجها الرَّسااااااااااول )ملسو هيلع هللا ىلص(فَر
َفَّتها  ،وقد كان عثمان من أهبى قريش طلعةمل  ،جية بنت خويلدأ ُّ املؤمنني خد (3)و

َُفَّت إليه ،وصَباَةمل  ،وكانت هي  ضاهيه قسامةمل   :فكان يقال هلا َني 

انُ  ُن ََْوَجنْيِ رَأى إْنساااااااااااااااااَ سااااااااااااااَ َْ  َأ
 

انُ   ماااااااَ ثاااااْ ا عاااااُ هاااااااَ ُة، َوََْوجاااااُ ياااااااَّ  ( 4)رُقااااااَ
هي نته و َخل على اب )ملسو هيلع هللا ىلص(أنَّ رسول هللا :وعن عَبد الرََّمن بن عثمان القرشي ِ  

أشاااَبه أصاااحايب  هفإنَّ  ،َي بُنية ! أَساااين إىل أيب عَبد هللا :فقال ، غسااال رأُ عثمان
 . (5)يب ُخُلقامل 

َوجها أبوهلب ،ظنَّت أ ُّ مجيل بنت َرب ما بتسااااااااااااااريْ رقيَّة :و وأ ِ  كلثو   ،أهنَّ
ولكنَّ  ،أو سااااااااااايوهنانه ،رضاااااااااااي هللا عنهما سااااااااااايصااااااااااايَبان من الَبيت ا مَّديِ  مقتالمل 

قيَّنْي أ َّ مجياال   ،وأ ِ  كلثو  اخلرْي  ،اختااار لرقيااَّة -وجاال عز-هللا  وأاب هلااب   ،ورََّ الشااااااااااااااَّ
 .(6)ر هللا قدرامل مقدورامل ان أمبغيظهما ال يناَلمل خريامل، وكهى هللا الَبيت النََّبويَّ شرَّمها، وك

 :وهجرته إىل احلبشة ،ابتالؤه :سادساا 

عوبو  ،وا ماعا  ،إنَّ سااانَّة اَلبتالء ماضااايٌة يف األفراَ ، والدُّول ،واألمم ،الشاااُّ

                                                           
 ( . 12ذو النُّورين عثمان بن عفان رضي هللا عنه لمحمد رشيد رضا ، ص)  (1)
 كاد يطير من شدَّة الفرح . (2)
 قدَّمتها إلى زوجها . :زفَّتها (3)
 ( . 89أنساب األشراف ، ص)  (4)
 ( . 9/81رواه الطَّبراني ورجاله ثقاٌت ، قاله الهيثمي ، المجمع ، رقم )  (5)
 ( . 84دماٌء على قميص عثمان ، د . إبراهيم المنتاوي ، ص )  (6)
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حابة الكرا  نَّة يف الصااَّ رَّواسااي وحتمَّلوا من الَبالء ما  نوء به ال ،وقد مضاات هذه السااُّ
ا ا  ماءهم يف ساااَبيل هللا ،وبذلوا أمواهلم ،الشاااَّ  أن وبلغ هبم ا هد ما شااااء هللا ،َو

عذِ ب يف و  ،فقد أوذي عثمان ،وال يسااالم أشاااراف املسااالمني من هذا اَلبتالء ،يَبلغ
، فأوثقه ي أخذهال ذ ،يب العاص بن أميَّةسَبيل هللا  عاىل على يدي عمِ ه احلكم بن أ

لُّك أبدامل ََّت  :وقال له ،رابطامل  َُ ب عن ملَّة ااب ك إىل َين  حمدث  ؟ وهللا َل أ أ ًر
ين ! فقال عثمان رضااي هللا عنه  ،عه أبدامل وهللا َل أَ : دع ما أنت عليه من هذا الدِ 

واشااااتدَّ اإليذاء ابملساااالمني  ،(1)حلكم صااااالبته يف َينه ؛  ركهرقه ! فلمَّا رأى اوَل أفا
اَو احلدَّ ؛ َيث قُتل َيسرٌ  ،مجيعامل  َوجته مسيَّة ،َو ويهكِ ر  ،أالَّ أشدَّ األالوالنَّبُّ يت ،و

قال  َيث ،إىل احلَبشااااااااة )ملسو هيلع هللا ىلص(إىل أين يذهب املساااااااالمون ؟ مثَّ اهتدى رسااااااااول هللا
نده َل يظلم ع ،امل تم إىل احلَبشاااااااااااة ؛ فإنَّ هبا ملكامل صااااااااااااحللو خرج»  :للمسااااااااااالمني

 .(2)«أَدٌ 

خارجةمل  (3)ر امل لهنة املؤمنة  تسااااالَّل ساااااوهو يرى ا ،يتأالَّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(وبدأ  اهلجِر والنَّبُّ 
سري على والَبعض اَلخر ي ،وخرج ميتطي بعضهم الدَّواب ،ويركَبون الَبحر ،من مكَّة
ري ََّتَّ وصالوا  ،األقدا  م عثمان بن مثَّ أمَّروا عليه ،سااَل الَبحر األَمرواتبعوا الساَّ
كل   فركَبوا مقابل نصاااااااا  َينار ل ،وشاااااااااء  عناية هللا أن جيدوا سااااااااهينتني ،مظعون
اَل ،وعلمت قريش ،منهم قد أحبر   ولكنَّهم كانوا ،فأسااارعت يف  عقَُّبهم إىل الساااَّ

هينتان انية واهلجِر الثَّ  ،، وكان ُمَّن هاجر إىل أر  احلَبشاااااة اهلجِر األوىل(4)هبم الساااااَّ

                                                           
 ( . 22التَّمهيد والبيان ، ص)  (1)
يرة النَّبويَّة البن هشام )  290كريم ، ص ) الهجرة في القران ال (2)  ( . 1/413( . والس ِّ
 ( . 1/204( . والطَّبقات )  15دماٌء على قميص عثمان ، ص)  (3)
 ( . 2/69( . وتاريخ الطَّبري )  1/204الطَّبقات )  (4)
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وصاااااااااااااوهلم  وكان ،)ملسو هيلع هللا ىلص(ومعه فيهما امرأ ه رقيَّة بنت رساااااااااااااول هللا ،عثمان بن عهَّان
نة اخلامساااااة من الَبعثة  ،مانواأل ،فوجدوا األمن ،للحَبشاااااة يف شاااااهر رجب من الساااااَّ

ر ِيااَّة العَباااَِ وقااد حتاادَّث القران الكرمي عن هجِر املساااااااااااااالمني األوا اال إىل أر   ،َو
نْاَيا  ُهمْ َوالَِّذيَن َهاَجُروا يف احَِّ ِمْن بَاْعِد َما ظُِلُموا لَنُاَبَاو ِ َاناَّ ﴿ :احلَبشااااااااااة قال  عاىل يف الدُّ

َسَنةمل َوألَ   [ . 41 :]النحل  ْجُر اآلِخَرِِ َأْكرَبُ َلْو َكانُوا يَاْعَلُموَن  ََ

أصااااااااااااااحاب  :املراَ :-رَمه هللا  -قول قتاَِ  -رَمه هللا  -وقد نقل القرطبُّ 
 ،ةوأخرجوهم ؛ ََّتَّ حل  طا هٌة منهم ابحلَبشااا ،ظلمهم املشاااركون دكَّة ،)ملسو هيلع هللا ىلص(حممَّد  

 . (1)عل هلم أنصارامل من املؤمننيج ،مثَّ بوَّأهم هللا  عاىل َار اهلجِر

ُنوا يف ﴿ :وقال  عاىل ساااَ َْ َِ الَِّذيَن َُمُنوا ا اَُّقوا رَبَُّكْم لِلَِّذيَن َأ نْاَيا ُقْل ََيِعََبا  َهِذِه الدُّ
َسَنةٌ  َساب    ََ َِ َا يُاَو َّ الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم بَِغرْيِ   .[ 10 :]الزمر  َوأَْرُ  احَِّ َواِسَعٌة ِإمنَّ

جوا معه إىل ل ذين خر وا ،يريد جعهر بن أيب طالب :قال ابن عَبَّاُ رضي هللا عنهما
 ،وأضاااااااف خربمل  ،. وقد اسااااااتهاَ عثمان رضااااااي هللا عنه من هذه اهلجِر (2)احلَبشااااااة

ر   والعرب: ،ومن أهمِ  هذه الدُّروُ ،استهاَ منها يف مسري ه امليمونة ،وسامل لنهسهَو

الون و  ،أنَّ ثَبا  املؤمنني على عقيدهتم بعد أن يُنزل هبم األشااااااااااارار - 1 الضاااااااااااَّ
 ،وإخالصااااااااهم يف معتقداهتم ،أنواع العذاب واَلضااااااااطهاَ َليٌل على صاااااااادق إمياهنم

مريحبيث يرون ما ه ،وأرواَهم ،ومسوِ  نهوساااااااااهم مننان واط ،م عليه من راَة الضاااااااااَّ
ا ينال أعظُم بكثري ُمَّ  -جلَّ شاااااااااااأنه  -وما أيملونه من رضاااااااااااا هللا  ،والعقل ،النَّهٍ

رمان   ،أجسااااَهم من  عذيب   َ   ،َو يطِر يف املؤمنني ،واضاااطها ، اَقني الصاااَّ ألنَّ الساااَّ
                                                           

 ( . 10/107الجامع ألحكام القران )  (1)
 ( . 15/240المصدر السَّابق نفسه )  (2)
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ن إىل يسرعو وهم  ،َل ألجساَهم ، كون َا مامل وأبدامل ألرواَهم ،والدُّعاِ املخلصني
، وشاااااَبع   ،طلََّبه أجساااااامهم من راَة   لَبية مطلب أرواَهم من َيث َل يَبالون دا  ت

  ِ  . (1)وا هاَل  ، من الظُّلما وهبذا  نتصر الدَّعوا  وهبذا  تحرَّر ا ماهري ،ولذَّ

هقة عل )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد  علَّم عثمان رضي هللا عنه من هدي النب - 2  ،ى األمَّةالشَّ
ه دنِ  يف َعْهِد وقَاَْبلها ملَّا كان يف اجملتمع امل ،قة عندما  وىلَّ اخلالفةوظهر  هذه الشااَّ

هقة وعمر رضاااااي هللا عنهما فقد رأى بعينه وبصااااارِي قلَبه شااااا ،وأيب بكر   ،)ملسو هيلع هللا ىلص(النَّب ِ 
ديد للَبحث عن أمنهم ،ورَمته هبم ،على أصاااااااااااااحابه )ملسو هيلع هللا ىلص(النَّب ِ  رصاااااااااااااه الشاااااااااااااَّ  ،َو

هاب إىل ،وراَتهم  امللك العاَل ال ذي َل يظلم عنده ولذلك أشاااااااااااااااار عليهم ابلذَّ
، (2)ل  خري منز  ونزلوا عنده يف ،فأمنوا يف َينهم ،)ملسو هيلع هللا ىلص(فكان األمر كما قال ،أَدٌ 

اَلمن  ر املكانوهو ال ذي اختا ،هو ال ذي وجَّه األنظار إىل احلَبشاااة )ملسو هيلع هللا ىلص(فالرَّساااول
عو ه ، ماعته ساااااااالمني يف  وهذه  ربيٌة نَبويٌَّة لقياَا  امل ،؛ كي حيميها من اإلابََِو

عاِ ،وُبعد نظر  حلماية الدَّعِو ،كلِ  عصاااااااااااااار  أن َّتطِ ؛ حبكمة   حث عن و َب ،والدُّ
ها فيما ومركزامل من مراكز انطالق ،األر  اَلمنة ال يت  كون عاصمةمل اَتياطيَّةمل للدَّعِو

لاادَّعِو هم فجنَو ا ،أو وقع اَتمااال اجتياااَااه ،لو  عرَّ  املركز الرَّ يساااااااااااااايُّ للخطر
َون أن يتمَّ  ،تهموَماي ،وهم ال ذين  نصاااااااااااااابُّ ا هَو كلُّها حلهظهم ،احلقيقيَّةالثَّرِو 

ومساااااااااااااالٌم واٌَد يعاَل ما على األر  من بشاااااااااااااار   ،وأمنهم ،أيُّ  هري؛  أبرواَهم
يده ،رجني عن َين هللاخا  .(3)و َو

أنَّ  :شااااااةيف هجِر احلَب )ملسو هيلع هللا ىلص(و علَّم عثمان رضااااااي هللا عنه من هدي النَّب ِ  - 3
                                                           

باعي ، ص)  (1) يرة النَّبوية ، للدُّكتور مصطفى الس ِّ  ( . 57الس ِّ
 ( . 312الهجرة في القران الكريم ، ص)  (2)
 ( . 1/333التَّربية القياديَّة )  (3)
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مهاا املقرَّبون إىل القاا اد األخطاار ا أن ،ورَماه ،وأهلاه ،َل بادَّ أن يتجشااااااااااااااَّ  يكون أماَّ
فهو  ،، وياادفع إليااه األبعاادون ًري ذوي املكااانااةخواصُّ القااا ااد يف منااأى عن اخلطر

، وهلذا ملَّا  وىل ذو النُّورين اخلالفة كان أقرابؤه يف (1))ملسو هيلع هللا ىلص(عيٌد عن هن  النَّب ِ منهٌ  ب
ا  إفريقيةفهذا  ،مقدَّمة ا يوش وذاك عَبد هللا بن  ،عَبد هللا بن أيب ساااااارح يف فتَو

ا  املشاااااااااااااارق َوجته ،عامر يف فتَو أن يكون و  ،وألز  معاوية أن يركب الَبحر ومعه 
َياة وسااااااااااااااياأي  هصاااااااااااااايال ذلاك ِبذن هللا عناد َاديثناا عن  ،يف مقادَّماة ا يوش الغاا

ا  .  الهتَو

أبهله من هذه حلَبشااااااااااااة كان عثمان رضااااااااااااي هللا عنه أول من هاجر إىل ا  - 4
 إىلصاااااحَبهما هللا ! إنَّ عثمان ألوَّل من هاجر »  :)ملسو هيلع هللا ىلص(، قال رساااااول هللا(2)األمَّة

 .(3)«هللا أبهله بعد لو   

أن أهل مكة قد أسلموا وبلغ ذلك مهاجري احلَبشة أقَبلوا ََّت إذا  :وملَّا ُأشيع
دخلوا ف ،َنوا من مكة بلغهم أن ما كانوا حتدثوا به من إسال  أهل مكَّة كان ابطالمل 

ي هللا َوجه رقيَّة رضااااوكان فيمن رجع عثمان بن عهَّان و  ،يف جوار بعض أهل مكة
يو  ال ذي أسلم ومنذ ال ،واستقرَّ املقا  به ََّتَّ أذن هللا ابهلجِر إىل املدينة ،(4)عنهما

أو يف مهمَّة  من  ،وال يهارقه إَل للهجِر ِبذنه ،َيث كان )ملسو هيلع هللا ىلص(فيه عثمان لز  النَّبَّ 
َمة ش ،وَل يغين أَد فيها ًناءه ،ا ِ  ال يت يندب هلاامله أن اخللهاء شأنه يف هذه املال

ا هي خاصٌَّة من خواصِ هم  ،الرَّاشدين مجيعامل  بعد ذلك  مرشَّحهم هلا ما رشَّحه ،كأمنَّ

                                                           
يرة النَّبوية للصَّالَّبي )  1/333المصدر السَّابق نفسه )  (1)  ( . 1/348( . والس ِّ
 ( . 1/314الصواعق المرسلة )  (2)
 ( ضعيف اإلسناد . 3/268معرفة والتَّاريخ ) ال (3)
يرة النَّبويَّة البن هشام )  (4)  ( . 1/402الس ِّ
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لقد كان ذو النُّورين على صاااااااااااااالة  وثيقة  ابلدَّعِو الكربى من  ،(1)للخالفة متعاقَبني
 ،)ملسو هيلع هللا ىلص(يف َياِ النَّب ِ  والعامَّة ،يَاُهْتُه شيءٌ من أخَبار النَُّبوَِّ اخلاصَّة فلم ،سنتها األوىل

يخني ُهْتُه بعَبارِ  أخرى وال ياَ  ،وال يَاُهْتُه شاااااايٌء بعدها من أخَبار اخلالفة يف َياِ الشااااااَّ
 . (2)يٍ يف الدَّولة اإلسالميَّةشيٌء ُمَّا نسميه اليو  أبعمال التَّأس

 

      
  

                                                           
 ( . 80عثمان بن عفان ، للعقاد ، ص)  (1)
 ( . 78المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (2)
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 حياة عثمان رضي هللا عنه مع القران الكرمي:  املبحث الثَّاين

حابة الكرا  هو  بويُّ ال ذي  رَّبَّ عليه عثمان بن عهَّان وكلُّ الصااَّ كان املنه  الرتَّ
يد للتَّلقِ ي ؛ ،املنزَّل من عند ربِ  العاملني ،القران الكرمي لذلك  فهو املصااااااااااااااادر الَو

يد مصااااااااااااادر التَّلقِ ي و  هَرص احلَبيب املصاااااااااااااطهى على  َو كون القران وأن ي ،هرَُّ
ده هو املنه  ال ذي يرتَّبَّ عليه الهَر املسااالم وا ماعة  ،لمةساااِر املساااواأل ،الكرمي َو

، فكانت لالَي  الكرمية ال يت مسعها عثمان رضاااااااااااي هللا عنه من رساااااااااااول املسااااااااااالمة
قد طهَّر  ف ،مَباشااااارمل أثرها يف صاااااياًة شاااااخصااااايَّة ذي النُّورين اإلساااااالميَّة )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا
ه ،وَكَّت نهسااااااااااااااه ،قلَبه  ،مهفتحوَّل إىل إنسااااااااااااااان  جديد  بقي ،و هاعلت معها رَو

، وقد  علَّ  عثمان رضااي هللا عنه ابلقران (1)و طلُّعا ه ،وساالوكه ،افهوأهد ،ومشاااعره
لمي كي   علَّمه من رساااااااااااااول هللا ،الكرمي ثنا أبو عَبد الرََّمن الساااااااااااااُّ دَّ وله  ،ملسو هيلع هللا ىلص()َو

ديد للعيش  عَبد الرَمن فعن أيب ،مع كتاب هللا  عاىل أقواٌل  دلُّ على ََبِ ه الشاااااااااااااااَّ
لمي قال ثنا ال ذين كانوا يقر وننا القران  :السااُّ وعَبد هللا بن  ،كعثمان بن عهَّان  -َدَّ
ريمها ،مساااااااااعوَ   م كانوا إذا  علَّموا من النَّب ِ  :ًو َوها ال ي ،عشااااااااار اَي  )ملسو هيلع هللا ىلص(أهنَّ تجاو

والعمااال  ،لموالع ،لَّمناااا القرانفتع :قاااالوا ،والعمااال ،ََّتَّ يتعلموا ماااا فيهاااا من العلم
وِروهلااذا كااانوا يَبق ،مجيعااامل  مل يف َهظ السااااااااااااااُّ  :أن هللا  عاااىل قااال :، وذلااك(2)ون ماادَّ
باَُّروا ََُي ِِه َولِيَاَتذَكَّ ﴿  [29 :]ص   أُوُلو األْلََباِب  رَ ِكَتاٌب أَنْاَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمََباَرٌك لَِيدَّ

 علَّم  منخريكم »  :قوله )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد روى عثمان رضاااي هللا عنه عن رساااول هللا 

                                                           
يرة النَّبويَّة ، للصَّالَّبي )  (1)  ( . 1/145الس ِّ
 ( . 13/177الفتاوى )  (2)



31 
 

 . (1)«القران وعلَّمه 

شاااااااااهر ومن أ ،قَبل وفا ه )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد عر  القران الكرمي كامالمل على رساااااااااول هللا
لمي ، الميااذ عثمااان يف  علُِّم القران الكرمي غرِي بن أيب وامل ،أبو عَبااد الرَمن السااااااااااااااُّ

َبَاْيش ،األسااااااااااااااَو وأبو ،شااااااااااااااهاب   َُ َِر  بن  اريخ بعض أقوال وقد َهظ لنا التَّ  ،(2)و
ت من  ععثمان رضي هللا عنه يف القران الكرمي َيث قال: لو طهر  قلوبنا؛ ملا شَب

َل أنظر فيااه إىل عهااد  ، وقااال: إن ألكره أن أيي عليَّ يو (3)كال  هللا عزَّ وجاالَّ 
نيا ثالٌث: إشاااااااااَباع ا يعان،  -يعين املصاااااااااح   - (4)هللا. ََُبِ ب إيلَّ من الدُّ وقال: 
وقال: أربعٌة ظاهرهنَّ فضاااايلة، وابطنهنَّ فريضااااٌة:  (5)َين، و الِو القران.ِو العر وكساااا

احلني فضااااايلةٌ  والعمل به  ،و الِو القران فضااااايلةٌ  ،واَلقتداء هبم فريضاااااة ، الطة الصاااااَّ
َيِر القَبور فضااايلةٌ  ،فريضاااةٌ   ،ريض فضااايلةٌ وعياَِ امل ،واَلساااتعداَ للمو  فريضاااةٌ  ،و

 . (6)واَّتاذ الوصيَّة فريضةٌ 

 َل يُعمل وعلمٌ  ،ُيسااأُل عنه عاالٌ َل :أضاايع األشااياء عشااِر :ال رضااي هللا عنهوق
ومصحٌ   ،ومسجٌد َل ُيصلَّى فيه ،وسالٌح َل يستعمل ،، ورأٌي صواٌب َل يُقَبلبه

يريااد  وعلم الزُّهاااد يف بطن من ،وخياااٌل َل  ُركاااب ،ومااااٌل َل ينه  مناااه ،َل يقرأ فياااه
نيا  . (7)اََبه فيه لسهرهَل يتزوََّ صوعمٌر طويٌل  ،الدُّ

 ،وكان َجره َل يكاَ يهارق املصح  ،وكان رضي هللا عنه َافظامل لكتاب هللا
                                                           

 ( . 5027فضائل القران رقم )  البخاريُّ ، (1)
 ( . 467تاريخ اإلسالم ، عهد الخلفاء الراشدين للذَّهبي ، ص )  (2)
 ( . 7/225( . والبداية والن ِّهاية )  11/122الفتاوى )  (3)
 ( . 275( . وفرائد الكالم ، ص )  7/225البداية والن ِّهاية )  (4)
 ( . 88 إرشاد العباد لالستعداد ليوم المعاد ، ص) (5)
 ( . 278( وفرائد الكالم ، ص )  90المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (6)
 ( . 278( . وفرائد الكالم ، ص )  91المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (7)
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خرق  . وما ما  عثمان ََّتَّ  (1)إنَّه مَبارٌك جاء به مَباركٌ  :فقال ،فقيل له يف ذلك
أو  ،اقتلوه :يو  الدَّار وقالت امرأِ عثمان ،النَّظر فيه (2)مصااااااااااحهه من كثِر ما يدمي

 .(3)ي اللَّيل ابلقران يف ركعة لقد كان حيي، فوهللاَعوه

يف ركعة  ال يصاااااالِ  ًريها وقد ذكر عنه أنَّه قرأ القران ليلةمل 
. وقد حتقَّ  فيه قول (4)

ا َوقَاِ مملا حَيَْذُر اآلِخَرَِ َويَاْرُجو﴿ :هللا  عاىل اِجدمل َرَْمََة رَب ِِه  أَمَّْن ُهَو قَاِنٌت ُاَنَء اللَّْيِل سااااَ
ْل يَ  َا يَاتَاذَكَُّر أُوُلو األَ قُاْل هاَ َتِوي الاَِّذيَن يَاْعَلُموَن َوالاَِّذيَن ََل يَاْعَلُموَن ِإمناَّ   ْلَبَااِب  سااااااااااااااْ

 .[  9 :الزمر ]

دي رساااااااول و تلمذ على ي ،لقد  شااااااارَّب عثمان رضاااااااي هللا عنه ابملنه  القران ِ 
ذي جياااب أن يعَباااده ،)ملسو هيلع هللا ىلص(هللا  ،وعرف من خالل القران الكرمي من هو اإللاااه الااا 
أن  )ملسو هيلع هللا ىلص(رصفقد َ ،يغُر يف نهسه معان  لك اَلَي  العظيمة )ملسو هيلع هللا ىلص(ن النَّبُّ وكا

م حيْ عن رهبِ  أنَّ هذا  :مدركامل  ،وعن َقِ ه عليهم ،يريبِ  أصااااحابه على التصااااوُّر الصااااَّ
 ،واليقني عندما  صهو النُّهوُ ،التصوُّر سيورث التَّصدي 

 ،والكون ،- عزَّ وجل -فأصَبحت نظِر ذي النُّورين إىل هللا  ،و ستقيم الهطِر
قيقة اإلنسااان ،والقدر ،والقضاااء ،والنَّار ،وا نَّة ،واحلياِ يطان وصااراعه مع ال ،َو شااَّ

 . )ملسو هيلع هللا ىلص(وهدي النَّب ِ  ،مستمدمل من القران الكرمي

ل يت َل  تناهى ا ،موصاااوٌف ابلكماَل  ،فاهلل ساااَبحانه و عاىل منزٌَّه عن النَّقا ص

                                                           
 ( . 273( ، فرائد الكالم ، ص )  3/177البيان والت ِّبيان )  (1)
 ( . 7/225يطيل . البداية والن ِّهاية )  :يديم (2)
 ( . 7/225والن ِّهاية )  البداية (3)
اشدة والدَّولة األمويَّة ، ص )  (4)  ( . 397الخالفة الرَّ
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 ال يتَّخذ صاََبةمل وَل ولدامل ( .و  ،فهو سَبحانه ) واٌَد َل شريك له

يَّة يد يف القران الكوهذا  ،وأنَّه سااَبحانه َدََّ مضاامون هذه العَبَو .  (1)رميالتََّو
ْكُهُروَن اِبلَِّذي ُقْل أَِإنَُّكْم لَتَ ﴿ :فقد اسااااااتمدَّها من قول هللا  عاىل ،وأمَّا نظر ه للكون

ُه أَ  اَلِمنيَ َخَلَ  اأَلْرَ  يف يَاْوَمنْيِ َوَََْعُلوَن لاااَ َك َربُّ اْلعاااَ مَلا َذلاااِ َدا ا  ناااْ َل ِفيهاااَ َوَجعاااَ
ا ِِلنَي َرَواِسَي ِمْن فَاْوِقَها َواَبَرَك ِفيَها َوَقدََّر ِفيَها أَقْاَواهَتَا يف أَْربَاَعِة َأَيَّ   َسَواءمل لِ  مُثَّ لسَّ

ََُخاٌن فَاَقاَل هَلَا َوِلأَلْرِ  اْ ِتَيا  َماِء َوِهَي  تَاَوى ِإىَل السااااااااَّ َنا طَ اسااااااااْ ْوعملا َأْو َكْرهملا قَالََتا أَ َاياْ
ََى يف ُكلِ  مَسَاء  أَمْ طَا ِِعنَي  َْبَع مَسَاَوا   يف يَاْوَمنْيِ َوَأْو اُهنَّ سااااااااااااااَ ََياَّنَّا فَاَقضااااااااااااااَ َرَها َو

ْهظملا َذِلَك  َاْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم   َْ َوَِ نْاَيا ِدََصابِي  .[  12 - 9 :]فصلت  السََّماَء الدُّ

َوال  وأمَّ  وأنَّ متاعها مهما عظم ؛ فإنَّه  ،ا هذه احلياِ مهما طالت ؛ فهي إىل 
اء  أَنْاَزْلنااَاُه مِ ﴿ :قااال هللا  عاااىل ،قليااٌل َقريٌ  نْايااَا َكمااَ ِِ الاادُّ ا اِء ِإمنااََّا َمثاَاُل احْلَيااَ مااَ َن السااااااااااااااَّ

َََّتَّ  ُُ َواألَنْاَعاُ   ِإَذا َأَخَذِ  اأَلْرُ  َُْخرُفَاَها  فَاْختَاَلَ؛ ِبِه نَاََباُ  اأَلْرِ  ُمَّا أَيُْكُل النَّا
َها َأاَتَها أَْمُراَن لَْيالمل َأْو هَنَارملا َفَجَعلْ  َُِروَن َعَلياْ ُْم قَا ا  َواََّياََّنْت َوَظنَّ َأْهُلَها َأهنَّ يدمل ََصااااااااااااِ َناَها 

ٍِ َكَذِلَك نُاَهصِ ُل اآلََيِ  لَِقْو   يَاتَاَهكَُّروَن    . [ 24 :س]يون  َكَأْن الَْ  َاْغَن اِبأَلْم

َبْ هذا فأصاااااااا ،فقد اسااااااااتمدَّها من خالل اَلَي  الكرمية ،وأمَّا نظر ه إىل ا نَّة
تتَبِ ع لسااارِي ذي فريى امل ،التصاااوُّر راَعامل له يف َيا ه عن أيِ  احنراف  عن شاااريعة هللا

 ،من عذاب هللا وشدَِّ خوفه ،النُّورين عم  استيعابه لهقه القدو  على هللا عزَّ وجلَّ 
 وسنرى ذلك يف صهحا  هذا الَبحث ِبذن هللا  عاىل . ،وعقابه

ل و عليم رساااااااااااو  ،فقد اساااااااااااتمدَّه من كتاب هللا ،والقدر ،وأمَّا مههو  القضااااااااااااء
                                                           

وح الجهاديَّة ، ص )  (1) سول في غرس الرُّ  ( . 16إلى  10منهج الرَّ
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ه يف كتاب واسااتوعب مرا َب ،فقد رسااخ مههو  القضاااء والقدر يف قلَبه ،له )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا
َوَما ﴿ : عاىل قال هللا ،فكان على يقني  أبنَّ علم هللا حميٌ؛ بكلِ  شااااااااااااايء   ،هللا  عاىل

ُلو ِمْنُه ِمْن قُاْرُن  َوَلَ  َاْعَمُلوَن ِمْن َعَمل  ِإَلَّ ُكنَّا َعَلْيكُ  ْأن  َوَما  َاتاْ ُهومَلا َ ُكوُن يف شاااَ ْم شاااُ
وَن ِفيِه َوَما يَاْعُزُب َعْن رَبِ َك ِمْن ِمثْاَقاِل َذرَِّ  يف اأَلْرِ  َوَلَ يف ال َماِء َوَلَ ِإْذ  ُِهيضااااااُ سااااااَّ

 .[  61 :]يونس  ْن َذِلَك َوََل َأْكرَبَ ِإَلَّ يف ِكَتاب  ُمَِبني   َأْصَغَر مِ 

ِيي اْلَمْوَ ى ِإانَّ حَنُْن حنُْ ﴿ :قال  عاىل ،وأنَّ هللا  عاىل قد كتب كلَّ شاااااااااااااايء  كا ن  
َناُه يف ِإَما   ُمَِبني    َصياْ َْ  . [ 12 :]يس  َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوُاَثَرُهْم وَُكلَّ َشْيء  َأ

يف اأَلْرِ  فَايَاْنظُُروا   َأَواَلْ َيِسريُوا﴿ :قال  عاىل ،وقدر ه اتمَّةٌ  ،وأنَّ مشينة هللا انفذٌِ 
ُ لِياُ  ُهْم قُاوَّمل َوَما َكاَن احَّ دَّ ِمناْ ْعِجَزُه ِمْن َكْيَ  َكاَن َعاِقََبُة الَِّذيَن ِمْن قَاَْبِلِهْم وََكانُوا َأشاااااااااااااَ

 . [ 44 :] فاطر  اأَلْرِ  ِإنَُّه َكاَن َعِليمملا َقِديرملا  َشْيء  يف السََّماَواِ  َوََل يف 

ُ رَبُُّكْم َلَ ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو َخاِلُ  ُكل ِ ﴿وأن هللا خالٌ  لكلِ  شااااااااااايء   ْيء  َذِلُكُم احَّ  شاااااااااااَ
 .[  102 :]األنعام  فَاْعَُبُدوُه َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيء  وَِكيٌل  

حيْ و  ة القضاااااااااااء سااااااااااخ يف قلَبه حلقيقاَلعتقاَ الرَّاوقد  ر َّب على الههم الصااااااااااَّ
يف  -عاىل ِبذن هللا   -وساااااااااااااانراها  ،ظهر  يف َيا ه ،ومهيدٌِ  ،،  اٌر انفعةٌ والقدر

وأنَّ  ،وبين اإلنسااااااااان ،، وعرف من خالل القران الكرمي َقيقة نهسااااااااههذا الكتاب
َني  ،وهو اخللقة األوىل من طني   ،األصااااال الَبعيد :َقيقة خلقه  رجع إىل أصااااالني

 :  عاىلقال هللا ،وهو خلقه من نطهة   ،ونهخ فيه الرُّوح . واألصاااااااال القريب ،سااااااااوَّاه
اِن ِمْن ِطني  ﴿ ْيء  َخَلَقُه َوَبَدأَ َخْلَ  اإِلْنسااااَ َن ُكلَّ شااااَ سااااَ َْ َلُه الَِّذي َأ مُثَّ َجَعَل َنسااااْ

الََلة  ِمْن َماء  َمِهني   وَّاُه َونَاَهَخ ِفيِه ِمْن ُرو ِمْن ساااااااااُ ِه وَ مُثَّ ساااااااااَ ْمَع َِ َجَعَل َلُكُم الساااااااااَّ



35 
 

َِ قَِليالمل َما َ ْشُكُروَن    . [ 9- 7 :]السَّج ة  َواألَْبَصاَر َواألَْفِنَد

وِر احلساااااااانة ،أنَّ هذا اإلنسااااااااان خلقه هللا بيده :وعرف القامة و  ،وأكرمه ابلصااااااااُّ
موا  واألو  ،والتَّمييز ،والنُّط  ،ومنحه العقل ،املعتدلة ،  ر سااااااااااخَّر له ما يف السااااااااااَّ

له على كثري من خلقه ظاهر  كرمي وأنَّ من أروع م ،وكرَّمه ِبرسااااله الرُّسااال له ،وفضاااَّ
  َباع ويكون ذلك اب ،ورضاااااااااااه ،ل نسااااااااااان أن جعله أهالمل حلَبِ ه -عزَّ وجلَّ  -املوىل 
ويظهروا  ،ال ذي َعا النَّاُ إىل اإلسال  ؛ لكي حييوا َيامل طيِ َبةمل يف الدُّنيا )ملسو هيلع هللا ىلص(النَّب ِ 
احِلملا ِمْن ذََكر  أَ ﴿ :قال هللا  عاىل ،عيم املقيم يف اَلخِرابلنَّ  ْو أُنْاَثى َوُهَو َمْن َعِمَل صاااااااااَ

انُوا يَاْعمَ  ا كاااَ ِن ماااَ سااااااااااااااَ َْ ةمل َولََنْجزِيَاناَُّهْم َأْجَرُهْم أبَِ امل طَيِ َباااَ ياااَ ََ ُه    ُلوَن  ُمْؤِمٌن فَاَلُنْحِييَاناااَّ
 [ . 97 :]النحل

راع بني وعرف عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه من خالل ال قران الكرمي َقيقة الصااااااااااااااِ 
يطان وعن  ،ههومن خل ،وأنَّ هذا العدوَّ أيي ل نسااان من بني يديه ،اإلنسااان والشااَّ

هوا  ،وعن مشاله يوساااااااااوُ له ابملعصاااااااااية ،ميينه فكان  ،ويساااااااااتثري فيه كوامن الشاااااااااَّ
 وانتصر عليه يف َيا ه . ،مستعينامل ابهلل على عدو ِه إبليٍ

ة اَ   يطان يف القران الكرميو علَّم من قصااااَّ  ،شاااارأنَّ اَ  هو أصاااال الَب :مع الشااااَّ
نة . وأنَّ اإلنساااااااااااان له قابليٌَّة للوقوع يف اخلطي ،وجوهر اإلساااااااااااال  الطَّاعة املطلقة هلل

واَلسااااتغهار يف  وأمهيَّة التَّوبة . ،و علَّم من خطينة اَ  ضااااروِر  وكُّل املساااالم على رب ِه
وأمه يَّة التَّخاطب أبَساااااااااان  ،والكرب ،حلساااااااااادوضااااااااااروِر اَلَرتاَ من ا ،َياِ املؤمن

حابة لقول هللا  عاىل َِي يَاُقوُلوا الَّيِت ِهيَ ﴿ :الكال  مع الصااااااااااَّ ُن ِإنَّ َوُقْل لِِعََبا سااااااااااَ َْ  َأ
نَاُهْم ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن ِلِ ْنَساِن َعُدوًّا ُمَِبينامل    [ . 53 :]اإلسراء  الشَّْيطَاَن يَاناْزَُر بَاياْ
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عاش ن رضي هللا عنه ابإلسال  فعثمان بن عهَّا -عزَّ وجل  -ىل لقد أكر  املو 
هدي و  ،وفروعه من كتاب هللا ،واساااااااااتمدَّ أصاااااااااوله ،، وجاهد به من أجل نشااااااااارهبه

ى  ،وأصااااااَبْ من أ مَّة اهلدى ؛ ال ذين يرمسون للنَّاُ خ؛َّ سااااااريهم )ملسو هيلع هللا ىلص(النَّب ِ  ويتأسااااااَّ
كان من    أنَّ عثمان بن عهَّان :ىوَل ننساااااااااااااا ،وأفعاهلم يف هذه احلياِ ،النَّاُ أبقواهلم

ي لرسول هللاُكتَّ   .(1))ملسو هيلع هللا ىلص(اب الَو

 

      
  

                                                           
ياسة الماليَّة لعثمان بن عفان رضي هللا عنه ، ص)  (1)  ( . 94( ، والتَّبيين في أنساب القرشي ِّين ، ص)  22الس ِّ
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 يف املدينة )ملسو هيلع هللا ىلص(مالزمته للنَّبِّّ :  املبحث الثَّالث

إنَّ الرَّافد القويَّ ال ذي أثَّر يف شخصية عثمان رضي هللا عنه وصقل مواهَبه،    
على يديه يف  ذهو تلم )ملسو هيلع هللا ىلص(وهذَّب نهسااااه هو مصاااااََبته لرسااااول هللا ،وفجَّر طاقته

َ  الرَّساااااااااول ة بعد يف مكَّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(مدرساااااااااة النَُّبوَِّ ؛ ذلك أنَّ عثمان رضاااااااااي هللا عنه َل
َمه يف املدينة بعد هجر ه رص على َو ،فقد نظَّم عثمان نهساااااااااه ،إساااااااااالمه كما َل

لو  على يدي والع ،التَّلمذِ يف َلقا  مدرساااااااااة النَبوَِّ يف فروع  شاااااااااَّتَّ من املعارف
ََّبه ربُّه فأَساااان أتَيَبه ،وهاَيها ،معلِ م الَبشااااريَّة لى  علُّم القران فحرص ع ،وال ذي أ

نَّة املطهَِّر من سااااااااايِ د اخلل  أمجعني ،الكرمي ثنا عن م ،والساااااااااُّ َمته وهذا عثمان حيدِ  ال
 :فيقول ،)ملسو هيلع هللا ىلص(لرسول هللا

دامل ابحل ِ  وأنزل عليااه الكتاااب -عزَّ وجاالَّ  -) إنَّ هللا  فكناات ُمَّن  ،بعااث حممااَّ
 ،سول هللار ونلت صهر  ،فهاجر  اهلجر ني األوليني ،وامن ،ولرسوله ،هلل استجاب

وكان املريبِ   ،لقد  رَّبَّ عثمان رضااااااااي هللا عنه على املنه  القران ِ  ،(1)ورأيت َهْديه (
 ،ملسو هيلع هللا ىلص()وكانت نقطة الَبدء يف  ربية عثمان لقاءه برسااااااااااول هللا ،)ملسو هيلع هللا ىلص(له رسااااااااااول هللا

؛ فخرج من ملسو هيلع هللا ىلص()اجىٌء دجرََّ ا ِ صااااااااااااااله ابلنَّب ِ واهتداءٌ مه ،فحدث له حتوٌُّل ًريبٌ 
ل  َا ِر الظَّال  إىل َا ِر النُّور، واكتساااااااااااااااب اإلميان، وطرح الكهر، وقوي على حتمُّ

 الشَّدا د، واملصا ب يف سَبيل اإلسال ، وعقيد ه السَّمحة.

فقد  ،والتَّأثري يف اَلخرين ، لك قوى ا ذب )ملسو هيلع هللا ىلص(كانت شخصية رسول هللا
عظمة َا مامل وال ،وجعله أكمل صااااوِر لَبشاااار يف اتريخ األر  ،على عينهصاااانعه هللا 

                                                           
 ( إسناده صحيٌح . 1/597ضائل الصَّحابة ، ألبي عبد هللا أحمد بن حنبل ) ف (1)
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قون هبا التصاقامل يلتص ،ويلت ُّ َوهلا املعجَبون ،وحُتا  من النَّاُ ابإلعجاب ،حُتبُّ 
أنَّه  :يضااااااااااي  إىل عظمته  لك )ملسو هيلع هللا ىلص(ولكنَّ رسااااااااااول هللا ،واحلب ِ  ،بدافع اإلعجاب

ي من هللا ،رسااااااااااااول هللا له أثره يف  ،وذلك بُاْعٌد اخر ،إىل النَّاُومَبلِ غه  ،متلقِ ي الَو
 العظماء كما حيبُّ   ،فهو َل حيَبُّه لذا ه فق؛ ، كيي  مشاااااااااااااااعر ذلك املؤمن َاهه

نيَّة ال يت  شااامله من عند ،من الناُ فهو معه يف  ،هللا ولكن أيضاااامل لتلك النَّهحة الرابَّ
ي اإلهليِ  املكر  الَبشاااااااار  :)ملسو هيلع هللا ىلص(ومن مثَّ يلتقي يف شااااااااخص الرَّسااااااااول ،َضااااااااِر الَو

 ،ري متميِ ز الَبداية، ًصااااَبحان شااااينامل واَدامل يف النِ هايةمثَّ ي ،والرَّسااااول العظيم ،العظيم
ير َب؛ َبُّ ، و أو للَبشااار الرَّساااول ،ساااول الَبشاااروَل النِ هاية ؛ َب  عميٌ  شاااامٌل للرَّ 

 كاَ فيصاااااااااَبحان يف مشااااااااااعره مها نقطة ار  ،وميتزجان يف نهساااااااااه ،هللا حببِ  رساااااااااوله
 والسُّلوكيَّة كلِ ها كذلك . ،وحمور احلركة الشُّعورية ،لِ هااملشاعر ك

حااابااة بيااة هو مهتاااح الرتَّ  كااان هااذا احلاابُّ الاا ذي َرَّك الرَّعياال األوَّل من الصااااااااااااااَّ
َها، ونقطة ار كاإلساااااااااالميَّة لقد َصااااااااال لعثمان  ،(1)ومنطلقها ال ذي  نطل  منه ،ا

حابة بربكة صاااااااحَبتهم لرساااااااول هللا ى يديه هم علو ربيت ،)ملسو هيلع هللا ىلص(رضاااااااي هللا عنه وللصاااااااَّ
 ،ملسو هيلع هللا ىلص()، ولقد  تلمذ عثمان رضاااي هللا عنه على يدي رساااول هللاأَواٌل إميانيٌَّة عاليةٌ 

نااَّة النََّبويااَّة قااال  ،يااة النُّهوُو زك ،وأَكااا  التِ الِو ،فتعلَّم منااه القران الكرمي، والسااااااااااااااُّ
ُ اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُ ﴿ : عاىل اَلل  وا ِمْن قَاَْبُل لَ َلَقْد َمنَّ احَّ   ُمَِبني    ِهي ضااااااااااااااَ

 .[ 164 :آل عمران ]

َمته لرساااااااااااول هللا رص على التَبحُّر يف اهلدي النََّبويِ  الكرمي خالل مال  ملسو هيلع هللا ىلص()َو
ربة   ،وقد أمدَّ ه  لك املعايشاااة خبربِ   ،وسااالمه ،يف ًزوا ه راية  ب ،َو ، شاااؤون احلربَو

                                                           
 ( . 35،  34منهج التَّربية اإلسالميَّة ، لمحمد قطب ، ص)  (1)
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را زها ،ومعرفة  بطَبا ع النُّهوُ ِبذن هللا  عاىل  -هحا  القاَمة ساانَبنيِ  ويف الصااَّ  ،ًو
ياساااايَّة ،مواقهه يف املياَين ا هاَيَّة - اَيَّة مع رسااااول واَلقتصاااا ،واَلجتماعيَّة ،والسااااِ 
 يف العهد املدنِ  . )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا

 :عثمان رضي هللا عنه يف ميادين اجلهاد مع رسول هللا :أولا 

، ولة اإلسااالميَّةَعا م الدَّ  ثَبيتبعد اسااتقراره ابملدينة يف   )ملسو هيلع هللا ىلص(شاارع رسااول هللا
فكان  ،فكلُّ مهاجري   يتَّخذ أخامل له من األنصاااار ،واألنصاااار ،فاخى بني املهاجرين
 ،املسجد )ملسو هيلع هللا ىلص(، مثَّ أقا  النَّبُّ (1)ان يف املؤاخاِ أوُ بن اثبتنصيب عثمان بن عهَّ 

راَي ،وأبر  املعاااهاادِ مع اليهَو ، َي ِ اواهتمَّ ابلَبناااء اَلقتصااااااااااااااا ،وباادأ  َركااة السااااااااااااااَّ
بويِ  يف اجملتمع ا ااديااد ،والتَّعليمي ِ  ه من أعماادِ وكااان عثمااان رضااااااااااااااي هللا عناا ،والرتَّ

ها إَل ملشاااااهد كلَّ وشااااهد ا ،أو رأي   ،أو مال   ،فلم يَبخل دشااااورِ   ،الدَّولة اإلسااااالميَّة
 .(2)ًزِو بدر

 :عثمان وغزوة بدر -1

يدِ  َوجة عثمان الساااااااااَّ ول رقيَّة بنت رساااااااااملَّا خرج املسااااااااالمون لغزِو بدر كانت 
ساااااول يف الوقت ال ذي َعا فيه ر  ،ولزمت الهراش ،مريضاااااةمل در  احلصاااااَبة )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا
للخروج ملالقاِ القافلة، وسااااارع عثمان رضااااي هللا عنه للخروج مع رسااااول  )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا
 ،إَل أنَّه  لقَّى أمرامل ابلَبقاء إىل جانب رقيَّة رضااااااااااااااي هللا عنها لتمريضااااااااااااااها ،)ملسو هيلع هللا ىلص(هللا

ٍ  راضااااااااية  وامتثل هلذا األمر  ابِر الطَّاهِر رُقيَّ  ،بنه َوجته الصااااااااَّ ة ابنة وبقي إىل جوار 

                                                           
 ( . 40األمين ذو النُّورين ، ص)  (1)
اشدون ، عبد الوهاب النَّجار ، ص)  (2)  ( . 269الخلفاء الرَّ
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ضااااي كانت رقيَّة ر   ،وطاف هبا شااااَبْ املو  ،؛ إذ اشااااتد هبا املر  )ملسو هيلع هللا ىلص(رسااااول هللا
ورؤية أختها  ،وهي  تلهَّ  لرؤية أبيها ال ذي خرج إىل بدر   ،هللا عنها ََو أبنهاسها

احلزن ل َموعه، و يرنو إليها من خال َينب يف مكَّة، وجعل عثمان رضاااااااااااااي هللا عنه
امل وأنَّ حممَّد ،، ووََّعت نَبض احلياِ وهي  شااااااااااااهد أن َل إله إَل هللا(1)يعتصاااااااااااار قلَبه

يث كان بَبدر  َ ،)ملسو هيلع هللا ىلص(وال  َر أابها رساااول هللا ،، وحلقت ابلرَّفي  األعلىهللارساااول 
ز  ه ِ فلم يشاااااااهد َفنها رضاااااااي هللا عنها وجُ  ،يُعلون كلمة هللا ،مع أصاااااااحابه الكرا 

َوجها عثمان وهو ،رقيَّة مثَّ َُمل جثماهنا الطَّاهر على األعناق  وقد سااااااااااااااار خلهه 
َِ الَبقيع ،َزينٌ  ة هناااااكََّتَّ إذا بلغاااات ا نااااا َموع  وقااااد اهنمر  ،؛ َفناااات رقيااااَّ

اب على قرب رقيَّة بنت رسول هللا ،املشيِ عني يما هم عا دون إذا وف ،)ملسو هيلع هللا ىلص(وسوِ ي الرتُّ
ر بساااالمة رساااول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(ل على انقة رساااول هللابزيد بن َارثة قد أقَب  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(يَبشاااِ 

 و لقَّى املسااااااااااالمون يف املدينة هذه األنَباء بوجوه   ،وأسااااااااااار أبطاهلم ،وقتل املشاااااااااااركني
ان ال ذي ال وكان من بني املسااتَبشاارين وجه عثم ،مسااتَبشاارِ  بنصاار هللا لعَباَه املؤمنني

 يستطع أن خيهي اَلمه لهقده رقيَّة رضي هللا عنها .

ِ الرسااااااااااااولو   ،علم بوفاِ رقيَّة رضااااااااااااي هللا عنها فخرج إىل الَبقيع )ملسو هيلع هللا ىلص(بعد عَو
 . (2)لغهرانووق  على قرب ابنته يدعو هلا اب

ٍ  منه أو  ،ال يكن عثمان بن عهَّان رضااااااااااااااي هللا عنه ُمَّن َّتلَّهوا عن بدر  لتقاع
ال فهو  ،هروب  ينشااااااده كما يزعم أصااااااحاب األهواء ُمَّن طعن عليه بتغيَُّبه عن بدر  

َه أهل بدر يف شاااااااهَو بدر   )ملسو هيلع هللا ىلص(يقصاااااااد  الهة الرَّساااااااول ؛ ألنَّ الهضااااااال ال ذي َا

                                                           
 ( . 504 - 491عة ، ص) نساء أهل البيت ، أحمد خليل جم (1)
 ( . 20دماء على قميص عثمان بن عفَّان رضي هللا عنه ، ص)  (2)
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َه عثمان رضاااااااي هللا عنه ،طاعةمل للرَّساااااااول من خرج َيث خرج في ،ومتابعةمل له ؛ َا
لرسااول هللا  فكان يف أجلِ  فر   لطاعته ،للقيا  على ابنته )ملسو هيلع هللا ىلص(مع رسااول هللا فرََّه
 ،والهضاااال ،فشاااااركهم يف الغنيمة ،وأجره ،هوقد ضاااارب له بسااااهم ،بتخلُّهه عن بدر  
 ،، فعن عثمان بن عَبد هللا بن موهب  (1)ورسااااااااااوله وانقياَه هلما ،ته هللواألجر لطاع

 ،َيبن عمر ! إن ِ سااااا لك عن شاااايء   :جاء رجٌل من مصاااار َ َّ الَبيت فقال :قال
ثين أنشاااااااااااااادك هللا حبرمة هذا الَبيت ! هل  علم أنَّ عثمان  غيَّب عن بدر   لم ففحدِ 

 :يشهدها ؟ فقال

فمرضاات  ،ملسو هيلع هللا ىلص()ولكن أمَّا  غيَُّبه عن بدر  فإنَّه كانت حتته بنت رسااول هللا ،نعم
.  (2)وساااهمه ،أجر رجل  شاااهد بدرامل لك  :)ملسو هيلع هللا ىلص(رضاااي هللا عنها فقال له رساااول هللا

ر  ؛ فقد أمَّا يو  بد :وعن أيب وا ل  عن عثمان بن عهَّان رضااااااااااااااي هللا عنه أنَّه قال
َا د ،رسول هللاَّتلَّهت على بنت  ِ يف وقد ضرب رسول هللا يل فيها بسهم . وقال 

. وقد ُعدَّ  (3)فيها بساااااااهم  ؛ فقد شاااااااهد )ملسو هيلع هللا ىلص(ومن ضااااااارب له رساااااااول هللا :َديثه
 . (4)ه من الَبدريِ ني ابَل  ِهاقعثمان رضي هللا عن

 :وغزوة أحد   ،عثمان -2

 ،عركااةل املالنَّصاااااااااااااار للمساااااااااااااالمني يف أوَّ  -عزَّ وجاالَّ  -يف ًزِو أَااد  منْ هللا 
 شااكَّ وكانت اهلزمية َل ،وأخذ  ساايوف املساالمني  عمل عملها يف رقاب املشااركني

وال يقدر أٌَد أن يدنو من  ،وقُتل أصااااااااااااااحاب لواء املشااااااااااااااركني واَدامل واَدامل  ،فيها
                                                           

افضة ، لألصبهاني ، ص)  :كتاب (1) دُّ على الرَّ  ( . 302اإلمامة والرَّ
 ( . 3698البخاري رقم )  (2)
افضة ، ص)  (3) دُّ على الرَّ  ( . 304اإلمامة والرَّ
 ( . 47لصادق عرجون ، ص)  عثمان بن عفان رضي هللا عنه ، (4)
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ُ   ،واهنز  املشاااااااااااااركون ،اللِ واء ويضاااااااااااااربن  ،وولولت النِ ساااااااااااااِو بعد أن كنَّ يغنِ ني حبما
نَّ .. وانصاااارفن مذعورا   إىل ا َبل كاشااااها   ساااايقاهن ،فوففألقني ابلدُّ  ،ابلدُّفوف

بِ  أنَّ الرُّماِ ال ذين أوكل إليهم النَّ  :وكان سَبب ذلك ،ولكن مال ميزان املعركة فجأمل 
 َل يغاَرونه مهما كانت نتيجة املعركة قد َّتلَّوا إَل قليالمل  ،مكاانمل على سااااااااااهْ ا َبل

انتهز ون الغنا م ملَّا نظروا املسلمني جيمعوهنا، و عن أماكنهم، ونزلوا إىل السَّاَة يطلَب
قلَّة من و  ،خالد بن الوليد قا د سالح الهرسان القرشيِ  فرصة خلوِ  ا َبل من الرُّماِ

معهم أمريهم فقتلوا بقيَّة الرُّماِ و  ،، ومعه عكرمة بن أيب جهلفكرَّ ابخليل ،به منهم
ويف ًهلااة  ،وطااا هااٌة قليلااٌة معااهعَبااد هللا بن جَبري رضااااااااااااااي هللا عنااه الاا ذي ثَباات هو 

وا فيهم فأعمل ،معه عليهم وأثناء انشاااااااااااااغاهلم ابلغنا م أطَب  خالٌد ومن ،املسااااااااااااالمني
إىل  واهنزمت طا هٌة من املساالمني ،، فاضااطرب أمر املساالمني اضااطراابمل شااديدامل القتل

 وفرقٌة صاااااااااااااااروا ،وال يرجعوا ََّتَّ انهضَّ القتال ،قرب املدينة منهم عثمان بن عهَّان
 . ملسو هيلع هللا ىلص()، وفرقٌة ثَبتت مع النَّب ِ قد قتل )ملسو هيلع هللا ىلص(أن النَّبَّ  :مسعواَيارى ملَّا 

ا الهرقة ال يت اهنزمت ، ى إىل يو  القيامةلفلقد أنزل هللا فيها قراانمل يُت ،وفرَّ  ،أمَّ
َا اْستَاَزهلَُّ ﴿ :قال  عاىل  الشَّْيطَاُن بَبَاْعِض مُ ِإنَّ الَِّذيَن  َاَولَّْوا ِمْنُكْم يَاْوَ  اْلتَاَقى اْ َْمَعاِن ِإمنَّ

ِليٌم   ََ ًَُهوٌر  ُهْم ِإنَّ احََّ  ُ َعناْ  [ . 155 :آل عمران]  َما َكَسَُبوا َوَلَقْد َعَها احَّ

فلم يروا من  ،ًري أنَّ أصااااااااااااااحااااب األهواء َل يرون إَل ماااا هتوى أنهسااااااااااااااهم 
 من نيإَل عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه فكانوا يتَّهمونه َون سااااااااااااااا ر املرتاجع ،املرتاجعني
حابة د،الصااااااااَّ ، وبعد أن عها هللا عن (1)ه ؟ ولو فعل ؛ خلاطر بنهسااااااااهوهل يَبقى َو

                                                           
 ( . 49األمين ذو النُّورين ، ص)  (1)
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ٌْ جلي   ،املرتاجعني د وَل ًمو  . فال مؤاخااذِ بعاا ،َل لَبٍ فيااه ،فاااحلكم واضاااااااااااااا
أنَّ هللا عها عنه بنصِ  القران  :فيكهي (1)ثمان بن عهان رضي هللا عنه ذلك على ع

يا ه ا هاَية دجموعه ،الكرمي  ا  شهد له على شجاعته رضي هللا عنه .َو

 :يف غزوة غطفان ) ذي إمر ( -3

ة فخرجوا يف أربعمن ،ًطهان املساااااااااااااالمني للخروج إىل )ملسو هيلع هللا ىلص(ندب رسااااااااااااااول هللا
 واسااتخل  على املدينة عثمان بن عهَّان رضااي هللا عنه ،، ومعهم بعض ا ياَرجل  

ة، فأَخل ن بين ثعلَبفأصاب املسلمون رجالمل منهم )بذي الُقصَّة( يقال له: جَبار م
ريك ؛ لن يالقوك، ملَّا مسعوا دسااااااا :وقال ،، فأخربه ِمْن َخربهم)ملسو هيلع هللا ىلص(على رساااااااول هللا

 ،إىل اإلساااااااااال  )ملسو هيلع هللا ىلص(فدعاه رساااااااااول هللا ،وأان ساااااااااا ر معك ،هربوا يف رؤوُ ا َبال
مثَّ أقَبل  ،أَدامل  )ملسو هيلع هللا ىلص(وال يالق رسااول هللا ،إىل بالل   )ملسو هيلع هللا ىلص(وضاامَّه رسااول هللا ،فأساالم

 .(2)انت ًيَبته إَدى عشِر ليلةمل وك ، املدينة وال يلَ  كيدامل إىل )ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا

 :يف غزوة ذات الرِّقاع -4

، ينةثعلَبة وأمنار يريدون ًزو املدأنَّ مجعامل من ًطهان من  :)ملسو هيلع هللا ىلص(بلغ رسااول هللا
قد  ()ملسو هيلع هللا ىلصوكان رساااااااااااااول هللا ،فخرج يف أربعمنة  من أصاااااااااااااحابه ؛ ََّتَّ قد  صااااااااااااارارامل 

ًهريامل  ولقي املساااااااالمون مجعامل  ،مان بن عهَّاناسااااااااتخل  على املدينة قَبل خروجه عث
وقااد خاااف النااَّاُ بعضااااااااااااااهم  ،وال يكن بينهم َربٌ  ،و قااارب النااَّاُ ،من ًطهااان

وقد  ،لنَّاُمثَّ انصاارف اب ،ابلنَّاُ صااالِ اخلوف )ملسو هيلع هللا ىلص(ََّتَّ صاالَّى رسااول هللا ،بعضااامل 

                                                           
 ( . 32ذو النُّورين مع النَّبي  )ص( ، د . عاطف لماضة ، ص)  (1)
وض األنف )  (2)  ( . 35،  2/34( . والطَّبقات ، البن سعد )  3/137الرَّ
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 . (1)عن املدينة مخسة عشر يومامل  ًاب

 :يف بيعة الرِّضوان -5

روِر إرسااااااال مَبعوث  خاص    )ملسو هيلع هللا ىلص(سااااااول هللاعندما نزل ر  احلديَبية رأى من الضااااااَّ
لميَّة بعد  الرًََّبة يف القتال ،من جانَبه إىل قريش رصااااااااه  ،يَبلغهم فيها نواَيه السااااااااِ  َو

ِ إىل املدينة ،ومن مثَّ أَاء مناساااااااااااك العمِر ،على اَرتا  املقدَّساااااااااااا  وقع ف ،والعَو
ي(  قريش ) خراش بن أميَّة اخلزاعإىل )ملسو هيلع هللا ىلص(اَلختيار على أن يكون مَبعوث الرَّسول

ا َخاال مكااة عقر  بااه قريش ،()الثَّعلااب  :وَملااه على مجاال يقااال لااه وأراَوا  ،فلمااَّ
، وأخربه )ملسو هيلع هللا ىلص(راش بن أميَّة إىل رسااااااااول هللافعاَ خ ،فمنعهم األَابيش ،قتل خراش

ساااالة أن يرسااال ساااهريامل اخر بتَبليغ قريش  ر  )ملسو هيلع هللا ىلص(فأراَ رساااول هللا ،دا صااانعت قريش
 ، فاعتذر(2)ة األمر على عمر بن اخلطابووقع اَلختيار يف بداي ،)ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا

ث أن يَبع )ملسو هيلع هللا ىلص(وأشااااااار على رسااااااول هللا ،عن الذَّهاب إليهم )ملسو هيلع هللا ىلص(لرسااااااول هللا
َامل ابحلجَّة الواضاااااااااااحة ،(3)عثمان مكانه  ،وعر  عمر رضاااااااااااي هللا عنه رأيه هذا معزَّ

ي ،وهي ضاااااااروِر  وافر احلماية ملن خيال؛ هؤَلء األعداء ن ث إنَّ هذا األمر ال يكَو
بعثمان رضااااي  ملسو هيلع هللا ىلص()متحقِ قامل ابلنِ سااااَبة إىل عمر رضااااي هللا عنه فقد أشااااار على النَّب ِ 

، (4))ملسو هيلع هللا ىلص(ول هللا يَبلِ غ رسالة رسََّت ،هللا عنه ألنَّ له قَبيلةمل حتميه من أذى املشركني
وليٍ  ،قد عرفت عداوي هلا ،إن ِ أخاف قريشامل على نهسي:)ملسو هيلع هللا ىلص(وقال لرسول هللا

                                                           
 ( . 53،  52األمين ذو النُّورين ، ص)  (1)
 ( . 83ارس ، ص) غزوة الحديبية ألبي ف (2)
 ( . 2/600المغازي )  (3)
 المصدر السَّابق نفسه . (4)
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. فلم  (1)َي رساااااااااااااول هللا ! َخلت عليهموإن أََبَبت  ،هبا من بين عدي   من مينعين
ولكن أَلُّك َي رساااول هللا ! على رجل  أعزَّ  :قال عمر ،شاااينامل  )ملسو هيلع هللا ىلص(يقل رساااول هللا

عثمان  ملسو هيلع هللا ىلص()عثمان بن عهَّان . فدعا رسااااول هللا :وأمنع ،وأكثر عشااااريمل  ،دكَّة مين
ا جننا  ،فخربهم أانَّ ال أن  لقتال أَد  اذهب إىل قريش  :رضاااااااااااااي هللا عنه فقال وإمنَّ

رج عثمان وننصاااااااااارف . فخ ،ننحره ،معنا اهلديُ  ،معظِ مني حلرمته ،َوَّارامل هلذا الَبيت
أين  ريد ؟  :فقالوا ،فوجد قريشاااامل هناك ،(2)بلدحبن عهَّان رضاااي هللا عنه ََّتَّ أ ى 

خلون يف  د ،إلسااااااااااال وإىل ا ،يدعوكم إىل هللا ،إليكم )ملسو هيلع هللا ىلص(بعثين رسااااااااااول هللا :قال
ةمل  ه ،فاااإنَّ هللا مظهر َيناااه ،َين هللا كاااافاااَّ لي هاااذا مناااه وأخرى:  كهُّون وي ،ومعزُّ نَبياااِ 

م ،ًريكم د ؛ فاااذلاااك ماااا أَر ٌد كنتم ابخلياااار أن  ،فاااإن ظهروا دحماااَّ وإن ظهر حمماااَّ
اُ ااادخلوا في رب قاااد إنَّ احل ،، وأنتم وافرون جاااامُّونأو  قاااا لوا ،ماااا َخااال فياااه الناااَّ

ا َل فياااأ يهم دااا ،وأذهَبااات ابألمااااثااال منكم ... فجعااال عثماااان يكلِ مهم ،كمهنكت
 ،مل وَل َخلهاا عليناا عنو  ،وَل كاان هاذا أبادامل  ،قاد مسعناا ماا  قول :ويقولون ،يريادون

 أنَّه َل يصاااااال إلينا . فقا  إليهم أابن بن سااااااعيد ابن ،فأخربه ،فارجع إىل صاااااااََبك
ََّب به ،العاص ُ  ك ،عن َاجتكَل  قصااااااااار  :وقال ،وأجاره ،فر ان مثَّ نزل عن فر
رج ،عليه فه وراءه ،فحمل عثمان على السااَّ ى أشاارافهم فأ  ،فدخل عثمان مكَّة ،وَر

ريهم ُمن لقي بَبلد ،وصااااااااااااااهوان بن أميَّة ،أاب سااااااااااااااهيان بن َرب :رجالمل رجالمل   ،هًو
 . (3)دامل دامل َل يدخلها علينا أبإنَّ حمم :فجعلوا يرَُّون عليه ،ومنهم من حلقي دكَّة

وقا   ،(4)فأَّب ،عنه أن يطوف ابلَبيتوعر  املشاااركون على عثمان رضاااي هللا 
                                                           

 مكان قريب من مكَّة . (1)
يرة النَّبويَّة البن هشام) 3/290زاد المعاد )  (2)  ( . 3/344( . والس ِّ
 ( . 3/290زاد المعاد )  (3)
 ( . 3/290المصدر السَّابق نفسه )  (4)
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 ،رهم بقرب الهرجوبشااَّ  ،إىل املسااتضااعهني دكَّة )ملسو هيلع هللا ىلص(عثمان بتَبليغ رسااالة رسااول هللا
ى اقرأ عل :جاء فيها )ملسو هيلع هللا ىلص(، وأخذ منهم رسااااااااالةمل شااااااااههيَّة إىل رسااااااااول هللا(1)واملخرج

ال  )ملسو هيلع هللا ىلص(رساااااااول هللا له بطن َر على أن يدخي أنزله ابحلديَبية لقاإنَّ ال ذ ،منَّا الساااااااَّ
ساااول هللا فدعا ر  ،أنَّ عثمان قتل :مهاَها ،و سااارَّبت شاااا عة إىل املسااالمني ،(2)مكَّة

حابة وابيعوه صاااَّ فاساااتجاب ال ،ومناجزهتم ،أصاااحابه إىل مَبايعته على قتال املشاااركني
الَبيعة كانت  نَّ أ ،، ويف رواية  (4)وذلك لنهاقه ،دِ  بن قيٍسااااااااوى ا  ،(3)على املو 
رب وَل  عار  يف ذلك ؛ ألنَّ املَبايعة  ،(6)على عد  الهرار :، ويف رواية  (5)على الصااااااَّ

ان ، وكان أوَّل من ابيعه على ذلك أبو سن(7)وعد  الهرار ،الصَّرب :على املو   عين
ابيعه سلمة و  ،اُ بعده يَبايعون على بيعتهفخرج النَّ  ،(8)عَبد هللا بن وهب األسدي

 )ملسو هيلع هللا ىلص(، وقاال النَّبُّ (9)واخر ،وأوسااااااااااااااطهم ،، يف أوَّل النااُمرَّا كوع ثالث بن األ
حابة (10)عثمان ( فضااااااااارب هبا على يده) هذه يد  :بيده اليمو ، وكان عدَ الصاااااااااَّ

ِر ألهامل وأربعمنة صحايب   ال ذين أخذ منهم الرَّسول املَبايعة حتت الشَّج
(11) . 

نصوص    وورد فضلهم يف ،ضوانوقد حتدَّث القران الكرمي عن أهل بيعة الرِّ 
 :منها ،واألحاديث النَّبويَّة ،كثرية  من الايت القرانيَّة

                                                           
 ( . 85) غزوة الحديبية ألبي فارس ، ص (1)
 ( . 4169البخاريُّ ، رقم الحديث )  (2)
يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر األصليَّة ، ص)  (3)  ( . 486الس ِّ
 ( . 4169البخاريُّ ، رقم )  (4)
 ( . 1856مسلم ، رقم )  (5)
يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر األصلية ، )  (6)  ( . 486الس ِّ
 المصدر السَّابق نفسه . (7)
 المصدر السَّابق نفسه . (8)
 ( . 3/291زاد المعاد )  (9)
يرة النَّبويَّة ، ص)  (10)  ( . 404صحيح الس ِّ
يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر األصلية ، ص)  (11)  ( . 482الس ِّ
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َ َيُد ا﴿ :قال هللا  عاىل -1 َا يُاَبايُِعوَن احَّ حَِّ فَاْوَق أَْيِديِهْم ِإنَّ الَِّذيَن يُاَبايُِعوَنَك ِإمنَّ
ِه َوَمْن أَ  َا يَاْنُكُث َعَلى نَاْهسااااااااااااِ يُاْؤ ِيِه َأْجرملا ْوَ  ِدَا َعاَهَد َعلَ َفَمْن َنَكَث فَِإمنَّ َ َفسااااااااااااَ ْيِه احَّ

 [ . 10 :]الفتح  َعِظيمملا  

رٌَج َوََل َعَلى﴿ :قااااال  عاااااىل -2 ََ رٌَج َوََل َعَلى اأَلْعرَِج  ََ ٍَ َعَلى اأَلْعَمى   لَْي
ََْرِي ِمنْ  وَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّا    رٌَج َوَمْن ُيِطِع احََّ َوَرسااااااااااااااُ ََ ِتَها اأَلهْنَاُر َوَمْن حتَْ  اْلَمرِيِض 

ا  َذاابمل أَلِيماامل بااُْه عااَ ذِ  َي احَُّ َعِن اْلُمْؤِمِننَي ِإذْ  يَاتَاَولَّ يُاعااَ ْد َرضااااااااااااااِ َت َلقااَ  يُاَبااَايُِعوناَاَك حتااَْ
  [18 -17تح:]الف  رِيَبملاقَ  الشََّجَرِِ فَاَعِلَم َما يف قُاُلوهِبِْم فَأَنْاَزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأاَثهَبُْم فَاْتحملا

و  ي )ملسو هيلع هللا ىلص(قااال جااابر بن عَبااد هللا رضااااااااااااااي هللا عنااه قااال لنااا رسااااااااااااااول هللا - 3
صااااااار ألريتكم بولو كنت أ ،وكنَّا ألهامل وأربعمنة  « أنتم خري أهل األر  »  :احلديَبية

جر جِر(1)موضااع الشااَّ ٌْ يف فضاال أصااحاب الشااَّ  فقد كان من ،. هذا احلديث صااري
ك به بعض ال ،ملدينةواب ،املسااالمني إذ ذاك مجاعٌة دكَّة يعة يف شاااِ  وبغريمها ... و ساااَّ
ن ابيع وُم ،؛ ألنَّ عليامل كان من مجلة من خوطب بذلك هضااااااااايل علي   على عثمان

جِر ك ابطٌل ؛ ألنَّ النَّب ِ  ،وكان عثمان َيننذ  ًا َبامل  ،حتت الشااااااَّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(وهذا التمسااااااُّ
إىل احلديث  يقصااااااااااااد يفوال  ،ابيع عنه، فاسااااااااااااتوى معهم عثمان يف اخلرييَّة املذكوِر

 .(2) هضيل بعضهم على بعض  

اختصاصه  :منها ،ويف احلديَبية ذكر ا بُّ الطَّربيُّ اختصاص عثمان بعدَِّ أمور  
حااابااة  ،ا اابٌ وعثمااان ًاا ،ِبقااامااة يااد النَّبِ  الكرميااة مقااا  يااد عثمااان ملااَّا ابيع الصااااااااااااااَّ

وذكر  ،لمنين املسااإىل من دكَّة أسااريامل م )ملسو هيلع هللا ىلص(واختصاااصااه بتَبليغ رسااالة رسااول هللا
                                                           

 ( .3/1485مسلٌم )  (1)
 ( . 7/443فتح الباري )  (2)
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، فعن (1)الر ِساااااااالة ا أرساااااااله يف  لكشاااااااهاَِ النَّبِ  لعثمان دوافقته يف  رك الطَّواف ملَّ 
 ،ابيع عثمان إَدى يديه على األخرى )ملسو هيلع هللا ىلص(أنَّ النَّبَّ  :إَيُ بن ساااااااااااااالمة عن أبيه

لو »  :)ملسو هيلع هللا ىلص(فقااال النَّب ِ  ،هنينااامل أليب عَبااد هللا الطَّواف ابلَبياات امنااامل  :فقااال الناااُ
 .(2)«كذا ما طاف ََّتَّ أطوف   كثم

م عثمان ظلمامل أبنَّه ال يَبايع رساااول هللا وكان متغيِ َبامل  ،نبيعة الرِ ضاااوا )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد اهتُّ
قت بعثمان يف أَضااااااااااااااان فتنة  أريد هبا  اما  ال يت أُلصااااااااااااااِ عنها ! ! فهذه من اَلهتِ 

،  ن، وسيأي  هصيل ذلك ِبذن هللا  عاىل. وع(3) قويض أركان اخلالفة خاصَّةمل   ٍ أن
 بَبيعة الرِ ضاااااوان كان عثمان بن عهَّان بعثه رساااااول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(قال: ملَّا أمر رساااااول هللا

ة اجة رساااااااااااااا ،إنَّ عثمان يف َاجة هللا :فقال ،فَبايعه النَّاُ ،إىل أهل مكَّ  ،ولهَو
امل من ن خري لعثما )ملسو هيلع هللا ىلص(فضاااااااااارب ِبَدى يديه على األر  فكانت يد رسااااااااااول هللا

 .(4)أيديهم ألنهسهم

 :مان بن عفَّان يف عبد هللا بن أيب السَّرح يف فتح مكَّةشفاعة عث -6

رح عندملَّا كان يو  فتْ مكَّة اختَبأ عَبد هللا بن سااااااااعد بن  عثمان بن  أيب السااااااااَّ
 ، ! ابيع عَبد هللاَي رساااااااااول هللا :فقال ،)ملسو هيلع هللا ىلص(، فجاء به ََّتَّ أوقهه على النَّب ِ عهَّان

مثَّ أقَباال على  ،َبااايعااه بعااد ثالث  ف ،كاالُّ ذلااك أيَّب  ،، فنظر إليااه ثالاثمل فرفع رأسااااااااااااااااه
أما كان فيكم رجٌل رشيٌد يقو  إىل هذا َيث ران كههت يدي : » الصَّحابة فقال

! أَل أومأ   كما ندري َي رسااااااااول هللا ما يف نهساااااااا :فقالوا« فيقتله ؟  ،عن بيعته
                                                           

ياض النَّضرة في مناقب العشرة ، ص)  (1)  ( . 149،  490الر ِّ
 ( وفي سنده ضعٌف . 491المصدر السَّابق نفسه ، )  (2)
 ( . 32ذو النُّورين مع النَّبي  )ص( ، ص)  (3)
الحين ) (4)  ( . 3702(، إسناده ضعيف ، والحديث صحيٌح . سنن التُّرمذي رقم ) 1/181سير السَّلف الصَّ
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 وجاء يف ،(1)«له خا نة األعني  إنَّه َل ينَبغي لنب   أن يكون: » إلينا بعينك ؟ قال
اقتلوهم؛ »  :الوق ،ملَّا كان يو  فتْ مكَّة أمَّن رسااول هللا النَّاُ إَل أربعة نهر :رواية  

ن  بوعَبااد هللا ،عكرمااة بن أيب جهاال« وإن وجااد وهم متعلِ قني أبسااااااااااااااتااار الكعَبااة 
َبابة ،خطل ٍُ بن صاااااُ ومقي

رح، وعَبد هللا بن ساااااعد بن أيب ا(2) فأمَّا عَبد هللا  ،(3)لساااااَّ
 ،ثفاساااااااااتَب  إليه ساااااااااعيد بن َار  ،متعلِ   أبساااااااااتار الكعَبة بن خطل ؛ فأَرك وهو

 فقتله . ،وكان أشبَّ الرَّجلني ،فسَب  سعيٌد عمارامل  ،وعمَّار بن َيسر

ٌْ عاصااااااااااااا وأمَّا عكرمة ؛ فركب يف الَبحر فأصاااااااااااااابتهم ر   فقال أصاااااااااااااحاب ،ي
هينة وهللا لنن  :مةفقال عكر  ،: أخلصاااوا فإنَّ اهلتكم َل  غين عنكم شاااينامل ها هناالساااَّ

ك عليَّ عهااٌد إن ال لُهمَّ لاا ،ال ينجِ ين يف الَبحر إَل اإلخالص َل ينجِ ين يف الرب ًريه
ألجدنَّه َعُهو امل  و  ،أنت عافيتين ُمَّا أان فيه أن اي حممدامل ؛ ََّتَّ أضااااااااااااااع يدي يف يده

رح ؛ فإنَّه اختَبأ عند  ،وأسااااااااالم ،كرميامل ! فجاء وأمَّا عَبد هللا بن ساااااااااعد بن أيب الساااااااااَّ
لى فلمَّا َعا رسول هللا النَّاُ إىل الَبيعة ؛ جاء به ؛ ََّتَّ أوقهه ع ،هَّانعثمان بن ع

 .(4)ذكر الَباقي كما مرَّ معنامثَّ  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(النَّب ِ 

  ُ كان عَبد هللا بن ساااااااااااااعد بن أيب سااااااااااااارح يكتب   :قال ،وعن عَبد هللا بن عَبَّا
َلَّه الشَّيطان ،)ملسو هيلع هللا ىلص(لرسول هللا أن يقتل  ملسو هيلع هللا ىلص()فأمر به رسول هللا ،فلح  ابلكهَّار ،فأ
. وذكر ابن إساااحاق ساااَبب  (5)فأجاره رساااول هللا ،عثمان فاساااتجار له ،يو  الهتْ

ا أمر رسااول هللا :فقال ،وشااهاعة عثمان فيه ،أمر رسااول هللا بقتل سااعد    بقتله ؛ وإمنَّ
                                                           

سول )ص( ، ص)  (1) ارم المسلول على شاتم الرَّ  ( . 109الصَّ
 ( . 79أضواء البيان في تاريخ القران ، لصابر أبي سليمان ، ص)  (2)
 المصدر السَّابق نفسه . (3)
 ( . 80المصدر السابق نفسه ، ص)  (4)
 المصدر السابق نفسه . (5)
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ي )ملسو هيلع هللا ىلص(وكان يكتب لرساااول هللا ،ألنَّه كان قد أسااالم امل إىل فار دَّ مشاااركامل راجع ،الَو
َّتَّ أ ى به رسااااول َ ،فغيََّبه ،وكان أخاه للرَّضاااااعة ،ان بن عهَّانفهرَّ إىل عثم ،قريش
ُُ  )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا مثَّ  :فاسااااااااااااتأمن له . قال ابن هشااااااااااااا  ،وأهُل مكَّة ،بعد أن اطمأنَّ النَّا

ان بعد عثمان بن عهَّ  مثَّ وَله ،فوَله عمر بن اخلطَّاب بعض أعماله ،أساااااااااااااالم بعد
 .(1)عمر

 :غزوة تبوك -7

لمظامل جريِ  وىلَّ هرقل وجهه املتامر صااااااوب ا زيِر العربيَّة متيف العا  التَّاسااااااع اهل
َبة  شاااااريِر يف العدوان عليها وانتظار أمره  ،والتهامها . . وأمر قوَّا ه ابَلساااااتعداَ ،بًر

 ،لجهاَفناَى يف أصااااااااااحابه ابلتَّهيُّؤ ل )ملسو هيلع هللا ىلص(و رامت األنَباء إىل الرَّسااااااااااول ،ابلزََّ 
ي  َار امل يصااهر ا َبال فإن قاو   ،والعسااِر ،انت الَبالَ  عان ا دبوك ،وكان الصااَّ

حراء امللتهَب ،املساااااااااااااالمون ِبمياهنم وطأِ احلرِ  القا ل ة وخرجوا إىل ا هاَ فوق الصااااااااااااااَّ
 والنَّهقااا  ال يت يتطلََّبهااا ا هاااَ . . ؟ لقااد َضَّ  ،فمن أين هلم العتاااَ ،املتااأجِ جااة

منه إىل  لنِ سااااء ابحلليوساااارعت ا ،فأعطى كل  قدر وساااعه ،الرَّساااول على التَّربُّع يقدِ 
يسااااااااتعني به يف إعداَ ا يش .. بيد أنَّ التَّربعا  مجيَعها ال  كن  )ملسو هيلع هللا ىلص(رسااااااااول هللا

هوف إ )ملسو هيلع هللا ىلص(لتغين كثريامل أما  املتطلََّبا  للجيش الكَبري .. ونظر الرسااااااااااااول ىل الصااااااااااااُّ
« له ؟يغهر هللا و  ،من جيهز هؤَلء»  :الطَّويلة العريضة من ال ذين هتيَّؤوا للقتال وقال

هذا ؛ ََّتَّ ساااااااااارع إىل مغهرِ  من هللا  )ملسو هيلع هللا ىلص(وما كاَ عثمان يسااااااااامع نداء الرَّساااااااااول
وقا  رضي هللا  . (2)اء (وهكذا وجد  العسِر الضَّاًطة ) عثماهنا املعط ،ورضوان  

                                                           
يرة النَّبويَّة البن هشام)  (1)  ( . 58،  4/57الس ِّ
سول ، ص )  7/67فتح الباري )  (2) (  53لعشرة المبشرون بالجنَّة ، محمد صالح عوض ، ص) ( . وا 250( . وخلفاء الرَّ
. 
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 أو عقال  . ،، ََّتَّ ال يرتكه حباجة إىل خطا   عنه بتجهيز ا يش

عمنة  يش العسااااااِر يف ًزِو  َبوك  سااااااقدَّ  عثمان   :يقول ابن شااااااهاب  الزُّهريُّ 
يف جيش  وجاء عثمان إىل رسااااااول هللا ،وسااااااتني فرسااااااامل أمَّ هبا األل  ،وأربعني بعريامل 

العساااااِر بعشاااااِر اَلف َينار  صاااااَبَّها بني يديه، فجعل الرساااااول يقلِ َبها بيده، ويقول: 
 .-(1)مرَّ ني -« عمل بعد اليو ما ضر عثمان ما »

ذه يف اإلنهاق يف هصاااااااااااااااَب الِقْدح املعلَّى  لقد كان عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه
ثناااا عن نهقاااة عثماااان( 2)الغزِو  :َياااث قاااال ،، وهاااذا عَباااد الرََّمن بن ََبااااب حيااادِ 

 :فقال ،فقا  عثمان بن عهَّان ،وهو حيثُّ على جيش العساااااِر )ملسو هيلع هللا ىلص(شاااااهد  النَّبَّ 
على  مثَّ َضَّ  ،وأقتاهبا يف ساااااااااَبيل هللا ،َي رساااااااااول هللا ! عليَّ منتا بعري أبَالساااااااااها

 ،السااهاَي رسااول هللا ! عليَّ ثال نة بعري  أبَ :فقال ،فقا  عثمان بن عهان ،ا يش
ما على »  :ولويق ،فأان رأيت رسااااااااااااول هللا ينزل عن املنرب ،وأقتاهبا يف سااااااااااااَبيل هللا

. وعن عَبد (3)«عثمان ما عمل بعد هذه ! عثمان ماعمل بعد هذه ! ما على 
أبل   ملسو هيلع هللا ىلص()جاء عثمان بن عهَّان إىل النَّب ِ  :لالرَمن بن مسِر رضاااااااااي هللا عنهما قا

يقلِ َبها  )ملسو هيلع هللا ىلص(بُّ فجعل النَّ  :قال ،جيش العساااااااِر )ملسو هيلع هللا ىلص(َينار  يف ثوبه َني جهَّز النَّب ِ 
 . (4)يرَِ َها مرارامل « د اليو  ما ضرَّ ابن عهان ما عمل بع: » ويقول ،بيده

يد لألمَّة ا ديدِ ! ! وم على  ملسو هيلع هللا ىلص()ضاااااااااى الرَّساااااااااولإنَّه يَبدو وكأنَّه املموِ ل الَو
ََّتَّ وصااااااااااااالوا موطنامل يُدعى  َبوك يف منتصااااااااااااا  الطَّري  بني املدينة  ،رأُ جيشاااااااااااااه

                                                           
 ( . 26( . وصحيح التوثيق ، ص)  3785سنن الت ِّرمذي رقم )  (1)
يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر األصلية ، ص)  (2)  ( .615الس ِّ
 ( . 3700سنن الت ِّرمذي ، رقم )  (3)
 ( . 3702المصدر السَّابق نفسه ، رقم )  (4)
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مشاااا  رمل أبنَّ هرقل ال ذي كان يعد العدَِّ للزََّ  من  ،َو وهناك جاء ه األنَباء مَبشااااِ 
اَر َمشااااا  انفضاااااامل يديه من حماولته اليا ساااااة بعد أن  ،قد ثلم هللا عزمه ،َمشااااا  ًو

 ،ثمانورجع ا يش بكلِ  عتاَه ال ذي أمده به ع ،وأصاااااااااحابه إليه ،ب ِ علم خبروج النَّ 
اشااااااااه أن يهعل ! ! وقد ظلَّ كما كان  فهل اسااااااارتجع من ذلك شاااااااينامل ؟ كال .. َو

 من النَّب ِ 
ومزيدامل من  ،ذللَب عين جديدامل من ا )ملسو هيلع هللا ىلص(َومامل سااااااااااااااريع التَّلَبية لكلِ  إمياءِ 

 .(1)العطاء

 :ة يف املدينةمن حياته الجتماعيَّ  :اثنياا 

 :هـ 3زواجه من أمِّّ كلثوم سنة  -1

احلاكم  وَل يعرف هلا اسم إَل ما ذكره ،ُعرفت أ ُّ كلثو  رضي هللا عنها بكنيتها
 .(2)نهاامل من فاطمة رضي هللا عوهي أكرب سن   ،أنَّ امسها أميَّة :عن مصعب الزُّبريي

وأتميَّت  ،()ملسو هيلع هللا ىلصل هللاأتميَّ عثمان من رقيَّة بنت رسااااااو  :قال سااااااعيد بن املساااااايِ ب
َوجها هل لك يف َهصااااااااااااة ؟  :فقال ،فمرَّ عمر بعثمان ،َهصااااااااااااة بنت عمر من 

كر ذلااااك عمر وذ  ،يااااذكرهااااا فلم جيَبااااه )ملسو هيلع هللا ىلص(وكااااان عثمااااان قااااد مسع رسااااااااااااااول هللا
َو ِج عثمان : » فقال ،)ملسو هيلع هللا ىلص(للنَّب ِ  هل لك يف خري من ذلك؟ أ زوَّج َهصااااااااااااااة، وأ

أتميَّت َهصااااااة بنت عمر  :قال عمر :خاري ِ . ويف رواية الَب(3)«خريامل منها: أ َّ كلثو 
همي دينة . فتويف ِ يف امل ،وكان من أصاااحاب رساااول هللا ،من خنيٍ بن َذافة الساااَّ

                                                           
سول ، ص ) خلفا (1)  ( . 31( . والعشرة المبشرون بالجنَّة ،ص)  138ء الرَّ
 ( . 46،  45الدَّوحة النَّبويَّة الشَّريفة ، فاروق حمادة ، ص)  (2)
 ( . 1957( . واالثار ألبي يوسف ، رقم )  4/49مستدرك الحاكم )  (3)
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 :قال ،فعرضااااااااااااااات عليه َهصاااااااااااااااة بنت عمر ،أ يت عثمان بن عهَّان :فقال عمر
مثَّ  ،فلَبثت ليايلَ  ،ساااااااااأنظر يف أمري :فقال ،إن شااااااااانت أنكحتك َهصاااااااااة :فقلت
 دا يل أَل أ زوج يومي هذا .قد ب :فقال ،لقيين

ي  :قال عمر دِ  َوَّجتك َهصاااااة ب :تفقل ،فلقيت أاب بكر الصاااااِ  نت إن شااااانت 
فكنت عليه  ،فلم يرجع إيلَّ شاااينامل  ،، فصااامت أبو بكر الصااادي  رضاااي هللا عنهعمر

 ،هأنكحتها إَيَّ ف ،)ملسو هيلع هللا ىلص(مثَّ خطَبها رساااااااول هللا ،فلَبثت ليايلَ  ،أوجد مينِ  على عثمان
فلم أرجع  ،ليَّ َهصااااةلعلَّك وجد  عليَّ َني عرضاااات ع :فقال ،فلقيين أبو بكر
فإنَّه ال مينعين أن أرجع إليك فيما عرضاااااااااااااات  :نعم . قال :؟ قال عمرإليك شااااااااااااااينامل 

ل فلم أكن ألفشااي ساارَّ رسااو  ،أن رسااول هللا قد ذكرها :إَل أن ِ كنت علمت ،عليَّ 
 .(1) ركها رسول هللا ؛ قَبلتهاولو  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(هللا

َواج أ ِ  كلثو و روي أ ُّ امل ي  رضااااي هللا عنها خرب  دِ  يقة بنت الصااااِ  دِ    ؤمنني الصااااِ 
َوَّج النبُّ ابنته أ َّ كلثو  ؛ قال أل  أمي :من عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه فتقول »  :نملَّا 

 فهعلت« بني يديها ابلدُّفِ   (2)واخهقي ،فِ يها إىل عثمانوَ  ،هيِ ني ابنيت أ َّ كلثو 
ة ! كي  وجد  َي بُنيَّ »  :بعد الثَّالثة فدخل عليها فقال )ملسو هيلع هللا ىلص(، فجاءها النَّبُّ ذلك
 ملسو هيلع هللا ىلص()أنَّ النَّبَّ  :. وعن أيب هريِر رضااااااااااااي هللا عنه (3)خري بعل   :قالت« علك . ؟ ب

َوجك أنَّ هللا ق :َي عثمان ! هذا جربيل أخربن :فقال ،وق  عند ابب املسجد د 
ن اهلجِر وكان ذلك سنة ثالث  موعلى مثل صحَبتها .  ،أ َّ كلثو  دثل صداق رقيَّة

                                                           
 ( . 5122البخاريُّ ، كتاب الن ِّكاح ، رقم )  (1)
ك .اضطرب ،  :خفق (2)  وتحرَّ
يرة النَّبويَّة ، ألبي شهبة )  (3)  ( . 22( . ودماء على قميص عثمان ، ص)  2/231الس ِّ



54 
 

 . (1)وبو هبا يف مجاَى اَلخِر ،يف ربيع األوَّل ،النََّبويَّة

 :وفاة عبد هللا بن عثمان -2

ويف مجاَى األوىل سنة أربع من اهلجِر ما  عَبد هللا بن عثمان رضي هللا عنه 
 ،يهعل ملسو هيلع هللا ىلص()فصلَّى رسول هللا ،وهو ابن ستِ  سنني ،)ملسو هيلع هللا ىلص(من رقيَّة بنت رسول هللا
، وهذه حمنٌة عظيمٌة  عرَّ  هلا عثمان، وما أكثر ا ن (2)ونزل َهر ه والده عثمان

 يف َياِ الدُّعاِ إىل هللا  عاىل!

 :وفاة أمِّّ كلثوم رضي هللا عنها -3

وال  زل أ ُّ كلثو  عند عثمان رضي هللا عنه إىل أن  وفِ يت يف شعَبان سنة  سع 
لى وجلٍ ع ،)ملسو هيلع هللا ىلص(ى عليها رساااااااول هللاوصااااااالَّ  ،بساااااااَبب مر   نزل هبا ،من اهلجِر

 :قال ، جالسااااااااامل على قرب أ ِ  كلثو  )ملسو هيلع هللا ىلص(أنَّه رأى النَّبَّ  :قربها . وعن أنٍ بن مالك  
ال أبو فقاا« الليلااة ؟  هاال منكم رجااٌل ال يقااارف»  :فقااال ،فرأياات عينيااه  اادمعااان

  :تلقا ،. وعن ليلى بنت قان  الثَّقهيَّة(3)«فانزل يف قربها »  :ل، قاأان :طلحة
ل ما أعطاان فكان أوَّ  ،عند وفاهتا )ملسو هيلع هللا ىلص(كنت فيمن ًسَّل أ َّ كلثو  بنت رسول هللا

بعده يف الثَّوب   أَرجتمثَّ  ،مثَّ امللحهة ،مثَّ اخلمار ،مثَّ الدِ رع ،احلقو )ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا
ه ثوابمل ي ،ومعه كهنها ،عند الَباب )ملسو هيلع هللا ىلص(ورساااااول هللا :، قالتاَلخر  ،(4)ثوابمل  ناولنا إَيَّ

أسااااااااامة بن و  ،والهضاااااااال بن العَبَّاُ ،: أنَّ عليَّ بن أيب طالب  د ابن سااااااااعد  وجاء عن

                                                           
 ( وفيه عثمان بن خالد ، وهو ضعيٌف . 110سنن ابن ماجه رقم )  (1)
 ( . 22( . ودماء على قميص عثمان ، ص)  2/130الكامل ، البن األثير )  (2)
 ( . 1342)  البخاري ، كتاب الجنائز ، رقم (3)
 ( . 3157سنن أبي داود ، رقم )  (4)
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لتها هي أمساء بنت ،قد نزلوا يف َهرهتا مع أيب طلحة ،َيد    ،ُعميٍ وأنَّ ال يت ًسااااااااَّ
 . (1)لبوصهيَّة بنت عَبد املطَّ 

زن َزانمل عظيمامل على فراقه أل ِ  كلثو  ورأى  ،وقد أتثَّر عثمان رضااااااي هللا عنه َو
ا ويف وجهه َزٌن مل ،عثمان رضااااااااي هللا عنه وهو يسااااااااري منكساااااااارامل  )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا رسااااااااول
! وهذا  (2)«ٌة لزوَّجناكها َي عثمان لو كانت عندان اثلث»  :فدان منه وقال ،أصاااااابه

ليل وفاء عثمان لنَبيِ ه ،لعثمان )ملسو هيلع هللا ىلص(َليل َبِ  رساااااااااااااول هللا وفيه َليٌل  ،هو وقري  ،َو
 ، ما   فإنَّ قدر هللا ،  يف مثل هذا املوطنعلى نهي ما اعتاَه النَّاُ من التَّشاااااااااااااااؤ 

ََّ ألمرهوأمر   . (3)ه انفٌذ، وَل را

 :من مسامهته القتصاديَّة يف بناء الدَّولة :اثلثاا 

وكان  -عزَّ وجلَّ  -كان عثمان رضاااااي هللا عنه من األًنياء ال ذين أًناهم هللا 
عزَّ  -يف طاعة هللا ولكنَّه اسااااااااااتخد  هذه األموال  ،وأموال  طا لة   ،صاااااااااااَب َارِ  

َل خيشاااااااى و  ،ينه  ،وصاااااااار ساااااااَبَّاقامل لكلِ  خري   ،وما عنده ،وابتغاء مرضاااااااا ه -وجلَّ 
 :وُمَّا أنهقه رضي هللا عنه من نهقا ه الكثرِي على سَبيل املثال ما أيي ،الهقر

 :بئر رومة -1

وليٍ  ،أنَّ املاااء العااذب قلياالٌ  :املاادينااة املنوَِّر ؛ وجااد )ملسو هيلع هللا ىلص(عناادمااا قااد  النَّبُّ 
 ،رومة من يشاااااارتي»  :)ملسو هيلع هللا ىلص(فقال رسااااااول هللا ،ابملدينة ما يسااااااتعذب ًري بنر رومة

                                                           
 ( . 48( . والدَّوحة النَّبويَّة ، ص)  8/39الطبقات ، البن سعد )  (1)
وائد للهيثمي )  (2)  ( ، إسناده حسن لما له من شواهد . 9/83مجمع الزَّ
اشدون ، أعمال ، وأحداث ، د . أمين القضاة ، ص)  (3)  ( . 73الخلفاء الرَّ



56 
 

من »  :)ملسو هيلع هللا ىلص(. وقال (1)«ة ؟ فيجعل َلوه مع ََلء املسااااالمني خبري  له منها يف ا ن
 . (2)«هر بنر رومة فله ا نَّة َ

لمَّا قد  ف ،َل يشرب منها أَد إَل بثمن )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد كانت رومة قَبل قدو  النَّب ِ 
رومة،  :وكانت لرجل من بين ًهار عنٌي يقال هلا ،هاجرون املدينة اساااااااتنكروا املاءامل

َي  :فقال«  نة ؟  َبيعها بعني  يف ا»  :)ملسو هيلع هللا ىلص(فقال النَّبُّ  ،وكان يَبيع منها القربة دد   
ها وَل لعيايل ًريها . فَبلغ ذلك عثمان رضااي هللا عنه فاشاارتا ،رسااول هللا ! ليٍ يل

يها ما جعلت أَعل يل ف :فقال ،)ملسو هيلع هللا ىلص(مثَّ أ ى النَّبَّ  ،رهم  خبمسااااااااااااااة وثالثني أل  َ
كانت رومة رَِكيَّةمل   :وقيل ،(3)منيقد جعلتها للمساااااااااااااال :قال« نعم ! »  :له؟ قال

ي   يَبيع املساااااااالمني ماءها يِ  بعشااااااااري ،ليهَو ن فاشاااااااارتاها عثمان بن عهَّان من اليهَو
 . (4)وابن السََّبيل ،والهقري ،فجعلها للغين ِ  ،أل  َرهم  

 :توسعة املسجد النَّبويِّّ  -2

مسااااجده يف املدينة صااااار املساااالمون جيتمعون فيه  )ملسو هيلع هللا ىلص(بعد أن بو رسااااول هللا
لوا  اخلمٍ هم فيها ال يت ُيصاااااااادر إلي )ملسو هيلع هللا ىلص(وحيضااااااااروا خطب النَّب ِ  ،ليصاااااااالُّوا الصااااااااَّ

، مثَّ زوا وينطلقون منه إىل الغ ،ينهمويتعلَّمون يف املساااااااجد أمور َ ،ونواهيه ،أوامره
ب النَّبُّ  ،ولذلك ضااااااااااااااااق املسااااااااااااااجد ابلنَّاُ ،َون بعدهايعو  ض من بع )ملسو هيلع هللا ىلص(فًر

حابة أن يشاااااارتي بقعةمل  انب املسااااااجد  يتَّسااااااع ََّتَّ  ،يف املسااااااجد لكي  زاَ ،الصااااااَّ
ري  له منها املسااجد خبفيزيدها يف  ،من يشاارتي بقعة ال فالن»  :)ملسو هيلع هللا ىلص(، فقالألهله

                                                           
 ( . 2/766حيح النَّسائي ، لأللباني ) ص (1)
 ( معلقاً ، وهو صحيٌح لشواهده . 2778أخرجه البخاريُّ ، رقم )  (2)
 ( . 10/196تحفة األحوذي بشرح سنن الت ِّرمذي )  (3)
 ( . 231( . والحكمة في الدَّعوة إلى هللا ، ص)  5/408فتح الباري )  (4)
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خبمساااااة  (1)عنه من صااااالب مالهرضاااااي هللا  فاشااااارتاها عثمان بن عهَّان« ؟ يف ا نَّة
ع على  ،(2)مثَّ أضااااااايهت للمساااااااجد ،أو بعشااااااارين ألهامل  ،وعشااااااارين أل  َرهم   ووساااااااَّ

 . (3)رضي هللا عنه، وأرضاه ،املسلمني

 :وعثماهنا املعطاء ،العسرة -3

يل إىل ًزِو  َبوك َثَّ الصحابة األًنياء على  )ملسو هيلع هللا ىلص(عندما أراَ رسول هللا الرََّ
أنه  األموال ف ،لغزو الرُّو  )ملسو هيلع هللا ىلص(ل ذي أعدَّه رسول هللاالَبذل لتجهيز جيش العسِر ا

ه  أمَّا عثمان فقد أن ،كل  على َسااب طاقته وجهده  )ملسو هيلع هللا ىلص(من صااحابة رسااول هللا
وقد مَّ بياهنا عند َديثنا عن موقهه يف ًزِو  ،(4)عظيمة ال ينه  أٌَد مثلها نهقةمل 

  َبوك .

 

    

                                                           
 ( . 2921( ، رقم )  3/092صحيح سنن الت ِّرمذي لأللباني )  (1)
 ( . 2/766صحيح سنن النَّسائي )  (2)
 ( . 3/41أعالم المسلمين لخالد البيطار )  (3)
 ( . 231الحكمة في الدَّعوة إلى هللا ، ص)  (4)
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 انثمان بن عفَّ يف ع )ملسو هيلع هللا ىلص(ث الرسولمن أحادي:  املبحث الرَّابع

 :فيما ورد يف فضائله مع غريه :أولا 

 :افتح له وبشره ابجلنَّة على بلوى تصيبه -1

َيطان  يف َا ؛  من )ملسو هيلع هللا ىلص(كنت مع النَّب ِ   :عن أيب موسااى رضااي هللا عنه قال
« . ره اب نَّة وبشااااااااِ   ،افتْ له»  :)ملسو هيلع هللا ىلص(فقال النَّبُّ  ،فاسااااااااتهتْ ،فجاء رجل ،املدينة

ر ه دا قال رساااااااااااول هللا ،و أبو بكرفهتحت له ؛ فإذا ه مث جاء  ،فحمد هللا ،فَبشاااااااااااَّ
تحت له ؛ فإذا فه« .  نة افتْ له وبشااااره اب»  :)ملسو هيلع هللا ىلص(فقال النب ،رجل فاسااااتهتْ

»  :فقال يل ،فحمد هللا . مثَّ اساااااااتهتْ رجلٌ  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(، فأخرب ه دا قال النَّبُّ هو عمر
ره اب نَّة على بلوى  صااااايَبه  ا قال رساااااول  ه دفأخرب  ،عثمانفإذا « . افتْ له وبشاااااِ 

 .(1)هللا املستعان :مثَّ قال، ، فحمد هللا)ملسو هيلع هللا ىلص(هللا

 ،وعمر ،رأبو بك :وهم ،هذا احلديث  ضااااااامَّن فضااااااايلة هؤَلء الثَّالثة املذكورين
م من أهل ا نَّة  كما  ضااامَّن فضااايلةمل أليب موساااى . وفيه ََللة على  ،وعثمان ؛ وأهنَّ

هه إذا أمنت عليه اإلعجاب وحنوه . وفيه معجزٌِ جواَ الثَّناء على اإلنسااااااان يف وج
ة عثمان )ملسو هيلع هللا ىلص(ظاهرٌِ للنَّب ِ  ون على تمرُّ وأنَّ الثَّالثة يساااااااااااااا ،والَبلوى ،إلخَباره بقصااااااااااااااَّ

 . (2)واهلدى ،اإلميان

 

                                                           
 ( . 3695البخاريُّ ، رقم )  (1)
ِّ على صحيح مسلٍم )  (2)  ( . 171ـ15/170شرح النَّووي 
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 :اسكن ُأُحد فليس عليك إل نبٌّ وصدِّيٌق وشهيدان -2

ٍ  رضاااااي هللا عنه قال  ،وعمر ،بو بكرومعه أ ،أَدامل  )ملسو هيلع هللا ىلص(صاااااعد النَّبُّ  :عن أن
يك إَل فليٍ عل -أظنُّه ضاااااربه برجله  -اساااااكن أَد »  :فقال ،فَاَرَج  ،وعثمان

ي ٌ  ،نب    .(1)«وشهيدان  ،وصدِ 

 :أو شهيدٌ  ،أو صديقٌ  ،اهدأ فما عليك إل نبٌّ  -3

، و بكروأب ،كان على َراء  )ملسو هيلع هللا ىلص(أنَّ رسااااااول هللا :عن أيب هريِر رضااااااي هللا عنه
خِر ،والزُّبري ،لحاااةوط ،وعلي   ،وعثماااان ،وعمر ول فقاااال رساااااااااااااا ،فتحرَّكااات الصااااااااااااااَّ
ي ٌ  ،اهدأ فما عليك إَل نب  »  :)ملسو هيلع هللا ىلص(هللا  . (2)«أو شهيٌد  ،أو صدِ 

 :حياء عثمان رضي هللا عنه -4

َوج أنَّ عا  :أنَّ سااااااعيد بن العاص أخربه :عن حيىي بن سااااااعيد بن العاص شااااااة 
هو و  )ملسو هيلع هللا ىلص(رسااااااااااااااول هللا أنَّ أاب بكر اسااااااااااااااتاااأذن على :وعثماااان َااادَّاثه )ملسو هيلع هللا ىلص(النَّب ِ 

ٌٍ ِمْرَ  عا شاااة فقضاااى  ،فأذن أليب بكر  ؛ وهو كذلك ،مضاااطجٌع على فراشاااه َلب
فقضى  ،على  لك احلالوهو  ،فأذن له ،مث استأذن عمر ،مثَّ انصرف ،إليه َاجته
 :ل لعا شااااةوقا ،فجلٍ ،مث اسااااتأذنت عليه :قال عثمان ،، مثَّ انصاااارفإليه َاجته

َي  :ت عا شااةفقال ،مثَّ انصاارفت ،يت إليه َاجيتفقضاا« . امجعي عليك ثيابك » 
 وعمر رضاااااااااااي هللا عنهما كما فزعت ،رساااااااااااول هللا ! ما يل ال أَرَك فزعت أليب بكر  

يي  »  :)ملسو هيلع هللا ىلص(لعثمان ؟ ! قال رسول هللا ََ ت وإن ِ خشيت إن أذن ،إن عثمان رجٌل 
                                                           

 . ( 3697البخاريُّ ، رقم )  (1)
 ( . 2417مسلم ، رقم )  (2)
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 . (1)«أَل يَبلغ إيلَّ يف َاجته له على  لك احلال 

 :من عثمان استحياء املالئكة -5

 )ملسو هيلع هللا ىلص(عن أيب ساااااااااااااالمة بن عَبد الرَمن: أن عا شااااااااااااااة قالت: كان رسااااااااااااااول هللا
مضطجعامل يف بييت، كاشهامل عن فخذيه، أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر، فأذن له وهو 
على  لك احلال، فتحدَّث، مثَّ اساااااااااااااتأذن عمر، فأذن له وهو كذلك، فتحدَّث، مثَّ 

 أَد رواِ -يابه. قال حممد وساااااااااوَّى ث )ملسو هيلع هللا ىلص(اساااااااااتأذن عثمان، فجلٍ رساااااااااول هللا
ا خرج؛ قااالاات  -وَل أقول ذلااك يف يو   واَااد   -احلااديااث  فاادخاال فتحاادَّث، فلمااَّ

وال  ،لم هَتَْتشَّ لهف ،مثَّ َخل عمر ،وال  ُاََبالِهِ  ،فلم هَتَْتشَّ له ،عا شااااااااااااااة: َخل أبوبكر
 جل  حي من ر أَل أسااات»مثَّ َخل عثمان، فجلساااَت، وساااوَّيت ثيابك! فقال:  ، َبالِهِ 

 .(2)« ستحي منه املال كة؟!

د من إجالل من واحليااااء  ،مقاااا  عثماااان مقاااا  احليااااء :قاااال املنااااوي فرٌع يتولاااَّ
، ويعظِ م قدره، مع نقص  جيده يف النَّهٍ، فكأنَّه ًلب عليه إجالل احل ِ  يشاااااااااهده

 ،املقرَّبني ومها من جليل خصااال العَباَ ، عاىل، ورأى نهسااه بعني النَّقص، والتقصااري
فاسااااااااااااتحيت منه خالصااااااااااااة هللا من خلقه، كما أنَّ من  ،َلْت ر َبة عثمان كذلكفَاعَ 

 .(3)ف هللا؛ خاف منه كلُّ شيء  أَبَّ هللا؛ أَبَّ أولياءه، ومن خا

 

                                                           
 ( . 2402مسلم ، رقم )  (1)
 ( . 2401مسلم ، رقم )  (2)
 ( . 4/302فيض القدير للمناوي )  (3)
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 :أصدقها حياءا عثمان -6

م أمَّيت أبو بكر  »  :)ملسو هيلع هللا ىلص(قااال رسااااااااااااااول هللا :قااال ،عن أنٍ بن مااالااك    ،أَر
ن وأعلمها ابحلالل واحلرا  معاذ ب ،عثمانوأشدُّها يف َين هللا عمر، وأصدقهاَياءمل 

َيد بن اثبت ،جَبل  ،كلِ  أمة أمنيٌ ول ،وأقرأها لكتاب هللا أيب ، وأعلمها ابلهرا ض 
 .(1)«دِ بن ا راح وأمني هذه األمَّة أبو عَبي

 :إخبار رسول هللا عن الفتنة اّليت يُقتل فيها عثمان :اثنياا 

 :من جنا من ثالث  فقد جنا -1

 من جنا من ثالث  ؛ فقد»  :قال )ملسو هيلع هللا ىلص(أنَّ رسااااااااول هللا : بن َوالةعن عَبد هللا
 .(2)«طيه مع ،وقتل خليهة مصطرب  ابحل  ِ  ،والدَّجال ،موي :-ثالث مرَّا   -جنا 

ن  دلُّ على فالقرا  ،أنَّ اخلليهة ال ذي قتل مصااااااااااااطربامل ابحل ِ  هو عثمان :ومعلو 
احلديث  بن عهَّان رضاااااي هللا عنه ويفأنَّ اخلليهة املقصاااااَو هبذا احلديث هو عثمان 

يامل، -وهللا أعلم  - المة من اخلو  يف هذه الهتنة َسااااااِ   لهتٌة عظيمٌة إىل أمهِ يَّة السااااااَّ
َمن الهتنة، من حتريض   يامل فذلك يكون يف  ري  ،وقتل   ،ب  وأتلي ،ومعنوَيمل، أمَّا َساااِ  ًو

ا معنوَيمل فَبعااد الهتنااة من خو  فيهااا ابلَباااطاال، وكال ،ذلااك ،    فيهااا بوأمااَّ غري َ   
 .(3)يٍ خاص امل دن أَرك الهتنةوهبذا يكون احلديث عامَّامل لألمَّة، ول

 
                                                           

 ( إسناده صحيٌح . 1/604فضائل الصَّحابة ، لإلمام أحمد )  (1)
 أحمد شاكر . :( ، تحقيق 5/346( )  4/419المسند )  (2)
 ( . 1/44عنه ) فتنة مقتل عثمان رضي هللا  (3)
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 :يقتل فيها هذا املقنَّع يومئذ   -2

تل فيها يق»  :فقال ،فمرَّ رجلٌ  ،فتنةمل  )ملسو هيلع هللا ىلص(ذكر رساااااول هللا :عن ابن عمر قال
 .(1)نفإذا هو عثمان بن عهَّا ،فنظر  :قال ،«هذا املقنَّع يومنذ  مظلومامل 

 :هذا يومئذ  على اهلدى -3

 ،نِ ٌع رأسهفمرَّ رجٌل مق ،فقرهبا ،ذكر رسول هللا فتنةمل  :قال ،عن كعب بن عجِر
َبعي فأخذ  بضااااااا ،فوثَبتُ « . هذا يومنذ  على اهلدى »  :)ملسو هيلع هللا ىلص(فقال رساااااااول هللا

 . (2)«هذا »  :هذا ؟ قال :قلتف )ملسو هيلع هللا ىلص(مث استقَبلت رسول هللا ،عثمان

 :فهذا ومن معه على احلقِّّ  ،يهتيج فتنٌة كالصَّياص -4

، قاااال: كنااات عناااد رسااااااااااااااول هللا من رواِ  -ز ، وقاااال هب)ملسو هيلع هللا ىلص(عن مرَِّ الَبهزيِ 
ياصاااااي»  :)ملسو هيلع هللا ىلص(: قال رساااااول هللا-احلديث ه على فهذا ومن مع ،هتي  فتنٌة كالصاااااَّ
رضااااااااااي  ن بن عهَّانفإذا هو عثما ،فأخذ  دجامع ثوبه ،: فذهَبتقال« . احل ِ  
 .(3)هللا عنه

 :واهلدى ،ذ  وأصحابه على احلقِّّ هذا يومئ -5

عن أيب األشااااااااااعث قال: قامت خطَباء ِبيلياء يف إماِر معاوية رضااااااااااي هللا عنه 
سااااااااول لوَل َديٌث مسعته من ر  :فقال ،فتكلَّموا، وكان اخر من  كلَّم مرَِّ بن كعب

 ،جٌل مقنَّعٌ فمرَّ ر  ،هبافقرَّ  ،يذكر فتنةمل  )ملسو هيلع هللا ىلص(مسعت رسااااااااول هللا ،؛ ما قمت )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا
                                                           

 ( إسناده حسٌن . 1/551فضائل الصَّحابة )  (1)
 ( . 1/24صحيح سنن ابن ماجه )  (2)
يه . 5/33المسند )  (3) ِّ  ( له طرٌق تقو 
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هللا؟!  هذا َي رسول :فقلت« . واهلدى  ،هذا يومنذ  وأصحابه على احل  ِ »  :فقال
 . (1)إذا هو عثمان رضي هللا عنهف« هذا »  :فقال ،وأقَبلت بوجهه إليه

 :عليكم ابألمني وأصحابه -6

هريِر  وأنااَّه مسع أاب ،أنااَّه َخاال الاادَّار وعثمااان حمصااااااااااااااوٌر فيهااا :عن أيب ََبيَبااة
إن ِ  : قالمثَّ  ،وأثو عليه ،فحمد هللا ،فقا  ،فأذن له ،يسااااااااااااااتأذن عثمان يف الكال 
 :-ل أو قااا -واختالفااامل  ،إنكم  لقون بعاادي فتنااةمل »  :مسعاات رسااااااااااااااول هللا يقول

»  :فمن لنا َي رساااااااااااااول هللا ؟ ! قال :فقال له قا ٌل من النَّاُ« . وفتنة  ،اختالفامل 
 . (2)وهو يشري إىل عثمان بذلك« عليكم ابألمني وأصحابه 

 :فإن أرادك املنافقون على خلعه ؛ فال ختلعه -7

سل رسول أر  :قالت ،عن عا شة ،عن النُّعمان بن بشري ،عن عَبد هللا بن عامر  
أقَبلت  ملسو هيلع هللا ىلص()فلمَّا رأينا رسول هللا ،)ملسو هيلع هللا ىلص(فأقَبل عليه رسول هللا ،إىل عثمان )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا

»  :فكان من اخر كالمه كلمة أن ضااارب بني منكَبيه، وقال ،إَداان على األخرى
قون فإن أراَك املناف ،عسااااى أن يلَبسااااك قميصااااامل  -عزَّ وجلَّ  -َي عثمان ! إن هللا 

 . (3)ثالاثمل « لعه ََّتَّ  لقان ، فال َّتعلى خلعه

 :وإيّنِّ صابٌر نفسي عليه ،عهد إيلَّ عهداا  )ملسو هيلع هللا ىلص(إنَّ رسول هللا - 8

اَعوا يل بعض »  :)ملسو هيلع هللا ىلص(قال رساااااول هللا :قالت ،عن عا شاااااة ،عن أيب ساااااهلة

                                                           
 ( إسناده صحيٌح . 1/550فضائل الصَّحابة )  (1)
 المصدر السَّابق نفسه . (2)
 ( إسناده صحيٌح. 1/631فضائل الصَّحابة )  (3)
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« م!نع» :عثمان ؟ قال :قلت :قالت« َل »  :أبو بكر ؟ قال :قلت« .  أصحايب
ا جاااء ؛ قااال ارُّه ، نحَّيْ  :فلمااَّ ا كااان يو   ،، ولون عثمااان يتغريَّ (1)فجعاال ُيساااااااااااااااَ فلمااَّ

َر؛ قلنا: َي أمري املؤمنني ! أَل  قا ل ؟ قال َُصاااااِ  )ملسو هيلع هللا ىلص(َل ! إنَّ رساااااول هللا :الدَّار، و
 . (2)هسي عليهوإن ِ صابٌر ن ،عهد إيل عهدامل 

رصاااه على  ،وهذا احلديث يَبنيِ  شااادَِّ حمَبَّة رساااول هللا لعثمان رضاااي هللا عنه َو
 ،تلهفقد أخربه أبشااااااااااااياء  تعلَّ  هبذه الهتنة ال يت سااااااااااااتنتهي بق ،مصااااااااااااا  األمَّة بعده

رص عليه الصَّالِ والسَّال  على سر ِيَّتها ها إَل ما صرح ََّتَّ إنَّه ال يصل إلينا من ،َو
إنَّ رسول  ،َل :أَل  قا ل ؟ فقد قال :ان رضي هللا عنه أثناء الهتنة ملَّا قيل لهبه عثم

 . (3)وإن ِ صابٌر عليه ،عهدامل هللا عهد إيلَّ 

حيْ، عند  )ملسو هيلع هللا ىلص(ويظهر من قوله هذا: أنَّ النَّبَّ  قد أرشاااااااااااده إىل املوق  الصاااااااااااَّ
لرِ واَي  ا حبجز الهتنة أن  نطل . ويف بعض )ملسو هيلع هللا ىلص(اشااااااااتعال الهتنة، وذلك أخذامل منه

قال  )ملسو هيلع هللا ىلص(أنَّ النَّبَّ  :فقد جاء فيها ،َيٌَِ  كشااااا  عن بعض مكنون هذه املساااااارَِّ
 (4)«ل فال  هع -عزَّ وجلَّ  -وإن سألوك أن  نخلع من قميص قمصك هللا »  :له

والوصاااااايَّة  ،. ومضاااااامون هذا العهد ال ذي ذكره عثمان رضااااااي هللا عنه يتعلَّ  ابلهتنة
رب فيها وعد  ا  وإن كان يههم من هذه األَاَيث أبنَّه سااااايكون خليهةمل  ،خللعابلصاااااَّ

َر دعرفتها انه ،وإرشاااااااااااَا   تعلَّ  هبذه الهتنة ،أنَّ هناك وصاااااااااااَي :يومامل ما . ويَبدو
ر ِيَّة فيه )ملسو هيلع هللا ىلص(وذلك حمافظةمل من النَّب ِ  ،عثمان رضاااااااااي هللا عنه وُمَّا يَبني  ،اعلى الساااااااااِ 

                                                           
ة مفاعلة من السر ِّ من الم (1)  المناجاة . :أي :سارَّ
 ( إسناده صحيٌح. 1/605فضائل الصَّحابة )  (2)
 المصدر السَّابق نفسه .(3) 
 ( . 67 - 3/66( إسناده صحيٌح. والطَّبقات )  1/613فضائل الصَّحابة )  (4)
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عندما أراَ اإلسارار هبا لعثمان  (1)َلنصارافة رضاي هللا عنها ابأنَّه أمر عا شا :ذلك
م خلوِ  املكان من ًريمهاكما أنَّه أسااااااارَّ إليه إسااااااارارامل   ،رضاااااااي هللا عنه َّتَّ  غريَّ َ ،، ًر

لهتنة ، ورب؛ عا شة رضي هللا عنها هذا اإلسرار ابُمَّا يدلُّ على عظم املسرِ  به ،لونه
ٌْ على أنَّ هذه املسارَِّ كانت َول اله كما أنَّ اإلسرار   ،تنة ال يت قتل فيهاَليٌل واض

حيْ عند عر   )ملسو هيلع هللا ىلص( ضاااااااااااااامَّن  وجيها  منه إىل عثمان ؛ ليق  املوق  الصااااااااااااااَّ
قااد أخرب بااذلااك ف ،ال يقتصاااااااااااااار على اإلخَبااار بوقوع الهتنااة )ملسو هيلع هللا ىلص(وأنَّ النَّبَّ  ،اخللع

ن فإساااااااراره يدلُّ على أنَّ هذا اإلسااااااارار  ضااااااامَّ  ،عالنيةمل يف أَاَيث كثريِ  كما  قدَّ 
َيَمل على اإلخَبار عن وقوعهاياء أخأشااااااااااااا ال  رى  الِ والساااااااااااااَّ ب عليه الصاااااااااااااَّ ، وًر

 . -هللا أعلم هبا  -اب افظة على سر ِيَّتها حلكمة  اقتضت ذلك 

ر لنا جلي امل ساااااااااَبب إصااااااااارار عثمان على رفض القت ل أثناء اوهذا احلديث يهساااااااااِ 
َل عن اخلالفة احلصاااار ر أيضاااامل ساااَبب رفضاااه للتَّنا عندما عر   هاوخلع، كما يهساااِ 

َبب ال ذي القو  عليه ذلك ، ومها موقهان طاملا  ساااااءل الَباَثون واملؤر ِخون عن السااااَّ
ََّى ع  . (2)واستشكلومها ،ثمان إليهماأ

اَث فتنة مقتل عثمان رضااي هللا عنه من ضاامن َواَث كثريِ  أخرب رسااول  َو
ا سااااااااتقع ابلغيب عزَّ  - هللا فإنَّ علم الغيب صااااااااهٌة من صااااااااها  ،هللا يف َيا ه أبهنَّ

يَبيِ نه  وأمره أن ،وإمنا ذلك علٌم أطلعه هللا عليه ،ليسااااااااااات ألَد  من خلقه ،-وجلَّ 
 [. 188] األعراف:   ُقْل َلَ ﴿ :قال  عاىل ،(3)للنَّاُ

                                                           
ْي ( ومعنى التَّنحي :فقد قال لها النَّبي  )ص( (1) ( . ولسان  4/396وزابادي ، القاموس المحيط ) االنصراف ، الفير :) تنحَّ

 ( . 15/311العرب ) 
 ( . 1/48فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه )  (2)
 المصدر السَّابق نفسه . (3)
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 ذو النُّورين يف عهد الصدِّيق والفاروق:  املبحث الامس

دِّيق :أولا   يف عهد الصِّّ

 :لة العليامن أهل الشُّورى يف مسائل الدَّو  -1

حابة ورى ال ذين يؤخذ رأيهم يف ،كان عثمان رضااي هللا عنه من الصااَّ  وأهل الشااُّ
ي ،أمَّها  املساااا ل يف خالفة أيب بكر دِ  عمر  : فهو اثن اثنني يف احلظِو عند الصاااِ 

دا د ،ابن اخلطَّاب للحَزامة ان عمر واألانِ . وك ،وعثمان بن عهَّان للر ِف  ،والشااااااااااااااَّ
َير اخلالفة ا يقيَّةو دِ  كا َبها و  ،ا األعظموانموسااااااااااااااه ،وكان عثمان أمينها العا  ،لصااااااااااااااِ 

ي  ،(1)األكرب دِ   أن قضااااااااااااى أبو بكر على َركةفَبعد  ،وكان رأيه مقدَّمامل عند الصااااااااااااِ 
ا  يف فقاااا ،ألر وينطل  ا يش اجملاااااهااااد إىل أطراف ا ،؛ أراَ أن يغزو الرُّو الرََِّ

ما  رون ؟  :قالف ،مثَّ استزاَهم أبو بكر   ،هم، فقال األلَبَّاء ما عندالنَّاُ يستشريهم
ين :فقال عثمان ٌْ ألهل هذا الدِ  ذا رأيت رأَيمل فإ ،شااهيٌ  عليهم ،إن ِ أرى أنَّك انصاا

، والزُّبري ،فقال طلحة ،(2)فإنَّك ًري ظنني ،لعامَّتهم صاااااالَامل ؛ فاعز  على إمضاااااا ه
َيد ،وأبو عَبيدِ ،وسااااااااااعدٌ   ،هاجرينمن املومن َضاااااااااار ذلك اجمللٍ  ،وسااااااااااعيد بن 

. وملا أراَ  (3)ما رأيَت من رأي  فأْمضااهِ  : صاادق عثمان !واألنصااار رضااي هللا عنهم
ي  أن يَبعث واليامل إىل الَبحرين دِ  ابعث رجالمل  :فقال عثمان ،اسااتشااار أصااحابه ،الصااِ 

 ،وعرفهم ،وقد عرفوه ،وطاعتهم ،ِبسالمهم (4)فقد  عليه ،ول هللا إليهمقد بعثه رس

                                                           
 ( . 58عثمان بن عفان رضي هللا عنه ، لصادق عرجون ، ص)  (1)
يق لل 65 - 2/63تاريخ دمشق ، البن عساكر )  (2) د ِّ  ( . 364صَّالبي ، ص) ( . وأبو بكر الص ِّ
ديق للصَّالبي ، ص)  (3)  ( . 364أبو بكر الص ِّ
 على النَّبي  )ص( . :أي (4)
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دِ ي  فَبعث الصااااااااااِ   -العالء بن احلضاااااااااارمي رضااااااااااي هللا عنه  :يعين -وعرف بالَهم 
 . (1)العالء إىل الَبحرين

وملا اشاااااااااتدَّ املر  أبيب بكر  اساااااااااتشاااااااااار النَّاُ فيمن حيَبُّون أن يقو  ابألمر من 
ير ه خرٌي أنَّ سااااار  :ال لهمَّ علمي به :وكان رأي عثمان يف عمر ،فأشااااااروا بعمر ،بعده

 . (2)ينا مثلهوأنَّه ليٍ ف ،تهمن عالني

 ! (3)وهللا لو  ركته ما َعَدْ كيرَمك هللا !  :فقال أبو بكر

دِّيق -2  :أزمٌة اقتصاديٌَّة يف عهد الصِّّ

ي :عن ابن عَباُ قال دِ  ع النَّاُ فاجتم ، قح؛ املطر على عهد أيب بكر الصاااااااِ 
ماء ال  طر :، فقالواإىل أيب بكر   ِ  والنَّاُ يف شاا ،واألر  ال  ُنَبت ،السااَّ شااديدِ .  دَّ
 عنكم . فإنَّكم َل ُ سااااون ََّتَّ يُهر َِج هللا الكرمي ،واصااااربوا ،انصاااارفوا :فقال أبو بكر

ا  :قال  :أو قال -فجاء ه منة راَلة  بُار امل  ،فما لَبثنا أن جاء ُأَجَراء عثمان من الشااااااااَّ
يهم عثمان فخرج إل ،فقرعوا عليه الَباب ،فاجتمع النَّاُ إىل ابب عثمان -طعامامل 
 ،رماء َل  طالسااااااااَّ  :الزَّمان قد قح؛ :ما  شاااااااااؤون ؟ قالوا :مأل من الناُ فقاليف 

فَبعنا ََّتَّ  ،وقد بلغنا أنَّ عندك طعامامل  ،، والنَّاُ يف شاادَِّ شااديدِ  واألر  َل  ُنَبت
ع على فقراء املساااااالمني . فقال عثمان فدخل  ،اَخلوا فاشاااااارتوا ،ََب امل وكرامةمل  :نوسااااااِ 

ونين َي معشااااااار التُّجار كم  رحب :فقال ،موضاااااااوع يف َار عثمانفإذا الطَّعا   ،التُّجار

                                                           
( . والقيود الواردة على سلطة الدَّولة ، عبد هللا  4/122( . وتاريخ الطَّبري )  14093( ، رقم )  5/620كنز العمال )  (1)

 ( . 169الكيالني ، ص) 
اشدون ، لمحمود شاكر ، ص)  2/79الكامل البن األثير )  (2)  ( . 101( .الخلفاء الرَّ
 ( . 2/79الكامل البن األثير )  (3)
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ا ؟ قالوا َاَون . ق :للعشاااِر اثنا عشااار . قال عثمان :على شااارا ي من الشاااَّ  :الواقد 
َاَون . قال التُّجار :للعشااااِر مخسااااة عشاااار . قال عثمان قي مرو ما بَي أاب ع :قد 

َاَكابملاااديناااة َااااٌر ًريان رهم كااالِ  َب - َباااارك و عااااىل  -َاَن هللا  :؟ قاااال، فمن 
َيَِ ؟ قالوا ،عشاااااِر فإن ِ ُأشاااااهد هللا أن ِ قد جعلت هذا  :: اللهم َل ! قالأعندكم 
فرأيت من ليليت رساااااااول  :! قال ابن عَبَّاُ (1)صااااااادقةمل على فقراء املسااااااالمني الطعا 
لااَّة من نور  (2)وهو على برذون  أبل  ،ا يف املناا )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا َُ  نيف رجليااه نعال ،، عليااه 

تدَّ َي رسااااااول هللا ! قد اشاااااا :وهو مسااااااتعجٌل فقلت ،وبيده قصااااااَبة من نور   ،من نور  
َي بن عَباُ ! إنَّ عثمان قد »  :فأين  َباَر ؟ قال ،وإىل كالمك ،شااااااااااااااوقي إليك

َوَّجه عروسااااااااامل يف ا نَّ  ،وإنَّ هللا قد قَبلها منه ، صاااااااادَّق بصاااااااادقة   َُعينا إىل ، و ةو قد 
 .(3)«عرسه

وجشااعامل إىل  ،وحمتكري قو  العَباَ شااح امل  ،اذان عَبَّاَ املال فهل يهتْ هللا  عاىل
 صو  هذه العظمة العثمانيَّة ََّتَّ  دل  إىل قلوهبم فتهزَّها هزَِّ األرحييَّة، والعط ،
و وقظ فيها بواعث الرََّمة، واإلَساااااااااان ابلهقراء، واملسااااااااااكني، واألرامل، واليتامى، 

َمة احلياِال   ،والَبؤُ ،وذوي احلاجا  من أهل الهاقة ر  واعتصاااااااااااا ،ذين طحنتهم أ
ِر من األثرَيء ؟ فما أَوج املسااااالمني يف هذه  َماءهم شاااااراابمل لذوي القلوب املتحجِ 

لة من َياهتم إىل نهحة  عثمانيَّة يف إنهاق األموال على الهقراء  ،واملسااااااااااااااكني ،املَر
 .(4)وبر امل وإَساانمل  ،ؤاسامل وم ،وا تاجني ؛  سري بينهم  عاطهامل 

                                                           
قة والبكاء ، البن قدامة ، ص)  (1) اشدون لحسن أيوب ، ص)  190الر ِّ ( . وشهيد الدَّار ، ألحمد  191( . والخلفاء الرَّ

 ( .21الخروف ، ص) 
 الَّذي فيه سواٌد ، وبياٌض . (2)
 ( . 190قَّة والبكاء ، ص) الر ِّ  (3)
 ( . 52عثمان بن عفان رضي هللا عنه ، لصادق عرجون ، ص)  (4)
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هللا  فقد كان رضااااي ،وق  من مواق  الكر  والربِ  لعثمان رضااااي هللا عنههذا م
اُ اُ ابلناااَّ م الناااَّ اُ ،عناااه من أَر اَن ِإنَّ اإِلنْ  َكالَّ ﴿ :فهو يقرأ قول ربِ  الناااَّ ساااااااااااااااااَ

أَتُْمُروَن أَ ﴿ :ويقرأ قوله  عاىل ،؛ فيصاااااااااااااادُّه ذلك عن الطُّغيان [ 6 :]العلق   لََيْطَغى
َُ اِبْلربِ  َو اَ  ُلوَن اْلِكَتاَب أََفالَ النَّا ُكْم َوأَنْاُتْم  َاتاْ ْوَن أَنْاُهساااااااَ [ .  44 :]البقرة  ْعِقُلونَ  اَ ْنساااااااَ

ٍَ اْلربُّ ﴿ :ويقرأ قوله  عاىل ،فيجعله ذلك من أبعد النَّاُ عن النِ هاق واملنافقني لَْي
رِِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلربَّ  ْن َُمَن اِبحَِّ َواْليَاْوِ  اآلِخِر مَ  َأْن  ُاَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَباَاَل اْلَمشااااااااااااااْ

َبِ ِه َذِوي اْلُقْرََّب َواْليَاتَ  َُ اَمى َواْلَمَساِكنَي َواْلَمالَِ َكِة َواْلِكَتاِب َوالنََِّبيِ نَي َوَُ ى اْلَماَل َعَلى 
 َِ اَلَِ َوَُ ى الزََّكا ا ِِلنَي َويف الر ِقَاِب َوأَقَاَ  الصااَّ َِبيِل َوالسااَّ اْلُموُفوَن بَِعْهِدِهْم ِإَذا وَ َواْبَن السااَّ

َدقُ  ُِ أُولَِنَك الَِّذيَن صااااَ نَي اْلََبْأ رَّاِء َوَِ اِء َوالضااااَّ اِبرِيَن يف اْلََبْأسااااَ وا َوأُولَِنَك َعاَهُدوا َوالصااااَّ
أُولَِنَك الَِّذيَن ﴿ (1)فيحمله ذلك على أن يكون من[  177 :]البقرة  ُهُم اْلُمتاَُّقوَن  
 [ . 177 :]البقرة  ُهُم اْلُمتاَُّقوَن   َصَدُقوا َوأُولَِنكَ 

 :يف عهد الفاروق :اثنياا 

فكانوا إذا أراَوا أن يسألوا عمر عن شيء  ؛  ،كان عثمان ذا مكانة  عند عمر
ي   ،وبعَبد الرَمن بن عوف ،َرَموه بعثمان ي   -وكان عثمان يساااااااااااااامَّى الرََّ والرََّ

 قول ذلااك للرَّجاال الاا ذي والعرب  ،هو الااذي يكون بعااد الرَّجاال :بلساااااااااااااااان العرب
 . (2)اَُبَّ وكانوا إذا ال يقدر هذان على عمل شيء  ؛ ثلَّثوا ابلع -يرجونه بعد ر يٍ 

رارامل (  ،وقد َدث ذا  مرَِّ  أن خرج عمر ابلنَّاُ وعساااكر هبم دا يُدعى ) صاااِ

                                                           
 ( . 23،  22شهيد الدَّار ، ص)  (1)
 ( . 131( ، المرتضى للنَّدوي ، ص)  4/83تاريخ الطَّبري )  (2)
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ما بلغك ؟ ما ال ذي  ريد ؟ فناَى عمر رضااااااااااي هللا عنه )  :فسااااااااااأله ،فجاء عثمان
 . (1)اُ عن عزمه يف ًزو العراقمعة ( مثَّ أخرب النَّ الصَّالِ جا

حا بة يف عطا ه من بيت مال وملَّا ويلِ  عمر اخلالفة اسااااااااااااااتشااااااااااااااار وجوه الصااااااااااااااَّ
. وعندما أرسااال أبو عَبيدِ إىل عمر أن  (2)وأطعم ،كل  :قال له عثمان، فاملسااالمني

َل يركب  نفأشار عثمان أب ،فاستشار عمر النَّاُ ،ليهتحه ،يقد  إىل بيت املقدُ
م ألنوفهم ،إليهم ؛ ليكون أَقر هلم فأنت إن أقمت وال  ساااااااااااااار  :وقال لعمر ،وأًر

ري ََّت ينزلوا فلم يلَبثوا إىل الساااَّ  ،ولقتاهلم مساااتعد   ،إليهم رأوا أنَّك أبمرهم مساااتخ   
غار على  ،فهوى عمر ما قال علي   ،. وأشاااااااار علي  ابملساااااااري(3)ويعطوا ا زية ،الصاااااااَّ

 . (4)على املسلمني يف َصارهم مل ليكون أخ  وطأ

لقد كانت مكانة عثمان رضااااي هللا عنه يف خالفة عمر بن اخلطَّاب رضااااي هللا 
َير من اخلليهة وإن شااااانت ؛ فقل هي مكانة عمر من أيب بكر  يف  ،عنه كمكانة الو

َاِر عمر خلالفته مايصاااااانعه خلري أهله ،خالفته وصاااااانع  ،وقد صاااااانع هللا أليب بكر  بو
َاِر ع م النَّاُ لعمر بو ثمان خلالفته ما يصاااااااااااااانعه خلري أهله ؛ فقد كان أبو بكر أَر

ي  بشاادَِّ عمر ،وكان عمر أشاادَّهم يف احل  ِ  ،ابلنَّاُ دِ  فكانت  ،فمزج هللا رَمة الصااِ 
 وقِو احلز  . ،منهما خالفة الصِ دق وسياسة العدل

ي  يف رَمته دِ  سااننه يف لى وكان عمر ع ،وكان عثمان رضااي هللا عنه أشااَبه ابلصااِ 

                                                           
ابر ، ص)  (1)  ( . 63عثمان بن عفان رضي هللا عنه ، الخليفة الشَّاكر الصَّ
 صدر السَّابق نفسه .الم (2)
د حسين هيكل ، ص)  (3) ياسة الماليَّة لعثمان بن عفان رضي  48 - 47عثمان بن عفان رضي هللا عنه ، محمَّ ( نقالً عن الس ِّ

 ( . 24هللا عنه ، ص) 
 ( . 63عثمان بن عفان ، الخليفة الشاكر ، ص)  (4)
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َاِر عثمان خلالفته عوضامل من ر  ،شدَّ ه َمة فلمَّا  وىلَّ بعد أيب بكر جعل هللا له يف و
دِ ي  وسااااياسااااة  ،ورفقه ؛ فكان منهما  لك األمثال املضااااروبة يف أنظمة احلكم ،الصااااِ 

األمَّة أَكم سااااااااااااياسااااااااااااة، وأعدهلا، وقد عرف النَّاُ هذه املكانة لعثمان يف خالفة 
يوان، وكتابة التَّاريخ كما جاء يف بعض عمر، فهو ال ذي أشااا ار على عمر بهكِر الدِ 

 الرِ واَي :

 :الدِّيوان -1

ا  وكثر  األموال ؛ مجع عمر انساااامل من أصاااحاب رساااول  ،ملَّا ا ساااعت الهتَو
اُ وإن ال أرى ماَلمل كثريامل يسع النَّ  :فقال عثمان ،ليستشريهم يف هذا املال )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا

ذ منهم ُمَّن ال أيخذ خشيت أن ينتشر األمر ! فأقرَّ عمر حُيَصوا ََّتَّ يعرف من أخ
 . (1)ذلك إىل  دوين الدَّواوين وانتهى هبم ،رأي عثمان

 :التَّاريخ -2

نة اهلجرية  َبدأ  :جاء يف بعض الرِ واَي  أن ال ذي أشااااااااار على عمر  عل السااااااااَّ
م ملَّا ا َّهقوا بعد مشااااااااااااااورا   على ج :اب ر  هو عثمان ؛ وذلك َبدأ التَّاريخ عل مأهنَّ
عدََّ  اَلراء   -والَباطل  ،؛ ألهنا فرقت بني احل  ِ  )ملسو هيلع هللا ىلص(اإلساااالمي من هجِر النَّب ِ 

نة، وهو  نة، فقال عثمان: أر ِخوا من ا ر  أوَّل السااااَّ يف أيِ  األشااااهر جُيعل بدايةمل للسااااَّ
هور يف العدَِّ ، عمري فرضااا ،نصااارف الناُ من احل  ِ وهو م ،شاااهٌر َراٌ ، وأوَّل الشاااُّ

خ وأصاااااااَبْ مَبدأ اتريَوَمْن شاااااااهده من أصاااااااحابه رأي عثمان، واساااااااتقرَّ عليه األمر، 

                                                           
 (.60، لصادق عرجون، ص)(. وعثمان بن عفان رضي هللا عنه5/203تاريخ الطَّبري ) (1)
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 .(1)اإلسال 

 

 :أرض الراج -3

كان عثمان رضااااااي هللا عنه ُمَّن أيَّدوا رأي عمر بن اخلطَّاب رضااااااي هللا عنه يف 
وللذُّر ِيَّة من  ،وإبقا ها فينامل للمساااااااااااااالمني ،عد   قساااااااااااااايم أر  الهتوح على الهاحتني

 . (2)دهمبع

 :حجُّه مع أمَّهات املؤمنني -4

ملَّا اسااااُتخل  عمر بن اخلطَّاب رضااااي هللا عنه ساااانة ثالث عشااااِر ؛ بعث  لك 
نة على احل ِ  عَبد الرَمن بن عوف رضي هللا عنه فح َّ ابلنَّاُ َو َّ مع عمر  ،السَّ

ََجَّة  َجَّها عمر سااانة ثالث  وعشااارين نة ألَ  ،أيضاااامل اخر  اج و وأذن عمر  لك الساااَّ
َج ،يف احل  ِ  )ملسو هيلع هللا ىلص(النَّب ِ  وعَباااد  ،انوبعاااث معهنَّ عثماااان بن عهاااَّ  ،فُحملن يف اهلوا

دنو فال يدع أَدامل ي ،فكان عثمان يسااااااااااااااري على راَلته أمامهنَّ  ،الرَمن بن عوف
 وعَبااااد الرَمن ينزَلن هبنَّ يف ،فكااااان عثمااااان ،وينزلن مع عمر كاااالَّ منزل   ،منهنَّ 

عاب عا ،الشاااااِ  عب ،بفُيقَبالهننَّ الشاااااِ  رتكان أَدامل ميرُّ فال ي ،وينزَلن مها يف أذلِ  الشاااااُّ
 . (3)عليهنَّ 

      
                                                           

 ( . 60عثمان بن عفان رضي هللا عنه ، لصادق عرجون ، ص)  (1)
 ( . 25السياسة الماليَّة لعثمان بن عفان رضي هللا عنه ، ص)  (2)
( . ومجلَّة البحوث اإلسالميَّة ، العدد العاشر ، ص)  466،  1/465( . وأنساب األشراف )  3/134طبقات ابن سعد )  (3)

263 ) . 
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 ،كمومنهجه يف احل ،استخالف ذي النُّورين:  لفصل الثَّاينا
 وأهمُّ صفاته الشَّخصية

 استخالف ذي النُّورين:  املبحث األوَّل

 :الفقه العمري يف الستخالف :أولا 

دِ األمَّةاستمرَّ اهتما  الهاروق رضي هللا اللَّحظا   ومستقَبلها ََّتَّ  ، عنه بَو
م ما كان يعانيه من اَل  جراَا ه الَبالغة، وهي بال شااااااااااااااك    األخرِي من َيا ه، ًر

وقااد  ،(1)وإيثاااره ،وإخالصاااااااااااااااه ،لعمي َلَّى فيهااا إميااان الهاااروق ا ،حلظاااٌ  خااالاادٌِ 
 يسااااَب  إليها مل الاسااااتطاع الهاروق يف  لك اللَّحظا  احلرجة أن يَبتكر طريقةمل جديد

يف اختيار اخلليهة ا ديد، وكانت َليالمل ملموساااااااااامل، وَمْعَلمامل واضاااااااااحامل على فقهه يف 
عده أَدامل ، وال يساتخل  ب)ملسو هيلع هللا ىلص(ساياساة الدَّولة اإلساالميَّة، لقد مضاى قَبله الرَّساول

ي ، واستخل  الهاروق بعد مشاوِر كَبار  دِ  بنص   صريْ، ولقد مضى أبو بكر  الصِ 
حابة،  وملَّا طُلب من الهاروق أن يساااااااتخل  وهو على فراش املو  ؛ فكَّر يف الصاااااااَّ

 رك  ملسو هيلع هللا ىلص()األمر ملي امل، وقرَّر أن يساالك مساالكامل اخر يتناسااب مع املقا ؛ فرسااول هللا
ال اخلالف كان فاَتم ،يهموأساااااااااااااَبقيته عل ،النَّاُ، وكلُّهم مقر  أبفضااااااااااااالية أيب بكر  

ألمر ة قوَلمل وفعالمل إىل أنَّ أاب بكر أوىل ابوجه األمَّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(أنَّ النب :، وخصااااوصااااامل انَرامل 
 من بعده .

                                                           
 ( . 161الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب ، للعاني ، ص)  (1)
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ي  ملا اساااتخل  عمر ؛ كان يعلم دِ  نَّ أنَّ عند الصاااحابة أمجعني قناعة أب :والصاااِ 
فاسااااااااااتخلهه بعد مشاااااااااااوِر كَبار  ،وأفضاااااااااال من حيمل املسااااااااااؤوليَّة بعده ،عمر أقوى
حابة صاااااااااال اإلمجاع على بيعة ع ،وال خيال  رأيه أٌَد منهم ،الصااااااااااَّ . وأمَّا  (1)مرَو

وقد  ،فتعتمد على جعل الشااااااورى يف عدَ  حمصااااااور   ،طريقة انتخاب اخلليهة ا ديد
ولو أهنم  ،األمر كلُّهم يصاااااالحون لتويلِ    )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا َصاااااار سااااااتَّةمل من صااااااحابة رسااااااول

دََّ هلم طريقة اَلنتخاب ،يتهاو ون تخاب وعدَ األصااااااوا  الكافية َلن ،ومدَّ ه ،َو
دََّ احلكم يف ،خلليهةا موعةمل من وأمر جم ،، واملرجِ ْ إن  عاَلت األصااوا اجمللٍ َو

، ةوعقاب من خيال  أمر ا ماع ،لٍجنَو هللا ملراقَبة سااااااااااااااري اَلنتخااب  يف اجمل
أو يسامع ما يدور يف جملٍ أهل  ،ومنع الهوضاى حبيث َل يسامحون ألَد  يدخل

 .(2)والعقد ،احلل ِ 

 :وهذا بياُن ما ُأمجل يف الفقرات السَّابقة

 :وأمساؤهم ،العدد اّلذي حدده للشُّورى -1

ا العدَ تَّةٌ  ،أمَّ ان ،عليُّ بن أيب طالب   :وهم ،فهو ساااااااااااااا وعَبد  ،وعثمان بن عهَّ
ن عَبيد هللا وطلحة ب ،والزُّبري بن العوَّا  ،وسااااااااااااااعد بن أيب وقَّاص ،الرََّمن بن عوف

َيد   ولعلَّه  ، نَّةاب وهو من العشِر املَبشَّرين ،رضي هللا عنهم مجيعامل . و رك سعيد بن 
وكان عمر رضاااااااااااااي هللا عنه َريصاااااااااااااامل على إبعاَ  ،(3)نَّه من قَبيلته بين عدي    ركه أل

يد عن فهو يَبعد قريَبه سااااعيد بن َ  ،مع أنَّ فيهم من هو أهٌل هلا ،اإلماِر عن أقاربه

                                                           
ليَّات الفاروق ، ص)  (1)  ( . 122أوَّ
 ( . 124أوليَّات الفاروق ، ص )  (2)
 ( . 7/142البداية والن ِّهاية )  (3)
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 . (1)قا مة املرشَّحني للخالفة

                                                           
اشدون للخالدي ، ص)  (1)  ( . 98الخلفاء الرَّ
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 :طريقة اختيار الليفة -2

ضاااار وفيهم عَبد هللا بن عمر حي ،ويتشاااااوروا ،همأمرهم أن جيتمعوا يف بيت أَد
هيب ويصلِ ي ابلناُ أثناء التَّشاور ص ،وليٍ له من األمر شيءٌ  ،معهم مشريامل فق؛

الِ يف هذه األَي  الثَّالثة . ََّتَّ َل يويلِ  إمامة  :وقال له ،الرُّوميُّ  أنت أمري الصااااااااااااااَّ
تَّة وأمر املقداَ  ،(1)له ابخلالفة رشيحامل من عمرفيصَبْ هذا   ،الصالِ أَدامل من السِ 

 . (2)أن يرقَبا سري اَلنتخااب  وأاب طلحة األنصاريَّ  ،بن األسَو

 :أو املشاورة ،مدَّة النتخاابت -3

َاَوا عليهاو  ،فرتٌِ كافيةٌ  وهي ،َدََّها الهاروق رضااااااااي هللا عنه بثالثة أَيَّ  ؛ إن 
لرَّابع إَل ا َل أيي اليو  :ولذلك قال هلم ،فمعو ذلك أنَّ شاااااااقَّة اخلالف ساااااااتتَّساااااااع

 . (3)وعليكم أمري

 :عدد األصوات الكافية لختيار الليفة -4

َ  رجاله ثقا ٌ   :أنَّ عمر رضاااااي هللا عنه قال لصاااااهيب   :أخرج ابن ساااااعد  ِبسااااانا
؛ فمن جل  فإذا اجتمعوا على ر  ،وليخل هؤَلء الرَّه؛ يف بيت   ،صاااااااااالِ  ابلنَّاُ ثالاثمل 

فعمر رضااي هللا عنه أمر بقتل من يريد أن خيال  هؤَلء  ،(4)خالههم فاضااربوا رأسااه
ن أاتكم وأمركم م»  :)ملسو هيلع هللا ىلص(عمالمل بقوله ،ويهر ِق بينهم ،الرَّه؛ ويش َّ عصا املسلمني

 .(5)«يهر ِق مجاعتكم فاقتلوه أو  ،يريد أن يش َّ عصاكم ،مجيٌع على رجل  منكم
                                                           

 ( . 213الخالفة والخلفاء الراشدون للبهنساوي ، ص)  (1)
ياسة ، ص)  (2)  ( . 648أشهر مشاهير اإلسالم في الحرب والس ِّ
 ( . 3/364الطَّبقات ، البن سعد )  (3)
 ( . 3/342المصدر السَّابق نفسه )  (4)
 ( . 3/1480مسلم )  (5)
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اريخ من أنَّ عمر رضااااااااااااااي هللا عناااه أمره  م ابَلجتمااااع،وماااا جااااء يف كتاااب التاااَّ
دََّ هلم أنَّه إذا اجتمع مخسٌة منهم على رجل   فليضرب  ،وأَّب أَدهم ،والتَّشاور، َو

ي ، وإن اجتمع أربعة، ورضااااااااااوا رجالمل منهم،  وأَّب اثنان، فاضاااااااااارب رأسااااااااااه ابلسااااااااااَّ
 فهي من الغرا ب ؛ ال يت ،، فهذه من الرِ واَي  ال يت َل  صاااااااااْ ساااااااااندامل (1)رؤوساااااااااهما

يعي اإلما -سااااااااقها أبو  ن   حيحة -مي الشاااااااِ  وما  ، الهامل فيها النُّصاااااااوص الصاااااااَّ
حابة رضااااااااااااي هللا عنهم  مرفما ذكر أبو  ن  من قول ع ،عرف من سااااااااااااري الصااااااااااااَّ

ورى أي -وقم على رؤوسااااهم  :لصااااهيب   وا ورضاااا ،فإن اجتمع مخسااااةٌ  -: أهل الشااااُّ
ي أَّب واَدٌ و  ،رجالمل   ،مالمل منهفرضاااااوا رج ،، وإن ا َّه  أربعةٌ ، فاشااااادخ رأساااااه ابلساااااَّ
وكي  يقول عمر رضاااااي هللا  ،فهذا قوٌل منكرٌ  :(2)أَّب اثنان ؛ فاضااااارب رؤوساااااهماو 

هِو من أصاااااحاب رساااااول هللا :وهو يعلم ،عنه هذا م هم الصاااااَّ ي ، وهو ال ذ)ملسو هيلع هللا ىلص(أهنَّ
أنَّ عمر  :، وقد وَر عن ابن سااااااعد  (3)وقدرهم ،مر لعلمه بهضاااااالهماختارهم هلذا األ
يهم فاضاااربوا لوا علفإن اساااتقاموا وإَل فاَخ ،   أَخلوهم بيتامل ثالثة أَيَّ  :قال لألنصاااار

 ،ي ٌ ضاااع، ويف إساااناَها ) مساك بن َرب ( وهو وهذه الرِ واية منقطعةٌ  ،(4)أعناقهم
 . (5)وقد  غري أَبَخرِ  

 :احلكم يف حال الختالف -5

ه من وأن ليٍ ل ،لقد أوصااااااااااااى أبن حيضاااااااااااار عَبد هللا بن عمر معهم يف اجمللٍ
 ،وثالثة رجالمل منهم ،فإن رضاااااااااااااي ثالثة رجالمل منهم :ولكن قال هلم ،األمر شااااااااااااايء

                                                           
 ( . 5/226تاريخ الطَّبري )  (1)
 المصدر السَّابق نفسه . (2)
 ( . 175د . يحيى اليحيى ، ص) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطَّبري ،  (3)
 ( . 3/342الطَّبقات ، البن سعد )  (4)
 ( . 176مرويات أبي مخنف في تاريخ الطَّبري ، ص)  (5)
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فإن ال  ،فأيُّ الهريقني َكم له ؛ فليختاروا رجالمل منهم ،فحكِ موا عَبد هللا بن عمر
 ،فكونوا مع الاا ذين فيهم عَبااد الرََّمن بن عوف ،يرضااااااااااااااوا حبكم عَبااد هللا بن عمر

ٌَ رشااايٌد ؛ فقال عنه د لرأي عَبنعم ذو او  :ووصااا  عَبد الرََّمن بن عوف أبنَّه مسااادَّ
ٌَ رشيدٌ   . (1)فامسعوا منه ،ظ، له من هللا َافالرََّمن بن عوف مسدَّ

 :ومتنع الفوضى ،مجاعٌة من جنود هللا تراقب الختيار -6

 - وجلَّ عزَّ  -َي أاب طلحة ! إنَّ هللا  :وقال له ،طلب عمر أاب طلحة األنصاريَّ 
 ،فاسااااااتحثَّ هؤَلء الرَّه؛ ،ارفاخرت مخسااااااني رجالمل من األنصاااااا ،أعزَّ اإلسااااااال  بكم
 ،إذا وضااااعتمون يف َهري :. وقال للمقداَ بن األسااااَو (2)نهمََّتَّ خيتاروا رجالمل م

 . (3)ََّتَّ خيتاروا رجالمل منهم فامجع هؤَلء الرَّه؛ يف بيت  

 :جواز تولية املفضول مع وجود األفضل -7

ورى ة الشااُّ نَّ عمر فضاال ؛ ألجواَ  ولية املهضااول مع وجَو األ :ومن فوا د قصااَّ
ٍ  مع علمه ورى يف سااتَّة أنه ويؤخذ  ،أنَّ بعضااهم كان أفضاال من بعض   :جعل الشااُّ

 َيث كان َل يراعي ،هذا من ساااااااااااااارِي عمر يف أمرا ه الذين كان يؤمرهم يف الَبالَ
ين فق؛ ياسااة  ،الهضاال يف الدِ  اجتناب ما خيال   معبل يضاامُّ إليه مزيد املعرفة ابلسااِ 

رع منها َو وعمرو بن العاص مع وج ،واملغرِي بن شااااااعَبة ،تخل  معاوية، فاسااااااالشااااااَّ
ين اء يف الشااااااااَّ   ،والعلم ،من هو أفضاااااااال من كل   منهم يف أمر الدِ  وابن  ، اكأيب الدََّر

                                                           
 ( . 5/325تاريخ الطَّبري )  (1)
 ( . 5/225المصدر السَّابق نفسه ، )  (2)
 المصدر السَّابق نفسه . (3)
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 .(1)مسعَو يف الكوفة

 :وعدمه ،مجع عمر بني التَّعيني -8

ْ  :أي -كما فعل أبو بكر   ،مجع عمر بني التَّعيني   وبني عد - عيني املرشااااااااااااَّ
 . (2)ألمرب منهم التَّشاور يف اوطل ،فعنيَّ ستَّةمل  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(التَّعيني كما فعل الرسول

 :الشُّورى ليست بني الستَّة فقط -9

تَّة فق؛ ،عرف عمر ورى لن  كون بني السَّ ا ستكون يف ،أنَّ الشُّ  أخذ رأي وإمنَّ
فيمكنهم  ، َيااث جعاال هلم أمااد ثالثااة أَيَّ  ،فيمن يتوىلَّ اخلالفااة ،النااَّاُ يف املاادينااة
ين  ،من املشاااااااااااااااوِر واملناظِر لتقع وَلية َمْن يتوىل بعده عن ا  ِهاق  من معظم املوجَو

حابة ،َيننذ  بَبلده ال يت هي َار اهلجِر اكنامل يف وكلُّ من كان سااااااااا ،وهبا معظم الصاااااااااَّ
َالت املدينة ََّتَّ  ،بلد  ًريها كان  َبعامل هلم فيما يتَّهقون عليه  -ه 23ساااااااااااااانة  فما 

وال أيذن  ،هَيث استَبقاهم عمر  انَب ،صَّحابة  بل ألنَّ كَبار الصَّحابة فيهاجممع ال
ةهلم ابهلج  .(3)ِر إىل األقاليم املهتَو

 :أهل الشُّورى أعلى هيئة  سياسيَّة   -10

دهم اختيار اخلليهة من بينهم ورى َو  ،إنَّ عمر رضاااااي هللا عنه أان  أبهل الشاااااُّ
ذه  ومن املهمِ  أن نشري إىل أنَّ أَدامل  من أهل الشُّورى ال يعار  هذا القرار ال ذي اَّتَّ

حابة اَلخرين ال يثر أيَّ اعرتا  عليه  ،عمر ا  دلُّ ذلك م ،كما أنَّ أَدامل من الصاااااااااَّ

                                                           
اشدي )  المدينة النَّبويَّة فجر اإلسالم والعصر (1)  ( . 2/97الرَّ
 المصدر السَّابق نفسه . (2)
 المصدر السَّابق نفسه . (3)
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ر عن أَد  أنَّ اقرتاَامل اخر قد صاااد :فنحن َل نعلم ،عليه النُّصاااوص ال يت بني أيدينا
اعا  أو أنَّ معارضاااةمل اثر  َ ،من النَّاُ يف ذلك العصااار ول أمر عمر خالل الساااَّ

ا رضااااااااااااااي النَّاُ كافَّةمل هذا التَّدبري ،أو بعد وفا ه ،األخرِي من َيا ه ورأوا فيه  ،وإمنَّ
ةمل إنَّ عمر قد أَدث هينةمل سياسي :ويف وسعنا أن نقول ،مصلحةمل  ماعة املسلمني

 ،ري ا ديدو وهذا التَّنظيم الدُّساااااااات ،أو اخلليهة ،مهمَّتها انتخاب ر يٍ الدَّولة ،عليا
 ،ال ذي أبدعته عَبقريَّة عمر َل يتعار  مع املَباَىء األسااااااسااااايَّة ال يت أقرَّها اإلساااااال 

ورىوَل عامَّة ال يت ؛ ألنَّ العرِب من َيث النَّتيجة للَبيعة ال ساااااااااااايَّما فيما يتعلَّ  ابلشااااااااااااُّ
ؤال ال ذي قد يَر على بعض  َري يف املساااااااجد ا امع . وعلى هذا َل يتوجَّه الساااااااُّ

من أعطى عمر هذا احل َّ ؟ ما هو مساااااااااتند عمر يف هذا التَّدبري ؟  :وهو ،ألذهانا
وال  ،به ورضاااااااااايت ،ويكهي أن نعلم أنَّ مجاعة من املساااااااااالمني قد أقرَّ  هذا التَّدبري

شاااريع وهو من مصااااَر التَّ  -أنَّ اإلمجاع :ََّتَّ نتأكَّد ،ُيسااامع صاااو  اعرتا   عليه
 كما ينَبغي  ،أنَّ عمر خليهٌة راشدٌ  :، وَل ننسى(1)ونهاذه ،نعقد على صحَّتهقد ا -

ورى أعلى هينة سااياساايَّة  قد أقرَّه نظا  احلكم يف اإلسااال  يف  :أن نؤكِ د أنَّ أهل الشااُّ
ع هبا ًريها  تَّعت دزاَي ال يتمتَّ  ،أنَّ اهلينة ال يت مسَّاها عمر :كما  ،العهد الرَّاشاااااااااااااادي

كن وبلَّغها الرَّساااااااول ؛ فال مي ،هلا من هللا وهذه املزاَي ُمنحت ،من مجاعة املسااااااالمني
 ،من التَّقوى ،عنااااد املؤمنني أن يَبلغ أَااااٌد من املساااااااااااااالمني مَبلغ هؤَلء العشااااااااااااااِر

 . (2)واألمانة

وَل  ،وال يشااااااااااغله ما نزل به من الَبالء ،هكذا ختم عمر رضااااااااااي هللا عنه َيا ه

                                                           
 ( . 228،  1/227نظام الحكم في الشَّريعة والتَّاريخ اإلسالمي ، لظافر القاسمي )  (1)
 ( . 1/229المصدر السَّابق نفسه )  (2)



82 
 

و  ،ساااكرا  املو  عن  دبري أمر املسااالمني يساااَبقه  رى الوأرساااى نظامامل صااااحلامل للشاااُّ
ورى مقرٌَّر يف القران الكرمي :وَل ُيشااااااكُّ  ،إليه أَدٌ   ،نَّة القوليَّةلسااااااُّ وا ،أنَّ أصاااااال الشااااااُّ
لنِ ساااااااَبة وال يكن عمر مَبتدعامل اب ،وأبو بكر   )ملسو هيلع هللا ىلص(، وقد عمل هبا رساااااااول هللاوالهعليَّة
صاااااا ،ولكنَّ ال ذي عمله عمر هو  عيني الطَّريقة ال يت خُيتار هبا اخلليهة ،لألصاااااال ر َو

َ  معنيَّ  جعلها فيهم ي  رضااا ،)ملسو هيلع هللا ىلص(وهذا ال يهعله الرَّساااول ،عد دِ   ،ي هللا عنهوَل الصاااِ 
 لونِعَم ما فعل ! فقد كانت أفضل الطُّرق املناسَبة حلا ،بل أوَّل من فعل ذلك عمر
 .(1)الصَّحابة يف ذلك الوقت

 :وصية عمر رضي هللا عنه للخليفة اّلذي بعده :اثنياا 

ي هللا عنه اخلليهة ال ذي ساااااااااايخلهه يف قياَِ األمَّة أوصااااااااااى الهاروق عمر رضاااااااااا
ده :قال فيها ،بوصااااااااااية  مهمَّة    َل شااااااااااريك له وأوصاااااااااايك ،أوصاااااااااايك بتقوى هللا َو

فاقَبل  ،ريامل وأوصاايك ابألنصااار خ ،ابملهاجرين األوَّلني خريامل ؛ أن  عرف هلم سااابقتهم
اَو عن مسينهم ،من حمسنهم ، م َروأوصيك أبهل األمصار خريامل، فإهنَّ  ،َو ء العدوِ 

 ،وجَباِ الهأي، َل حتمل منهم إَل عن فضااااااااااال منهم، وأوصااااااااااايك أبهل الَباَية خريامل 
ََِّ اإلساااااااااال  م أصااااااااال العرب وما  فرتَ ها على ،أن أتخذ من َواشاااااااااي أمواهلم ،فإهنَّ

ة خريامل  ،فقرا هم وق وَل  كلِ ههم ف ،أن  قااا اال َمْن وراءهم ،وأوصاااااااااااااايااك أبهاال الااذمااَّ
ََّوا ما ع  وأوصااااااااااايك ،أو عن يد  وهم صااااااااااااًرون ،ليهم للمؤمنني طوعامل طاقتهم إذا أ

واحلذر منه، و افة مقته أن يطَّلع منك على ريَبة ، وأوصاايك أن َّتشااى  ،بتقوى هللا
هللا يف الناَّاُ، وَل َّتشااااااااااااااى النااُ يف هللا، وأوصااااااااااااااياك ابلعادل يف الرَّعياَّة، والتَّهرُّر 

                                                           
ليَّات الفاروق ، ص ) (1)  ( .127أوَّ
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هللا ساااااااااااااالمة  فإنَّ يف ذلك ِبذن ،حلوا جهم، وثغورهم، وَل  ؤثر ًنيَّهم على فقريهم
َرك ،قلَبك ط امل لو وخريامل يف عاقَبة أمرك ََّتَّ  هضااااااااااااااي يف ذلك إىل من يعرف  ،َو

ه ويف ،وامرك أن  شااااااااااااااتدَّ يف أمر هللا ،وحيول بينك وبني قلَبك ،ساااااااااااااارير ك  َدَو
ومعاصاااااااااااايه على قريب النَّاُ، وبعيدهم، مثَّ َل أتخذك يف أَد  الرَّأفة؛ ََّت  نتهك 

وَل  ،َل  َبال على َمْن وجب احل ُّ  ،مه، واجعل النَّاُ عندك سااااااااااااااواءمل منه مثل جر 
 أتخذك يف هللا لومة َل م .

ا أفاااااء على املؤمنني ك وا اااااابِ فيمااااا وَلك هللا ُمااااَّ وحتر   ،ظلمو  ،فتجور ،وإَيَّ
عه هللا عليك نيا  ،نهسااااااااك من ذلك ما قد وسااااااااَّ َل الدُّ وقد أصااااااااَبحت دنزلة من منا

ا بساااااااااااااا؛ لااك ،ت لاادنياااك عاادَلمل فااإن اقرتفاا ،واَلخِر ةمل عمااَّ  ،مياااانمل اقرتفاات بااه إ ،وعهااَّ
 ورضواانمل .

وإن ًلَبك اهلوى، اقرتفت به ًضااااب هللا، وأوصاااايك أَل  رخِ ص لنهسااااك، وَل 
غ بذلك فابت ،ونصااااحتك ،وخصااااصااااتك ،وقد أوصاااايتك ،لغريك يف ظلم أهل الذِ مة

، واخرت  من ََللتك ما كنت َاَلًّ  دي، عليه نهسااااااي، وولوجه هللا، والدَّار اَلخِر
 ،افرامل أخذ  منه نصااااااااايَبامل و  ،وانتهيت إىل ال ذي أمر ك ،فإن عملت ابل ذي وعظتك

ظاا امل وافيااامل  ك ،وإن ال  قَباال ذلااك ،َو وال  رتك معاااظم األمور عنااد الاا ذي  ،وال يهمااَّ
اء ورأيك فيه مدخوَلمل ؛ ألنَّ األهو  ،يرضاااااااى به هللا عنك ؛ يكن ذلك بك انتقاصاااااااامل 

 مشرتكٌة .

الهة قَب ،َاع  إىل كلِ  مهلكة   ،خلطينة إبليٍورأُ ا  ،لكوقد أضاااااالَّ القرون السااااااَّ
هم النااَّار وبنٍ الوَر املورَو وبنٍ الثَّمن أن يكون َظُّ امرأى مواَلمل لعاادو  ،فااأوَر
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عظاااامل وكن وا ،وخض إلياااه الغمرا  ،مثَّ اركاااب احل َّ  ،الااادَّاعي إىل معااااصااااااااااااااياااه ،هللا
ت  ورَمت  ،وأجللت كَبريهم ،على مجاعة املساالمنيلنهسااك، وأانشاادك هللا إَل  رَمَّ

لهيء ؛ وَل  ساااااااااااتأثر عليهم اب ،وَل  ضااااااااااارَّ هبم ؛ فيذلوا ،ووقَّر  عاملهم ،صاااااااااااغريهم
 الَبعوث وَل َمِ رهم يف ،وَل حترمهم عطاااَيهم عنااد حملِ هااا ؛ فتهقرهم ،فتغضااااااااااااااَبهم

َوهنم ؛  كوَل  غل  ابب ،وَل َعل املال َولةمل بني األًنياء منهم ،فينقطع نساااااااااااااالهم
رأ عليك وأق ،يكوأشااااااااااااهد هللا عل ،فيأكل قويُّهم ضااااااااااااعيههم . هذه وصاااااااااااايَّيت إليك

 .(1)السَّال 

صااْ عن و ه ،احلكم واإلَاِر هذه الوصااية  دلُّ على بعد نظر عمر يف مسااا ل
 ،فقد  ضاااااااااامَّنت الوصاااااااااايَّة أمورامل ًايةمل يف األمهية ،، ونظا  َكم وإَارِ  متكامل  هن   

ملا اَتو ه من قواعد ومَباَأى أسااااااااااااسااااااااااايَّة  للحكم  ،نهيساااااااااااةمل  فح َّ أن  كون وثيقةمل 
ينيَّة ياساايَّة ،متكاملة ا وانب الدِ  واَلجتماعية أيي  ،واَلقتصاااَيَّة ،والعسااكريَّة ،والسااِ 

متها  :يف مقدِ 

 :احلرص على تقوى هللا وخشيته -1

ديد -أ   ،علنالواخلشاااية منه يف السااارِ  و  ،على  قوى هللا ،الوصاااية ابحلرص الشاااَّ
) أوصيك  وَماه ،ومن خشيه ؛ صانه ،يف القول والعمل ؛ ألنَّ من ا َّقى هللا ؛ وقاه

ده َل شريك له ( ) وأوصيك بتقوى هللا واحلذر منه .. وأوصيك أ  نبتقوى هللا َو
 .َّتشى هللا (

                                                           
(. والخليفة الفاروق 2/210( . والكامل في التَّاريخ ) 2/46( . والبيان والتَّبيين للجاحظ )  3/339 الطَّبقات ، البن سعد ) (1)

 (.172، 171عمر بن الخطَّاب، للعاني، ص)
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والَبعيد ) َل  َبال على َمْن وجب احل ُّ (  ،إقامة َدَو هللا على القريب -ب 
ريعة) وَل أتخذك يف  ت عليها الشااااااااَّ فهي من  ،هللا لومة َل م ( ألنَّ َدَو هللا نصااااااااَّ

ين ريعة َجٌَّة على النَّاُ ،الدِ  وأنَّ  ،هاوأعماهلم وأفعاهلم  قاُ دقتضااااااااا ،وألنَّ الشااااااااَّ
ين ٌَ للدِ   واجملتمع . ،التَّغافل عنها إفسا

ينيَّة وال -ج  رورا  الدِ  نيويَّة داَلساااااتقامة ) اساااااتقم كما أمر  ( وهي من الضاااااَّ
( ) كن واعظامل لنهسك الرَّعيَّة مثَّ  ،ال يت جيب على احلاكم التَّحلِ ي هبا قوَلمل وعمالمل أوََّلمل 

 والدَّار اَلخِر ( ،) وابتغ بذلك وجه هللا

ياسيَّة -2  :وتضمَّنت ،النَّاحية السِّّ

  للحكم حتق ِ  ،لرَّعيَّةوألنَّ إقامته بني ا ،اَللتزا  ابلعدل ؛ ألنَّه أساُ احلكم -أ 
م يف نهوُ و زيد من هيَبة واَرتا  احلاك ،واجتماعيَّةمل  ،ومتانةمل ساااااياسااااايَّةمل  ،، وهيَبةمل قوَّمل 

 ) واجعل النَّاُ عندك سواءمل ( . ،النَّاُ ) وأوصيك ابلعدل (

العناية ابملساااااااااااالمني األوا ل من املهاجرين واألنصااااااااااااار ؛ لسااااااااااااابقتهم يف  -ب 
َ ه من  ،اإلسال   ،فهم أهله ،قا  على أكتافهم ،نظا  سياسي   وألنَّ العقيدِ وما أفر
 ،تهمأن  عرف هلم ساااااااااااااااابق ،وَما ه ) أوصاااااااااااااايك ابملهاجرين األوَّلني خريامل  ،وَملته

اَو عن مسينهم ( . ،وأوصيك ابألنصار خريامل   فاقَبل من حمسنهم َو

 :وتضمنت ،الناحية العسكرية -3

ى لية امللقاِ علاَلهتما  اب يش وإعداَه إعداَامل يتناساااااااااب وعظم املساااااااااؤو  -أ 
 والعناية بساااااااااادِ  َاجا  املقا لني)التهرُّر ،وسااااااااااالمتها ،عا قه لضاااااااااامان أمن الدَّولة
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 حلوا جهم وثغورهم ( .

و الفيامل ملا  ،َنُّب إبقاء املقا لني ملدَِّ طويلة  يف الثُّغور بعيدامل عن عوا لهم -ب 
رو فمن  ،وهَبو   يف املعنوَيَّ  ،وقل    ،قد يسااااااااااااااَبِ َبه ذلك من ملل   ري منحهم الضااااااااااااااَّ

َا   معلومةمل يف أوقا   معلومة  يساااااارتحيون فيها ا من وجيدِ َون نشاااااااطهم خالهل ،إجا
ون إىل عوا لهم لكي َل ينقطع نسلهم من جهة اثنية  ) وَل َمِ رهم يف  ،جهة   ويعَو

ء الع ،فينقطع نسلهم ( ) وأوصيك أبهل األمصار خريامل  ،الَبعوث م َر  دوِ  ( .فإهنَّ

وذلك لضاااااااااامان مورَ   ،اء  وعط ،لِ  مقا ل  ما يسااااااااااتحقُّه من يفء  إعطاء ك -ج 
ه املاليَّة ) وَل ويصاااارف عنه التَّهكري يف شااااؤون ،يدفعه إىل ا هاَ ،، ولعا لتهاثبت  له

 فتهقرهم ( . ،وَل حترمهم عطاَيهم عند حملِ ها ، ستأثر عليهم ابلهيء ؛ فتغضَبهم

 :مَّنتوتض ،النَّاحية القتصاديَّة واملاليَّة -4

َيع األموال بني النَّاُ ابلعدل -أ  و اليف كلِ   ،والقسطاُ املستقيم ،العناية بتو
َُولةمل  ما من شااااااااااااأنه َميع األموال عند طَبقة  منهم َون أخرى ) وَل َعل األموال 

 بني األًنياء منهم ( .

ََّوا ماااا عليهم من  -ب  ة فوق طااااقتهم ؛ إن هم أ عاااد   كلي  أهااال الاااذماااَّ
ََّوا ما عليهم للمؤمنني ( .التزاما     ماليَّة  للدَّولة ) وَل  كلِ ههم فوق طاقتهم إذا أ

نُّب ف ،وعد  التَّهري؛ هبا ،ضاااااااااااااامان احلقوق املاليَّة للنَّاُ -ج  ر  ما َل َو
 مطاقة هلم به ) وَل حتمل منهم إَل عن فضاااااااااال  منهم ( ) أن أتخذ َواشااااااااااي أمواهل



87 
 

 .(1)فرتََّها على فقرا هم (

 :وتضمَّنت ،احية الجتماعيَّةالنَّ  -5

وإعطا هم  ،وسدِ  اَتياجاهتم ،والعمل على  هقُّد أمورهم ،اَلهتما  ابلرَّعية -أ 
 َقوقهم من يفء  وعطاء  ) وَل حترمهم عطاَيهم عند حملِ ها ( .

ىل ملاااا فيهاااا من أخطاااار   قَو إ ،وا  َبااااع اهلوى ،وا ااااابِ ،اجتنااااب األثِر -ب 
ك واضااااااطراب عالقا ه اإلنسااااااانيَّة ) و  ،و ؤَِ ي إىل فساااااااَ اجملتمع ،احنراف الرَّاعي إَيَّ

 وا اابِ ،واألثِر

 فيما وَلك هللا ( ) وَل  ؤثر ًنيَّهم على فقريهم ( .

 ذلك من صاااااغريها وكَبريها ؛ ملا يف ،و وقريها والتَّواضاااااع هلا ،اَرتا  الرَّعية -ج 
َي ،مسو   يف العالقا  اَلجتماعيَّة َبِ ها له )  ،َِ  الَم الرَّعيَّة بقا دها ؤَِ ي إىل  َو

ت على مجاعة املسااالمني  ،هموأجللت كَبريهم ورَمت صاااغري  ،وأانشااادك هللا إَل  رَمَّ
 ووقَّر  عاملهم ( .

 وإنصااااااف بعضاااااهم من ،وذلك بساااااماع شاااااكاواهم ،اَلنهتاح على الرَّعيَّة -َ 
تمع ) وَل  غل   اجملويعمُّ اَلر َباك يف ،، وبعكساااااااااه  ضاااااااااطرب العالقا  بينهمبعض  

 ، فيأكل قويُّهم ضعيههم ( .اببك َوهنم

واألَوال؛  ،واحلرص على حتقيقه يف اجملتمع ويف كلِ  الظُّروف ،ا َباع احل  ِ   -ه

                                                           
 ( . 175 - 174الخليفة الفاروق عمر بن الخطَّاب ، للعاني ، ص)  (1)
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لكونه ضرورمل اجتماعيَّةمل َل بدَّ من حتقيقها بني النَّاُ، ) مثَّ اركب احل َّ، وخض إليه 
 َبال على من وجب احل ُّ(.َل   ،الغمرا ( )واجعل النَّاُ عندك سواءمل 

 خاصَّةمل مع أهل الذمَّة ؛ ألنَّ العدل ،وأشكاله ،اجتناب الظُّلم بكلِ  صوره -و 
ع بعاادل لينعم ا مي ،وذمِ يني ،مطلوٌب إقااامتااه بني مجيع رعاااَي الاادَّولااة مساااااااااااااالمني

مَّة ( . ،اإلسال  ) وأوصيك أَل  رخص لنهسك  وَل لغريك يف ظلم أهل الذِ 

 والعناية هبم ) وأوصاااااااااااااايك أبهل الَباَية ،ورعايتهم ،أبهل الَباَيةاَلهتما   -َ 
م أصل اخريامل  ََِّ اإلسال  ( ،لعرب، فإهنَّ  .(1)وما

 ،أَل يُاَقرَّ يل عامٌل أكثر من ساانة   :وكان من ضاامن وصااية عمر ملن بعده -ح 
 . (2)رُّوا األشعريَّ أربع سننيوأق

 :ورىمنهج عبد الرمحن بن عوف يف إدارة الشُّ  :اثلثاا 

 :اجتماع الرَّه؛ للمشاوِر -1

ال يكد يهرر النَّاُ من َفن عمر بن اخلطَّاب رضاااااي هللا عنه ََّتَّ أسااااارع ره؛ 
ورى وأعضااااااااء جملٍ الدَّولة األعلى إىل اَلجتماع يف بيت عا شاااااااة أ ِ  املؤمنني  الشاااااااُّ

م اجتمعوا يف بياات فاااطمااة بناات قيٍ الههريااَّة أخااِت  :رضااااااااااااااي هللا عنهااا وقياال إهنَّ
بعد  -حاك ابن قيٍ ؛ ليقضااااوا يف أعظم قضاااايَّة  عرضاااات يف َياِ املساااالمني الضااااَّ 

 ،واءواهتدوا بتوفي  هللا إىل كلمة  سااا ،وبساااطوا اراءهم ،وقد  كلَّم القو  -وفاِ عمر 

                                                           
 ( . 175 - 173المصدر السابق نفسه ، ص)  (1)
اشدة ، ص)  عصر الخالفة (2)  ( . 102الرَّ
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 .(1)والكافَّة من املسلمني ،رضيها اخلاصَّة

َل -2  :عَبد الرَمن يدعو إىل التنا

ورى قال هلم عَبد ىل اجعلوا أمركم إ :الرََّمن بن عوف عندما اجتمع أهل الشااااااااااااُّ
أمري إىل  جعلت :جعلت أمري إىل علي   . وقال طلحة :ثالثة منكم . فقال الزُّبري

حون  :عثمان . وقال سااعد جعلت أمري إىل عَبد الرََّمن بن عوف . وأصااَبْ املرشااَّ
 قال عَبدُ وعَبَد الرَمن بن عوف . ف ،وعثماَن بن عهان ،عليَّ بن أيب طالب ،ثالثةمل 
نَّ وهللا علياااه واإلسااااااااااااااال  لينظر  ،فنجعلاااه إلياااه ،أيكماااا  ربَّأ من هاااذا األمر :الرَمن

يخان . فقال عَبد الرَمن بن عوف ،أفضاااالهم يف نهسااااه فتجعلونه أ :فأسااااكت الشااااَّ
 !(2)نعم :عن أفضلكما ؟ قاَل إيلَّ وهللا عليَّ أن َل الو

 : هويض ابن عوف ِبَاِر عمليَّة الشُّورى -3

هاء ومشااااااااااااورا ه فور انت ،ن بن عوف رضاااااااااااي هللا عنه ا صااااااااااااَل هبدأ عَبد الرَم
تَّة صااَباح يو  األَد حني السااِ  صاااَل ه ثالثة وا  ِ  ،واسااتمرَّ  مشاااورا ه ،اجتماع املرشااَّ

لااة ال يت وهو موعااد انتهاااء امله ،ََّتَّ فجر يو  األربعاااء الرَّابع من ا ر  ،أَي   كاااملااة
ال أابيعااك  إن :فقااال لااه ،عليِ  بن أيب طااالااب  وباادأ عَبااد الرََّمن ب ،َاادََّهااا هلم عمر
عَبد  وذهب ،عثمان بن عهَّان :فمن  رشااااااااااااااْ للخالفة ؟ قال علي   ،فأشاااااااااااااار عليَّ 

ْ للخالفة ؟ فقال عثما ،إن ال أابيعك :وقال له ،الرََّمن إىل عثمان  :نفمن  رشااااااااااااِ 
حااابااة اَلخرين  ،عليَّ بن أيب طااالااب ... وذهااب ابن عوف بعااد ذلااك إىل الصااااااااااااااَّ

                                                           
 ( . 63،  62عثمان بن عفَّان رضي هللا عنه ، لصادق عرجون ، ص)  (1)
 ( . 3700البخاريُّ ، كتاب فضائل أصحاب النَّبي  )ص( ، رقم )  (2)
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حابة ،شاااارهمواسااات  ،أشااارافهمو  ،وكان يشااااور كلَّ من يلقاه يف املدينة من كَبار الصاااَّ
وقد  ،ومشلت مشاااورا ه النِ ساااء يف خدورهنَّ  ،ومن أيي للمدينة ،ومن أمراء األجناَ

 والعَبيد يف املدينة . ،كما مشلت الصِ َبيان  ،أبَدْيَن رأيهن

م املساااااااااااااالمني كانوا أنَّ معظ :وكانت نتيجة مشاااااااااااااااورا  عَبد الرََّمن بن عوف
ي هللا ليِ  بن أيب طالب رضااااااااومنهم من كان يشااااااااري بع ،يشااااااااريون بعثمان بن عهَّان

ت ابن إىل بي :ذهب عَبد الرَمن بن عوف ،، ويف منتصاااااااااااااا  ليلة األربعاءعنهما
، فضااارب الَباب ََّتَّ (1)فوجد املساااور ان مامل  ،رق الَبيتفط ،املساااور بن  رمة :ُأخته

َع  ! فوهللا ما اكتحلت هذه اللَّيلة بكَبري نو  ،أراك ان مامل  :، فقالاساااتيقظ انطل  فا
َع يل علي   :فقال ،فشااااااااااااورمها مثَّ َعان :. فدعوهتما لهوساااااااااااعدامل  ،الزُّبري  ، هفدعو  ،امل ا

َع يل عثمااان :مثَّ قااا  علي  من عنااده ... مث قااال ،اللَّياال (2)فناااجاااه ََّتَّ اهبااارَّ   ،ا
 . (3)ن ابلصَُّبْبينهما املؤذ ِ  فدعو ه فناجاه ََّتَّ فرَّق

 :اَل هاق على بيعة عثمان -4

 6هاااااااااااااااا/ 23وبعد صالِ صَبْ يو  الَبيعة ) اليو  األخري من شهر ذي احلجة 
وقد  ،إذ أقَبل عَبد الرََّمن بن عوف ،  ( وكان صاااهيب الرُّومي اإلما 644نوفمرب 

رى و اجتمع رجال الشاااااااااااُّ  ؛ وكان قد )ملسو هيلع هللا ىلص(اعتمَّ ابلعمامة ال يت عمَّمه هبا رساااااااااااول هللا
 ،َوأمراء األجنا ،واألنصااااار ،، فأرساااال إىل من كان َاضاااارامل من املهاجرينعند املنرب

ا  :منهم وعمري بن ساااااااااااعد أمري َمص، وعمرو بن العاص أمري  ،معاوية أمري الشاااااااااااَّ

                                                           
اشدون للخالدي ، ص)  (1)  ( . 107،  106الخلفاء الرَّ
 انتصف . :أي :ابهارَّ  (2)
 ( . 7207رقم )  البخاريُّ ، كتاب األحكام ، (3)
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 .(1)عمر، وصاََبوه إىل املدينة مصر، وكانوا وافوا  لك احلجة مع

َبْ) ... فلمَّا صااااااااااااالَّى للنَّ  :وجاء يف رواية الَبخاري ِ  ع أولنك واجتم ،اُ الصاااااااااااااُّ
أرسل إىل و  ،واألنصار ،فأرسل إىل من كان َاضرامل من املهاجرين ،الرَّه؛ عند املنرب
ة مع عمر ،أمراء األجناااَ د عَبااد  ،وكااانوا وافوا  لااك احلجااَّ ا اجتمعوا ؛  شااااااااااااااهااَّ فلمااَّ

رهم يعدلون م أفل ،َي عليُّ ! إن ِ قد نظر  يف أمر النَّاُ :أمَّا بعد :مثَّ قال ،الرَمن
 ،ورسااوله ،أابيعك على ساانَّة هللا :(2)عل على نهسااك سااَبيالمل . فقالفال َ ،بعثمان

اُ  ،جنااااَاأل وأمراء ،واألنصااااااااااااااااار ،املهااااجرون :واخلليهتني من بعاااده . فَباااايعاااه الناااَّ
لب أنَّ عليَّ بن أيب طا :والَبيان ،. وجاء يف رواية صااااااااَب التَّمهيد (3)واملسااااااالمون
 .(4)َبد الرََّمن بن عوفبعد ع أوَّل من ابيع

 :َكمة عَبد الرَمن بن عوف يف  نهيذ خطَّة الشُّورى -5

ورى د ونَبل  ،ا َلَّ على شاااااااااااااارف عقلهنهَّذ عَبد الرَمن بن عوف خطَّة الشااااااااااااااُّ
ةنهساااااه يونهع ،، وإيثاره مصااااالحة املسااااالمني العامَّة على مصااااالحته اخلاصاااااَّ  ،ه الهَر

جمع كلمة لي ،إنساااااان يف الدُّنيا و رك عن طواعية  ورضاااااامل أعظم منصاااااب  يطمْ إليه
قَّ  أوَّل مظهر من مظاهر الشُّورى املنظَّمة يف اختيار َمْن جيلٍ على  ،املسلمني َو

رب ،و قد اصااااااااطنع من األانِويسااااااااوُ أمور املساااااااالمني ؛ فه ،عرش اخلالفة ، والصااااااااَّ
ته العظمى ،واحلز  ساااااااااااااان التَّدبري ما كهل له النَّجاح يف أَاء مهمَّ قد كانت و  ،َو

                                                           
 ( . ولدى المقارنة مع التاريخ السابق يجد القارىء ثمة خالفاً واضحاً في تحديد تاريخ البيعة . 37شهيد الدَّار ، ص)  (1)
 « .عبد الرحمن مخاطباً عثمان  :أي»  :فقال :قوله (2)

 
 ( . 7207البخاريُّ ، كتاب األحكام ، رقم )  (3)
 ( . 26 التَّمهيد والبيان ، ص ) (4)
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 :خلطوا  ال يت اَّتذها كاَليا

ورى يف َا ِر الزَّمن ال ذي  -أ  بسااااا؛ برانجمه يف أوَّل جلساااااة  عقدها جملٍ الشاااااُّ
ورى على أن َدََّه هلم عمر ؛ وبذلك أمكنه أن حيمل مجيع أعضااااااااااء جمل ٍ الشاااااااااُّ

يِ نة  من فسار يف طريقه على ب ،ومرماه ،؛ فعرف مذهب كلِ  واَد  منهميُدلوا برأيهم
 أمره .

َل عن َقِ ه يف اخلالفة ؛ ليدفع الظُّنون ،وخلع نهساااه -ب  ويساااتمساااك  ،و نا
 بعرِو الثِ قة الوثقى .

ركا ه يف وشااااا ،أخذ يف  عرُّف هناية ما يصاااااَبو إليه كلُّ واَد  من أصاااااحابه -ج 
ورى  ، جز ي   ََّتَّ انتهى إىل شااااااَبه انتخاب   ،فلم يزل يقلِ ب وجوه الرَّأي معهم ،الشااااااُّ

الَت له أًلَبية ف ،ورأي الزُّبري بن العوا  ،برأي سااعد بن أيب وقَّاصفاَ فيه عثمان 
 اراء األعضاء احلاضرين معه .

سَبة وعلي   يف صاََبه ابلن ِ  ،عثمان :عمد إىل معرفة كلِ  واَد من اإلمامني -َ 
حهم عمر َنه من ساااا ر الرَّه؛ ال ذين رشاااَّ أنَّه َل  :فعرف من كلِ  واَد  منهما ،إىل و

 إذا فا ه األمر . ،ه أَدامل يعدل صاََب

ة األمَّة -و  ورى من خاصاااااااااااَّ  وذوي ،أخذ يف  عرُّف رأي َمْن وراء جملٍ الشاااااااااااُّ
 ،رأيها، مثَّ من عامَّتها، وضااااااااعها ها، فرأى أنَّ معظم النَّاُ َل يعدلون أَدامل بعثمان

 . (1)وابيعه عامَّة النَّاُ ،هفَبايع ل

                                                           
 ( . 71،  70لصادق عرجون ، ص )  - عثمان بن عفَّان رضي هللا عنه (1)
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نساايانه نهسااه و  ،واسااتقامته ،انتهوأم ،لقد  كَّن عَبد الرَمن بن عوف بكياسااته
ن جيتاَ هذه أوالزُّهد أبعلى منصاااااااااااااااب  يف الدَّولة  ،ابلتَّخلِ ي عن الطَّمع يف اخلالفة

َ  ُمَّ  ،، وقاَ ركب الشُّورى دهارِ  ا نة رُّ  . (1)ا يستح ُّ أعظم التَّقديرَو

زُله نهساااااااااااااااه من األمر وقت ومن أفضااااااااااااااال أعمال عَبد الرََّمن ع :قال الذَّهب
ورىا أمَّ  فنهض يف ذلك ،والعقد ،، واختياره لألمَّة َمْن أشااااااااااااااار به أهل احلل ِ لشااااااااااااااُّ

ة على عثمان ولو كان حمابيامل فيها، ألخذها لنهساااااااااااااااه، أو  ،هنو  على مجع األمَّ
 .(2)عة إليه سعد بن أيب وقَّاصلوَلها ابن عمِ ه وأقرب ا ما

ورى يف عهد اخل ين: وهي لهاء الرَّاشاادوهبذا حتقَّقت صااورٌِ أخرى من صااور الشااُّ
ورى ؛ ليعيِ نوا أَدهم بعد أخذ املشااااوِر العامَّ   ،ةاَلسااااتخالف عن طري  جملٍ الشااااُّ

 .(3)مثَّ الَبيعة العامَّة

 :أابطيل إماميَّة ُدسَّت يف قصَّة الشُّورى :رابعاا 

ت يف التَّاريخ اإلساااااالمي ِ  ،هناك أابطيل كثرِي َُساااااَّ منها يف  ،وأكاذيب لألعداء 
ة ال ورىقصااااااَّ قاموا بتوساااااايع و  ،وقد  لقَّهها املسااااااتشاااااارقون ،و ولية عثمان اخلالفة ،شااااااُّ
 ،ميحِ صااااااااوا الرِ واَي  وال ،واملهكِ رين ا دثني ،وأتثَّر هبا الكثري من املؤر ِخني ،نشاااااااارها

 فانتشر  بني املسلمني . ،ومتنها ،وحيقِ قوا يف سندها

ورى الفة ثمان بن عهَّان اخلو ولية ع ،لقد وَر  رواَي  ابطلة َول قصااة الشااُّ
                                                           

 ( . 255( ص)  10مجلَّة البحوث اإلسالمية ، العدد )  (1)
 ( . 1/86سير أعالم النبالء )  (2)

 
اشدة ، ص)  (3)  ( . 278دراسات في عهد النُّبوة والخالفة الرَّ
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ل  أبو  ن   فقد أ ،وألَّ  مجاعٌة كتَبامل خاصَّةمل  ،واألكاذيب ،وَُسَّْت فيها األابطيل
ورى ، ونقل ابن سااااعد  سااااع رواَي  (1)وابن اببويه ،ك ابن عقدِوكذل ،كتاب الشااااُّ

ورى  وروايةمل  ،(2)فةواتريخ  ول ِيه للخال ،وبيعة عثمان ،من طري  الواقديِ  يف خرب الشااُّ
ورى يف ا ،من طري  عَبيد هللا بن موساااااى  ضااااامَّنت مقتل عمر صاااااره للشاااااُّ تَّة َو لساااااِ 

لصااهيب  يف  صاايتهوو  ،وعثمان إذا  وىلَّ أَدمها أمر اخلالفة ،ووصاايته لكل   من علي   
 .(3)هذا األمر

ورى وعن هشااااا   ،(4)وبيعة عثمان عن أيب  ن  ،وقد نقل الَبالذري خرب الشااااُّ
، وعن (6)وعن الواقدي ،(5)ومنها ما  هرََّ به ،ن أيب  ن الكلب، منها ما نقله ع
ة على عدَِّ رو (7)عَبيد هللا بن موساااااااااااى نها اَي  م، واعتمد الطَّربيُّ يف هذه القصاااااااااااَّ

ورى من طري   ،(8)رواية أيب  ن    ة الشااااااااُّ ونقل ابن أيب احلديد بعض أَداث قصااااااااَّ
ورى (  كتااااب )، وأشااااااااااااااااار إىل نقلاااه عن  ( 9)بن عَباااد العزيز ا وهري ِ  أَماااد الشااااااااااااااُّ

ا َليٌل يٍ هلوقد  ضاااامَّنت الرِ واَي  الشاااايعيَّة عدَِّ أمور  مدسااااوسااااة  ل ،(10)للواقدي ِ 
 هي: و  ،من الصِ حَّة

حابة ابماابة يف أمر املســــــــلمني -1  ام الصــــــــَّ مت الرِ واَي  ا:اهتِّّ يعيَّة اهتَّ لشااااااااااِ 
حابة اب اابِ يف أمر املساالمني رََّمن ابختيار و  عَبد الوعد  رضااا علي   أبن يق ،الصااَّ

                                                           
يعة )  (1)  ( . 14/246الذَّريعة إلى تصانيف الش ِّ
 ( . 3/67( ، )  3/63الطَّبقات الكبرى )  (2)
 ( . 3/340المصدر السَّابق نفسه )  (3)
 ( . 19،  5/18أنساب األشراف )  (4)
 المصدر السَّابق نفسه . (5)
 المصدر السَّابق نفسه . (6)
 ( .5/6المصدر السَّابق نفسه ) (7)
وايات التَّاريخية  (8)  ( وهو العمدة في هذه الفقرة . 321، د . عبد العزيز نور ، ص ) أثر التشيُّع على الر ِّ
 ( . 58،  50،  9/49شرح نهج البالغة )  (9)
 ( . 9/15المصدر السَّابق نفسه )  (10)
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أنَّ  :هري ِ وأَمد ا و  ،وهشاااااااااااااااا  الكلبِ  عن أبيه ،فقد وَر عند أيب  ن  ،اخلليهة
ٍَّ أبن وأنَّ عل ،عمر جعل  رجيْ الكهَّتني إذا  ساااااااوات بعَبد الرَمن بن عوف يامل أَ

د ، وق(1)اخلالفة ذهَبت منه ؛ ألنَّ عَبد الرَمن سيقدِ   عثمان للمصاهِر ال يت بينهما
فإنَّ  :الرَمن فقال وعَبد ،نهى ابن  يميَّة أيَّ ار َبا  يف النَّسااااااب القريب بني عثمان

هذا من بين  بل ،وَل من قَبيلته أصااااااالمل  ،وَل ابن عمِ ه ،عَبد الرَمن ليٍ أخامل لعثمان
َهِر إىل بين هاشم أكثر ميالمل منهم إىل بين أميَّة ،َهِر وهذا من بين أميَّة فإنَّ  ،وبنو 

َهِر  قَّاص ، وسااااااااااااااعد بن أيب و ومنهم عَبد الرَمن بن عوف ،)ملسو هيلع هللا ىلص(أخوال النَّب ِ بين 
ال  )ملسو هيلع هللا ىلص(. فإنَّ النَّب  (2)«خايل فلرين امرؤ خاله  هذا»  :)ملسو هيلع هللا ىلص(ال ذي قال له النب
ا اخى بني ،وَل بني أنصاااااااااااااااااري   وأنصاااااااااااااااااري    ،ومهاااجري    ،يؤاخ بني مهاااجري     وإمنااَّ

 وسااااااااااااااعاااد بن الرَّبيع ،بن عوف فااااخى بني عَباااد الرَمن ،واألنصااااااااااااااااار ،املهااااجرين
حاح ،(3)األنصاااااااااااااري ديثه مشااااااااااااهوٌر اثبٌت يف الصااااااااااااِ  ري  ،َو لم يعرفه أهل الع ،هاًو

 . (4)بذلك

يعيَّة حماابِ عَبد الرََّمن لعثمان للمصااااااااااهِر ال يت كانت  وقد بنت الرِ واَي  الشاااااااااِ 
خرى أومن جهة   ،أنَّ قوَِّ النَّساااااب أقوى من املصااااااهِر من جهة   ،متناسااااايةمل  ،بينهما

ا َل  قو  ع ، ناساااااااااوا طَبيعة العالقة بني املؤمنني يف ا يل األوَّل لى نساااااااااب  وَل وأهنَّ
هي أنَّ عَبد وعثمان ؛ ف ،وأمَّا كيهية املصااااهِر ال يت كانت بني عَبد الرَمن ،مصااااهِر

 . (5)يب معي؛ أخت الوليدالرَمن  زوَّج أ َّ كلثو  بنت عقَبة بن أ
                                                           

وايات التَّاريخية ، ص )  (1)  ( . 322أثر التشيُّع على الر ِّ
 
 ( . 4018( رقم )  3/220صحيح سنن الت ِّرمذي )  (2)
 ( . 3780، كتاب مناقب األنصار رقم )  البخاريُّ  (3)
 ( . 272 - 6/271منهاج السُّنَّة النَّبويَّة )  (4)
 ( . 3/127الطَّبقات الكبرى )  (5)
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 :وحزٌب هامشيٌّ  ،حزٌب أمويٌّ  -2

ِ  بني بين هاشم ََّ أثناء املَبايعة  وبين أميَّة ،أشار  رواية أيب  ن  إىل وقوع مشا
، وقد انساااااااق (1)وَل ضااااااعيهة   ،اية  صااااااحيحة  وال يَر ذلك برو  ،؛ وهذا ًري صااااااحيْ

يعيَّة اإلماميَّة خلاطنة على  لك وبنوا حتليالهتم ا ،بعض املؤر ِخني خل  الرِ واَي  الشااااِ 
بصاااوِر  يف حتديد اخلليهة ا ديد )ملسو هيلع هللا ىلص(وا  شااااور أصاااحاب الرَّساااولفصاااوَّر  ،الرِ واَي 

زب َو ،َزب أموي    :بنيوأنَّ النَّاُ قد انقسااااااااااااااموا إىل َز  ،اخلالف العشاااااااااااااااا ري ِ 
وٌَ َل َليل عليه ؛ إذ إنَّه ليٍ انبعامل م ،، وهو  صاااااوُّر موهو ٌ هامشي    ن واساااااتنتاٌج مَر

ينما كان يق  املهاجريُّ مع ذلك ا وِ  ال ذي كان يعيشاااااه أصاااااحاب رساااااول هللا َ
ن  صااوُّر هؤَلء وليٍ انبعامل م ،وابن عمِ ه وبين عشااري ه ،وأخيه ،األنصاااريِ  ضاادَّ أبيه

 ،الصَّحب وهم يضحُّون بكلِ  شيء  من َطا  الدُّنيا يف سَبيل أن يسلم هلم َينهم
رين اب نَّة حيحة هلؤَلء النُّخَبة من املَبشااَّ الكثرِي ال يت  َداثفاأل ،وَل من املعرفة الصااَّ

 أنَّ هؤَلء كانوا أكرب بكثري  من أن ينطلقوا من هذه الزَّاوية :رويت عن هؤَلء  ثَبت
يِ قة يف معا ة أمورهم فهم  ،أو عشاااا ري    ،فليسااات القضااايَّة قضااايَّة  ثيل  عا لي    ،الضاااَّ

 . (2)شورى ملكانتهم من اإلسال  أهل

 : عنهأقوال نسبت زوراا أو هبتاانا لعليّ  رضي هللا -3

ريه ع ،ومااا يااذكره كثرٌي عن املؤر ِخني كااابن جرير :قااال ابن كثري ن رجااال  َل ًو
ا وليتاااه ألناااَّه صاااااااااااااا ،خااادعتين :أنَّ علياااامل قاااال لعَباااد الرََّمن :يعرفون  ،هركوإناااَّك إمناااَّ

                                                           
 ( . 178،  177مرويات أبي مخنٍف في تاريخ الطَّبري ، ص)  (1)
اشدون ، أمين القضاة ، ص)  (2)  ( . 79،  78الخلفاء الرَّ
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 نَّ الَِّذيَن يُاََبايُِعوَنكَ إِ ﴿ :وأنَّه  لكَّأ ََّتَّ قال عَبد الرَمن ،وليشاورك كلَّ يو   يف شأنه
َا يَنُكُث َعَلى ناَ  َ َيُد احَِّ فَاْوَق أَْيِديِهْم َفَمن نََّكَث فَِإمنَّ َا يُاََبايُِعوَن احَّ ِه َوَمْن أَْوَ  ِإمنَّ ْهساااااااااِ

ا   يُاْؤ ِيااِه َأْجرملا َعِظيماامل ُه احََّ َفسااااااااااااااَ َد َعَليااْ اهااَ إىل ًري ذلااك من  ،[ 10 :] الفتح  دااَِا عااَ
حا  ٌِ على قا ليها ،حاألخَبار املخالهة ملا ثَبت يف الصااااااااااااااِ  َو وهللا  ،انقليهاو  ،فهي مَر

اء القصَّاص وأًَبي ،واملظنون من الصَّحابة خالف ما يتوهَّم كثرٌي من اإلماميَّة ،أعلم
 ،وساااااقيمها ،ومساااااتقيمها ،وضاااااعيهها ،ال ذين َل  ييز عندهم بني صاااااحيْ األخَبار

 . (1)وهللا املوف  للصَّواب ،اوقوميه ،ومَباَها

ام عمرو  -4  :واملغرية بن شعبة ،بن العاصاهتِّّ

ورى عن عمرو بن العاص واملغرِي  ،وقد ذكر أبو  ن   يف روايته يف قضاااية الشاااُّ
ما جلساااااااا عند الَباب اع فهذا يساااااااتغرب من رع ،ورََّ ساااااااعٌد عليهما ،بن شاااااااعَبة أهنَّ
حابة الكرا   :وَل ريدان أن  ق :وكي  يقول ساااااااااااعٌد هلما ،النَّاُ فضاااااااااااالمل عن الصاااااااااااَّ

و َضااران وكنا م ورى . وقد علم النَّاُ أهل الشااُّ سااتها  وا ،رى أبعياهنمن أهل الشااُّ
وهي واضحٌة  ،أنَّ رواية أيب  ن   يناقض بعضها بعضامل  :. ويف احلقيقةذلك عندهم

حيحة را َبها أشاااااااهر من ذكرها ،ملن  دبَّرها وقارهنا ابألصاااااااول الصاااااااَّ د أشاااااااار وق ،ًو
ة وعد  اَلعتَبار رِ وايي إلسااااااااااقا  هذه الوأمثلة   كه ،الدُّكتور حيىي اليحىي إىل مناذج

مو   (2)هبا . هذه بعض اإلشااااااااااااارا  العابِر ذكرهتا للتَّنَبيه والتَّحذير من  لك السااااااااااااُّ
ة، فقاااد أثر  يف رجاااال الهكر ، واملوروث الثَّقاااايف لألماااَّ ارخييِ  ، املَبثوثاااة يف  راثناااا التاااَّ

 والقلم، والتاريخ.

                                                           
 ( . 7/152 البداية والنهاية ) (1)
 ( . 179مرويَّات أبي مخنٍف ، ص)  (2)
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 :ن رضي هللا عنهأحقِّّيَّة خالفة عثمان بن عفَّا :خامساا 

وأنَّه َل  ،َل يشااااااااااكُّ مؤمٌن يف أَقِ يَّة خالفة عثمان رضااااااااااي هللا عنه وصااااااااااحَّتها
 ملسو هيلع هللا ىلص()فنقم على أصااااحاب رسااااول هللا ،مطعن فيها ألَد  إَل ُمَّن أصاااايب قلَبه بزيغ
وهذا ال حيصااااااااااااال إَل من األعداء ال ذين  ،بساااااااااااااَبب ما َلَّ يف قلَبه من الغيظ منهم

حابة رضااااااااااااااي هللا عنهمجعلوا رأُ ماهلم يف هذه احل  ،ياِ الدُّنيا هو ساااااااااااااابُّ الصااااااااااااااَّ
وَل قيمة ملا يوجِ هونه من املطاعن على خالفة الثَّالثة رضااااااااااي هللا عنهم  ،وبغضااااااااااهم

ُّْ  ،لظهور بطالنه ا افرتاءاٌ  َل  صاااااا طعيَّة وقد جاء يف مجلة  من النُّصااااااوص الق ،وأهنَّ
حيحة هرِي التَّنَبيه ،الصااااااااااااَّ ان بن عهَّ  أَقيَّة خالفة عثمانواإلمياء إىل  ،واَلاثر الشااااااااااااَّ
 :(1)ومن ذلك ،رضي هللا عنه

ُ الَِّذيَن َُمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِ  لَيَ ﴿ :قوله  عاىل - 1 ْسَتْخِلَهناَُّهْم َوَعَد احَّ
َِينَاُهُم الَّ  َننَّ هَلُْم  َتْخَلَ  الَِّذيَن ِمْن قَاَْبِلِهْم َولَُيَمكِ  ى هَلُْم ذِ يف اأَلْرِ  َكَما اساااااااْ ي اْرَ ضاااااااَ
نملا َوَمنْ  ياْ رُِكوَن يب شاااااَ لَناَُّهْم ِمْن بَاْعِد َخْوِفِهْم أَْمنامل يَاْعَُبُدوَنيِن ََل ُيشاااااْ  َكَهَر بَاْعَد َذِلَك َولَيُاََبدِ 

ُقوَن   . وجه اَلساااااااتدَلل هبذه اَلية على أَقِ يَّة [  55 :]النور  فَُأولَِنَك ُهُم اْلَهاساااااااِ
ومكَّن هلم  ،أنَّه من ال ذين اساااااااتخلههم هللا يف األر  خالفة عثمان رضاااااااي هللا عنه

وأقا   ،وساااار يف النَّاُ أَي  خالفته ساااريمل َسااانةمل ؛ َيث َكم فيهم ابلعدل ،فيها
الِ ن ،، وهنى عن املنكروأمر ابملعروف ،وا ى الزَّكااِ ،الصااااااااااااااَّ ت فهاذه اَلياة  ضاااااااااااااامَّ

 . (2)يَّة خالفته رضي هللا عنهاإلشاِر إىل أَق ِ 

                                                           
 ( . 2/656عقيدة أهل السُّنَّة في الصَّحابة )  (1)
 ( . 2/656عقيدة أهل السُّنَّة في الصَّحابة )  (2)
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ُتْدَعْوَن ِإىَل قَاْو   أُويل ﴿ :ه  عاىلقول - 2 ُ  ُقْل لِْلُمَخلَِّهنَي ِمَن اأَلْعَراِب سااااااااااااااَ  أَبْ
نامل َوِإْن  اَ  سااااااااَ ََ ُ َأْجرملا  ِلُموَن فَِإْن ُ ِطيُعوا يُاْؤِ ُكُم احَّ ِديد   ُاَقا ُِلوهَنُْم َأْو ُيسااااااااْ تَاَولَّْوا َكَما شااااااااَ

ْبُكْم َعَذاابمل  ُتْم ِمْن قَاَْبُل يُاَعذِ  . وجه اَلسااااتدَلل هبذه اَلية  [ 16 :]الفتح   أَلِيمملا   َاَولَّياْ
ة خالفاااة عثماااان رضااااااااااااااي هللا عناااه هو أنَّ الااادَّاعي هلؤَلء األعراب َاع  على أَقِ ياااَّ

فأبو بكر  ،رضاااااي هللا عنهم ،وعثمان ،وعمر ،وهو أبو بكر )ملسو هيلع هللا ىلص(يدعوهم بعد نَبيِ ه
ك فوجَبت طاعة هؤَل ،، والهُرَعاهم إىل قتال الرُّو  ضااي هللا عنهم الثة ر ء الثَّ والرتُّ

ت خالفتهم ،، وإذا وجَبااااات طااااااعتهمبنصِ  القران  ، عنهمرضااااااااااااااي هللا ،صااااااااااااااحاااااَّ
 .(1)وأرضاهم

وأمرن  ،َخل َا طامل  )ملسو هيلع هللا ىلص(إنَّ النَّب   :عن أيب موساااااى رضاااااي هللا عنه قال - 3
ره اب  ،ا ذن له»  :فقال ،فجاء رجٌل يسااااتأذن ،حبهظ ابب احلا ؛ فإذا « نَّة وبشااااِ 

ره اب نَّة  ،ا ذن له»  :فقال ،مثَّ جاء اخر يسااااااااتأذن ،رهو أبو بك فإذا هو  «وبشااااااااِ 
ره اب نَّة على بلوى  صاااايَب»  :فقال ،مثَّ جاء اخر يسااااتأذن ،عمر  «ه ا ذن له وبشااااِ 

ان . هااذا احلااديااث فيااه إشااااااااااااااااارٌِ إىل  ر يااب الثَّالثااة يف  (2)فااإذا هو عثمااان ابن عهااَّ
 ،عنه وهذه الَبلوى َصلت له رضي هللا ،وإخَباٌر عن بلوى  صيب عثمان ،اخلالفة

 ،َبوَِّفاحلديث علٌم من أعال  النُّ  ،ََّتَّ قتل انذاك مظلومامل  ،وهي َصااااااااره يو  الدَّار
 .(3)وأرضاه ،امل رضي هللا عنهوفيه اإلشاِر إىل كونه شهيد

ه كان أنَّ  :ِبسااااااااااااااناَه إىل جابر بن عَبد هللا -رَمه هللا  -روى أبو َاَو  - 4
برسااااول  أنَّ أاب بكر ني؛ :رأى اللَّيلة رجٌل صااااا ٌ  :قال )ملسو هيلع هللا ىلص(ول هللاأنَّ رساااا :حيدِ ث

                                                           
 ( . 110 - 4/109الفصل في الملل واألهواء والن ِّحل )  (1)
 ( . 3695البخاريُّ ، رقم )  (2)
 ( . 2/657الجماعة في الصَّحابة ) عقيدة أهل السُّنَّة و (3)
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ا قمناااا من :وني؛ عثماااان بعمر . قاااال جاااابر ،وني؛ عمر أبيب بكر   ،هللا عنااد  فلماااَّ
ا  ؛ فرسااااااول هللا :قلنا )ملسو هيلع هللا ىلص(رسااااااول هللا بعضااااااهم  وأمَّا  نوُّ  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(أمَّا الرَّجل الصااااااَّ

 . (1))ملسو هيلع هللا ىلص(به نَبيَّه ذي بعث هللابَبعض فهم وَلِ هذا األمر ؛ ال  

مسعت :إىل أيب هريِر رضي هللا عنه قال وروى أبو عَبد هللا احلاكم ِبسناَه - 5
ا ستكون فتنةٌ »  :يقول )ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا : قال« فتنٌة و  ،أو اختالفٌ  ،فٌ واختال ،إهنَّ

شاااار إىل وأ« وأصاااحابه  ،عليكم ابألمني»  :َي رساااول هللا ! فما أتمران ؟ قال :قلنا
 . (2)عثمان

الَّة على صاااااااااااادق نَبوَّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(وهذا احلديث فيه معجزٌِ ظاهرٌِ للنَّب ِ  ه ؛ َيث الدَّ
أخرب ابلهتنة ال يت َصاااااااااااااالت أَي  خالفة عثمان وكانت كما أخرب، كما  ضاااااااااااااامَّن 

 ،أن يلزموه أرشاااد النَّاُ إىل )ملسو هيلع هللا ىلص(احلديث التَّنَبيه على أَقيَّة خالفة عثمان؛ إذ إنَّه
لتهاف اَلختالف فاحل ُّ مع أمري املؤمنني، وأمرهم ابَلوأخرب أبنَّه َني وقوع الهتنة و 

َيغ ، واخلارجون عليه على الَباطل، أهل  َمته، لكونه على احل ِ   ،وهوىمل  ،َوله ومال
 . (3)على اهلدى َل ينهكُّ عنه أبنَّه سيكون مستمر امل  )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد شهد له الرسول

مذيُّ ِبسااااااااااناَه إىل عا شااااااااااة رضااااااااااي هللا  - 6 أنَّ  :عنهاروى أبو عيسااااااااااى الرتِ 
لى وك عفإن أراَ ،َي عثمان ! إنَّه لعلَّ هللا يقمصااااااااااك قميصااااااااااامل »  :قال )ملسو هيلع هللا ىلص(النَّب  

واسااااااااااااتعاِر  ،. فهي هذا احلديث اإلشاااااااااااااِر إىل اخلالفة (4)«خلعه ؛ فال َّتلعه هلم 
 ٌْ النَّاُ  فإن قصااااااااااد ،ساااااااااايجعلك هللا خليهةمل  :أي ،القميص هلا وذكر اخللع  رشااااااااااي

                                                           
 ( . 2/513سنن أبي داود )  (1)
 حديٌث صحيح اإلسناد ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . :( ثمَّ قال3/99المستدرك ) (2)
 ( . 2/660عقيدة أهل السنَّة والجماعة في الصَّحابة )  (3)
 ( إسناده صحيٌح . 1/613فضائل الصَّحابة )  (4)
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 .(1)اطلوكوهنم على الَب ،حل  ِ جلهم لكونك على افال  عزل نهسك عنها أل ،عزلك

مذيُّ ِبسااااااناَه إىل أيب سااااااهلة - 7  :ارقال يل عثمان يو  الدَّ  :قال ،وروى الرتِ 
قد عهد إيلَّ  :فقوله.  (2)فأان صاااااااابٌر عليه ،عهدامل  قد عهد إيلَّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(إنَّ رساااااااول هللا

فأان  ،َّتلعه هلم وإن أراَوك على خلعه فال :: أوصااااااااااااااان أَل أخلع بقولهأي ،عهدامل 
 .(3)أي: على ذلك العهد ،ليهصابٌر ع

وروى أبو عَبد هللا احلاكم ِبسناَه إىل أيب سهلة موىل عثمان عن عا شة  - 8
 رجالمل  -أو ليت عندي  -اَعوا يل »  :قال )ملسو هيلع هللا ىلص(أن رسااااااول هللا :رضااااااي هللا عنها
 » :عمر . قال :قلت «َل ! »  :أبو بكر . قال :قلت :قالت« . من أصاااااحايب 

 «نعم ! »  :قال :فعثمان :قلت« َل ! »  :: ابن عمِ ك علي  . قالقلت« َل!
 ، عثمانيسرُّ إىل )ملسو هيلع هللا ىلص(فجعل النَّبُّ  :قال« قومي ! »  :فقال ،فجاء عثمان :قالت

إنَّ  :َل :أَل  قااا اال ؟ قااال :فلمااا كااان يو  الاادَّار ؛ قلنااا :ولون عثمااان يتغريَّ . قااال
 .(4)فأان صابٌر نهسي عليهرامل عهد إيلَّ أم )ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا

فهذا احلديث وال ذي قَبله فيهما ََللٌة على صااااحَّة خالفته، فمن أنكر خالفته 
هداء، وأسااااااااااء األَب فيه ابللِ ساااااااااان، أو ا نان، فهو  وال يره من أهل ا نَّة، والشاااااااااُّ

يِ ز اإلسال خارٌج عن َا ر   .(5)ِ اإلميان، َو

                                                           
ين ا (1)  ( . 3/446لخالص ) الد ِّ
 ( . 5/295( إسناده صحيٌح . والت ِّرمذي )  1/605فضائل الصَّحابة )  (2)

 
 ( . 10/209تحفة األحوذي  )  (3)
جاه ، ووافقه الذَّهبي  3/99( إسناده صحيٌح . والمستدرك )  1/605فضائل الصَّحابة )  (4) ( حديٌث صحيح اإلسناد ، ولم يخر ِّ

. 
ين الخالص ) (5)  ( . 3/446 الد ِّ
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 ما رواه الَبخاريُّ ِبساااااناَه عن ابن وإمامته ،وُمَّا َل على صاااااحَّة خالفته - 9
َمن النَّب    :عمر رضااااااااااااااي هللا عنهما قال مثَّ  ،امل َل نعدل أبيب بكر  أَد )ملسو هيلع هللا ىلص(كنَّا يف 

ويف هذا إشاااِر  ،(1)َل نهاضاال بينهم )ملسو هيلع هللا ىلص(النَّب   مثَّ نرتك أصااحاب ،مثَّ عثمان ،عمر
من  )ملسو هيلع هللا ىلص(َبيِ هنأهلمهم، وألقى يف ُروعهم ما كان صااااااانعه بعد  - عاىل  -إىل أنَّ هللا 

 .(2)أمر  ر يب اخلالفة

حابة على عهد النَّب   :قال ابن  يميَّة من  ملسو هيلع هللا ىلص()فهذا إخَباٌر عمَّا كان عليه الصااااَّ
 ،)ملسو هيلع هللا ىلص(ب  أنَّ ذلك كان يَبلغ النَّ  :وقد روي ،مثَّ عثمان ،مثَّ عمر ، هضاااااااااااااايل أيب بكر  

يننذ  فيكون هذا التَّهضاااااااااااااايل اثبتامل ابلنَّص ،فال ينكره اثبتامل دا ظهر كون وإَل في ،َو
ر ملَّا  ويف ودا ظه ،من ًري نكري   )ملسو هيلع هللا ىلص(واألنصااااااااااااااار على عهد النَّب ِ  ،بني املهاجرين

َبااة   ،عمر ان من ًري ًر م كلَّهم ابيعوا عثمااان بن عهااَّ كر هااذه وال ين ،وَل رهَبااة   ،فااإهنَّ
 . (3)الوَلية منكٌر منهم

يها اإلشااااااااِر ٌة كلُّها فوكل ما  قدَّ  ذكره من النُّصاااااااوص يف هذه الهقِر أَلٌَّة قويَّ 
لك وَل نزاع عند وأنَّه َل مرية يف ذ ،والتَّنَبيه إىل أَقِ يَّة خالفة عثمان رضاااااي هللا عنه

كني ابلكتاب نَّة ،املتمسااااااااِ  وهم أهل  ،وال ذين هم أسااااااااعد النَّاُ ابلعمل هبما ،والسااااااااُّ
نَّة هللا عنه،  يفيجب على كلِ  مساااالم  أن يعتقد أَقِ يَّة عثمان رضاااا ،وا ماعة ،السااااُّ

الَّة على ذلكوأن يسلِ م  سليمامل كامالمل لل  . (4)نُّصوص الدَّ

 
                                                           

 ( . 3698البخاريُّ ، كتاب فضائل أصحاب النَّبي  )ص( ، رقم )  (1)
 ( . 2/664عقيدة أهل السُّنَّة )  (2)
 ( . 3/165منهاج السُّنَّة )  (3)
 ( . 2/664عقيدة أهل السُّنة )  (4)
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 :نعقاد اإلمجاع على خالفة عثمانا :سادساا 

وكذا من جاء بعدهم ُمَّن ساالك سااَبيلهم من  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(أمجع أصااحاب رسااول هللا
نَّة وا ماعة على أنَّ عثمان بن عهَّان رضاااااااااي هللا عنه أَ ُّ النَّاُ خبالفة  أهل الساااااااااُّ

 ، هذا أَدٌ أو يعار  يف ،وال خيال  ،النَُّبوَِّ بعد عمر بن اخلطَّاب رضااااااااااااي هللا عنه
بل ا ميع سلَّم له بذلك ؛ لكونه أفضل خل  هللا على اإلطالق بعد الشَّيخني أيب 

وقد نقل اإلمجاع على أَقيَّة عثمان رضاااااي هللا عنه  ،وعمر رضاااااي هللا عنهما ،بكر
ومن  ،همًري و  ،ه طا هٌة من أهل العلم ابحلديثابخلالفة بعد عمر رضااااااااااااااي هللا عن

 :(1) لك النُّقول

يف  َججت :قال ،ما رواه ابن أيب شاااايَبة ِبسااااناَه إىل َارثة بن مضاااارب -1
 .(2)اخلالفة من بعده لعثمان أنَّ  :فلم يكونوا يشكُّون ،إماِر عمر

 وروى أبو نعيم األصاااااااَبهانُّ ِبساااااااناَه إىل َذيهة رضاااااااي هللا عنه قال: إن ِ  -2
ٍُّ ركَبيت ركَبتاه، فقاال: من  رى قوماك يؤمِ رون؟ قاال: إنَّ النااُ  لواق  مع عمر  

 .(3)قد أسندوا أمرهم إىل ابن عهَّان

قَبض  :أنَّه قال ،ونقل احلافظ الذَّهب عن شاااااااااااريك بن عَبد هللا القاضاااااااااااي -3
؛  ضاااال منه أنَّ فيهم أَدامل أف :فلو علموا ،فاسااااتخل  املساااالمون أاب بكر   )ملسو هيلع هللا ىلص(النَّب  

وا ًَشااااااااا   ،والعدل ،فقا  دا قا  به من احل  ِ  ،مثَّ اساااااااااتخل  أبو بكر  عمر ،كانوا قد 
أن  :و علموافل ،فاجتمعوا على عثمان ،فلمَّا اَتضاااار جعل األمر شااااورى بني سااااتَّة  

                                                           
 ( . 2/665المصدر السَّابق نفسه )  (1)
 ( . 14/588المصنَّف )  (2)
افضة ، ص) كتاب اإلمامة  (3)  ( . 306والرد  على الرَّ
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 . (1)أفضل منه كانوا قد ًش وان فيهم

نهم تهر بيقد اشاااااااا )ملسو هيلع هللا ىلص(فهذه النُّقول فيها بياٌن واضااااااااْ يف أنَّ أصااااااااحاب النَّب  
َال عمر بن اخلطَّاب رضي هللا عنه َيَّامل ؛ ملا سَب  من ،أولويَّة عثمان ابخلالفة  وما 

وق علمهم بَبعض النُّصوص املشرِي إىل أنَّ  ر يَبه سيكون يف خالفة النَُّبوَِّ بعد الهار 
وعمر رضي  ،ر  كولعلمهم أنَّه أفضل النَّاُ على اإلطالق بعد أيب ب ،رضي هللا عنه
 . (2)هللا عنهما

قال عَبد  :روى ابن ساااعد  ِبساااناَه إىل النزَّال بن سااارِب رضاااي هللا عنه قال -4
ال  :أي -ُل وال أن ،استخلهنا خري من بقي :هللا ابن مسعوَ  َني اسُتخل  عثمان

 . (3)وال أنل ،ران خري من بقيأمَّ  :ويف رواية  أخرى قال -نقصر يف اختيار األفضل 

افعيَّ يقول :عهرانُّ وقال احلسن بن حممَّد الزَّ  -5 مجع النَّاُ على أ :مسعت الشَّ
ورى إىل ساااااتَّة  ع ،واساااااتخل  أبو بكر  عمر ،خالفة أيب بكر   لى مثَّ جعل عمر الشاااااُّ
 . (4)ثمان رضي هللا عنهم أمجعنيفولَّوها ع ،أن يول وها واَدامل 

افعيِ   : -هللا  هرَم -وقد نقل أبو َامد حممَّد املقدساايُّ كالمامل عزاه ل ما  الشااَّ
أنَّه قال: واعلموا: أنَّ اإلما  احل ُّ بعد عمر رضااااااااااي هللا عنه عثمان رضااااااااااي هللا عنه 
ورى اختيار اإلمامة إىل عَبد الرَمن بن عوف، واختياره لعثمان   عل أهل الشااااااااااااااُّ

حابة رضااااااي هللا عنهم، وصااااااوبوا رأيه فيما فعله وأقا   ،رضااااااي هللا عنه، وإمجاع الصااااااَّ

                                                           
 ( . 2/273ميزان االعتدال )  (1)
 ( . 2/666عقيدة أهل السُّنَّة )  (2)
 ( . 3/63الطَّبقات الكبرى )  (3)
 ( . 435،  1/434مناقب الشَّافعي للبيهقي )  (4)
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 . (1)ىل أن استشهد رضي هللا عنهوبس؛ العدل إ ،  ِ النَّاُ على حمجَّة احل

ما  ال جيتمعوا على بيعة أَد   :أنَّه قال :وذكر ابن  يميَّة عن اإلما  أَمد -6
 . (2)اجتمعوا على بيعة عثمان

وثَبتت إمامة عثمان رضاااي هللا عنه بعد عمر  :وقال أبو احلسااان األشاااعريُّ  -7
اختاروه ف ،ال ذين نصَّ عليهم عمر ،شُّورىبعقد َمْن عقد له اإلمامة من أصحاب ال

 .(3)وعدله ،وأمجعوا على فضله ،ورضوا ِبمامته

ل  - 8 ابون مَبيِ نامل عقيدِ السااااااااااَّ  وأصااااااااااحاب احلديث يف ،وقال عثمان الصااااااااااَّ
ي  : ر يب اخلالفة بعد أن ذكر دِ  م يقولون أوََّلمل خبالفة الصااااااااااااااِ  مثَّ  :قال ،مثَّ عمر ،أهنَّ
ورىخالفة عثمان رضااااااااااااي هللا  ،وإمجاع األصااااااااااااحاب كافَّةمل  ، عنه ِبمجاع أهل الشااااااااااااُّ

 . (4)م به ََّتَّ جعل األمر إليهورضاه

لماء رَمة هللا  عاىل عليه وعلى مجيع الع -وقال شااايخ اإلساااال  ابن  يميَّة  -9
بيعته أَد  ال يتخلَّ  عن ،ومجيع املساااااالمني ابيعوا عثمان بن عهَّان :-املصاااااالحني 

وكة.. فلمَّا ابيعه ذوو ا يعه وإَل فلو ُقدِ ر أن عَبد الرَمن اب ،والقدِر صااار إمامامل  ،لشااَّ
حابة أهل الشاااااوكة ال يصااااار إمامامل  ،وال يَبايعه علي   كن عمر ملا ول ،وَل ًريه من الصاااااَّ

د الرَمن بن وعَب ،وسااااعد   ،والزُّبري ،وطلحة ،وعلي    ،عثمان :جعلها شااااورى يف سااااتَّة  
وعَبد  ،وعلي   ،وبقي عثمان ،وسااااااعد ابختيارهم ،والزُّبري ،مثَّ إنَّه خرج طلحة ،عوف

                                                           
افضة ، ص)  (1)  ( . 320،  319الرد  على الرَّ
 ( . 320لسُّنَّة للخالل ، ص) ( . وا 3/166منهاج السُّنَّة )  (2)

 
يانة ، ص)  (3)  ( . 68اإلبانة عن أصول الد ِّ
سائل المنبريَّة )  (4)  ( . 1/139عقيدة السَّلف وأصحاب الحديث ضمن الرَّ
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غمض وأقااا  عَبااد الرَمن ثالاثمل َل  أنااَّه ال ي ،الرَمن َل يتوىلَّ ويويل أَااد الرَّجلني
ابقني األوَّلني أمراء  يشاااااااااور ،والتَّابعني هلم ِبَسااااااااان ،فيها بكَبري نو  يشاااااااااور السااااااااَّ

ه املساااااااااااااالمون بوَلية فأشااااااااااااااار علي ،، وكانوا قد َجُّوا مع عمر ذلك العا األجناَ
م كلَّهم قدَّموا عثمان ،عثمان َبة  أعطاهم إَيَّ  ،وذكر ؛ أهنَّ ، وَل هافَبايعوه َل عن ًر

ل عن رهَبااااة  أخااااافهم هبااااا واأل مااااة كااااأيوب  ،، وهلااااذا قااااال ًري واَااااد  من السااااااااااااااَّ
ختيان ِ  ريهم ،والدَّارقطين ،وأَمد بن َنَبل ،السَّ فقد  ،عثمان من قدَّ  علي امل على :ًو

َرى  الَّة على أنَّ عثمان أفضااااالواألنصاااااار ،ابملهاجرينأ م  ،، وهذا من األَلَّة الدَّ ألهنَّ
 . (1)واشتوارهم ،موه ابختيارهمقدَّ 

ابة على َاكيامل إلمجاع الصَّح -رَمه هللا  عاىل  -وقال احلافظ ابن كثري  -10
ورى جعلوا األمر إىل عَبد :ويروى :خالفة عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه  أنَّ أهل الشااااااااااااااُّ

ن ميكنه ساااؤاله أنَّه ساااأل م :فيذكر ،ليول ِيه ،ليجتهد للمسااالمني يف أفضااالهم ،الرَمن
ورى ريهم ،من أهل الشاااااااااااُّ قال لعلي     إنَّهََّتَّ  ،فال يشاااااااااااري إَل بعثمان بن عهَّان ،ًو

وقال لعثمان  ،بعثمان :: أرأيت إن ال أولك دن  شاااري به عليَّ ؟ قالرضاااي هللا عنه
 ،الب  بعليِ  بن أيب ط :ال أولِ ك دن  شااااااااااااااري به ؟ قالأرأيت إن  :رضااااااااااااااي هللا عنه

منها  وينخلع عَبد الرََّمن ،أنَّ هذا كان قَبل أن ينحصاااااااااااااار األمر يف ثالثة :والظَّاهر
مثَّ هنض عَبد  ،وهللا عليه واإلسال  ليجتهد يف أفضل الرَّجلني فيوليه ،لينظر األفضل

مني برأي وجيمع رأي املساااالالرَمن بن عوف رضااااي هللا عنه يسااااتشااااري النَّاُ فيهما 
ََّتَّ  ،وجهرامل  سااااااار امل  ،مثو وفراَى وجمتمعني ،وأقياَهم مجيعامل وأشاااااااتااتمل  ،رؤوُ النَّاُ

                                                           
 ( . 1/134مناهج السُّنَّة )  (1)
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َّتَّ سااااأل الولدان يف املكا ب ،خلص إىل النِ ساااااء املخدَّرا  يف َجاهبنَّ  َّتَّ  ،َو َو
لياليها، فلم جيد ب واألعراب إىل املدينة يف مدَِّ ثالثة أَيَّ    ،سااااأل من يَِرَُ من الرُّكَبان

 ذلك عَبد الرََّمن فسعى يف ،اثنني خيتلهان يف  قدُّ  عثمان بن عهَّان رضي هللا عنه
عاء   ،ثالثة أَي  بلياليها َل يغتمض بكثري نو   إَل يف صااااالِ   وسااااؤال   ،تخارِ  ، واسااااَو

فلمَّا   ،فلم جيد أَدامل يعدل بعثمان بن عهَّان رضاااااااااي هللا عنه ،من ذوي الرَّأي عنهم
كان اللَّيلة ال يت يسااااهر صااااَباَها عن اليو  الرَّابع من مو  عمر بن اخلطَّاب رضااااي 

امل  ،هللا عناااه جااااء إىل منزل ابن أختاااه املسااااااااااااااور بن  رماااة  ،وأمره أن ينااااَي لاااه عليااا 
أنَّه سااااأل  :فأخربمها ،فحضاااارا إىل عَبد الرََّمن ،فناَامها ،رضااااي هللا عنهما ،وعثمان
 مثَّ أخذ العهد على كل   منهما أيضاااااااااااااامل لنن ،هبما أَدامل فلم جيد أَدامل يعدل  ،النَّاُ

وقد  ،املساااااااااجد مثَّ خرج إىل ،وليطيعنَّ  ،ولنن ويلِ  عليه ؛ ليسااااااااامعنَّ  ،وَله ؛ ليعدلنَّ 
وبعث إىل  ،امل و قلَّد سااااايه ،)ملسو هيلع هللا ىلص(لَبٍ عَبد الرََّمن العمامة ال يت عمَّمه هبا رساااااول هللا

ي واألنصااااااااااار ،النَّاُ من املهاجرينوجوه  الِ جاميف النَّاُ عامَّةمل ، ونَو  ،عةمل : الصااااااااااَّ
وا ََّتَّ ال يَب  و راصااااااااااااااَّ  ،و راصَّ النَّاُ ،فامتأل املسااااااااااااااجد ابلنَّاُ ََّتَّ ًصَّ ابلنَّاُ

 عنه وكان رجالمل َيي امل رضاااااي هللا -لعثمان موضاااااع جيلٍ فيه إَل يف أخرَي  النَّاُ 
- . 

عا  ،ويالمل ط فوق  وقوفامل  )ملسو هيلع هللا ىلص(مثَّ صااعد عَبد الرَمن بن عوف منرب رسااول هللا َو
كم سااااااااار امل أيُّها الناُ ! إن ِ ساااااااااألت :فقال ،مثَّ  كلَّم ،ال يسااااااااامعه النَّاُ ،َعاءمل طويالمل 

ا علي    ،وجهرامل عن إماااامكم ماااا وإ ،فلم أجااادكم  عااادلون أبَاااد هاااذين الرَّجلني إماااَّ
 ،ن بياادهفوق  حتاات املنرب، فااأخااذ عَبااد الرََّم ،فقااا  إليااه ،فقم إيلَّ َي عليُّ  ،عثمااان
وعمر ؟  ،كر  وفعل أيب ب ،)ملسو هيلع هللا ىلص(وسااانَّة نَبيِ ه ،هل أنت مَبايعي على كتاب هللا :فقال
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 :الوق ،وطاقيت . قال: فأرسااال يده ،اللَّهم َل ! ولكن على جهدي من ذلك :قال
قم إيلَّ َي عثماان ! فاأخاذ بياده، وقاال: هال أنات مَباايعي على كتااب هللا وسااااااااااااااناَّة 

ىل سااق  فرفع رأسااه إ :مَّ نعم ! قال: اللَّهوعمر ؟ قال ،وفعل أيب بكر   )ملسو هيلع هللا ىلص(رسااوله
اشااااهد ! و  ،واشااااهد ! اللهم امسع ،اللَّهمَّ امسع :املسااااجد ؛ ويده يف يد عثمان وقال

 واشهد ! اللَُّهمَّ إن ِ قد جعلت ما يف رقَبيت من ذلك يف رقَبة عثمان . ،اللَّهمَّ امسع

َََم النَّاُ يَبايعون عثمان ََّتَّ ًشاااااااااوه حتت املنرب :وقال فقعد عَبد  :قال ،وا
وجاء إليه النَّاُ  ،وأجلٍ عثمان حتته على الدَّرجة الثانية ،)ملسو هيلع هللا ىلص(الرََّمن مقعد النَّب ِ 

 . (1)اثنيامل  :ويقال ، طالب  أوَلمل وابيعه عليُّ بن أيب ،يَبايعونه

ة كلُّها  هيد إفاَمل قطعيَّةمل  فهذه النُّقول املتقدِ   ذكرها ل مجاع عن هؤَلء األ مَّ
حابة رضاااااوان هللا عليأنَّ الَبيعة ابخل هم الفة  َّت لعثمان رضاااااي هللا عنه ِبمجاع الصاااااَّ

 . (2)أو يعار  يف ذلك أَدٌ  ،ل وال خيا ،أمجعني

 :حكم تقدمي عليّ  على عثمان رضي هللا عنهما :سابعاا 

َل  ،كلُّهم عدول  -رضااااااااااي هللا عنهم  -أبنَّ الصااااااااااحابة الكرا   -هنا  -نُذكِ ر 
َدث بني بعضااااااااااااااهم، فهو اختالٌف يف وجهااا   ،جيَو الطعُن بواَااد  منهم ومااا َااَ

 . )ملسو هيلع هللا ىلص(النظر، وَل عالقة له ِبميان هذا الصحايب أو ذاك، أو قُاْربه من النب

وكانت اخلالفة قضاااية اساااتطاع املسااالمون أن حيلُّوا إشاااكاَلهتا، ويتغلَبوا على ما 

                                                           
 ( . 161 - 7/159البداية والنهاية )  (1)
 .(  2/671عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة )  (2)
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 اعرتضهم من عقَبا  َكْأَاء .

نَّة :وقال ابن  يميَّة انت هذه وإن ك ،على  قدمي عثمان اساااااااااتقرَّ أمر أهل الساااااااااُّ
ليساااات من األصااااول ال يت ُيضاااالَّل املخال  فيها  -مسااااألة عثمان وعلي    -املسااااألة 

نَّة  ،لكن املسألة ال يت ُيضلَّل املخال  فيها هي مسألة اخلالفة ،عند مجهور أهل السُّ
م يؤمنون أبنَّ اخلليهة بعد رساول هللا :وذلك مثَّ عثمان،  ،مرمثَّ ع ،أبو بكر )ملسو هيلع هللا ىلص(أهنَّ
 .(1)ه؛ فهو أضلُّ من َمار أهل ومن طعن يف خالفة أَد  من هؤَلء األ مَّة ،مثَّ علي  

 :وذكر أقوال أهل العلم يف مسألة  هضيل علي   على عثمان

 :فيها روايتان :فقال

نَّة إىل الَبدعة ؛  ،َل يسااااااااااااااوَّر ذلك :إَدامها فمن قال به فقد خرج من السااااااااااااااُّ
خت ،حابة ؛ يروى ذلك عن ًري واَد  ملخالهته إلمجاع الصااااااااَّ   ،يانمنهم أيوب السااااااااَّ

 والدَّارقطينِ  . ،وأَمد بن َنَبل

وعلي    ،لتقارب َال عثمان ،َل يَبدَّع من قدَّ  علي امل  :والثانية
(2) . 

 

      

 

                                                           
 ( . 102،  3/101مجموعة الفتاوى )  (1)
 ( . 4/267المصدر السابق نفسه )  (2)
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 منهج عثمان بن عفَّان يف احلكم:  املبحث الثاين

فأعلن عن  ،النَّاُ خطيَبامل  عندما بويع عثمان رضااااي هللا عنه ابخلالفة قا  يف   
ياسيِ  مَبيِ نامل  نَّة ،أنَّه سيتقيَّد ابلكتاب :منهجه السِ  كما أشار   ،ِ الشَّيخنيوسري  ،والسُّ

 ،ن احلدَوواحلكمة إَل فيما اسااتوجَبوه م ،يف خطَبته إىل أنَّه ساايسااوُ النَّاُ ابحللم
، والتََّباًض ،افٍمن التَّن خوفامل واَلفتتان حبطامها  ،مثَّ َذَّرهم من الرُّكون إىل الدُّنيا

مان رضاااااي هللا وكأنَّ عث ،واخلالف ،ُمَّا يهضاااااي ابألمَّة إىل الهرقة ،والتَّحاساااااد بينهم
عنه ينظر وراء احلجب بَبصاااااااري ه الناَّهَّاذِ إىل ما سااااااايحدث يف هذه األمَّة من الهن 

 :فقال (1)وهتالك النَّاُ بعدما بويع ،بسَبب األهواء

، أَل و أمَّا بعد: فإن ِ كل ِ »  إنَّ هت، وقد قَبلت، أَل وإن ِ متََّبٌع، ولساااااااااااات دَبتدع 
يما اجتمعتم ثالاثمل: ا  َباع من كان قَبلي ف )ملسو هيلع هللا ىلص(لكم عليَّ بعد كتاب هللا، وسااانَّة نَبيه

ما والك َّ عنكم إَل في ،وساااااااااااانَّ أهل اخلري فيما  ساااااااااااانُّوا عن مأل ،عليه، وسااااااااااااننتم
 ،رٌي منهمهيت إىل النَّاُ ومال إليها كثوإن الدُّنيا خضرٌِ وقد ش ،استوجَبتم العقوبة

ا  ا ليسااااااات بثقة ، واعلموا أهنَّ ري اتركة  إَل من ًفال  ركنوا إىل الدُّنيا وَل  ثقوا هبا، فإهنَّ
 .(2)« ركها

ا قول بعض الناَّاُ أبن عثماان ملاَّا خطاب أوَّل خطَباة  أر   علياه فلم يادر  ،وأماَّ
تأ يكم فساااااااا ،وإن أعش ،أوَّل مركب  صااااااااعبٌ  أيُّها النَّاُ ! إنَّ  :مايقول ؛ ََّتَّ قال

                                                           
 ( . 1/392تحقيق مواقف الصَّحابة في الفتنة )  (1)
 ( . 5/443تاريخ الطَّبري )  (2)
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ريه ُمَّن يذكر طرف  ،(1)و شااااااايٌء يذكره صااااااااَب الِعْقدفه ،اخلطَبة على وجهها ًو
 .(2)وأنَّ إسناَه ًري صحيْ ،الهوا د

 :وعامَّة النَّاس ،وأمراء اجلند ،وولته ،ُكتب عثمان إىل عمَّاله  :أولا 

َدامل عامامل  فلم يعزل منهم أ ، عنهأقرَّ عثمان رضي هللا عنه ُعمَّال عمر رضي هللا
ىل الوَلِ والنَّاظر يف الكتب ال يت بعث هبا إ ،كامالمل أخذامل بوصيَّة عمر رضي هللا عنه

أخذ األمَّة و  ،ري عليهال ذي أراَ السااَّ  ،وأمراء األجناَ يق  على النَّه  ،وعمَّال املال
 . (3)به

 :أوَّل كتاب  كتبه عثمان إىل مجيع ولته -1

 ،وا جَبامل وال يتقدَّ  إليهم أن يكون ،فإنَّ هللا أمر األ مَّة أن يكونوا رعامل  :ا بعدأمَّ 
ريوا وشاااااكنَّ أ مَّتكم أن يصاااااولي ،وال خيلقوا جَباِ ،وإنَّ صااااادر هذه األمَّة خلقوا رعاِ

 والوفاااء . أَل ،واألمااانااة ،فااإذا عاااَوا كااذلااك انقطع احلياااء ،، وَل يكونوا رعاااِجَبااامل 
رِي أن  نظروا يف أمور املساااااااااااااالمني فيما عليهم، فتعطوهم ما هلم، وإنَّ أعدل السااااااااااااااِ  

ذي هلم ة، فتعطوهم الااا  ذي وأتخااا ،وأتخاااذوهم داااا عليهم، مثَّ  ثنُّوا ابلاااذماااَّ ذوهم ابلااا 
 . (4)فاستهتحوا عليهم ابلوفاء ،مثَّ العدو ال ذي  نتابون ،عليهم

َل ه يف ملوجَّه إىل و أنَّ عثمان رضاااااااااي هللا عنه أكَّد يف هذا الكتاب ا :واملالَظ

                                                           
هتم وادر ، وال يابن عبد ربه األندلسي ، صاحب كتاب العقد الفريد ، وهو كتاب في طريق األخبار والحكايات والنَّ  :المراد (1)

ته .  بسند الخبر ، أو صحَّ
 (الخبر من طريق الواقدي، وهو متروك.35، 34خالفة عثمان بن عفَّان رضي هللا عنه، د. السَّلمي، ص) (2)
 ( . 1/393تحقيق مواقف الصَّحابة )  (3)
 ( . 5/244تاريخ الطَّبري )  (4)
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ا  األمصاااااااااااار واجَبهم حنو الرَّعية، وعرَّفهم: أنَّ مهمَّتهم ليسااااااااااات هي مجع املال، وإمنَّ
ياسااة ال يت يسااوسااون هب ، تمثَّل يف رعاية مصااا  النَّاُ  ،ا األمَّةوألجل ذلك بنيَّ السااِ 

؛  فإذا كانوا كذلك ،وإعطاؤهم َقوقهم ،وهي أخذ النَّاُ دا عليهم من الواجَبا 
وفُقد   ،انقطع احلياء ،وإذا انقلَبوا جَبامل ليٍ مهُّهم إَل مجع املال ،صاااااالحت األمَّة

الرتكيز على قيم العااادل  :لقاااد كاااان يف كتااااب عثماااان للوَلِ ،( 1)والوفااااء ،األمااااناااة
ياساااااااي ِ  واَلقتصااااااااَيِ  ِبعطاء ذوي احلقوق َقوقهم، وأخذ ما  ،واَلجتماعي ِ  ،الساااااااِ 

 .(2) ا َباية، و كثري األموالعاية السِ ياسيَّة، َلعليهم، وإعالء شأن مَبدأ الر ِ 

  ِ ِ  إىل جَبا َبب يف أبنَّ ذلك سااااا ،ونَبَّه على ما سااااايكون عند  غري الوَلِ من رعا
نَّ بني وذلااك أ ،والوفاااء ،واألمااانااة ،ال يت مثااَّل هلااا ابحلياااء ، قلُّص مكااار  األخالق

ته ا هاق ا ميع على ويثَب ِ  ،ويؤكِ ده ،نةالرَّاعي والرَّعيَّة خيطامل ساااميامل من العالقا  املتي
مه فالوايل يسااااااااااااااعى هلذا اهلدف دا يقد ِ  ،وهو ابتغاء وجه هللا  عاىل ،هدف  واَد  

ويَبقى ُخُل  احلياء ال ذي أشااار إليه عثمان  ،ووفاء   ،وأمانة   ،ووَلء   ،إلمامه من طاعة
واإليقاع  ،ملشاعررح اأو التَّعر    ،فيمنعهم من ار كاب ما ُيستقَبْ ،ُيظلُّ ا ميع

ليهم من وذلك أبخذ ما ع ،يف احلرج . مثَّ يوصااااااااااااااي عثمان وَل ه ابلعدل يف الرَّعية
عهَو أنَّ الوفاء ابل :وهي ،ويشااااااااري إىل نقطة مهمَّة   ،، وبذل ما هلم من ذلكاحلقوق

فيع ل  الرَّ وقد بنيَّ التَّاريخ أثر هذا اخل ،والنَّصر على األعداء ،من أهمِ  أسَباب الهتْ
سلمني اإلَاريِ  واحلريب ِ يف  هوُّق امل

(3) . 

 :كتابه إىل قادة اجلنود  -2
                                                           

 ( . 1/393تحقيق مواقف الصَّحابة )  (1)
اشدين ، لحمدي شاهين ، ص)  الدَّولة (2)  ( . 246اإلسالميَّة في عصر الخلفاء الرَّ
 ( . 12/369التَّاريخ اإلسالميُّ )  (3)
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فااإنَّكم َماااِ  :ا بعاادأمااَّ  :(1)ىل قاااَِ األجناااَ يف الهروجوكااان أوَّل كتاااب  كتَبااه إ
 ،ابل كان على مأل منَّ  ،وقد وضااااااااع لكم عمر ما ال يَغب عنَّا ،، وذاَهتماملساااااااالمني

 ،يسااااتَبدل بكم ًريكمو  ،، وَل  َبديٌل، فيغريِ  هللا بكموَل يَبلغين عن أَد  منكم  غيريٌ 
 . (2)قيا  عليهوال ،لنَّظر فيهفإن ِ أنظر فيما ألزمين هللا ا ،فانظروا كي   كونون

اء ويف هذا الكتاب لهت نظر  إىل أنَّ األمور لن  تغريَّ بتغريُّ اخلليهة ؛ ألنَّ اخلله
  وهو القيا  دهمَّة  طَبي  اإلسااااااال ،ومن َوهنم من الوَلِ يسااااااريون على خ؛   واَد  

. اال يغب عنا بل كان على مأل منَّ وقد وضااااع لكم عمر ما  :يف واقع احلياِ . وقوله
ورى، وذلك يرت َّب عليه أنَّ مجيع  إشااارٌِ إىل أنَّ َكم أولنك اخللهاء يقو  على الشااُّ

 ،ا ذهب احلاكمذفإ ،القضاَي املهمَّة  كون معلومةمل بتهاصيلها عند أهل احللِ  والعقد
لوضاااوح اهلدف لدى ا ميع. وقوله:  ،ساااار على املنه  نهساااه ،وخلهه َاكٌم اخر

وا، فيغريِ  هللا بكم( َوْعٌي لساانن هللا  عاىل يف هذا الكون، فمعيَّة هللا  جلَّ  -)وَل  غريِ 
 ،والنَّصاااااااااااااار مشااااااااااااااروطااٌة بلزومهم شااااااااااااااريعتااه ،واحلمااايااة ،ألوليااا ااه ابلتَّوفي  -وعال 

وا يف ذلك ًريَّ هللا ما هبم ،ألمرهواسااااااتسااااااالمهم  هم يف م ًري واسااااااتَبدل هب ،فإذا  غريَّ
َدياْاِه َوِمْن لاَاُه ُمَعقِ َبااَاٌ  ِمْن َبنْيِ يااَ ﴿ :ويف ذلااك يقول هللا  عاااىل ،(3)اهليمنااة والتَّمكني

َََّتَّ ياُ  ِهْم َوِإَذا غَ َخْلِهِه حَيَْهُظوَنُه ِمْن أَْمِر احَِّ ِإنَّ احََّ ََل يُاَغريِ ُ َما بَِقْو    ُوا َما أِبَنْاُهسااااااااااااااِ ريِ 
ِه ِمْن َوال    َُوناااِ ا هَلُْم ِمْن  ُه َوماااَ وءملا َفاَل َمَرََّ لاااَ ََ احَُّ بَِقْو   سااااااااااااااُ .  [ 11 :]الرعدد   أَرَا

وعماال  ،ياااةويقو  علياااه ليتالقى عمااال الرَّع ،يؤَِ ياااه ،وذكَّرهم أبناااَّه على علم  بواجَباااه
عور ابلواجب كما   ،مَّتهأل ويشااااااااااااااعر كلُّ فرَ  أنَّه يعمل ،قيا  بهوال ،الرَّاعي يف الشااااااااااااااُّ

                                                           
 يعني األقاليم . :الفروج (1)
(2)  ( ِّ  ( . 5/244تاريخ الطَّبري 
 ( . 12/370التَّاريخ اإلسالميُّ )  (3)
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 .(1)يعمل لنهسه

 :كتابه إىل عمَّال الراج  -3

ال اخلراج ا بعد :وكان أوَّل كتاب  كتَبه إىل عمَّ  ،  ابحل  ِ فإنَّ هللا خل  اخلل ،أمَّ
وَل  ،اموا عليهقو  ،واألمانَة األمانةَ  ،وأعطوا احل َّ به ،خذوا احل َّ  ،فال يقَبل إَل احل َّ 

 ،والوفاَء الوفاءَ  ،فتكونوا شااركاء من بعدكم إىل ما اكتسااَبتم ، كونوا أوَّل من ُيسااَلَُبها
 . (2)فإنَّ هللا خصٌم ملن ظلمهم ،وَل املعاهد ،َل  ظلموا اليتيم

ذين جيَبوناااه من أ َراء املاااال الااا  ة ؛ لينه خصَّ يف هاااذا الكتااااب و يف  فراَ األماااَّ
ة مصااااااااااااااااحلها  ،لى األمانةواحل ُّ قا ٌم ع ،أنَّ هللا َل يقَبل إَل احل َّ  :فَبنيَّ هلم ،العامَّ

فحضَّ على  ،واملعاهد ،اليتيم :مها ضااااااااااعيهاها ،مثَّ ميَّز صاااااااااانهني من الرَّعية ،والوفاء
م إذا ظلموهم؛ (3) هو املتويلِ  َمايتهماالتَّجايف عن ظلمهما ؛ ألنَّ هللا ، ويذكِ رهم أبهنَّ
م معرَّضون لنقمة هللا  ع ويف هذا  ،اىل ؛ ألنَّه خصٌم ملن ظلم هؤَلء املستضعهنيفإهنَّ

وإن   ،لهتٌة إىل جانب  من جوانب عظمة اإلسااااال  َيث يدعو إىل نصاااار املظلومني
 .(4)ا من الكهَّار املعاهدينكانو 

 :كتابه إىل العامَّة  -4

ا بعااد ا بلغتم ابَلقتااداء :أمااَّ نيااا ع فال  لهتنَّكم ،واَل  َباااع ،فااإنَّكم إمنااَّ  ،ن أمركمالاادُّ
النِ عم،   كامل :فإنَّ أمر هذه األمَّة صاااااااااااااااا ر إىل اَلبتداع بعد اجتماع ثالث  فيكم

                                                           
 ( . 199عثمان بن عفَّان رضي هللا عنه لصادق عرجون ، ص)  (1)
 ( . 5/244تاريخ الطَّبري )  (2)
 ( . 198عثمان بن عفَّان رضي هللا عنه لصادق عرجون ، ص)  (3)
 ( . 20/371التَّاريخ اإلسالمي )  (4)
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َباَي، وقراءِ األعراب واألعاجم القران، فإن رسااااول هللا َكم من السااااَّ  ملسو هيلع هللا ىلص()وبلور أوَل
 .(1)«وابتدعوا  ، كلَّهوا ،فإذا استعجم عليهم أمرٌ  ،الكهر يف العجمة»  :قال

ااَّ  :ظويف هااذا اخلطاااب نالَ ة يفأنَّ عثمااان رضااااااااااااااي هللا عنااه ًر ة األمااَّ  ب عااامااَّ
م ثالث وأنَّه َذَّرهم  غريُّ احلال إذا اجتمعت هل ،واَلبتداع ،، و رك التكلُّ اَل  َباع
ف ، كامل النِ عم ؛ ال ذي يَبطر النُّهوُ :خالل ها عن وي ،ويدفعها إىل الرتَّ صااااااااااااااادُّ

وَّتور  ،ََّت  هرت َيويَّتها ،والكساااااااااااااال ،ويصاااااااااااااارفها إىل الهرار ،والعمل ،اَلجتهاَ
َباَي  وقد ملساااااااااات األمَّة يف اترخيها أثر هؤَلء يف ،عزا مها . وبلور أوَلَها من السااااااااااَّ
ياساايَّة ينيَّة . وق ،واَلجتماعيَّة ،اجملتمع اإلسااالميِ  من الوجهة السااِ  ، راءِ األعرابوالدِ 

ا يريد عثمان بذلك ما يف طَبا ع األعراب ،واألعاجم القران لظ  ،من جهاء   وإمنَّ ًو
فال  َبلغ هاااداياااة القران مكاااان اخلري من أفنااادهتم ؛ وكاااذلاااك يرياااد ماااا يف  ،األكَبااااَ

لة   ،األعاجم من أخالق  موروثة    وعاَا   قدمية   َباعد بينهم وبني ،وعقا د متأصااااااااااااااِ 
م وقد ظهر أثر األعراب يف فرقة اخلوارج ال ذين كانت كثرهت ،سااااااانن القران يف اهلداية

 ظهر فيمن مثَّ  ،وأبعدهم عن هدايته ،فهم كانوا أقرأ النَّاُ للقران ،اِمن أولنك ا ه
و كلهوه من اراء كانت شااااااااااار امل على  ،عداهم أثر األعاجم فيما ابتدعوه من مذاهب

الة ال يت لعَبت يف ،املسااااااالمني يف عقا دهم ريخ اإلساااااااال   اتومنهم أكثر الهرق الضاااااااَّ
 . (2)أخطر َور  

 :للدَّولةاملرجعيَّة العليا  :اثنياا 

                                                           
 ( . 5/245تاريخ الطَّبري )  (1)

 
 ( . 199عثمان بن عفَّان رضي هللا عنه لصادق عرجون ، ص)  (2)
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 ،)ملسو هيلع هللا ىلص(ساااااااااااولهوسااااااااااانَّة ر  ،أنَّ مرجعيته العليا لدولته كتاب هللا :أعلن ذو النُّورين
يخني يف هديهم أَل  ،ت دَبتدع  ولساااااااا ،... أَل وإن ِ متََّبعٌ :فقد قال ،واَلقتداء ابلشااااااااَّ
نَّة نَبيِ ه ،وإنَّ لكم عليَّ بعد كتاب هللا ن قَبلي فيما ع من كاا َبا  :ثالاثمل  )ملسو هيلع هللا ىلص(وساااااااااااااا

 . (1)، وسننتماجتمعتم عليه

ْيَك اْلكِ ﴿ :. قال  عاىلفاملصااااااااااااااادر األول هو كتاب هللا  -1 َنا ِإَل َتاَب ِإانَّ أَنْاَزْل
ُ َوَلَ َ ُكْن لِْلَخا ِِننَي َخِصيمملا   ُِ ِدَا أَرَاَك احَّ  105 :] النساء  اِبحلَْ ِ  لَِتْحُكَم َبنْيَ النَّا

. ] 
رعية ال يت  تعلَّ فكتاب هللا  عاىل يشاااااااااتمل على مجيع األَكا  ا   بشاااااااااؤون لشاااااااااَّ

وأَكامامل قاطعةمل إلصاااااالح كلِ  شاااااعَبة  من  ،احلياِ، كما يتضااااامَّن مَباَىء أسااااااسااااايَّةمل 
ٍ    ،شاااااااعب احلياِ كما بنيَّ القران الكرمي للمسااااااالمني كلَّ ما حيتاجون إليه من أسااااااا

  قو  عليها َولتهم .

، سالميُّ أصولهلدُّستور اإلمنها االسنَّة املطهَِّر ال يت يستمدُّ  :املصدر الثَّان -2
 .(2)لتطَبيقيَّة ألَكا  القرانوا ،ومن خالهلا ميكن معرفة الصِ يغ التَّنهيذيَّة

 :القتداء ابلشَّيخني -3

 . (3)«وعمر  ،أيب بكر   :بعدي اقتدوا ابللَّذين من»  :)ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا

ريعة ريعة ،إنَّ َولة ذي النُّورين خضااعت للشااَّ إلسااالميَّة ا وأصااَبحت سااياَِ الشااَّ
لى أنَّ وأعطت لنا صااااورمل مضااااينةمل مشاااار ِفةمل ع ،فيها فوق كلِ   شااااريع وفوق كلِ  قانونِ 

                                                           
 ( . 5/443تاريخ الطَّبري )  (1)
 ( . 432قه التَّمكين في القران الكريم للصَّالَّبي ، ص) ف (2)
(3)  ( ِّ  ( . 3/200صحيح سنن الت ِّرمذي 
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ريعة ،الدَّولة اإلسااااااااالميَّة َولة شااااااااريعة    ،خاضااااااااعةمل بكلِ  أجهزهتا ألَكا  هذه الشااااااااَّ
د أبَكاااامهاااا فهي َولاااة ذي  ،( 1)وَل يتاااأخَّر عنهاااا ،تقااادَّ َل ي ،واحلااااكم فيهاااا مقياااَّ

حابةو  ،النُّورين ريعة فوق ا ميع ،يف جمتمع الصااااَّ  ،وا كو  ،اكمخيضااااع هلا احل ،الشااااَّ
ا إمنَّ  ،ملعصيةَل طاعة يف ا»  :)ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا ،وطاعة اخلليهة مقيَّدٌِ بطاعته هلل

ريعة على الدَّولة من خصااااااااااااااا ص اخلالفة (2)«الطَّاعة يف املعروف  ، وهيمنة الشااااااااااااااَّ
 ،شاادِ  تميَّز عن احلكوما  األخرى بعدَِّ خصااا صفحكومة اخلالفة الرَّا ،الرَّاشاادِ
 :منها

 ني  قو  على التَّكامل ب :أنَّ اختصااااصاااا  احلكومة ) اخلليهة ( عامَّة ؛ أي
ينيَّة . ،الشُّؤون الدُّنيويَّة  والدِ 

 . أنَّ َكومة اخلالفة ملزمٌة بتنهيذ أَكا  الشَّريعة 
  دِ العاال اإلسالمي ِ أنَّ اخلالفة  قو  على َو

(3) . 

 :حقُّ األمَّة يف حماكمة الليفة :اثلثاا 

اا ه ،أنَّ سلطاة اخلليهاة ليسات مطلقاةمل  :ر ال ذي َل شاك فياه-األ  ي مقيدٌِ وإمنَّ
 بقيدين:

نَّة - 1 امل صاااارحيامل وَر يف القران الكرمي والسااااُّ ن اإلجراء وأن يكو  ،أَل خيال  نصاااا 
 ومقاصدها . ،الشَّريعةمع روح  -فضالمل عن ذلك  -ال ذي يتَّخذه متَّهقامل 

                                                           
 ( . 227نظام الحكم في اإلسالم ، ص)  (1)
 ( . 7145البخاريُّ ، رقم )  (2)
 ( . 80فقه الخالفة ، للسَّنهوري ، ص)  (3)
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 هتا .أو خيرج على إراد ،أل خيالف ما اتَّفقت عليه األمَّة اإلسالميَّة - 2

رجع إليها وي ،منها يسااتمدُّ ساالطانه ،أنَّ اخلليهة ان ٌب عن األمَّة :وأساااُ ذلك
لطان فاألمَّة  ساااااتطيع يف كلِ  وقت أن  وساااااع من هذا  ،ومداه ،يف حتديد هذا الساااااُّ

لطان أو ضاماانمل  ،أو  قيِ ده بقيوَ  كلَّما رأ  يف ذلك مصالحةمل  ،أن  ضايِ   منهو  ،الساُّ
، ويكون ذلك من خالل جملٍ (1)ومصااااااااااااالحة األمَّة ،مر هللاحلسااااااااااااان القيا  على أ

 :وقد أكَّد عثمان رضي هللا عنه َ َّ األمَّة يف حماسَبة اخلليهة يف قوله ،شورى األمَّة
. (2)يديد ؛ فضاااااااااااعوا رجلي يف القيف القإن وجدم يف كتاب هللا أن  ضاااااااااااعوا رجلي 
ينما أخذ  طا هٌة عليه بعض أخطاء  َعمها  -َو ن يف  صااااااااااااااريهه لشااااااااااااااؤو  -يف 

فأذعن  ،و ظاهر  عليه مجوٌع منهم  اسااااَبته على أعماله ،وإسااااناَ وظا هه ،احلكم
َبتهم كرميااامل   وأباادى اسااااااااااااااتعااداَامل  ،وال ينكر عليهم هااذا احل َّ  ،رضااااااااااااااوان هللا عليااه لًر

 . (3)أخطأه التَّوفي  يف إبرامهعسى أن يكون إلصالح ما 

 :الشُّورى :رابعاا 

امها مع  كَّ إنَّ من قواعد الدَّولة اإلسااااااااااااااالميَّة َتميَّة  شاااااااااااااااور قاَِ الدَّولة َو
 :ال  عاىلق ،وإمضاء نظا  احلكم ابلشُّورى ،ورأيهم ،املسلمني والنُّزول على رضاهم

ا َرَماَْة  مِ َن احِ  لِناَت هلَُ ﴿ ًَِليَظ اْلَقلاِْب َلَنهَ فََِبماَ ْوِلَك ْم َوَلْو ُكناَت َفظاًّا  ََ وْا ِمْن  ضااااااااااااااُّ
اِوْرُهْم يف اأَلْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَاتَاوَكَّْل َعَلى ا تَاْغِهْر هَلُْم َوشاااااااَ ُهْم َواساااااااْ َ فَاْعُ  َعناْ حِ  ِإنَّ اح 

ِلنَي    [ . 159 :] آل عمران  حيُِبُّ اْلُمتَاوَكِ 
                                                           

يادة ، د . فتحي عبد الكريم ، ص)  (1)  ( . 682الدَّولة والس ِّ
 ( . 524مسند اإلمام أحمد ، الموسوعة الحديثي ة ، رقم )  (2)
يادة ، ص)  (3)  ( . 379الدَّولة والس ِّ
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اَلَِ َوأَْمُرُهمْ وَ ﴿ :وقال هللا  عاىل َتَجابُوا لَِرهبِ ِْم َوأَقَاُموا الصاااَّ نَاُهْم  الَِّذيَن اساااْ وَرى بَاياْ شاااُ
 [. 38]الشورى:   ا َرََقْاَناُهْم يُاْنِهُقونَ َوُمَّ 

ورى يتألَّ  من كَبار  ذ عثمان رضاااااااااااي هللا عنه يف َولته جملساااااااااااامل للشاااااااااااُّ وقد اَّتَّ
وقد طلب عثمان رضااي هللا  ،(1)من املهاجرين واألنصااار )ملسو هيلع هللا ىلص(أصااحاب رسااول هللا

ال، والقاااَِ قااا المل  ا بعااد :عنااه من العمااَّ  وَل ،فقوموا على مااا فااارقتم عليااه عمر :أمااَّ
لوا ، (2)عليكم مث نرَُّه ،ألمَّةفرَُّوه إلينا جنمع عليه ا ومهما أشااااااااااااااكل عليكم ؛ ، َبدِ 

ااا  اإلسااااااااااااااال ،فكااانوا إذا مهُّوا ابلغزو ،فااأخااذ قاااَ ااه بااذلااك يااَّة؛ موالتقاادُّ  يف الهتَو
حابة، واساااااتشاااااارهتم ل عداَ،  اساااااتأذنوه، واساااااتشااااااروه، فيقو  هو بدوره  مع الصاااااَّ

، فقد قا  (3)ة لذلك، ومن مثَّ أيذن هلمواإلقرار، والتَّنهيذ، ووضااااااااااع اخلط؛ املناسااااااااااَب
ن أيذن ابلكتابة إىل اخلليهة عثمان رضااي هللا عنه طالَبامل منه أ ،عَبد هللا بن أيب ساارح
جابه اخلليهة فأ ،فريقيَّة، وذلك لقرب جزر الرُّو  من املسااااالمنيله أبن يغزو أطراف إ
، وندب إليه النَّاُعثمان إىل ذلك بعد ا ، كما أنَّ معاوية بن أيب ساااهيان (4)ملشاااوِر

ُ ؛ فعل الشَّيء نهسه يف استشاِر القياَِ العليا  َني أراَ فتْ جزيِر قربص، ورَو
ماح له، وال أي ورى،  ه ا واب إَل بعد انعقاَ جملٍ الشااُّ املركزيَّة، وطلب اإلذن ابلسااَّ

 .(5)ضوع، ومن مثَّ السَّماح لهوحبثه يف املو 

 ية يتشاااااااوروناحلربوكان قاَِ اخلليهة عثمان رضااااااي هللا عنه يف إَارهتم للمعارك 

                                                           
 ( . 1/277اإلدارة العسكرية في الدَّولة اإلسالميَّة )  (1)
 ( نقالً عن تاريخ الطَّبري . 1/277اإلدارة العسكرية في الدَّولة اإلسالميَّة )  (2)
 ( . 83) فتوح مصر ، ص (3)
 ( . 183المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (4)
 ( . 1/278اإلدارة العسكرية )  (5)



120 
 

 .(1)فيما بينهم

حابة يف مجع القران ن عمر ويف قتل عَبيد هللا ب ،كما شااااااااور عثمان كَبار الصاااااااَّ
ول ،للهرمزان ري ذلك  ،اءويف مقا  القضااااااااا ،التَّدابري الكهيلة بقطع َابر الهتنة َو ًو

 واألَداث ال يت سيأي بياهنا يف حملِ ها ِبذن هللا . ،من املواق 

 :العدل واملساواة :خامساا 

إنَّ من أهداف احلكم اإلساااااااالميِ  احلرص على إقامة قواعد النِ ظا  اإلساااااااالميِ  
فقد   ،املساواِو  ،العدلُ  :ومن أهمِ  هذه القواعد ،سلمال يت  ساهم يف إقامة اجملتمع امل

 ،ا عن املنكرو ناهو  ،أن ا تمروا ابملعروف ،كتب ذو النُّورين إىل النَّاُ يف األمصاااار
اء ا َا  مظلومامل إن شاااااااااافإن ِ مع الضااااااااااعي  على القويِ  م ،وَل يُِذلَّ املؤمن نهسااااااااااه

لى وايل فقد أقا  احلدَّ ع ،وره. فقد كانت سياسته  قو  على العدل أبمسى ص(2)هللا
هَو أبنَّه شااااااااااار  عندما شاااااااااااهد ،الكوفة الوليد بن عقَبة ) أخوه ألمِ ه ( ب عليه الشاااااااااااُّ

ة ِبذن هللا ،، وعزله عن الوَلية بساااااااَبب ذلكاخلمر  ،وسااااااايأي  هصااااااايل هذه القصاااااااَّ
وقَبوله بتولية أيب موساااااااااى األشاااااااااعريِ  مكانه ؛ ألنَّ أهل الكوفة ال يوافقوا على  ولية 

ه أنَّه ًضاااااااااب على خاَ  ل :وقد روي عنه أيضاااااااااامل  ،د بن العاص خلهامل للوليدساااااااااعي
وال يسااااااااااااااتطع أن ينا  ليلته انذاك إَل بعد أن َعا  ،ََّتَّ أوجعه ،فعرك أذنه ،يومامل 

َأى وقد أَّب اخلاَ  يف اب ،فيعرك أذنه ،وأمره أن يقتصَّ منه ،خاَمه إىل مضااااااااااااجعه
 . (3)أطاعهف ،ه اثنيةمل يف َز   ولكن عثمان أمر  ،األمر

                                                           
 المصدر السَّابق نفسه . (1)
 ( . 4/414تاريخ الطَّبري )  (2)
د الصَّمد ، ص)  (3) اشدين ، حمد محمَّ  ( . 149نظام الحكم في عهد الخلفاء الرَّ
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 :احلرِّايَّت :سادساا 

هاء احلكم يف عهد اخللمَبدأ احلرية من املَباَأى األساااااااااااااااساااااااااااااايَّة ال يت قا  عليها 
 ، ويقضااي هذا املَبدأ بتأمني وكهالة احلر ِيَّة العامَّة للنَّاُ كافَّةمل ضاامن َدَوالرَّاشاادين

ريعة اإلساااالميَّة  ،ريَّة النَّاُ  حلفقد كانت َعِو اإلساااال ،ودا َل يتناقض معها ،الشاااَّ
ويف  ،وعريضااااةمل قلَّما  شااااتمل على مثلها َعوٌِ يف التَّاريخ ،مجيع النَّاُ َعومل واسااااعةمل 

،  (1)ومصونةمل  ،ةمل منا معلومعهد اخللهاء الرَّاشدين كانت احلرَي  العامَّة املعروفة يف أَيَّ 
ينيَّة ريَّة التنقُّل ،كحرية العقيدِ الدِ  ر  ،َو ِ  األمن ،َو ر ِيَّة امللكيَّة ،سكنمة املَو ، َو

رية الرَّأي .  َو

 :الحتساب :سابعاا 

اهتمَّ أمري املؤمنني عثمان رضاااااي هللا عنه ابَلَتسااااااب بنهساااااه كما أسااااانده إىل 
ِ  منها ،ًريه  :فقد ثَبت قيامه رضي هللا عنه ابَلَتساب يف جماَل   عدَّ

 :إنكاره على لبس الثَّوب املعصفر -1

أنَّه أنكر على حممَّد بن جعهر بن أيب طالب  :ومن اَتسااااااااااابه رضااااااااااي هللا عنه
راح عثمان  :فعن أيب هريِر رضي هللا عنه قال ،رضي هللا عنه لَبسه الثَّوب املعصهر

خلْت على حممَّد بن جعهر بن أيب طالب امرأ ه ،رضي هللا عنه إىل مكَّة َاج امل   ،َو

                                                           
 ( . 158،  157المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (1)



122 
 

، (2)هرٌِ مهدَّمةٌ وملحهٌة معصااااااااا ، الطِ يب،(1)ا ََّتَّ أصاااااااااَبْ ًدا عليه رَعفَبا  معه
وا؛ فلمَّا راه عثمان رضااي هللا عنه انتهر، وأفَّ ، (3)النَّاُ دلل  فأَرك  ، قَبل أن يرَو

 ؟!.(4))ملسو هيلع هللا ىلص(وقد هنى عنه رسول هللاوقال: أ لَبٍ املعصهر، 

 :إنكاره على قاصدات العمرة واحلجِّّ وهنَّ يف العدَّة -2

أو  ،للعمِر اللَّواي كنَّ خيرجنومن اَتساااابه رضاااي هللا عنه أنَّه كان يَر النِ سااااء 
َاق عن جماااهااد  فقااد روى اإلمااا  عَبااد ا ،وهنَّ يف العاادَِّ ،احل  ِ  ، مركااان ع  :قااال ،لر

 . (5)هةوذي احللي ،ن ا حهةوعثمان رضي هللا عنهما يُرجعان َواجَّ ومعتمرا   م

 :أمره بذبح احلمام -3

، ملَّا بدؤوا فيه (6)حلما اَلنشااااغال يف طريان اأنَّه منع الناُ من  :ومن اَتسااااابه
 :قال ،فقد روى اإلما  الَبخاريُّ عن احلساااااااااااااان ،وأمرهم بذحبه ،مع سااااااااااااااعة العيش

 .(7)ما وذبْ احل ،قتل الكالبمسعت عثمان رضي هللا عنه أيمر يف خطَبته ب

 :احتسابه على اللَّعب ابلنَّرد -4

أو كساااره  ،هوأمرهم بتحريق ،كان عثمان رضاااي هللا عنه ينهى عن اللَّعب ابلنََّر
لت ،ُمَّن كان يف بيته َبيد بن الصاااااااااااااَّ أنَّه مسع عثمان  ،فقد روى اإلما  الَبيهقيُّ عن 

كم واملي :بن عهَّان رضاااي هللا عنه وهو على املنرب يقول يريد  -سااار َي أيُّها الناُ إَيَّ
                                                           

 لطخ وأثر . :ردع (1)
 مشبعةٌ حمرةً . :مفدَّمةٌ  (2)
 موضع بين مكَّة والمدينة . :ملل (3)
 (.1/384تعليقات الشيخ على المسند ) :(. قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. انظر517المسند، رقم ) (4)
 ( . 12071المصنف ، رقم )  (5)
 ( . 5/415تاريخ الطَّبري )  (6)
 ( . 1307اب ذبح الحمام ، رقم ) األدب المفرد ، ب (7)



123 
 

ا قد ذكر  يل -النََّر  ُ  منكم، فمن كان يف بيته؛ فل :فإهنَّ ا يف بيو  ان  ،يحرقهاأهنَّ
َي أيها  :أو فليكساااااااااااااارها . وقال عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه مرَّمل أخرى وهو على املنرب

أن امر  فلقااد مهماات ،وال أركم أخرجتموهااا ،الناااُ ! إن ِ قااد كلَّمتكم يف هااذا النََّر
 .(1)يف بيوهتم، فأَرقها عليهمحبزِ  احلطب، مثَّ أرسل إىل بيو  ال ذين هم 

 :يشهر سالحاا يف املدينةأو  ،إخراجه من يراه على شرّ   -5

مل معه أو كان حي ،أنَّه كان ينكر على من يراه على شاار    :ومن اَتسااابه أيضااامل 
وجعل  :فعن سااااااااااال بن عَبد هللا رضاااااااااي هللا عنه قال ،وخيرجه من املدينة ،ساااااااااالَامل 

هأو شهر سالح   ،عثمان َل أيخذ أَدامل منهم على شر     .(2)عصا فما فوقها إَل سريَّ

 :)ملسو هيلع هللا ىلص(استخف بعمِّّ النَّبّ ضربه ملن  -6

َعة  اسااااااااااااااتخ َّ فيها ابلعَبَّاُ بن عَبد  فهي أَي  خالفته ضاااااااااااااارب رجالمل يف منا
يهخِ م رسول نعم ! أ :فقيل له عن مربِ را  ضربه . فقال ،)ملسو هيلع هللا ىلص(املطلب عمِ  الرَّسول

فعل  َمنْ  )ملسو هيلع هللا ىلص(لقد خال  رساااول هللا ،وأرخِ ص يف اَلساااتخهاف به ،عمَّه )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا
 . (3)منه ذلك وَمْن رضي به

ا أم البائث -7  :هنيه عن المر ؛ ألهنَّ

 عنه والَبيهقيُّ يف سااننه عن عثمان بن عهَّان رضااي هللا ،روى النَّسااا يُّ يف سااننه

                                                           
 ( . 10/215السُّنن الكبرى ، كتاب الشَّهادات )  (1)
اشدي للدكتور فضل  5/416تاريخ الطَّبري )  (2) ( معظم هذه الفقرة أخذتها من كتاب الحسبة في العصر النَّبوي ، والعهد الرَّ

 إلهي .
 ( .5/417تاريخ الطَّبري )  (3)

 



124 
 

 :أنَّه قال

ا أ ُّ اخلَبا ث فَاَعِلَقْته  ،دإنَّه كان رجٌل ُمَّن خال قَبلكم يتعَبَّ  ،اجتنَبوا اخلمر ؛ فإهنَّ
هاَِ :فقالت له ،هافأرسااااالت إليه جاريت ،امرأِ أًو ه ا  دعوك للشاااااَّ فانطل  مع  ،إهنَّ
ِ  وضااا ،فطه  كلَّما َخل ابابمل أًلَقته َونه ،جاريتها عندها  ،ينة  ََّتَّ أفضاااى إىل امرأ
هاَِ :فقالت ،وابطية مخر   ،ًال ٌ   ،عليَّ  ولكن َعو ك لتقع ،وهللا ما َعو ك للشاااااااَّ

ر  فاسقين من هذا اخلم :لقا ،أو  قتل هذا الغال  ،أو  شرب من هذه اخلمِر كأسامل 
تل الغال  ! وق ،فلم يَرِْ  ََّتَّ وقع عليها ،َيدون :فقال ،فسااااااااااقته كأسااااااااااامل  ،كأسااااااااااامل 

ا وهللا َل جيتمع اإلميان وإَمان اخلمر إَل ويوشاااااااااااااااك فاجتنَبوا اخلمر ن خيرج أ، فإهنَّ
 !(1)أَُدمها من صاََبه

َكمِّهِّ  - 8  :مِّْن خطب عثمان يف اجملتمع َومِّْن حِّ

 :الستعداد ليوم املعاد خطبة يف -أ 

 ،مد هللافح ،خطب عثمان بن عهَّان :-رَمه هللا  -يقول احلسااااااااان الَبصاااااااااريُّ 
ًُنم ،أيها الناُ ! ا َّقوا هللا :مثَّ قال ،وأثو عليه وإنَّ أكيٍ النَّاُ  ،فإنَّ  قوى هللا 

 ،واكتسااااااااااااااب من نور هللا نورامل لظلمة القرب ،وعمل ملا بعد املو  ،من َان نهسااااااااااااااه
امُع وقد يكهي احلكيم جو  ،وقد كان بصااااااااااااريامل  ،ش عَبٌد أن حيشااااااااااااره هللا أعمىوليخ
ََى من مكان  بعيد   ،الكال  أنَّ من كان هللا معه ال خي   :واعلموا ،واألصاااااااااااااامُّ ينا
 ؟ ! (2)هللا عليه؛ فمن يرجو بعدهومن كان  ،شينامل 

                                                           
 ( . 52تاب األشربة ، موسوعة فقه عثمان ، ص) سنن النَّسائي ، ك (1)
 ( . 107صحيح التَّوثيق في سيرة وحياة ذي النُّورين ، ص)  (2)
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ن م قال: إنَّ ا مَّاء لُتقصُّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(وعن عثمان رضااااااااااي هللا عنه: أنَّ رسااااااااااول هللا
 .(1)القرانء يو  القيامة

 :التَّذكري مبكارم األخالق -ب 

 ،هريف السااااااااااَّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(ول هللاإانَّ وهللا صااااااااااحَبنا رساااااااااا :قال عثمان رضااااااااااي هللا عنه
 ،قليلويواسااااااااينا ابل ،ويغزو معنا ،ويشاااااااايِ ع جنا زان ،، فكان يعَو مرضاااااااااانواحلضاااااااار
 . (2)ه ق؛ُّ أَل يكون أَُدهم را عسى ،وإنَّ انسامل يعلمونين به ،والكثري

 :من حكمه اّليت سارت بني النَّاس -ج 

 (3)ماشَبعتم من كال  ربِ كم ،لو طهر  قلوبنا :قال رضي هللا عنه . 
 ماأسرَّ أٌَد سريرمل إَل أبداها هللا  عاىل على صهحا   :وقال رضي هللا عنه

 . (4)وفلتا  لسانه ،وجهه
 (5)سُّلطان ما َل يزع ابلقرانإنَّ هللا ليزُع ابل . 
  انمل و نيا ظلمٌة يف ) َهمُّ الدُّ  :فقال فيها ،كان رضاااااااااااي هللا عنه َل يقيم للدُّنيا و

 . (6)اَلخِر نوٌر يف القلب ( ، َوَهمُّ القلب
 (7)ه يغتمُّ وقت سروركيكهيك من احلاسد أنَّ  :ومن َكمه الَبالغة. 
 وقد  ،أسااااااااااااااتغهر هللا إن كنت ظلمتُ  :وقال رضااااااااااااااي هللا عنه يف أَي  الهتنة

                                                           
 ( . 520الموسوعة الحديثية في مسند أحمد ، رقم )  (1)
 ( . 107صحيح التَّوثيق في سيرة وحياة ذي النُّورين ، ص)  (2)
 ( . 363جامع العلوم والحكم ، ص)  (3)
 ( . 269د الكالم للخلفاء الكرام ، ص) فرائ (4)
 ( . 1/157الكامل في اللُّغة واألدب )  (5)
 ( . 9االستعداد ليوم المعاد ، ص)  (6)
 ( . 2/453مجمع األمثال ، للميداني )  (7)
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 . (1)نت ظُِلمتُ عهوُ  إن ك
 ولكلِ  نعمة   ،شاااااااااااايء افةمل  إنَّ لكل ِ  :ومواعظه رضااااااااااااي هللا عنه ،ومن َكمه 

ينعاهةمل  يُاُرونكم ما  ،وعاهة هذه النِ عمة عيَّابون صغَّانون ،، وإنَّ افة هذا الدِ 
 .(2)طََغاٌ  مثل النَّعا  ،نوُيِسرُّون ما  كرهو  ،حتَبُّون

 هَّان رضااااااااااااااي هللا أمره عثمان بن ع ،فريقيةوملَّا قد  عَبد هللا بن الزُّبري بهتْ إ
لى انكحوا النِ سااااااااااااااء ع :قال عثمان ،فلمَّا فرر من كالمه ،عنه فقا  خطيَبامل 

ي  أشَب، فإن ِ ال أَر يف ولد أيب بكر انَّ وإخوهت ،ااب هنَّ  دِ  ، (3)ه به من هذالصِ 
ن شاااَبيهامل ري كاويريد أنَّ ابن الزب ،وعَبد هللا بن الزُّبري أمه أمساء بنت أيب بكر

ه يف الشَّج  . (4)والهصاَة ،، واإلقدا اعة دِ 
 اء عملهما من عامل  يعمل عمالمل إَل كساه هللا :وقال رضي هللا عنه  .(5) َر
 َبل أَدها من ق :إنَّ املؤمن يف مخسة أنواع من اخلوف :وقال رضي هللا عنه

عليه ما  اوالثَّان من قَبل احلهظة أن يكتَبو  ،هللا  عاىل أن أيخذ منه اإلميان
يطان أن يَبطل عمله ،يهتضااااْ به يو  القيامة والرَّابع  ،والثَّالث من قَبل الشااااَّ

نيا أن  من قَبل ملك املو  أن أيخذه يف ًهلة  بغتةمل، واخلامٍ من قَبل الدُّ
 .(6)هبا، وُ شغله عن اَلخِر يغرتَّ 

 أَاء أوَّهلا يف :وجد  َالِو العَباَِ يف أربعة أشاااااياء :وقال رضاااااي هللا عنه 

                                                           
 ( . 171تاريخ خليفة بن خيَّاط ، ص)  (1)
 ( . 20/453مجمع األمثال ، للميداني )  (2)
 ( . 2/95 البيان والتبيين ) (3)
 ( . 271فرائد الكالم ، ص)  (4)
هد ، لإلمام أحمد ، ص)  (5)  ( . 185الزُّ
 ( . 278فرائد الكالم للخلفاء الكرام ، ص)  (6)
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ملعروف ابتغاء والثَّالث يف األمر اب ،والثَّان يف اجتناب حمار  هللا ،فرا ض هللا
 .(1)املنكر ا  ِقاء ًضب هللا والرَّابع يف النَّهي عن ،ثواب هللا

عر والشُّعراء - 9  :عثمان رضي هللا عنه والشِّّ

 ال  ذكر لنا املصااااااااَر واملراجع ساااااااوى النَّزر القليل عن عالقة عثمان رضاااااااي هللا
عر ومن هذا القليل  ،مع أنَّ فرِت خالفته كانت طويلة نسَبيامل  ،والشُّعراء ،عنه مع الشِ 

ْ معاااملهااا   َبنيَّ لنااا أنااَّه كااان ملتزمااامل املنه  العااا َّ للعقياادِ اإلسااااااااااااااالميااَّة ال يت وضااااااااااااااَّ
ي  )ملسو هيلع هللا ىلص(الرَّسول خلطَّاب رضي وعمر بن ا ،وال يت سلك طريقها سلهه أبو بكر الصِ دِ 

شتهر أبو بكر فقد ا ،أنَّ لكل   منهم شخصيته األَبيَّة املميَِّز :وَل شكَّ ، هللا عنهما
ساااان جمالسااااته ،وبعلمه الوافر ،دعرفة األنساااااب عر ،َو واشااااتهر عمر  ،وبروايته للشااااِ 

عر أضاا   ،ل بَبيت شااعر   ثَّ  وأنَّه ال  كن  عر  له قضاايٌَّة إَل ،ابحلثِ  على  علُّم الشااِ 
لم يؤثر عنه ف -رضوان هللا عليه  -أمَّا عثمان بن عهَّان  ،: أنَّه كان شاعرامل إىل ذلك

عر عراء ،ذلك اَلنغماُ الكَبري يف الشاااااااِ  وإذا كنَّا  ،أو  لك العالقة احلميمة مع الشاااااااُّ
 ،أبعطيتهمو ،أنَّ الشاااعراء كانوا يتهافتون على أبواب األمراء طمعامل برضااااهم :نعرف

ار اخلالفة و  ،ن احلواضاااااريرتكو  ،أنَّ الشاااااعراء أَيَّ  عثمان :فإننا نرى ِ يؤ َو ثرون العَو
اريخ بعض األبيااا  نسااااااااااااااَبتهااا إىل  ،، وقااد ذكر  كتااب األَب(2)إىل الَباااَيااة والتااَّ

 :، ومن هذه األبيا  ما يروى أنَّه قالأو كان يتمثَّل هبا ،عثمان

هِ  ْنعاااااااِ ٍَ َكصااااااااااااااُ  َواْعَلْم أبنَّ هللا َلْي
 

دُ   ْنٌع َوَل خَيْهى َعَلياااااِه ُمْلحاااااِ  صااااااااااااااُ
 

                                                           
 ( . 278المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (1)
 ( . 99أدب صدر اإلسالم ، واضح الصَّمد ، ص)  (2)
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 :َل  عرف لغريه ،ويطيل ذكرها ،ثريامل ما ينشد أبيااتمل قاهلاوكان ك

ْهوَ  َذا اِاُذ ُمَّْن اَنَل صااااااااااااااَ  هتااََا َاْهَو اللااَّ
 

عاااااااار  ى اإلمْثُ َوالااْ قااَ َن احلاَاَراِ  َويااَباااْ  مااِ
ْوء  ِمْن َمَغَبَّتِ   ايَاْلَقى َعَواقااَِب سااااااااااااااُ  هااَ

 
ا اَنرُ   ِدهاَ ِ  ِمْن بَاعاْ  (1)َل َخرْيَ يف لَاذَّ

 :ه الثَّا رون يف بيته ليقتلوهقال يو  َخل علي 

َِ َوَمْر َعاااااا  دَعأََرى اْلَموَ  ََل يُاَْبِقي َعزْيزامل َوالَْ يَ  اَ َماَلذامل يف الَِباَل  ( 2)لِعاااااَ
 :وقال ملا َوصر يف َاره 

 ْغَل ٌ يُاَبَايَُّت َأْهُل احِلْصِن َواحِلْصُن مُ 
 

اَل اْلَمْوُ  مِشَْراَخهااااا الُعالَ    ( 3)َوأَيِي ا َبااااَ
 :له أيضامل  ويروى 

َََّتَّ   ٍَ ٍِ يُاْغيِن الناَّْه  َيُكهَّها ًَِو الناَّْه
 

رَّ هِبَا اْلهَ   َََّتَّ َيضااااااُ َها   ْقرُ وإْن َعضااااااَّ
ربْ هَلَا إْن َلِقْيتَ   َرٌِ َفاصااااااااااااااْ  َوَما ُعسااااااااااااااْ

 
ر  ا ُيسااااااااااااااْ َبَاُعهااااَ يَاتاْ ة  إَل سااااااااااااااَ ا ِنااااَ  ِبكااااَ

   اْلُعْسِر ُيْسرملا  َمعَ  ِإنَّ ﴿ :أنَّه يتضمَّن معومل قراني امل  ،ونالَظ يف الَبيت األخري  
أَضااان  و رعرع يف ،ال ذي نشااأ ،وهذا ليٍ ًريَبامل على اخلليهة املساالم [ 6 :]الشدر 
د وأَكا  الشااااااااااااااريعة  ،ر فهو يعاقب على شااااااااااااااعر اهلجاء ال ذي يتعا )ملسو هيلع هللا ىلص(حممَّ

عر احلساااااناإلساااااالميَّة ضااااامن  لكوكلُّ ذ ،وحيبُّ اَلساااااتماع إليه ،، ويثين على الشاااااِ 
 .(4)يَّةاملهاهيم اإلسالم

                                                           
اش ، ص)  (1)  ( . 27شعراء الخلفاء ، نبال تيسير الخمَّ
 ( . 7/192البداية والنهاية )  (2)
 المصدر السَّابق نفسه . (3)
 ( . 102أدب صدر اإلسالم ، واضح الصَّمد ، ص)  (4)
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عر عراءوال يقرِ ب إلي ،وإذا كان اخلليهة الرَّاشاااااد الثَّالث ال يهتمَّ ابلشاااااِ  فإنَّ  ،ه الشاااااُّ
ياساااايِ  ال ذي  عر السااااِ  ََهار الشااااِ  اء فتْ الَباب على مصااااراعيه َل مقتله من قَبل الغًو

حافيَّة الهاعلة يف العصااور اإلسااالميَّة املتالَقة   عند مقتله بكاهف ،أصااَبْ األَاِ الصااَّ
 وسيأي بيان ذلك ِبذن هللا . (1)كثرٌي من شعراء الصَّحابة

 

       

                                                           
 ( . 190األدب اإلسالميُّ ، د . نايف معروف ، ص)  (1)
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 همُّ صفاتهأ:  املبحث الثَّالث

ضااااي هللا عنه وقد ا َّصاااا  ر  ،إنَّ شااااخصاااايَّة ذي النُّورين  عترب شااااخصاااايَّة قياَيَّةمل 
ن فمن أهم  ،يلونركِ ز على بعضاااها ابلتهصااا ،وجنملها يف أمور   ،بصاااها  القا د الرَّابَّ

رعيُّ  ،إميانه العظيم ابهلل واليو  اَلخر :ها هذه الصااااااااااااااِ    ،الثِ قُة ابهللو  ،والعلم الشااااااااااااااَّ
دقوالقدِو جاعة ،والكهاءِ ،، والصااااااااااِ  ب التَّضااااااااااحية ،والزُّهد ،واملروءِ ،والشااااااااااَّ  ،َو

رب ،واحللم ،وقَبول النَّصاااايحة ،والتَّواضااااع  ،واإلراَِ القويَّة ،واحلز  ،وعلو اهلمَّة ،والصااااَّ
ري  ،وإعداَ القاَِ ،ِ على التَّعليموالقدر  ،على َلِ  املشاااااكال  والقدِر ،والعدل ًو

نيَّة استطاع أن  ،ذلك من الصِ ها  وبسَبب ما أوَع هللا فيه من صها  القياَِ الرابَّ
ااة ،حيااافظ على الاادَّولااة وينتقاال  ،ويقمع الثَّورا  ال يت َاادثاات يف األراضااااااااااااااي املهتَو

ومن أهمِ   لك  ،املرساااااااااااومة خبطوا   اثبتة   و وفيقه ابألمَّة حنو أهدافها ،بهضااااااااااال هللا
 :الصِ ها  ال يت حناول  سلي؛ األضواء عليها يف هذا املَبحث هي

 :والتعليم ،والقدرة على التَّوجيه ،العلم :أولا 

حابة يف القران الكرمي نَّة  ،يعترب عثمان رضااي هللا عنه من كَبار علماء الصااَّ والسااُّ
يأي احلديث عن اج ،النََّبويَّة  ،واملايل ِ  ،تهاَا ه الهقهيَّة يف اجملال القضاااااااااااااااا ي ِ وساااااااااااااا

 )ملسو هيلع هللا ىلص(وكان رضااي هللا عنه َريصااامل على ا  َباع هدي النَّب ِ  ،وا هاَيِ  ِبذن هللا  عاىل
بن عديِ  بن  أنَّ عَبيد هللا :فعن عرِو بن الزُّبري ،وعمر رضااااااي هللا عنهما ،وأيب بكر  

: اَل لهن بن األسَو بن عَبد يغوث قرَموعَبد ال ،أنَّ املسور بن  رمة :اخليار أخربه
وقااد  ،يكلِ م أمري املؤمنني عثمااان يف الوليااد بن عقَبااة ،مااا مينعااك أن  كلِ م خااالااك
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ني خرج فاعرتضت ألمري املؤمنني عثمان َ :ُعََبيد هللا :أكثر النَّاُ فيما فعل ؟ قال
أيُّها املرء!  َي :قال :هي نصيحٌة . قال ،إنَّ يل إليك َاجةمل  :فقلت له ،إىل الصَّالِ

الِ جلسااات إىل املسااا ،فانصااارفت :إن ِ أعوذ ابهلل منك ! قال  ،ورفلمَّا قضااايت الصاااَّ
قاااد  :قااااَلف ،وقاااال يل ،فحااادَّثتهماااا ابلااا ذي قلااات ألمري املؤمنني ،وابن عَباااد يغوث

يت ال ذي عليك  ،، فَبينما أان جالٍ معهما جاءن رسااااول أمري املؤمنني عثمانقضااااَ
ما نصاايحتك  :فقال ،لقت ََّتَّ َخلت على عثمانفانط ،قد ابتالك هللا :فقاَل يل

بعث  -لَّ عزَّ وج -إنَّ هللا  :مث قلت له ،فتشااااااااااااااهَّد  :ال يت ذكر  يل انهامل ؟ قال
، وأنزل عليه الكتاب ورأيت  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(هولرسول ،فكنت ُمَّن استجاب هلل ،حممَّدامل ابحل ِ 

ُُ يف شاااااااااااااااأن الوليد ،هديه قال:  ،أن  قيم عليه احلدَّ فح   عليك  ،وقد أكثر النَّا
 ؟ قال: فقلت: َل، ولكن َخلَص إيلَّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(فقال يل: ابن أخيت! أَركَت رسااااول هللا

 :أمَّا بعد : قالمثَّ  ،فتشهَّد :من علمه واليقني ما خَيُلص إىل العذراء يف ِسرْتها . قال
دا بُعث وامن  ،ولرسااااااااااااوله ،فكنُت ُمَّن اسااااااااااااتجاب هلل ،فإنَّ هللا بعث حممَّدامل ابحل  ِ 

ابيعُت و  )ملسو هيلع هللا ىلص(مثَّ هاجر  اهلجر ني، كما قلت، ونلت صااهر رسااول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(حممَّد
ُتخل  بعده ، ََّتَّ  وفاه هللا ! مثَّ اسوَل ًششته ،فوهللا ما عصيُته )ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا
! مثَّ اسااااُتخل   وَلًشااااشااااته ؛ ََّتَّ  وفَّاه هللا ،فوهللا ما عصاااايُته ،فَبايعناه ،أبو بكر  
؛ أفليٍ يل   وفاه هللا ! مث استخلهين هللاوَل ًششته ؛ ََّت ،عصيتهفوهللا ما  ،عمر

ث فما هذه األَاَي :بلى ! قال :فقلت :عليكم مثل ال ذي كان هلم عليَّ ؟ قال
 ،ال يت  َبلغين عنكم ؟ فأمَّا ما ذكر  من شأن الوليد فسنأخذ فيه إن شاء هللا ابحل  ِ 

 . (1)فكان هو جيلده ، لده امل وأمر علي   ،فجلد الوليد أربعني سوطامل  :قال

                                                           
 ( إسناده صحيح . 791( ، رقم )  1/597فضائل الصَّحابة )  (1)
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َ  ذو النُّورين النَّب   من كَبار  وهديه ُمَّا جعله ،فاساااااااااتهاَ من علمه )ملسو هيلع هللا ىلص(لقد َل
رعيَّته  وكان رضاي هللا عنه قاَرامل على  وجيه ،علماء الصاَّحابة رضاي هللا عنهم مجيعامل 

اربه ،خرب هو  ،ابعة من علمهونقل ارا ه النَّ  ،و عليمهم واجَباهتم ، وجيهامل مهيدامل  ، َو
بيااااة ،وُمااااارسااااااااااااااتااااه إليهم ؛ ََّتَّ ير قوا يف جمااااال الاااادَّعِو  ،وا هاااااَ ،يموالتَّعل ،والرتَّ

ومن  وجيها  عثمان رضاااااااااااااي هللا عنه ما  ،-عزَّ وجلَّ  -واَلساااااااااااااتعداَ للقاء هللا 
وصااااااااااالَّى على  ،هوأثو علي ، ضااااااااااامَّنته خطَبة خالفته ال يت قال فيها بعد أن َمد هللا

 مااا  قاادرون ريفَباااَروا اجااالكم خب ،ويف بقيااَّة أعمااار   ،كم يف َار قلعااة  إنَّ  :)ملسو هيلع هللا ىلص(النَّب  
يتمفلقد أُ يتم ،عليه َبِ حتم أو ُمسااااااااااااااِ  فال  ،رورأَل وإنَّ الدُّنيا طويت على الغ ،، صااااااااااااااُ

نيااااا  ، جاااادُّواواعتربوا دن مضااااااااااااااى مثَّ  ،وَل يغرَّنكم ابهلل الغرور ، غرَّنكم احلياااااِ الاااادُّ
أال  ،ا طويالمل وُمتِ عوا هب ،وعمروها ،وإخواهنا ال ذين أاثروها ،نياأين أبناء الدُّ  ،وَل غهلوا

ِرْب هَلُم مََّثَل احْلَيَ ﴿ :فقال  عاىل ،(1)وا الدُّنيا ابل ذي هو خري لهظهم ؟ ! ارم ِِ َواضاااااْ ا
يممل  َْ َهشااااااااِ ََب َماء فَاْختَاَلَ؛ بِِه نَاََباُ  اأْلَْرِ  فََأصااااااااْ نْاَيا َكَماء أَنَزْلَناُه ِمَن السااااااااَّ َ ْذُروُه  االدُّ

ِِ الدُّ  َِيَنُة احْلََيا ْيء  مُّْقَتِدرملا   اْلَماُل َواْلَبَاُنوَن  ُ َعَلى ُكلِ  شاااَ نْاَيا َواْلََباِقَياُ  الر ََِيُح وََكاَن احَّ
 . [ 46 - 45 :] الكهف   بِ َك ثَاَواابمل َوَخرْيٌ أََمالمل الصَّاحِلَاُ  َخرْيٌ ِعْنَد رَ 

 هذه له  وجيه اخلليهة الثَّالث رضااااي هللا عنه يفولقد كان املعو ال ذي يدور َو 
نيااا، وهااذا هو املناااساااااااااااااااب  اخلطَبااة هو احلضُّ على اإلقَبااال على هللا، والزُّهااد يف الاادُّ

وفُتحت  ،خلطَبته يف ذلك الوقت ال ذي ألقى فيه اإلسااااااااال   رانه يف أقطار املعموِر
نيااا بنعيمهااا ،الَبلاادان خباااصااااااااااااااااة  ًري و  ،فيهااا وباادأ النااَّاُ يف التنااافٍ ،وأقَبلاات الاادُّ

                                                           
 ( . 7/153البداية والنهاية )  (1)
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 . (1)كان املقال مناسَبامل للمقا ف ،)ملسو هيلع هللا ىلص(أصحاب رسول هللا

 ،ةانتهعت هبا األمَّ  ،وقد روى عثمان رضاااااااااي هللا عنه أَاَيث عن رساااااااااول هللا
ثنا عن َديث  مسعه من عثمان لميِ  حيدِ  فعن  ،عمل بهف ،فهذا أبو عَبد الرَمن السااااُّ

ل ميُّ عن عثمان رضاااااااااااااي هللا عنه عن ساااااااااااااعد ابن عَبيدِ عن أيب عَبد الرََّمن الساااااااااااااُّ
وأقرأ أبو عَبد الرَمن  :. قال(2)«وعلَّمه  ،علَّم القرانخريكم من  »  :قال )ملسو هيلع هللا ىلص(النَّب  

اج يف و  ،مقعاادي هااذا وذاك الاا ذي أقعاادن :قااال ،يف إمِر عثمااان ََّتَّ كااان احلجااَّ
علِ م ان يوك ،هذا فذاك ال ذي أقعدن مقعدي :، قال أبو عَبد الرَمنرواية  عن شعَبة

وكان عثمان رضاااي هللا عنه يروي أَاَيث رساااول هللا للمسااالمني كل  يف  ،(3)القران
 :ومن هذه األَاَيث ،حملِ ه ومناسَبته

يَّة الوضوء -1  :أمهِّّ

ثنَّك  م َاديثاامل مسعتاه من رسااااااااااااااول وضاااااااااااااااأ عثماان على الَبال ، مثَّ قاال: ألَادِ 
يقول:  ()ملسو هيلع هللا ىلصسااااااااااااااول هللا، لوَل ايااٌة يف كتاااب هللا؛ ماااَاادَّثتكموه، مسعاات ر )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا
الِ » من  وضااااااأ، فأَساااااان الُوضااااااوء، مثَّ َخل، فصاااااالَّى؛ ًهر له ما بينه وبنَي الصااااااَّ

 .(4)«األخرى؛ ََّتَّ يصلِ يها

 :يف الوضوء )ملسو هيلع هللا ىلص(اتباعه لرسول هللا -2

أ ،ه َعا داء  أنَّ  :عن َمران بن أابن عن عثمان بن عهَّان ، ضااااااااامضوم ،فتوضاااااااااَّ
                                                           

ياسة الشَّرعية ، للقادري ، ص)  (1)  ( . 93الكفاءة اإلدارية في الس ِّ
 ( . 5028البخاريُّ ، رقم )  (2)
اشدة ، د . يحيى اليحيى ، ص)  (3)  ( . 421،  420الخالفة الرَّ
 ( إسناده صحيٌح . 400الموسوعة الحديثيَّة ، مسند أحمد ، رقم )  (4)
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 ،وظهر قدميه ،ومسْ برأسه ،ذراعيه ثالاثمل ثالاثمل و  ،مثَّ ًسل وجهه ثالاثمل  ،واستنش 
حكت َي ممَّ ض :أَل  سألون عمَّا أضحكين ؟ فقالوا :فقال ألصحابه ،مثَّ ضحك

أ   ،َعا داء قريَبامل من هذه الَبقعة )ملسو هيلع هللا ىلص(رأيت رساااول هللا :أمري املؤمنني ؟ فقال فتوضاااَّ
أ  ا م :وافقال« أَل  سااااااألون ما أضااااااحكين ؟ »  :فقال ،مث ضااااااحك ،كما  وضااااااَّ

َ؛َّ  ؛فغساال وجهه ،ا بوضااوء  إنَّ العَبد إذا َع»  :أضااحكك َي رسااول هللا ؟ فقال
ن مسااااااْ وإ ،فإذا ًساااااال ذراعيه ؛ كان كذلك ،هللا عنه كلَّ خطينة  أصاااااااهبا بوجهه

 . (1)«طهَّر قدميه ؛ كان كذلك  وإن ،برأسه ؛ كان كذلك

 :كفارات الوضوء  -3

الوضااااااااااوء كما أمره هللا عزَّ أمَّ  من»  :)ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسااااااااااول هللا :عن عثمان قال
 .(2)«  كهاراٌ  ملا بينهنَّ ، فالصَّلوا  املكتوابوجلَّ 

 :الوضوء وصالة ركعتني ومغفرة الذنوب -4

 أَخل ميينه مثَّ  ،فغسلها ،هفسكب على ميين ،َعا عثمان داء  وهو على املقاعد
مثَّ ًسل  ،برأسه  مسْمثَّ  ،مثَّ ًسل وجهه ثالث مرار   ،فغسل كهَّيه ثالاثمل  ،اإلانء يف

من  وضَّأ »  :يقول )ملسو هيلع هللا ىلص(مسعت رسول هللا :مثَّ قال ،رجليه إىل الكعَبني ثالث مرار  
ُث نهساااااه فيهما ؛ ًهر هللا ،مثَّ صااااالَّى ركعتني ،حنو وضاااااو ي هذا  له ما  قد  َل حيدِ 

 .(3)«من ذنَبه 

                                                           
 ( صحيٌح لغيره . 415رقم )  الموسوعة الحديثية ، مسند أحمد ، (1)
 ( إسناده صحيٌح . 406المصدر السَّابق نفسه ، رقم )  (2)
 ( إسناده صحيٌح . 418المصدر السَّابق نفسه ، رقم )  (3)
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 :وكلمة التَّقوى ،كلمة اإلخالص  -5

لمةمل إن ِ ألعلم ك»  :يقول )ملسو هيلع هللا ىلص(سااااااول هللامسعت ر  :قال عثمان رضااااااي هللا عنه
َُر ِ  على النَّار  أان  :طَّابفقال له عمر بن اخل« . َل يقوهلا عَبٌد َق امل من قلَبه إَل 
ثااااك مااااا هي ؟ هي كلمااااة اإلخالص  -و عاااااىل  َبااااارك  -ال يت ألزمهااااا هللا  ،أَاااادِ 

 عمَّه )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا عليها نبُّ (1)مة التَّقوى ؛ ال يت أَلص، وهي كلوأصحابه ،)ملسو هيلع هللا ىلص(حممَّدامل 
 . (2)شهاَِ أن َل إله إَل هللا :أاب طالب  عند املو 

 :العلم ابهلل يدخل العبد اجلنَّة -6

و يعلم من ما  ؛ وه :قال )ملسو هيلع هللا ىلص(عن عثمان بن عهَّان رضااي هللا عنه عن النَّب  
 . (3)إله إَل هللا َخل ا نَّة أن َل

 :والباقيات ،احلسنات -7

فجاااءه  ،وجلساااااااااااااانااا معااه ،جلٍ عثمااان يومااامل  :قااال ،عن احلااارث موىل عثمااان
أ ،أظنُّه ساااااااايكون فيه ُمد   ،، فدعا داء  يف إانء  املؤذِ ن رأيت رسااااااااول  :المثَّ ق ،فتوضااااااااَّ
أ وضاااو ي هذا، مثَّ قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا ا  فصااالَّى مثَّ ق ،ومن  وضاااأ وضاااو ي هذا» يتوضاااَّ

َبْ ًُِهر له ما  عصااااار ؛مثَّ صااااالى ال ،صاااااالِ الظُّهر ؛ ًهر له ما كان بينها وبني الصاااااُّ
ًُهر له ما بينها وبني صالِ العص ،بينها وبني صالِ الظُّهر مثَّ  ،رمثَّ َصلى املغرب ؛ 

                                                           
 أداره عليها ، وراوده فيها . :أالص   (1)
 ( إسناده قويٌّ . 447مسند أحمد ، رقم )  (2)
 . ( إسناده صحيحٌ  464مسند أحمد ، رقم )  (3)
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 ،هصلى العشاء ؛ ًهر له ما بينها وبني صالِ املغرب ؛ مثَّ لعلَّه أن يَبيت يتمرَّر ليلت
َبْ ًهر له ما بينها وبني صاااااااالِ العشااااااااء ،فتوضاااااااأ ،مثَّ إن قا   وهنَّ  ،وصااااااالَّى الصاااااااُّ

 قالوا: هذه احلسنا ، فما الَباقيا  َي عثمان؟ قال:«. احلسنا  يُذهنب السيِ نا  
َل قوَِّ إَل و  ،لوَل َو  ،وهللا أكرب ،واحلمد هلل ،وساااااَبحان هللا ،هنَّ: ) َل إله إَل هللا

 . (1)ابهلل (

 :)ملسو هيلع هللا ىلص(خطورة الكذب على رسول هللا - 8

 ؛ من  عمَّد عليَّ كذابمل »  :)ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا :عن عثمان رضي هللا عنه قال
 . (2)«ليتَبوأ بيتامل يف النَّار ف

علم  و دلُّ على ،)ملسو هيلع هللا ىلص(هذه بعض األَاَيث ال يت رواها عثمان عن رسااااول هللا
رصه على اَلستزاَِ من اهلدي النََّبوي ِ   وفقه الشَّريعة الغرَّاء . ،عثمان َو

 :احللم :اثنياا 

ِ  نهساااااه بصاااااهة احللم يف عدَّ وقد وصااااا  هللا ،إنَّ احللم ركٌن من أركان احلكمة
ِذيَن  َاَولَّْوا ِمْنُكْم يَاوْ ﴿ :كقول هللا  عاااىل  ،مواضااااااااااااااع من القران الكرمي َ  اْلتَاَقى ِإنَّ الااَّ

ُهمْ  ُ َعناْ َُبوا َوَلَقْد َعَها احَّ ْيطَاُن بَبَاْعِض َما َكسااااَ ُُم الشااااَّ تَاَزهلَّ َا اسااااْ ًَُهوٌر اْ َْمَعاِن ِإمنَّ  َ  ِإنَّ احَّ
ِليٌم  وعهوه الغااايااة  ،وقااد بلغ رضااااااااااااااي هللا عنااه يف َلمااه[ .  155 :]آل عمران   ََ
 ،وأفعاله ،وكان اخلليهة الرَّاشاااااااااد عثمان بن عهَّان شاااااااااديد اَلقتداء يف أقواله ،املثاليَّة

ضااااااااااااااَبطه و  ، دلُّ على َلمه ،وكانت له مواق  كثريٌِ  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(وأَواله برسااااااااااااااول هللا
                                                           

 ( إسناده حسٌن . 513المصدر السَّابق نفسه ، رقم )  (1)
 ( إسناده صحيٌح . 507المصدر السَّابق نفسه ، رقم )  (2)
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ته يف َصاااار الثا ر  ومن أوضاااْ املواق  ال يت  دلُّ على ،لنهساااه  ،ين عليهَلمه قصاااَّ
هلم ،َيث أمر َمْن عنده ِمَن املهاجرين ، َدُعوهويَ  ،واألنصااااااااااار أن ينصاااااااااارفوا إىل منا

وإراَ ه َقن  ،، وكان َلمه مَبني امل على شاااااااااوقه إىل لقاء رب ِهوكانوا قاَرين على منعه
 .(1)ولو بقتله ،َماء املسلمني

 :السَّماحة :اثلثاا 

جل  أنَّ عثمان رضااي هللا عنه اشاارتى من ر  :وخ موىل القرشاايِ نيعن عطاء بن فرُّ 
، نتينإنَّك ًَب :ن قَبض مالك ؟ قالما منعك م :فلقيه فقال ،فأبطأ عليه ،أرضااااااااااااااامل 

فما ألقى من النَّاُ أَدامل إَل وهو يلومين، فقال: أو ذلك مينعك؟ قال: نعم، قال: 
ة رجالمل  أَخل هللا ا نَّ »  :)ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا :فاخرت بني أرضك، ومالك، مثَّ قال

ماَة  (2)«ومقتضايامل  ،وقاضايامل  ،امل واب ع ،كان ساهالمل مشارتَيمل  . فهذا مثٌل رفيٌع يف الساَّ
راء وهو يدلُّ على ما جَبل عليه عثمان رضاااااااااي هللا عنه من الكر ،  ،يف الَبيع والشاااااااااِ 

نيا، فهو يسااااااااااااتعَبد الدُّنيا خلدمة مكار  األخالق؛ ال يت  :ن أمههام وعد  التعلُّ  ابلدُّ
ة ؛ وإن أضااااارَّ صاااااَّ فتجعل منه أانني امل يؤثر مصااااااحله اخلا ،وَل  ساااااتعَبده الدنيا ،اإليثار
 . (3)ابلنَّاُ

 :اللني :رابعاا 

َقه صااااااااهة )ملسو هيلع هللا ىلص(امنَّ هللا  عاىل على رسااااااااوله ، وبعَباَه ،اللِ ني رَمةمل منه به أبن ر

                                                           
 ( . 65الكفاءة اإلدارية ، ص)  (1)
 ( حسٌن لغيره . 410مسند أحمد ، رقم ) (2)
 ( . 18/126،  17التَّاريخ اإلسالمي )  (3)
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ًَلِ فََِبَما َرَْمَة  ِمَن احَِّ لِْنَت هَلُْم َولَ ﴿ :قال  عاىل وا ِمْن ْو ُكْنَت َفظًّا  يَظ اْلَقْلِب َلَنْاَهضااااااُّ
ْوِلكَ   .[  159 :]آل عمران  ََ

َقها من شااااااااء من عَبأنَّ صاااااااهة اللِ ني رَمٌة من هللا :أفاَ  اَلية الكرمية  ،اَه ير
هة رَمةمل من هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(الرَّسااااول وأن   َق هذه الصااااِ  ، عثه إليهموبعَباَه ال ذين ب ،به قد ُر

ويقَبلون منه ما  ،ويلتهُّون َوله ،أنَّ املتَّصاااااااااااااا  ابللِ ني حيَبُّه الناُ :ويههم من اَلية
ها  الطَّيَبة ال يت ا َّصااااا  هبا عثمان(1)أو ينهاهم عنه ،مرهم بهأي  ،، فاللِ ني من الصاااااِ 

خياف أن  ،تهعطوفامل على أمَّ  ،فكان رضاااااااي هللا عنه ليِ نامل على رعيته ،رضاااااااي هللا عنه
 ،النَّاُ وكان يتتَبَّع أخَبار ،كن من  لَبية َاجتهفال يتم ،يصااااااااااااااب أٌَد َون علمه

 وأيخذ احل َّ من القويِ  رضي هللا عنه . ،فينصر الضَّعي 

 :العفو :خامساا 

عن عمران بن عَبد هللا بن طلحة: أنَّ عثمان بن عهَّان رضااااااااااااااي هللا عنه خرج 
لصااااااااااااااالِ الغاداِ، فادخال من الَبااب الا ذي كاان يادخال مناه، فزَماه الَبااب، فقاال: 

 أو ساااااايٌ ، فقال له عثمان رضااااااي هللا عنه: ،وا، فنظروا، فإذا رجٌل معه خنجرٌ انظر 
 :ما هذا؟ قال: أَر  أن أقتلك. قال: سااااااااااااَبحان هللا! وحيك َعاَل   قتلين ؟ ! قال

أو  -فااإن ال أنصااااااااااااااهااك  ،أفال رفعاات ظالمتااك إيلَّ  :قااال ،ظلمين عاااملااك ابليمن
َ  ذلك مينِ  ؟ فقال ملن -أعديك   :اما  قولون ؟ فقالو  :َوله على عاملي ؛ أَر

 ،ه هللا عينِ  فكهاَّ  ،عَباٌد همَّ باذناب   :َي أمري املؤمنني ! عادو  أمكناك هللا مناه . فقاال
رجل  من ، فأاته بل املدينة ما وليُت أمر املساااااااااااااالمنيَل  دخ ،ا تين دن يكهل بك

                                                           
 . ( 69الكفاءة اإلداريَّة ، ص) (1)
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 . (1)فخلَّى عنه ،فكهل به ،مهقو 

ٌْ كَبرٌي من أمري املؤمنني عثمان  َيث عها  ،بن عهَّان رضي هللا عنهفهذا  سام
وهو  ،والعهو عند املقدِر صااااااااااااهٌة من صااااااااااااها  الكمال يف الر ِجال ،عمَّن أراَ قتله

 ،ابلدُّنيا وضااااااااااااااع  اَلر َبا  ،و قلُّص األاننية ،َليٌل على التجرَُّ من َظِ  النَّهٍ
رجا  َوهذا اخلل  إضااااااااااافةمل إىل أنَّه عمٌل صااااااااااا ٌ يرفع من  ،وقوَِّ اَلر َبا  ابَلخِر

نيا ؛ إذ إنَّ هذا الرَّجل ؛ ال ذي أراَ  صاََبه يف اَلخِر ؛ فإنَّه سياسٌة َكيمٌة يف الدُّ
ا أَدث فتنةمل ِبيغار صااااااااااااادور أف ،اَلعتداء لو أنَّه قتل راَ أو عوقب عقوبةمل بليغةمل لردَّ

عل أفراَ لكنَّ العهو عنه جي ،واساااااتعداَهم لالنتقا  إذا سااااانحت هلم الهرصاااااة ،قَبيلته
وبذلك  نطهأى  ،ويعنِ هونه على ما َاول اإلقدا  عليه ،وأبناء بلده يعذلونه ،قَبيلته

 .(2)ووَلءهم ،و قلوب النَّاُويكسب صاَب العه ،الهتنة قَبل  صاعدها

 :لتَّواضعا :سادساا 

وَن َعَلى اأَلْرِ  َهْوانمل َوِإَذا َخاطَباَ ﴿ :قال  عاىل َُ الرََّْمَاِن الَِّذيَن مَيْشااااااااااااااُ  ُهمُ َوِعَبا
 .[  63 :]الفرقان   اِهُلوَن قَاُلوا َساَلمملاا َْ 

ولقد   ،صااااااهة التَّواضااااااع أوَّل صااااااها  عَباَه املؤمنني -عزَّ وجلَّ  -جعل املوىل 
هة هة   ،كان اخلليهة الرَّاشااااااااد عثمان متَّصااااااااهامل هبذه الصااااااااِ  نَبع من وكانت هذه الصااااااااِ 

بن عهَّان  مانكان عث  :قال ،فعن عَبد هللا الرُّومي   ،إخالصاااااااااااه هلل ساااااااااااَبحانه و عاىل
 :لو أمر  اخلاَ  ؛ كهاك ! قال :فقيل له ،أيخذ وضاااااوءه لنهساااااه إذا قا  من اللَّيل

                                                           
 ( . 1028،  1027( نقالً عن تاريخ المدينة المنورة ، ص )  18/22،  17التَّاريخ اإلسالمي ) (1)
 ( . 18/22،  17التَّاريخ اإلسالمي ) (2)
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. فهذا مثٌل من ا ِ صااااف أمري املؤمنني عثمان رضاااي  (1)اللَّيل هلم يسااارتحيون فيه ،َل
 ،لَّيلفهو مع كرب ساااااااانه وعلوِ  منزلته اَلجتماعيَّة خيد  نهسااااااااه يف ال ،هللا عنه ابلرََّمة

 ُمااَّا وإنَّ  ،وإنَّ وجَو اخلااد  من  سااااااااااااااخري هللا  عاااىل للمخاادومني ،يوقظ اخلااد وَل 
خلاَ  إنسااااااااٌن أنَّ ا :ينَبغي للمسااااااالم ال ذي ساااااااخَّر هللا  عاىل له من خيدمه أن يتذكَّر

ٌِ يف العملله طاق ،مثله راعي فينَبغي له أن ي ،، وأَاسااااااااااايٍوله مشااااااااااااعر ،ٌة حمدَو
، وكان (2)َل يشاااااا َّ عليه بعمل  وأن  ،ةمل يف النَّو وأن ييساااااار له الرَّاَة كامل ،مشاااااااعره

 ؛ نزل إذا مرَّ به وهو راكبٌ  )ملسو هيلع هللا ىلص(رضاااااااااااي هللا عنه من  واضاااااااااااعه واَرتامه لعمِ  النَّب  
 .(3)و قديرامل له ،ُ اَرتامامل ََّتَّ يزول العَبَّا

 :والعفَّة ،احلياء :سابعاا 

هة الوما أَالها  لك ال ،احلياء من أشهر أخالق عثمان رضي هللا عنه نََّبيلة صِ 
َيَّنه هللا هبا فقد   ،والرََّمة ، ومصااااااااااااادر العط ،والربكة ،فكانت فيه منَبع اخلري ،ال يت 
 رَمه هللا -، فقد ذكر احلساان الَبصااريُّ (4)عنه من أشاادِ  الناُ َياءمل كان رضااي هللا 

والَباب عليه  ،إنَّه ليكون يف الَبيت :فقال ،وشاااااااادَِّ َيا ه ،عثمان بن عهَّان يومامل  -
ومن  ،(5)لَبهنعه احلياء أن يُقيم صااااااامي ،فما يضاااااااع عنه ثوبه ليهيض عليه املاء ،ل ٌ مغ

ثمان إذا كان ع  : قول ،وهي جاريٌة َلمرأ ه ،ما رو ه بُنانة :َيا ه رضااااااااااااااي هللا عنه
. وقد وَر   (6)فإنَّه َل حيلُّ لك ،يلَّ َل  نظري إ :فيقول يل ،اًتساااااااااااااال جنته بثيابه

                                                           
 ( إسناده صحيٌح ،وهو روايةٌ أخرى . 742فضائل الصحابة ، رقم )  (1)
 ( . 18/62،  17التَّاريخ اإلسالمي ) (2)
 ( . 153القرشي ين ، ص) التبيين في أنساب  (3)
 ( . 49،  48عثمان بن عف ان رضي هللا عنه ، لصادق عرجون ، ص)  (4)
 ( . 43صحيح التوثيق في سيرة وحياة ذي النُّورين ، ص )  (5)
 ( خبٌر ال بأس به . 3/59طبقات ابن سعد )  (6)



141 
 

، وأمَّا عن عهَّته ،ا يف موضعهاوقد ذكرهت ،حتدثت عن َيا هاألَاَيث النََّبويَّة ال يت 
ضاااي فإنَّه ر  ،وَل َرج ،وبعده عن مسااااوأى األخالق ؛ فحدِ ث يف ذلك دا شااانت

ول عثمان رضاااي يق ،وَل يف اإلساااال  ،هللا عنه ال يعرف طري  الهحشااااء يف ا اهليَّة
ميين منذ ابيعت هبا رسول وَل مسسُت ذكري بي ،(1)ما  غنَّيت، وَل  نَّيت :هللا عنه

َني ،وَل يف اإلساااااااال  ،وَل شاااااااربت مخرامل يف جاهلية   ،)ملسو هيلع هللا ىلص(هللا اهلية وَل ت يف جوَل 
 (2)يف إسال 

 :كرمه  :اثمناا 

 ،وله يف ذلك مواق  ،وأساااااااخاها ،كان عثمان رضاااااااي هللا عنه من أكر  األمَّة
ه يف ًزِو ما قا  ب رَّ معنافقد م ،وماثر َل  زال ًرَّمل يف جَبني التَّاريخ اإلسااااااااااااااالمي ِ 

جد النََّبوي يف و وسايعه للمسا ،و صادُّقه به على املسالمني ،، وشاراؤه لَبنر رومة َبوك
ي  رضاااااي ،)ملسو هيلع هللا ىلص(عهد النَّب   دِ  هللا  و صااااادُّقه ابلقافلة ا مَّلة ابخلريا  يف عصااااار الصاااااِ 

فجميع ما  ،وكان رضااااي هللا عنه يعت  كلَّ مجعة رقَبةمل يف سااااَبيل هللا منذ أساااالم ،عنه
أنَّه كان له على طلحة ابن عَبيد  :، وقد ُروي(3)وأربعمنة رقَبة   قريَبامل  ،قه ألهانأعت
 ،أ مالكقد هتيَّ  :فقال له طلحة يومامل  ،مخسااااااون ألهامل  -وكان من أجَو النَّاُ  -هللا 

 .(4)هو لك معونٌة على مروء ك :فقال له عثمان ،فاقَبضه

ه صااااهةمل أصاااايلةمل يف شااااخصاااايَّته ضااااي هللا ر  ،الهذَِّ لقد كان سااااخاء عثمان وجَو

                                                           
 طل .من التَّمني ، والكذب ، واختالق البا :من الغناء . تمنَّيت :تغنَّيت (1)
 ( . 44صحيح التوثيق ، ص)  (2)
 ( . 1/327الصواعق المحرقة ، البن حجر الهيثمي )  (3)
 ( . 7/227البداية والنهاية )  (4)
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 ،سالميَّةفلم يَبخل يف أتسيٍ الدَّولة اإل ،فقد وظَّ  أمواله يف خدمة َين هللا ،عنه
 وخدمة اجملتمع ابتغاء رضوان هللا  عاىل . ،وا هاَ يف سَبيل هللا  عاىل

 

 :شجاعته :اتسعاا 

 :والدَّليل على ذلك ،يعدُّ عثمان رضي هللا عنه من الشُّجعان

ضااااااااااااوره  ،َ يف سااااااااااااَبيل هللاخروجه للجها -1 املشاااااااااااااهد كلَّها مع رسااااااااااااول َو
م بتخلُّهه يف بدر ؛ فقد سااااااااااااااَب  أن قلنا: إنَّ ذلك كان أبمر  من )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا ، وإذا اهتُّ

من ال ذين شهدوها، وأعطاه سهمه منها،  )ملسو هيلع هللا ىلص(مثَّ عدَّه رسول هللا ،)ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا
 وليٍ بعد كال  رسول هللا كالٌ . -إن شاء هللا  -وانل أجره 

 :إىل قريش  يف احلديبية )ملسو هيلع هللا ىلص(سفارُة رسول هللا -2

ب وذه ،)ملسو هيلع هللا ىلص(طلب الرَّسااااااااول -كما مرَّ معنا   -امتثل عثمان رضااااااااي هللا عنه 
عليااه إَل  طولتااه قااد أبتاااوب ،ًري أنَّ رجولتااه ،وهو يعرف مااا أقااد  عليااه ،إىل قريش
 ، والطَّاعة .اَلمتثال

هاِر يف مثل  لك الظُّروف َلشااج طٌل من األبطال وب ،اٌع عظيمٌ إنَّ َمْن يقَبل السااَّ
ٌْ  ،النَّواَر ا أمٌر من رساااول هللا :صاااحي  ،عةٌ ولكنَّها يف الوقت نهساااه شاااجا ،)ملسو هيلع هللا ىلص(أهنَّ

 .(1)بل رجٌل عاَي   ،ا جَبانٌ َل ميكن أن يقَبل هب

                                                           
 (. 196،  195،  194األمين ذو النُّورين ، ص)  (1)



143 
 

 :الفداء ابلنَّفس -3

َل عن اخلالفة  عندما َوصاااااار رضااااااي هللا عنه يف َاره ؛ طلب منه املارقون التَّنا
 ،قههفأصااااااااااارَّ على مو  ،و ساااااااااااليم بعضاااااااااااهم ،أو عزل وَل ه ،أو القتل ،هَل خياَر ًري 

ب يامل بنهسه من أن  صَبْ اخلالفة بيد ثلَّة   ُزيْ َمْن  ًر أو  ،و ُعنيِ  من حتبُّ  ،مضحِ 
فأصرَّ على  ،(1)ويصَبْ ذلك قاعدمل  ،ألمَّة نزع اخلالفة من صاََبها ال ذي اختار ه ا

َو وإنَّ ال ذي يق  هذا املوق  هلَُ  ،رينوهو يرى املو  يف ساااااااااايوف ا اصاااااااااا ،موقهه
جاع نيا  أو حمب   ،ولن يق  هذا املوق  رجٌل جَبانٌ  ،وإنَّه لصاااااَب َ     ،الشااااُّ للدُّ

، ولكنَّ هذا (2)ومن الدُّنيا كلِ ها ،انةفاحلياِ عند هؤَلء ا َبناء أفضاااال من املك ،أبدامل 
 عنه  ِر من عثمان رضي هللا والشَّجاعة الها قة ،والعزمية النَّافذِ ،اإلصرار العجيب
تهني بكالِ  وجعلاه يساااااااااااااا ،واليوِ  اَلخر وقر يف قلَباه -عزَّ وجالَّ  -إمياان  قوي   ابهلل 
 . (3)حلياِ ََّتَّ ابحلياِ نهسهاشيء  يف هذه ا

 :املال -4

ََل ﴿ :ىلوردا ُقدِ   عليه ؛ قال  عا ،إنَّ ا هاَ ابلنَّهٍ اقرتن مع ا هاَ ابملال
َرِر َواْلُمَجاِهُدوَن يف َسَِبيَيْسَتِوي الْ  ًَرْيُ أُْويل الضَّ ِل احَِّ أِبَْمَواهِلِْم َقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي 

َََرجَ  ِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن  ُ اْلُمَجاِهِديَن أِبَْمَواهِلِْم َوأَنْاُهساااِ َل احَّ ِهْم َفضاااَّ ةمل وَُكالًّ َوَعَد َوأَنْاُهساااِ
ْسَو َوفَ  ُ احلُْ ُ اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجرملا َعِظيمملا  احَّ  [.95]النساء:   ضََّل احَّ

ياال هللا وإنَّ الاا ذي ينه  املااال يف سااااااااااااااَب ،وهناااك اَيٌ  كثريٌِ  قرن املااال ابلنَّهٍ
                                                           

 ( . 197األمين ذو النُّورين ص)  (1)
 المصدر السَّابق نفسه . (2)
اشدين ، ص)جولة تاريخيَّة في عصر ا (3)  ( .304لخلفاء الرَّ
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ا هو جماهٌد وشاااااجاعٌ   وقد أنه  عثمان رضاااااي هللا عنه الكثري ََّتَّ قال ،بساااااخاء  إمنَّ
 .(1)مرَّ ني« عمل بعد اليو   ضرَّ عثمان ماما »  :)ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا

اطل جرينامل يواجه الَب ،َل يهاب املو  ،لقد كان عثمان رضااااي هللا عنه شااااجاعامل 
له َمُ  احلمقى َليمامل  ،يف حتد   سافر    . (2)َل جُيَهِ 

 :احلزم :عاشراا 

ي  رضااا ،إنَّ صاااهة احلز  يف شاااخصااايَّة ذي النُّورين أصااايلةٌ  دِ  ي هللا عنه وجند الصاااِ 
َ ٌ  :عندما عر  عليه اإلسال  قال له هى ما خي ،وحيك َي عثمان ! ! إنَّك رجٌل َا

 ؟ !.(3)واثن ال يت يعَبدها قومناما هذه األ ،عليك احل ُّ من الَباطل

َاَ عثمان يف املسااجد احلرا  26ويف ساانة  عه ،هاااااااااااااااا   وابتاع من قو   وأَّب ،ووسااَّ
فأمر هبم  ،فصااااااااااايَّحوا بعثمان ،ووضاااااااااااع األ ان يف بيت املال ،فهد  عليهم ،اخرون
ل هذا قد فع ،أ درون ما جرَّأكم عليَّ ؟ ما جرأكم عليَّ إَل َلمي :وقال ،ابحلَبٍ
 .(4)فأخرجوا ،أسيد نمثَّ كلَّمه فيهم عَبد هللا بن خالد ب ،فلم  صيِ حوا به ،بكم عمر

ياع فلم  ،ومن املواق  ال يت  دلُّ على َزمه ؛ َمايته لنظا  اخلالفة من الضااااااااااااااَّ
واساااااااااتمرار  ،فكان بذلك ميثِ ل الثََّبا  ،جيب اخلارجني إىل خلع نهساااااااااه من اخلالفة

ألنَّه لو أجاب اخلارجني إىل خلع نهسه ؛ ألصَبْ منصب اإلمامة العظمى  ،النِ ظا 

                                                           
 ( .3785سنن الت ِّرمذي  رقم )  (1)
اشدين ، ص)  (2)  (. 304جولة تاريخيَّةٌ في عصر الخلفاء الرَّ

 
 ( . 47عثمان بن عفان رضي هللا عنه ، لصادق عرجون ، ص)  (3)
 ( . 5/250تاريخ الطَّبري )  (4)
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اعني يف األر  ابلهساااَ واختلَّ  ،هوضااىولساااَ  ال ،ألعوبةمل يف أيدي املهتونني السااَّ
ا ، لقااد   نظااا  الَبالَ، ولكااان ذلااك  سااااااااااااااليطااامل  اااء على الوَلِ واحلكااَّ للرُّعاااع، والغًو

لساااااااااانَّ  إىل ما يريدونفلو أجاهبم  ،كانت نظِر عثمان رضااااااااااي هللا عنه بعيدِ الغور
وشغلها  ،وأللقى أبُ األمَّة بينها ،، وهي كلَّما كره قوٌ  أمريهم ؛ خلعوهبذلك سنَّةمل 

ى نهسااه ه ال جيد سااو على أنَّ  ،واهنيارها ،بنهسااها عن أعدا ها وذلك أقرب لضااعهها
يهدي هبا األمَّة، وحيهظ كياهنا، وبنياهنا من التصاااااااااااااادُّع، ويدعم هبذا الهداء نظامها 

 ،وحيمي ساااااااااااااالطاهنا ؛ ال ذي ُ سااااااااااااااااُ به من أن  تدَّ إليه يد العَبث ،اَلجتماعيَّ 
 والهوضى .

نع من عثمان كان أعظم ؛ وأقوى ما يساااااتطيع  :وُمَّا َل شاااااكَّ فيه أنَّ هذا الصاااااُّ
رَّينأن ي ة مقااالياادهااا ؛ إذ  ااأ إىل أهون الشااااااااااااااَّ أخ  و  ،هعلااه رجااٌل ألقاات إليااه األمااَّ

ررين ؛ ليدعم هبذا الهدا وساااااايأي بيان ذلك يف  ،(1)وساااااالطاهنا ،ء نظا  اخلالفةالضااااااَّ
 حملِ ه ِبذن هللا.

 :الصرب :احلادية عشرة

رب  الة عل -ا َّصااااا  عثمان رضاااااي هللا عنه بصاااااهة الصاااااَّ  ى هذهومن املواق  الدَّ
َاء  لك األَداث ال يت أملَّت به وابملسلمني  ،الصِ هة ثَبا ه يف الهتنة ؛ إذ كان موقهه إ

مه الهَر من  ضاااااااااااحية ظ كيان وفداء  يف ساااااااااااَبيل َه ،املثل األعلى ملا ميكن أن يقدِ 
قن َماء املسااااااااالمني ،وصاااااااااون كرامة األمَّة ،ا ماعة فقد كان ِبمكانه أن يقي  ،َو
وال يكن  ،امل ولو كان ذا ي   ،وال يَر َياِ األمَّة ،أراَ نهساااااهلو أنَّه  ،وخيلِ صاااااها ،نهساااااه

                                                           
 (.1/474تحقيق مواقف الصَّحابة من الفتنة )  (1)
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حااابااة بَّ للااذََّو عنااه من الصااااااااااااااَّ  ،ينوأبناااء املهاااجر  ،من أهاال اإليثااار ؛ لاادفع دن هااَ
 ،مَّةولكنَّه أراَ مجع مشل األ ،واألنصاااااااااااااااار إىل حنور اخلارجني املنحرفني عن طاعته

 واجه الهتنةضااااي هللا عنه أنَّه ساااايوقد أعلن عثمان ر  ،فهداها بنهسااااه صااااابرامل حمتسااااَبامل 
رب ا ميل ُُ ِإنَّ ا﴿ :، ُمتثالمل قوله ساااااااَبحانه(1)العارمة ابلصاااااااَّ َُ الَِّذيَن قَاَل هَلُُم النَّا لنَّا

ا احَُّ َونِْعَم اْلوَِكياااُل   َبُاناااَ سااااااااااااااْ ََ اُلوا  ََُهْم ِإميااَااانمل َوقاااَ ْوُهْم فَاَزا اْخشااااااااااااااَ ْد مَجَُعوا َلُكْم فاااَ   قاااَ
 . [ 173 :عمران ]آل

 ،هَّاذ الَبصاااااااارِين ،كَبري النَّهٍ  ،إنَّ عثمان رضااااااااي هللا عنه كان قويَّ اإلميان ابهلل
رب د أعظم فضااااااااااااااا له عن فكان ذلك من ،َيث فدى األمَّة بنهسااااااااااااااه ،نَبيل الصااااااااااااااَّ

 .(2)املسلمني

ن أك ِ  أنَّ عثمان كان م :ومن املعلو  ابلتوا ر :-رَمه هللا  -قال ابن  يميَّة 
 ، َمهوعلى َمْن سعى يف ،أصرب النَّاُ على َمْن انل ِمْن عرضهو  ،النَّاُ عن الدِ ماء

، ينصرونه وقد جاءه املسلمون ،تلهوقد عرف إراَهتم لق ،وسعوا يف قتله ،فحاصروه
ْن يطيعه أَل وأيمر مَ  ،وهو أيمر النَّاُ ابلك ِ  عن القتال ،ويشاااااااااااااريون عليه بقتاهلم
ة ؟ فقال :يقا لهم .. وقيل له فقيل  ، أكون من أحلد يف احلر َل : ذهب إىل مكَّ

ا  ؟ فقال :له َل  :فقال ،فقا لهم :فقيل له ،َل أفارق َار هجري : ذهب إىل الشاااااااَّ
ي  ل من فكان صاااااااااارب عثمان ََّتَّ قُت ،أكون أوَّل من خل  حممدامل يف أمَّته ابلسااااااااااَّ

 .(3)أعظم فضا له عند املسلمني

                                                           
 (.58،  57سير الشُّهداء ، للسَّحيباني ، ص)  (1)
 (.1/472تحقيق مواقف الصَّحابة من الفتنة )  (2)
 (.203ـ3/202منهاج السُّنَّة )  (3)
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 :العدل :الثَّانية عشرة

: ن اخليارفعن عَبد هللا بن عديِ  ب ،نه بصهة العدلوا َّص  عثمان رضي هللا ع
وقد  ،إنَّك إما  العامَّة :فقال له ،أنه َخل على عثمان رضاااي هللا عنه وهو حمصاااور

 -لوي عَبد الرََّمن بن ُعَديٍْ الَب -وهو ذا يصااااااااالِ ي بنا إما  فتنة   ،نزل بك ما  رى
الِ معه. فقال له عثمان  ،أَساااان ما يعمل النَّاُ إنَّ الصااااالِ :وأان أخرج من الصااااَّ

، وروى ابن (1)؛ فاجتنب إساءهتم وإذا أساؤوا ،فإذا أَسن النَّاُ ؛ فأَسن معهم
شاااااااااااَبَّة ِبساااااااااااناَه؛ قال: َخل عثمان بن عهَّان على ًال   له يعل  انقةمل؛ فرأى يف 
، فاااأَّب  علههاااا ماااا كره، فاااأخاااذ أبذن الغال  فعركهاااا، مثَّ ناااد ؛ فقاااال لغالماااه: اقتصَّ

يدعه؛ ََّتَّ أخذ أبذنه، فجعل يعركها، فقال له عثمان: شااااااااااااااادَّ ََّتَّ  الغال ، فلم
امل لقصااااص  واه :مثَّ قال عثمان رضاااي هللا عنه ،ظنَّ: أنه قد بلغ منه مثل ما بلغ منه

 .(2)قَبل قصاص اَلخِر

 :عبادته :الثالثة عشرة

: جه  وقد روي من ًري و  ، العَباَِكان عثمان رضااااااااااي هللا عنه من اجملتهدين يف
وقد كان  ، حلأَيَّ  ا ،ه صاااالَّى ابلقران العظيم يف ركعة  واَدِ  عند احلجر األسااااَوأنَّ 

:  عنهما أنَّه قال يف قوله  عاىلوهلذا روينا عن ابن عمر رضاااااي هللا ،(3)هذا من َأبه
َذُر اآْلِخَرَِ َويَاْرجُ ﴿ ا حيااَْ اِ ماامل ا َوقااَ دمل اجااِ ِل سااااااااااااااااَ اناِاٌت ُاَنء اللَّيااْ   بااِ ِه َرَمااََْة رَ  وأَمَّْن ُهَو قااَ

                                                           
 (.695البخاريُّ ، رقم )  (1)
 (.3/236أخبار المدينة )  (2)
 (.476 ( . وتاريخ اإلسالم في عهد الخلفاء ،الذَّهبي ، ص) 3/76الطبقات الكبرى )  (3)
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. وقال ابن عَباُ رضاااااااي هللا عنهما يف قوله (1)انهو عثمان بن عهَّ  :قال[ 9]الزمر:
َتِقيم   ﴿ : عاىل َرا   ُمسااااااااااااااْ َتِوي ُهَو َوَمْن أَيُْمُر اِبْلَعْدِل َوُهَو َعَلى صااااااااااااااِ   َهْل َيسااااااااااااااْ

 ،معةوكان رضااااااااااااااي هللا عنه يهتتْ القران ليلة ا  (2)هو عثمان :قال [ 76 :حل]النَّ 
ةمل لَّيل إَل هجعوكان رضااااااااي هللا عنه يصااااااااو  الدَّهر ويقو  ال ،(3)مه ليلة اخلميٍوخيت

 . (4)من أوَّله

 :وحماسبته لنفسه ،وبكاؤه ،خوفه من هللا :الرَّابعة عشرة

وإنَّ  ،نمٌ فااإنَّ  قوى هللا ً ،أيُّهااا الناااُ ! ا َّقوا هللا :فقااد جاااء يف إَاادى خطَبااه
واكتسااااااااااااااب من نور هللا نورامل  ،عد املو وعمل ملا ب ،أكيٍ الناُ من َان نهسااااااااااااااه

لو  :. وقد روي عنه قوله (5)وقد كان بصااااااريامل  ، أعمى، وليخش أن حيشااااااره هللالقربه
ل أن ، َل أَري إىل أيَّتها يؤمر يب ؛ لتمنَّيت أن أصاااااااااااري رماَامل قَبن ِ بني ا نَّة والنَّارأ

ه  َر   ،ما يذكر اَلخِرندوعربا ُه  هيض ع ،أعلم إىل أيَّتهما أصاااااري . وكانت رَو
 ،(6)احلسااابو  ،جدثه إىل العر  ونساال من ،وعندما يتخيَّل نهسااه وقد انشاا َّ قربه

  َبتالَّ ؛ ََّتَّ  كاان عثماان إذا وق  على قرب  ؛ بكى  :قاال ،فعن هاان موىل عثماان
 )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا إن رسااااااااااااااول :و َبكي من هذا ؟ قال ،والنَّار ،:  ذكر ا نَّةفقيل له ،حليته
َل اَلخِرإنَّ الق»  :قال ين   ال وإن ،فإن جنا منه فما بعده أيسااااااااار منه ،رب أوَّل منا
إَل  وهللا ما رأيت منظرامل »  :)ملسو هيلع هللا ىلص(وقال رسول هللا :. قال«فما بعده أشدُّ منه  ،منه

                                                           
 (.4/47تفسير ابن كثير )  (1)
 (.2/579المصدر السَّابق نفسه )  (2)
ة )  (3)  (.3/93علوُّ الهمَّ
فوة )  (4)  (.1/302صفة الصَّ
 (.107صحيح التوثيق ، ص)  (5)
اشدين ، ص)  (6)  (.205نظام الحكم في عهد الخلفاء الرَّ
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؛ مثَّ  إذا فرر من َفن امليت ؛ وق  عليه )ملسو هيلع هللا ىلص(وكان النَّبُّ  :قال« والقرب أفظع منه 
، وهذا من فقه (1)«فإنه اَلن ُيسأل  ،ثَبيتالتوسلوا له  ،استغهروا ألخيكم»  :قال

وما  ،ا هوعاش به يف َي ،القدو  على هللا ال ذي اساااااااااااتوعَبه عثمان رضاااااااااااي هللا عنه
 .ا  و تهجَّر الطَّاق ،أَوجنا إىل هذا الهقه العظيم ال ذي به حتيا النُّهوُ

 

 :زهده :الامسة عشرة

ولكن  ،ثرِووال ،ن أهل الغواشااااااتهر أمري املؤمنني عثمان رضااااااي هللا عنه أبنَّه م
هِر ؛ فإنَّه قد رويت عنه أخَباٌر  دلُّ على أنَّه كان من الزَّاهدين يف  مع هذه الشااااااااااااااُّ

 :فعن َميد بن نعيم ،الدُّنيا

َُعيا إىل طعا    ،أنَّ عمر  فلمَّا خرجا ؛ قال عثمان ،وعثمان رضاااااااااي هللا عنهما 
َان أانَّ ال نشهده :لعمر كون أخاف أن ي إن ِ  :الَ ؟ قال :لقا ،قد شهدان طعامامل لَو

 . (2)صنع مَباهامل 

السَّخاء يف ف ،فهذا فقٌه من عثمان رضي هللا عنه دجاَل  السَّخاء اإلسالمي ِ 
ا يكون  ،هأو كثر  ،والتََّباهي بنوع الطَّعا  ،اإلسااااااااااااااال  َل يكون ابلتَّهاخر ابلكر  وإمنَّ

واضاااع والتَّ  -جلَّ وعال  -م وَل خيالء مع شااااكر املنع ،بَبذل املال من ًري إسااااراف  
وهذا يدلُّ على  ،وهذه النَّظِر من عثمان  عترب من التَّزهيد اب اه الدُّنيوي ِ  ،للنَّاُ

                                                           
 ( إسناده حسٌن . 773فضائل الصَّحابة ، رقم )  (1)
هد لإلمام أحمد ، ص)  (2)  (.126الزُّ
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 .(1)كان من الزَّاهدين يف ذلكأنَّه  

َهد عثمان رضاااااي هللا عنه و واضاااااعه: ما أخرجه اإلما  أَمد من َديث  ومن 
ان على بغلاااة  ميمون بن مهران، قاااال: أخربن اهلمااادانُّ: أناااَّ   ه رأى عثماااان بن عهاااَّ

 .(2)ًالمه ان ٌل ؛ وهو خليهة وخلهه

رأيت عثمان ان مامل يف املساااااااجد  :قال ،وكذلك ما أخرجه من َديث اهلمدان ِ 
َبيل (3)ه أٌَد؛ وهو أمري املؤمننييف ملحهة  ليٍ َول ، كما أخرج من َديث شاااااَر

: أنَّ عثمان بن عهَّان رضااااااااااااي هللا عنه كان ي ِ، طعم النَّاُ طعا  اإلمار ابن مساااااااااااالم 
 .(4)ه، فيأكل اخللَّ، والزَّيتويدخل إىل بيت

َهد أمري املؤمنني عثمان َينما يكون و  ،رضاااااي هللا عنه ،فهذه أمثلٌة جليلٌة من 
َهده َل يلهت النَّظر كثريامل  ،الزَّاهد متوسااااااااااااااطامل يف املعيشااااااااااااااة  ،يثري العجب وَل ،فإنَّ 

َهد  ،لمعتربينوعربمل ل ،ه يكون مدهشااااااااااااامل للمتأمِ لنيولكن َينما يكون ًني امل ؛ فإنَّ 
ع يف النَّهق ،ذلك ألنَّ كثِر املال  غري ابَلنصااااراف حنو امللذَّا  فال بدَّ  ،ا والتوسااااُّ

َاهدامل من اسااااااااااااااتيعابه لهقه القدو  على هللا يمنامل على  ؛ ََّتَّ يكون مهليكون الغين 
وهكذا كان  ،هساااااهالدُّنيا يف نو صاااااغر  ،فتكرب اَلخِر يف عينه ،، مذكِ رامل لقلَبهنهساااااه

وَِّ إميانه قد ًلَبت ق ، عثمان رضي هللا عنه ال ذي كان من أعظم األثرَيء يف اإلسال
ء وضااارب من نهساااه مثالمل  ميع األًنيا ،فكان من أعظم الزَّاهدين ،، وهواهشاااهو َه

                                                           
 (.18/48،  17التَّاريخ اإلسالمي )  (1)
هد ، ص)  (2)  (.127الز 
 المصدر السَّابق نفسه. (3)
 (.129المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (4)
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 . (1)لغو والزُّهد يف الدُّنياِبمكان ا مع بني ا

 :الشُّكر :السَّادسة عشرة

كر هلل  عاىل ابللِ ساااانك ؛ انواألرك ،نانوا  ،ان عثمان رضاااي هللا عنه كثري الشاااُّ
فأعت   ،لغهمفتهرَّقوا قَبل أن يَب ،فانطل  ليأخذهم ،َُعي ذا  يو  إىل قو  على ريَبة  

 .(2)ن جرى على يديه خزي مسلم  رقَبةمل ؛ شكرامل هلل أَل يكو 

 :تفقُّد أحوال النَّاس :السَّابعة عشرة

امل رؤوفامل يساااااااااااااااأل عن أَو كان رضااااااااااااااي هللا َو ويتعرَّف  ،ال املساااااااااااااالمني عنه َو
قد ف ،ويساااااأل عن مرضااااااهم ،ويواساااااي قاَمهم ،، ويطمننُّ على ًا َبهممشاااااكالهتم

رأيت عثمان بن عهَّان وهو على  :قال ،روى اإلما  أَمد عن موسااااااااااااااى بن طلحة
 .(3)وأسعارهم ،م عن أخَبارهميسأهل ،وهو يستخرب النَّاُ ،املنرب

رج يو  رأيت عثمان بن عهَّان خي :سااااعد  يف الطََّبقا  عنه أيضااااامل قال وروى ابن
ا معاااة علياااه ثوابن أصااااااااااااااهران، فيجلٍ على املنرب، فيؤذِ ن املؤذِ ن، وهو يتحااادَّث 

، وكان رضااااي هللا عنه (4)وعن مرضاااااهم ،وعن قاَمهم ،يسااااأل النَّاُ عن أسااااهارهم
ت اء للمواليد من بيعطويهر  ال ،ويصااااااااااااااال ذوي احلاجة ،يهتم بشااااااااااااااؤون الرَّعيَّة

َمن عثمااان :قااال ،، فقااد ُروي عن عرِو بن الزُّبري(5)املااال ٍ   ،أَركاات   ومااا من نه

                                                           
 (.18/49،  17التاريخ اإلسالمي ) (1)
ة )  (2)  (.5/481علو الهمَّ
 حيٌح .( إسناده ص 812فضائل الصَّحابة ، رقم )  (3)
 (.3/59الطَّبقات )  (4)
 (.1/396تحقيق مواقف الصحابة ) (5)
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 .(1)-بيت املال  :يعين -   مسلمة  إَل وهلا يف مال هللا َ

 :حتديد الختصاصات :الثامنة عشرة

يث يكون  حب ، قساايم وظا   العمل على العاملني :املراَ بتحديد اَلختصاااص
َه إىل كلُّ م وظَّ   عاملامل ابلعمل ال ذي ُكلِ هه؛ ليقو  به َون  قصاااااااااااااري  فيه، وَل يتجاو

نيَّةٌ  ،عمل  اخر مسااااااااااااند  إىل سااااااااااااواه مل هبا ع ،و قساااااااااااايم الوظا   ساااااااااااانٌَّة كونيٌَّة رابَّ
َ ِعت فهي عهد عثمان رضي هللا عنه وُ  ،واخللهاء الرَّاشدون من بعده ،)ملسو هيلع هللا ىلص(الرَّسول

ي سلمني كل  يف ميدانه، كما سيأي بيانه ِبذن هللا، فهالوظا  ، واألعمال على امل
مؤسَّسة القضاِ، واملال، وا يش، ووَلية األمصار ظهر  الصِ هة القياَية يف حتديد 
اَلختصااصاا  عند اخلليهة الرَّاشاد عثمان رضاي هللا عنه. فقد مَّ  قسايم األعمال، 

دِ َ  قواعاااد بني العااااملني، كاااانااات من أهمِ  عوامااال  اااُ النَّجااااح يف َولاااة اخللهااااء َو
نَّتني الكونيَّة رع ،الرَّاشااادين، وبذلك  عامل اخلليهة الرَّاشاااد عثمان مع الساااُّ يَّة يف والشاااَّ

 .(2)حتديد اَلختصاصا 

 :الستفادة من أهل الكفاءات :التاسعة عشرة

 ووضاااااااعهم يف ،و كرميهم ،وإرشااااااااَ األمَّة إىل اَرتامهم ،إنَّ اإلشااااااااَِ ابألكهاء
 واختصااصااهتم ؛ إنَّ  ،واَلساتهاَِ من طاقاهتم ،وعد  هضامهم َقوقهم ،مواضاعهم

لة من ساااااااااااااال  هذه األمَّة ينالون العزَّ   ،جملدوا ،ذلك ُمَّا جعل أهل القرون املهضااااااااااااااَّ

                                                           
 (.3/1023المصنَّف في الحديث البن أبي شيبة )  (1)
 ( . 117الكفاءة اإلداريَّة ، ص)  (2)
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هة يف شاااخصااايَّة عثمان رضاااي هللا التَّمكني يف هذه املعموِرو   وقد ظهر  هذه الصاااِ 
َيد بن اثبت واللَّ   مجع جنة ال يت ُعيِ نت معه يفعنه عندما اسااااااااااااااتهاَ من كهاءا  

 القران على َرف  واَد  .

ها  ال يت َلَظتها يف شااااخصااااية عثمان رضااااي هللا عنه وهي  ،هذه بعض الصااااِ 
 ملسو هيلع هللا ىلص()وعوامِ هم ملن يريد أن يتََّبع هدي النَّب   ،وأسااااااااااااوِ  لقاَِ املساااااااااااالمني ،حملُّ قدوِ  

 واخللهاء الرَّاشدين يف هذه احلياِ .

عرفة وحماولة اَلقتداء هبم خطوٌِ صحيحٌة مل ،هاء الرَّاشدينإنَّ معرفة صها  اخلل
نيِ ني وا األمَّة حنو أهدافها املرساااااا ،صااااااها  القاَِ الرَّابَّ ومة ال ذين يسااااااتطيعون أن يقَو

نيِ ني ،خبطوا   اثبتة   ين العمل على إجياَ قاَِ  رابَّ  ،فمن أسااااااااااااااَباب التَّمكني هلذا الدِ 
هم ،وعروقهم ،جرى اإلميااان يف قلوهبم جَّر  و ه ،وانعكساااااااااااااااات  اااره على جواَر

نيَّة احل ،وأَواهلم ،وساااااااااكناهتم ،صاااااااااها  التَّقوى يف أعماهلم كيمة هي فالقياَِ الرَّابَّ
تضااااان و هجري طاقا  األمَّة و وجيهها وهي ال يت حت ،ال يت  ساااااعى لتحكيم شااااارع هللا

ينامل  ،وعقيدمل وشااااااريعةمل  ،جوهرامل ومنظرامل  ،و نهجه قلَبامل وقالَبامل  ،اإلسااااااال  ولةمل َو وهي  ، َو
 ما  لك حللِ  وهي ال يت  سااااااعى بكل ِ  ،ومهُّها عقيدهُتا وأمَّتها ،و سااااااي ،ال يت  صااااااَبْ

مكني وإخالص  للقضاء على عوا   التَّ  ،و عمل بكلِ  جهد   ،املشاكل ال يت  واجهها
 واخلارجيَّة . ،الدَّاخلية
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هد ع ضائية يفاملؤسسة املالية والق:  لفصل الثَّالثا
 عثمان رضي هللا عنه

 املؤسَّسة املاليَّة:  املبحث األول

وإن كان  ،ملَّا  وىلَّ عثمان رضاااي هللا عنه اخلالفة ال يغريِ  من ساااياساااة عمر املاليَّة
الشَّاسعة  وامتالك املساَا  ،و شييد القصور ،قد مسْ للمسلمني ابقتناء الثَّروا 

َالت عن املسااالمني شااادَِّ  ،َّتيههمو  ،وال يت كانت  رهَبهم ،عمر من األراضاااي، فقد 
ا يشااااااااااااااتهون، وكااااان عهاااا ده عهااااد رخاااااء  على وال يت كاااااناااات حتول َون الكثري ُمااااَّ

 . (1)املسلمني

ياسة املاليَّة اّليت أعلنها عثمان عندما توىلَّ احلكم :أولا   :السِّّ

وأذاع   ،اجوكتاابمل اخر إىل عمَّال اخلر  ،وجَّه عثمان رضي هللا عنه كتاابمل إىل الوَلِ
ويف  ،وقد ذكر  نصاااااوصاااااها عند َديثي عن منهجه يف احلكم ،كتاابمل على العامَّة

ياسااة املاليَّة العامَّة ال يت أعلنها اثلث اخللهاء  ضااوء  لك النُّصااوص  كون عناصاار السااِ 
 :الرَّاشدين قد قامت على األسٍ العامة التالية

 .  طَبي  سياسة  ماليَّة  عامَّة  إسالميَّة  
 ا َباية ابلر ِعاية . عد  إخالل 
 . أخذ ما على املسلمني ابحل ِ  لَبيت مال املسلمني 

                                                           
 ( . 217مبادىء االقتصاد اإلسالمي ، لسعاد إبراهيم صالح ، ص)  (1)
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 . إعطاء املسلمني ما هلم من بيت مال املسلمني 
  ِ  مَّة لَبيت مال املساالمني ابحل  ،موإعطاؤهم ما هل ،أخذ ما على أهل الذِ 

 وعد  ظلمهم .
 مَّال اخلراج ابألمانة والوفاء .َّتلُّ  ع 
 (1)كامل النِ عم لدى العامَّةاليَّة يسهر عنها   هاَي أية احنرافا  م . 

 :ونفصل فيما يلي هذه األسس

 :نيَّة عثمان بن عفَّان تطبيق سياسة  ماليَّة  عامَّة   -1

ة  أنَّ اخلليهة الثَّالث عثمان بن عهَّان عز  على  طَبي  سااااياساااا :ُمَّا َل شااااكَّ فيه
نَّة  ،عنه على أسااااُ  طَبي  َكم هللافقد بويع رضاااي هللا  ،ماليَّة  عامَّة  إساااالميَّة   وساااُ

 ،به القران وقد طَبَّ  أبو بكر  رضي هللا عنه ما نزل ،وسياسة اخلليهتني قَبله ،رسوله
ياساااة املاليَّة )ملسو هيلع هللا ىلص(وما سااانَُّه رساااول هللا ريها من ا ،فيما يتعلَّ  ابلساااِ  وقا   ،ألَكا ًو

سااة املاليَّة، ونظَّم قواعدها، وأرسااى مَب هعمر بتطوير املؤسااَّ َاَ مواَر د اَ ها، و ا، ورشااَّ
ذ  ،واجتهااد يف بعض األمور القااابلااة لالجتهاااَ ،وهن  عثمااان طريقهم ،إنهاااقهااا فنهااَّ

ريها، فأشاااااااااارف على َفع الزَّكاِ لَبيت  َكم هللا يف األر  يف قضاااااااااااَي األموال، ًو
َيعها على مسااااااتحقِ يها دَّولة وأهل الكتاب يف َفعهم ا زية لَبيت مال ال ،املال، و و

يهم ساااااااااا ر و ضاااااااااهي عل ،حتميهم و وفِ ر هلم األمان ،الميَّة يدخلون يف ذمَّتهااإلسااااااااا
 ،واجملاهدون يغنمون األموال ويرسلون مُخسها لَبيت مال املسلمني ،خدماهتا العامَّة

                                                           
ياسة الماليَّة لعثمان رضي هللا عنه ، (1)  ( . 61قطب إبراهيم ، ص)  الس ِّ
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َيعها على اليتامى ريها من  ،وأبناء السااااااااااااَبيل ،واملساااااااااااااكني ،ويقو  بيت املال بتو ًو
ْيء  فََأنَّ ﴿ :وجوه اإلنهاق طَبقامل لقوله  عاىل ًَِنْمُتم مِ ن شااااااااااااَ َا  ُه  َواْعَلُمواْ أمنَّ حِِ  مُخُسااااااااااااَ

َِبيِل ِإن ُكنُتْم َُمنتُ  اِكنِي َواْبِن السااااااَّ وِل َوِلِذي اْلُقْرََّب َواْليَاَتاَمى َواْلَمسااااااَ ْم اِبحِ  َوَما َولِلرَّسااااااُ
ْيء  َقِديٌر  َعاِن َواح ُ أَنَزْلَنا َعَلى َعَبِداَن يَاْوَ  اْلُهْرَقاِن يَاْوَ  اْلتَاَقى اْ َمْ     َعَلى ُكلِ  شااااااااااااااَ

ري ذلك من مصاَر الدَّولة املعروفة .[41]األنفال:   ، ًو

ا مر َبطٌة  واخللهاء الرَّاشااااااااااادين ،وقد  يَّز  املاليَّة العامَّة يف عهد ذي النُّورين أبهنَّ
ى نشاااار لويساااااند اإلنهاق العا  فيها ع ،وحتمي إيراَا ه ،و طَبي   عاليمه ،ابإلسااااال 

وخري املساااالمني . وهي مرشاااادٌِ ل نهاق ؛ ألنَّ  عاليم اإلسااااال   نع  ،راية اإلسااااال 
ههاء من التحكُّ و نع ا ،وهللا َل حيبُّ املسرفني ،وحتاربه ،اإلسراف . م يف األمواللسُّ

عيهة من الرَّ  ها العامَّة  وجَّه للَبنية الضااااَّ ٌِ ؛ ألنَّ بعض مواَر  ،يةعوهي ماليٌَّة عامٌَّة خريِ 
وَل  تضاااااااااااامَّن موارَُها كسااااااااااااَبامل من َرا   ؛ ألنَّ هللا َل يَبارك  ،وهي نقيٌَّة من الدَّنٍ

 الكسب احلرا  .

 :عدم إخالل اجلباية ابلرِّعاية -2

اية أموال بيت املال  أنَّ جَب :ينَبِ ه عثمان بن عهَّان رضي هللا عنه يف كتابه للوَلِ
َبااايااة أنَّ ا  :وذلااك ،رعااايااة الرَّعيااةوهو  ،كاااَ   طغى على الواجااب األوَّل للوَلِ

 ُّْ ن  طغى على أأَد واجَبا  الرَّعيَّة املكلَّ  هبا ر يٍ الدَّولة اإلسااااالميَّة فال يصاااا
 والعهد الرَّاشاااااااااادي ِ  ،وقد اسااااااااااتنَب؛ الهقهاء من اهلدي النََّبوي ِ  ،(1)سااااااااااا ر الواجَبا 

 :ا يليواجَبا  اخلليهة لتحقي  رعاية األمَّة كم : كالي  الر ِعاية ؛ أي

                                                           
ياسة الماليَّة لعثمان رضي هللا عنه ، ص) (1)  ( . 62الس ِّ
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يُّ   :وال ذي يلزمه من األمور العامَّة عشِر أشياء :قال املاوَر

ين على أصوله املستقرَِّ وما أمجع عليه سل  األمَّة . :أَدها  َهظ الدِ 

َعني ، نهيذ األَكا  بني املتشاااااااجرين :والثان  ؛ ََّتَّ وقطع اخلصااااااا  بني املتنا
 و  .وَل يضع  مظل ،فال يتعدَّى ظاالٌ  ، عمَّ النَّصهة

 ،والذَّبُّ عن احلرمي ؛ ليتصاااااااااااااارَّف النَّاُ يف املعاش ،َماية الَبيضاااااااااااااااة :والثالث
  ٍ  أو َال  . ،وينتشروا يف األسهار امنني من  غرير بنه

هظ َقوق وحتُ  ،إقامة احلدَو ؛ لتصااااااااااااااان حمار  هللا  عاىل عن اَلنتهاك :والرَّابع
 واستهالك . ،عَباَه عن إ الف  

افعة ،ابلعدَِّ املانعةحتصااااااني الثُّغور  :واخلامٍ َل  ظهر األعداء  ََّتَّ  ،والقوَِّ الدَّ
 أو معاهد َمامل . ،أو يسهكون فيها ملسلم   ،بغرَِّ  ينتهكون فيها حمرَّمامل 

اَُ دخل أو ي ،ََّتَّ يسااااالم ،جهاَ من عاند اإلساااااال  بعد الدَّعِو إليه :والساااااَّ
ين كلِ ه . ؛ ليقا  حب ِ  هللا  عاىل يف إظهاره ) اإلسال  (الذِ مَّة  على الدِ 

ابع دقا  على ما أوجَبه  ،جَباية الهيء :والساااااااَّ امل والصاااااااَّ ْن ًري واجتهاَامل مِ  ،نصااااااا 
 ، وَل عس  .خوف  

 ، قدير العطاَي وما يساااااااااتح ُّ من بيت املال من ًري سااااااااارف  وَل  قتري  :والثَّامن
فعه يف وقت  َل  قدمي فيه  وَل أتخري . ،َو

 ،النُّصاااحاء فيما يهوِ   إليهم من األعمال و قليد ،اساااتكهاء األمناء :والتاساااع
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ء واألموال ابألمنا ،لتكون األعمال ابلكهاءِ مضااااااااااااااَبوطةمل  ،ويكله إليهم من األموال
 حمهوظةمل .

بسياسة  لينهض ،و صهُّْ األَوال ،أن يَباشر بنهسه مشارفة األمور :والعاشر
راسة امللَّة ِ  وَل يعوِ ل على التهويض  ش ،األمَّة َو  . (1)ِ  أو عَباَ ،اًالمل بلذَّ

ْرَطْي عقد الَبيعة َراسااااااااااااااة  :ومها ،وِبجياَ فإنَّ واجَبا  اخلليهة  تهرَّع عن شااااااااااااااَ
نياا ين، وسياسة الدُّ وإن   ،؛ ال ذي هو خليهته )ملسو هيلع هللا ىلص(؛ اللَّذين مها مهمَّة الرَّسول(2)لدِ 

يُّ  ا  ،والهرَّاء املتعاصااااااااااااااران قد  طابقت حتديداهتما لواجَبا  اإلما  ،كان املاوَر فإمنَّ
ٌَ منهما َسااب َاجة األمَّة يف عصاارمها  وَل ينَبغي أن  قتصاار َقوق ،ذلك اجتها

 ،لم  وساااااعة ع ،أو أكثر مهما بلغ من فضااااال   ،األمَّة على ما عدََّه عاالٌ من علما ها
فكي  إن   ،ومهما كانت نظر ه للموضاااااااااوع شااااااااااملةمل ؛ هذا إن كان العاال معاصااااااااارامل 

ولذا فينَبغي أن حتدََّ واجَبا  اإلما   ،(3)واجتهاَه قد سااااااااااَبقنا بقرون   ،كانت اراؤه
رطني العامَّني لصاااااحَّة عقده ين :ومها ،بناءمل على الشاااااَّ  ،ة الدنياوساااااياسااااا ،َراساااااة الدِ 

َماهنموينَبغي أن  قو   اٌن من علماء األمَّ   .(4)ة بتحديد ذلك ألهل 

ها الهقهاء، وهي قابلٌة للتَّطوير دا يال   مهذه بعض  كالي  الر ِعاية، كما أوَر
امل من نصااااااوص القران،  َمان، والعصااااااور، وحبيث َل خيال  التَّطوير نصاااااا  و أ طوُّر األ

ين  .(5)َكمامل من أَكا  الدِ 

                                                           
ينية ، ص)  (1)  ( . 17،  16األحكام السُّلطانية ، والواليات الد ِّ
مة ابن خلدون ، ص)  (2)  ( . 191مقد ِّ
 ( . 66الخالفة بين التَّنظير والتطبيق ، محمد المرداوي ، ص)  (3)
 ( . 67ابق نفسه ، ص) المصدر السَّ  (4)
ياسة الماليَّة لعثمان بن عفان رضي هللا عنه ، ص) (5)  ( . 63الس ِّ
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 :أخذ ما على املسلمني ابحلقِّّ لبيت مال املسلمني -3

ذوا ما فإذا أخ ،عمَّال اخلراج نواٌب عن الدَّولة يف اسااااااااااااااتنداء َقوق بيت املال
َبهم املنو  هبم، وإذا ًاالوا يف جَبااياة َقوق بيات على املساااااااااااااالمني ابحل ِ  أَوا واج

رر وَمَّلوهم فوق ما يطيقون، والرَّسااول  ملسو هيلع هللا ىلص()املال، ظلموا املمو ِلني، وأحلقوا هبم الضااَّ
حيذِ ر من املغاَلِ يف اسااااااتنداء َقوق بيت املال، فقد هنى عن جَباية كرا م األموال 

 . (1)ر  يف استنداء َكاِ الثَّموأمر ابلتَّخهي ،يف الزَّكاِ

 :إعطاء املسلمني ما هلم من بيت املال ابحلقِّّ  -4

حقِ ني كاِ للمسااااتعطاء بيت املال للمساااالمني إمَّا أن يكون مَباشاااارامل كصاااارف الزَّ 
َيع فا ض األموال على املسااااااااالمنيهلا أو  ،، وما يقضاااااااااي به نظا  األعطيا  من  و

 ،يها الدَّولة للرَّعيةل يت  ؤَ ِ يكون العطاء العا ُّ ًري مَباشر  يتمثَّل يف اخلدما  العامَّة ا
م ويف كال العطاءين ينَبغي أن يتَّ  ،وهذه ينه  عليها من بيت مال املساااااااااااااالمني سااااااااااااااِ

 فال جيَو يف العطاء املَباشااار أن َُّتال  األساااٍ اليت حتدََّ  لوضاااعه ،العطاء ابحل  ِ 
َو أن َل جيو  ،أو َرماانمل أو نقصااااااااااانمل للَبعض اَلخر َون مربِ ر   ،حماابمل لَبعض األفراَ

جُب أو كثِر احلجب اليت حت ،يتأخَّر العطاء عن موعده بسااااااااااااااَبب  عق د اإلجراءا 
أرابب الظُّالما  عن الوصااااول ملن بيدهم أمر العطاء ؛ لَبحث ظالمتهم من أتخري 

ي ،أو عد  وصاااااااااااااوله إليهم ،أو قلَّته ،العطاء ها وَل جيَو يف اخلدما  العامة اليت  َؤ
عب أن  كون امل عها على األمَّة َ نهبل جيب أن يعو  ،نهعة لهرَ  معنيَّ  الدَّولة للشااااااااااااااَّ

 . (2)مجعاء
                                                           

ياسة الماليَّة لعثمان بن عفان رضي هللا عنه ، ص )  (1)  ( . 64الس ِّ
 ( . 66المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (2)
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، وإعطاؤهم  -5 ة وأخذ ما عليهم لبيت املال ابحلقِّّ مَّ عدم ظلم أهل الذِّ
 حقوقهم ابحلقِّّ كذلك:

َل جيَو ظلم أهااال الكتااااب عناااد أخاااذ ا زياااة منهم ؛ ألنَّ أهااال الكتااااب من 
ايتها ما َاموا رعو  ،وهم يف ذمَّتها ،اإلسااااااااااااااالميَّةالذمِ يِ ني ال ذين يقيمون يف الدَّولة 

لى جزية فقد وىلَّ عَبد هللا بن أرقم ع ،)ملسو هيلع هللا ىلص(، وقد أوصى به رسول هللايؤَُّون ا زية
ة مااَّ ا وىلَّ من عنااده ،أهاال الااذِ  هااه أو كلَّ  ،م معاااهاادامل أَل من ظل»  :فقااال ،انَاه ،فلمااَّ
يجه يو  فأان َج ،هسااااااااهأو أخذ منه شااااااااينامل بغري طيب ن ،، أو انتقصااااااااهفوق طاقته
. واساااااااتناَامل لذلك ؛ فقد أوصاااااااى هبم عمر بن اخلطاب رضاااااااي هللا عنه (1)«القيامة 

مَّة خريامل  :َني مو ه وأن  ،هدهمأن يويف هلم بع ،أوصااااااي اخلليهة من بعدي أبهل الذِ 
 .(2)وأَل يكلَّهوا فوق طاقتهميقا ل َمْن وراءهم 

مِ يِ ني ال ا زياااِة الاااذِ  أو  ،وهمأو عاااذَّب ،كلهوهم فوق طااااقتهم  أو ،فاااإذا اذى عماااَّ
يخ الكَبري ال ذي َل شاايء له أو أخذوها  ،وَل يسااتطيع العمل ،أخذوا ا زية من الشااَّ

مِ ي ال ذي أسااالم ؛ كان هذا لوانمل من ألوان الظُّلم ال ذي نَبَّه اخلليهة الثَّالث يف   من الذِ 
 .(3)ملسو هيلع هللا ىلص()الرَّسول ذلك لتعاليمكتابه عمَّال اخلراج بعد  ار كابه مستندامل يف 

ة ال ذين يزرعون أر  اخلراج  مَّ وهي  -هذا وعالومل على ا زية يؤَِ ي أهل الذِ 
سااتح ُّ عليه من ما ي -ال يت الت للدَّولة اإلسااالميَّة كغنيمة  نتيجة للهتْ اإلسااالمي 

ال اخلراج احل َّ يف حتديد قيمته  ،خراج لَبيت مال املساااااااااااااالمني وجيب أن يراعي عمَّ

                                                           
 ( . 261المنتخب من السُّنَّة ، ص)  (1)
ياسة الماليَّة لعثمان (2)  ( . 67بن عفان رضي هللا عنه ، ص)  الس ِّ
ياسة الماليَّة لعثمان بن عفان رضي هللا عنه ، ص )  (3)  ( . 67الس ِّ
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حتكم  وذلك دراعاِ العوامل ال يت ،ة على األراضااااااي ال يت يزرعها أهل الذمَّةاملسااااااتحقَّ 
مَّة ،حتديده ؛ ألنَّ إًهاهلا كلِ ها  ،ذين يزرعوهناال   ،أو بعضااااااااااااااها يوقع الظُّلم أبهل الذِ 

 :وهذه العوامل أربع

   ِ َرعها ،ما خيتصُّ ابألر  من جَو اءِ  يقلُّ هبا ري ،يزكو هبا  عها أو َر
. 

  ُّمنهااا مااا ف ،والثِ مااار ،ابلزَّرع من اختالف أنواعااه من احلَبوب مااا خيتص
 فيكون اخلراج حبسَبه . ،ومنها ما يقلُّ  نه ،يكثر  نه

 قي رب ؛ ألنَّ ما التز  املؤونة يف ساااقيه النَّواضااا ،ما خيتصُّ ابلساااَّ  ،ْوالشاااُّ
 ار .واألمط ،والد وايل َل حيتمل من اخلراج ما حيتمله سقي السُّيوح

 قضاااااااااااي يف وضاااااااااااع اخلراج ًاية ما حتمله ليجعل فيها ألرابب أَل يسااااااااااات
 . (1)وا وا ْ ،ا يف النَّوا باألر  بقيَّة جيربون هب

 أو عقد  صلحامل  ،قد أبرمت عهدامل  ،وإذا كانت الدَّولة اإلسالميَّة ،هذا
ال خراجهااا  ،فواجااب الاادَّولااة اإلسااااااااااااااالميااَّة ،مع أهاال الكتاااب أن وعمااَّ

عونه ، ومنها الشُّرو  ال يت حتد َ قيمة ما يدف   يلتزموا دا وَر هبا من شرو 
 ،أو عهدوا عهدامل  ،ألنَّ املساااااااااالمني إذا أبرموا عقدامل  ،أو خراج   ،من جزية  
 .(2)والعهَو ،لوفاء ابلعقَوالتزموا اب

 

                                                           
 المصدر السَّابق نفسه . (1)
 المصدر السَّابق نفسه . (2)
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 :عدم ظلم اليتيم -6

لليتيم َ   يف املال العا ِ  بنصااااااوص القران الكرمي، فهو من املسااااااتحقِ ني ألموال 
اِكنيِ ﴿ِ إن كان فقريامل، قال  عاىل: الزَّكا َدقَاُ  لِْلُهَقَراِء َواْلَمسااااااااااااَ َا الصااااااااااااَّ َواْلَعاِمِلنَي  ِإمنَّ

َِبيِل احَِّ َوابْ  َها َواْلُمَؤلََّهِة قُاُلوهُبُْم َويف الر ِقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف سااَ ةمل ِمَن َعَلياْ َِبيِل َفرِيضااَ ِن السااَّ
ِكي ََ ُ َعِليٌم   [ . 60 :]التوبة  ٌم  احَِّ َواحَّ

ًَِنْمُتْم وَ ﴿ :ولليتيم نصااااااااايٌب يف مخٍ الغنا م  طَبيقامل لقوله جلَّ وعال َا  اْعَلُموا أمنَّ
اِكنِي وَ  وِل َوِلِذي اْلُقْرََّب َواْليَاَتاَمى َواْلَمساااَ ُه َولِلرَّساااُ ْيء  فََأنَّ حَِِّ مُخُساااَ َِبيِل ِمْن شاااَ اْبِن الساااَّ

ُتْم اِبحَِّ  ُتْم َُمناْ ُ َعَلى   َوَما أَنْاَزْلَنا َعَلى َعَْبِداَن يَاْوَ  اْلُهْرَقاِن يَاْوَ  اْلتاَ ِإْن ُكناْ َقى اْ َْمَعاِن َواحَّ
 .[  41 :]األنفال  ُكلِ  َشْيء  َقِديٌر  

ومنهم  ،فقد كان يهر  لألطهال عمومامل  ،ولليتيم نصااااااايٌب يف عطاء بيت املال
امل  ،يتااامى األطهااال لااه إذا ِ املهروضااااااااااااااااة على أمواَِ ي الزَّكااافيؤ  ،وإذا كااان اليتيم ًنياا 

دِ ق أن أيخذ الزَّكاِ ابحل  ِ  وفر  ُصااااااااااااَ
لمه والعدل ؛ ََّتَّ َل يذهب ظ ،، وواجب امل

 .(1)و جزء  منه بغري وجه َ    أ ،دال اليتيم

 :ختلق عمَّال الراج ابألمانة والوفاء -7

ا وَ ِإنَّ احََّ أَيُْمرُُكْم َأْن  ُاَؤَُّوا األَ ﴿ :قاااال  عااااىل ااَنِ  ِإىَل َأْهِلهاااَ َكْمُتْم َبنْيَ ماااَ ََ ِإَذا 
اَن مسَِ  ا يَِعُظُكْم باِاِه ِإنَّ احََّ كااَ ْدِل ِإنَّ احََّ نِِعمااَّ ُِ َأْن حَتُْكُموا اِبْلعااَ ريملا  النااَّا ا َبصااااااااااااااِ   يعاامل

 . [58 :]النساء

                                                           
ياسة الماليَّة لعثمان بن عفان رضي هللا عنه ، ص )  (1)  ( . 68الس ِّ
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 . [ 8 :منونالمؤ]  َمااَنهِتِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن  َوالَِّذيَن ُهْم ألِ ﴿ :ل  عاىلوقا

طالب اخلليهة الرَّاشاااااد عثمان بن عهَّان رضاااااي هللا عنه عمَّال اخلراج أن يتحلَّوا 
َمٌة  ميع من يشاااتغلون ابألموال العامَّة ،ابألمانة توفَّر فيهم وإذا ال   ،وهي صاااهٌة َل

هة ؛ جاروا على َقوق بيت املال ساااااااااااات وانتك ،وجاروا على املمو ِلني ،هذه الصااااااااااااِ 
 ني بيت املال واملمو ِلني .العالقة ب

ريهة  نَبِ ه لتزا  األمانة ؛ وحتضُّ على ا ،والقران الكرمي واألَاَيث النََّبوية الشااااااااااااااَّ
الوفاااء  وقااد وَر ،وطااالااب اخلليهااة عثمااان كااذلااك عمااال اخلراج أبن يتحلَّوا ابلوفاااء

من ةمل الوفاء لَبيت املال دراعاِ أخذ َقوقه كامل :فيشاااااامل ،مطلقامل يف كتاب اخلليهة
وبااة والوفاااء للممو ِلني بعااد  ظلمهم ابملغاااَلِ يف حتااديااد الهرا ض املاااليااَّة املطل ،الرَّعيااَّة
مَّة ابلر ِف  ،منهم سااااااااان املعاملة ،والوفاء ألهل الذِ  شااااااااارو   و طَبي  ما  ضااااااااامَّنته ،َو

َيَِ   ،زية  الصُّلْ معهم من ج  .(1)وخراج  َون 

 :أثر تكامل النِّّعم على مسار األمَّة - 8

فحذَّرهم  ،يَر عثمان بن عهَّان رضااااي هللا عنه أن يرتك العامَّة َون  َبصااااريهم ال
نيا إىل مالذِ ها أنَّ أمر األمة صااااااااااااااا ر إىل  :وخشااااااااااااااي ،ومتاعها ،من أن َذهبم الدُّ
وقراءِ  ،سََّباَيلوبلور أوَلَ ا ، كامل النِ عم :وهي ،اَلبتداع بعد أن  وفر  هلم ثالثٌ 

 عنه أَرك أنَّ  كامل النِ عم لدى الَبعض ساااااااااااايميل ، فعثمان رضااااااااااااي هللا(2)األعاجم
ليم ؛ ألنَّ  كامل النِ عمة بزَيَِ األموال لدى أفراَ الرَّعيَّة  أبويل النِ عم عن املسااار السااَّ

                                                           
 ( . 69المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (1)
 ( . 5/245تاريخ الطبري )  (2)
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فقد يهساااادهم بسااااَبب ما ينهق َوِإَذا أََرَْاَن ﴿ :قال  عاىل ،(1)والهساااااَ ،ونه على الرتَّ
َها اْلَقوْ َأْن هُنِْلَك قَاْريَةمل أََمْراَن ُمرتَْ  ُقوا ِفيَها َفَح َّ َعَلياْ   ُل َفَدمَّْراَنَها َ ْدِمريملا  ِفيَها فَاَهسااااااااااااااَ

 .[  16 :]اإلسراء

ياسة العمريَّة والعثمانيَّة -9  :املقارنة بني السِّّ

ياساااااااة العامَّة  ياساااااااة املاليَّة ال يت أعلنها ذو النُّورين  كاَ  تَّه  مع الساااااااِ  هذه الساااااااِ 
أنَّ املال العا َّ  :ذونهَّ  ،فقد أعلن ،ذها الهاروق َني ويلِ  أمر املساالمنياملاليَّة ال يت نهَّ 

، ويعطى يف ، ومينع يفَل يصاالحه إَل خالٌل ثالث: أن يؤخذ ابحل ِ   (2) الَباطل احل ِ 
ياسااااااة العمريَّة، والعثمانيَّة يف املال  نَبعان من مشاااااا هي مشااااااكاِ و  ،كاِ  واَدِ  فالسااااااِ 

 . (3)وقواعده ،وأصوله ،مَباَ ه، و اإلسال 

ح للنَّاس قواعد زكاهتم :اثنياا   :توجيهاٌت عثمانيَّة توضِّّ

 هذا شااااهر َكا كم فمن كان عليه َيٌن فليؤَِ ه ََّتَّ  :قال عثمان رضااااي هللا عنه
ومن  ،ومن ال  كن عنده ال  طلب منه ؛ ََّتَّ أيي هبا  طوُّعامل  ،َّترجوا َكاِ أموالكم

هر من شااااهر  :عينأراه ي :دقابل . قال إبراهَبم بن سااااع ُأخذ منه ََّتَّ أيي هذا الشااااَّ
هر ال ذ :وقد جاءان يف بعض األثر :وقال أبو عَبيد ،(4)رمضاااان أراَه  يأن هذا الشاااَّ

 :ي هللا عنه املَباَأى التَّالية. وهبذا القول أكَّد عثمان رض (5)عثمان هو ا رَّ 

                                                           
ياسة الماليَّة لعثمان بن عفان رضي هللا عنه ، ص )  (1)  ( . 70الس ِّ
ياسة الماليَّة لعمر بن الخطَّاب ، قطب إبراهيم محمد ، ص)  (2)  ( وما بعدها . 23الس ِّ
ياسة الماليَّة لعثمان بن عفان رضي هللا عنه ، ص )  (3)  ( . 76الس ِّ
 ( . 534بي عبيد ، ص) األموال ، أل (4)
 ( . 535المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (5)
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َكاِ الزُّروع َوَلن ا عدا مَبدأ ساااااااااااانوية الزَّكاِ ؛ إذ يشاااااااااااارت  ألَاء الزَّكاِ م -أ 
أنَّ من أخااذ منااه َل يؤَِ ي َكااامل من أموالااه  :، ويظهر ذلااك من قول عثماااناحلول

 ََّتَّ أيي نهٍ الشَّهر يف السَّنة التَّالية فال  تكرَّر عليه الزَّكاِ يف عا   واَد  .

هر ال ذي قصااده عثمان بن عهَّان هو  :إذا أخذان بقول أيب عَبيد -ب  أنَّ الشااَّ
نة اهلجريَّة ، رَّ شاااااهر ا نة املاليَّة اإلساااااالميَّة مطابقةمل للساااااَّ  ،فكأنَّه أراَ أن  كون الساااااَّ

فعلى املساااالمني بعد مرور ساااانة  هجريَّة  كاملة  على ما لديهم من أموال  أن يساااادِ َوا 
نة اهلجريَّة التَّالية وهو شااااااااااااااهر ا رَّ  ؛ إذا  وفر   ما عليها من َكاِ  يف أوَّل السااااااااااااااَّ

 . شروطها

 ،ويدعو عثمان بن عهَّان رضااااااي هللا عنه النَّاُ إىل َساااااااب وعاء الزَّكاِ  -ج
ولعااالَّ  ،( 1) ؤخاااذ الزَّكااااِ على الَبااااقي فيطلاااب منهم أَاء ماااا عليهم من َيون ََّتَّ 

ا نني  ،عثمان أراَ أن يساااااااااتحثَّ الناُ على أَاء ما عليهم من َيون  وفاءمل منهم للدَّ
ية الدَّين ،لزَّكاِو ساااااااااهيالمل حلسااااااااااب املال اخلاضاااااااااع ل َّتَّ يقطع  دِ  عد   طرق و  ،َو

 . (2)الصُّوريَّة إليه

 هبا ومن ال  كن عنده ال ُ طلب منه ََّتَّ أيي :يقول عثمان رضي هللا عنه -َ 
ان الاااادَّعِو إىل التَّطوُّع د يرى بعض فقاااا ، طوُّعااااامل . وبااااذلااااك يهتْ عثمااااان بن عهااااَّ

من  ومع ذلك يرون التَّطوُّع أبَاء صااااادقا    : أنَّه َل يساااااتح ُّ عليهم َكاٌِ نياملسااااالم
و صاااااااااااارف  ،ويضاااااااااااامُّها إىل مواَر الزَّكاِ ،فيقَبلها منهم ،يؤَُّوهنا لَبيت املال ،أمواهلم

                                                           
ياسة الماليَّة لعثمان رضي هللا عنه ، ص )  (1)  ( . 76الس ِّ
 المصدر السَّابق نفسه . (2)
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 . (1)ى نهٍ مصارف الزَّكاِالدَّولة منها عل

نا ومن أخذان منه ال أنخذ منه ََّتَّ أي ي :وقد يكون قول عثمان رضاااااي هللا عنه
ة إَل إذا أ ى هبا والهضَّ  ،قصد أن َل جيب بيت املال صدقة الذَّهبأنَّه ي :هبا  طوُّعامل 

دقة ال يت يكره النَّاُ عليها وجياهدون على منعها ؛ ،صاااااََبها لَبيت املال  وأمَّا الصااااَّ
وبذلك يكون عثمان قد  رك ألصااااااحاب  ،والنَّخل ،واحلرث ،فهي صاااااادقة املاشااااااية

ةواله ،وهي أموال الذَّهب ،لَباطنةاألموال أَاء الزَّكاِ على ما يعرف ابألموال ا ، ضاااااااَّ
، يقول يف ذلك أبو (2)أ ى هبا صاااااااااااااااََبها  طوُّعامل  وَل يقَبلها منهم إَل إذا ،والتجاِر
قيه إىل املاشاااية )ملسو هيلع هللا ىلص(: أَل  رى أنَّ رساااول هللاعَبيد فيأخذوهنا  ،قد كان يَبعث مصااادِ 

صااااااااااااادقة  نعوعلى م ،وكذلك كانت األ مَّة بعده ،من أرابهبا ابلكره منهم والرِ ضاااااااااااااا
ماسااتكرهوا أ :وَل عن أَد  بعده )ملسو هيلع هللا ىلص(وال أي  عن النَّب   ،املاشااية قا لهم أبو بكر هنَّ

امت ا هي أماان ،إَل أن أي وا هبا ًري مكرهني ،النَّاُ على صااااااادقا  الصاااااااَّ  ،هُتموإمنَّ
ا  ،فعليهم فيها أَاء العني ،يؤَُّوهنا ؛ ؤ نون عليهاوهم م ،ملك أمياهنموالدَّين ؛ ألهنَّ
ا َكٌم حيكم هبا عليهموأمَّ  ا  قع األَكا  فيما بني النَّ  ،ا املاشاااااااااااية فإهنَّ اُ على وإمنَّ

 .(3)عامل والَباطنة مجي ،اهِراألموال الظَّاهِر وهي فيما بينهم وبني هللا على الظَّ 

 :رأيه يف زكاة دين الدَّائن -1

ا ب بن يزيد ن ال ذي يإنَّ الصاادقة َب يف الدَّ  :أنَّ عثمان كان يقول :عن السااَّ
فهيه  ،أو مصاااااانعةمل  ،وال ذي هو مليٌء  دعه َياءمل  ،لو شااااانت  قاضااااايته من صااااااََبه

                                                           
 ( . 77المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (1)
 ( . 537األموال ، ألبي عبيد ، ص)  (2)
 المصدر السَّابق نفسه . (3)
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 .(1)الصَّدقة

 . (2)إذا كان عند املأل -دَّين يعين ال -َكِ ه  :وعن عثمان رضي هللا عنه قال

ان يَبنيِ   دقااة واجَبااٌة على :فمن هااذين القولني لعثمااان بن عهااَّ الاادَّين  أنَّ الصاااااااااااااااَّ
ا ن على امل ل من املدين على َينه ،دين املليءللدَّ ولكن  ،ويسااااااااااااااتطيع أن حيصاااااااااااااااِ 

ا ن يدع َينه للمدين مصااانعةمل له ،يسااتحي أن يذكِ ر املدين به واملصااانعة  ،أو أنَّ الدَّ
 . (3)دينهعة  حيصل عليها من املسكو  الدَّا ن عن املطالَبة بدينه نظري من : عين

 :حل العامَّةوإنفاقه للمصا ،اقرتاضه من مصرف الزَّكاة -2

يف ًري و  ،فأنه  منها يف احلرب ،أخذ عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه من أموال الزَّكاِ
ع املال ََّ ذلك إذا ا َّساااااااااااااافأنه  على ا هاَ على أن ير  ،احلرب على املراف  العامَّة

ين ،، ومن َ ِ  اإلما  أن يقرت  من مصاااااااارف  ملصاااااااارف  لرَِ ه  ،َل خيال  بذلك الدِ 
دقة ما أخذ وَل يغريِ  ساااااااااانةمل مورو  ثة ما َا  مصاااااااااامِ مامل على أن يرََّ على أموال الصااااااااااَّ

و ذهب بعض اَلراء إىل أن أَد مصااااارف الزَّكاِ وهو مصاااارٌف يف سااااَبيل  ،(4)امنه
َي يف سااااااااَبيل هللا من أموال الزَّكاِ ؛ ألنَّ انقطاعه هاَ أقعده عن للج هللا يعطى للغا

ن ،طالة، وليٍ هذا من ابب التَّشاااااجيع على الَبوالكساااااب ،العمل   قد فهذا الصاااااِ 
ال  يعمل يف جم ،و رك العمل لشاااخصاااه ،اثر مصااالحة اإلساااال  على مصااالحة نهساااه

ب عض ويرى ب ،وأوساااااااع وهو العمل إلعالء كلمة هللا ونشااااااار َينه يف املعموِر ،أَر

                                                           
 لسَّابق نفسه .المصدر ا (1)
 ( . 6/301المنتخب من السُّنَّة )  (2)
ياسة الماليَّة لعثمان بن عفان رضي هللا عنه ، ص )  (3)  ( . 79الس ِّ
 ( . 80المصدر السَّابق نفسه ، ص )  (4)
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 .(1)وما  قتضيه َاجا  األمَّة ،العلماء جواَ صرف الزَّكاِ يف املنافع العامَّة

 :وأبناء السَّبيل ،ة على الطَّعام للفقراءاإلنفاق من الزَّكا -3

يف  يضاااااع الطَّعا  يف املساااااجدفكان  ،سااااانَّ عثمان رضاااااي هللا عنه سااااانَّةمل جديدمل 
َبيل ،للمتعَبِ د ال ذي يتخلَّ  يف املسااااااااجد :، وقالرمضااااااااان . (2)املعرتينو  ،وابن السااااااااَّ

ك لواخلليهة عثمان رضاااااااااااااي هللا عنه بذلك يكر ِ  املسااااااااااااالمني من بيت املال، ويف ذ
ال ذي كان أجَو النَّاُ، وأجَو ما يكون يف رمضاااااان، وهذه  )ملسو هيلع هللا ىلص(اقتداءٌ ابلرَّساااااول

نَّة ال يت اسااااااااتنَّها عثمان  رًِ ب املساااااااالمني يف اَلعتكاف يف املساااااااااجد، ما َا   السااااااااُّ
امل، ويف ذلااك  شااااااااااااااجيٌع على إَياااء ساااااااااااااانااَّة الرَّساااااااااااااا  يف )ملسو هيلع هللا ىلص(ول الكرميأكلهم معااد 

 .(3)اَلعتكاف

ي -4  :افة من أموال الزَّكاةإنشاء منازل للضِّّ

َ  هلم ابلغ عثمان: أنَّ أاب مسال األسااااااااااااديَّ ومعه نهٌر من أهل الكوفة يناَي من

ُيَّار
على  فمنزله ،أنَّ من كان من القَبا ل ليٍ لقومهم ابلكوفة منزلٌ  :(4)إذا قد  امل
َل للضِ يافة ،أيب مسال ذ عثمان بعض الدُّور كمنا ليٍ هلم ابء ُمَّن ينزل هبا الغر  ،فاَّتَّ
نزلون وكان األضااياف ي ،ومن هذه الدُّور منزل عَبد هللا بن مسااعَو يف هذيل ،منزل

 . (5)ا ضاق عليهم ما َول املسجدَاره يف هذيل إذ

                                                           
 ( . 81المصدر السَّابق نفسه ، ص )  (1)
 بدون سؤال .الفقير ، المعترض للمعروف  :( . والمعتر 5/245تاريخ الطبري )  (2)
ياسة الماليَّة لعثمان بن عفان رضي هللا عنه ، ص )  (3)  ( . 83،  82الس ِّ

 
 الطَّعام . :جمع مائر ، وهو جالب الميرة ، والميرة :الميار (4)
 ( . 5/273تاريخ الطبري )  (5)
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 :العطاء من بيت املال لكلِّّ مملوك   -5

َاَ عثمااان رضااااااااااااااي هللا عنااه على يااده أن رََّ على كاالِ  ُملوك  ابلكوفااة من  ُمااَّا 
هم من ينقص موالي من كلِ  شاااااااااهر  يتَّساااااااااعون هبا من ًري أن فضاااااااااول األموال ثالثةمل 

َاقهم ، والغااالااب على أنَّ مصااااااااااااااادر هااذه األموال ال يت وََّعهااا عثمااان على كاالِ  (1)أر
؛ ية مصااارفامل ؛ ألهنم أَد الثَّمانأنَّ هلم فيها نصاايَب :ابعتَبار ،ُملوك  هو أموال الزَّكاِ

 ال يت َدََّهتا اية الزكاِ وهي مصرف

 :مخس الغنائم :اثلثاا 

وكذلك  ،وعمر ،واساااااااتمرَّ يف عهد أيب بكر   )ملسو هيلع هللا ىلص(بدأ ا هاَ يف عهد الرَّساااااااول
وا ِ ساااااااع  ،وكانت نتيجة ذلك انتشاااااااار اإلساااااااال  ،يف عهد اخلليهة عثمان بن عهَّان

ا  عهد عثمان كَبريمل  ،رقعة الدَّولة اإلسااااااااااااااالميَّة ا م كثريمل َقَّقت ًن ،وكانت فتَو
كمااا أنااَّه ال إىل بياات املااال جزيااُة َمْن اثر الَبقاااء على   ،ٍإىل بياات املااال منهااا اخلم

ااا  و  ،فهناااك ار َباااٌ  إذامل بني بياات املااال ،َينااه من أهاال الكتاااب وال حيااارب الهتَو
ا  ساااااااااواءٌ دا   ،اإلساااااااااالميَّة فقد قا  بيت املال يف عهد عثمان بتمويل هذه الهتَو

وُّع عتاَ  انب التَّطوال ،أو لشااااااااااااااراء األساااااااااااااالحة ،كان يدفعه للجنَو من مر ََّبا   
وإذا حتقَّ  النَّصاااار ؛ فرضاااات ا زية على من ال يساااالم من أهل  ،واألنهٍ ،ابألموال
َوا ساااااااادَّ  ،وإذا أساااااااالم أهل الَبالَ ،واخلراج على األر  ال يت أخذ  عنومل  ،الكتاب

 ،و وفر  شاااااروطها ابعتَبارها من أركان اإلساااااال  ،الزَّكاِ ؛ إذا بلغت أمواهلم نصااااااابمل 
َيَِ اإليراَا  العامَّة  ،ل إساااال  املسااالم إَل أبَا هاوَل يكم وهذه كلُّها  سااااهم يف 

                                                           
 ( . 5/275المصدر السَّابق نفسه )  (1)
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سااااااها بني ، ويوََّع أربعة أمخاأَلَّ هللا للمساااااالمني ًنا م احلربو  ،للدَّولة اإلسااااااالميَّة
 . (1)قي يؤول لَبيت مال املسلمنيواخلمٍ الَبا ،الهاحتني

ة يف عهد ياسااااااااة العامَّ وفيما يلي بعض املسااااااااا ل ال يت أسااااااااهر عنها  طَبي  السااااااااِ  
ا   :عثمان ابن عهَّان بشأن مخٍ ًنا م الهتَو

 :مل يسهم للصَّب من الغنائم يف عهد عثمان بن عفَّان -1

فلم يسااهم  ،شااهد  فتْ اإلسااكندرية يف املرَِّ الثَّانية :قال ،عن  يم بن املهري ِ 
َعٌة . فقال بعض الق أرسااااااالوا إىل  : و يل ََّتَّ كاَ أن يقع بني قومي وبني قريش منا

ما من أصاااااااااحاب رساااااااااول هللا ،وعقَبة بن عامر ا هين ِ  ،بصاااااااااِر الغهاري ِ   ،ملسو هيلع هللا ىلص()فإهنَّ
 ،(2)نظروا فإن كان أنَبتا :فأرسااااااالوا إليهما، فساااااااألومها، فقاَل ،فاساااااااألومها عن هذا

 .(3)فأسهموا يل ، قد أنَبتُّ فوجدون ،فنظر إيلَّ بعض القو  ،فأسهموا له

ب ِ ومعو ذلك أنَّه َل يساااااااهم لل ا يرضاااااااخ هلم ؛ أي ،وَل للمرأِ ،صاااااااَّ يعطون  :إمنَّ
سااااااول وهذا ما كان يطَبَّ  يف عهد ر  ،شااااااينامل قليالمل ملساااااااعدهتم يف ًزوا  املساااااالمني

 .(4))ملسو هيلع هللا ىلص(هللا

 :ملسو هيلع هللا ىلص()السََّلب للقاتل يف عهد عثمان كما كان يف عهد رسول هللا -2

، وم َلب: هو ما كان على القتيل يف احلرب، وما كان من سااااااااااالح   ا كانالسااااااااااَّ
، وقد قضاااااااى رساااااااول هللا  ُ َلب للقا ل، فعن أيب قتاَ )ملسو هيلع هللا ىلص(حتته من فر ِ: أنَّ ابلساااااااَّ

                                                           
ياسة الماليَّة لعثمان بن عفان رضي هللا (1)  ( . 84 عنه ، ص ) الس ِّ
ياسة الماليَّة لعثمان بن عفان رضي هللا عنه ، ص )  (2)  ( . 87،  86الس ِّ
 أي نبات شعر العانة . :أنبت (3)
 ( . 121فتوح مصر ، وأخبارها ، ص)  (4)
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َلَُبه  من قتل قتيالمل »  :قال يو  َنني )ملسو هيلع هللا ىلص(رساااول هللا ومهاَ هذا  (1)«له بيِ نٌة فله ساااَ
لب إَل بعد أن يقيم الَبيِ نة على أنَّه هو  :احلديث أنَّه َل يسااااااااااااتح ُّ للقا ل يف السااااااااااااَّ

َع اثنانال ذي قتله، ََّتَّ  ب ملن يقيم لفالساااااااااااااا ،أنه قتله :كل  منهما يدَّعي  ، إذا  نا
 . (2)الَبيِ نة منهما

 ،وجاء  الرُّو  وعليهم منويل اخلصاااااايُّ  ،وقد َدث بعد انتقا  اإلسااااااكندرية
وا به يف فيصااااااايَبون َمْن مرُّ  ،و ركهم عمرو ََّتَّ يساااااااريوا إليه ،وأرساااااااوا ابإلساااااااكندرية

 نقض من ومعهم َمنْ  ،فخرجوا من اإلسكندرية ،عضفيخزي هللا بعضهم بَب ،الَبالَ
وينتهَبون  ،وأيكلون أطعمتها ،فيشااااااربون مخورهم ،فجعلوا ينزلون القرية ،أهل القرى
، فحاااربوا والَبحر ،فلقوهم يف الرب ِ  ،يوُفلم يعر  عمرو ََّتَّ بلغوا نق ،مااا مرُّوا بااه

مرُّوا يف َرب واساااااااات ،رب ِ فاجتمعوا هم وال ذين يف ال ،ابلنَّشاااااااااب مثَّ خرجوا من الَبحر
ُ  له عليه سااااااالٌح مذهَّب  ،النَّشاااااااب وبَر بْطري  ُمَّن جاء من أر  الرو  على فر

َبيااد ،فاادعااا إىل الرباَ  ،) َوماال ( يكو أاب مااذجْ :يقااال لااه ،فربَ لااه رجااٌل من 
ان ي  و  ،فاااااقتتال طويالمل برحمني يتطاااااَر ألقى مثَّ ألقى الَبطري  الرُّمْ وأخااااذ السااااااااااااااَّ

لَبيك !  :أاب مذجْ ! فيجيَبه :وجعل عمرو يصاااااايْ ،وأخذ بساااااايهه ،حمه( ر َومل)
تجاوَل سااااااااااااااعةمل ف ،وصاااااااااااااهوفهم ،والنَّاُ على شااااااااااااااطأى النِ يل يف الربِ  على  عَبنتهم

يهني يف  مث أخااذ ) َوماال ( خنجرامل كااان ،مث َماال عليااه الَبطري  فاااَتملااه ،ابلسااااااااااااااَّ
ووقع عليه فأخذ  ،فأثَبته ،فأو ر قوَّ ه ،منطقته أو يف ذراعه فضاااااااااااااارب به حنر عدو ِه

ملسااااااالمون مثَّ شااااااادَّ ا -رَمة هللا عليه  -مثَّ ما  ) َومل ( بعد ذلك أبَيَّ   ،سااااااالَبه

                                                           
ياسة الماليَّة لعثمان بن عفان رضي هللا عنه ، ص )  (1)  ( . 93الس ِّ
 ( . 4322)  البخاريُّ ، كتاب المغازي ، رقم (2)
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 . (1)وقُتل منويل اخلصيُّ  ،يهمفهتْ هللا عل ،ََّتَّ أحلقوهم ابإلسكندرية

 

 :قيمة الغنائم ونصيب بيت املال يف أحد فتوحات عثمان -3

 ًزوان مع عَبد هللا بن سااعد :قال ،همن َديث عَبد امللك بن مساالمة عن ًري 
ثة اَلف َبلغ سااااااااااااهم الهاُر ثالف ،فقساااااااااااام بيننا الغنا م بعد إخراج اخلمٍ ،إفريقية
قساااااام لرجل ف ،وللرَّاجل أل  َينار ،ولهارسااااااه أل  َينار ،: للهُر ألها َينارَينار

 . (2)ألهله بعد مو ه أل  َينار فدفع ،من ا يش  ويف بذا  احلما 

ريه ،ان بن صااااااااا ومن َديث لعثم فكان جيش عَبد هللا بن سااااااااعد  :قال ،ًو
قول  ال اسااااااااتناَامل إىلأنَّ يؤول اخلمٍ لَبيت امل :ذلك عشاااااااارين ألهامل . ومن املعروف

وِل وَ ﴿: هللا  عاىل ُه َولِلرَّسااااااااُ ْيء  فََأنَّ حَِِّ مُخُسااااااااَ ًَِنْمُتْم ِمْن شااااااااَ َا  ِلِذي اْلُقْرََّب َواْعَلُموا أمنَّ
ُتْم اِبحَِّ َوَما أَنْاَزْلنَ َواْليَاَتاَمى َوا ُتْم َُمناْ َِبيِل ِإْن ُكناْ اِكنِي َواْبِن السااااااااااَّ ا َعَلى َعَْبِداَن يَاْوَ  ْلَمسااااااااااَ

ُ َعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِديٌر    . [41 :] األنفال  اْلُهْرقَاِن يَاْوَ  اْلتَاَقى اْ َْمَعاِن َواحَّ

 عنه بعد ر رضي هللاوذي القرَّب يف عهد أيب بك )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد رُفع نصيب الرَّسول
هللا  وسايره عمر بن اخلطَّاب رضي ،والُكراع ،ووجِ ه إىل السِ الح )ملسو هيلع هللا ىلص(وفاِ الرَّسول

األربعة أمخاُ و  ،وكذا عثمان بن عهَّان رضااااااااااااااي هللا عنه ،عنه من بعده يف التَّطَبي 
َبة )  (  1و)  ،( للهاُر وفرساااااااااااااااه 3الَباقية من الغنا م  وََّع على الهاحتني بنساااااااااااااا

ابقني ميكن َسااب قيمة اخلمٍ ال ذي ال لَبيت املال ،للرَّاجل  ،فمن احلديثني الساَّ
                                                           

ياسة الماليَّة لعثمان بن عفان رضي هللا عنه ، ص )  (1)  ( . 93الس ِّ
 ( . 120،  119فتوح مصر وأخبارها ، ص)  (2)
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شاااارين أنَّ الهواُر عشاااار ا يش ال ذي بلغ ع :فَبافرتا  ،وكذلك قيمة الغنا م كلِ ها
 :وأنَّ الَباقني من الرَّاجلني يكون احلساب كاَلي ،ألهامل 

 َينار 0000006َينار =  3000× فاُر  2000

 َينار . 00000018نار = َي 1000× رجل  18000

وهو ما ميثِ ل أربعة أمخاُ قيمة  ،مليون َينار 24جمموع ما خصَّ ا اربني = 
ويكون  ،مليون َينار 6ويكون نصاااااااااااااايب بيت املال مخٍ الغنا م أي =  ،الغنا م

 . (1)مليون َينار 30املسلمون = جمموع ما ًنمه 

 :اإلنفاق العام من مخس الغنائم -4

 ،واليتااامى ،ولااذي القرَّب )ملسو هيلع هللا ىلص( م طَبقااامل لنصِ  اَليااة للرَّسااااااااااااااولينه  مخٍ الغنااا
َبيل حب ِ  اخلمٍ لكل   منهم ،واملساااكني ال  )ملسو هيلع هللا ىلص(لوأنَّه بعد مو  الرَّسااو  ،وابن السااَّ
الح ،ونصااااايب ذي القرَّب إىل بيت املال ؛ لينه  منها على الُكراع ،نصااااايَبه  ،والساااااِ 

وذي  ملسو هيلع هللا ىلص()نصااااايب رساااااول هللاوقد اساااااتنهد اخلليهة الرَّاشاااااد عثمان رضاااااي هللا عنه 
ذي ال إىل بيااات املاااال على اإلنهااااق على الُكراع الح لكث ،القرَّب ؛ الااا  ِر والسااااااااااااااِ 

ا  ال يت  َّت يف عهده وما اس  .(2)وخيول ،تلزمته من أسلحة  الهتَو

ياسة املاليَّة يف متويل فتوحات اإلسالم يف عهد عثمان -5  :جناح السِّّ

َ عثمان رضااااي هللا عنه انتكاُ بعض الَبال من ضاااامن التَّحدِ َي  ال يت واجهها

                                                           
 ( . 125المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (1)
ياسة الماليَّة لعثمان بن عفان رضي هللا عنه ، ص )  (2)  ( . 95الس ِّ
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ة واسااااااااتطاع عثمان رضااااااااي هللا عنه إجَبار الَبالَ ال يت نقضاااااااات العهد على  ،املهتَو
هم مع الدَّولة اإلسااااااالميَّة  من ويف ضااااااوء ما مَّ  ،واَلنصااااااياع حلكمها ،اَللتزا  بعهَو

ا   جديدِ   ياسااااااااااااااة املاليَّة في :فإنَّه ميكن القول ،فتَو ا يتعلَّ  هبذه مإنَّ  نهيذ السااااااااااااااِ 
 ،الهتوح قد أساااااااااااااهر عن قيا  املاليَّة العامَّة يف عهد عثمان بن عهَّان ابملطلوب منها

ريِ  أو دا َقَّقته اَلنتصاااااااااااارا  من ًنا م كث ،ساااااااااااواٌء من انَية  ويلها هلذه الهتوح
وهي َكاِ من أساااالم من  ،أو من مواَر أخرى ،َصاااال بيت املال على نصاااايَبه منها

 .(1)وخراج أراضيهم ،ل الكتابجزية من أَّب اإلسال  من أهو  ،أهل األمصار

 :اإليرادات العامَّة من اجلزية يف عهد عثمان رضي هللا عنه :رابعاا 

 :استقرار املسائل الفنِّّيَّة للجزية يف عهد عثمان رضي هللا عنه -1

 عمرد وحتصاااااااايلها يف عه ،ونظا   طَبيقها ،وقواعدها ،اسااااااااتقرَّ  أَكا  ا زية
ولذلك كان َور بيت املال يف عهد عثمان أن يتلقَّى ما يتمُّ حتصااااايله  ،اباخلطَّ  بن

 عهوَ  وأن  قرَّ الدَّولة ما مَّ عقده من صلْ يف ،من جزية  بعد اَل  ِهاق على قيمتها
ْ  جديد   ،سااااااااااااااابقة   ََّوا ا زية ابحلقوق ال يت  ،أو إقرار صاااااااااااااال وأن  تكهَّل الدولة ملن أ

 . (2)اء رت َّاب علاى هاذا األَ

 :مناذج ممَّا ال لبيت املال من إيرادات اجلزية -2

 ،ًزا الولياااد بن عقَباااة يف إماااار اااه على الكوفاااة يف عهاااد عثماااان أذربيجاااان -أ 

                                                           
 .(  97المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (1)
ياسة الماليَّة لعثمان بن عفان رضي هللا عنه ، ص )  (2)  ( . 99الس ِّ
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 ،يشفوطنهم اب  ،وصاااااااااا  أهلها على  امننة أل  َرهم ََبساااااااااوها عند وفاِ عمر
 . (1)الوقَبض منهم امل ،وانقاَوا له

ه بن ساااعد إىل إفريقية ؛ كان ال ذي صااااحلهم علي ملَّا وجَّه عثمان عَبد هللا -ب 
 ،ل  َيناروعشااارين أ ،بطري  إفريقية جرجري ألهي أل  َينار ومخسااامنة أل  َينار

عاَل املَبلغ ذلك ي وكان ال ذي صااااااااااااحلهم عليه عَبد هللا ثال نة قنطار ذهب  ) ولعلَّ 
 . (2)األول (

 .(3)لمنيا إىل املسيؤَُّوهن صلْ قربص وقع على جزية سَبعة اَلف َينار   -ج 

 ،وكانوا جيَبون أَياانمل منة أل    ،صااااااااااا  سااااااااااعيد بن صااااااااااا  أهل جرجان -َ 
 . (4)وأَياانمل ثال نة أل    ،وأَياانمل منيت أل    ،ويقولون هذا صلحنا

إليه  فأرساااال ،وخرج إىل ساااارخٍ ،ًلب عَبد هللا بن عامر على نيسااااابور  -ه
لْ ابن مرو على فصااااا  مر  ، الَباهليَّ فَبعث إليهم ابن َام ،أهل مرو يطلَبون الصااااُّ

 . (5)احلهم على ستِ ني أل  َرهمص :وقال اخر ،ألهي أل   

نة فصاااحله أهلها على أربعم ،فحاصاارهم ،سااار األَن  بن قيٍ إىل بلخ -و 
يأخذ لوهو أسااايد بن املتشااامِ ٍ ؛  ،واساااتعمل ابن عمِ ه ،، فرضاااي منهم بذلكأل   

 . (6)منهم ما صاحلوه عليه

                                                           
 ( . 103المصدر السابق نفسه ، ص )  (1)
 ( . 5/246تاريخ الطبري )  (2)
 ( . 5/255المصدر السَّابق نفسه )  (3)
 ( . 5/261المصدر السَّابق نفسه )  (4)
 ( . 5/261المصدر السَّابق نفسه )  (5)
 ( . 5/318لسَّابق نفسه ) المصدر ا (6)



176 
 

 :ألهل جنران )ملسو هيلع هللا ىلص(بن عفَّان ينفِّذ كتاب الرَّسول عثمان -3

رتطوها واشاااااا ،   اشاااااارتطها عليهمقد أقرَّ أهل جنران على شاااااارو  )ملسو هيلع هللا ىلص(كان النَّب  
رو  ،، وكتب هلم بذلك كتاابمل هم ْ هذه الشااُّ ، دارهاومق ،ومنها َفعهم ا زية ،يوضااِ 

رو هب فكتب هلم أبو بكر رضااي هللا عنه كتاابمل  )ملسو هيلع هللا ىلص(مثَّ جاؤوا بعد الرَّسااول  ،ذه الشااُّ
م وكان عمر قد أجاله ،مثَّ جاؤوا من بعد أن اساااااااااُتخل  عمر رضاااااااااي هللا عنه إليه

م  وكتب هل ،وأسكنهم بنجران العراق ؛ ألنَّه خافهم على املسلمني ،عن جنران اليمن
 . (1)كتاابمل 

فلمَّا قَبض عمر رضااي هللا عنه واسااتخل  عثمان بن عهَّان رضااي هللا عنه أ وه 
) بسااااااااااااام هللا  :فكتب هلم إىل الوليد بن عقَبة وهو عامله الكتاب التَّايل ،نةإىل املدي

يم . من عَبد هللا عثمان أمري املؤمنني إىل الوليد بن عقَبة سااااااااااااااال  هللا  ،الرََّمن الَر
 ،عاقبوال ،أمَّا بعد ؛ فإنَّ األسااااااااااااااق  ،فإن ِ أَمد هللا ال ذي َل إله إَل هو ،عليك

وقد  ،وأرون شاااااار  عمر هلم ،فشااااااكوا إيلَّ  ،أ ون ،راقوسااااااراِ أهل جنران ال ذين ابلع
 ،وإن ِ قد خهَّهت عنهم ثالثني َلَّةمل من جزيتهم ،علمت ما أصااااااهبم من املسااااالمني
 صااادَّق عليهم  وإن ِ وفَّيت هلم بكلِ  أرضاااهم ال يت ،و ركتها لوجه هللا  عاىل جلَّ ثناؤه
م أقوا  هلم ذمَّ  فاستوِص هبم خريامل . ،عمر عقىب مكان أرضهم ابليمن وكانت  ،ةٌ فإهنَّ

وإذا قرأ   ،يهافأوفهم ما ف ،وانظر صاااااااحيهةمل كان عمر كتَبها له ،بيين وبينهم معرفةٌ 
َها عليهم والسَّ  من شعَبان سنة  . وكان ذلك يف النِ ص  (2)ال  (صحيهتهم ؛ فاَر

 . (3)سَبع  وعشرين
                                                           

 ( . 5/307المصدر السَّابق نفسه )  (1)
 ( . 74الخراج ، ألبي يوسف ، ص)  (2)
 المصدر السَّابق نفسه . (3)
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 :وممَّا سبق يتَّضح

ضااااي وعهد صاااااََبيه ر  )ملسو هيلع هللا ىلص(د الرَّسااااولأنَّ عثمان رضااااي هللا عنه أو  بعه -أ 
قد وهو أنَّ من ع ،هللا عنهما من بعده وأنَّ ذلك ينَبع من مَبدأ عا    يف اإلسااااااااااااااال 

 أو وعد وعدامل ؛ أو  به . ،أو عهد عهدامل  ،عقدامل 

مله وطلب من عا ،وو َّ هلم بكلِ  أرضااااااااااااااهم ،خه  عثمان عنهم ا زية -ب 
توصااي هبم كتاب عمر رضااي هللا عنه وأن يساا  الوليد بن عقَبة أن يويف ِ هلم دا وَر يف

م أقواٌ  هلم ذمَّةٌ خريامل؛   .(1)ألهنَّ

 :أهل الكتاب يف ذمَّة املسلمني ما داموا يؤدُّون اجلزية -4

وكان قد مجع من القرى أثناء  ،بعد انتصاااااااار عمرو بن العاص يف اإلساااااااكندرية
 :قالواف ،نقض فجاءه أهل  لك القرى ُمَّن ال يكن ،احلرب ما أصاااااااااااب أهل القرى

 ،اعناالرُّو  ( وأخذوا مت :وقد مرَّ علينا هؤَلء اللُّصااوص ) أي ،قد كنَّا على صاالحنا
وابَّنا وأقاموا  ،فرََّ عليهم عمرو ما كان هلم من متاع عرفوه ،وهو قا م بني يديك ،َو

 قا ل  كان لنا أن  ،ما َلَّ لك ما صااااااانعت بنا :عليه الَبيِ نة . وقال بعضاااااااهم لعمرو
ا من نقضألانَّ يف ذمَّتك ؛ وال ننقض فأ عنَّا ! فانظر كي  كان  (2)فأبعده هللا ،مَّ

كوا هبا ابلرًَّم من  ،وهي َمايتهم نظري ما يدفعون ،نظا  ا زية ير ِ ب َقوقامل  سااااااااااااااَّ
فاع عن الَبالَ مع املساااااااااالمني م َل يشاااااااااارتكون يف الدِ  ا يدفعوهنا ن ،أهنَّ ظري َقوق  وإمنَّ

 ُّ َو ،ومن هذه احلقوق َ ُّ احلماية ،ولة اإلسااااااااااااااالميَّةحيصاااااااااااااالون عليها من الدَّ 

                                                           
ياسة الماليَّة لعثمان بن عفان رضي هللا عنه ، ص )  (1)  ( . 105الس ِّ
 ( . 105المصدر السَّابق نفسه ، ص )  (2)
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 . (1)ورََّ إليهم أمواهلم ،قوقوقد أقرَّهم عمرو بن العاص على هذه احل ،الر ِعاية

 :مشاركة أهل الذِّمَّة يف األعباء العامَّة يف عهد عثمان -5

ا يتَّصااال ُمَّ  وُمَّا يذكر بشاااأن فتْ اإلساااكندريَّة الثَّان يف خالفة عثمان بن عهَّان
: قالف ،( قد  على عمرو بن العاص وكان امسه ) طلما ،أنَّ صاَب إخنا :اب زية

كن  وهو يشااااااااااااري إىل ر  ،فقال عمرو فيصاااااااااااارب هلا ؟ ،ى أَدان من ا زيةأخربان ما عل
ا أنتم خزاناٌة لناا إْن كثر عليناا :كنيساااااااااااااااة   ناَّا خههناا وإن ُخهِ   ع ،مكثَّران عليك  ،إمناَّ

فأي  ،رفهزمهم هللا وأس ،فقد  هبم ،فخرج إىل الرُّو  ،ب إخنا، فغضب صاَعنكم
 ،به سااااااااوَّره : إنَّ عمرامل ملَّا أيَل ! وقيل :اقتله . فقال :اُفقال له النَّ  ،به إىل عمرو

.  زيةفرضااااااااااااي أبَاء ا ا تنا دثل هؤَلء . :وقال له ،وكساااااااااااااه برنٍ أرجوان ،و وَّجه
قتلااااات  :لين، وقااااااللو أ يتاااااه لقت :قاااااال: لو أ يااااات ملاااااك الرُّو  . ففقيااااال لطلماااااا

 .(2)أصحايب

ا أنتم خزانٌة لنا :وعندما حنلِ ل قول عمرو بن العاص كثَّران   إن كثر علينا ؛ ،إمنَّ
ياساااة ا ،خهَّهنا عنكم ،وإن ُخهِ   عنَّا ،عليكم ملاليَّة يف نساااتنت  بعض املَباَأى للساااِ 

 :منها ،عهد عثمان ابلنِ سَبة لغري املسلمني

فهم  ،لذمَّة يسااااااااااااامهون يف بيت مال املساااااااااااالمني دا يؤَُّونه من جزيةأهل ا -أ 
 .ينة جزية  ه حيصل منها بيت املال على نصيَبه يف أمواهلم على ،خزانة لَبيت املال

مَّة يتحدََّ يف ظل ِ  -ب  امللقاِ على  األعَباء أنَّ هذا النَّصيب يف أموال أهل الذِ 
                                                           

 ( . 106ص ) المصدر السَّابق نفسه ،  (1)
 ( . 106المصدر السَّابق نفسه ، ص )  (2)
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خهَّت  ،وإن خ َّ هذا العبء ،مة ا زية، فإن كرب هذا العبء ؛ ار هعت قيالدَّولة
 قيمة ا زية .

َبث  من واخنهاضاااامل مع أعَباء احلكم ين ،هذا التحوُّل يف قيمة ا زية ار هاعامل  -ج 
ى قدر حبيث يسااااااااااااهم كل  عل ،مَبدأ املشااااااااااااركة املاليَّة من مواطين الدَّولة يف األعَباء

َيع األعَباء أوصاااى هبا الرَّساااول  الوصااااَي ال يت ويف ظل ِ  ،طاقته ودا حيقِ   العدالة يف  و
مَّة عامَّةحبسن مع )ملسو هيلع هللا ىلص(الكرمي  . (1)املة أهل الذِ 

 :اإليرادات العامَّة من الراج والعشور يف عهد عثمان :خامساا 

 :الراج -1

ا  اإلساااااال  يف عهد عثمان بن عهَّان رضاااااي هللا عنه ونت  عن  ،امتدَّ  فتَو
ااااا  أن َخلاااات األر  الز ِراع َِ الاااادَّولااااة هااااذه الهتَو ااااة يف َو ة للَبالَ املهتَو يااااَّ

قى عليها أهلها وأب ،وكان عمر رضي هللا عنه قد اعتربها فينامل للمسلمني ،اإلسالميَّة
راج ويؤَُّون عنهاااا خ ،يزرعوهناااا ،من أهااال الكتااااب الااا ذين اثروا اإلبقااااء على َينهم

َيَِ إير  ،األر  لَبيت مال املساااااااالمني   اَاوقد ساااااااااهم خراج هذه األراضااااااااي يف 
ا  اإلساااااابيت املال يف عهد عثمان رضااااااي هللا عنه بسااااااَبب امتداَ اله الميَّة يف تَو

 .(2)عصره

 

                                                           
 ( . 102فتوح مصر وأخبارها ، ص )  (1)
ياسة الماليَّة لعثمان بن عفان رضي هللا عنه ، ص )  (2)  ( . 107الس ِّ
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 :عشور التِّّجارة -2

، راألسٍ والقواعد ال يت وضعها عم استقر نظا  العشور يف عهد الهاروق على
اَا  بيت املال أن إير  :ويف عهد عثمان بن عهَّان يَبدو بصهة  عامَّة   ،رضي هللا عنه

ا  َا َ  من عشااور التِ جاِر ؛ ونتيجة لزَيَِ رقعة الدَّولة اإلسااالميَّة بسااَبب الهتَو
َاَ ا ،ونتيجااةمل لزَيَِ الثَّروا  لاادى الَبعض ،ال يت  ااَّت يف عهااده را ياَّة ُمااَّا  لقوَِّ الشااااااااااااااِ 

نوا  األوىل يف عهد عثمان بن عهَّ  ؛ ال يت ا َّسمت  انبصهة  عامَّة  خصوصامل يف السَّ
لع ،ابَلسااااااااتقرار را ية  زيد الطَّلب على السااااااااِ  َيَِ القوَِّ الشااااااااِ  َيَ ،و ِ الطَّلب على و

لع  دعو إىل  نشااي؛ اسااترياَها وفَّر  شاارو  جاِر مَّت  وخضااوعها لعشااور الت ِ  ،السااِ 
َيَِ َصيلة عشور التِ جاِر يف عهد عثمان اإلخضاع ََّ  إىل  ، ومن العوامل ال يت أ

َيَِ َصااااوار ه ،ابن عهَّان ار هاع األسااااعار لع يؤَِ ي ابلتايل إىل  يلة اع أسااااعار السااااِ 
ا ضاااااريَبٌة قيميَّةٌ  لعة ؤخذ بنساااااَبة  معيَّنة على قي ،عشاااااور التِ جاِر منها ؛ ألهنَّ  ،مة الساااااِ 

 . (1)ةمل  ؤخذ من نوع السِ لعةوليست نوعيَّ 

 :سياسة عثمان بن عفَّان يف إقطاع األرض :سادساا 

ياساااااة النََّبويَّة يف إقطمضاااااى أبو بكر  رضاااااي هللا عنه يف  طَبي   اع األراضاااااي الساااااِ 
 ، ما بني ا رفااتمل فقد أقطع الزُّبري بن العوَّا  أرضاااااامل مو  ،للنَّاُ طلَبامل َلساااااتصاااااالَها

وأراَا  ،(3)مة ) قرية كانت ابليمامة (وأقطع جُمَّاعة بن مراِر احلنهيَّ اخلضاااار  ،(2)وقناِ
كما أراَ   ،عمر رضااااااي هللا عنهمثَّ عدل عن ذلك َلعرتا   ،إقطاع الز ِبرقان بن بدر

                                                           
 ( . 113المصدر السابق نفسه ص )  (1)
ياسة الماليَّة لعثمان بن عفان رضي هللا عنه ، ص )  (2)  ( . 123الس ِّ
 ( . 3/104الطَّبقات الكبرى ، البن سعد )  (3)
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واألقرع بن َابٍ التَّميمي أرضاااااامل ساااااَبخةمل ) ليٍ  ،إقطاع عيينة بن َصااااان الهزاري
مثَّ عدل عن ذلك أخذامل برأي عمر رضي  ،وَل منهعٌة ( أراَ استصالَها ،فيها كأل

ان ك  )ملسو هيلع هللا ىلص() إن رسااااااااااااااول هللا :هللا عنه يف عد  احلاجة لتأليههما على اإلسااااااااااااااال 
 ،فاذهَبا ، قد أعزَّ اإلسال -عزَّ وجلَّ  -وإنَّ هللا  ،إلسال  يومنذ ذليلٌ وا ،يتألَّهُكما

أنَّ اعرتا  عمر ليٍ على مَبااادأ اإلقطااااع  :ومن الواضااااااااااااااْ ،فااااجهااادا جهااادكماااا
 ، َل يرى أتليههم على اإلساااال ،بل على أشاااخاص  بعينهم ،َلساااتصاااالح األراضاااي

ع عمر رضاااااي هللا عنه يف إقطاع األر  لغر  اساااااتصااااا  على الَها جرَيمل وقد  وساااااَّ
ياسااة النََّبوية فقد أعلن  ) َي أيُّها الناُ ! من أَيا أرضااامل مضااى أبو بكر  رضااي :السااِ 

ياساااة النََّبويَّة يف إقطاع األراضاااي للنَّاُ طلَبامل َلساااتصاااالَه  ،اهللا عنه يف  طَبي  الساااِ 
اعة بن ، وأقطع جُمَّ (1)وقناِ ، رففقد أقطع الزُّبري بن العوَّا  أرضااااااااااااااامل موااتمل ما بني ا

 ، مثَّ الز ِبرقان بن بدروأراَا إقطاع  ،(2)مة ) قرية كانت ابليمامة(مراِر احلنهيَّ اخلضاااااار 
كما أراَ إقطاع عيينة بن َصااااااااااان   ،عدل عن ذلك َلعرتا  عمر رضاااااااااااي هللا عنه

َل منهعٌة ( و  ،واألقرع بن َابٍ التَّميمي أرضااااااااامل سااااااااَبخةمل ) ليٍ فيها كأل ،الهزاري
عدل عن ذلك أخذامل برأي عمر رضاااااااااااي هللا عنه يف عد   مثَّ  ،أراَ اساااااااااااتصاااااااااااالَها

سااااااال  واإل ،كان يتألَّهُكما  )ملسو هيلع هللا ىلص() إن رسااااااول هللا :احلاجة لتأليههما على اإلسااااااال 
 ،هدكمافاجهدا ج ،فاذهَبا ،قد أعزَّ اإلسااااااااال  -عزَّ وجلَّ  -وإنَّ هللا  ،يومنذ ذليلٌ 
بل  ،ح األراضاايأنَّ اعرتا  عمر ليٍ على مَبدأ اإلقطاع َلسااتصااال :ومن الواضااْ

ع عمر رضااااي ،َل يرى أتليههم على اإلسااااال  ،على أشااااخاص  بعينهم هللا  وقد  وسااااَّ
ياسااااة النََّبوية فقد أعلن  :عنه يف إقطاع األر  لغر  اسااااتصااااالَها جرَيمل على السااااِ 

                                                           
اشدة ، للعمري ، ص)  (1)  ( . 220عصر الخالفة الرَّ
 ( . 3/104الطَّبقات الكبرى ، البن سعد )  (2)
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. وهناك ااثٌر ضاااعيهٌة  ؤكِ د انتزاع  (1)ي له ()َي أيُّها الناُ ! من أَيا أرضاااامل ميتامل فه
وحتدِ َ روايٌة  ،(2)عة إذا ال يتمَّ اسااااتصااااالَها عنه ملكية األر  املقطعمر رضااااي هللا

 وقد ثَبت إقطاع عمر رضاااااي هللا ،ضاااااعيهٌة لذلك ثالث سااااانوا  من اتريخ اإلقطاع
، ولعليِ  بن عهاأر  العقي  مجي وللزُّبري بن العوَّا  ،عنه خلوا  بن جَبري أرضاااااامل موااتمل 

 عنه صااااادقةمل هللا فأوقهها علي  رضاااااي ،اء الغزيرفتدفَّ  فيها امل ،أيب طالب  أر  ينَبع
ع يف اإلقطاع ،(3)على الهقراء  ،وملا  وىلَّ عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه اخلالفة ؛  وسااااااااااااااَّ

ة ةمل يف املناط  املهتَو فصااااار   ،َيث  رك عدٌَ من املالك أراضاااايهم فار ِين ،وخاصااااَّ
وفامل من ها خعنه منفأقطع عثمان رضااااااااااااي هللا  ،صااااااااااااوايف  قو  الدَّولة ابسااااااااااااتثمارها

واَ أيضاااااامل  :، ولكن اإلما  أَمد يرى(4)بوارها  :وُمَّا َل شاااااكَّ فيه ،أنَّه أقطع من الساااااَّ
واَ . وعلى أيَّة َال فإنَّ اإلقطاع من  وايف قد يقع كثرٌي منها يف أر  السااااااَّ أنَّ الصااااااَّ

َرهم ( سنوَي مل يف خالفة عمر  9000الصَّوايف رفع ًلَّتها من  سعة اَلف َرهم ) 
َرهم ( يف خالفة عثمان  00000050هللا عنه إىل مخسني مليون َرهم )  رضي

 ُمَّا يدلُّ على جناح سياسته يف إَاِر الصَّوايف . ،رضي هللا عنه

ومعظمهم  ،رضااااي هللا عنه ،و ذكر املصاااااَر قا مةمل أبمساء ال ذين أقطعهم عثمان
وهي  ،هةٌ نه ضاااااعيومعظم الرِ واَي  يف إقطاع عثمان رضاااااي هللا ع ،ليساااااوا من قريش  

 :وهم ،ومن املهيذ ذكر أمساء املقطَعني ،اب ملة  ثَبت  وسُّعه يف اإلقطاع

 . ) َعَبد هللا بن مسعَو اهلذيلُّ ) أر  بني هنري بيل وبني السَّوا 
                                                           

اشدة ، للعمري ، ص)  (1)  ( . 220عصر الخالفة الرَّ
 ( . 221المصدر السَّابق نفسه ، ص )  (2)
 المصدر السَّابق نفسه . (3)
اشدة ، للعمري ، ص) عصر  (4)  ( . 222الخالفة الرَّ
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 . ) عمَّار بن َيسر العنسيُّ ) أستينيا 
  قرية ابلسَّواَ ( . -خَبَّاب بن األر  التَّميميُّ ) صعنىب 
 اء عديُّ بن َام  (  قريٌة من قرى بغداَ على هنر عَبٍ - الطَّا يُّ ) الرََّو
 . ) سعُد بن أيب وقاص الزُّهريُّ القرشيُّ ) قرية هرمز بربِ  فاُر 
 .  الزُّبري بن العوَّا 
 . َيد الكلب  أسامة بن 
 . َُّيد العدويُّ القرشي  سعيد بن 
 . )  جرير بن عَبد هللا الَبجليُّ ) أر  على شاطأى الهرا 
 بن هَبَّار .ا 
 . طلحة بن عَبيد هللا التَّميمي القرشيُّ ) النشاستَبْ ( ضيعة ابلكوفة 
 . ) َراِر ابلكوفة  وا ل بن َجر احلضرميُّ ) أر   وايل قرية 
 . ) خالد بن عرفطة القضاعيُّ ) أر  عند َمَّا  أعني ابلكوفة 
  ( موضع بني الكوفة والقاَسيَّة -األشعث بن قيٍ الكنديُّ ) طيزانابذ . 
 . ) أبو مربد احلنهيُّ ) أر  ابألهواَ على هنر  ريي 
 . ) انفع بن احلارث بن كلدِ الثَّقهي ) قطيعة بش؛ِ  عثمان ابلَبصِر 
 . ) أبو موسى األشعريُّ ) قطيعة حبمَّا  عمِر 
 . ) عثمان بن أيب العاص الثَّقهيُّ ) ش؛ عثمان ابلَبصِر 

ي وأقطعها عثمان رضااا ،ها موااتمل ويَبدو أنَّ جالء أهل هذه األراضاااي عنها صاااريَّ 
ا  ،إلَيا ها هللا عنه  ،ويَبدو أنَّ معاوية بن أيب سااهيان أقطع قطا ع يف سااواَل الشااَّ
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 روكاذلاك أقطع قطاا ع أبنطااكياة أبم ،لتعمريهاا، وإعاداَهاا ملواجهاة هجماا  الرُّو 
ا إقطااااعاااه فااادك ملروان بن احلكم فلم يعرف من ( 1)وأخرى بقااااليقال ،عثماااان ، وأماااَّ

 .(2)ن هو معاوية بن أيب سهيانإنَّ ال ذي أقطع فدك ملروا :وقيل ،ري   صحيحة  ط

َيَِ مواَر بيت مال املسلمني  إن سياسة عثمان يف إقطاع األراضي ساهم يف 
روع وقد جنْ مشاااااااااااااا ،دا يؤَِ يه ا ميع من َكاِ  على أمواهلم إذا  وافر  شااااااااااااااروطها

َيَِ إيراَ  ة يف العر عثمان يف إقطاع األر  ؛ بدليل  اق الدَّولة من أمالكها اخلاصااااااَّ
َرهم  يف عهااد  000900إْذ بلغااات مخسااااااااااااااني أل  أل  َرهم  بعاااد أن كاااانااات 

 .(3)الهاروق

 :سياسة عثمان يف محى األرض :سابعاا 

صاااات لرعي اإلبل اسااااتمرَّ   وقد ،واخليل ال يت  لكها الدَّولة ،وهي أرا   خصااااِ 
وعمر رضااااااااااااااي هللا عنهماااا َياااث كاااان  ،َمااااياااة واَي النَّقيع يف خالفاااة أيب بكر  

  40ااااااااااب املدينة بويَبدأ جنو  ،وطوله  انون كيلو مرتامل  ،(4)قد َماه للخيل )ملسو هيلع هللا ىلص(لنَّب  ا
وقد كثر  املناط  ا ميَّة يف خالفة عمر رضااااااااااااااي هللا عنه لكثِر ما  ،(5)كيلو مرتامل 

 ،َعم الزَّكاِنومن ذلك َمى الرَّبذِ ل ،واخليل املعدَِّ للجهاَ ، لكه الدَّولة من اإلبل
ماح ألصااااحاب اإلبل ال ،وعنيَّ عليه موَله هينَّ  عي فيه َون قليلة ابلرَّ وأوصاااااه ابلسااااَّ

م اَتجاجهم على ذلكاألًنياء  :قد أجاهبمف ،، وَمى أرضاااااااامل يف ََير بين ثعلَبة ًر
                                                           

 ( . 223المصدر السَّابق نفسه ، ص )  (1)
 ( . 224المصدر السَّابق نفسه ، ص )  (2)
 ( . 225المصدر السَّابق نفسه ، ص )  (3)
ياسة الماليَّة لعثمان بن عفان رضي هللا عنه ، ص )  (4)  ( . 118الس ِّ
 ( . 2/595 صحيح سنن أبي داود لأللباني ) (5)
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 .(1) حتمى لنَاَعم مال هللاالَبالَُ بالَ هللا

َََي ،الدَّولةوهن  عثمان هن  من سَبقه يف احلمى بسَبب ا ِ ساع  ا  وا َ الهتَو
لى هذا فإنَّ وع ،وقد اقتصاار يف احلمى على صاادقا  املساالمني حلمايتها ،يف عهده

َاَ  الرَّعيَّة، وإذا جاَ أصاااله للحاجة إليه؛  َاَ يف احلمى ملَّا  عثمان رضاااي هللا عنه 
 .(2)  الز َيَِ لزَيَِ احلاجةجاَ 

مان فإنَّ عث ،عليهم أٌَد ذلكوملا كان أبو بكر وعمر قد َميا َون أن ينكر 
دقة ع احلمى لكثِر إبل الصااااااَّ ة وكثِر اخلصااااااوما  بني رعاِ ماشااااااي ،وماشاااااايتها ،وسااااااَّ

وعثمااان يف  ،وعمر ،باال مااا فعلااه أبو بكر ،(3)فال اعرتا  على فعلااه ،دقااةالصاااااااااااااااَّ 
حابة ، (4)إمجاعامل  ويعترب ذلك ،كرٌ فلم ينكر عليهم من ،احلمى قد اشااااااااُتهر بني الصااااااااَّ

 .(5)مجاع ابن قدامةقد َكى اإلو 

 :أنواع النفقات العامَّة يف عهد عثمان :اثمناا 

 :نفقات الليفة -1

د كان فق ،كان عثمان رضااااااي هللا عنه َل أيخذ من بيت مال املساااااالمني شااااااينامل 
له من ماله َمْن َو وَ  ،فكان ينه  على أهله ،أكثر قريش ماَلمل وأجدَّهم يف التِ جاِر

 .اخلاص ِ 

                                                           
اشدة ، ص)  (1)  ( . 226،  225عصر الخالفة الرَّ
 ( واألثر صحيٌح . 3/326الطَّبقات )  (2)
ِّ ، د . مصطفى حلمي ، ص)  (3)  ( . 78نظام الخالفة في الفكر اإلسالمي 
 المصدر السَّابق نفسه . (4)
 ( . 169نظام األراضي في صدر الدَّولة اإلسالميَّة ، ص)  (5)
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 :ة من بيت املالصرف مرتبات الول -2

مةمل إىل وَلَي   ،يف عهد عثمان رضااااااي هللا عنه كانت الدَّولة اإلسااااااالميَّة مقسااااااَّ
ويدير شااااااااااااااؤون  ،أيخذ مر ََّبه من بيت املال ،وكان على كلِ  وَلية وال  يعيِ نه اخلليهة

ريعة اإلسااااااااالميَّة لى بيت وإذا ال يعنيِ  اخلليهة ُمثِ المل له ع ،الوَلية طَبقامل ألَكا  الشااااااااَّ
 ،فإنَّه يدخل يف اختصااااااااص الوايل اإلشاااااااراف على جَباية مواَر الوَلية ،مال الوَلية

والها ض  ،ينه  منها على شاااااااؤون الوَلية ،وعشاااااااور التِ جاِر ،واخلراج ،ا زية :وهي
 ،اء الوَليةأمَّا الزَّكاِ ال يت حتصاااال من أًني ،يرسااااله إىل بيت مال املساااالمني يف املدينة

 . (1)فكانت  صرف على فقرا هم

 :اإلنفاق من بيت املال على مرتبات اجلند -3

كان بيت املال يدفع مر َبا  للجند عالِو على ما حيصااالون عليه من نصااايب 
فمثالمل  ،وكان جند كل وَلية حيصلون على مر َباهتم من بيت مال الوَلية ،يف الغنا م

لكتاب اابلنسَبة  ند مصر كتب عثمان بن عهَّان إىل عَبد هللا بن سعد وايل مصر 
ان هم قد علمت كي  ك :التايل لصااااااااارف مر َبا  ا ند املرابطني يف اإلساااااااااكندرية
تها مث فألز  اإلسااااكندرية رابط ،أمري املؤمنني ابإلسااااكندرية وقد نقضاااات الرو  مر ني

َاقهم و   . (2)أعقب بينهم يف كل ستة أشهرأجر عليهم أر

 :اإلنفاق العام على احلجِّّ من بيت املال -4

 ،العا ُّ على احل ِ  يف عهد عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه من بيت املالكان اإلنهاق 
                                                           

 ( . 5/581ي ) المغن (1)
ياسة الماليَّة لعثمان بن عفان رضي هللا عنه ، ص )  (2)  ( . 130الس ِّ
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 . (1)اٌب من كتَّان من نسي  مصروكانت كسِو الكعَبة من القَباطيِ  وهي ثي

 :متويل إعادة بناء املسجد النَّبويِّّ من بيت املال -5

ان أوَّل مااااا  وىل اخلالفااااة أن يزيااااد يف مسااااااااااااااجااااد  ُُ عثمااااان بن عهااااَّ ا كلَّم النااااَّ
َيَِ  ،؛ إْذ كان يضي  ابلنَّاُ يف صالِ ا معة بسَبب امتداَ الهتْ)ملسو هيلع هللا ىلص(الرَّسول و

َيَمل عظيمة هد   ىفأمجعوا عل ،فاساااااااااااتشاااااااااااار عثمان أهل الرَّأي ،ساااااااااااكَّان املدينة 
فحمد  ،املنرب مثَّ صاااااعد ،، فصااااالَّى عثمان الظُّهر ابلنَّاُو وسااااايعه ،وبنا ه ،املساااااجد

ول مسااااااااااااااجد رساااااااااااااا ناُ ! إن ِ قد أَر  أن أهد أيُّها الَّ  :مثَّ قال ،وأثو عليه ،هللا
َيد فيه ،)ملسو هيلع هللا ىلص(هللا بو  ،دامل من بو مساااج»  :، وأشاااهد أن ِ مسعت رساااول هللا يقولوأ
و قدَّمين عمر بن  ،وإماٌ  سااااااااااااااَبقين ،وكان يل فيه ساااااااااااااال ٌ  (2)« له بيتامل يف ا نَّةهللا

َاَ فيه  ،اخلطَّاب  ،هللا سولوقد شاور  أهل الرَّأي من أصحاب ر  ،وبناه ،كان قد 
ع ،فحساااااااااااااان النَّاُ يومنذ  ذلك ،و وساااااااااااااايعه ،وبنا ه ،فأمجعوا على هدمه  ،وا لهَو

 . (3)وابشر ذلك بنهسه ،لعمَّالفدعا ا ،فأصَبْ

 :متويل توسعة املسجد احلرام من بيت املال -6

 وليٍ َوهلا إَل فناء ضاااااااايِ ٌ  يصاااااااالِ ي ،قا مة )ملسو هيلع هللا ىلص(كانت الكعَبة أَيَّ  الرَّسااااااااول
فاشرتى  ،ويف عهد عمر وسَّع املسجد ،كذلك يف خالفة أيب بكر    وظلَّ  ،النَّاُ فيه

، ري  وأَاطها  دار  قصااااااااااااا ، احلرا وأَخلها يف بيت هللا ،وهدمها ،َورامل َول الكعَبة
وذلك ألنَّ املسجد كان قد ضاق ابحلجَّاج ال ذين أي ون  ،وأَخل إانِر املسجد ليالمل 
                                                           

 ( . 140المصدر السَّابق نفسه ، ص )  (1)
 ( . 141،  140المصدر السَّابق نفسه ، ص )  (2)
 ( إسناده صحيٌح . 434المسند رقم )  (3)
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ا  اإل  َخل النَّاُ يف َين هللاو  ،ساااااااااااال ألَاء فريضاااااااااااة احل ِ  بعد أن امتدَّ  فتَو
وأضاااااااف  ،، فلمَّا ضاااااااق املسااااااجد اثنيةمل يف عهد عثمان ؛ اَتذى دثل عمرأفواجامل 

جل كما فعل لرَّ وأَاطها  دار  قصاااااري  َل ير هع إىل قامة ا ،إىل الكعَبة َورامل اشااااارتاها
 . (1)عمر من قَبل

ت مااال بياا ينهقون عليهااا منو  ،كمااا كااان الوَلِ يَبنون املسااااااااااااااااجااد يف وَليتهم
يف  يف إصطخرومسجد  ،، كما َدث عند بناء مسجد الرََّمة ابإلسكندريةالوَلية

ا  املشرق  . (2)فتَو

 :اإلنفاق على إنشاء أوَّل أسطول  حبريّ   - 7

عهد  يف اإلسااااال  يف ساااااهم بيت مال املساااالمني يف إنشاااااء أوَّل أسااااطول حبري   
ا  اإلساااااعثمان  عند ىلالميَّة ِبذن هللا  عا، وسااااايأي َور هذا األساااااطول يف الهتَو

ا   . (3)َديثنا عن الهتَو

 :اإلنفاق على حتويل السَّاحل من الشُّعيبة إىل جدَّة - 8

يف ساااانة ساااات   وعشاااارين هجريَّة  كلَّم أهل مكَّة عثمان رضااااي هللا عنه أن حيوَّل 
عيَبة اَل من الشُّ وهي  ا اليو إىل ساَله ،وهي ساَل مكَّة قدميامل يف ا اهليَّة ،السَّ
ة  وأمر بتحوياال ،هاااورأى موضااااااااااااااع ،فخرج عثمااان إىل جاادَِّ ،جاادَِّ لقرهبااا من مكااَّ

اَل إليها خل الَبحرالسااااااااااااااَّ  :عهوقال ملن م ،إنَّه مَباركٌ  :وقال ،واًتساااااااااااااال فيه ،، َو

                                                           
 ( . 5/267( . وتاريخ الطبري )  7/60البداية والنهاية )  (1)
د رضا ، ص)  5/250تاريخ الطبري )  (2)  ( . 25( . وذو النُّورين ، محمَّ
ياسة الماليَّة لعثمان بن عفان رضي هللا عنه ، ص )  (3)  ( . 148،  147الس ِّ
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ي  جدَِّ من طر مثَّ خرج من  ،وَل يدخل أَد إَل دنزر   ،اَخلوا الَبحر لالًتسااااااااااااااال
عيَبة يف ذلك الزَّمان، و رك النَّاُ ساااعساااهان إىل املدينة تمرَّ  جدِ واسااا ،اَل الشاااُّ

 . (1)إىل اَلن ملكَّة املشرَّفةبندرامل 

 :متويل حفر الابر من بيت مال املسلمني -9

رب  ومن األعمال ال يت موَّهلا بيت مال املساااالمني يف عهد عثمان َهر بنر  للشااااُّ
سنة ثالثني  يف وهي على ميلني من املدينة وكان ذلك ،و سمى بنر أريٍ ،ابملدينة
دث أن قعد عثمان على رأُ الَبنر ،هجري ة وكان أبصااااااااااااَبعه خام رسااااااااااااول هللا  ،َو

وا ما فيها من املاء و  ،فطلَبوه يف الَبنر ،فوقع يف الَبنر ،فانساااااالَّ اخلام من أصااااااَبعه نَز
 ،شااااااااااااااديدامل  واًتمَّ لذلك ًم امل  ،فجعل فيه ماَلمل عظيمامل ملن جاء به ،فلم يقدروا عليه
ة  على مثالالعثور على اخلام صنع خا فلمَّا ينٍ من  ، وشَبهه هامل اخر مثله من فضَّ

مَّا قتل ذهب اخلام فل ،ونقش عليه ) حممَّد رسول هللا ( فجعله يف أصَبعه ََّتَّ قتل
 . (2)فلم يُْدَر من أخذه ،من يده

 :اإلنفاق على املؤذِّّنني من بيت املال - 10

َق امل ما  قال اإل ،ؤذنني من بيت املالكان عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه أوَّل من ر
افعيُّ  َق املؤذِ نني إ :الشاااااَّ وقد جعل عثمان  ،(3)ما  هدى عثمان بن عهَّان () قد أر

 . (4)وَل يستأجر استنجارامل  ،ةمل رضي هللا عنه على األذان جعال

                                                           
 ( . 148المصدر السَّابق نفسه ، ص )  (1)
د رضا ، ص )  (2)  ( . 26ذو النُّورين عثمان بن عف ان ، محمَّ
 ( . 5/284( . وتاريخ الطبري )  7/161نهاية )البداية وال (3)
 ( . 14موسوعة فقه عثمان بن عفَّان ، ص)  (4)
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 :متويل أهداف اإلسالم العليا -11

ا س :اليتَّضْ من َراسة النَّهقا  العامَّة السَّابقة من بيت امل امهت يف  ويل أهنَّ
 ،فضاااااااااااااالمل عن اإلنهاق العا ِ  على إَاِر الدَّولة ،األهداف العليا للدَّولة اإلساااااااااااااالميَّة

مثَّ اإلنهاق على نشر اإلسال  كي  كون كلمة هللا هي العليا . ومَّ  ،ومصا  الرَّعية
و  هللا ابإلنهاق بي كما مَّ  عمري  ، ويل إنشاء أوَّل أسطول  حبري   للدولة اإلسالميَّة

ديدها ،إقامة املسااااجدعلى  َق ،َو وعمَّال  ،وا ند ،والقضااااِ ،والوَلِ ،املؤذِ نني ور
ال  احل   إىل بيت هللا احلرا ، وكسااااااااااِو الكعَبة،   ،الدَّولة رف على َر كما مَّ الصااااااااااَّ

 ؛ وهي قَبلة اإلسال  واملسلمني، كما أنَّ بيت مال املسلمني قدَّ  أمواله حلهر اَلابر
 والرَّا ْ من مواطين الدَّولة اإلسالميَّة . ،ليشرب منها الغاَي

عيهة مَّ  ويل شاااارا ْ اجملتمع الضااااَّ  ،ومخٍ الغنا م ،ومن مصاااااَر الدَّولة كالزَّكاِ
وأبناء  ،ءومساااااندِ الغراب ،واليتامى ،واملساااااكني ،وهم الهقراء ،يف الدَّولة اإلسااااالميَّة

 .(1)وفكِ  الر ِقاب ،لسََّبيلا

 :استمرار نظام األعطيات يف عهد عثمان بن عفَّان رضي هللا عنه :اتسعاا 

اسااااتمرَّ نظا  األعطيا  يف عهد عثمان رضااااي هللا عنه كما كان يف عهد عمر 
ين أساااااسااااامل للعطاء ،بن اخلطَّاب رضااااي هللا عنه ابقة يف الدِ  وكتب  ،فقد اعتمد السااااَّ

ابقةفهضاااااااِ   :أمَّا بعد :بذلك لواليه على الكوفة بقوله ُمَّن فتْ  القدمةو  ،ل أهل الساااااااَّ
ونوا  ثاقلوا عن إَل أن يك ،، وليكن من نزهلا بساااااااااااااَبَبهم  َبعامل هلمهللا عليه  لك الَبالَ

                                                           
 المصدر السَّابق نفسه . (1)
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يعااااامل وأعطهم مج ،واَهظ لكاااال   منزلتااااه ،وقااااا  بااااه هؤَلء ،و ركوا القيااااا  بااااه ،احل  ِ 
 . (1)ة ابلنَّاُ هبا يصاب العدلفإنَّ املعرف ،بقسطهم من احل  ِ 

ني ا  اإلسااااااااالميَّة يف عهده َو ليَّة ُمَّا كثر  مواَر الدَّولة املا  ،ا َّسااااااااعت الهتَو
فانعكٍ ذلك بدوره  ،(2)عنه أن يتَّخذ له اخلزا ن أَى ابخلليهة عثمان رضاااااااااااااي هللا

َاق ا ند دقدار منة َرهم لكل   منهمعلى العطاء َاَ فهو أوَّل خ ،، فزاَ يف أر ليهة 
 . (3)لهاء من بعده يف الز َيَِبه اخلواسنَّ  ،النَّاُ يف العطاء

أيُّها الناُ ! اًدوا على  َي  :وشااااااااااااااهد  مناَي عثمان يناَي :قال احلساااااااااااااان
َاقٌ  :قال احلسن ،واًدوا على السَّمن والعسل ،، فيأخذون احلللكسو كم  ، َارٌَِّ أر
 ،هيوَُّ ماااا على األر  مؤمٌن خيااااف مؤمناااامل إَل  ،، وذاُ  بني  َسااااااااااااااناااةوخرٌي كثريٌ 
 .(4)وأيلهه ،هوينصر 

جراء فكااااان أيمر قاااااَ ااااه ِب واهتمَّ اخلليهااااة عثمااااان أبمر الثغور واملرابطااااة فيهااااا
َاق  .(5)ومضاعهته للجند املرابطني ،، والعطاءاألر

 :والقتصادية ،تدفُّق األموال على احلياة الجتماعيَّة :عاشراا 

ذ لااه ا ،وأاته املااال من كاالِ  وجااه ،يف عهااد عثمااان كثر اخلراج وأثَّر  ،زا نخلفاااَّتااَّ
دَّه مرَّ أنَّ ج ،فعن أيب إسااااااااااحاق ،واَلجتماعي ِ  ،ذلك بدوره يف األثر اَلقتصاااااااااااَي ِ 

                                                           
ياسة الماليَّة لعثمان بن عفان رضي هللا عنه ، ص )  (1)  ( . 150الس ِّ

 
 ( . 5/280تاريخ الطبري )  (2)
اهرة )  68 - 2/36اإلدارة العسكرية في الدَّولة اإلسالميَّة )  (3)  ( . 1/87( . والنُّجوم الزَّ
 ( . 5/245تاريخ الطبري )  (4)
وائد )  (5)  ( . 52( . وفصل الخطاب في مواقف األصحاب ، ص)  94،  9/93مجمع الزَّ
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د ق :قال ،معي كذا :كم معك من عيالك َي شاايخ ؟ ! قال  :فقال له ،على عثمان
 ،(1)منة ،وفرضاانا لعيالك منة -ألهامل ومخساامنة   :يعين -فرضاانا لك يف مخٍ عشااِر 

د بن هالل امل خل على أهنا كانت  د :َدَّثين أيب عن جدَّي :قال ،ديينوعن حممَّ
َي أمري  :ما يل َل أرى فالنة ؟ فقالت امرأ ه :فقال ألهله ،فافتقدها يومامل  ،عثمان

شاااااااااااااقيقة و  ،فأرسااااااااااااال إيلَّ خبمساااااااااااااني َرمهامل  :فقالت ،املؤمنني ! ولد  اللَّيلة ًالمامل 
رفعناه إىل  ،ذا مرَّ  به ساااانةٌ فإ ،وهذه كسااااو ه ،هذا عطاء ابنك :مثَّ قال ،ساااانَبالنيَّة

ع رضااااي هللا عنه على عيال أهل العوايل ابملدينة املن  ،(2)منة ، ِ يف القو وَّر كما وسااااَّ
ني قا  القا د قطن بن عمرو اهلاليل ِبعطاء ا يش ال ذي برفقته (3)والكسااااااااااااِو ، َو

اساااااااااااتكثر ذلك وايل  ،وعدَه أربعة اَلف جندي أربعة اَلف َرهم كتشاااااااااااجيع هلم
َهاليهة عثمان رضاااي هللا عوكتب ابخلرب إىل اخل ،عَبد هللا بن عامر الَبصاااِر ، نه فأجا
للعطيَّة. فصار فجا ز ،كان معونةمل يف سَبيل هللاما   :وقال  . (4)  ا ا ِز امسامل مل

فقد  ،َوجا هو  ،وقا  عثمان بتوريث عطاء ا نديِ  اإلساااااااااااالميِ  لورثته من بنا ه
 : عنهان بعدما ما  عَبد هللا بن مسعَو رضي هللاقال الزُّبري بن العوَّا  للخليهة عثم

مخسااة عشاار  ال، فأعطاهأعطين عطاء عَبد هللا، فعيال عَبد هللا أَ ُّ به من بيت امل
 .(5)ألهامل 

ناعيَّة ،هذا ونشاااااااطت احلركة الز ِراعيَّة هة الرَّاشااااااد والتِ جاريَّة يف عهد اخللي ،والصاااااااِ 

                                                           
 ( . 157،  1/152( . وفتوح البلدان للبالذري )  192فتوح مصر ، ص)  (1)
 ( . 2/768اإلدارة العسكرية )  (2)
 ( . 2/769مصدر السَّابق نفسه ) ال (3)
 ( . 3/298الطَّبقات )  (4)
 ( . 27،  2/26األوائل ، للعسكري )  (5)
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أهل  املساااااااالمني من فتوح  ؛ أصااااااااَبْ وبسااااااااَبب ما منَّ هللا به على ،عثمان بن عهَّان
ةمل  اء ضااااروٌب وكان يقرتن هبذا الثَّر  ،ويسااااار   ،واملساااالمون عامَّةمل يف نعمة   ،املدينة خاصااااَّ

ا  الكَبرِي لقد اطَّلع  ،واسااااااااااااااعٌة من احلضاااااااااااااااِر ال  عرفها ا زيِر العربيَّة قَبل الهتَو
يتَّسع يف  َلقتَباُا وبدأ هذا ،واقتَبسوا منهم ،املسلمون على ما عند األمم األجنَبيَّة

حابة الدُّورخالفة عثمان َل الكَبرِي ،، فَبو بعض الصاااااااااااااَّ ألجانب وسااااااااااااااهم ا ،واملنا
 . (1)َلجتماعيَّة واَلقتصاَيَّةال ذين ُسَُبوا يف الهتوح يف  طوير احلياِ ا

 :والعطاء من بيت املال ،وأقاربه ،عثمان :احلادية عشرة

اء م عثمان رضااااااااي هللا عنه من قَبل الغًو ، املال واخلوارج ِبساااااااارافه يف بيت ،اهتُّ
ا  َملٌة َعا يٌَّة ابطلٌة قاَها أعداء  ،وإعطا ه أكثره ألقاربه وقد سااااااااااااااااند هذا اَلهتِ 

واملؤر ِخني  ،نو عامل معها بعض املهكِ ري ،و سرَّبت يف كتب التَّاريخ ،اإِلسال  ضدَّه
ا  تلقةٌ  ،وهي ابطلةٌ  ،على كوهنا َقا   ت من إعطا ه ذي ثَبوال   ،ال  ثَبت ؛ ألهنَّ

 :َل من املثالب فيه ،أقاربه أموٌر  عدُّ من مناقَبه

م ،ة  إنَّ عثمان رضي هللا عنه كان ذا ثروِ  عظيم -1 يصلهم (2)وكان وصوَلمل للرََّ
ا   ،فنقم عليه أولنك األشااااااارار ،بصاااااااال   وفريِ   هم من بيت كان يصااااااالوقالوا أبنَّه إمنَّ

 ،إن ِ أَااابُّ أهااال بييت :وقاااالوا :قولاااه، وعثماااان قاااد أجااااب عن موقهاااه هاااذا باملاااال
ه ال مياااال معهم إىل جور   ا َبِ  هلم ؛ فااااإنااااَّ قوق احلباااال أَماااال  ،وأعطيهم . . فااااأمااااَّ

ا أعطيهم من مايلعليهم... وأمَّا إعطاؤهم مني وَل أساااااتحلُّ أموال املسااااال ،؛ فإن ِ إمنَّ

                                                           
 ( . 2/770اإلدارة العسكريَّة )  (1)
 ( . 114الحضارة العربيَّة اإلسالميَّة ، د . وضاح الصَّمد ، ص)  (2)
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من صاااااااالب  عيةوقد كنت أعطي العطيَّة الكَبرِي الرَّ  ،وَل ألَد  من النَّاُ ،لنهسااااااااي
َمان رساااول هللا ٌْ َريصٌ  ،وعمر ،وأيب بكر   ،)ملسو هيلع هللا ىلص(مايل أ  أفحني ،وأان يومنذ  شاااحي

قال  ووََّعت ال ذي يل يف أهلي ؛ ،، وفين عمري(1)أ يت على أساااااااااااااانان أهل بييت
 .(2)امللحدون ما قالوا ؟ !

وجعل ولده كَبعض َمْن  ،يَّةوأرضااااااااااااااه يف بين أم ،وكان عثمان قد قساااااااااااااام ماله
أخذوا منة ف ،فأعطى ال احلكم رجاهلم عشااااااااِر اَلف ،بَبين أيب العاص ، فَبدأيعطي
ويف  ،يصبين الع ويف ،وقسااااااااااااام يف بين العاص ،وأعطى بين عثمان مثل ذلك ،أل 

ريها ُمَّا اشااُتهر عنه ،، فهذه النُّصااوص(3)بين َرب َّْ من األَاَيث يف ،ًو  وما صاا
وإنهاق أكثره  ،ملالت ارافه يف بيفضا له ا مَّة  دلُّ على أنَّ كلَّ ما قيل فيه من إس

َما    ،، وأقاربهعلى نهساااه ثمان ومع براءِ عوَل خطا   .  ،وقصاااوره َكاَيٌ  بدون 
رابة ي القرَّب هو لق، إَل أنَّ بعض العلماء ذهَبوا إىل أنَّ ساااااااااااااهم ذو ُمَّا ُنساااااااااااااب إليه

 .(4)اإلما 

ين ابن  يميَّة قهاء إىل أنَّه هإنَّ ساااااااااااهم ذوي القرَّب ذهب بعض ال :قال  قيُّ الدِ 
حبكم  كان يعطي أقاربه  )ملسو هيلع هللا ىلص(وأنَّ النَّب   ،وأبو ثور ،كما قال احلساااااااااان  ،لقرابة اإلما 

وي قرَّب َمْن وبعد مو ه هم ذ ،ذوي قرابه )ملسو هيلع هللا ىلص(، فذوي القرَّب يف َياِ النَّب  الوَلية
 ،نهأقاربه ينصرو و  ،والذَّبَّ عنه متعنيِ   ،وذلك ألنَّ نصر ويلِ  األمر ،يتوىل األمر بعده

عد عمر  واب ملة ؛ فعامَّة َمْن  وىلَّ األمر ب :وقال ،ويذبُّون عنه ما َل يهعله ًريهم

                                                           
 ( . 82فصل الخطاب في مواقف األصحاب ، ص)  (1)
 هم .جاوزت أعمار (2)
 ( . 5/356تاريخ الطبري )  (3)
 المصدر السَّابق نفسه . (4)
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 . (1)أو دال   ،به إمَّا ابلوَليةكان خيصُّ بعض أقار 

 ،يهأنَّه عامٌل عل :أَدها :إنَّ ما فعله عثمان يف املال له ثالثة ماخذ :وقال
: والثَّالث ،هم ذوو قرَّب اإلما  ي القرَّبأنَّ ذو  :والثَّان ،والعامل يساااااااتح ُّ مع الغو

، فكاان وعمر ،ليسااااااااااااااوا مثال قَبيلاة أيب بكر  أنَّ قراباة عثماان كاانوا قَبيلاة كَبريمل كثريمل 
 ،ارهبماوعمر إىل  ولية أق ،ووَليتهم أكثر من َاجة أيب بكر   ،حيتاج إىل إعطا هم

 .(2)به اَلَتجاجرضي هللا عنه وإعطا هم ... وهذا ُمَّا نقل عن عثمان بن عهَّان 

ح أنَّ عثمان ملَّا أمر عَبد هللا بن سااااااعد بن أيب ساااااار  :جاء يف اتريخ الطَّربي -2
قية ؛ فلك إن فتْ هللا عليك ِبفري :ابلزََّ  من مصر على  ونٍ لهتحها ؛ قال له

ه ََّتَّ قطعوا فخرج  يش ،ُمَّا أفاء هللا على املسلمني مخٍ اخلمٍ من الغنيمة نهالمل 
م عَبد هللا وقسااَّ  ،وجَباهلا ،وسااهلها ،وفتحوها ،ًلوا يف أر  إفريقيةوأو  ،أر  مصاار

وبعااث أبربعااة أمخاااساااااااااااااااه إىل  ،وأخااذ مخٍ اخلمٍ ،على ا نااد مااا أفاااء هللا عليهم
فشاااااكا وفٌد ُمَّن كان معه إىل عثمان ما أخذه عَبد  ،عثمان مع ابن وثيمة النَّضاااااري

ا أمر  له بذلك :فقال هلم عثمان ،هللا إانَّ  :طتم ؛ فهو رَ  . قالوافإن سااااااااااااااخ ،إمنَّ
نَّة  نهيل أهل  (3)فرََّه ،د هللا أن يرََّهنسااااخطه . فأمر عثمان عَب . وقد ثَبت يف السااااُّ

 .(4)والَبأُ يف ا هاَ ،لغناءا

 َمله ما يشاااااااااااااا ُّ  -يف فتْ إفريقية  -وكان قد بقي من األمخاُ واحليوان  -3
، ونقد ،إىل املدينة ة، وساااااَب  أكثرها، وبقيت منه بقيَّ  فاشااااارتاه مروان دنة أل  َرهم 

                                                           
 ( . 83فصل الخطاب في مواقف األصحاب ، ص)  (1)
 ( . 188،  3/187منهاج السُّنَّة )  (2)
 ( . 163( . والدَّولة األمويَّة ، لحمدي شاهين ، ص)  3/237منهاج السُّنَّة )  (3)
 ( . 5/253تاريخ الطبري )  (4)
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رامل ابلهتْ  وكانت قلوب املسااااااااااالمني يف ًاية القل  خا هةمل من أن ،إىل عثمان مَبشاااااااااااِ 
 ،يصااااااايب املسااااااالمني نكَبٌة من أمر إفريقية، فوهب له عثمان ما بقي جزاء بشاااااااار ه

الثَّابت يف  هذا هو ،وخطر بشاااااااااار ه ،ول ما  أن يعطي الَبشاااااااااري ما يراه َل قامل بتعَبه
لقااد كااان  ،(1)فكااذبٌ  ،عطااا ااه مخٍ إفريقيااةومااا ذكروه من إ ،ة عثمااان ملروانعطيااَّ 

 ،رَّ ولكن ذلك ال ميل به إىل ًشاايان حم ،عثمان رضااي هللا عنه شااديد احلبِ  ألقاربه
رِي ياسااة يف أمور املال ،أو إساااءِ السااِ  ت يف كتب ا ،أو ًريها ،والسااِ  َُسااَّ ا  لتاريخ وإمنَّ
يعيَّة اإلماميَّة الظَّاملة ضدَّ  كان خلهها  ،أكاذيُب ابطلةٌ  َبنيَّة والشِ  عاية السَّ  ، عثمانالدِ 
 رضي هللا عنه .

إنَّ سرِي عثمان رضي هللا عنه يف أقاربه  ثِ ل جانَبامل من جوانب اإلسال  الكرمية 
يماااة ؛ لقولاااه  عااااىل ِذيَن َُمُنوا وَ ﴿ :الرََّ ََُه الاااَّ ا ُر احَُّ ِعَباااَ ِذي يُاََبشااااااااااااااِ  َك الاااَّ وا َعِملُ َذلاااِ

َِ يف اْلُقْرََّب َوَمْن يَاْقرَتِفْ  َسَنةمل نَِزَْ َلُه  الصَّاحِلَاِ  ُقْل ََل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرملا ِإَلَّ اْلَمَوََّ ََ
ُكوٌر   ًَُهوٌر شاااَ  َ نامل ِإنَّ احَّ َُساااْ َوُِ  َذا ﴿ :وقوله جلَّ ثناؤه ،[ 23 :]الشددورى  ِفيَها 

قَُّه َواْلِمْسِكنيَ  ََ ْر  َاَْبِذيرملا   اْلُقْرََّب   .[  26 :]اإلسراء  َواْبَن السََِّبيِل َوََل  ُاََبذِ 

ا  ثِ ل جانَبامل عملي امل من ساااااااااارِي املصااااااااااطهى ول فقد رأى من رساااااااااا )ملسو هيلع هللا ىلص(كما أهنَّ
قه ما ال وعقل من اله ،أو يعلم ًريه من منتقديه ،وعلم من َاله ما ال ير )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا

قاربه وبر ِه أل )ملسو هيلع هللا ىلص(دَِّ َبِ  رسااول هللاوكان ُمَّا رأى شاا ،يعقله مثله من مجهِر النَّاُ
ليه مال ندما وَر عوقد أعطى عمَّه العَبَّاُ ما ال يع؛ أَدامل ع ،وإَسانه إليهم ،هبم

رسول  وسا ر املؤمنني يف ،ولعثمان ،وصهره ،وهو ابن عمِ ه ،، ووىلَّ علي امل (2)الَبحرين

                                                           
 ( . 84صل الخطاب في مواقف األصحاب ، ص) ف (1)
 المصدر السابق نفسه . (2)
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 . (1)أعظم القدِو )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا

ا كان عثمان رضي هللا عنه كرمي األخالق ذوقد   :-رَمه هللا  -يقول ابن كثري 
م من متاااع الاادُّنيااا أتليهااامل لقلوهب ،وأقاااربااه يف هللا ،يؤثر أهلااه ،وكر   ًزير ،َياااء  كثري  

ه يرًِ َبهم يف إيثاااار ماااا يَبقى على ماااا يهو يعطي  )ملسو هيلع هللا ىلص(كماااا كاااان النَّب    ،الهاااان لعلاااَّ
ت عليه وقد  عنَّ  ،اإلميانو  ،أقوامامل، ويدع اخرين إىل ما ُجعل يف قلوهبم من اهلدى

يف  ()ملسو هيلع هللا ىلصرسااااااااااااول هللا بسااااااااااااَبب هذه اخلصاااااااااااالة أقواٌ  كما  عنَّت بعض اخلوارج على
 ملسو هيلع هللا ىلص()بينما رسااااااااااااول هللا :فعن جابر بن عَبد هللا رضااااااااااااي هللا عنهما قال ،(2)اإليثار

  (4)«شقيت إن ال أعدل»  :قالاعدل .  :؛ إذ قال له رجلٌ (3)يقسم ًنيمة اب عرانة

 :لٍ الشُّورى بقولهوقرابته  اطَبامل جم ،هللا عنه لرب ِه أهل بيته وحيت ُّ عثمان رضي
ومن   ،إنَّ صاااااااااَبَّ اللَّذين كاان قَبلي ظلما أنهسااااااااهما ،أان أخربكم عينِ  وعمَّا ول ِيت
 يف ره؛ وأان ،كان يعطي قرابته  )ملسو هيلع هللا ىلص(وإنَّ رسااااول هللا ،كان منهما سااااَبيل اَتساااااابمل 

رأيتم  فإن ،شاايء  من ذلك ملا أقو  به فيهفَبسااطت يدي يف  ،أهل عيلة  وقلَّة معاش  
 . (5)، فرَُّوهذلك خطأمل 

م عثمان بتهضاااااااااااايله أهله اب -رَمه هللا  -وقد رََّ ابن  يميَّة  ألموال على من اهتَّ
 وكان يؤثر أهله ابألموال الكثرِي من بيت املال ََّتَّ  :فقال ،الكثرِي من بيت املال

َوَّجه فع إىل مروان  ،م بنا ه أربعمنة أل  َينارإنَّه َفع إىل أربعة نهر من قريش  َو

                                                           
 البخاريُّ ، كتاب الجزية . (1)
 ( . 7/201البداية والنهاية ) (2)
 المصدر السابق نفسه . (3)
 ماٌء بين الطَّائف ومكَّة . وهي إلى مكَّة أقرب . (4)
 ( . 3/190الطَّبقات الكبرى )  (5)



198 
 

 أين النَّقل الثابت هبذا ؟ :قالفا واب ي -مليون َينار  -أل  أل  َينار 

 وكااان حيساااااااااااااان إىل مجيع ،ويعطي ًري أقاااربااه أيضاااااااااااااااامل  ،نعم كااان يعطي أقاااربااه
ن هذا م :نيامل مثَّ يقال اث ،وأمَّا هذا القدر الكثري فيحتاج إىل نقل  اثبت   ،املسااااااااااااالمني
َاادامل مااا أوَل ًريه من اخللهاااء الرَّاشااااااااااااااادين أعطوا  ،فااإنااَّه َل عثمااان ،الكااذب الَبنيِ  

 . (1)يقارب هذا املَبلغ
  

                                                           
 ( . 3/190) منهاج السُّنَّة  (1)
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 ئيَّة وبعض الجتهادات الفقهيَّةاملؤسَّسة القضا:  املبحث الثَّاين

يعترب عهد ذي النُّورين امتداَامل للعهد الرَّاشاااااااادي ال ذي  تجلَّى أمهيَّته بصاااااااالته   
ضاااااااااااااا يُّ فيه وا انب الق ،فكان العهد الرَّاشاااااااااااااديُّ عامَّةمل  ،وقربه منه ،لنََّبوي ِ ابلعهد ا

امة على مجيع ما والتَّ  ،مع ا افظة الكاملة ،خاصَّة امتداَامل للقضاء يف العهد النََّبوي ِ 
ه وم ،و طَبيقه حبذافريه ،ثَبت يف العهد النََّبوي ِ  و ظهر أمهِ يَّة العهد  ،عناهو نهيذه بنصِ 

 :اشديِ  يف القضاء أبمرين أساسينيالرَّ 

 ا جاء فيهوالتَّقيد د ،ا افظة على نصاااااااوص العهد النََّبويِ  يف القضااااااااء، 
 واَلستمرار يف اَللتزا  به . ،والسَّري يف ركابه

  وضاااااع التنظيما  القضاااااا يَّة ا ديدِ لرتسااااايخ َعا م الدَّولة اإلساااااالميَّة
 . (1)هة املستجدَّا  املتنوِ عةومواج ،الواسعة

سة ال ،استطاع الهاروق بتوفي  هللا قضاء للدَّولة مثَّ عَبقريته الهذَِّ أن يطو ِر مؤسَّ
 اسااتهاَ منها اخلليهة الرَّاشااد عثمان رضااي ،ونظم ،وأصااَبحت هلا قواعد ،اإلسااالميَّة

َاقهم ،هللا عنه يف  عيني القضااااااااِ ة صاااااااها  ومعرف ،القضاااااااا ي ِ  واختصااااااااصاااااااهم ،وأر
ليها واألَلَّة ال يت يعتمد ع ،مصااااااَر األَكا  القضاااااا يَّةو  ،، وما جيب عليهالقاضاااااي
ي   ،القضاااااِ دِ  اسااااتهاَ  والهاروق ،كما أنَّه أصااااَبحت هناك سااااواب  قضااااا يَّة من الصااااِ 

 منها القضاِ يف عهد عثمان رضي هللا عنه .

عليُّ  :عندما  وىلَّ عثمان رضاااااي هللا عنه اخلالفة كان على قضااااااء املدينة يومنذ  
                                                           

حيلي ، ص)  (1)  ( . 84،  83تاريخ القضاء في اإلسالم ، للزُّ
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َيد بن اثبت   ،ابن أيب طالب   ا ب بن يزيد ،و يذكر بعض رضاي هللا عنهم . و  ،والساَّ
أنَّ عثمان ال يرتك ألَد  من هؤَلء القضااِ اَلساتقالل ابلهصال يف قضايَّة   :الَباَثني

بل كان ينظر يف  ،رضااااااااااااااي هللا عنه ،كما كان احلال يف عهد عمر  ،من القضاااااااااااااااَي
ح ،ويساااااتشاااااري هؤَلء ،اخلصاااااوما  بنهساااااه ريهم من الصاااااَّ فإن  ،هابة فيما حيكم بًو

وهذا  ،ظر يف األمر بعد ذلكوإن ال يواف  رأيهم رأيه ؛ ن ،واف  رأيهم رأيه ؛ أمضااااه
: أن عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه قد أعهى القضااااااااااااااااِ الثالثة يف املدينة من وَلية يعين

وأبقاهم مستشارين له يف كلِ  شجار  يرفع إليه مع استشاِر اخرين . ويرى  ،القضاء
ٌْ يهيد اإلعهاءأنَّ  :بعضاااااااهم اية ما وَر يف ذلك ،ه ال يثَبت نص  صاااااااري يدلُّ على  ًو

النظر يف   ولكنَّه حتمَّل عنهم ،أنَّ عثمان رضااااااي هللا عنه قد أقرَّ قضاااااااِ عمر ابملدينة
كثري من القضااااااااااَي الكَبرِي مع اساااااااااتشاااااااااارهتم فيها . ومنشاااااااااأ هذا اخلالف  عار  

ِ يف ذلك  :الرِ واَي  الواَر

  ُّعن  -له  واللهظ -ووكيٌع يف أخَبار القضاااااااااِ  ،يف سااااااااننهروى الَبيهقي
ن رأيت عثمان ب :قال ،أخربن جدِ ي :قال ،عَبد الرََّمن بن سااااااااااااااعيد  

َع علي امل  :عهَّان يف املساااااااجد إذا جاءه اخلصااااااامان ؛ قال هلذا  ،اذهب فا
َع طلحااااة بن عَبيااااد هللا :ولالخر  ،نوعَبااااد الرََّم ،والزُّبري ،اذهااااب فااااا
: أشااااااريوا قولفي ،مثَّ يقَبل عليهم ، كلَّما :ل هلمافقا ،فجلسااااااوا ،فجاؤوا
ومون ، فيقوإَل نظر ،رأيه ؛ أمضااااااااااااااااه عليهما فإن قالوا ما يواف  ،عليَّ 

إىل  ،أنَّ عثمان بن عهَّان اسااااتعمل قاضاااايامل ابملدينة :وَل يعلم ،مساااالِ مني
 رضي هللا عنه . ،أن قتل
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 لى كااان عو  :جاااء يف اتريخ الطَّربي عنااد احلااديااث على أعمااال عثمااان
َيد بن اثبت َيد ،قضاااااااء عثمان يومنذ   امل وهذا يشااااااعر أبنَّ عثمان أبقى 

ويستلز  اإلذن له ابلهصل يف اخلصوما . وما َا   ،على وَلية القضاء
ني  ا مع بني النَّصاااني ُمكنامل؛ فإنَّ األخذ به أوىل من األخذ أبَد النَّصاااَّ

اِ املدينة بقى قضاااااااااااااايف ًري املرجَّْ، وجيمع بني النَّصااااااااااااااني أبنَّ عثمان أ
للهصااااااال يف بعض اخلصاااااااوما ، ولكن بعضاااااااها اَلخر من معضاااااااال  

 .(1)أصحابه فيها، ومنهم قضا ه القضاَي جعله خاص امل به، مع استشاِر

عيينه كعب مثل   ،وكان عثمان رضااااي هللا عنه يعنيِ  القضاااااِ على األقاليم َينامل 
ن واليه ر مثل طلَبه مويرتك القضااااااء للوايل َينامل اخ ،بن ساااااور على قضااااااء الَبصاااااِر

لك بعد عزل  وذ ،على الَبصاااِر أن يقو  ابلقضااااء بني النَّاُ إضاااافةمل إىل عمل الوَلية
 ،(2)وقاضاااااااااااااايامل على صاااااااااااااانعاء وكذلك كان يعلى بن أميَّة واليامل  ،كعب ابن سااااااااااااااور

نون مسؤولني ويكو  ،أنَّ بعض الوَلِ كانوا خيتارون قضاِ بلداهنم أبنهسهم :ويالَظ
َََيَ نهوذ الُمَّا يشري ،أمامهم  .(3)وَلِ يف خالفته من القضاِ إىل ا

وإىل أمراء األجناَ  ،واملأثور عن عثمان كتَبه ورساااااااااااااااا له إىل أمراء األمصاااااااااااااااار
ن وهذا يدعو إىل ًلَبة الظَّنِ  أبنَّه جعل القضااااااااااء م ،وإىل عامَّة املسااااااااالمني ،ابلثُّغور

فهي  ،(4)يا  بهالق ون له من يسااااااتطيعأو يعيِ ن ،يتولونه أبنهسااااااهم ،اختصاااااااص الوَلِ
مل يف جند ندر  ،الوقت ال ذي جند فيه مراساااااااااال   كثريمل بني عمر وقضااااااااااِ األمصاااااااااار

                                                           
 ( هـ .1405( وقائع ندوة أبو ظبي )  1/378النظم اإلسالميَّة )  (1)
اشدة ، ص)  (2)  ( . 143عصر الخالفة الرَّ
 ( . 1/378النُّظم اإلسالميَّة )  (3)
 المصدر السَّابق نفسه . (4)
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 . (1)ينه وبني أولنك القضاِاملراسال  يف عهد عثمان ب

 :ابن عمر يعتذر عن القضاء

وَل أُؤ ُّ  ،َل أقضااااااي بني اثنني :اقِض بني النَّاُ . فقال :قال عثمان َلبن عمر
قااال  «فقااد عاااذ دعاااذ ؟  ،من عاااذ ابهلل»  :يقول )ملسو هيلع هللا ىلص(ت النَّب  أمااا مسعاا ،رجلني
َل َُّترب هبذا  :الوق ،فإن ِ أعوذ ابهلل أن  سااااااااااااااتعملين ! فأعهاه :: بلى ! قالعثمان
 .(2)أَدامل 

 :دار القضاء 

اذه َارامل للقضااااااااااااااء : ذكر بعض كتب التاريخ كما   ،أنَّ من ماثر ذي النُّورين اَّتِ 
أرسااالين  :قال ،ها ابن عسااااكر عن أيب صاااا  موىل العَبَّاُيظهر ذلك من رواية  روا
َّْ ؛  ،فأ يته يف َار القضاء ... إىل اخر احلديث ،العَبَّاُ إىل عثمان أَعوه فإذا ص

ذ يف اإلسااااال  َارامل للقضاااااء، وقد كان اخلليهتان قَبله  فيكون عثمان هو أوَّل من اَّتَّ
 . (3)ء يف املسجد، كما هو مشهورجيلسان للقضا

 :هر القضاة يف خالفة عثمانأش 

 َيد بن اثبت ) املدينة ( . - 1

اء ) َمش  ( . - 2  أبو الدََّر

                                                           
 ( . 2/92لدان ) الوالية على الب (1)
 ( حسن لغيره . 475مسند اإلمام أحمد ، رقم )  (2)
 ( . 4/740أشهر مشاهير اإلسالم )  (3)
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 كعب بن سور ) الَبصِر ( .  - 3

 أبو موسى األشعريُّ ) الَبصِر ابإلضافة إىل وَليته ( . - 4

 شريْ ) الكوفة ( . - 5

 يعلى بن أميَّة ) اليمن ( . - 6

  امة ) صنعاء ( . - 7

 . (1)قيٍ بن أيب العاص ) مصر ( عثمان بن - 8

 ، ناَي وا ،هذا وقد  رك اخلليهة الرَّاشااااااااااد أَكامامل فقهيَّةمل يف جمال القصاااااااااااص
واملعاااامال  كاااان هلاااا األثر الواضااااااااااااااْ يف املاااداُر  ،والعَبااااَا  ،والتَّعزير ،واحلااادَو

 :اأو أفَّت هب ،وهذه بعض األَكا  ال يت أصدرها عثمان ،الهقهيَّة اإلسالميَّة

 :والتَّعزير ،واحلدود ،فيما يتعلَّق ابلقصاص :أولا 

 :أوَّل قضية  واجهت عثمان رضي هللا عنه قضية قتل   -1

وذلك  ،أوَّل قضااااايَّة  َكم فيها عثمان رضاااااي هللا عنه قضاااااية عَبيد هللا بن عمر
 :قال لهوضاااااااااااارب رجالمل نصااااااااااااراني امل ي ،فقتلها ،أنَّه ًدا على ابنة أيب لؤلِؤ قا ِل عمر

وكان قد  ،قتلهف ،صاَب  سرتوضرب اهلرمزان ال ذي كان  ،فقتله ،ي جهينة ابلسَّ 
ما ماألا أاب لؤلِؤقيل وكان عمر قد أمر بساااااجنه  ،(2)فاهلل أعلم ،على قتل عمر : إهنَّ

                                                           
اشدة ، ص)  (1)  ( . 160،  159عصر الخالفة الرَّ
 ( . 7/154البداية والنهاية ) (2)
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ا ويلِ  عثمان ،ليحكم فيه اخلليهة من بعده ا حتوكم وجلٍ للناُ كان أوَّل م ،فلمَّ
وقال بعض  ،وأمر بقتله ،من العدل  ركهما  :فقال علي   ،إليه يف شااااااااااااااأن عَبيد هللا

َي  :ويقتااال هو اليو  ؟ ! فقاااال عمرو بن العااااص ،: أيقتااال أبوه ابألمٍاملهااااجرين
ا عنك ! فدعه ،مكقضاااااااااااااايٌة ال  كن يف أَيَّ  ،أمري املؤمنني ! قد برَّأك هللا من ذلك

ى  عثماان رضااااااااااااااي هللا عناه أولناك القتلى من ماالاه ؛ ألنَّ أمرهم إلياه ؛ إذ َل(1)فَو
 (2)وخلَّى ساااااَبيل عَبيد هللا ،كواإلما  يرى األصااااالْ يف ذل ،وارث هلم إَل بيت املال

ا عن عَبيد بن اهلرمزان قاد عهاوقاد جااء  رواياٌة يف الطَّربيِ   هياد أبنَّ القمااذابن  .
كانت   :الق ،مسعت القماذابن حيدِ ث عن قتل أبيه :قال ،، فعن أيب منصااااااااااااااور  هللا

 ،ه خنجر له رأسااانومع ،فمرَّ فريَو أبيب ،ا إىل بعض  العجم ابملدينة يساارتوح بعضااه
فلمَّا  ،راه رجلٌ ف ،انٍ به :ما  صااانع هبذا يف هذه الَبالَ ؟ فقال :وقال ،فتناوله منه
، فقتله ،فأقَبل عَبيد هللا ،فريَوَفعه إىل  ،رأيت هذا مع اهلرمزان :قال ،أصيب عمر

ا ويلِ  عثمااان َعااان وأناات  ،َي بين ! هااذا قااا اال أبيااك :مثَّ قااال ،فااأمكنين منااه ،فلمااَّ
إَل أهنم  ،وما يف األر  أٌَد إَل معي ،فخرجت به ،فاقتله ،فاذهب ،أوىل به منَّا

 :. فقلااتهللانعم ! وسااااااااااااااَبُّوا عَبيااد  :أيل قتلاُاه ؟ قااالوا :يطلَبون إيلَّ فيااه . فقلاات هلم
هللا مااا فو ،وهلم . فاااَتملون ،َل ! وسااااااااااااااَبُّوه . فرتكتااه هلل :أفلكم أن  نعوه ؟ قااالوا
 .(3)وأكهِ هم ،رؤوُ الر ِجالبلغت املنزل إَل على 

 اخلليهاااة أنَّ  :وَل يوجاااد  عاااار  بني هاااذه الرِ واياااة والرِ واياااة األخرى ال يت  اااذكر
رعيَّة لورثة اهلرمزان ؛ ألنَّه  ية الشااااااااااااااَّ عثمان عها عن عَبيد هللا بن عمر وحتمَّل هو الدِ 

                                                           
 دفع دية القتلى . :ودى (1)
 ( . 7/154البداية والنهاية ) (2)
 ( إسناده ال يصحُّ . 5/432تاريخ الطبري )  (3)
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حابة َ   َلبن اهل تجاب وقد اسااااااااااا ،رمزان يف القصااااااااااااصيوجد يف فهم مجيع الصاااااااااااَّ
ال  ذكره رجع إىل كما أنَّ عهو اخلليهة ي  ،لرجا هم له يف العهو على النَّحو الساااااااااااااااَّ

فيكون  ،قتولوليٍ َلبن امل ،واحلكم فيها هو للخليهة ،ساااااااااالطة التَّحقي  يف ا رمية
لعهو إىل ا ومن مثَّ فرواية العهو منه  نصاااااارف ،عَبيد هللا قد اعتدى على َ ِ  اخلليهة

امل مهم امل َيث أضاع على الدَّولة أمر  ،وهذه املخالهة من عَبيد هللا ،بسَبب هذا احل  ِ 
ال يت كانت  وا ها  ،واألشاااخاص ،هو معرفة اخلالَي ال يت  تَّصااال اب رمية من ا ناِ

وهم  ،كمااا ينصاااااااااااااارف العهو من اخلليهااة إىل َمْن ليٍ هلم ويل    ،خل  هااذه املؤامِر
ر التَّارخييَّة واملصااااااااااَ ،وَل يوجد خالف يف الرِ واَي  ،يِ  القا لوابنة اجملوسااااااااا ،جهينة

ينااة قَباال وجه ،على أنَّ اخلنجر الاا ذي قتاال بااه عمر ابن اخلطااَّاب كااان بيااد اهلرمزان
حابة ومها عَبد الرَمن بن عوفوقد شاااااااااهد ذلك اثنان من ا ،احلاَث د ، وعَبلصااااااااَّ

ل أاب لؤلِؤ كان أنَّ القا  :ر  هيدورواية عَبد الرََّمن بن أيب بك ،الرَمن بن أيب بكر
ريكني يتناجون ثالثتهم  ،نهمفلمَّا ابًتهم ؛ سااااااااااق؛ اخلنجر من بي ،مع هذين الشااااااااااَّ

اهدانأنَّه نهٍ اخلن :وبعد قتل عمر وجدوا ، وابلتَّايل (1)جر ال ذي وصااااااااااااااهه الشااااااااااااااَّ
ي يخهأمَّا ابنة أيب لؤلِؤ ال ذي قتل نهسااااااااه ؛ ل ،وجهينة يسااااااااتحقان القتل ،فاهلرمزان

ا من  :وقد رأى عَبيد هللا ،وَل يقتل فيها أَدٌ  ،فهذه قتلت خطأ ،املشرتكني معه أهنَّ
 . (2)كانت َّتهي السِ الح ألبيهااملشاركني يف القتل َيث  

 :قتل اللُّصوص -2

َبوا على ابن نق -يف وَلية الوليد بن عقَبة  -إنَّ شاااَباابمل من شاااَباب أهل الكوفة 

                                                           
 المصدر السابق.  (1)
 ( . 355ـ3/350الطَّبقات الكبرى )  (2)
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مان اخلزاعي ِ  ي  ،فنذر هبم ،وكاثروه ،احلْيساااُ لمَّا رأى كثرهتم ؛ ف ،فخرج عليهم ابلساااَّ
ا هي ضاااربٌة ََّتَّ نرحيك من روعة هذه اللَّيلة  :قالوا له ،اساااتصااارخ  -اساااكت ! فإمنَّ

ريْ اخلزاعي مشااارٌف عليهم  وأَا  النَّاُ  ،فقتلوه ،وضاااربوه ،فصااااح هبم -وأبو شاااُ
ََيُّ  ،هبم فااأخااذوهم َهري بن ُجناادب األ  ،ديُّ يب مور ِع األساااااااااااااااومور ِع بن أ ،وفيهم 

  ِ ََيُّ يف عدَّ َبيل بن أيب األ م َخلوا عليهأ :وابنه ،فشاااهد عليهم أبو شاااريْ ،وشاااُ  ،هنَّ
ان، فكتب فكتب فيهم إىل عثم ،فقتله بعضاااااااهم ،فمنع بعضاااااااهم بعضاااااااامل من النَّاُ

ََبة . وقال يف ذلك عمر بن عاصاا ،إليه يف قتلهم م فقتلهم على ابب القصاار يف الرََّ
 :التَّميمي

َرفاااَلَ  دامل ِجرْيَاَنُكْم سااااااااااااااَ  امل  أَتُْكُلوا أَباااَ
 

ِك اْبِن عهااَّ   اَرِِ يف ُملااْ َل الزَّعااَ  انِ َأهااْ
 :وقال أيضامل   

مُ  تااُ رَّباااْ ذي جااَ اَن الااااااا   إنَّ اباان عااهاااااااَّ
 

وَص ِدُْحَكِم الُهْرقااَ    انِ َفَطَم اللُّصااااااااااااااُ
اِب ُمَهْيِمنااااا  ُل اِبْلِكتااااَ َاَل يَاْعمااااَ َا  مااااَ

 
ُم وَ   هااُ ناااْ نااْ   مااِ ناااااااَ يف كااااااالِ  عااُ  ( 1)انِ باااَ

 :رجل قتل اتجراا ملاله -3  

 .(2)القتل قصاصامل  :ت العقوبةوكان ،كان ذلك يف خالفة عثمان

 :عقوبة السَّاحر -4

 ،َدث يف عهد عثمان بن عهَّان رضاااااااي هللا عنه أنَّ جاريةمل حلهصاااااااة ساااااااحرهتا

                                                           
اشدون ، ص)  (1)  ( . 219،  218الخالفة والخلفاء الرَّ
 ( . 5/272تاريخ الطبري )  (2)
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َيد  فقتلها ،فاعرتفت ا ارية بذلك فأنكر ذلك  ،فأمر  َهصة هبا عَبد الرََّمن بن 
 ،ؤمنني من امرأِ سااااااااااااااحرهتااااماااا  نكر على أ ِ  امل :فقاااال ابن عمر ،عليهاااا عثماااان

أنكر عليها  ولكنَّه ،وعثمان ال ينكر على َهصة القتل ،؟ فسكت عثمانواعرتفت
ذا ما وه ،فإنَّ أمر احلدَو إىل اإلما  ،اَلفتنا  على َ ِ  اإلما  يف إقامة احلدَو

عرتفت ؟ وا ،أ ِ  املؤمنني من امرأِ سااااااااااحرهتاما  نكر على  :يدلُّ عليه قول ابن عمر
ٌْ  :يعين  . (1)اقها القتل َل  دفعه شَبهةٌ وأنَّ استحق ،أن القضاء فيها واض

 :جناية األعمى -5

وهو قد  يتحرَّك ،وهو مع جُمالسااااااااااااااه ًهلٌ  ،يتحرَّك أبمره ،األعمى قا ده كاَللة
وهو َل  ،ريه حبركتهرار ًأنَّه يتحاشااااى إضاااا :فال يتوقع ،أو يتضاااارَّر ،يرتََّى يف َركته

َُون قصااااااااااااااد   ،ولذلك فإنَّه إذا ما جو على قا ده ،يراه ايته فجن ،أو َمْن جالسااااااااااااااه 
ا رجل  جالٍ أعمى :قال عثمان بن عهَّان ،هدرٌ  ؛  ه األعمى بشااااااااايء  فأصااااااااااب ،أميُّ

 . (2)فهو هدرٌ 

 :جناية املقتتلني على بعضهما -6

من املتشااااااااااااااجرين على  فيجين كلُّ واَد   ،قد يقع شاااااااااااااجار بني األشاااااااااااااخاص
فإن َصل شيٌء من هذا ؛ فالواجب القصاص ؛ ألنَّ هذه ا ناية جناية  ،صاََبه

أن كلَّ واَد  منهما َريٌص على أن ينال من صاااااااااااااااََبه . قال  :عمد  ؛ إذ الظَّاهر
 ،ما من جراح  هفما كان بين ،إذا اقتتل املقتتالن :عثمان بن عهَّان رضااااااااااااااي هللا عنه

                                                           
اشدة ، ص)  (1)  ( . 153عصر الخالفة الرَّ
 ( . 170،  169موسوعة فقه عثمان بن عفَّان ، ص)  (2)
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 .(1)فهو قصاصٌ 

 :جلناية على احليوانا -7

مان ابلقيمة ن عقَبة بن فع ،إذا وقعت ا ناية على احليوان ؛ فالواجب هبا الضاااااَّ
قال: قتل رجٌل يف خالفة عثمان بن عهَّان كلَبامل لصاااااااااااااايد  َل يعرف مثله يف  ،عامر  

ن كلااب  الكالب، فقوِ   بثمااامننااة َرهم، فااألزمااه عثمااان  لااك القيمااة، وأًر  رجالمل  
 . (2)ريامل قتله عشرين بع

 :اجلناية على الصَّائل - 8

 ،أو على عرضااااه ،أو على نهسااااه ،إذا صااااال شااااخٌص على مال شااااخص  اخر
أنَّ  :لَّىفقد روى ابن َز  يف ا  ،فدمه هدرٌ  ،فقتله املصااااااااااااااول عليه أثناء اعتدا ه

 . (3)فأبطل َمه ،عوا إىل عثمانفار ه ،فقتله ،رجالمل رأى مع امرأ ه رجالمل 

 :تدِّ وحدُّهاستتابة املر  - 9

 ،ه ؛ قُِتلفإن أصاااااااااااااارَّ على رََّ  ،َل يقا  احلدُّ على املر دِ  ََّت يسااااااااااااااتتاب ثالاثمل 
دث أْن أخذ عَبد هللا بن مسااااااااعوَ  ابلكوفة رجاَلمل ار دُّوا عن اإلسااااااااال  أخذوا و  ،َو

يُنِعشون َديث مسيلمة الكذَّاب، فكتب فيهم إىل أمري املؤمنني عثمان بن عهَّان، 
وأن  ،وشااااااااااااااهاَِ أن َل إله إَل هللا ،: أن اعر  عليهم َين احل  ِ فكتب عثمان إليه

دامل رسااااااااااااااول هللا، فمن قَبلهااا وبرأى من مساااااااااااااايلمااة ؛ فال  قتلااه ين ومن لز  َ ،حممااَّ

                                                           
 ( . 99صدر السَّابق نفسه ، ص) الم (1)
 ( . 100موسوعة فقه عثمان بن عفَّان ، ص )  (2)
 ( . 102موسوعة فقه عثمان بن عفَّان ، ص )  (3)
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 . (1)فقتلوا ،َين مسيلمة رجالٌ ولز   ،فرتكوا ،مسيلمة، فاقتله، فقَبله رجاٌل منهم

 :فهل يل من توبة  ؟ ،إيّنِّ قتلتُ  -10

رأ عليه فهل يل من  وبة  ؟ فق ،َي أمري املؤمنني ! إن ِ قتلت :نقال رجل لعثما
اِفِر َم   َاْنزِيااُل اْلِكتاَااِب ِمَن احَِّ اْلَعزِيِز اْلَعِليِم  ﴿ :عثمااان من أوَّل سااااااااااااااوِر ًااافر ًااَ

ْنِب َوقَاِبِل التاَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِل ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو ِإلَْيِه الْ  ِصرُي   التاَّْوِب مَ الذَّ
رُي   ِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِل َلَ ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو ِإلَْيِه اْلَمصااااااااِ مثَّ قال  ،[ 3- 1 :غافر]  شااااااااَ

 أنَّ التَّوبة من اَلاث  إذا ار كَبت يف َ  ِ  ،. وا دير ابلذ ِكر (2) يأُوَل  ،اعمل :له
هلم عنهاأو  ،صحاهباالعَباَ َل بدَّ فيها من أَاء احلقوق أل  .(3) نا

 :حد المر -11

 ،رَّ إذا شااااارب اخلمر أبربعني جلدمل قد عاقب احل )ملسو هيلع هللا ىلص(أنَّ رساااااول هللا :املعروف
كذلك عمر يف و  ،وكذلك أبو بكر ،وأطراف الثِ ياب امتهاانمل له ،ضربه القو  ابلنِ عال

حابة إىل  انني ج ،أوَّل خالفته َاَ العقوبة دشااااااورِ  من الصااااااَّ ملَّا  ،دمل لمثَّ ال يلَبث أن 
ا ،وَل ير اادعون هبااا ،رأى النااَّاُ يتحاااقرون هااذه العقوبااة ا عثمااان بن عهااَّ ن فقااد أمااَّ

وال  ،جلاادمل  أنااَّه جلااده  ااانني :وثَباات عنااه ،أنااَّه جلااد احلرَّ أربعني جلاادمل  :ثَباات عنااه
اربني ،أو هوى ،يكن ذلك منه عن  شاااه    عاقب من كان فلم ي ،ولكنَّه فرَّق بني الشاااَّ

ََلَّةمل   ،ِ  فجعل عقوبة من كان شااااااااربه هلا أوَّل مرَّ  ،منه عقوبة َمْن أَمن شاااااااارهبا شااااااااربه 
ليها ومن أَمن ع ،وجعل عقوبة من اعتاَ شاااااااااااااارهبا ،وكانت منه ََلَّةمل أربعني جلدمل 

                                                           
 ( . 103المصدر السَّابق نفسه ، ص )  (1)
 ( . 150المصدر السَّابق نفسه ، ص )  (2)
 ( . 8/17سنن البيهقي )  (3)
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امل  ، انني جلدمل   . (1)انية  عزيرامل  الثَّ واألربعني ،وكأنَّه كان جيعل األربعني األوىل َد 

هإقامة احلد على أخيه م -12  :الوليد بن عقبة :ن أمِّّ

فشااااهد  ،وأ ى ابلوليد ،شااااهد  عثمان بن عهَّان :قال ،عن َصااااني بن املنذر
قال ف ،وشااااااااااااهد اخر أنَّه راه يتقيَّأ ،أنه شاااااااااااارب اخلمر :أَدمها َمران ،عليه رجالن

قم َي  :قال علي  ف ،َي عليُّ ! ُقْم فاجلده :فقال ،إنَّه ال يتقيأ ََّتَّ شاااااااااااااارهبا :عثمان
 ،فكأنَّه وجد عليه ،(2)َارَّها من  وىلَّ قارَّهاولِ   :فقال احلساااااان ،لدهَساااااان ! فاج

 ، بلغ أربعنيََّتَّ  ،يعادُّ  وعلي   ،فجلاده ،َي عَباد هللا بن جعهر ! قم فااجلاده :فقاال
 ،ر  اننيوعم ،وأبو بكر  أربعني ،أربعني )ملسو هيلع هللا ىلص(جلد النَّب   :مثَّ قال ،: أمساااااااااااااااكقال
. ويؤخذ من هذا احلديث أبنَّ ساااال  عثمان رضااااي  (3)وهذا أَبُّ إيلَّ  ،ساااانَّةٌ وكل  

 -ويؤخذ منه  ،وأبنَّ للمنهِ ذ أو املأمور أن ينيب عنه ًريه ،هللا عنه نهذوا هذا احلدَّ 
ابن  وليد بن عقَبةفال ،وأنَّه َل أتخذه يف هللا لومة َل م ،قوَِّ عثمان يف احل  ِ  -أيضااامل 

 . (5)هو أَبُّ أعمال الشُّْرطة شَّرعيةو نهيذ األَكا  ال ،(4)أيب معي؛ أخوه ألمِ ه

 :سرقة الغالم -13

ارق ابلغامل  رقة إَل إذا كان السااااااااَّ  ،لتَّحرميعاملامل اب ، تارامل  ،عاقالمل  ،َل يقا  َد السااااااااَّ
 ،م جيدوه أنَبتلف ،فنظروا ،انظروا إىل مؤ زره :فقال ،وقد ُأِيَ لعثمان بغال   سااااااااااااارق

 . (6)فلم يقطعه
                                                           

 ( . 93، ص ) موسوعة فقه عثمان بن عفَّان  (1)
 المصدر السَّابق نفسه . (2)
 ول ِّ شدَّتها ، وأوساخها من تولَّى هنيئها ، ولذَّاتها . :أي (3)
ِّ على صحيح مسلم ، كتاب الحدود )  (4)  ( . 11/216شرح النَّووي 
 ( . 105والية الش رطة في اإلسالم ، د . نمر الحميداني ، ص )  (5)
 ( . 104 المصدر السَّابق نفسه ، ص ) (6)
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 :احلبس تعزيراا  -14

َمان الوليد بن عقَبة من قو   مناألنصاااار  اسااات عار ضاااايب بن احلارث الربمجي يف 
ان واساااااتغاثوا  ،فنافره األنصااااااريُّون ،فحَبساااااه عنهم ،يصااااايد الظِ َباء ،كلَبامل يدعى قَارَْ

 :وقال يف ذلك ،فهامجهم ،ورَُّوه على األنصار ،فانتزعوه منه ،فكاثروه ،عليه بقومه

ااان خطااَّ  ُد قَر َُوِن َوفااْ م   ةمل َََشااااااااااااااَّ
 

رْي   سااااااااااِ ََ لُّ هَلَا الَوْجَناُء َوهَي   َ ضااااااااااِ
َأنَّ   اعاااااامل اَنِعِمنْيَ كاااااَ َباااااَ اُ وا شااااااااااااااِ  فَاَباااااَ

 
رْيُ   َْرَُابِن أَماااِ

ِت املااا ياااااااْ َبااااَ ْم باااِ اهاااُ َباااااااَ  َاااَ
ْل ُبُكُم َل َ رْتُُكوا فَاُهَو أُمُّ    ُكمْ َفكااااااَ

 
رْيُ   َبااااِ اِ  كااااَ هاااااااَ وَق األمااااَّ قااااُ ِإنَّ عااااُ  فاااااااَ

َبسه كما كان يصنع اب ،رهفعزَّ  ،فأرسل إليه ،فاسَتعدوا عليه عثمان  ، ملسلمنيَو
 . (1)ال يف احلَبٍ ََّتَّ ما  فيهفما َ  ،فاستثقل ذلك

 :حدُّ القذف ابلتَّعريض - 15

ال رجٌل فقد ق ،كان عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه يقيم َدَّ القذف ابلتَّعريض به
مان بن فاساااتعدى عليه عث -يعر  له بزىن أمِ ه  -« َي بن شاااامَّة الَوْذر »  :َلخر
ا عنيت كذا :فقال الرَّجل ،هَّانع َدَّ  :أي -فأمر به عثمان فجلد احلدَّ  ،وكذا ،إمنَّ

 .(2)ري مراَه ُمَّا قالوال يلتهت إىل  هس -القذف 

 :عقوبة الزِّىن - 16

ِ   ،إذا ثَبت الزِ ىن على رجل   م وكان َر امل حمصاااااااااااااانامل ؛ فإنَّه يعاقب ابلرَّج ،أو امرأ
                                                           

 ( . 171( . وموسوعة فقه عثمان ، ص )  77صحيح التَّوثيق ، ص )  (1)
 ( . 5/420تاريخ الطبري )  (2)
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َن ،ابحلجاِر ََّتَّ املو  فقضااااااااااى  ،ت امرأٌِ حمصاااااااااانٌة يف عهد عثمان بن عهَّانوقد 
 . (1)وال حيضر رمجها ،ن برمجهاعثما

 :والطَّرد ،التَّعزير ابلنَّفي -17

ا  :ساااااااااااااالمة قال حممَّد بن -بلغ عثمان: أنَّ ابن احلَبكة النَّهديَّ يعاا نريجنامل  إمنَّ
 ،له عن ذلكأَبة ليسفأرسل إىل الوليد بن عق -أخٌذ كالسِ حر وليٍ به  ،هو ينرن 
ا هو رف  :فقال ،فسااأله ،فدعا به ،، فأوِجْعهفإن أقرَّ به فأمر  ،جب منهوأمر يع ،إمنَّ

فعليكم  ،بكم إنَّه قد ُجدَّ  :وقرأ عليهم كتاب عثمان ،وأخرب النَّاُ خربه ،فعز ِر ،به
كم واهلُزَّال ،اب ااد ِ  ى مثاال و عجََّبوا من وقوف عثمااان عل ،فكااان النااَّاُ عليااه ،وإَيَّ
رب معهم ،فنهر يف ال ذين نهروا ،فغضاااااب ،خربه فلمَّا  ،ان فيهفكتب إىل عثم ،فضاااااُ

ا  َمْن ساااريَّ  وكان  - ومالك بن عَبد هللا ،ساااريَّ كعب بن ذي احلَبكة ،ساااريَّ إىل الشاااَّ
َُنَباَوند -َينه على َينه   :فقال يف ذلك كعب بن ذي احلَبكة للوليد ،إىل 

ا إىل  يِن ماااااااَ َرَْ اااَ ْن طاااَ ناااِ رِي لاااَ ماااْ يتالاااعاااَ  لااا 
 

َبِ   ْقَطيِت َلسااااااااَ  ْيلُ َطِمْعَت هِبَا ِمْن سااااااااَ
 َرَجْوُ  ُرُجْوِعي ََي بَن أَْرَوى َوَرْجَعيِت  

 
الَ   رامل ًااااااااااااااَ ََهااااااااااااااْ  إىَل احلااااااااااااااَ ِ  

َِ وَ   ًْرتَايب يف الَِباَل ًُْوُلَوإنَّ ا  َجْهَوِي ذلاِاَك 
 

ْتِمي يف َذاِ  اإللااااااااااااااااااااااه قَِلْيل   َوشااااااااَ
َُعااااااااا ااااااااي كاااااااالَّ يااااااااو   ولااااااااياااااااالااااااااة     َوِإنَّ 

 
لُ   دُِكْم َلَطوِياااااْ اَوناااااْ ُدنْاَباااااَ َك باااااِ  ( 2)َعَلياااااْ

    

                                                           
 ( . 247موسوعة فقه عثمان بن عفَّان ، ص )  (1)
 ( . 164المصدر السَّابق نفسه ، ص )  (2)
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 :دفع النَّاس عن جنازة العبَّاس -8 

َِ العَباَّاُ بن عَباد املطلا :أناَّه قاال :عن عَباد الرََّمن بن يزياد ب إىل ملاا أي  ناا
و  صااااااالَّينا عليه ولقد رأيتنا ي ،فتقدَّموا به إىل الَبقيع ،موضاااااااع ا نا ز  ضااااااااي  النَّاُ

يع أٌَد وما يسااااااااااتط ،وما رأيت مثل ذلك اخلروج على أَد  من النَّاُ ق؛ُّ  ،ابلَبقيع
لب عليه بنو هاشاام ،أن يدنو من سااريره َََموا ع ،ًو  ،ليهفلمَّا انتهوا إىل اللَّحد ؛ ا
َّتَّ خلص بنو َ ،ن بين هاشموبعث الشُّْرطَة يضربون النَّاُ ع ،فأرى عثمان اعتزل

لَّوه يف اللَّحد ،ر هه، فكانوا هم ال ذين نزلوا يف َهاشااااااام وهذا يدلُّ على كثِر  ،(1)َو
أول من  ،(2) عنه لدى بعض املؤر ِخنيويعترب عثمان رضي هللا ،رجال الشُّْرطَة انذاك

ْرطَة  من اخللهاء ذ صااااااَب شاااااُ حايب ِ  ،اَّتَّ  وقد أساااااند هذه املهمَّة يف املدينة إىل الصاااااَّ
بن قنهذ بن عمري القرشي ِ  ا ليل املهاجر

(3). 

وفة كان عَبد ويف الك ،وأنَّ صيتها قد ذاع يف عهده ،ا يدلُّ على عنايته هباوهذ
صاااري كما كان ن  ،الرََّمن األساااديُّ على شااارطة ساااعيد بن العاص ) واليها لعثمان (

 .(4)ا  (وايل عثمان على الشَّ  بن عَبد الرََّمن على شرطة معاوية بن أيب سهيان )

ي هللا عنهما وعمر رضاااااا ،  بعد أيب بكر  ويف احلقيقة َل يُعلم خليهٌة يف اإلسااااااال
ري  ،والَبعيد ،يقيم احلدَو على القريب وَل  ،الهقريو  ،والغين   ،والوضاااااااااااااايع ،والشااااااااااااااَّ

 ،أو َقوق  كعثمان رضاااااااي هللا عنه ،ويعطي كلَّ ما ُيطلب منه من إصاااااااالح   ،يَبايل

                                                           
 ( . 5/419تاريخ الطبري )  (1)

 
 ( . 4/32الطَّبقات )  (2)
 ( . 179بن خيَّاط ، ص)  تاريخ خليفة (3)
 ( . 105والية الشُّْرطة في اإلسالم ، ص)  (4)
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 . (1)مي حلكم اخلالفة الرَّاشدِوكهاه فخرامل أن ينت

 :عامالتيف العبادات وامل :اثنياا 

 :وعرفات ،إمتام عثمان الصَّالة مبىن -1

فأ ى ا    ،صلَّى عثمان رضي هللا عنه ابلنَّاُ دو أربعامل  ،هااااااااا 29يف َ ِ  عا  
فصاااااالَّى  ،قد صاااااالَّى ابلناُ أربعامل  :هل لك يف أخيك :فقال ،عَبد الرََّمن بن عوف

أال  صااال  :ال لهقف ،مثَّ خرج ََّتَّ َخل على عثمان ،عَبد الرََّمن أبصاااحابه ركعتني
ع أيب أفلم  صاااااالِ  م :بلى ! قال :ركعتني ؟ قال )ملسو هيلع هللا ىلص(يف هذا املكان مع رسااااااول هللا

: أال ى ! قالبل :مع عمر ركعتني ؟ قالأفلم  صااال  :بلى ! قال :بكر ركعتني ؟ قال
! (2)فامسع مينِ  َي أاب حممد :بلى ! قال : صاااااااال صاااااااادرامل من خالفتك ركعتني ؟ قال

وجهاااِ النااَّاُ قااد قااالوا يف عااامنااا  ،ض من َ َّ من أهاال اليمن: أنَّ بعإن ِ ُأخرب 
الِ للمقيم ركعتان :املاضاااااااااااي وقد  ،هذا إمامكم عثمان يصااااااااااالِ ي ركعتني ،إنَّ الصاااااااااااَّ

ذ  دكَّة أهالمل  وأخرى  ،فرأيت أن أصاااااااااااااالِ ي أربعامل خلوف ما أخاف على النَّاُ ،اَّتَّ
َوجةمل  ذ  هبا  ا اط ،ويل ابلطا   مالٌ  ،قد اَّتَّ َدر فأقمت فيه ،لعتهفردَّ  ،بعد الصااااااااااااااَّ

 ما من هذا شيٌء لك فيه عذٌر . :فقال عَبد الرَمن بن عوف

ذ  أهالمل  :أمَّا قولك قد  هبا إذا و  ،فزوجتك ابملدينة َّترج هبا إذا شااااااااااانت ،اَّتَّ
ا  ساااااااااكن بساااااااااكناك ،شااااااااانت ني فإن بينك وب ،ويل ماٌل ابلطا   :وأمَّا قولك ،إمنَّ

 نت لست من أهل الطَّا   .وأ ،الطَّا   مسرِي ثالث ليال

                                                           
 ( . 106المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (1)
 ( . 1/409تحقيق مواقف الصَّحابة في الفتنة )  (2)
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ا قولاااك ريهم فيقولون ،يرجع من َ َّ من أهااال اليمن :وأماااَّ هاااذا إماااامكم  :ًو
ي ينزل عليه ا )ملسو هيلع هللا ىلص(فقد كان رسااااااااااااااول هللا ،عثمان يصاااااااااااااالِ ي ركعتني وهو مقيمٌ  لَو
ضرب اإلسال  ف ،مثَّ عمر ،مثَّ أبو بكر مثل ذلك ،والنَّاُ يومنذ  اإلسال  فيهم قليل

 ُته .هذا رأٌي رأي :م عمر ََّتَّ ما  ركعتني . فقال عثمانفصلَّى هل ، رانه

 :لم ؟ قالًريَّ ما يع ،مَّدأاب حم :فقال ،فلقي ابن مسااااااااااااعوَ   ،فخرج عَبد الرََّمن
 ،ر  اخلالف شاا :فقال ابن مسااعَو ،اعمل أنت دا  علم :فما أصاانع ؟ قال :، قالَل

، ، فقال عَبد ا: أنَّه صاااالَّى أربعامل، فصاااالَّيت أبصااااحايب أربعامل غينقد بل لرََّمن بن عوف 
ن فسااااااوف يكون وأمَّا اَل ،فصاااااالَّيت أبصااااااحايب ركعتني ،أنَّه صاااااالَّى أربعامل  :قد بلغين

 .(1)نصلِ ي معه أربعامل  :يعينال ذي  قول ؛ 

الِ يف مو لى شااااااااهقةمل ع ،وعرفا  ،إنَّ عثمان صاااااااانع ما صاااااااانع من إ ا  الصااااااااَّ
 َينما سااااأله لهعله سااااَبَبامل معقوَلمل فقد أبدى  ،ضااااعهاء املساااالمني أن يهتنوا يف َينهم

طلعه عثمان فلمَّا أ ،عنه وعمَّا َعاه إليه -رضااي هللا عنه  -عَبد الرََّمن ابن عوف 
الِ أبصااااااااحابه ،رضااااااااي هللا عنه على وجهة نظره  ،أخذ عَبد الرَمن بقوله وأمَّ الصااااااااَّ

حابة ،وكذلك صاااااااااااانع عَبد هللا ابن مسااااااااااااعَو ريه من مجهور الصااااااااااااَّ وال  ،فتابعوه ،ًو
ريعة املطهَِّرلهوهخيا ولو   ،؛ ألنَّه إماٌ  راشٌد َب متابعته فيما ال خيرج عن َدَو الشَّ

هور كان فيما جاء به عثمان أَىن شاااااَبهة  ملخالهة نص   شااااارعي   ما أمكن مطلقامل مج
حااااباااة أن يتاااابعوه ذي أباااداه عثماااان يف حتااااوره مع عَباااد الرََّمن بن  ،( 2)الصااااااااااااااَّ والااا 

ين ،املعوواَت  به لرأيه معقول ،عوف   كم  ،ولو أتمَّل فيه نظَّار يف أساااااااااااااارار الدِ  َو

                                                           
حمن بن عوٍف ، ص)  :أبو محمد (1)  ( . 268كنية عبد الرَّ
 ( . 5/268تاريخ الطَّبري )  (2)
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الِ ال ذي انتهى إليه رأي عثمان أرجْ َيننذ  من  :الشاااااااااريعة ؛ لرأى أنَّ إ ا  الصاااااااااَّ
 ،وعمر ،وأيب بكر ،)ملسو هيلع هللا ىلص(وقد َدث من األمور ما ال يكن على عهد النَّب   ،قصرها

 ،ضاااارهبمألعراب يف موَل سااايما جهاِ ا ،فخاف عثمان أن يهن النَّاُ يف صاااالهتم
وقااد َل يتَّصاااااااااااااااال هبم من أهاال العلم من  ،ومن بعااد  بالَهم يف أطراف األر 

فأراَ عثمان دا صاانع َساام هذا الشاارِ  املخوف على كثري  من  ،ويرشاادهم ،يعلِ مهم
 ضعهاء املسلمني .

َبهة عن نهساااااااه ذ  :الفق ،وقد ابلغ عثمان رضاااااااي هللا عنه يف إبعاَ الشاااااااُّ إنَّه اَّتَّ
فيكون  ،موأقا  فيه بعد انتهاء املوسااااااااااااا ،وله ابلطَّا   ماٌل ردا نظر إليه ،أهالمل  دكَّة

 ،ينوذلك منه رضاااااي هللا عنه من َقي  النَّظر يف الد ِ  ،فهرضاااااه اإل ا  ،َيننذ مقيمامل 
كمه ،أسراره وفهم  . (1)َو

الِ يف حابة إ ا  الصااَّ هر منهموقد رأى مجاعٌة من الصااَّ ، وعثمان ،عا شااة : السااَّ
فعثمان رضاااي هللا عنه ال  ،(2))ملسو هيلع هللا ىلص(شااار من أصاااحاب رساااول هللاوأربعة ع ،سااالمانو 

هر ا كااان يتَّجااه كمااا راه فقهاااء املاادينااة، ومااالااٌك،  ،يوجااب القصاااااااااااااار يف السااااااااااااااَّ وإمنااَّ
ريمها. مثَّ إهنا مسااااااألٌة اجتهاَيَّة افعيُّ، ًو فقوله  ،ماءولذلك اختل  فيها العل ،والشااااااَّ

رضااااااااااي هللا عنه: . وأمَّا قول ابن مسااااااااااعَو  (3)وَل  هساااااااااايقامل  ،وجب  كهريامل فيها َل ي
، فهيه  رشاااااااااااايٌد لنا، و ذكرٌي على (5)رواية : إن ِ أكره اخلالف، ويف (4)اخلالف شاااااااااااار  

وحيساااااااااااااان ابملساااااااااااااالم أن  ،اسااااااااااااااتحَباب اخلروج من اخلالف يف مسااااااااااااااا ل اَلجتهاَ
                                                           

 ( . 192ن ، لصادق عرجون ، ص) عثمان بن عفَّا (1)
 ( . 194المصدر السَّابق نفسه ، )  (2)
افضة لألصبهاني ، ص)  (3)  ( . 312كتاب اإلمامة والردُّ على الرَّ
ياض النَّضرة ، ص)  (4)  ( . 566الر ِّ
 ( . 5/268تاريخ الطَّبري )  (5)
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؛ إذ (1)ال يف الهروع املختل  فيهاوحياول أن يقلِ ل اخلو ، وا د ،يسااااااااااتحضاااااااااارها
ظُّروف ا يطة بنا.. َل  سااااااااعدان على إضااااااااعة مزيد  من الوقت الثَّمني يف ا دل ال

ا جيب أن نهعله ملواجهة التَّحدِ َي   ، كما أنَّ يف فعل ابن (2)اخلطرِيواخلالف عمَّ
الِ خل  عثمان بياانمل حلرص  ،مسااااااااااااعوَ   وابن عوف  رضااااااااااااي هللا عنهما من الصااااااااااااَّ

دِ  ذا ُخُلٌ  عظيٌم من أخالق جيل النَّصر .وه ،الصَّحابة على اَلجتماع والَو

 :زاد األذان الثَّاين يوم اجلمعة -2

، (3)«عديهاء الرَّاشدين من بوسنَّة اخلل ،عليكم بسنَّيت»  :)ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا
اشدين أنَّ عثمان من اخللهاء الرَّ  :وَل شكَّ  ،وهذه الز َيَِ من سنَّة اخللهاء الرَّاشدين

ا األذان ؛ لتنَبيه النَّاُ عن قرب وقت صااالِ ا معة بعد ورأى مصاالحة أن يزاَ هذ
استمرَّ العمل به و  ،ووافقه مجيع الصَّحابة ،فاجتهد يف هذا ،أن ا َّسعت رقعة املدينة

َمن علي    َمن معاااويااة ،ال خيااالهااه أَااٌد ََّتَّ يف  َمين بين أميااَّة وبين ا ،و لعَباااُ إىل و
 . (4)هي سنٌَّة ِبمجاع املسلمنيف ،يومنا هذا

رع ؛ وهو األذان األوَّل يف الهجر مان هذا قاُ عثف ،مثَّ هو له أصااااااااٌل يف الشااااااااَّ
وأذانه ال ذي  )ملسو هيلع هللا ىلص(. لقد سااااانَّ عثمان ذلك أخذامل من سااااانَّة الرَّساااااول (5)األذان عليه

يا  ،ويسااااتعدَّ اليقظان ،شاااارعه يف الهجر قَبل َخول الوقت لينَبِ ه النَّا م  ،ومريد الصااااِ 
هل  :وقد اختل  أهل العلم ،واخٌذ من طريقته )ملسو هيلع هللا ىلص(ولفهو مساااااااان  بساااااااانَّة الرَّساااااااا

                                                           
 ( . 336القواعد الفقهيَّة للنَّدوي ، ص)  (1)
 ( . 169، لمحمد الوكيلي ، ص) فقه األولويات  (2)
 ( . 29الفكر اإلسالميُّ بين المثاليَّة والتَّطبيق ، كامل الشَّريف ، ص)  (3)
ِّ ، كتاب العلم ، رقم )  4607سنن أبي داود ، كتاب السُّنة رقم )  (4)  ( . 2676( . وسنن الت ِّرمذي 
 ( . 88حقبةٌ من التَّاريخ ، عثمان الخميس ، ص)  (5)
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أوقعااه قَبياال َخول الوقاات كمااا هو احلااال يف األذان األوَّل من الهجر أ  أوقعااه يف 
 :لَباااريقااال يف فتْ ا ،الوقاات ؟ وميياال احلااافظ إىل أنَّ وقوعااه كااان إعالمااامل ابلوقاات

الِ  :و َبنيَّ  ى بقيَّة قياساااااااااااااامل علأنَّ عثمان أَدثه إلعال  النَّاُ بدخول وقت الصاااااااااااااَّ
 وأبقى خصوصيَّتها ابألذان بني يدي اخلطيب . ،فأحل  ا معة هبا ،الصَّلوا 

وفيه اسااااااااااااتنَبا  معومل من األصاااااااااااال َل يَبطله، وأمَّا ما أَدث النَّاُ قَبل وقت 
الِ على النَّب   عاء إليها، والذ ِكر والصااااااااااااااَّ ض الَبالَ فهو يف بع )ملسو هيلع هللا ىلص(ا معة من الدُّ

، وا  ِ   .(1)السَّل  الصَّا  أوىلَباع َون بعض 

ذين قاااالوا ا الااا   ألنَّ الغر  مناااه :قاااالوا ،إناااَّه أَااادث قَبيااال َخول الوقااات :وأماااَّ
عي إليها على ًرار األذان األوَّل يف الهجر ،اإلعال  اب معة كان بعد   فلو ،والسااااااااااااااَّ

ا أَى املعو املطلوب إَل بتاااأخري ا معاااة بعض الشاااااااااااااايء
َ
هو و  ،َخول الوقااات ملااا
نَّ  ريمها ُمَّا  ،كروالذ ِ  ،ة . وبه ُيساااااااااااتغو عمَّا أَدثه النَّاُ يف التَّذكريخالف الساااااااااااُّ ًو
 . (2)«ع السَّل  الصَّا  أوىل وا َبا »  :وال ينكره إَل بقوله ،أشار إليه احلافظ

 :اغتساله كلَّ يوم  منذ أسلم -3

، وقد صاااااااااالَّى ذا  يو  (3)يغتساااااااااال كلَّ يو  منذ أساااااااااالم كان عثمان بن عهَّان
  :فقال ،فلمَّا أصَبْ رأى يف ثوبه اَتالمامل  ،ابلنَّاُ وهو جنٌب َون أن يدري الصَُّبْ

الِ ،أعلموَل  ،كربُْ  وهللا ! إن ِ ألُران أجنبُ  وال يُعد َمْنصاااااااااالَّى  ،(4)مثَّ أعاَ الصااااااااااَّ

                                                           
 ( . 89در السَّابق نفسه ، ص ) المص (1)
 ( . 4/345فتح الباري )  (2)
 ( . 133،  132السُّنَّة والبدعة ، لعبد هللا باعلوي الحضرمي ، ص)  (3)
 ( إسناده حسٌن . 756فضائل الصَّحابة ، رقم )  (4)
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 . (1)خلهه

 :سجود التِّّالوة -4

كان عثمان بن عهَّان رضااااااااااااااي هللا عنه يرى: أنَّ سااااااااااااااجَو التِ الِو جيب على 
 ،صااااااد  أمَّا من مسعه من ًري ق ،املكلَّ  التَّايل للقران، وعلى ا الٍ لسااااااماع القران

اصُّ ساااااااااجدمل فقرأ الق ،فقد مرَّ رضاااااااااي هللا عنه بقاص    ،فليٍ عليه ساااااااااجَو التِ الِو
جَو على من اسااااا :فقال عثمان ،ليساااااجد معه عثمان ا الساااااُّ وال  ،مثَّ مضاااااى ،تمعإمنَّ

ماع :؛ يعينعلى من اسااااتمع  :وقوله ،(2)يسااااجد  وقال رضااااي ،على من قصااااد السااااَّ
ا ا :هللا عنه جدِ على َمْن جلٍ هلاإمنَّ أنَّ احلا ض إذا  :، وروي عن عثمان(3)لسااااااااااااااَّ

 .(4)ِ  سجد هلا سجَو الصَّالوَل ،وَل  رتكها ،استمعت السَّجدِ  ومأى هبا إمياءمل 

 :صالة اجلمعة يف السَّواحل -5

فإنَّ أهل  ،و قرية  فيها مجاعٌة أمروا اب معةأ ،كلُّ مدينة    :قال اللَّيث بن ساااااااااعد
يهما وفوسااااااواَلها كانوا جيمِ عون ا معة على عهد عمر، وعثمان أبمرمها،  ،مصاااااار

 .(5)رجاٌل من الصَّحابة

 :اسرتاحة عثمان يف الطبة -6

، معةوعثمان كانوا خيطَبون يو  ا  ،وعمر ،وأاب بكر   )ملسو هيلع هللا ىلص(أنَّ النَّب   :عن قتاَِ

                                                           
 ( . 190موسوعة فقه عثمان بن عفَّان ، ص)  (1)
 ( . 192المصدر السَّابق نفسه ، )  (2)
اشدة والدَّولة األمويَّة ، د . يحيى اليحيى ، ص)  (3)  ( . 444الخالفة الرَّ
 ( . 168موسوعة فقه عثمان بن عفَّان ، ص)  (4)
 المصدر السَّابق نفسه . (5)
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ا كا ،فكاان خيطاب قاا ماامل مثَّ جيلٍ ،لقياا  على عثماانََّتَّ شاااااااااااااا َّ ا ان معااوياة فلماَّ
 . (1)واألخرى قا مامل  ، جالسامل خطب األوىل

 :جعل القنوت قبل الرُّكوع -7

عثمااان ؛  -َا مااامل  :أي -إنَّ أوَّل من جعاال القنو  قَباال الرُّكوع  :قااال أنٍ
 .(2)كي يدرك النَّاُ الرَّكعةل

 :جِّّ أعلم النَّاس أبحكام احل - 8

، هَّانلنَّاُ ابملناسك عثمان بن عأنَّ أعلم ا :كانوا يرون  :يقول حممَّد بن سريين
 . (3) بن عمر رضي هللا عنهمامثَّ عَبد هللا

 :النَّهي عن اإلحرام قبل امليقات -9

ن إنَّ هذا نصااااااٌر من هللا َل بدَّ يل م :ملَّا فتْ عَبد هللا بن عامر خراسااااااان ؛ قال
 -خراساااااان  -علنَّ شاااااكري هلل أن أخرج من موضاااااعي هذا وألج ،أن أشاااااكره عليه

قضاااااى  فلمَّا ،وخلَّ  على خراساااااان األَن  بن قيٍ ،فأَر  من نيساااااابور ،حمرمامل 
نة ال يت قُتل فيها ،عمر ه ؛ أ ى عثمان بن عهَّان  :قال له عثمانف ،وذلك يف السااااااااااااااَّ
 . (4)أَرمت من نيسابورلقد ًرَّر  بعمر ك َني 

  

                                                           
 ( . 2/441فتح الباري )  (1)
 ( . 444الخالفة الراشدة ، ليحيى اليحيى ، ص)  (2)
 ( . 2/569) المصدر السَّابق نفسه ، وفتح الباري  (3)
 ( . 112موسوعة فقه عثمان بن عفَّان ، ص)  (4)
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 :والعمرة ،ة للحجِّّ سفر املعتدَّ  -10

هاء عدَّهتا ؛ وَل  سااااااااااافر إَل بعد انت ،أنَّ املعتدَِّ َل  َبيت إَل يف بيتها :املعروف
ولذلك فإنَّ  ،واحل ُّ َل خيلو من سااااااااهر   ،ألنَّ سااااااااهرها يقتضااااااااي مَبيتها يف ًري بيتها

ي هللا وكان رضاااااااااااااا ،أنَّ املعتدِ َل يلزمها احل ُّ ما َامت يف العدَِّ :عثمان كان يرى
 .(1)وذي احلليهة ،من ا حهة أو معتمرمل  ،عنه يُرجع املعتدَِّ َاجَّةمل 

 :النَّهي عن متعة احلجِّّ  -11

َل  ،أو ا مع بينهما ليعمل ابألفضااااااااااال ،هنى عثمان رضاااااااااااي هللا عنه عن املتعة
هو  ريَّ بني ف ،أنَّ من أراَ اإلَرا  :ليَبِطَل املتعة . وَل خيهى على عثمان ومن َونه

فعن  ،ولكنَّه رضااي هللا عنه رأى اإلفراَ أفضاال من اَلثنني ،والتَّمتُّع ،والِقران ،اإلفراَ
وعلي امل رضاااي هللا عنهما وعثمان ينهى عن  ،شاااهد  عثمان :قال ،مروان بن احلكم

ا رأى علي  ذلك ؛ أَهلَّ  ،وأن جُيمع بينهما ،املتعة ة   ،مرِ  لَبيك بع :هبما فلمَّ جَّ ََ ، و
َع ساااااااااااااانَّ  :وقال ال ينكر عثمان على علي   ؛ و  (2)لقول أَد   )ملسو هيلع هللا ىلص(ة النَّب  ما ُكنُت أل

 ،؛ ألنَّ علي امل رضاااي هللا عنه كان خيشاااى أن حيمل ًريه النَّهي على اإلبطالذلك منه
َع سااانَّة رساااول هللا :وإمنا قال ،والتَّحرمي واَ لقول أَد  ؛ ليظهر ج )ملسو هيلع هللا ىلص(ما كنت أل
ا سنٌَّة ماضيةٌ  ،ذلك  . (3)ورٌ وكالمها جمتهٌد مأج ،وأهنَّ

                                                           
 ( . 17( . وموسوعة فقه عثمان بن عفَّان ، ص)  5/31سنن البيهقي )  (1)

 
 ( . 112موسوعة فقه عثمان بن عفَّان ، ص)  (2)
ِّ ، رقم )  (3)  ( . 1563البخاريُّ ، كتاب الحج 
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مناظِر العلماء وَلِ األمر بقصااااااااااااد إشاااااااااااااعة  :ويف احلديث من الهوا د الظَّاهِر
 َلجتهاَ العلماء يف املساااا ل ال يت ،وساااعة صااادر الوَلِ ،ومناصاااحة املسااالمني ،العلم

عن  وأنَّ اجملتهد َل جيرب جمتهدامل اخر اب  َباعه لسكو  عثمان ،يتَّسع معها اَلجتهاَ
 . (1)والعمل ،لم يسَب  القولالعأنَّ  :وفيه ،علي   

 :أكل حلم الصَّيد -12

يد ال ذي صااااااَه هو و صااااااَه له ًريه من أ ،َل جيَو للمحر  أن أيكل من الصاااااَّ
 ،أنَّه اعتمر مع عثمان بن عهَّان يف ركب   :، فعن عَبد الرَمن بن َاطب(2)احلالل

اء ؛ قد  هلم حلم طري  ا كان ابلرََّو وكره أن  ،او كل  :فقال عثمان -يعاقيب  -فلمَّ
 :! قال عثمان أأنكل ُمَّا لساااااااااااااات منه اكالمل ؟ :فقال عمرو بن العاص ،أيكل منه

ا صااااااايد  يللسااااااات يف ذلك مثلكم .  (3)من أجلي :أو قال ،وأميتت ابمسي ،، إمنَّ
 :قال ،كما روى عَبد هللا بن عامر بن ربيعة  ،وقد  كرَّر ذلك من عثمان مرَِّ أخرى

هة وهو حمرٌ  يف يو   صاااااااااااااا    قد ًطَّى وجهه بقطي ،رأيت عثمان بن عهَّان ابلعرج
 :ت ؟ قالأَل أتكل أن :فقالوا ،كلوا  :فقال ألصااااحابه ،مث ُأِيَ بلحم صاااايد   ،أرجوان  

ا صيد من أجليإن ِ لست كهي  . (4)نتكم ؛ إمنَّ

 :كراهية اجلمع بني القرابة يف الزَّواج  -13

 لحة عن أبيه عن أيببن أيب طأخرج اخلالل من طري  إسااااااااااااااحاق بن عَبد هللا 

                                                           
 .(  86شهيد الدَّار عثمان بن عفَّان ، ص)  (1)
 المصدر السابق نفسه . (2)
 ( . 20موسوعة فقه عثمان بن عفَّان ، ص)  (3)
 المصدر السَّابق نفسه . (4)
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م كانوا يكرهون ا مع بني :وعثمان ،، وعمربكر    . (1) القرابة  افة الضَّغا نأهنَّ

 :يف الرَّضاعة -14

َاق عن ابن جري   عن ابن شاااااااااااهاب    فرَّق عثمان بني انُ :قال ،روى عَبد الر
اء أرضعتهم  ناكحوا  . (2)بقول امرأِ سَو

 :يف الُلع -15

َوجهااا ،كااان بيين وبني ابن عمِ ي كال ٌ   :قااالاات ،عوِ ذعن الرُّبَايِ ع بناات م  ،وكااان 
يء  قد فعلت . فأخذ وهللا كلَّ شااا :لك كل شااايء  وفارقين . قال :فقلت له :قالت

ر  أملك :فقال ،فجنت عثمان وهو حمصاااااورٌ  ،ََّتَّ فراشاااااي شااااايء   كلَّ   خذ ،الشاااااَّ
َوجي دا َون عق :ويف رواية   ،(3)ََّت عقاص رأسااااااااااااها  ،رأسااااااااااااياص اختلعت من 
 . (4)فأجاَ ذلك عثمان

 :جيب اإلحداد على املعتدَّة لوفاة زوجها -16

َوجه ،ومن اإلَداَ  رك الز ِينة ا إَل و رك املَبيت يف ًري الَبيت ال ذي  ويف فيه 
 املساء إَل يف ت يفولكنَّها َل  َبي ،وجيَو هلا أن َّترج هنارامل لقضاء َاجتها ،لضرورِ  
ا جاء  إىل ، فعن فُريعة بنت مال(5)بيتها ك بن ساانان أخت أيب سااعيد  اخلدري أهنَّ

َوجهاااا خرج يف طلاااب  :فاااأخرب اااه ،)ملسو هيلع هللا ىلص(رسااااااااااااااول هللا د  لاااهأنَّ  بطرف  فقتلوه ،أعَباااُ

                                                           
 ( . 20( . وموسوعة فقه عثمان بن عفَّان ، ص)  5/191سنن البيهقي )  (1)
 ( . 449الخالفة الراشدة ، د . يحيى اليحيى ، ص)  (2)
 ( . 5/18الفتح )  (3)
 ( . 8/484الطَّبقات )  (4)
اشدة ، د . يحيى اليحيى ، ص)  (5)  ( . 449الخالفة الرَّ
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َوجي ال يرتكين يف ،أن أرجع إىل أهلي )ملسو هيلع هللا ىلص(، فسااااااااااااااألت رسااااااااااااااول هللاالُقدو   فإنَّ 
 :قالت« نعم ! »  :)ملسو هيلع هللا ىلص(فقال رسااااااااااااااول هللا :قالت ،وَل نهقة   ،مسااااااااااااااكن  ميلكه

 :فقال ،َيتُ فنو  ،أو أمر يب ،ََّت إذا كنت يف احلجِر انَان رسول هللا ،تفانصرف
َوجي« كي  قلت »  ة ال يت ذكر  له من شاااااااااأن  َ  عليه القصاااااااااَّ  :قالف ،؟ فَر

 ،عااة أشااااااااااااااهرفاااعتاادَ  فيااه أرب :قااالاات ،امكثي يف بيتااك ََّتَّ يَبلغ الكتاااُب أجلااه
 ،أخرب هفسألين عن ذلك ؟ ف ،فلمَّا كان عثمان بن عهَّان أرسل إيلَّ  :، قالتوعشرامل 
، ولذلك كان عثمان يتشااادََّ يف أمر مَبيت املرأِ املعتدَِّ خارج (1)وقضاااى به ،فا ََّبعه
َار  أهلهااا يف عاادَّهتااا :فقااد َاادث ،بيتهااا َوجهااا  فضاااااااااااااارهبااا  ،أنَّ امرأمل  ويف عنهااا 
 . (2)وهي  طل  ،لوها إىل بيتهااَم :فقال ،فسألوه ،فأ وا عثمان ،الطَّل 

 :تنكحها إل نكاح رغبة  ل  -17

ك َاجةمل إنَّ يل إلي :فقال ،فسااأله ،جاء رجٌل إىل عثمان يف خالفته وقد ركب
خلهي  فإن أَر  أن  ركب ،إن ِ اَلن مسااتعجلٌ  :َي أمري املؤمنني ! فقال له عثمان

 ، ًضااااااااااااَبه  امرأ ه يفإنَّ يل جارامل طلَّ  :فقال ،فركب خلهه ،ََّتَّ  قضااااااااااااي َاجتك
مل   ،مثَّ أطلِ قها ،فأ زوجها مثَّ أبتين هبا ،ومايل ،َ  أن أَتسب بنهسي، فأر ولقي شدَّ

َوجها األوَّل َبة   :فقال له عثمان ،فرتجع إىل   .(3)َل  نكحها إَل نكاح ًر

 :طالق السَّكران -18

كران :كان عثمان بن عهَّان رضاااااي هللا عنه يرى فهو  أنَّ كلَّ ما يتكلم به الساااااَّ
                                                           

 ( . 244موسوعة فقه عثمان بن عفَّان ، ص)  (1)
 ( . 2/591( ، والموطَّأ ) 224المصدر السَّابق نفسه ، )  (2)
 ( . 225المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (3)
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ه ،هدرٌ  ُّْ عقَو عي ما وَل يقع طالقه ؛ ألنَّه َل ي ،وَل إقراره ،فسااااوخهوَل  ،فال  صاااا
ليٍ  :قال عثمان رضاااااااااااي هللا عنه ،(1)وَل إلزا  لغري إراَِ ،ولوَل يريد ما يق ،يقول

 . (2)وَل جمنون  طالقٌ  ،لسكران

 :هبة الوالد لولده -19

هد فإذا أشاااااااااا ،إذا حنل األب ولده حنلةمل ؛ كان عليه أن ُيشااااااااااهد على هذه اهلَبة
َّْ أن  َبقى بعد ذلك يف يد األبعليها  فقد  ،؛ اعترب هذا اإلشااهاَ قَبضااامل هلا، وصاا

لغ أن من حنل ولدامل له صااااااااااغريامل ال يَب :وَر عن عثمان بن عهَّان رضااااااااااي هللا عنه قوله
. وأمَّا إذا ال  (3)ي جا زٌِ وإن وليَّها أبوهوأشاااااااهد عليه ؛ فه ،فأعلن ذلك ،جيَو حنلةمل 

َمة  ؛ فهوال يساالِ مها للولد ،ديشااه ما ابل  :قال عثمان رضااي هللا عنه ،ي هَبة ًري َل
إن و  ،ويف ياادي ،مااايل :قااال ،فااإن مااا  ولااده ،أقوا  يعطي أَاادهم ولااده العطيااَّة

َه الولد من مال أبيهَل يثَبت من اهلَبة إَل  ،وهَبته :ما  هو قال  . (4)ما َا

 :احلجر على السَّفيه -20

هيه كان عثمان بن عهَّان رضاااي هللا عنه يرى احلجر قد َدث أن ف ،على الساااَّ
اشااااااارتى عَبُد هللا بن جعهر أرضاااااااامل دَبلغ ساااااااتِ ني أل  َينار ، فَبلغ ذلك عليَّ بن أيب 

، فقرَّر علي : أنَّ األر  َل  ساااااااااااااااوي هذا املَبلغ من املال  بن وأنَّ عَبد هللا ،طالب 
ًُنب فيها ًَبنامل فاَشاااااااامل  أنَّه  :وأعرب ،بل إنَّه قد  صااااااارَّف  صااااااارُّفامل أخرق ،جعهر قد 

                                                           
 ( . 81المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (1)
 ( . 14/72( . والفتاوى )  53ن بن عفَّان ، ص) موسوعة فقه عثما (2)

 
 ( . 53( . وموسوعة فقه عثمان بن عفَّان ، ص)  33/61الفتاوى )  (3)
(4)  ( ِّ  ( . 288( . وموسوعة فقه عثمان بن عفَّان ، ص)  6/170سنن البيهقي 
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ساااااااااااااايتوجه حنو أمري املؤمنني عثمان بن عهَّان ليطلب منه احلجر على عَبد هللا بن 
 - الزُّبري فأساااارع عَبد هللا بن جعهر إىل ،وإساااااء ه التَّصاااارُّف يف ماله ،جعهر لسااااههه

ريد أن أيي وإنَّ علي امل ي ،وكذا ،إن ِ ابتعت بيعامل بكذا :وقال له -وكان اتجرامل َاذقامل 
وأ ى علي   ،فأان شاااااريُكك يف الَبيع :فقال له الزبري ،أن حيجر عليَّ  فيساااااأله ،عثمان

ا  إنَّ ابن أخي اشاارتى سااَبخةمل بسااتني ألهامل ما يساارُّن: :فقال له ،عثمان بن عهَّان أهنَّ
فقال عثمان  ،عأان شريكه يف هذا الَبي :يل بنعليَّ، فاَجر عليه! وقال الزُّبري لعثمان

؟ (1)فيه الزُّبري  بيع  شريكهكي  أَجر على رجل  يف  :بابن عهَّان لعليِ  بن أيب طال
هه لتصااااارف   صااااارَّفه شاااااريكه فيه :يعين  أننا َل نساااااتطيع أن حنكم على جعهر ابلساااااَّ

 .(2)ذقه ابلتِ جاِرحل الزُّبري ؛ ألنَّ الزُّبري َل ميكن أن يشارك يف  صرُّف  َاري   أخرق

 :احلجر على املفلس -21

َُ  ،ي هللا عنه يرى احلجر على املهلٍكان عثمان بن عهَّان رض جر على وإذا 
ا نون ماله بنساااااَبة َيوهنم ه ال يت لكن إن وجد بعض َا نيه سااااالعت ،مهلٍ اقتسااااام الدَّ

ها بعينها عنده؛ جا ، فهو أَ ُّ هبا (3)َ له أن يهساااااخ الَبيع، وأيخذ سااااالعتهابعه إَيَّ
 .(4)من ًريه

 :حترمي الحتكار -22

 :ويظهر ،(5)وينهى عنه ،مينع اَلَتكارهللا عنه كان عثمان بن عهَّان رضاااااااااااي 

                                                           
 ( . 31/154الفتاوى )  (1)
(2)  ( ِّ  ( . 119عفَّان ، ص)  ( . وموسوعة فقه عثمان بن 6/661سنن البيهقي 
 ( . 119موسوعة فقه عثمان بن عفَّان ، ص)  (3)
(4)  ( ِّ  ( . 6/46سنن البيهقي 
 ( . 119موسوعة فقه عثمان بن عفَّان ، ص)  (5)
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لهِه عمر بن اخلطَّاب َل يهر ِق  اَلَتكار بني يف حترمي أنَّ عثمان بن عهَّان كان كسااااَ
ريهالطَّعا  ةمل  ،ألنَّ هنيه عن اَلَتكار كان عام امل  ،، ًو ول أنَّ ما وَر عن رساااااا :خاصاااااا 
عند  -ٌد ومنه ما هو مقيَّ  ،يف كلِ  شاااااااااااااايء   حترمي اَلَتكار منه ما هو مطل ٌ  هللا يف

 .(1)ل يَبقى املطل  على إطالقهلعد  التَّعار  بينهما ؛ ب -ا مهور 

 :ضوالُّ اإلبل -23

َمن عمر بن   :أنَّه مسع ابن شااااااهاب  يقول :روى مالك كانت ضااااااوالُّ اإلبل يف 
ها أَدٌ  َمان عثمان بن عهَّ  ،اخلطَّاب إبالمل مرساالةمل  نا   َل ميسااُّ ن أمر اََّتَّ إذا كان 

وقد كان فعل عمر  َبعامل  ،(2)إذا جاء صااااااااااااااااََبها أعطي  نهاف ،مثَّ  َباع ،بتعريهها
َيد بن خالد ا هينِ  رضاااااي هللا عنه قال حيحني عن  عرايب  إىل أ جاء :حلديث الصاااااَّ

مثَّ عر ِفها  ،(3)ووكاءها ،اعرف عهاصااااااها»  :فقال ،، فسااااااأله عمَّا يلتقطه)ملسو هيلع هللا ىلص(النَّب  
!  فضالَّة الغنم َي رسول هللا ؟ :قال« وإَل ؛ فشأنك هبا  ،فإن جاء صاََبها ،سنةمل 
مالك »  :فضاااااااااالَّة اإلبل ؟ قال :قال« أو للذ ب  ،أو ألخيك ،هي لك»  :قال
ذاؤها  َر املاء ،معها سقاؤها ،وهلا  . (4)«شَّجر ََّتَّ يلقاها رهبا وأتكل ال ،َو

 هَّان رضااااااي هللاأنَّ هذا اَلجتهاَ من عثمان بن ع :وقد رأى األسااااااتاذ احلجوي
 ،عنه مَبين  على املصااااالحة املرسااااالة ؛ ألنَّه رأى النَّاُ مدُّوا أيديهم إىل ضاااااوالِ  اإلبل

. ًري أنَّ األسااااااااااااااتاذ عَبد  (5)قيامامل ابملصاااااااااااااالحة العامَّة مثَّ  َباع ،فجعل راعيامل جيمعها

                                                           
 ( . 2/651موطأ مالك )  (1)
 ( . 15موسوعة فقه عثمان بن عفَّان ، ص)  (2)
 الجديدة .( طبعة دار االفاق  649 - 648موطَّأ مالك ، ص)  (3)
 الخيط الذي يربط به . :الوعاء الذي تحفظ فيه النَّفقة . والوكاء :العفاص (4)
 ( . 2429،  2428،  2427البخاريُّ ، كتاب اللقطة رقم )  (5)
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ليمان رََّ على هذا القول بقوله ال  الساااااُّ عب التسااااال :الساااااَّ دقالة يم ًري أنَّه من الصاااااَّ
ارع َل  األسااتاذ احلجوي على إطالقها ؛ ألنَّ املصاالحة املرساالة هي ال يت ال ينصَّ الشااَّ

َكم ضوالِ   قد نصَّ على )ملسو هيلع هللا ىلص(أنَّ النَّب   :يف َني ،وَل على إلغا ها ،على اعتَبارها
 ،بنهساااه فهي إذامل مصااالحٌة معتربٌِ نصَّ عليها النَّبُّ  ،اإلبل يف احلديث املذكور أعاله

 ،إنَّ ما فعله عثمان من بيع ضاااوالِ  اإلبل يعدُّ مصااالحةمل مرسااالةمل  :ُّْ أن يقالفال يصااا
 فاملصلحة املرسلة َل  كون يف مقابلة النَّص .

 ،أنَّ اجتهاَ عثمان يف هذه القضيَّة ُبين على املصلحة العامَّة :وال ذي يظهر لنا
ابلة اَي القوأنَّ هذه القضااااااااايَّة من القضااااااااا ،لكنَّها ليسااااااااات مصااااااااالحةمل مرسااااااااالةمل  ،فعالمل 

َمنااة ،لالجتهاااَ ابلنَّظر إىل مااا و  ،واألَوال ،وال يت ميكن أن يتغريَّ َكمهااا بتغريُّ األ
 -هر على ما يظ -حيقِ   مصااااالحة أصاااااحاب ضاااااوالِ  اإلبل ؛ ألنَّ علَّة احلكم فيها 

ا أبعياااهنااا ن وكال األمري ،أو يف شااااااااااااااكاال  نهااا ،هي ا ااافظااة على هااذه اإلباال إمااَّ
أنَّ ساااااايدان عثمان بصاااااانيعه هذا كان هدفه حتقي  املصاااااالحة  :وَل شااااااكَّ  ،مصاااااالحةٌ 

 ملسو هيلع هللا ىلص()كما كان األمر يف عهد النَّب    ،أنَّ  رك اإلبل على َاهلا :العامَّة ؛ ألنَّه رأى
َمن عمر ياع بعد أن  غريَّ  أخالق الناُ ،وإىل  وا ميدُّون وأصااااااَبح ،يعرِ ضااااااها للضااااااَّ

ٌَ سااااااليمٌ وهو اج ،ليهم دا فعلفرأى أن يقطع الطَّري  ع ،أيديهم لضااااااوالِ  اإلبل  ،تها
كٌم ) سديٌد ( بال ريب  .(1)َو

 :توريث املرأة املطلقة يف مرض املوت -24

َوجته وهو مريضٌ  انقضاااااء  فورَّثها عثمان منه بعد ،طلَّ  عَبد الرَمن بن عوف 

                                                           
 ( . 1/245الفكر السَّامي )  (1)
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أنَّ شاااااااااارحيامل كتب إىل عمر بن اخلطَّاب يف رجل  طلَّ  امرأ ه  :وقد روي ،مدَِّ عدَّهتا
هتا :فأجاب عمر ،وهو مريضٌ  ،ثالاثمل  ت فإن انقضااااااااااااااا ،أْن ور ِثها ما َامت يف عدَّ

فَبعااد أن ا َّهقااا على أنَّ طالق املريض مر  املو  َل يزياال  ،عاادَّهتااا فال مرياث هلااا
امل لذلك وهو العدَِّ ،الزَّوجية كسااااااااَبب  موجب ل رث عل بينما ال جي ،جعل عمر َد 

امل لذلك ليٍ يف و  ،ساااااواءٌ ما  يف العدَِّ أو بعدها  رث مطلِ قها :وقال ،عثمان َد 
؛ ألنَّ كم هو معاملة الزَّوج بنقيض قصدهوالَباعث على احل ،املسألة نص  يرجع إليه

َوجتهالزوج بطالقه يف مر  املو  يع  . (1)ترب فار امل من  وريث 

 :توريث املطلَّقة ما مل تنقضِّ عدَّهتا -25

ة ؛ وجني قَبل احليضااااااااااااااة الثَّالثة للمطلَّقإذا ما  أَد الزَّ  :قال عثمان بن عهَّان
، وَل مينع التَّوارث بينهمااااا طول فرِت العاااادَِّ كمااااا إذا ( 2)يااااتورث احليُّ منهمااااا امل

ََبَّان بن  فقد طلَّ  ،أو َيضااااااتني مثَّ ار هعت َيضااااااتها ،َاضاااااات املعتدِ َيضااااااةمل 
 ٌْ  ،يضفمكثت سااَبعة عشاار شااهرامل َل حت ،، وهي  رضااع ابنتهمنقذ امرأ ه وهو صااحي

 ،أو  انية ،مثَّ مر  ََبَّان بعد أن طلقها سااااااَبعة أشااااااهر ،نعها الرَّضاااااااع أن حتيضمي
ذكر له شااااأن ف ،فحملوه إليه ،اَملون إىل عثمان :فقال ،إن امرأ ك  رث :فقيل له
َيد بن اثبت ،وعنده عليُّ بن أيب طالب   ،امرأ ه ما  رَين ؟  :فقال هلما عثمان ،و
ا  رثاه إن ماا  :فقااَل ا ليسااااااااااااااات من القواعاد من ،ويرثهاا إن ماا ات ،نرى أهناَّ  فاإهناَّ

مثَّ هي  ،وليساااااات من األبكار الالي ال حيضاااااان ،النِ ساااااااء الال ي ينساااااان من ا يض

                                                           
 ( . 144،  143االجتهاد في الفقه اإلسالمي ، ص)  (1)

 
د السَّايس ، ص)  118خضري ، ص) تاريخ التَّشريع اإلسالمي ، لل (2) ( . واالجتهاد  27( . ونشأة الفقه االجتهادي ، محمَّ

 ( . 142في الفقه اإلسالمي ، ص) 
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 ،خذ ابنتهفأ ،فرجع ََبَّان إىل أهله ،على عدَِّ َيضااااااااااااااها ما كان من قليل أو كثري  
قَبل أن  مثَّ  ويف ََبَّان ،، مثَّ َاضااااات أخرىفلمَّا فقد  الرَّضااااااع َاضااااات َيضاااااةمل 

َوجها ََبَّان بن منقذو  ،فاعتدَّ  عدَِّ الوفاِ ،حتيض الثَّالثة  . (1)ورثت 

 :توريث احلميل -26

وهو ما  -أنَّه ولدها  :إذا سااااااااااااااَبيت امرأٌِ من الكهَّار ومعها طهٌل حتمله مدَّعيةمل 
بينه إَل وَل جيري التَّوارث بينها و  ،فإانَّ َل  صدَّق بدعواها -يسمَّى باااااااااااااا) احلميل ( 

وقد اساااااااتشاااااااار عثمان يف ذلك أصاااااااحاب رساااااااول  ،إذا أقامت الَبيِ نة على أنَّه ابنها
إَل  ما نرى أن نورِ ث مال هللا :وقال عثمان اننذ   ،فأبدى كل  منهم رأيه ،)ملسو هيلع هللا ىلص(هللا

 . (2)ورَّث احلَميل إَل بَبينة  َل يُ  :ابلَبيِ نا  . وقال

سااااااااااااة ا  جمال لقضااااااااااااا يَّة يفهذه بعض اجتهاَا  ذي النُّورين أَثْاَر  يف املؤسااااااااااااَّ
قهيَّة كما أنَّه ساااااهم يف  طوير املداُر اله  ،والتَّعزير ،وا ناَي  ،القصاااااص واحلدَو

الة على سااااااااااااااعة اطِ العه زاِر علمه ،اإلسااااااااااااااالميَّة ابجتهاَا ه الدَّ  ،مهوعم  فه ،ًو
ريعة الغرَّاء  شااد هبا األمَّة يفأعماله  ساارت  ،فهو خليهٌة راشاادٌ  ،واسااتيعابه ملقاصااد الشااَّ

َه . ،مسريهتا الطَّويلة لنصِر َين هللا  عاىل  وإعزا

 

      

                                                           
 ( . 28موسوعة فقه عثمان بن عفَّان ، ص)  (1)
 ( . 29( . وموسوعة فقه عثمان بن عفَّان ، ص)  7/419سنن البيهقي )  (2)
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 الفتوحات يف عهد عثمان بن عفَّان رضي هللا عنه: الفصل الرَّابع

 :متهيـد 

وصاااامل وخصااا ،شاااجَّع خرب مقتل عمر بن اخلطَّاب رضاااي هللا عنه أعداء اإلساااال 
اَ ملكهم ،يف بالَ الهُر ملك الهُر  َجَرفَبدأ يز  ،والرُّو  على الطَّمع يف اساااااااااارَت

نة ( عاصاااااااااااااام وأمَّا  ،رقندة مسخيطِ ؛ يف العاصاااااااااااااامة ال يت يقيم فيها وهي مدينة ) فًر
 ،؛ فقد  ركوا بالَ الشااااااا  وانتقلوا إىل القسااااااطنطينية العاصاااااامة الَبيزنطيَّةَعماء الرُّو 

اَ ملكهم نهم من اسااااااارَت  ،وبدؤوا يف عهد عثمان يف الَبحث عن الوساااااااا ل ال يت  كِ 
نوا ابإلسااااااااااكندرية يف عهد عمر بن  وكانت بقاَي جيوش الرُّو  يف مصاااااااااار قد حتصااااااااااَّ
َِ بتح ،فطلب عمرو بن العاص منه أن أيذن بهتحها ،اخلطَّاب صينا    وكانت معزَّ
ساااااه وكان هرقل قد عز  أن يَباشااااار القتال بنه ،وكانت اجملاني  فوق أساااااوارها ،كثريِ  

 .(1)عقلهم األخريسكندرية هي موَل يتخلَّ  أٌَد من الرُّو  ؛ ألن اإل

ويف عصاااااااااااار عثمان َمَّع الرُّو  يف اإلسااااااااااااكندرية وبدؤوا يَبحثون عن وساااااااااااايلة  
اَ ملكهم فيها لْ ،َلساااااارَت بقوَِّ  انواواسااااااتع ،ََّتَّ وصاااااال هبم األمر إىل نقض الصااااااُّ

ولقد  ،الحوالسااااااااااااِ   ،فأمدُّوهم بثال نة سااااااااااااهينة  حبريَّة  حتمل الر ِجال ،(2)الرُّو  الَبحريَّة
 :طَّة اَل يةو ثَّلت يف اخل ،والعز  ،ن ذلك كلَّه بسياسة  تَّسم ابحلسمواجه عثما

وإعاَِ سااااالطان اإلساااااال  إىل هذه  ،والرُّو  ،إخضااااااع املتمر َِين من الهُر -1
 الَبالَ .

                                                           
 ( . 28) موسوعة فقه عثمان بن عفَّان ، ص (1)
اشدون ، ص)  (2)  ( . 221الخالفة والخلفاء الرَّ
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ا  فيما وراء هذه الَبالَ لقطع املدَ عنهم . -2  استمرار ا هاَ والهتَو

 ن حلماية الَبالَ اإلسالميَّة .إقامة قواعد اثبتة  يراب؛ فيها املسلمو  -3

 . (1)ار ا يش اإلسالمي إىل ذلكإنشاء قوَِّ  حبريَّة  عسكريَّة  َلفتق -4

كانت معسااااااااكرا  اإلسااااااااال  ومساااااااااحله يف عهد عثمان هي عواصاااااااام أقطاره 
ا  يف َمشااا  بعد أن ،والَبصاااِر ،الكوفة :الكربى ؛ فمعساااكر العراق  ومعساااكر الشاااَّ
ا  كلُّه ملعاوية   ،ومعسااااكر مصاااار كان مركزه الهسااااطا  ،بن أيب سااااهيانخلص الشااااَّ

ا  ومواصااااالة ،وكانت هذه املعساااااكرا   قو  حبماية َولة اإلساااااال  نشااااار و  ،الهتَو
 .(2)اإلسال 

 

       

                                                           
اشدين ، ص)  (1)  ( . 324جولةٌ تاريخيَّة في عصر الخلفاء الرَّ
اشدون ، ص)  (2)  ( . 222الخالفة والخلفاء الرَّ



233 
 

 فتوحات عثمان يف املشرق: املبحث األوَّل

 :هـ 24أذربيجان  :فتوحات أهل الكوفة :أولا 

َي أهل الكوفة الرَّيَّ  وكان يراب؛ هبما عشااااااااااااااِر اَلف  ،وأذربيجان ،كانت مغا
مل وكان جيش الكوفة العا ،وأربعة اَلف ابلرَّي ِ  ،سااااااااااااااتة اَلف أبذربيجان :مقا ل

لَّ كفيصااااااااااايب الرَّجل ًزومل   ،يغزو كلَّ عا  منهم عشاااااااااااِر اَلف ،أربعني أل  مقا ل
، وملا أخلص عثمان رضاااااااي هللا عنه الكوفة للوليد بن عقَبة انتهض أهل أربعة أعوا 
واثروا  ،فمنعوا ما كانوا قد صااااااااااااااااحلوا عليه َذيهة بن اليمان أَيَّ  عمر ،أذربيجان

ا ده سلمان فجهَّز هلم ق ،فأمر عثمان الوليد أن يغزوهم ،على واليهم عقَبة بن فرقد
مةمل أمامه يف طا هة من ا ند ،بن ربيعة الَباهليَّ  ار الوليد بعده يف مثَّ ساااااااا ،وبعثه مقدِ 
لْ على ما كانوا صاااااحلوا فأساااارع إلي ،مجاعة  من النَّاُ ه أهل أذربيجان طالَبني الصااااُّ

راَي وشااااااااااااا ،وأخذ طاعتهم ،فأجاهبم الوليد ،عليه َذيهة نَّ وبثَّ فيمن َوهلم الساااااااااااااَّ
 ، إىل أهل موقانعة اَلف  فَبعث عَبد هللا بن ُشَبيل األَمسيَّ يف أرب ،عليهم الغارا 

نم ،فأصاب من أمواهلم ،، والطيلسانوالَبرب فلم يهلَّ  ،نههم حترَّروا مولكنَّ  ،وسىب ،ًو
وعاَ  ،خضاااااعهافأ ،َدُّهم، مثَّ جهز سااااالمان الَباهليَّ يف اثين عشااااار ألهامل إىل أرمينية

 .(1)عد ذلك عا دامل إىل الكوفةوانصرف الوليد ب ،منها مليء اليدين ابلغنا م

وا أكثر من مرَِّ   فكتااب األشااااااااااااااعااث بن قيٍ وايل  ،ولكنَّ أهاال أذربيجااان  رََّ
شااااااااااااااعااث لكوفااة و تَبَّع األفااأماادَّه  يش  من أهاال ا ،ىل الوليااد بن عقَبااةأذربيجااان إ

                                                           
 ( . 200،  199عثمان بن عفَّان ، لصادق عرجون ، ص)  (1)
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لْ فصاااااااااااحلهم على صاااااااااالحهم األوَّل ،، وهزمهم هزميةمل منكرمل الثَّا رين  ،فطلَبوا الصااااااااااُّ

وجعل هلم عطاَي  ،فوضااااااااااااع َامية من العرب ،وخاف األشااااااااااااعث أن يعيدوا الكرَِّ
يوان ساااعيد بن  وملَّا  وىلَّ أمرها ،ساااال وأمرهم بدعِو النَّاُ إىل اإل ،وساااجَّلهم يف الدِ 

وا على الوايل ا ديد ن عَبد فَبعث إليهم جرير اب ،العاص عاَ أهل أذربيجان و رََّ
 ،ر شعَبهامثَّ استقرَّ  األمور بعد أن أسلم أكث ،، وقتل ر يسهممفهزمه ،هللا الَبجليَّ 

يب موساااااااااااى ان إىل أفقد صااااااااااادر أمر اخلليهة عثم ،وأمَّا الرَّيُّ  ،و علَّموا القران الكرمي
ه ،األشااااااعريِ  يف وقت وَليته على الكوفة فأرساااااال  ،اوأمره بتوجيه جيش  إليها لتمرَُّ

 .(1)فأعاَ فتحها ،إليها قريظة بن كعب األنصاريَّ 

 :مشاركة أهل الكوفة يف إحباط حترُّكات الرُّوم :اثنياا 

جاءه  ،لصاااااعندما انتهى الوليد بن عقَبة من مهمَّته يف أذربيجان وعاَ إىل املو 
ه:   أمَّا بعد: فإنَّ معاوية بن أيب سااااااااااااهيان كتب إيلَّ » أمر من اخلليهة عثمان نصااااااااااااُّ

 وقد رأيت أن ميدَّهم ،على املساااالمني  موع  عظيمة   (2)خيربن: أنَّ الرو  قد أجلَبت
 ،فابعث رجالمل ُمَّن  رضااااااااااااااى جند ه ،فإذا أاتك كتايب هذا ،إخواهنم من أهل الكوفة

 أو عشاااااِر اَلف ،أو  ساااااعة اَلف   ،إساااااالمه يف  انية اَلفو  ،وشاااااجاعته ،وأبساااااه
ال  (3)ان ال ذي أي يك فيه رساااااااااااويلإليهم من املك  ،فقا  الوليد يف النَّاُ« ، والساااااااااااَّ
ساااااالمني يف ى املفإن هللا قد أبل ،أمَّا بعد أيُّها الناُ :مثَّ قال ،وأثو عليه ،فحمد هللا

كن وفتْ بالَامل ال   ،ال يت كهر  ، ورََّ عليهم بالَهمهااااذا الوجااااه بالءمل َساااااااااااااانااااامل 

                                                           
 ( . 5/246تاريخ الطَّبري )  (1)
اشدون ، ص) الخالفة وا (2)  ( . 224لخلفاء الرَّ
 تجمَّعت للحرب . :أجلبت (3)
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ب إيلَّ فاحلمد هلل ربِ  العاملني ! وقد كت ،ورََّهم ساااااااملني ًامنني مأجورين ،افتتحت
 دُّون  ،أمري املؤمنني أيمرن أن أندب منكم ما بني العشِر اَلف إىل الثمانية اَلف

ا  م قد جاشااات عليهم الرُّو  ،إخوانكم من أهل الشاااَّ  ،ظيمألجر العويف ذلك ا ،فإهنَّ
 مع سلمان بن ربيعة الَباهليِ  ! -رَمكم هللا -فانتدبوا  ،والهضل املَبني

 ،فلم ميض اثلثٌة ََّتَّ خرج  انية اَلف رجل  من أهل الكوفة ،فانتدب النَّاُ
 وعلى جند أهل الشا  ََبيب بن ،فمضوا ؛ ََّت َخلوا أهل الشَّا  إىل أر  الرو 

فشنُّوا  ،ند أهل الكوفة سلمان بن ربيعة الَباهليُّ وعلى ج ،مسلمة بن خالد الههريُّ 
وملؤوا أيديهم من  ،فأصاااااااب الناُ ما شاااااااؤوا من سااااااب ،الغارا  على أر  الرُّو 

 . (1)افتتحوا هبا َصوانمل كثريمل و  ،املغنم

زوه يقول بعض الرُّواِ ،ويف جهاَ الوليد عبَّ جلٍ إىل حم :ًو مَّد ابن رأيت الشَّ
عبفقا ،فذكر حممَّد ًزِو مسااالمة بن عَبد امللك ،َبةعمرو بن الوليد بن عق   :ل الشاااَّ
زوه ،كي  لو أَركتم الوليد ما  ،وكذا ،فينتهي إىل كذا ،إن كان ليغزو ،وإمار ه ،ًو
 . (2)أٌَد ََّتَّ ُعزِل من عمله قصَّر وَل انتقض عليه

 :ه 30 :غزو سعيد بن العاص طربستان :اثلثاا 

ة بن ومعه َذيه ،ثالثني يريد خراسااااان ًزا سااااعيد بن العاص من الكوفة ساااانة
ٌُ من أصااااحاب رسااااول هللا ،اليمان  وعَبد هللا ،واحلسااااني ،ومعه احلساااان ،)ملسو هيلع هللا ىلص(وان

 ، بن الزُّبريوعَبد هللا ،وعَبد هللا بن عمرو بن العاص ،وعَبد هللا بن عمر ،ابن عَبَّاُ

                                                           
 ( . 5/247تاريخ الطَّبري )  (1)
 لمصدر السابق نفسه .ا (2)
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 ،برشااااهرونزل أ ،فسااااَب  سااااعيدامل  ،وخرج عَبد هللا بن عامر من الَبصااااِر يريد خراسااااان
ٌْ  ،فنزل سااعيد قوميٍ ،بلغ نزوله أبرشااهر سااعيدامل و  ذيهة بعد صاااحلهم َ ،وهي صاال

هي كلُّها من و  ،فصااااااحلوه على منيت أل   ؛ مثَّ أ ى َطِميساااااة ،فأ ى جرجان ،هناوند
فقا له  ،وهي يف َّتو  جرجان ،وهي مدينٌة على سااااااَل الَبحر ،طربساااااتان جرجان

؟  ملسو هيلع هللا ىلص()كي  صااااااالَّى رساااااااول هللا  :فقال حلذيهة ،أهلها ََّتَّ صااااااالَّى صاااااااالِ اخلوف
 سااعيٌد رجالمل وضاارب يومنذ   ،وهم يقتتلون ،فصاالَّى هبا سااعيد صااالِ اخلوف ،فأخربه

ي  من حتت مرفقه ،من املشااركني على ََبل عا قه اصاا ،فخرج السااَّ فسااألوا  ،رهمَو
لهم مجيعامل فقت ،فهتحوا احلصاااااان ،فأعطاهم على أَل يقتل منهم رجالمل واَدامل  ،األمان

وى ما كان يف احلصن ،َدامل إَل رجالمل وا فأصاب رجٌل من بين هند سهطامل عليه  ،َو
ه؛ فأاته ،فَبعث إىل النَّهدي ِ  ،وبلغ سااااعيدامل  ،فظنَّ فيه جواهر ،قهلٌ  فكسااااروا  ،ابلسااااَّ
 ،ُكميتٌ   :ا أيرانهوفي ،فإذا فيه خرقٌة صاااااااااااهراء ،فهتحوه ،فوجدوا فيه ساااااااااااهطامل  ،قهله
 :فقال ،َه كعب بن ُجعيل  مد ،ة، وعندما قهل سعيد إىل الكوف(1)وورٌَ 

هُ  َُْونااااااَ اَل جيالن   فَِنْعَم اْلَهََّت إْذ جااااااَ
 

َتىَب مُثَّ َأهبَْ   ََسااااااااااااااْ  رَوِإَذ َهََبُطوا ِمْن 
يااَّيت  طااِ ياااااااَد اخلاَارْيِ أنَّ مااَ عااِ لااَّْم سااااااااااااااااَ عااَ   اااَ

 
َهْقُت ِمْن َأْن  ُاعَ    قَّراِإَذا َهََبَطْت َأشاااْ

ة  ُث خهيااَّ ِب لَيااْ عااْ أَنااََّك يَاْوَ  الشااااااااااااااِ   كااَ
 

ِث الَعرِْيِن َوَأصااااااااااااااْ حَتَرَّ    َحرَ ََ ِمْن لَيااااْ
دٌ   َِ َلَك وا َُ قَاَباْ ُُ ال ذي َما َسا ُسْو  اَ 

 
را  َُسااااااااااااااَّ ََارِِعنْيَ َو اِننْيَ أَْلهااااامل   ( 2) ااااََ
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 :هروب ملك الفرس ) يزدجرد ( إىل خراسان :رابعاا 

جَر م ،فافتتحها ،مثَّ خرج إىل فاُر ،قد  ابن عامر الَبصااِر ن وُجَو وهرب يَز
شااري ُخرَِّ و  - سااعَو فوجَّه ابن عامر يف أثره جماشااع بن م ،يف ساانة ثالثني -هي أَر

لميَّ  ريجان ابلعساااكر ،فا َبعه إىل ِكْرمان ،الساااُّ جَر إىل و  ،فنزل جماشاااٌع الساااَّ هرب يَز
 . (1)خراسان

 :هـ 31مقتل ) يزدجرد ( ملك الفرس  :خامساا 

جَر مهرب  :قال ابن إساااااااحاق ،اختل  يف ساااااااَبب ذكر قتله كي  كان ن  يَز
خافوه و  ،فمنعوه ،فساااااااااااأل من بعض أهلها ماَلمل  ،ِكرمان يف مجاعة  يساااااااااااريِ  إىل مرو

ك يسااااتهزُّوهنم عليهعلى أنهسااااهم وهرب هو  ،وا أصااااحابهفأ وه فقتل ،، فَبعثوا إىل الرتُّ
اء ََّتَّ أ ى ْرًاب ،(2)منزل رجل  ينقِ ر األَر

َ
فلمَّا  ،ه ليالمل فأوى إلي ،(3)على شااااااا؛ِ  امل

جَر من ِكْرمان قَبل ورَو :وجاء يف رواية  عند الطَّربي ِ  ،(4)ان  قتله ... بل سااااااااااار يَز
ها نَي وُقهِمساااااااتان ،العرب إَيَّ َهاء ََّتَّ شاااااااارف مرو يف ،فأخذ على طري  الطََّبساااااااَ  

 ،لهمويقا  ،ويكرَّ إىل العرب ،ليجمع من أهل خراسااااااااااااان مجوعامل  ،أربعة اَلف رجل  
 :اَلخرو  ،براَ :يقال ألَدمها ،اان درو  فتلقَّاه قا دان متَباًضاااااااااااااان متحاسااااااااااااادان ك

 ،فحسااااااده على ذلك ساااااانجان ،وخصَّ براَ ،وأقا  درو   ،ومنحاه الطَّاعة ،ساااااانجان
جَر عليه ،وجعل براَ يَبغي سنجان الغوا ل ل صدر يَز ان ََّتَّ وسعى سنج ،ويًو

                                                           
 ( . 5/271تاريخ الطَّبري )  (1)
 ( .5/288المصدر السَّابق نفسه ، ) (2)
 جمع رحا ، وهي الطَّاحون . :األرحاء (3)
 نهٌر بمرٍو . :المرغاب (4)



238 
 

ِ  من نساااااااااا ه كان براَ  ،عز  على قتله وأفشاااااااااى ما كان عز  عليه من ذلك إىل امرأ
جَر على قتل سااانجان ،اواطأه َعمت ِبمجاع يَز وفشاااا  ،فأرسااالت إىل براَ بنساااوِ  

جَر من ذلكما كان عز  عل ْذرَه ،ساااااااااااااانجان(1)فنِذر ،يه يَز َِ ومجع مجعامل   ،وأخذ 
جَر من ا ند ،كنحو أصااااااااحاب براَ و وجَّه حنو القصاااااااار ال ذي   ،ومن كان مع يَز

َله جَر ان مجع  ِ مجوعه ورعَّبفنكص عن ساااانجان لكثر  ،وبلغ ذلك براَ ،كان يَز
جَر ومضااااااااااى على وجهه راجالمل  ،فخرج من قصااااااااااره متنكرامل  ،وأخافه ،ساااااااااانجان يَز
امل  ،لينجو بنهساااااااه ايت فدخل ب ،فمشاااااااى حنوامل من فرساااااااخني ََّتَّ وقع إىل َر  ،الرََّ
ا ذا هينة(3)امل َلِغَب (2)فجلٍ فيه كاَلًّ   ،هرش لهف ،وطرَِّ وبزَِّ  كرمية   ،، فراه صاَب الرََّ

َا أن فسااااااااأله صاااااااااَب الرَّ  ،ومكث عنده يومامل وليلةمل  ،فطعم ،ه بطعا   وأات ،فجلٍ
ا أن فأَّب صاااا ،فَبذل له منطقةمل مكلَّلةمل  وهر كانت عليه ،أيمر له بشاااايء   اَب الرََّ

ا كااان يرضاااااااااااااايين من هااذه املنطقااة أربعااة َراهم كناات أطعم هبااا :وقااال ،يقَبلهااا  ،إمنااَّ
افتملَّقه صااااااااااااَ ،فأخربه أنَّه َل ورق معه ،وأشااااااااااارب ا  إليه ََّت إذا ًها ق ،ب الرََّ
ُ  له  ،ثياب   وأخذ ما كان عليه من ،واَتزَّ رأسااااااااه ،فقتله ،فضاااااااارب هبا هامته ،بهأ
اه ،ومنطقة   فيه وأَخل  ،طنهوبقر ب ،وألقى جيهته يف النَّهر ال ذي كان  دور دا ه َر

ٍَّ جثته يف املو (4)أصاااااااوَلمل من أصاااااااول طرفاء ع ضااااااا، كانت انبتة يف ذلك النَّهر لتج
وهرب  ،هذ من سااااااااالَبوما أخ ،ويطلب قا له ،فيعرف ،فال يساااااااااهل ،ال ذي ألقاه فيه
ك يف طلَبه فوجدوه قد قتله:وجاء يف رواية ،(5)على وجهه وأخذ  ،... وجاء  الرتُّ

                                                           
 ( . 5/295تاريخ الطَّبري )  (1)
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ا كسرى ووضعو  ،وأخذوا ما كان مع كسرى ،فقتلوا ذلك الرَّجل وأهل بيته ،َاصله
 . (1)وَملوه إىل إصطخر ،اتبو   يف 

 وأَدمها أطول من اَلخر يتضااااامَّن ضاااااروابمل  ،كر الطَّربيُّ َديثني مطوَّلنيوقد ذ 
منيته  ه ََّتَّ كانتوأنواعامل من الدَّوا ر َار  علي ،من اَلضااااااااااااااطرااب   قلَّب فيها

جَر ملن أراَ قتله يف بعض الرِ واَي (2)اخرها  :وقال هلم ،أَل يقتلوه :، وقد قال يَز
يف  من اجرتأ على قتااال امللوك عااااقَباااه هللا ابحلري  أنَّ  :وحيكم ! إانَّ جناااد يف كتَبناااا

و ساااااااااااااار َِون إىل أ ،فال  قتلون وا توا يب إىل الدِ هقان ،مع ما هو قاَ  عليه ،الدُّنيا
 .(3)م يستحيون مثلي من امللوكفإهنَّ  ،العرب

جَر عشاااارين ساااانة َََعة ،وكان ُمْلك يَز هارابمل  وابقي ذلك ،منها أربع ساااانني يف 
ا على يف الدُّني وهو اخر ملوك الهُر ،وأهله ،خوفامل من اإلسااااال  ،خرمن بلد  إىل ا
ا م ال ذي َل امللك احل ُّ  ،، فسااااااااااااااَبحان ذي العظمة وامللكو (4)اإلطالق  احليُّ الدَّ
 .(5)له احلكم وإليه  رجعون ،هكلُّ شيء  هالٌك إَل وجه  ،، َل إله إَل هوميو 

 إذا هلك قَيصاااااااار ؛ فال»  :و والرُّ  ،يف ملوك الهُر )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد قال رسااااااااول هللا
  َقنَّ وال ذي نهسااااااي بيده لتُاناْهَ  ،وإذا هلك كساااااارى ؛ فال كساااااارى بعده ،قيصاااااار بعده

 . (6)«كنوَُمها يف سَبيل هللا 

 
                                                           

 ( . 57خالفة عثمان ، للسَّلمي ، ص)  (1)
 .(  5/297تاريخ الطَّبري )  (2)
 ( . 4/417االكتفاء ، للكالعي )  (3)
 ( . 5/302( . وتاريخ الطَّبري )  4/418المصدر السَّابق نفسه ، )  (4)
د السَّلمي ، ص)  (5)  ( . 57خالفة عثمان ، د . محمَّ
 ( . 4/419االكتفاء للكالعي )  (6)
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 :تعاطف النَّصارى مع ) يزدجرد ( بعد مقتله :سادساا 

جَر رجالمل من أهل األهواَ كان ُمطر  ، إيلياء :يقال له ،اانمل على مروبلغ قتل يَز
هو ابن و  ،إنَّ ملك الهُر قد قُتل :وقال هلم ،َمْن كان قَبله من النَّصااااااااااااااارى فجمع

ا شهرَير ولد شريين املؤمنة ال يت قد عرفتم َقَّها ،شهرَير بن كسرى وإَساهنا  ،وإمنَّ
 وهلذا امللك عنصاااٌر يف النَّصااارانية مع ما انل النَّصاااارى ،إىل أهل ملَّتها من ًري وجه  
ه كسااااااااارى من ا رفيف ملك جدِ  وقَبل ذلك يف ُملكة ملوك  من أساااااااااالفه من  ،لشاااااااااَّ

َبغي لنا أن حنزن لقتل فين ،وساااااااادََّ هلم بعض ملَّتهم ،ََّتَّ بو هلم بعض الَِبَيع ،اخلري
د وق ،وجدَّ ه شااااااريين إىل النَّصااااااارى ،هذا امللك من كرامته بقدر إَسااااااان أسااااااالفه

 أواريهااا فيااه . فقااال وأَماال جثَّتااه يف كرامااة  ؛ ََّتَّ  ،(1)رأياات أن أبين لااه انووساااااااااااااااامل 
ر وحنن لك على رأيك هذا مواطنون . فأم ،أمران ألمرك أيُّها املطران  َبعٌ  :النَّصاااارى

ه نصااااارى ومضااااى بنهسااااه ومع ،املطران فَبو يف جوف بسااااتان املطارنة درو انووسااااامل 
جَر من النَّهر وَمله من   ،وجعلها يف اتبو    ،وكهَّنها ،مرو ََّتَّ اساااااااااااتخرج جثة يَز

 ،من النَّصاااااااااااااااارى على عوا قهم ََّتَّ أ وا به النَّاووُ ال ذي أمر بَبنا ه له كان معه
موا اببه ،وواروه فيه  .(2)وَر

 :هـ 31فتوحات عبد هللا بن عامر  :سابعاا 

 ،فهتْ أبرشهر ،هااااااااا شخص عَبد هللا بن عامر إىل خراسان 31يف هذه السَّنة 
رَخٍ ،وبيوَر ،وطوُ اء يف وقد ج ،هل مرووصااااااا  فيها أ ،ونسااااااا ؛ ََّتَّ بلغ سااااااَ

                                                           
 ( . 2919ـ2918مسلم في الفتن ، رقم )  (1)
 عل فيه جثَّة الميت .حجٌر منقوٌر تج :النَّاووس (2)



241 
 

كن بن قتاَِ الُعَرْيينِ  قال  ،إىل الَبصااااااِر ورجع ،فتْ ابن عامر فاُر :رواية  عن السااااااَّ
 ،رفَبو شريٌك مسجد إصطخ ،واستعمل على إصطخر شريك بن األعور احلارثيَّ 
أوُ  :ويقااال -إنااَّه األَن   :فاادخاال على ابن عااامر رجااٌل من بين  يم كنااا نقول

 ،ها بٌ  وهو لك ،إنَّ عدوك منك هاربٌ  :فقال له -ُجَشم  يم  بن جابر اُ شَميُّ 
وأمر النَّاُ  ،فتجهَّز ابن عامر ،ومعزُّ َينه ،فسااار ؛ فإنَّ هللا انصااارك ،والَبالَ واساااعةٌ 

َيَامل  ،اب هاَ للمساااااااري ذ إىل مثَّ أخ ،وساااااااار إىل كرمان ،واساااااااتخل  على الَبصاااااااِر 
ل على  واساتعم ،ساار إىل خراساان مثَّ  ،أخذ طري  أصاَبهان :فقوٌ  يقولون ،خراساان

لميَّ  َِ وابَر ،كرمان جماشاااَع بن مساااعوَ  الساااُّ  انون  وهي ،وأخذ ابن عامر على مها
ني يريد أبْاَرشااااهر ،فرسااااخامل  مته  ،وهي مدينة نيسااااابور ،مثَّ سااااار إىل الطَََّبسااااَ وعلى مقدِ 

هم لة، و فلقيه اهلَباط ،وخرج إىل أبرشااااااااااهر ،فأخذ إىل ُقِهسااااااااااتان ،األَن  بن قيٍ
 .(1) أ ى ابن عامر نيسابورمثَّ  ،فهزمهم ،فقا لهم األَن  ،أهل َهراِ

َومل  ،نزل ابن عامر على أبرشااااااهر :وجاء يف رواية   وكان  ،فغلب على نصااااااهها َعناْ
 فلم يقدر ابن عامر أن جيَو ،وطوُ ،ونصاااا  نسااااا ،النِ صاااا  اَلخر يف يد كناَرى

لت  ،فصاااااااااا  كناَرى ،إىل مرو ساااااااااليمامل  وابن أخيه ،كنارى  بنفأعطاه ابنه أاب الصاااااااااَّ
َ  إىل هراِرهنااامل  ه عَبااد هللا بن خااا ااام بن النُّعمااان إىل مرو ،، ووجااَّ خااذ ابن وأ ،َو

وفتْ ابن  ،(2)فأعتقهما ،األفقم النصاااااري فصاااااارا إىل النَّعمان بن ،عامر ابين كنارى
ىل ََّتَّ انتهى إ ،وَُمران ،وَنسااااااااااااا ،وبيَوْرَ ،كطوُ  ،عامر ما َول مدينة أبرشااااااااااااهر

 ،ىل بَاْيه إ -عديَّ الرَّابب  -وسرَّح ابن عامر األسَو بن كلثو  العدويَّ  ،َسرَخٍ

                                                           
 ( . 5/304تاريخ الطَّبري )  (1)
 ( .5/305المصدر السَّابق نفسه ) (2)
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ل األسَو بن  فهتحها وقُت ،بينهما وبني أبرشهر ستة عشر فرسخامل  ،وهو من أبرشهر
وكان  ،وكان من أصحاب عَبد هللا بن عامر العنربي ِ  ،كلثو  ؛ وكان فاضالمل يف َينه

ما اسااااى من العراق على شاااايء  إَل على  :الَبصااااِر ابن عامر يقول بعدما أخرج من
اوب املؤذِ نني ،ظمأ اهلواجر  .(1)إخوان مثل األسَو بن كلثو و  ،َو

رسااال إليه فأ ،وخرج إىل سااارخٍ ،واساااتطاع ابن عامر أن يتغلَّب على نيساااابور
لْ فصااا   ،فَبعث إليهم ابن عامر َام بن النُّعمان الَباهليَّ  ،أهل مرو يطلَبون الصااُّ

ابن مرو براَ  . (2)على ألهي أل   ومنيت أل    مر

 :غزو الباب وبـََلْنَجر سنة اثنتني وثالثني :اثمناا 

لمان أن أًِز سااااا :كتب عثمان بن عهَّان رضاااااي هللا عنه إىل ساااااعيد بن العاص
د أبطر كثريامل إنَّ الرَّعية ق :وكتب إىل عَبد الرَمن بن ربيعة وهو على الَباب ،الَباب

فلم يزجر ذلك  ،فإن ِ خاش  أن يَبتلوا ،وَل قتحم ابملسااااااالمني ،رفقصاااااااِ   ،منهم الَبطنةُ 
ر عن بلنجر ،عَبد الرََّمن عن ًايته عثمان  فغزا ساانة  سااع من إماِر ،وكان َل يقصااِ 
، فجعل َل (3)َا والعرَّا ،ونصاااااااااااَبوا عليها اجملاني  ،َصاااااااااااروها ،ََّتَّ إذا بلغ بلنجر

 .(4) النَّاُفأسرعوا يف ،لوهأو قت ،يدنو منه أَد إَل أعنتوه

ك ا َّعااادوا يوماااامل  ك ،فخرج أهااال بلنجر ،مثَّ إنَّ الرتُّ  ،فااااقتتلوا ،و وافااات إليهم الرتُّ
 ،لمونواهنز  املساااااااااااااا -ذو النُّور  :وكان يقال له -فأصاااااااااااااايب عَبد الرََّمن بن ربيعة 

                                                           
 ( . 5/306تاريخ الطَّبري )  (1)
 ( . 5/307المصدر السَّابق نفسه ، )  (2)
 المصدر السَّابق نفسه . (3)
ادة (4)  لحصون .الة حربيَّة كالمنجنيق ترمي بالحجارة المرمى البعيد لدك ِّ ا :العرَّ
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وأمَّا  ،فحماه ََّتَّ خرج من الَباب ،، فأما من أخذ طري  سااااااااالمان بن ربيعةافتهرَّقو 
مان وفيهم سااااااااااال ،وُجرجان ،فإنَّه خرج على جيالن ،وبالَها ،ي  اخلزرمن أخذ طر 
َه؛ ،وأبو هريِر ،الهارسااااايُّ  فَبقي يف  ،وأخذ القو  جساااااد عَبد الرََّمن فجعلوه يف ساااااَ
 . (1)ويستنصرون به ،يو فهم يستسقون به إىل ال ،أيديهم

 :مقتل يزيد بن معاوية -1

وال ييتم  ،فيهنَّ امرأٌِ  (2)  ِنمني من إماِر عثمان الًزا أهل الكوفة بلنجر ساااااااااااااان
ل املزاَهة قَب - من خالفة عثمان -ََّتَّ كان ساااااااانة  سااااااااع  ،فيهنَّ صااااااااب  من قتل  

 ، أَساااان منهال ير ًزاَلمل  ،أنَّ ًزاَلمل جيء به إىل خَبا ه :بيومني رأى يزيد بن معاوية
وَل  ،شااادَّ اساااتواءمل منهر قربامل أال ي ،مثَّ أي به قرٌب عليه أربعة نهر   ،ََّتَّ ُل َّ يف ملحهته

َُفن فيه فهشاااام  ،د حبجر  رمي يزي ،فلمَّا  هاَى النَّاُ على الرتك ،أَساااان منه ََّتَّ 
َينااةمل  ،رأساااااااااااااااه ماااء  َيِ ن ثوبااه ابلاادِ  زال الاا ذي فكااان ذلااك الغ ،وليٍ بتلطُّخ   ،فكااأمنااا 
 إانَّ هلل :فقااال ،وبلغ ذلااك عثمااان ، - رَمااه هللا - وكااان يزيااد رقيقااامل مجيالمل  ،(3)رأى

 ! (4)وأْقَبل هبم ،مَّ  ب عليهمال له ،وإان إليه راجعون ! انتكث أهل الكوفة

 ـ ما أحسن محرة الدِّماء يف بياضك !2

مااااء يف  :كاااان عمرو بن عتَباااة يقول لقَبااااء  علياااه أبيضَ  ماااا أَساااااااااااااان َمِر الااادِ 
 ،أى قَباءه كما اشااااااااااااتهىفر  ،! فأصاااااااااااايب عند اَللتحا  مع العدوِ   راَة  بياضااااااااااااك

                                                           
 ( . 5/308تاريخ الطَّبري )  (1)
 ( . 5/309تاريخ الطَّبري )  (2)
 لم تفقد زوجها . :لم تئم امرأةٌ  (3)
 في نومه . :( أي 5/310تاريخ الطَّبري )  (4)
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 . (1)وقتل

 ما أحسن ملع الدِّماء على الثياب ! ـ3

ماء على الثياب ! فلمَّا كان يو  املزاَهة  كان القرََّشع يقول: ما أَسن ملع الدِ 
ع ََّتَّ ُخر ِق ابحلراب ا كان قَباؤ  ،؛ قا ل القرَّشاااااَ ووشااااايه  ،يضااااااءه ثوابمل أرضاااااه بفكأمنَّ

َال النَّاُ ثَبواتمل ََّتَّ أصيبأَمر  . (2)مع مقتلهنت هزمية النَّاُ وكا ،، وما 

 :ـ إنَّ هؤلء ميوتون كما متوتون4

ك قااد خااافوا  وكااانوا ،(3)قااد اختهوا يف الغيااا  - ركااةيف  لااك املع - كااان الرتُّ
 ،هى يف ًيضة  أنَّ  ركي امل اخت :، واعتقدوا أنَّ السالح َل يعمل فيهم ! وا َّه املسلمني

فِلَم  ،ونون كما  و إنَّ هؤَلء ميو  :فناَى يف قومه ،ورشاااااااا  مساااااااالمامل بسااااااااهم فقتله
ك على املسااااااالمني  ،أوقعوا هبمو  ،وخرجوا عليهم من مكامنهم ،َّتافوهم ؟ فاجرتأ الرتُّ

 . (4)ت عَبد الرَمن ََّتَّ استشهدفثَب ،واشتدَّ القتال

 ـ صرباا ال سلمان !5

جاء يف رواية  أخرى: َني استشهد عَبد الرََّمن؛ أخذ الرَّاية أخوه سلمان بن  
َ   ،، وقتل هباربيعة الَباهليُّ  أو  :) صااااااربامل ال ساااااالمان ! ( فقال ساااااالمان :وانَى منا

، فقطعوها (5)ِر الدَّوسااااايُّ على جْيالن رى َجَزعامل ! ! وخرج سااااالمان، ومعه أبو هري

                                                           
 ( . 5/311المصدر السَّابق نفسه ، )  (1)
 ( . 5/310المصدر السَّابق نفسه ، )  (2)
 .(  5/310تاريخ الطَّبري )  (3)
 جمع غيضة ، وهي المواضع الَّتي يكثر فيها الشَّجر ، ويلتفُّ . :الغياض (4)

 
 ( . 151قادة الفتح اإلسالمي في أرمينية ، محمود شيت خطَّاب ، ص)  (5)
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َبد الرََّمن بنواَي بعد أن َفن أخاه ع ،(2)منسحَبامل من معركة خاسِر(1)إىل ُجرجان
 . (4)ابقيةمل من جيش أخيه قيَّةمل ، وهبذا اَلنسحاب أنقذ سلمان ب(3)بلنجر

تال إنَّ اَلنسحاب أشَبه بق :وقال ،وقد رجَّْ هذه الرِ واية حممَو شيت خطَّاب
غ؛ عليهم من العدو ِ  ،املساااااااااالمني يومنذ   َبُّدهم و ك ،وذلك يف َالة اشااااااااااتداَ الضااااااااااَّ

 ،واَلنسااحاب هو من أجل اَلحنياَ إىل فنة  من املساالمني ،خسااا ر فاََةمل ابألرواح
ن وقد جاء ساااااااااااااالمان بن ربيعة مدَامل لعَبد الرََّم ،على عدوِ هم ،كرَِّ اثنيةمل ليعيدوا ال

وليٍ من  ،فليٍ من املعقول أن يَبقى ومدَه يف ) الَباب ( ،أبمر عثمان بن عهَّان
يكون  ،وهو خيو  معركةمل قاساااية شااارساااةمل  ،املعقول أن يرتكه أخوه عَبد الرََّمن هناك
ٍِ  احلاجة إىل ا ندي ِ  يشاااااااااااااااامل  فكي  يرتك عَبد الرََّمن ج ،الواَد فيها القا د أبم

 كامالمل على رأسه أخوه َون أن يستهيد منه يف املعركة ؟

هبا  عَبري  ) اهلزمية ( وهم يريدون :إنَّ املؤر ِخني الُقدامى كانوا يسااااااااااااتعملون  عَبري
) اهلزمية (  :اَلنساااااحاب ؛ ذلك ألنَّ أكثرهم مدنيُّون َل يهر ِقون بني هذين التَّعَبريين

اَة و) اَلنسحاب (  رك س ،فهي كارثةٌ  ،وَل قياَِ   ،ك ساَة القتال بدون نظا    ر 
 من صااااهحةٌ  - اَلنسااااحاب :أي - فهو ،القتال وف  ُخطة  مرسااااومة  بقياَِ  واَدِ  

اهلدف منه إعاَِ الكرَِّ على العدوِ  بعد إكمال متطلَبا  املعركة  ،صااهحا  القتال
فال  ،رين ا دثون يف مثل هذا اخلطأ يف التَّعَبوعسااى أَل يقع املؤرخو  ،وُعدَامل  ،عدَامل 

 . (5)اسٌع بعيدني التَّعَبريين ش( و) اَلنسحاب ( ؛ ألنَّ الهرق بيهر ِقون بني ) اهلزمية
                                                           

 اسم لبالٍد كثيرةٍ من وراء بالد طبرستان . :جيالن (1)
 مدينةٌ مشهورةٌ عظيمةٌ بين طبرستان ، وخراسان . :جرجان (2)
 ( . 151( . وقادة الفتح اإلسالمي في أرمينية ، ص)  5/309اريخ الطَّبري ) ت (3)
 ( . 2/278معجم البلدان )  (4)
ِّ في أرمينية ، ص)  (5)  ( . 151قادة الفتح اإلسالمي 
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 :هـ 32وأهل الشام  ،أوَّل اختالف وقع بني أهل الكوفة :اتسعاا 

 اسااااااااااااااتعمل سااااااااااااااعيُد بن العاص على ذلك الهرع ،ملا قتل عَبد الرََّمن بن ربيعة
ا  ،سااااالمان بن ربيعة َع  ،عليهم ََبيب بن مسااااالمة :وأمدَّهم عثمان أبهل الشاااااَّ فتنا

قال يف ف ،لقد مهمنا بضرب سلمان :وقال أهل الشَّا  ،ََبيب وسلمان على اإلمِر
 ،ى فيكمبيتم ؛ كثر  القتلوإن أ ،وحنَبساااااااااااه ،إذامل وهللا نضااااااااااارب ََبيَبامل  :ذلك النَّاُ

 :وهو أوُ بن مغراء ،الكوفة، ََّتَّ قال يف ذلك رجٌل من أهل وفينا

َِبياْ  ََ  ََبُكمْ إْن َ ْضرِبُوا َسْلَماَن َنْضِرْب 
 

اَن نَارْ   ُلوا حَنَْو اْبِن عهااَّ ََ لُ َوِإْن  َاْر  َااَ
الثاَّْغُر ثَاْغُر أَِمريِْ   ُطوا فااااااَ  انَ إْن  ُاْقسااااااااااااااِ

 
لُ   ُب ُمْقَباااااِ ا اااااِ  َوهاااااَذا أَِمرْيٌ يف الَكتاااااَ

ا اااااااَ   ا َماااااااَُ ناااااااَّ ِر كاااُ غاااْ ُِ الاااثااااَّ ُن ُوََل  هُ َوحناااَْ
 

لُ   لَّ ثَاْغر  ونُاْنكااااِ ايلَ نَاْرِمي كااااُ لَيااااَ
(1 ) 

ة بن اليمان ؛ مثَّ بوجَو أمثال َذيه ،و غلَّب املسااااااالمون على الهتنة بتوفي  هللا 
ذي كاااان على الغزو أبهااال الكوفاااة ُقتااال ف ،فقاااد ًزا ذلاااك الثَّغر ثالث ًزوا    ،الااا 

 . (2)رضي هللا عنه يف الثَّالثةعثمان 

 عامر  سنة اثنتني وثالثني:عاشراا: فتوحات ابن 

القاااااااان ،وفيهاااااااا فتْ ابن عاااااااامر مرو الرُّوذ َجاااااااان ،والهاااااااارَيب ،والطاااااااَّ  ،وا ُو
 ،هلهافحصاااار أ ،فقد بعث ابن عامر  األَن  بن قيٍ إىل مرو روذ ،وُطخارسااااتان

                                                           
ِّ في أرمينية ، ص)  (1)  ( . 153،  152قادة الفتح اإلسالمي 
 ( . 7/166)  ( . والبداية والن ِّهاية 5/311تاريخ الطَّبري )  (2)
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فأشاارفوا  ،فهزمهم املساالمون ََّتَّ اضااطروهم إىل َصاانهم ،فقا لوهم ،فخرجوا إليهم
رى ولو علمنا أنَّكم كما ن ،ر العرب ! ما كنتم عندان كما نرىَي معشاا :وقالوا ،عليه

 ،وارجعوا إىل عسااااااااااااااكركم ،فأمهلوان ننظر يومنا ،ولكم َاٌل ًري هذه ،لكانت لنا
عجم فخرج رجٌل من ال ،وقد أعدُّوا له احلرب ،فلمَّا أصاااَبْ ًاَاهم ،فرجع األَن 

ابن فإذا رساااااول م ،نوهإن ِ رساااااول فأمِ نون ! فأمَّ  :فقال ،معه كتاب من املدينة ن مر
ابن إىل األَن  ،و رمجانه ،مرو ابن أخيه فإذا  :قال ،فقرأ الكتاب ،وإذا كتاب املر

ويرفع  ،كيغريِ  ما شاء من املل ،إانَّ حنمد هللا ال ذي بيده الدُّول ،هو إىل أمري ا يش
لَّة  ،تكاحلإنَّه َعان إىل مصااااااااااا :ويضاااااااااااع من شااااااااااااء بعد الر ِفعة ،من شااااااااااااء بعد الذِ 

 ،لكرامةوما كان رأى من صاااااااااااََبكم من ا ،ومواَعتك ما كان من إسااااااااااال  جدِ ي
َبامل بكم ،واملنزلة على أن  ،وبيننا ،وأان أَعوكم إىل الصُّلْ فيما بينكم ،، وأبشروافمَر

وأن  ُِقرُّوا بيدي ما كان ملك امللوك كساارى  ،أؤَِ ي إليكم خراجامل سااتني أل  َرهم
َبيل من األ ،حلية اليت أكلت النَّاُأقطع جدَّ أيب َيث قتل ا رضااااااااني وقطعت السااااااااَّ
 ،خلراجاوَل أتخذوا من أَد  من أهل بييت شااااااااااااااينامل من  ،والقرى دا فيها من الر ِجال

َبة  ،فإن جعلَت ذلك يل ؛ خرجُت إليك ،من أهل بييت إىل ًريكم (1)وَل َّترج املر
 :ألَن وقد بعثت إليك ابن أخي ماَهك ؛ ليستوث  منك . فكتب إليه ا

يم ابن مرو  ،بسااام هللا الرَمن الرََّ من صاااخر بن قيٍ أمري ا يش إىل ابذان مر
. قىوا َّ  ،وامن ،واألعاجم . سالٌ  على من ا ََّبع اهلدى ،روذ ومن معه من األساوِر

وقد  ،وأبلغ عنك ،فنصااااااااااااْ لك جهده ،فإنَّ ابن أخيك ماهك قد  عليَّ  :أما بعد
وقد  ،سااااااااااااواءٌ  وأان وهم فيما عليك ،عرضاااااااااااات ذلك على من معي من املساااااااااااالمني

                                                           
 ( . 5/311تاريخ الطَّبري )  (1)
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 ،وفالَيك ،(1)وعرضااااااااااااااات على أن  ؤَِ ي عن أكر ك، أجَبناك إىل ما ساااااااااااااااألت
أن كساااااارى الظاال لنهسااااااه أقطع جدَّ أبيك ملا كان من قتله  :واألرضااااااني ال يت ذكر 

ها من واألر  هلل ولرساااااااوله يورث ،وقطعت الساااااااَبيل ،احليَّة ؛ ال يت أفساااااااد  األر 
تال عدوِ هم دن معك من وق ،إنَّ عليك نصااااااااااااااِر املساااااااااااااالمنيو  ،يشاااااااااااااااء من عَباَه

، وإنَّ لك على ذلك نصاااِر املسااالمني وأراَوه ،لمون ذلك، إن أَبَّ املسااااألسااااوِر
جار  لك بذلك مينِ  كتاٌب يكون لك  ،على من يقا ل َمْن وراءك من أهل ملَّتك

ااا  ،وَل خراج عليااك ،بعاادي وإن  ،وَل على أَااد من أهاال بيتااك من ذوي األَر
َقو  ،واملنزلة ،وا ََّبعت الرَّسااااول ؛ كان لك من املساااالمني العطاء ،أنت أساااالمت  ،الرِ 
 وذمم املسلمني وذمم ااب هم . ،وذمَّة أيب ،ولك بذلك ذمَّيت ،وأنت أخوهم

أو معااااوياااة بن َجْزء   - شااااااااااااااهاااد على ماااا يف هاااذا الكتااااب َجْزُء بن معااااوياااة
عاااديُّ  انوَُمياااد بن ا ،وَمِز بن اهلرمااااُ -السااااااااااااااَّ َنياااَّ قااااء وعياااا  بن ور  ،خلياااار املاااا

وختم أمري  ،األسااااااايديُّ . وكتَبه كيساااااااان موىل بين ثعلَبة يو  األَد من شاااااااهر ا ر  
 . (2)نعَبد هللا :ش خام األَن ونق ،ا يش األَن  بن قيٍ

احلادية عشـــــــرة: القتال بني جيش األحنف وأهل طخارســـــــتان واجلوزجان، 

 :والطَّالقان، والفاراين

 ،وبعث األَن  يف أربعة اَلف إىل طخارساااااااااتان ،عامر أهل مرو صاااااااااا  ابن
 ،ومجع له أهل ُطخارساااااتان ،فأقَبل ؛ ََّتَّ نزل موضاااااع قصااااار األَن  من مرو روذ

                                                           
ئاسة عند العجم . والمرزبان :المرزبة (1) ئيس المقدَّم فيهم . :الر ِّ  الرَّ
اث . :جمع أكَّار :األكرة (2)  الحرَّ
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َجاااان ََوف  ثالثني ألهاااامل  ،والهاااارَين ،والطاااالقاااان ،وأهااال ا و وأ ى  ،فكاااانوا ثالثاااة 
نرجع إىل  :ل  ني قا فَب ،فاختلهوا ،فاسااااااتشااااااار النَّاُ ،وما مجعوا له ،األَن  خربهم

ناجزهم ؛ نلقاهم فن :وقا ل ،نقيم نساااااااتمدُّ  :وقا ل ،نرجع إىل أْبرشاااااااهر :وقا ل ،مرو
فمرَّ أبهل  ،ويستمع َديث النَّاُ ،فلمَّا أمسى األَن  ؛ خرج ميشي يف العسكر

 ،ويااذكرون العاادوَّ  ،وهم يتحاادَّثون ،أو يعجن ،(1)، ورجاال  يوقااد حتاات خزيرِ  خَباااء  
 - يهمََّتَّ يلقى القو  َيث لق ،رأي لألمري أن يسااااري إذا أصااااَبْال :فقال بعضااااهم
ذلك ؛  إن فعل :أو العجني ،فيناجزهم . فقال صااااااااااَب اخلزيِر - فإنَّه أرعب هلم
فيلقى  ،وأخطأم ؛ أأتمرونه أن يلقي َدَّ العدو مصااااااااااااااحِ رامل يف بالَهم ،فقد أخطأ

َ  قليل ؛ ولكنَّ الرأي له أن ينزل بني  (2)فإن جالوا جولةمل اصااطلموان ،مجعامل كثريامل بعد
اب اب عن ميينه ،وا َبل ،املًر و ِه لقاه من عدفال ي ،وا َبل عن يساره ،فيجعل املًر

 وإن كثروا إَل عدَ أصحابه .

وأقا  فأرسااااااال إليه أهل  ،فضااااااارب عساااااااكره ،فرجع األَن  وقد اعتقد ما قال
فأقيموا  ،كنيابملشاار إن أكره أن أسااتنصاار  :فقال ،مرو يعرضااون عليه أن يقا لوا معه

 ،كمفإن ظهران ؛ فنحن على ما جعلنا ل ،وبينكم ،وجعلنا بيننا ،على ما أعطيناكم
 ،فقا لوا عن أنهسااااااكم ؛ فواف  املساااااالمني صااااااالِ العصاااااار ،وقا لوكم ،وإن ظهروا بنا

واألَن   ،فقا لوهم وصااااارب الهريقان ََّتَّ أمساااااوا ،فعاجلهم املشاااااركون فناهضاااااوهم
 :يَّة األعرجييتمثَّل بشعر ابن ُجؤ 

                                                           
 ( . 5/316تاريخ الطَّبري )  (1)
 الحساء من الدَّسم ، والدَّقيق . :الخزيرة (2)
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ة ياااااااَّ ناااااااِ َ
َرِه املااااااا كاااااااْ ْن الَْ ياااااااَ اااااااَ ُّ ماااااااَ  أََ

 
َزوَّرٌ   ة( 1)َااااااااَ ُه ُذر ِيااااااااَّ ٍَ لااااااااَ يااااااااْ  ( 2)لااااااااَ

ة اللَّيااال:وجااااء يف رواياااة  فقتلهم  ،مثَّ هزمهم هللا ،... فقاااا لهم ََّتَّ ذهاااب عااااماااَّ
 وهي على اثين عشر فرسخامل من قصر األَن  - املسلمون ََّتَّ انتهوا إىل َرْسكن

ابن  - كون لينظر ما ي ،مرو روذ قد  ربَّص حبمل ما كانوا صاااااااااااااااحلوه عليهوكان مر
ابن ،من أمرهم ه ََّتَّ وأمرمها أَل يكلما ،فلمَّا ظِهر األَن  ؛ ساااارَّح رجلني إىل املر
م ال يصاااااااااااااانعوا ذاك به إَل وقد ،يقَبضاااااااااااااااه ل ما كان فحم ،ظهروا فهعال ؛ فعلم أهنَّ

َجان َيث (4)ِ خيل  رع بن َابٍ يف جريدوبعث األَن  األق ،(3)عليه ، إىل ا و
وف ال ذين هزمهم األَن  ل املساااااااااالمون فجا ،فقا لهم ،بقيٌَّة كانت بقيت من الزَُّ

، وقتلوهم ،زموهمفه ،ملسااااالمني هبممثَّ أظهر هللا ا ،فُقتل فرساااااان من فرسااااااهنم ،جولةمل 
 (5):فقال ُكثريِ  النَّهشليُّ 

 (6)َسَقى ُمْزُن السََّحاب إَذا اسَتهلَّت
 

انِ َمصاااااااااااااااااااااَ   وََجاااااااَ ة  اِب ااااُ ياااااااَ تاااااْ  ارَِع فااااِ
َتاِق ُخْو     َرْيِن ِمْن ُرسااااااااااااْ  إىل الَقصااااااااااااْ

 
 

انِ   َرعاااااااَ اَك األَقااااااْ ناااااااَ ُم هاااااُ ََهاااااُ ا  ( 7)أَقاااااااَ
 :هـ 32صلح األحنف مع أهل بلخ  :الثانية عشرة 

ة فصاااحله أهلها على أربعمن ،فحاصاارهم ،سااار األَن  من مرو الرُّوذ إىل بلخ
ذ وهو أسااايد بن املتشااامِ ٍ ؛ ليأخ ،بن عمِ هواساااتعمل ا ،فرضاااي منهم بذلك ،أل   

                                                           
 اقتلعه من أصله . :اصطلم (1)
ر (2)  الغالم القوي . :الحزوَّ
 ( . 5/317تاريخ الطَّبري )  (3)
 المصدر السَّابق نفسه . (4)
الة فيها . :جريدة الخيل (5)  كتيبة الخيل ؛ الَّتي ال رجَّ
 أمطرت ، واشتدَّ مطرها . :استهلت السَّحابة (6)
 ( . 5/318تاريخ الطَّبري )  (7)
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تاءفأقا  ََّتَّ ه ،ومضااااااى إىل خواِرَْ  ،منهم ما صاااااااحلوه عليه فقال  ،جم عليه الشااااااِ 
 :قد قال عمرو بن معد يكرب :لوا: ما  شاؤون ؟ فقاألصحابه

َتِطْع أَْمرامل فَ  َتِطْيُع فأمر األَن َدْعهُ ِإَذا اَلْ َ ساااااااااااااْ يلاب َوَجاِوَُْه إىل َمْا َ ساااااااااااااْ مثَّ  ،لرََّ
يَبهم وكان واف  وهو جي ،وقد قَبض ابن عمِ ه ما صااااااااااحلهم عليه ،انصااااااااارف إىل بلخ

ة ،فأهدوا إليه هداَي من انية الذَّهب ،املهرجان اننري ،والهضااااااااااااااَّ راهم ،َو  ،ومتاع ،َو
ذا ولكن ه ،َل :هذا ما صاااااااااااااااحلناكم عليه ؟ قالوا :فقال ابن عمِ  األَن  ،وثياب

 :و  ؟ قالواما هذا اليو  :قال ،نساااااااتعطهه به ،و  دن َولِيناشااااااايٌء نصااااااانعه يف هذا الي
كن ول ،ولعلااَّه من َقِ ي ،مااا أَري مااا هااذا ؟ وإن ِ ألكره أن أرََّه :، قااالاملهرجااان
فقالوا  ،سأهلم عنهف ،فأخربه ،وقد  األَن  ،فقَبضه ،وأعزله ََّتَّ أنظر فيه ،أقَبضه

 ،فأخربه عنه ،فحمله إىل ابن عامر ،مرياي به األ :فقال ،له مثل ما قالوا َلبن عمِ ه
ضمَّه  :امرفقال ابن ع ،َل َاجة يل فيه :اقَبضه َي أاب حبر ! فهو لك . قال :فقال

 . (1)وكان مضم امل  ،مَّه القرشيُّ إليك َي مسمار ! فض

الثالثة عشرة: ألجعلنَّ شكري هلل على ذلك أن أخرج حُمْرِّماا معتمراا من موقفي 

 هذا:

 ما ما فُتْ على أَد   :َن  إىل ابن عامر  ؛ قال النَّاُ َلبن عامرلَّما رجع األ
 ،َل جر  :وعامة خراساااااااااان ! قال ،وساااااااااجساااااااااتان ،وكرمان ،فاُر :قد فُتْ عليك

ألجعلنَّ شااااااااااااااكري هلل على ذلااك أن أخرج حُمرمااامل معتمرامل من موقهي هااذا ! فااأَر  

                                                           
 ( . 5/318تاريخ الطَّبري )  (1)
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 :قالو  ،ن خراسااااااانفلمَّا قد  على عثمان َلمه على إَرامه م ،بعمرِ  من نيسااااااابور
 ! (1)قت ال ذي حير  منه النَّاُليتك  ضَب؛ ذلك من الو 

 :هزمية ) قارِّْن ( يف خراسان :الرَّابعة عشرة

فأقَبل  ،ملَّا رجع ابن عامر من الغزو ؛ اساااااتخل  قيٍ بن اهليثم على خراساااااان
ك أربعني ألهامل  َ  السااااااااااااااُّ  فالتقاه عَبد هللا ،قارن يف مجع من الرتُّ بعة لمي يف أر بن خا

مةمل سااااااااااااااتَّمنة رجل  اَلف  ،وأمر ُكالًّ منهم أن جيعل رأُ ُرحمه انرامل  ،، وجعل له مقدِ 
مةفناوشتهم ا ،فثاروا إليهم ،وأقَبلوا إليهم يف وس؛ اللَّيل فَبيَّتوهم  ،فاشتغلوا هبم ،ملقدِ 

َ  دن معه من املساااااااااااااالمني شااااااااااااااركون فوىلَّ امل ،فأَاطوا هبم ،وأقَبل عَبد هللا بن خا
نموا سااااَبيامل   ،وقُتَل قارن فيمن قُتل ،َبعهم املساااالمون يقتلون من شاااااؤواوا َّ  ،مدبرين ًو
َ  ابلهتْ إىل ابن عامرمثَّ بعث عَبد هللا ،وأمواَلمل جزيلةمل  ،كثريامل   ،فرضااي عنه ، بن خا

اب  قيٍ بن اهليثم :وذلك ،وأقرَّه على خراسااااان  أنَّه كان قد اَتال على الوايل السااااَّ
نم عسكره ،فلمَّا هزمه ، وىلَّ َرب قارن مثَّ  ،راسانالسُّلميِ  ََّتَّ أخرجه من خ ؛ ًو

 .(2)وأقرَّه على وَلية خراسان ،رضي عليه ابن عامر

ل لتمرَُّ يف املشااااااااارق وواصاااااااااوهكذا  صااااااااادَّى اخلليهة الرَّاشاااااااااد عثمان حلركا  ا
ا ه ز  اخلليهة ال ذي  وال  نل من ع ،، وال  هتَّ  لك الثَّورا  يف عضاااد املسااالمنيفتَو
رعة يف  صااري  األمور ،والرَّأي ،َيث واجهها ابلعز  ،امل هلاكان كهؤ  و ساايري  ،والسااُّ
كما يظهر من  تَبُّع األَداث يف   ،وإساااااااااااااناَ كلِ  عمل  إىل من حيسااااااااااااانه ،النَّجدا 

                                                           
 ( . 5/319مصدر السَّابق نفسه ) ال (1)
 ( . 5/319( . وتاريخ الطَّبري )  7/167البداية والن ِّهاية )  (2)
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ن للقاَِ دا َل يدع شاااك امل يف أنَّ اختيار عثما ،والكالعي ،وابن كثري ،اتريخ الطَّربي
مع العلم  ، طوي  هذه القالقل كان اختيارامل موفَّقامل و  ،ال ذين قاموا هبذه اَلنتصاااااااااارا 
داَ خطو  َلمت ،النَّاجز وأَوج إىل التَّوجيه ،وأكرب ،أبن أعَباء ا هاَ كانت أشااااا َّ 

ملعضاااااااااال  إنَّ عالج  لك ا ،و َباعد املسااااااااااافا  بني الَبلدان ،، و عدَُّ الهنالقتال
داَ ،ا ابلعز و صااااااااااادَّى هل ،ال يت فاجأ  عثمان رضاااااااااااي هللا عنه بعد وَليته  ،والساااااااااااَّ

رعة، واحليطة وكان له بعد  ،ونهاذ بصاااري ه ،واألانِ َلدليٌل على قوَِّ شاااخصااايته ،والساااُّ
 ،نيف  ثَبيت مهابة الدَّولة بعدما أصااااااهبا من الوه - بعد هللا - ذلك أكرب الهضااااال

 :ةوكانت  را   لك الوقها  الرَّا ع ،والتَّخلخل عند مقتل عمر رضي هللا عنه

 وإعاَِ سلطة املسلمني عليهم . ،ضاع املتمر َِينإخ - أ

ا  اإلسااااااااااااااالميَّة إىل ما وراء الَبالَ املتمر َِِ ؛ منعامل َلر داَ  - ب َََيَ الهتَو ا
 والدَّسا ٍ من ِقََبلها . ،وانَبعاث الهن ،اهلاربني إليها

اذ املساااااااااااااالمني قواعد اثبتةمل يراب؛ هبا املساااااااااااااالمون حلماية الَبالَ ؛ ال يت  - ج اَّتِ 
 عت للمسلمني .خض

ا  العظيمة ياساااااااة احلكيمة ،فهل كانت  لك الهتَو َب؛ ل ،والساااااااِ  ألقاليم والضاااااااَّ
اذ  َر علىًري قا ،ميكن أن  تحقَّ  لو كان عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه ضااااااااااااااعيهامل  اَّتِ 

 ،اَلستشراقو  ،والتَّشيُّع ،و ورَّ  يف رواَي  اإلمامية ،كما يزعم َمْن وقع   (1)!القرار؟
 السَّقيم . ومن سار على هنجهم

                                                           
 ( . 7/167المصدر السَّابق نفسه ، )  (1)
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ن األحنف ب :من قادة فتح بالد املشـــرق يف عهد عثمان :الامســـة عشـــرة

 :قيس

ا  يف عهد عثمان رضاااااي هللا عنه عظيمة ناساااااب فرأيت من امل ،كانت الهتَو
ت عن ودا أنين حتدث ،أن نساااااال؛ األضااااااواء على بعض قاَِ الهتوح يف عهد عثمان

 ،عن أَد قاَِ  لك الهتوحفال بد إذن من إعطاء صاااااااوِر مشااااااارقة  ،فتوح املشااااااارق
 :فاخرت 

 :األحنف بن قيس

ني بن :نســـــــبه وأهله -1 َُصاااااااااَ  هو أبو حبر األَن  بن قيٍ بن معاوية بن 
 :، وامسه(1)ََهص بن عَباَِ التَّميمي

حاك. وقيل: صااااااخر ، كان (3)عمرو بن قُاْر  الَباهليَّة ، وأمُّه: ََبَّة بنت(2)الضااااااَّ
جعان، و  َوَمْن  :قد قال األَن  مهاخرامل خباله هذاأخوها األخطل بن قُر  من الشااااُّ

 . (4)خاٌل مثل خايل ؟ ! له

، (5)وساااااااايِ دامل مطاعامل يف قومه ،وأكابرهم ،ن من ساااااااااَا  التَّابعنيإ :حياته -2
 ،أهوا همو  ،، وكان موضااااع ثقة النَّاُ مجيعامل دختل  طَبقاهتم(6)وساااايِ د أهل الَبصااااِر

                                                           
 ( . 409،  1/408تحقيق مواقف الصَّحابة )  (1)
 ( . 7/95( . وطبقات ابن سعد )  217جمهرة أنساب العرب ، ص)  (2)
 ( . 285د ، وأفغانستان ، محمود خطَّاب ، ص) قادة فتح السن (3)
 المصدر السَّابق نفسه . (4)
 ( . 212جمهرة أنساب العرب ، ص)  (5)
ند ، وأفغانستان ، ص)  (6)  ( . 304قادة فتح الس ِّ
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هاِ العقالوكان أَد  ،وميوهلم  ،(2)وفصااااااااااااااااَة   ،وذكاء   ،، ذا َين  (1)ءاحلكماء الدُّ
 ،ه املثليضااااااارب حبلم ،واحللم ،والعلم ،والدَّهاء ،وكان سااااااايِ د قومه موصاااااااوفامل ابلعقل

 :وقد قال فيه الشَّاعر

  ٍ َرِ  اْبَن قَاْي اُر أَْبصااااااااَ  ِإَذا األَْبصااااااااَ
 

وعاااا  ُه ُخشااااااااااااااُ ةمل ِمناااْ اباااَ  ( 3)ظََلْلَن َمهاااَ
رف من كان األَن  يهرُّ   :وقال عنه خالد بن صاااااااااااااهوان   رف  ،الشاااااااااااااَّ والشاااااااااااااَّ

 :، وإليك بعض صها ه ال يت أثر  فيمن َوله(4)يتَبعه

 :حلمه - أ

 :ما هو ؟ فقال :سااااااانل عن احللم ،يضااااااارب حبلمه املثل ،كان األَن  َليمامل 
رب . وكان يقول إذا عجب النَّاُ من َلمه  ،إن ِ ألجد ما َدون :الذُّلُّ مع الصاااااااااااااَّ

؛ ألنَّه قتل ابن (5)قيٍ بن عاصاااااااام املِنَقري ِ  إَل من ما  علَّمت احللم ،ولكينِ  صااااااااَبورٌ 
لهَّت ! مثَّ أقَبل على ذعرم ا :فقال ،فأ ى القا ل مكتوفامل يُقاَ إليه ،أخ  له بعَض بنيه

 ،دوَّكوأمشتَّ ع ،وأوهنت عضااادك ،بنٍ ما فعلت ! نقصااات عدَك :فقال ،الهَّت
ا ًري ،يتهواَملوا إىل أ ِ  املقتول َ ،وأسأ  لقومك . خلُّوا سَبيله َبٌة ! مثَّ انصرف فإهنَّ

 ٌٍ علِ مين  :رجااٌل لألَن  . وقااال (6)وَل  غريَّ وجهااه ،ََبو ااه القااا اال ومااا َاالَّ قي
لسااااااااااات  :هو الذُّلُّ َي بن أخي ! أفتصااااااااااارب عليه ؟ ! وقال :احللم َي أاب حبر ! فقال

                                                           
 ( . 1/55( . وأسد الغابة )  1/103اإلصابة )  (1)
ند ، وأفغانستان ، ص)  (2)  ( . 304قادة فتح الس ِّ
 السَّابق نفسه . المصدر (3)
 المصدر السَّابق نفسه . (4)
 ( . 7/13تهذيب ابن عساكر )  (5)
 ( . 3/1294االستيعاب )  (6)
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 .(1)ولكنَّين أحتاال ،َليمامل 

 ،نهفسكت ع ،عاَ الرَّجلوأ ،فسكت عنه ،أنَّ رجالمل شتمه :ومن أخَبار َلمه
هون  رََّ عليَّ إَلواهلهاه ! ما مينعه من أن ي :فقال الرَّجل ،فسااااااااااااااكت عنه ،وأعاَ
 .(2)عنده

عُته  افة رَّ وربَّ ًيظ  قد َ ،من ال يصاااااارب على كلمة مسع كلما    :وكان يقول
 . (3)ما هو أشدُّ منه

ا ل يف فقد ق ،عي َل َلم العاجز الضاااااااَّ  ،ولكن َلمه كان َلم القويِ  القدير
عند  :لحللم ؟ فقاَي أاب حبر ! أين ا :فقال له رجل ،بعض املواطن قتاَلمل شااااااااااااااديدامل 

احلي  
(4). 

 :عقله - ب

من كان فيه أربع خصاااااااااال سااااااااااَ  :قال مرَّمل  ،كان األَن  عاقالمل راجْ العقل
سااااٌب يصااااونه ،من كان له َيٌن حيجزه :قومه ًري مدافع   ياٌء  ،عقٌل يرشاااادهو  ،َو َو

 .(5)مينعه

 . (6)والتَّوفي  خري رفي    ،ث  واألَب خري مريا ،العقل خري قرين :وقال

وكان يقول إذا ذكر  ،ما ذكر  أَدامل بسااااااااااااااوء بعد أن يقو  من عندي :وقال
                                                           

 ( . 2/188وفيات األعيان )  (1)
ند ، وأفغانستان ، ص)  (2)  ( . 306قادة فتح الس ِّ
 المصدر السَّابق نفسه . (3)
ند ، وأفغانستان ، ص)  (4)  تركته في الدَّار . :بها( يعني  306قادة فتح الس ِّ
 المصدر السَّابق نفسه . (5)
 المصدر السَّابق نفسه . (6)
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َقه :عنده رجلٌ   . (1)وأيي عليه أجله ،َعوه أيكل ر

ُر كرهتا ثالثني سااانة ما ذ ذهَبت عيين منذ  :فقال ،وشاااكا ابن أخيه وجع الضاااِ 
 . (2)ألَد

َعين أٌَد فوقي إَل عرفت له قدره :وقال ي وَل كان َون إَل رفعت قدر  ،ما ان
 .(3)ان مثلي إَل  هضَّلت عليهوَل ك ،عنه

 :علمه - ج

عثمان و  ،وقد روى عن عمر بن اخلطَّاب ،كان عاملامل ثقةمل مأموانمل قليل احلديث
عنه احلسااان الَبصاااريُّ،  وروى ،(4)وأيب ذر   الغهاري ،طالب وعليِ  بن أيب ،ابن عهَّان

ريمهاوعُ  َين أَيَّ  معاوية. ،(5)رِو بن الزُّبري، ًو  وقد كان من الهقهاء الَبار

 :حكمته - د

 :فقال ،ساااااااااااااانل عن املروءِ ،واملوعظة احلساااااااااااااانة ،كان َكيمامل ينط  ابحلكمة
 :وقال ،مثَّ أطرق ساعةمل  ،، واَلَتمالالتُّقى

ِه الَْ  َوجااااااااااااْ ُل الااااااااااااْ يااااااااااااْ  َوِإَذا مجااااااااااااَِ
 

ه ؟ !أَيِْ  ا  الااااااُ ا مجااااااََ َل َفمااااااَ   َِميااااااْ
ََّت   هاااااااااَ اَلِق الاااااااااْ رْيُ َأخاااااااااْ ْا خاااااااااَ  ماااااااااَ

 
ه  الاااااااااااُ ماااااااااااَ تاااااااااااِ اُه َواَاااااااااااْ قاااااااااااَ  إَل  ااااااااااااُ

 
                                                           

 ( . 7/19تهذيب ابن عساكر )  (1)
 ( . 7/21المصدر السَّابق نفسه ، )  (2)
 ( . 7/16المصدر السَّابق نفسه ، )  (3)
ند ، وأفغانستان ، ص)  (4)  ( . 307قادة فتح الس ِّ
 ( . 7/93طبقات ابن سعد )  (5)
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ين :فقال ،وساانل عن املروءِ رب ،العهَّة يف الدِ  ، وبرُّ الوالدين ،على النَّوا ب والصااَّ
 .(1)والعهو عند املقدِر ،غضبواحللم عند ال

، خربوَل منظر إَل دَ  ،إَل بهعل  ول  وَل خري يف ق ،رأُ األَب الة املنط  :وقال
 يف صاااادقة  وَل ،وَل يف فقه إَل بورع   ،وَل يف صاااادي  إَل بوفاء ،وَل يف مال  إَل  وَ  

 .(2)إَل بنيَّة

ِي املعروف ِبما ة ذكرهأَ  :وقال ِر وكث ،كثِر الضااَّحك  ذهب اهليَبة  :وقال ،(3)َْ
 ،جنِ َبوا جملساااااااااااااانا الطَّعا  :الوق ،(4)ومن لز  شااااااااااااااينامل ُعرف به ،ِاملزاح  ذهب املروء

وءِ أن يرتك وإنَّ املر  ،وبطنه ،فإن ِ ألبغض الرَّجل يكون وصااااااااااااافامل لهرجه ،والنِ ساااااااااااااء
 . (5)رَّجل الطَّعا  وهو يشتهيهال

واَ . يريد :وقال َ مع السااااااااااَّ َؤ َمْن ال َيِطْر له اسااااااااااٌم على ألساااااااااانة العامَّة  :السااااااااااُّ
َ ؛ ال ينه  .(6)اصَّةعه ما طار له يف اخلابلسَُّؤ

 :هـ  بالغته

 َي :بعد َمد هللا والثناء عليه :فقال ،. خطب مرَّمل  (7)كان فصاااااااااااااايحامل مهوَّهامل 
ََ ين ،معشااااار األ هر ،وربيعة ! أنتم إخواننا يف الدِ  أشاااااقَّاؤان يف و  ،وشاااااركاؤان يف الصاااااِ 

ََ الَبصِر أَبُّ إلي ،وجرياننا يف الدَّار، ويدان على العدو ِ  ،النَّسب ن  يم نا موهللا أل

                                                           
ند ، وأفغانستان ، ص)  (1)  ( . 308قادة فتح الس ِّ
 المصدر السَّابق نفسه . (2)
 ( . 20ـ7/19تهذيب ابن عساكر )  (3)
 ( . 7/331البداية والن ِّهاية )  (4)
 ( . 2/187وفيات األعيان )  (5)
 ( . 2/188المصدر السَّابق نفسه ، )  (6)
ند ، وأفغانستان ، ص)  (7)  ( . 309قادة فتح الس ِّ
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ا ، فإن اساااااااتشااااااارف شااااااانان َساااااااد  ،الكوفة ََ الكوفة أَبُّ إلينا من  يم الشاااااااَّ وأل
 .(1)وأموالنا َسَعٌة لنا ولكم صدوركم؛ فهي أَالمنا،

ة ،لقااد كااان َاااضاااااااااااااار الَبااديهااة امل . جاااء األَن  إىل قو    ،قويَّ احلجااَّ منطقياا 
لكم . فلمَّا  ذلك :حنكم بديتني ! فقال :اَكموا ! فقالوا :فقال ،يتكلَّمون يف َ   
 عزَّ وجلَّ  - إن هللا :ًري أن ِ قا ٌل لكم شااينامل  ،أان أعطيكم ما سااألتم :سااكتوا ؛ قال

 ،َبونوأنتم اليو  طال ،قضااااااااااااى بدية  واَدِ   )ملسو هيلع هللا ىلص(وإن النَّب   ،قضااااااااااااى بدية  واَدِ   -
فال يرضااااااااااااى النَّاُ منكم إَل دثل ما سااااااااااااننتم  ،وأخشااااااااااااى أن  كونوا ًدامل مطلوبني

 . (2)نرََّها َيةمل واَدمل  :لواافق ،ألنهسكم !

 لقاااد :فقاااال لاااه ،أ  ُذُمااات ،أمااادَاااتُ  :ماااا أابيل :ومسع األَن  رجالمل يقول
ت من َيث  عب الكرا   .(3)اسرَت

 :إيثاره - و

، هسه ابخلريل كان يؤثر ًريه على نب ،كان األَن  حيبُّ لغريه ما حيَبُّه لنهسه
، ري  ما أصااااااااب ًريه  هده من خإىل  ويرضاااااااي نهساااااااه الرَّضااااااايَّة املطمننة ،واملعروف

فقال:  ،عر  أمري املؤمنني عليه جا زمل  ،فعندما جاء األَن  إىل عمر يف املدينة
ا  ،َي أمري املؤمنني ! وهللا ما قطعنا الهلوا  أبنا الرََّو  ،لجوا زوالعشاااااااااااااايَّا  ل ،َو

 .(4)فزاَه ذلك عند عمر خريامل  ،وما َاجيت إَل َاجة من خلهي

                                                           
 المصدر السَّابق نفسه (1)
 المصدر السَّابق نفسه . (2)
 ( . 2/188وفيات األعيان )  (3)
 المصدر السَّابق نفسه . (4)
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 :أمانته - ز

ه على وقد مرَّ بنا عند ،األَن  أمينامل ًاية األمانةكان  ما اسااااااااااااااتعمل ابن عمِ 
اننري ،ةوالهضااَّ  ،، وقد قَبض ابن عمِ ه ما صاااحلوه عليه من انية الذَّهبأهل بلخ  ،َو
راهم َل !  :هذا ما صااااحلناكم عليه ؟ فقالوا :فقال ابن عمِ ه هلم ،وثياب   ،ومتاع   ،َو

ليو ؟ ا  دن ولينا نساااتعط  به، قال: وما هذا ولكن هذا شااايٌء نضاااعه يف هذا اليو 
ه من  ،ماااا أَري ماااا هاااذا ! وإن ِ ألكره أن أرََّه :، فقاااال( 1)املهرجاااان :فقاااالوا ولعلاااَّ
فسااااأهلم  ،ربهفأخ ،وقد  األَن  ،فقَبضااااه ،وأعزله ََّتَّ أنظر ،ولكن أقَبضااااه ،َقِ ي
ه ،عنه عَبد هللا بن  له إىلفحم ،اي به األمري :فقال ،فقالوا مثل ما قالوا َلبن عمِ 

َل َاجة  :األَن  فقال ،عامر، فأخربه عنه، فقال: اقَبضاااااااه َي أاب حبر ! فهو لك
 . (3)ان يكتهي بسهمه من الغنا م. لقد كان يتحرَّج من اهلداَي، وك(2)يل فيه

 :أانته - ح

َل يقد  على عمل  إَل بعد أن حيسااااااااب له أل   ،كان األَن  شااااااااديد األانِ
هسي قد عرفت من ن :أاب حبر ! إنَّ فيك أانِ شديدِ ! فقالَي  :َساب . قيل له

َي ،يف صااااالي إذا َضاااار  ََّتَّ أصاااالِ يها :عجلةمل يف أمور  ثالثة إذا َضاااار   وجنا
َوِ جهوابنيت إذا خ ،ََّتَّ أًيِ َبها يف َهرهتا  . (4)طَبها كهينها ََّتَّ أ

 

                                                           
 ( . 7/12تهذيب ابن عساكر )  (1)
 أحد أعياد الفرس . :المهرجان (2)
 ( . 5/319تاريخ الطَّبري )  (3)
ند ، وأفغانستان ، ص)  (4)  .(  313قادة فتح الس ِّ
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 :ورعه - ط

 ىل اعتناق اإلسااال  أوَّل مافقد سااارع إ ،كان األَن  مؤمنامل ورعامل قويَّ اإلميان
ى ة علوبساا؛ َمايته القويَّة األمين ،(1)وأساالم قومه ِبشااار ه ،يَّةبلغته الدَّعِو اإلسااالم

بعاد  وأكثر العرب ،، وثَبات على عقياد اه عنادماا ار ادَّ أكثر قوماه(2)الادُّعااِ األوَّلني
فاع عنها ،)ملسو هيلع هللا ىلص(وفاِ النَّب   ذلك أعظم  وأبلى يف ،ونشااااااااارها َ َّ ا هاَ ،وجاهد للدِ 

 . (3)ما رأيت شري  قو  أفضل منه :الَبالء . قال احلسن الَبصريُّ عنه

كلَّ يو     أي يين ،ََبسااااااااااين عمر بن اخلطَّاب عنده ابملدينة ساااااااااانةمل  :قال األَن 
فكتب عمر بعد جناح األَن  يف اَلختَبار  ،(4)ال أي يه عينِ  إَل ما حيبُّ ف ،وليلة  

ِر تَبامل إىل األمري على الَبصااااااااااااامعه ك - اختَبار ! وأَقَّه من ،وما أصاااااااااااااعَبه - العمري ِ 
 . : األَن  سيِ د أهل الَبصِريقول

 . (5)ويسمع منه ،يشاور األَن  وكتب إىل أيب موسى األشعريِ  أن

 ، كوخرب  ،َي أَن  ! قد بلو ك :وقال له عمر بعد أن ََبسااااااااااااااه َوَلمل عنده
ن ساااااااااااااارير اك مثال ن  كو وأان أرجو أ ،فلم أَر إَل خريامل، ورأيات عالنيتاك َسااااااااااااااناةمل 

 .(6)عالنيتك

الِ ابللَّيل  ،َباحوكان يساااااارج املصاااااا ،لقد كان األَن  رجالمل صاااااااحلامل كثري الصااااااَّ

                                                           
 ( . 7/96طبقات ابن سعد )  (1)
 ( . 1/78شذرات الذَّهب )  (2)
ند ، وأفغانستان ، ص)  (3)  ( . 314قادة فتح الس ِّ
 ( . 7/331البداية والن ِّهاية )  (4)
ند ، وأفغانستان ، ص)  (5)  ( . 314قادة فتح الس ِّ
 المصدر السَّابق نفسه . (6)
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َباح ،ويصلِ ي إذا ال  :سهوكان يضع أصَبعه يف املصَباح ويقول لنه ،ويَبكي ََّتَّ الصَّ
إنَّك  كثر  :. وقيل له(1) صاااااااااارب على النَّار الكربى فكي  ، صاااااااااارب على املصااااااااااَباح

. واسُتعمل األَن  (2)إن ِ أعدُّه لسهر  طويل :ذلك يرقُّ املعدِ . فقال وإنَّ  ،الصَّو 
ِ   ،(على ) خراسااااااان لم يوقظ أَدامل ف ،فلمَّا أ ى فاُر ؛ أصااااااابته جنابٌة يف ليلة ابَر

سالت  وشجر  ََّتَّ  ،فأ ى على شوك   ،وانطل  يطلب املاء ،وَل جنده ،من ًلمانه
كااان قاالَّ مااا خال إَل َعااا ، و (3)اًتساااااااااااااااالو  ،فكسااااااااااااااره ،الثَّل فوجااد  ،قاادماااه َمااامل 
 . (4)صاَ  ُخُلقامل يف األوَّلني، وكان النَّظر يف املابملصح 

بين ؛ فال لُهمَّ إن  غهر يل ؛ فأنت أهل ذاك ! وإ :وكان من َعا ه أان أهل ن  عذِ 
 .(5)ذاك

نيا ُهمَّ هْب يل يقينامل هتوِ ناللَ  :ومن َعا ه   به ! ومرَّ  (6)به عليَّ مصااااااااااايَبا  الدُّ
َِ م هللا من :، فقالجنا  . (7)أجهد نهسه ملثل هذا اليو  َر

 ؟ ! (8) ني كي  يتكربعجَبت ملن جيري يف جمرى الَبول مرَّ  :وكان يقول

 ،اساااااااااتحوذ هبا على ثقة النَّاُ به ،هذه بعض صاااااااااها  شاااااااااخصااااااااايَّة األَن 
َبِ هم ها  َعل من يتحلَّى هبا شاااخصااايَّةمل قويَّةمل  ،و قديرهم له ،َو  ،انفذمل  ،وهذه الصاااِ 

َمان   ها بني النَّاُ يف كلِ   .  (9)امل وقلَّما جيَو هبا الدَّهر إَل انَر  ،ومكان   ،يندر وجَو
                                                           

 ( . 7/12تهذيب ابن عساكر )  (1)
 ( . 7/94ابن سعد )  طبقات (2)
 ( . 7/331البداية والن ِّهاية )  (3)
ند ، وأفغانستان ، ص)  7/94طبقات ابن سعد )  (4)  ( . 315( . وقادة فتح الس ِّ
 ( . 7/94المصدر السَّابق نفسه ، )  (5)
 ( . 7/95طبقات ابن سعد )  (6)
ند ، وأفغانستان ، ص)  (7) جوع لبعض المصادر( ترجمة األحنف لخَّ  315قادة فتح الس ِّ ِّم مع الرُّ  صتها من هذا الكتاب القي 
 ( . 7/16تهذيب ابن عساكر )  (8)
 المصدر السَّابق نفسه . (9)
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ا  يف عهد عثمان رضاااااااااااااي هللا عنه وقد  يَّز يف  لقد كان األَن  من قاَِ الهتَو
حيحة النَّاجحة  ،قياَ ه  يوش الهتْ لَبالَ املشااارق بقدر ه على إعداَ اخلط؛ الصاااَّ

دامه أثٌر كَبرٌي وإق ،كما كان لشجاعته الشَّخصية  ،رارا  السَّريعة الصَّا َبةوإعطاء الق
جهده  ارىلقد كان يَبذل قصااااااا ،التَّنهيذ والقرارا  يف َيِ ز ،يف وضاااااااع  لك اخلط؛

بني  بل يتجوَّل ساااااااااااار امل يف اللَّيل ،وإعطاء ذوي الرَّأي ،يف إعداَ خططه العسااااااااااااكريَّة
إىل  ذا وجد رأَيمل سديدامل يَبدونه فيما بينهم ؛ سارعفإ ،عامَّة رجاله يتسمَّع أَاَيثهم

 َل يهمُّه أن أيخذ احلكمة من أيِ  وعاء  . ،العمل به

 ،وعقله معامل  ،وقد كان هذا القا د امليدانُّ يف عهد عثمان يقا ل عدوَّه بسااااااااايهه
جاعة خلطر ََّتَّ إنَّه كان يساااتأثر اب ،واإلقدا  ،فقد كان على جانب  عظيم  من الشاااَّ

 ،واألمن ؛ كماا كاان على جااناب  عظيم  من الادَّهااء ،ويؤثرهم ابلرَّاَاة ،رجاالاه َون
 .(1)امل من ا هَو واملشقَّا فيوفِ ر بدها ه على قوا ه كثري 

... إنَّه سيِ د أهل املشرق املسمَّ  ،لقد كان األَن  رجالمل يف أمَّة   ى وأمَّةمل يف رجل 
 . (2)رضي هللا عنه بن اخلطَّاب كما كان يقول عنه عمر  ،بغري امسه

 

      
  

                                                           
ند ، وأفغانستان ، ص)  (1)  ( . 316قادة فتح الس ِّ
ند ، وأفغانستان ، ص)  (2)  ( . 320قادة فتح الس ِّ
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 فتوحات يف الشَّامال:  املبحث الثَّاين

 :فتوحات حبيب بن مسلمة الفهري :أولا 

ا  :مرَّ بنا الفة  موع عظيمة  أوَّل خ أنَّ الرُّو  أجلَبت على املساااااااااااالمني ابلشااااااااااااَّ
ا عثمان م فأمدَّه ،، فكتب عثمان إىل الوليد بن عقَبة ابلكوفة أن ميدَّ إخوانه ابلشاااااَّ

هم بعد أن فظهر املساااااالمون بعدو ِ  ،عليهم ساااااالمان بن ربيعة الَباهليُّ  ،بثمانية اَلف
نموا ،فأساااااااااااااروا منهم ،ًزوهم يف أر  الرُّو  ك قد َ ،ًو مَّع وكان حتال  الرُّو  والرتُّ

ا  ن وكان على املساااااااالمني ََبيب اب ،ملالقاِ املساااااااالمني ال ذين ًزوا أرمينية من الشااااااااَّ
يَباًته  :أي - فأمجع أن يَبيِ ت قا دهم املورَين ،لعدوه وكان صاااَب كيد   ،مساالمة
فأين  :فقالت ،فساااااااااااااامعته امرأ ه أ ُّ عَبد هللا بنت يزيد الكلَبيَّة يذكر ذلك - ليالمل 

سااااااااااااااراَق  وأ ى ،فغلَبهم ،سااااااااااااااراَق املورَين أو ا نَّة ... مثَّ بيَّتهم :موعدك ؟ قال
وانتصااارا ه املتوالية  ،ب جهاَهوواصاال ََبي ،(1)فوجد امرأ ه قد سااَبقته إليه ،املورَين

َومل  ،إمَّا صلحامل فهتحها  ،وأذربيجان ،يف أراضي أرمينية  . (2)أو َعناْ

لقد كان ََبيب بن مساااااااااااااالمة الههري من أبَر القاَِ ال ذين َاربوا يف أرمينية 
كما ًزا   ،(3)ثريمل ومدانمل ك ،تْ َصوانمل وف ،فقد أابَ جيوشامل أبكملها للعدو ِ  ،الَبيزنطيَّة
ة من أر  الرُّو  فاااافتتْ عااادَِّ َصااااااااااااااون  هنااااك ماااا يلي مثااال  ،ثغور ا زيِر العراقياااَّ
ريها ،وملطية ،مششا  د فوج ،هااااااااااااا ًزا معاوية الرُّو  فَبلغ عمُّورية 25ويف سنة  ،ًو

وطرساااااااااوُ خاليةمل فجعل عندها مجاعةمل كثريمل من أهل  ،احلصاااااااااون ال يت بني أنطاكية
                                                           

 ( . 322المصدر السَّابق نفسه ) (1)
 ( . 5/248ري ) تاريخ الطَّب (2)
اشدين ، لحمدي شاهين ، ص)  (3)  ( . 252الدَّولة اإلسالميَّة في عصر الخلفاء الرَّ
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ا  ي حلرِ  العوواصااال قا ده قيٍ بن ا ،وا زيِر ،الشاااَّ ، وملَّا التَّايل َبسااايُّ الغزو يف الصاااَّ
 .(1)ة كي َل يهيد منها الرُّو فرر هد  بعض احلصون القريَبة من أنطاكي

 :عثمان بن عفَّان :أوَّل من أجاز الغزو البحريَّ  :اثنياا 

ا  - كان معاوية بن أيب ساااااهيان ُّْ على عمر بن اخلطَّ  - وهو أمري الشاااااَّ اب يل
ص إن قريةمل من قرى َم :ويقول ،يصاااااااااا  له قرب الرُّو  من َمصو  ،يف ًزو الَبحر

 ،وصااااااياح َجاجهم، ََّتَّ كان ذلك أيخذ بقلب عمر ،يساااااامع أهلها نَباح كالهبم
َعين فإنَّ نهساااااااااي   ،وراكَبه ،صااااااااا  يل الَبحر :فكتب عمر إىل عمرو بن العاص نا

ركن خرَّق  إنَّ  ،إن ِ رأيات خلقاامل كَبريامل يركَباه خلٌ  صااااااااااااااغري :فكتاب إلياه عمرو ،إلياه
َار العقول ،القلب اَ فيه اليقني قلَّةمل  ،وإن حترَّك أ كُّ كثرمل  ،يَز هم كدَو على  ،والشااااَّ

ا قرأ عمر بن اخلطااَّاب كتاااب عمرو  ،عوَ  ؛ إن مااال ؛ ًرق وإن جنااا ؛ برق . فلمااَّ
والذي بعث حممَّدامل ابحل  َل أَمل فيه مساااالمامل  ،أْن َل :بن العاص كتب إىل معاوية

ك أن  عر  يل ،هلل ملساااااااااااااالٌم أَبُّ إيلَّ ُمَّا َو  الرُّو وات ،أبدامل  وقد  قدَّمت  ،فإَيَّ
ولكن الهكِر ال  ،(2)وال أ قدَّ  إليه يف ذلك ،وقد علمت ما لقي العالء مينِ   ،إليك

فلمَّا  ،فتحها ويف ،فطمع يف بالَهم ،وقد رأى يف الرُّو  ما رأى ، ربح نهٍ معاوية
 عليه عثمان فرََّ  ،وأ َّ به على عثمان ،َ معاوية احلديث وىلَّ اخلالفة عثمان عاو 
 َني - رَمه هللا - ) أن قد شااااااااااااااهد  ما رََّ عليك عمر :رضااااااااااااااي هللا عنه قا المل 

اساااااااااااتأذنته يف ًزو الَبحر ( مثَّ كتب إليه معاوية مرَّمل أخرى يهوِ ن عليه ركوب الَبحر 

                                                           
اشدين ، ص)  (1)  ( . 577حروب اإلسالم في الشَّام في عهود الخلفاء الرَّ
اشدين ، ص)  (2)  ( . 253الدَّولة اإلسالميَّة في عصر الخلفاء الرَّ
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 .(1)فال ( ،وإَل ،ذوانمل َبه مأ) فإن ركَبت معك امرأ ك فارك :فكتب إليه ،إىل قربص

  نتخب ) َل :يضااااااااااامل بقولهكما اشاااااااااارت  عليه اخلليهة عثمان رضااااااااااي هللا عنه أ
هم ،، وَل  قرع بينهمالنَّاُ فلمَّا  ،(2)أعنه (و  ،طا عامل ؛ فاَملهفمن اختار الغزو  ،خريِ 

َل فكتب ألهل السااااااااوا ،قرأ معاوية كتاب عثمان نشاااااااا؛ لركوب الَبحر إىل قربص
كوب ن ر فقد رمَّه ليكو  ،و قريَبها إىل ساَل َصن عكَّا ،ملراكبأيمرهم ِبصالح ا

 . (3)املسلمني منه إىل قربص

 :غزوة قربص :اثلثاا 

َي َمااة حلماال ا يش الغااا ا مكاااانمل  ،أعاادَّ معاااويااة املراكااب الال ذ ميناااء عكااَّ واَّتااَّ
َوجه فاختة بنت قرظة ،وكانت املراكب كثريمل  ،ل قالع لك َمل كذ  ،وَمل معه 
 . (4)ت ملحان معه يف  لك الغزِون الصَّامت امرأ ه أ َّ َرا  بنعَباَِ ب

ٍ  بن مالك  رضي هللا عن :وأ ُّ َرا  هذه هي صاََبة القصَّة املشهوِر : هعن أن
أ ُّ  وكانت ،فتطعمه ،كان يدخل على أ ِ  َرا  بنت ملحان  )ملسو هيلع هللا ىلص(أنَّ رسااااااااااااااول هللا

امت مثَّ  ،متهفأطع ،يومامل  )ملسو هيلع هللا ىلص(فدخل عليها رسااااااول هللا ،َرا  حتت عَباَِ بن الصااااااَّ
 :لتمثَّ استيقظ وهو يضحك . فقا ،)ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا فنا  ،جلست  هلي من رأسه

 ما يضحكَك َي رسول هللا ؟ ! :فقلت

ٌُ من أميت ُعرضااااوا عليَّ ًزامل يف سااااَبيل هللا»  :قال   هذا الَبحر يركَبون ثَب ،ان
                                                           

 ( . 5/258تاريخ الطَّبري )  (1)
 ( . 2/538اإلدارة العسكريَّة في الدَّولة اإلسالميَّة )  (2)
 ( . 5/260تاريخ الطَّبري )  (3)
 ( . 2/538اإلدارة العسكريَّة في الدَّولة اإلسالميَّة )  (4)
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هللا !  َي رسااااااول :تفقل :قالت« أو مثل امللوك على األساااااارَِّ  ،ملوكامل على األساااااارَِّ
َع هللا أن جيعلين منهم ! فدعا هلا ؛ وهو  مثَّ اساااااااااااااتيقظ ،مثَّ وضاااااااااااااع رأساااااااااااااه فنا  ،ا

 ما يضحكك َي رسول هللا ؟ ! :: فقلتقالت ،يضحك

الرواية  كما قال يف  - «انُ من أمَّيت ُعرضااااوا عليَّ يف سااااَبيل هللا ... »  :قال
َمنَراأناات من األوَّلني . فركَباات أ ُّ  :. قااال - األوىل    بناات ملحااان الَبحر يف 
 .(1)فهلكت ،ني خرجت من الَبحر، فصرعت عن َابَّتها َمعاوية

م أنَّ معاوية رضي هللا عنه ال جيرب النَّاُ على اخلروج عه جيٌش رج مفقد خ ،وًر
نيا دا  ،(2)عظيٌم من املساااااالمني ُمَّا يدلُّ على أنَّ املساااااالمني قد هانت يف أعينهم الدُّ

ا قد فتحت عليهم أبواهبافأصاااااااااااااَبحوا َل ،فيها فصااااااااااااااروا  ، يعَبؤون هبا ابلرًَّم من أهنَّ
 يرفلون يف نعيمها .

اصااااااااااااطهاهم  وأنَّ هللا ،وأبقى ،إنَّ املساااااااااااالمني قد  ربَّوا على أنَّ ما عند هللا خريٌ 
لِ  والعمل على إظهار َين هللا على ك ،ونشااار الهضااايلة ،وإقامة العدل ،لنصاااِر َينه
ة هي رساااااااااااااااالتهم احلقيقية :وهم يعتقدون ،ما عداه اَ يف وأنَّ ا ه ،أنَّ هذه املهمَّ

روا يف مهمَّته ،سااَبيل هللا هو سااَبيل احلصااول على مرضاااِ هللا وقعدوا  ،مفإن هم قصااَّ
يف  وحيرمهم مرضااااااااا ه ،عن أَاء واجَبهم ؛ فساااااااايمسااااااااك هللا عنهم نصااااااااره يف الدُّنيا

 و سااااااابقوا إىل ،اويةمن أجل هذا ُهرعوا مع مع ،وذلك هو اخلسااااااران املَبني ،اَلخِر
هن يركَبوهنا  اخلروج للغزو فدفعهم إىل ،ولعلَّ َديث أ ِ  َرا   قد أالَّ خبواطرهم ،الساااااااُّ

تاء وكان ذلك بعد انتهاء فص ،)ملسو هيلع هللا ىلص(يف سَبيل هللا  صديقامل حلديث رسول هللا ل الشِ 
                                                           

 ( . 7/159البداية والن ِّهاية )  (1)
 ( . 2877البخاريُّ ، رقم )  (2)
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 . (1)  (649وعشرين من اهلجِر ) يف سنة  ان  

ا  وركَبوا من  ونزل  ،ميناء عكَّا متوجِ هني إىل قربصوسااااااار املساااااالمون من الشااااااَّ
ابة، وألقت أ َّ  اَل، و قدَّمت أ ُّ َرا  لرتكب َابَّتها، فنهر  الدَّ املسااالمون إىل الساااَّ

، و رك املساالمون أ َّ َرا  بعد َفنها (2)ألر ، فاندقت عنقها، فما تَرا  على ا
 سااَبيل نشاار لمون يفمها املساايف أر  ا زيِر عنواانمل على مدى التَّضااحيا  ال يت قدَّ 

 . (3)الصَّاحلة، وعرف قربها هناك بقرب املرأِ َينهم

َيد األنصاااااااااااريُّ  :وكان فيهم ،واجتمع معاوية أبصااااااااااحابه  ،أبو أيوب خالد بن 
اء امت، وواثلة بن األسااقع، وعَبد هللا  ،وأبو الدََّر وأبو ذر   الغهاريُّ، وعَباَِ بن الصااَّ

َنُّ، وشاااادَّاَ بن أوُ بن اث ، وكعب احلرب ببن بشاااار املا ، واملقداَ بن األسااااَو ن بت 
 .(4)وجَبري بن نهري احلضرميُّ  ،ما ع  

م ال ي :وأرساااااااااااااالوا إىل أهااال قربص خيربوهنم ،و شااااااااااااااااااوروا فيماااا بينهم وهم غز أهنَّ
مثَّ أتمني َدَو الدَّولة  ،ولكن أراَوا َعوهتم لدين هللا ،(5)لالسااااااااتيالء على جزيرهتم

ا  رتحيون الَبيزنطيِ ني كانوا يتَّخذون من قربص حمطَّةمل يساا وذلك ألنَّ  ،اإلسااالميَّة ابلشااَّ
َاَهم ،ويتموَّنون منها ،فيها ؛ إذا ًزوا ا   وهي هبذه املثابة هتدِ َ بالَ ،إذا قلَّ  الشااااااااَّ

 ،فاإذا ال يطمننَّ املساااااااااااااالمون على مسااااااااااااااااملاة هاذه ا زيِر هلم ،الواقعاة حتات رَمتهاا
ها كذلك سيظلُّ  ،وخضوعها إلراَهتم امل مسدََّامل وسهم ،شوكةمل يف ظهورهم فإنَّ وجَو

                                                           
ا (1)  ( . 356شدين ، ص) جولةٌ تاريخيَّة في عصر الخلفاء الرَّ
اشدين ، ص)  (2)  ( . 356جولةٌ تاريخيَّة في عصر الخلفاء الرَّ
 ( . 7/159البداية والن ِّهاية )  (3)
اشدين ، ص)  (4)  ( .357جولةٌ تاريخيَّةٌ في عصر الخلفاء الرَّ
 المصدر السَّابق نفسه . (5)
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بل  ،م بالَهموال يهتحوا هل ،ولكنَّ سااكَّان ا زيِر ال يسااتساالموا للغزاِ ،يف صاادورهم
نوا يف العاصمة تظرون  قدُّ  وكان أهل ا زيِر ين ،وال خيرجوا ملواجهة املسلمني ،حتصَّ
فاع عنهم  . (1)وصدِ  هجو  املسلمني عليها ،الرو  للدِ 

 :وطلب الصُّلح ،الستسالم :رابعاا 

اصاااااااروها وما هي إَل   قدَّ  املسااااااالمون إىل عاصااااااامة قربص ) قساااااااطنطينا ( َو
لْ لْ ،سااااااااااااعا  ََّتَّ طلب النَّاُ الصاااااااااااُّ دَّموا وق ،وأجاهبم املسااااااااااالمون إىل الصاااااااااااُّ

وأمَّا شاااار  أهل قربص ؛  ،واشاااارت  عليهم املساااالمون شااااروطامل  ،للمساااالمني شااااروطامل 
م َل لرُّ يهم املسااااالمون شاااااروطامل  ور ِطهم مع افكان يف طلَبهم أَل يشااااارت  عل و  ؛ ألهنَّ

 :وأمَّا شرو  املسلمني ؛ فهي ،، وَل قدِر هلم على قتاهلمقَبل هلم هبم

 ا أَل يدافع املسلمون عن ا زيِر ؛ إذا هاجم سكاهنا حماربون .1

 ا أن يدلَّ سكان ا زيِر املسلمني على حترُّكا  عدوِ هم من الرُّو  .2

 فع سكان ا زيِر للمسلمني سَبعة اَلف ومنيت َينار  يف كلِ  عا   .ا أن يد3

 ا أن يكون طري  املسلمني إىل عدوِ هم عليهم .4

وَل ُيطلعوهم على  ،اااااااااااااااااااااا أَل يسااااااااعدوا الرُّو  إذا َاولوا ًزو بالَ املسااااااالمني5
 .(2)أسرارهم

ا   ىوأثَبتت هذه احلملة قدِر املساااااااااالمني عل ،وعاَ املساااااااااالمون إىل بالَ الشااااااااااَّ
                                                           

 المصدر السَّابق نفسه . (1)
اشدين ، ص)جولةٌ تاريخيَّةٌ في عصر الخ (2)  ( .357لفاء الرَّ
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دُّخول لوأعطت املسااااالمني فرصاااااة املران على ا ،خو  ًمار املعارك الَبحريَّة  دارِ  
أو  ،ا شااَّ مع العدوِ  املرتبِ ص هبم سااواءمل ابهلجو  على بالَ ال يف معارك من هذا النَّوع

 .(1)على اإلسكندرية

 :عبد هللا بن قيس قائد األسطول اإلسالمي يف الشَّام :خامساا 

أيب ساااااهيان على الَبحر عَبد هللا بن قيٍ ا اسااااايَّ َلي  اساااااتعمل معاوية بن 
مل ما بني شااااا ية   ،بين فزاِر  ،ال يغرق فيه أَدٌ و  ،وصااااا هة  يف الَبحر ،فغزا مخسااااني ًزا

َقه العافية يف جنده ،وال ينكب صااااااااااااااااب أَد  وأَل يَبتليه د ،وكان يدعو هللا أن ير
ده ،فهعل ،منهم فانتهى إىل  ،به طليعةمل خرج يف قار  ،ََّتَّ إذا أراَ أن يصاااااااااااااايَبه َو

ؤَّال يعرتُّون ،املرفاأ من أر  الرُّو   ،فتصااااااااااااااادق عليهم ،باذلاك املكاان(2)وعلياه سااااااااااااااُ
ؤَّال إىل قريتهاا، فقاالات للر ِ   بن جاال: هال لكم يف عَباد هللافرجعات امرأِ من السااااااااااااااُّ

فني عَبد عر ومن أين   ،أي عدوَِّ هللا :قالوا ،يف املرفأ :وأين هو ؟ قالت :؟ قالواقيٍ
تهمهللا !  أنتم أعجز من أن خيهى عَباااد هللا على أَاااد   :، وقاااالااات بن قيٍ ؟ فوخبَّ

ده ،وقا لهم ،فقا لوه ،فهجموا عليه ،فساااااروا إليه ت املالح ََّتَّ وأفل ،فأصاااايب َو
ََيُّ  ،فجاؤوا ََّتَّ أرقوا ،أ ى أصااااااحابه فخرج  ،واخلليهة منهم سااااااهيان بن عوف األ

واعَبد  :مهم، فقالت جارية عَبد هللاويشت ،فضجر وجعل يعَبث أبصحابه ،فقا لهم
 :وكي  كان يقول ؟ قالت :! فقال ساااااااااااااهيان ! ما هكذا كان يقول َني يقا لهللا

 الغمرا  مثَّ ينجلينا . :ولز  ،فرتك ما كان يقول ،الغمرا  مثَّ ينجلينا

                                                           
 ( . 5/261تاريخ الطَّبري )  (1)
اشدين ، ص)  (2)  ( . 359،  358جولةٌ تاريخيَّةٌ في عصر الخلفاء الرَّ
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َمان  ،وأصااااايب يف املسااااالمني يومنذ   عَبد هللا بن قيٍ ا اساااااي ِ وذلك اخر 
(1) .

  :  عرفته ؟ قالتكي  :ال يت اساااااااتثار  الرُّو  على عَبد هللا بن قيٍ وقيل لتلك املرأِ
 . (2)يٍرفت أنَّه عَبد هللا بن قفع ،فلمَّا سألته ؛ أعطان كامللك ،كان كالتَّاجر

هاَِ على هذا القا د العظيم أ يحت  وهكذا َينما أراَ هللا  عاىل أن مينَّ ابلشاااااَّ
ده يَيث كا ،َبحريَّةله وهو يف وضاااااااع َل يضااااااارُّ بسااااااامعة املسااااااالمني ال  ،تطلَّعن َو

، فكانت  لك الكا نة الغريَبة ال يت أبصااار  ًورها  لك املرأِ الذَّكيَّة ويراقب األعداء
 رَيث رأ  ذلك الرَّجل يظهر يف مظاهره اخلارجيَّة دظه ،من نسااااااااااااااء  لك الَبالَ

يأمارا  الفلقد رأ  فيه  ،، ولكنَّه يعطي عطاء امللوكالتُّجار العاَيني اَِ مع سااااااااااااااِ 
 ،الَبالَ ال ذي َوَّخ ا اربني يف  لك ،أنَّه قا د املساااااااالمني :، فعرفتبساااااااااطة مظهره

 يف  ًري املسااااالمني ساااااَبَبامل  وهكذا كانت مساَة ذلك القا د وساااااخاؤه الَباَر ََّتَّ مع
 ،جو  عليهفيتمَّ بذلك اهل ،ليقضااي هللا أمرامل كان مهعوَلمل  ،، ومعرفة مركزهكشاا  أمره

هاَِ وظهره ُثل العليا أبنهساااااااااااهمو  ،ابلشاااااااااااَّ
ُ
لتتمَّ  ،هكذا يضااااااااااارب قاَِ املسااااااااااالمني امل

َا  الكربى على أيديهم قد قا  هذا ف ،وليكونوا قدومل صاااااااااااااااحلة ملن خيلههم ،اإلجنا
ه ،القا د امللهم دهمَّة اَلستطالع بنهسه  انهراَه هبذه ويف ،وال يكل األمر إىل جنَو
ٌة للتورُّ  مع األعاااداء ة مظناااَّ ه مع ذلاااك يغااا ،على أياااديهمواهلالك  ،املهماااَّ امر ولكناااَّ

 مع نسااااء مثَّ جنده يتخلَّ  أبخالق اإلساااال  العليا ََّتَّ  ،فيتوىلَّ هذه املهمَّة ،بنهساااه
َعَهتهم فيمدُّ إليهم يد احلنان ،األعداء ال ذي هو  ويسااااُخو هلم ابملال ،والعط  ،وضااااَ

وَل  ،هامل َل معن ِ  ،وجنده قَبل ذلك مع جنده رفيقامل صااااااااااااااَبورامل  ،من أعزِ  ما ميلك النَّاُ

                                                           
ون (1)  يتعرضون للنَّاس دون أن يسألوهم . :يعترُّ
 ( . 5/260تاريخ الطَّبري )  (2)
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ة ،وإذا اَهلمَّت اخلطوب ،مسااااااااااااااتكربامل  و  وال يلجأ إىل ل ، هاءل ابنكشااااااااااااااااف الغمَّ
 ،يعجِ ل ابخلللو  ،وال يهيمن عليه اَلر َباك ال ذي يهساااد العمل ،و عنيههم ،أصاااحابه

ََيُّ  ،والهوضااااااااااااااى  ،ر َباكفلعلَّه وقع فيما وقع فيه من اَل ،وأمَّا خليهته سااااااااااااااهيان األ
ولكن ُمَّا  ،طرح الال مة على جنده لكونه َديث العهد أبمور القياَِواَلشاااااتغال ب

أنَّه ملا نَبَّهته جارية عَبد هللا بن قيٍ إىل ذلك األساااااااااااااالوب احلكيم ال ذي   :حُيهظ له
ي به يف ذلك مله التكربُّ على وال حي ،كان أمريه ينتهجه يف القياَِ ساااااارع يف التأساااااِ 

 جارية مغموِر .وإن صدر  من  ،عد  مساع كلمة احل  ِ 

 هااذا اخلل  العظيم الاا ذي كااان ،وهااذا مثااٌل من أمثلااة التَّجرَُّ من هوى النَّهٍ
ااا  العظيمااة ،ًااالَبااامل يف ا ياال األوَّل والقاااَِ يف  ،ِوجناااح الوَل ،وبااه مَّ إجناااَ الهتَو

ة مااا أبلغ ذكرهم ! ومااا أبعااد ًورهم !  :فَال لااِه َرُّ أبناااء ذلااك ا ياال ،إَاِر أمور األمااَّ
ى ملسااااااااااااهتم يف األر  علا أعظم وطأهتم يف األر  على ا َبارين ! وما أعذب وم

 !(1)املستضعهني، واملساكني

 :القبارصة ينقضون الصلح :سادساا 

ني   وقع ساااااكان قربص حتت ضاااااغ؛  رومي   ع ،يف سااااانة اثنتني وثالثني هجريَّة
هن بذلك يكون و  ،ليغزوا هبا بالَ املسااااالمني ،أجربهم على إمداَ جيش الرُّو  ابلساااااُّ
لْ فعز  على  ،وعلم معاوية خبيانة أهل قربص ،القربصااااايون قد أخلُّوا بشااااارو  الصاااااُّ

مون فقد هاجم املسااااال ،ووضاااااعها حتت سااااالطان املسااااالمني ،اَلساااااتيالء على ا زيِر
، جهة   هجم عليها جيش معاوية من ،وسلَبوا ،وأسروا ،فقتلوا ،ا زيِر هجومامل عنيهامل 

                                                           
 المصدر السَّابق نفسه . (1)
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نموا  ،امل امل كثري وساَبوا ساَبي ،فقتلوا خلقامل كثريامل  ،ب اَلخروعَبد هللا بن ساعد من ا ان ًو
وحتت ضاااغ؛ القوَّا  اإلساااالميَّة اضاااطر َاكم قربص أن يساااتسااالم  ،(1)ماَلمل جزيالمل 

لْ وخشااااااي  ،(2)معاوية على صاااااالحهم األوَّل فأقرَّهم ،للهاحتني ويلتمٍ منهم الصااااااُّ
ا من ًاااارا  فيحميهااا ،ِمعااااوياااة أن يرتكهم هاااذه املرَِّ بغري جيش  يراب؛ يف ا زير 

ويضَب؛ األمن فيها ََّتَّ َل  تمرََّ على املسلمني ؛ فَبعث إليهم اثين عشر  ،األعداء
يهاااا وأقاااا  ف ،وبو هنااااك ماااديناااة ،ونقااال إليهم مجااااعاااةمل من بعلَباااك ،ألهاااامل من ا نَو
َاقهم ،مسااااااااااااااجاادامل  ا زيِر  ،وظاالَّ احلااال على ذلااك ،وأجرى معاااويااة على ا نَو أر

ل ه: أنَّ أوَلَظ املساااالمون ،رُّو  املهاجنةون امنون من هجما  الواملساااالم ،هاَ ةٌ 
ٍَّ و  ،، وهم مسااااااااتضااااااااعهون أما  من يغزوهمقربص ليٍ فيهم قدراٌ  عسااااااااكريَّة أَ

َقِ هم  ويسخِ روهنم ملصاحلهم فرأوا أنَّ من ،أنَّ الرُّو  يغلَبوهنم على أمرهم :املسلمون
 . سلُّ؛ الَبيزنطيِ ني من وأن مينعوهم ،عليهم أن حيموهم من ظلم الرُّو 

اش لى   عأهااااال قربص أذَلء مقهورون يغلَبهم الرُّو  :وقاااااال إمسااااااعيااااال بن عياااااَّ
 . (3)وحنميهم ،علينا أن مننعهمفقد حي ُّ  ،، ونسا همأنهسهم

 :ما أهون اللق على هللا إذا هم عصوه :سابعاا 

اء رضاااااي هللا ع ه َينما نوقد جاء يف ساااااياق هذه الغزِو املذكوِر خرب أيب الدََّر
 ،ما أهون اخلل  على هللا إذا هم عصااااااااااوه :مثَّ قال ،فَبكى ،نظر إىل سااااااااااب األعداء

ا  ركوا أمر هللا  - فانظر إىل هؤَلء القو  بينما هم ظاهرون قاهرون ملن انوأهم، فلمَّ
                                                           

 ( . 12/402التَّاريخ اإلسالميُّ )  (1)
اشدين ، ص)  (2)  ( . 360،  359جولةٌ تاريخيَّةٌ في عصر الخلفاء الرَّ
 ( . 158البالذري ، ص)  (3)
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 .(1)وعصوه؛ صاروا إىل ما  رى - عزَّ وجلَّ 

 ، فيه اإلساااااال أعزَّ هللا أ َبكي وهذا يو ٌ  :فقال له جَبري بن نهري :وجاء يف رواية  
 ،مر هللافلمَّا ضااااااااااايَّعوا أ ،وحيك ! إنَّ هذه كانت أمَّةمل قاهرمل هلم ُمْلكٌ  :وأهله ؟ فقال

هم إىل ما  رى ب ،صاريَّ ب ،سالَّ؛ هللا عليهم الساَّ فليٍ هلل  ،وإذا سال؛ على قو  الساَّ
 . (2)ه  عاىل ؛ إذا  ركوا أمر ما أهون العَباَ على هللا :وقال ،فيهم َاجةٌ 

اء  ،هقه يف أمر هللا  عاىلوال ،يعترب مثالمل للَبصرِي النافذِ ،إنَّ ما  هوَّه به أبو الدََّر
حايبُّ ا ليل يَبكي َساااااااارمل على هؤَلء ال ذين أعمى هللا بصااااااااا رهم فلم  ،فهذا الصااااااااَّ

والعزَِّ إىل  ،َيث حتوَّلوا من امللك ،فَباؤوا هبذا املصااااااااااااااري املؤال ،ينقاَوا لدعِو احل  ِ 
ِو لتكربُّ على اخلضااااااوع لدعوا ،َلسااااااتسااااااال  والذلَّة ؛ إلصاااااارارهم على لزو  الَباطلا

م عقلوااحل  ِ  وعمران  ،و دبَّروا لكان يف َخوهلم يف اإلساااااااال  بقاء ملكهم ،، ولو أهنَّ
اء ،والظَّهر حبماية َولة اإلسااااااااااااااال  ،ََيرهم  وإنَّ هذا التَّهكري العمي  من أيب الدََّر

شااااااااكَّل ذلك يف فت ، هتَّحت عنه نهسااااااااه الزَّكيَّة ،والعط  ،َمةمظهٌر من مظاهر الرَّ 
ا جيول يف ليعربِ  ع ،الظااَّاهر على هينااة َموع  تحاادَّر من عيين هااذا الرَّجاال العظيم مااَّ

 هلا صااااري  لك األمَّة ال يت اجتمعواألسااااى على م ،والرََّمة ،نهسااااه من نظرا  احلنان
الل يأى بزوا ،الَبقاء على الضاااااااااَّ وإنَّه  ،والوقوع يف الذلِ  واهلوان ،ل امللكواملال الساااااااااَّ

رين وهم فإنَّه حيزن من رؤية الكاف ،بقدر ما يهرح املسااالم بدخول النَّاُ يف اإلساااال 
 ،يعيشاااااااااااااون يف ضاااااااااااااالل  مع إَراكه ما ينتظرهم من العذاب األليم املؤبَّد يف اَلخِر

تل يف احلياِ قهم للو عرض ،والتشرَُّ ،فكي  إذا أضي  إىل ذلك وقوعهم يف األسر

                                                           
اشدين ، ص)  (1)  ( . 361جولةٌ تاريخيَّةٌ في عصر الخلفاء الرَّ
 ( . 12/396التَّاريخ اإلسالميُّ )  (2)
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نيا  ؟ !(1)الدُّ

م غنائم قربص :اثمناا   :عبادة بن الصَّامت يقسِّّ

امت ملعاوية رضااي هللا عنهما يف  ملسو هيلع هللا ىلص()شااهد  رسااول هللا :قال عَباَِ بن الصااَّ
مااا يل ُماَّا »  :وقااال ،فااأخااذ وبرمل من بعري   ،ًزِو َنني والنااَّاُ يكلِ مونااه يف الغنااا م
وٌَ عليكم  ، اخلمٍأفاء هللا عليكم من هذه الغنا م إَل   هللا فا َّ « . واخلمٍ مَر

قال أكثر من َقِ ه ! ف وَل  ع؛ منها أَدامل  ،َي معاوية ! واقساام الغنا م على وجهها
ا  أفضاااااااال منك ،: قد ولَّيتك قساااااااامة الغنا مله معاوية  ، أعلموَل ،ليٍ أٌَد ابلشااااااااَّ

اءانه أوأع ،وا َّ  هللا فيها ! فقسمها عَباَِ بني أهلها ،فاقسمها بني أهلها  ،بو الدََّر
 . (2)وأبو أمامة

 

      

 

 

 

 

                                                           
 ( . 7/159البداية والن ِّهاية )  (1)
 ( . 12/397ميُّ ) التَّاريخ اإلسال (2)
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 فتوحات اجلبهة املصريَّة:  املبحث الثَّالث

 :ردع املتمرِّدين يف اإلسكندريَّة :أولا 

إلعاَهتا  وظلُّوا يتحيَّنون الهرص ،كرُب على الرُّو  خروج اإلسكندريَّة من أيديهم
هتم واخلروج على  ،ة من الرُّو  على التمرَُّفراَوا حيرِ ضاااون َمْن ابإلساااكندريَّ  ،إىل َو

م َل يستطيعون اَلست :ذلك ألنَّ الرُّو  كانوا يعتقدون ،سلطان املسلمني قرار يف أهنَّ
، وصااااااااااااااااَف حتريض الرُّو  ألهل (1)خروج اإلسااااااااااااااكندرية من ملكهمبالَهم بعد 

ني بن سااطنطوكتَبوا إىل ق ،فاسااتجابوا للدَّعِو ،اإلسااكندرية هوىمل يف نهوُ سااكَّاهنا
يَّة من كندر ويصهون له ما يعيش فيه الرُّو  ابإلس ،هرقل خيربونه بقلَّة عدَ املسلمني

، وكان عثمان رضااااااااي هللا عنه قد عزل عمرو بن العاص رضااااااااي هللا (2)الذُّلِ  واهلوان
رح ،عنه عن مصار اء ذلك وصال ويف أثن ،ووىلَّ مكانه عَبد هللا بن ساعد بن أيب الساَّ

يد  وَّتليصاااااااااااااها من ،قوا  الرُّو  إىل اإلساااااااااااااكندرية إلعاَهتامنويل اخلصااااااااااااايُّ قا د 
ومعه قوَّاٌ  ها لٌة حيملهم يف ثال نة مركب  مشاااااحونة  بكلِ  ما يلز  هذه  ،املسااااالمني

 . (3)والعتاَ ،ا  من السِ الحالقوَّ 

ىل عثمان فكتَبوا إ ،علم أهل مصر أبنَّ قوا  الرُّو  قد وصلت إىل اإلسكندريَّة
َيةيلتمسااااااااااااااون إعاَِ  وله  ،مفإنه أعرف حبرهب ،عمرو بن العاص ليواجه القوَّا  الغا
بن العاص أمريامل على ا وأبقى ،فاستجاب اخلليهة لطلب املصريِ ني ،هيَبٌة يف نهوسهم

                                                           
ياض النَّضرة ، ص)  (1)  ( . 561الر ِّ
 الكامل البن األثير . (2)
اشدين ، ص)  (3)  ( . 335جولةٌ تاريخيَّةٌ في عصر الخلفاء الرَّ
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اَروها بعد أن  ركوها قاعامل صهصه ،وهنب منويل وجيشه اإلسكندرية ،(1)مصر امل ًو
ا يف مهلهم عمرو بن العاص ليمعنو وأ ،ليعيثوا فيما َوهلا من القرى ظلمامل وفسااااااااااااااَامل 

كَّامهم  ،وليشااااعر املصااااريُّون ابلهرق اهلا ل بني َكَّامهم من املساااالمني ،اإلفساااااَ َو
ضااااَبامل  ،ولتمتألى قلوب املصااااريِ ني على الرُّو  َقدامل  ،من الرُّو   يكون هلم من فال ،ًو

د يقصااااااا ،خرج منويل  يشاااااااه من اإلساااااااكندريَّةو  ،ََبِ هم والعط  عليهم أَىن َظ   
 ،حابهوَّتوَّف بعض أص ،مصر السُّهلى َون أن خيرج إليهم عمرو أو يقاومهم أَدٌ 

م  ،فقد كان يرى أن يرتكهم يقصاااااااااااااادونه ،وعمرو كان له رأٌي اخر وَل شااااااااااااااكَّ أهنَّ
دامل وسري كَبون من احلماقا  يف َقِ هم ما ميأل قلوهبم َق ،سينهَبون أموال املصريني

ضااااااااااااَبامل منهم ،عليهم مون ملواجهتهم عاوهنم املصااااااااااااريُّون على فإذا هنض املساااااااااااال ،ًو
دََّ عمرو سياسته هذه بقوله ،التخلُّص منهم م يصيَبون  ،َعهم يسريوا إيلَّ  :َو فإهنَّ

 . (2)فُيخزي بعضهم بَبعض   ،ا بهَمْن مرُّو 

 َّ وضاااا ،وهنَبهم وساااالَبهم ،وأمعن الرُّو  يف إفساااااَهم ،وقد صاااادق َدُ عمرو
الغزاِ  رِ  هؤَلءإىل َمْن خيلِ صااااااااااااااهم من شاااااااااااااا املصااااااااااااااريُّون من فعلهم،وأخذوا يتطلَّعون

 .(3)املهسدين

م حنو وساااااااار هب ،وعَبَّأ جنده ،واساااااااتعدَّ عمرو للقا ه ،وصااااااال منويل إىل نقيوُ
ُر  ،و قابل ا يشاااااااااان عند َصااااااااان نقيوُ على شااااااااااطأى هنر النِ يل ،عدو ِه الشاااااااااَّ

ا اسااتَبسااال   َاَ احلرب وصاارب كلُّ فري  صااربامل أما  خصاامه ُمَّ  ،واسااتَبساال الهريقان أميَّ ا 
فع ابلقا د عمرو إىل أن ميعن يف صهوف العدو ِ  ،واشتعاَلمل  ،ضراومل  ويقدِ   فرسه  ،َو

                                                           
 المصدر السَّابق نفسه . (1)
 المصدر السَّابق نفسه . (2)
اشدين، ص) (3)  (.67ن عفَّان، هيكل، ص)(. وعثمان ب336جولةٌ تاريخيَّةٌ في عصر الخلفاء الرَّ
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وأعناق  ،ويقطع به هاما  الر ِجال ،ويشااااااااهر ساااااااايهه بني ساااااااايوفهم ،بني فرساااااااااهنم
وراه  ،شاِوانضم إىل صهوف امل ،فرتجَّل عمرو ،وأصاب فرسه سهٌم فقتله ،األبطال

افون قعقعة َل خيو  ،َل يهابون ،احلرب بقلوب  كقلوب األسَو املسلمون فأقَبلوا على
يوف وا فاهنزم ،، وأما  ضااااااراب  املساااااالمني وهنت عزا م الرُّو  وخار  قواهم(1)السااااااُّ

يَّة وقصااااد الرُّو  يف فرارهم اإلسااااكندر  ،أما  األبطال ال ذين يريدون إَدى احلساااانيني
ا َبْ املو  م شااااااهقة ما يواري عنهلعلَّهم جيدون يف َصااااااوهنا املنيعة وأسااااااوارها الشااااااَّ

 .(2)ال ذي يالَقهم

وخرج املصاااريُّون بعد أن رأوا هزمية الرُّو  يصااالحون للمسااالمني ما أفساااده العدو 
ت ،ويقيمون هلم ما َمَّره من ا ساااااااااااور ،اهلارب من الطُّرق هم وأظهر املصاااااااااااريُّون فَر

، اهلمأمو واعتدى على  ،هك َرماهتمابنتصاااااااااااااااار املساااااااااااااالمني على العدوِ  ال ذي انت
 .(3)صهم من السِ الح واملؤونةوقدَّموا للمسلمني ما ينق ،وُمتلكاهتم

اني  ونصااب عليها اجمل ،وملا وصاال عمرو إىل اإلسااكندريَّة ضاارب عليها احلصااار
رب ،وظلَّ يضااارب أساااوار اإلساااكندريَّة ََّت أوهنها َّت ضاااع  َ ،وأ َّ عليها ابلضاااَّ

خل املسااااااا ،حلصاااااااينة أبواهباوفتحت املدينة ا ،و صااااااادَّعت أساااااااوارها ،أهلها لمون َو
 ،لنِ ساااء والذُّر ِيةوأيساارون ا ،وأعملوا ساايوفهم يف الرُّو  يقتلون املقا لني ،اإلسااكندريَّة

هن ليهرُّوا هباا عاا ادين من َياث أ وا  ،وهرب من جناا من املو  َلجنني إىل السااااااااااااااُّ
ب  ،وال يك َّ املسااااااااااااالمون عن القتل ،وكان منويل يف عداَ القتلى َّتَّ أمر َوالساااااااااااااَّ

؛ املساااالمون املدينة صاااادَّى ك من يقاو  أو يتوملَّا ال يكن هنا ،عمرو بذلك ملا  وسااااَّ
                                                           

 ( . 336المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (1)
 ( . 338المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (2)
 ( . 69البالذري ، ص)  (3)
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وملَّا فرر املساااااااااااااالمون أمر عمرو بَبناء مسااااااااااااااجد  يف املكان ال ذي أوق  فيه  ،(1)هلم
وعاَ   ،وعاَ  إىل العاصاااامة العتيدِ طمأنينتها ،(2)ومسَّاه مسااااجد الرََّمة ،لالقتا

كينة إىل قلو  َ  فرجع إليها من كان قد فرَّ منها أما  الزَّ  ،ب املصاااااااااريِ ني فيهاالساااااااااَّ
 ،ار ِينوعاَ بنيامني بطري  القَب؛ إىل اإلسكندريَّة بعد أن فرَّ مع اله ،الرُّوميِ  الرَّهيب

م ال ينقضااااااااوا عهدهم تخلَّوا وال ي ،وأخذ يرجو عمرامل أَل يساااااااايء معاملة القَب؛ ؛ ألهنَّ
فنااه إذا مااا  يف  وأن يااد ،يعقااد صاااااااااااااالحااامل مع الرُّو ورجاااه كااذلااك أَل  ،عن واجَبهم
 . (3)كنيسة حينٍ

ْوب    إىل عمرو يشاااااكرونه على َّتليصاااااهم ،وجاء املصاااااريُّون من كلِ  َدب  َوصاااااَ
م معلنني وَلء ،واهلمويطلَبون مناااه إعااااَِ ماااا هنَبوا من أم ،من ظلم الرُّو  واهبِ  ، همَو

وكنَّا  ،وال خنال  حنن عليكم ،أموالناو  ،إنَّ الرو  قد أخذوا َوابَّنا :فقالوا ،وطاعتهم
ََّعوا ،على الطااَّاعااة  ،قااا  بيِ نااةَوَمْن أ ،فطلااب منهم عمرو أن يقيموا الَبيِ نااة على مااا ا

وهد  عمرو ساااااااور اإلساااااااكندرية وكان ذلك سااااااانة  ،عليه(4)وعرف ماله بعينه ؛ رََّه
م هد  سورها ،هاااااااااا 25 ان د كفق ،وأصَبحت اإلسكندرية امنةمل من جهاهتا كلِ ها ًر

ن العاص وأما ًربيها فقد أمَّنه عمرو ب ،وكذلك جنوهبا ،شرقيُّها يف قَبضة املسلمني
َويلة ،بهتْ برقة فكانوا  ،وصااااااااااااااا  أهل هذه الَبالَ على ا زيةوطرابلٍ الغرب  ،و

امل على يد وقد  لقَّنوا َرساااااااااااااا ،وأمَّا مشاهلا فكان يف قَبضااااااااااااااة الرُّو  ،يدفعوهنا طا عني
ِ املسااالمني ال يرتك هلم َّتَّ لو فكَّروا ،فرصاااةمل للتَّهكري يف العَو ِ َو فهيها   ،يف العَو

                                                           
اشدين ، ص)  (1)  ( . 338جولةٌ تاريخيَّةٌ في عصر الخلفاء الرَّ
 المصدر السَّابق نفسه . (2)
 المصدر السَّابق نفسه . (3)
 ( . 340ق نفسه ، ص) المصدر السَّاب (4)
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بكلِ   روَل معنٌي ! وقوَّا  املسلمني  راقب الَبح ،أن يدخلوها وليٍ هلم فيها نصريٌ 
 .(1)واهتما    ،يقظة  

 :فتح بالد النُّوبة :اثنياا 

 ،كان عمرو بن العاص قد شاااااااااااااارع يف فتْ بالَ النُّوبة ِبذن  من اخلليهة عمر
 فوجد َرابمل ال يتدرَّب عليها املسااااااالمون، وهي الرَّمي ابلنِ َبال يف أعني ا اربني، ََّتَّ 
لْ، ولكن عمرو ابن  فقدوا منةمل ومخسااني عينامل يف أوَّل معركة ، وهلذا قَبل ا يش الصااُّ

، وعندما  وىلَّ ابن سااااااعد وَلية (2)ذلك للوصااااااول إىل شاااااارو   أفضاااااالالعاص رفض 
وبة قتاَلمل فقا له األساَو من أهل النُّ  ،ا  إَدى وثالثني هجريَّةمصر ًزا النُّوبة يف ع

 :فقال شاعرهم ،شديدامل، فأصيَبت يومنذ  عيوٌن كثريٌِ من املسلمني

َُْمُقَلةالَْ  َاَر  فسااااااااااااااأل أهل النُّوبة  (3)لةُدو ابلدُُّروِع ُمثْاقَ َواخْلَْيُل  َاعْ  َعنْيٌ ِمْثَل يَاْوِ  
وعقد هلم  ،(4)وبقيت إىل ساااااااااااتة قرون   ،دنةاَهنم اهلفه ،عَبد هللا بن ساااااااااااعد  املهاَنة

هم  عقدامل يضاااااااااامن هلم اسااااااااااتقالل بالَهم وحيقِ   للمساااااااااالمني اَلطمننان إىل َدَو
ويهتْ النُّوبة للتِ جاِر واحلصااااااااااااااول على عدَ من الرَّقي  يف خدمة الدَّولة  ،ا نوبيَّة

 . (5)م اإلسال كثرٌي منه  واعتن  ،والَبجَّة ،وقد اختل؛ املسلمون ابلنُّوبة ،اإلسالميَّة

 

                                                           
 ( . 340المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (1)
اشدين ، ص)  (2)  ( . 341جولةٌ تاريخيَّةٌ في عصر الخلفاء الرَّ
اشدون ، ص)  (3)  ( . 229الخالفة والخلفاء الرَّ
 ( . 63،  62،  1/61قادة الفتح لبالد المغرب )  (4)
 ( . 229الخالفة والخلفاء الراشدون ، ص)  (5)
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 :فتح إفريقية :اثلثاا 

يَّة وبق ،وطرابلٍ ،كان من مقاصااااااااااااااد عمرو بن العاص رضااااااااااااااي هللا عنه لربقة
َالة الطَّاًو  الرُّومان عن قلوب العَباَ ،فتْ الَبالَ ،مناط  ليَبيا ََّتَّ  تَّضااااااااااااْ  ،وإ

َبل، و هرتق هلم الطُّرق، و صااااَبْ َرية اَلختيار يف متناول  عوب هلم السااااُّ  ،لك الشااااُّ
وبعد  لك احلملة املَباركة ال يت كانت سااااااااااااااَبَبامل يف َخول ذلك النُّور إىل  لك املناط  

اذ األنااداَ ،والتقرُّب إليهااا ابلقرابني ،املظلمااة بعَباااَِ األصاااااااااااااانااا  األرابب من و  ،واَّتااِ 
.  العَباَ عَباَِ رب ِ وإخراجهم من عَباَِ العَباَ إىل ،الَبشاار من َونه سااَبحانه و عاىل

 ويف»، يقول الدَّكتور صاااا  مصاااطهى: (1)ساااعد على إفريقيةلة عَبد هللا بن وعن َم
 ،  ُعزل عمرو بن العاص رضاااااااي هللا عنه عن وَلية مصااااااار646هاااااااااااااااااااااا/ 26سااااااانة 

واسااااااتعمل عليها عَبد هللا ابن سااااااعد  رضااااااي هللا عنه وكان عَبد هللا بن سااااااعد  يَبعث 
 ،ف إفريقيةاون من أطر فيصيَب ،جرا د اخليل كما كانوا يهعلون أَيَّ  عمرو بن العاص

 ،حها هيدامل لهت -  ونٍ - وكانت جرا د اخليل  قصاااااااااااااااد إفريقية ،(2)«ويغنمون 
 يتفكان َال هذه ا را د أشاااَبه ما يكون بكتا ب اَلساااتطالع ال   ،ومعرفة وضاااعها

 .وعيونه ، عترب مقدِ مة ا يش

انَية ن يٌة عن إفريقية مفلمَّا اجتمعت عند عَبد هللا بن سااااااااااااااعد  معلوماٌ  كاف
 وموقعهااا ا غرايفِ  اَلساااااااااااااارتا يجيِ  ؛ كتااب ،وعتاااَهااا ،وقوَّهتااا ،، و ااارجهااامااداخلهااا

، همَّة عن إفريقيةه املعلوما  املَيننذ إىل اخلليهة الرَّاشااد عثمان بن عهَّان خيربه هبذ

                                                           
 ( . 63،  62،  1/61قادة الفتح لبالد المغرب )  (1)
 ( . 189الشَّرف والتَّسامي بحركة الفتح اإلسالمي ، للصَّالبي ، ص)  (2)
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 فكان له ما طلب . ،يستأذن بناء على  لك املعلوما  بهتحها

ة عثمان ا استأذن عَبد هللا بن سعد  اخلليهوملَّ »  :يقول الدُّكتور صا  مصطهى
حابة أشاااااااروا عليه ف ،واسااااااتشااااااارهم يف ذلك ،ابن عهَّان يف ًزو إفريقية ؛ مجع الصااااااَّ

كامل برأي عمر بن  َيد ، ال ذي خالهه متمسااااااااااااااِ  بهتحها ؛ إَل أاب األعور سااااااااااااااعيد بن 
حابة  لى ذلك ؛ عاخلطَّاب يف أَل يغزو إفريقية أٌَد من املسااااااالمني، وملَّا أمجع الصاااااااَّ

 ،تطوِ عنية  مع املواستعدَّ  املدينة عاصمة اخلالفة اإلسالميَّ  ،َعا عثمان للجهاَ
هيزهم يلهم إىل مصاااااااااارَو وقد  ،لغزو إفريقية حتت قياَِ عَبد هللا بن سااااااااااعد   ،، و َر

ار فهذا يتَّضاااْ من ال ذين خرجوا إليها من كَب ،ظهر اَلهتما  أبمر  لك الغزِو جلي امل 
خيار شَباب ال الَبيت، وأبناء املهاجرين األوا ل، وكذلك األنصار،  الصَّحابة، ومن

ريهم. ، وابن جعهر ، ًو  ُ : احلسن، واحلسني، وابن عَبا  فقد خرج يف  لك الغزِو

دها يف ًزِو عَبد هللا بن سااااعد  سااااتُّمنة رجل    ،هذا وقد خرج من قَبيلة مهِر َو
ا اب  اَلساااااااتعداَ وعندم ،لومن ميدعان ساااااااَبعمنة رج ،َوِمْن ًنث ساااااااَبعمنة رجل  

ليكم لقد اسااااااااااااااتعملت ع :وقال هلم ،ورََّبهم يف ا هاَ ،؛ خطب عثمان فيهماتم امل 
 ،فيكون األمر إلياااه ،احلاااارث بن احلكم إىل أن  قااادموا على عَباااد هللا بن سااااااااااااااعاااد  

عكم هللا .  وأستَو

إن عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه قد أعان يف هذه الغزِو أبل  بعري  حيمل  :ويقال
د انضاااامَّ إىل جيش عَب ،وعندما وصاااال هذا ا يش إىل مصاااار ،نَّاُعليها ضااااعهاء ال
، و قدَّ  من الهساااااااطا  حتت قياَِ عَبد هللا ذلك ا يش ال ذي يقدَّر هللا بن ساااااااعد  
انضااااامَّ إليهم  ،ةوعندما وصااااالوا إىل برق ،خيرتق احلدَو املصاااااريَّة اللِ يَبية ،بعشااااارين ألهامل 
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 أيَّة وال يواجه ا يش اإلساااااااااالميُّ  ،نيومن معه من املسااااااااالم ،عقَبة ابن انفع الههريُّ 
ا ظلَّت وفيَّةمل ملا عاهد  املسلمني ع ،صعوبة  أثناء سريهم يف برقة ليه من وذلك ألهنَّ

َمن عمرو بن العاص رو   ا كانت  ،ََّتَّ إنَّه ال يكن يدخلها جايب اخلراج ،الشااااُّ وإمنَّ
ى عهدها رقة علوُمَّا يؤكد بقاء ب ، َبعث خبراجها إىل مصااااااااااااار يف الوقت املناساااااااااااااب

؛ وما ألَد  من قَب ،قعد  مقعدي هذا :أنَّه مُسَع يقول :لعمرو بن العاص ما ذكر
هللا  دكما أنَّ عَب  ،، فإنَّ هلم عهدامل يو َّ هلم به(1)يَّ عهٌد إَل أهل أنطابلٍمصاااااار عل

َلمل علم منز فما أ ،: ولوَل ما يل ابحلجاَ ؛ لنزلت برقةبن عمرو بن العاص كان يقول
 .(2)َل أعزل منهاو  ،أسلم

وكان ذلك بعد انضااااااااااااااما   ،وهكذا انطلقت هذه احلملة املَباركة حنو إفريقية
 إَل أنَّ عَبد هللا بن ساااااااااااعد  قا د احلملة ما فتأى يرسااااااااااال ،قوَّا  عقَبة بن انفع إليها

ورصاااااااااااد  ،وأتمينها ،والعيون يف مجيع اَلَاها  َلساااااااااااتكشااااااااااااف الطُّرق ،الطَّال ع
فكان  ،هلة  أو مَباًتة   طرأ على َني ً ،حتسَبامل أليِ  كمني   ،حترُّكا  العدوِ  وضَبطها

هن احلربيَّة  من نتا    لك الطَّال ع اَلسااااااااتطالعية أن مَّ رصااااااااد جمموعا  من السااااااااُّ
هن احلربيَّة قد رساات يف ساا ،اتبعة ل مرباطورية الرُّومانية اَل َيث كانت هذه السااُّ

كان ما    برهٌة من الزَّمن ََّتفما هي إَل ،ليَبيا الَبحري ابلقرب من مدينة طرابلٍ
و عترب  ،وقد أسروا أكثر من منة من أصحاهبا ،حتمله هذه السُّهن ًنيمةمل للمسلمني

. وواصااال  (3)ون يف طريقهم لهتْ إفريقيةهذه أوَّل ًينمة  ذا  قيمة  أصااااهبا املسااالم
ري إىل إفريقية ََّتَّ  ،لِ  انَية  وعيونه يف ك ،وبثَّ طال عه ،عَبد هللا ابن سااااااااااعد  السااااااااااَّ

                                                           
 ( . 49ليبيا من الفتح العربي حتَّى انتقال الخالفة الفاطميَّة ، ص)  (1)
 برقة . :أنطابلس (2)
ِّ حتَّى انتقال الخالف (3)  ( . 39ة الفاطميَّة ، ص) ليبيا من الفتح العربي 
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لمني جيش املساااااا ،وهناك التقى ا معان ،وصاااااال جيشااااااه إىل مدينة سااااااَبيطلة أبمان  
ه يَبلغ وكان  عداَ جيشاااااااا ،وجيش جرجري َاكم إفريقية ،بقياَِ عَبد هللا بن سااااااااعد  
 َوايل منة وعشرين ألهامل .

ر  الدَّعِو فحواها ع ،ورسااا ل متَباَلةٌ  ،وكان بني القا َدين ا ِ صاااَلٌ  مسااتمرٌِ 
عو ه للدُّخول يف اإلسال ، ويستسلم ألمر هللا سَبحانه، اإلسالم ية على جرجري، َو

أو أن يدفع ا زية، ويَبقى على َينه خاضااااااااعامل لسااااااااياَِ اإلسااااااااال ، ولكنَّ كلَّ  لك 
ه؛ وضااااق األمر ابملسااالمني فنشاااَبت  ، واساااتكرب هو وجنَو العرو  رفضاااها، وأصااارَّ

، ََّتَّ وصااااال مدٌَ بوَمي الوطيٍ بينهما لعدَِّ  ،املعركة بني ا معني قياَِ عَبد أَيَّ  
 .(1) الطَّاًي جرجري على يديههللا بن الزُّبري، وكانت هناية هذا املستكرب

اَل ما َل  ر  وأهل سااااااااااااااَبيطلة ؛ ًار   ،جريوملَّا رأى الرُّو  ال ذين ابلساااااااااااااااَّ
مَّعواأنهساااااااااهم همساااااااااعوكا ب بعضاااااااااهم بعضاااااااااامل يف َرب عَبد هللا بن  ،، َو  ،د  إَيَّ
 ،ضاااااوه بشااااايء  وأَل يعرت  ،، وجعلوا له جعالمل على أن يرحتل  يشاااااهسااااالوه، ورافخافوه

عض اَلخر منااة ويف الَب ،ووجَّهوا إليااه ثال نااة قنطااار  من الااذَّهااب يف بعض الرِ واَي 
َبل ذلك فق ،وخيرج من بالَهم ،جزيةمل يف كلِ  ساااااااااااااانة  على أن يك َّ عنهم ،قنطار  
لْأصااا وكان يف شااار  صااالحهم أنَّ ما ،وقَبض املال ،منهم  اب املسااالمون قَبل الصاااُّ

لْ رََّه عليهمفهو هلم  د أنوانصااااارف راجعامل إىل مصااااار بع ،، وما أصاااااابوه بعد الصاااااُّ
 . (2)واية  أخرى، أو سنةمل وشهرامل يف ر أقا  ِبفريقية سنةمل وثالثة أشهر

فيها  فحمل ،وعندما وصاااااااااااال عَبد هللا بن سااااااااااااعد  إىل طرابلٍ ؛ وافته املراكب
                                                           

 ( . 191الشَّرف والتَّسامي بحركة الفتح اإلسالمي ، ص)  (1)
 ( . 7/158( ، البداية والن ِّهاية )  193المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (2)
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ضي ووجَّه إىل عثمان بن عهَّان ر  ،صحابه مصر ساملنيوقصد هو وأ ،أثقال جيشه
ريه هن ال يت ،هللا عنااه األموال ال يت معااه من اخلمٍ ًو  ومن املرجَّْ أن  كون السااااااااااااااُّ

هن ال يت ًنمها املساااااالمون يف سااااااورية، واإلسااااااكندريَّة، إذ  وافته يف طرابلٍ من السااااااُّ
ناعة  م على َوريذكر إرشااااايَبالد: أنَّه قد ساااااهَّل على العرب بهضااااال اساااااتيال ه الصاااااِ 

رٌِ، ضالَبيزنطية يف اإلسكندرية وسورية سليمةمل أن  كون لديهم سهٌن َربيٌَّة، إما َا
ِ عَبد هللا بن سااااااعد   ،(1)وإمَّا سااااااهلة اإلنشاااااااء بيد أنَّ هناك رواَي    نصُّ على عَو

إلفريقية بعد وصوله إىل مصر، وذلك َني نقض أهلها العهد، وكان ذلك يف سنة 
وأقرَّ  ،ثني، فانتصااااااااار عليهم وقا  بتثَبيت َعا م النِ ظا  اإلساااااااااالميِ  هناكثالث  وثال

 .(2)، أو ا زيةا على اإلسال أهله

 :بطولة عبد هللا بن الزُّبري يف فتح إفريقية :رابعاا 

انقطع خرب املساالمني يف إفريقية عن عثمان رضااي هللا عنه فسااريَّ إليهم عَبد هللا 
امل  ،أبخَبارهم بن الزُّبري يف مجاعة  ليأ يه وملَّا  ،وأقا  معهم ،ووصااااااااال إليهم ،فساااااااااار جمُِد 
ياح قد  :فقيل ،فسااااأل جرجري عن اخلرب ،والتَّكَبري يف املساااالمني ،وصاااال ؛ كثُر الصااااِ 

 كلَّ ورأى عَبد هللا بن الزُّبري قتال املساااالمني ،فهتَّ ذلك يف عضااااده ،أاتهم عسااااكرٌ 
وشاااااااااااهد القتال  ،اَ كلُّ فري  إىل خيامهيو  من بكرِ  إىل الظُّهر فإذا أُذِ ن ابلظُّهر ع

 :قولإنَّه مسع مناَي جرجري ي :فسااااأل عنه فقيل ،من الغد فلم يَاَر ابن سااااعد معهم
َوِ جه ابنيت ! وهو خياف ،فله منة أل  َينار ،من قتل عَبد هللا بن سعد   فحضر  ،وأ

،    عناااده، وقاااال لاااه: أتمر منااااََيمل ينااااَي: من أاتن برأُ جرجري؛ نهَّلتاااه مناااة أل
                                                           

 ( . 194الشَّرف والتَّسامي بحركة الفتح اإلسالمي ، ص)  (1)
ِّ حتَّى انتقال الخالفة (2)  ( . 46الفاطميَّة ، ص)  ليبيا من الفتح العربي 
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َوَّجته ابنته، واساااااتعملته على بالَه! فهعل ذلك، فصاااااار جرج اف أشااااادَّ من ري خيو
 . (1)عَبد هللا

مع هؤَلء وهم  إنَّ أمران يطول :مثَّ إن عَبد هللا بن الزُّبري قال لعَبد هللا بن سااااااعد  
وقد  ،وبالَهم ،وبالَ  هي هلم وحنن منقطعون عن املسااااااااااااالمني ،يف أمداَ متَّصااااااااااااالة  
ونقا ل  ،ًدامل مجاعةمل صاااحلةمل من أبطال املساالمني يف خيامهم متأهِ َبنيرأيت أن نرتك 

م ورجع فإذا رجعوا إىل خيامه ،حنن الرُّو  يف ابطن العساااااكر إىل أن يضاااااجروا وميلُّوا
م وه ،وال يشااااااااااااهدوا القتال ،املساااااااااااالمون ؛ ركب من كان يف اخليا  من املساااااااااااالمني

عةمل من أعيان ان عليهم ! فأَضر مجاونقصدهم على ًرَِّ  فلعلَّ هللا ينصر  ،مسرتحيون
ا ا َّهقوا فلمَّا كان الغد ؛ فعل عَبد هللا م ،فوافقوه على ذلك ،واستشارهم ،الصَّحابة

جعان املسااالمني يف خيامهم ،عليه رَّجةٌ  ،وأقا  مجيع شاااُ مضاااى  ،وخيوهلم عندهم ُمساااَ
ا أذَّن اب ،فقااااا لوا الرُّو  إىل الظُّهر قتاااااَلمل شاااااااااااااااااادياااادامل  ،الَباااااقون همَّ الرُّو   لظُّهرفلمااااَّ

نهم ابن الزُّبري ،ابَلنصاااااااراف على العاَِ  ،ََّتَّ أ عَبهم ،وأ  عليهم ابلقتال ،فلم ميكِ 
فعند ذلك  ،ووقع  عَبامل  ،فكلُّ الطا هتني ألقى ساااااااااالَه ،واملسااااااااالمون ،مثَّ عاَ عنهم

أخذ عَبد هللا بن الزُّبري من كان مسااااارتحيامل من شاااااجعان املسااااالمني وقصاااااد الرُّو  فلم 
وا ،وَملوا َملة رجل  واَد   ،عروا هبم ََّتَّ خالطهميشاااااااااااا ن الرُّو  من فلم يتمكَّ  ،وكربَّ

 ،واهنز  الرُّو  ،، وقُتل جرجري قتله ابن الزُّبريَبٍ سااااالَهم ََّتَّ ًشاااايهم املساااالمونل
 بن سعد  ، ونزل عَبد هللاوُأخذ  ابنة امللك جرجري سَبيةمل  ،وقُتل منهم مقتلٌة عظيمةٌ 

اصااااارها  ،املدينة فكان  ،ورأى فيها من األموال ما ال يكن يف ًريها ،ََّتَّ فتحهاَو
 .وسهم الرَّاجل أل  َينار   ،نار  سهم الهاُر ثالثة اَلف َي
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 ،فسَبوا ،َبلغت قهصةف ،بثَّ جيوشه يف الَبالَ ،وملَّا فتْ عَبد هللا مدينة سَبيطلة
نموا وسريَّ عسكرامل إىل َصن األجم  ،حصرهف ،وقد اَتمى به أهل  لك الَبالَ ،ًو

ن الزُّبري ابنة ونهَّل عَبد هللا ب - كما مرَّ معنا  - فصاحله أهل إفريقية ،وفتحه ابألمان
 .(1)ان ابلَبشاِر بهتْ إفريقيةوأرسله ابن سعد  إىل عثم ،امللك

 ،هذا ولقد كان لعَبد هللا بن الزُّبري رضااااااااااااااي هللا عنهما موقٌ  عظيم يف الَبطولة
جاعة ملَّا قصااااااااااااد املساااااااااااالمون وهم  :َيث قال ،ثريوقد ذكره احلافظ ابن ك ،والشااااااااااااَّ

 وعليهم عَبد هللا بن سااااعد  بن أيب ساااارح، ويف جيشااااه عَبد هللا ،عشاااارون ألهامل إفريقية
بن عمر، وعَبد هللا بن الزُّبري؛ صااااااااااااامد إليهم ملك الرببر جرجري يف عشااااااااااااارين ومنة 

، وقيل مني ملسااااالفأَاطوا اب ،جيشاااااه أمر ،فلمَّا  راءى ا معان ،يف منيت أل    :أل  
 وَل أخوف عليهم منه . ،، فوق  املسلمون يف موق   ال يُاَر أشنع منههالة

هوف وهو راكبٌ  :قال عَبد هللا بن الزُّبري  نظر  إىل امللك جرجري من وراء الصااُّ
ن ساااااااعد بن فذهَبت إىل عَبد هللا ب ،وجاريتان  ظالنه بريش الطَّواويٍ ،على برذون
ز معي فجهَّ  ،وأقصاااااااد امللك ،ظهريفساااااااألته أن يَبعث معي من حيمي  ،أيب سااااااارح  

 ،يهوذهَبت ََّتَّ خرقت الصُّهوف إل ،فأمر هبم َفَحموا ظهري ،مجاعةمل من الشجعان
رَّ  ،وهم يظنُّون أن ِ يف رسااااااالة إىل امللك ٍَّ مينِ  الشااااااَّ فهرَّ على  ،فلمَّا اقرتبت منه أَ

 ،يااه بساااااااااااااايهيعل - أجهز  :يعين - وذفهاات ،فصااااااااااااااهعتااه برحمي ،برذونااه فلحقتااه
وفرُّوا   ،َفرُِقوا ،فلمَّا رأى ذلك الرببر ،وكربَّ  ،أخذ  رأسه فنصَبته على رأُ الرُّمْو 

وأمواَلمل  فغنموا ًنا م مجَّةمل، ،وأيسااااااااااااارون ،وا ََّبعهم املسااااااااااااالمون يقتلون ،َكِهرار القطا
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 عظيمةمل، وسَبيامل عظيمامل، وذلك بَبلد يقال له: )سَبيطلة( على يومني من القريوان.

رضااااي  ،ن هذا أوَّل موق  اشااااتهر فيه أمُر عَبد هللا بن الزُّبريفكا :قال ابن كثري
 .(1)وأصحاهبما أمجعني ،أبيه هللا عنه وعن

باادون  ،إنَّ مااا قااا  بااه ابن الزُّبري نوٌع من الطُّموح حنو املعااايل ا هوفااة ابألهوال
لك وال يُذكر له قَبل ذ ،لقد كان عمره انذاك ساااااااَبعامل وعشااااااارين سااااااانةمل  ، درُّج سااااااااب 

لب فكي  أقد  على هذه املغامِر اهلا لة ال يت يغ ،بطوليَّة من نوع املغامرا  مواق 
 ؟ !هلالكنَّاُ العاَيني أنَّ فيها اأو يكاَ يقرب من اليقني يف عرف ال ،على الظَّن ِ 

د  إنَّ اَلَتمااااَل  ال يت ميكن أن  َر يف مثااال هاااذه املغاااامِر أن يااادور يف َخلاااَ
 :املغامر أمران

كما هي   ،ويتهرَّق جنده ،جومه فيقضااي على ملك الرببرااااااااااااااااا أن ينجْ يف ه1
وكهايٌة هلم عن خو  معركة   ،ويف ذلك نصااااااااااااااٌر مؤََّر للمساااااااااااااالمني ،عاَِ الكهار

 قد َّتوف منها املسلمون . ،شرسة  

بلغ الدَّرجا  وأ ،ويف ذلك الوصول إىل أمسى األمان ،ااااا أن يتقَبَّله هللا شهيدامل 2
احلون وي هاال يت يطمْ إليها الصااااااَّ من إرهاب  ا أنَّ يف ذلككم  ،تنافسااااااون على بلًو

يَء الكثريالكهَّار أنَّ املساااااالمني  :َيث ساااااايتوقَّع الكهار ،، وإاثِر الرُّعب فيهم الشااااااَّ
اك ؛ إذ إناااَّه يكهي املغاااامر  ذين ساااااااااااااايقاااا لوهنم كلُّهم من هاااذا النَّوع ا ريء الهتاااَّ الااا 

ذه الوثَبة ه َل يُقد  على هإنَّ  ،شااااااااجاعةمل أن يقذف بنهسااااااااه يف أ ون املعركة امللتهب
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العالية إَل العظماء ال ذين يتصاااااااااااوَّرون ا نَّة من وراء  لك الوثَبة ويشاااااااااااتاقون للعيش 
نياااا ،فيهاااا  ،ولقاااد كاااان ابن الزُّبري عنااادماااا وثاااب  لاااك الوثَباااة متجر َِامل من عال   الااادُّ

ى قادر لطااحماامل إىل ماا أعادَّه هللا  عااىل للمجااهادين يف سااااااااااااااَبيلاه ع ،وأثقااهلاا املثَبِ طاة
 .(1)أو انلوا الشهاَِ ،دا همطاقتهم سواٌء انتصروا على أع

أنَّ الرببر بعدما قُتل ملكهم فرُّوا من جيش املسااااااااااالمني   :وقد جاء يف هذا اخلرب
وإنَّ  ،وأيسااااارون منهم من ًري مقاومة   ،وأنَّ املسااااالمني  َبعوهم يقتلون ،كهرار القطا

هلم إذا صدقوا ما  وأنَّه يقيِ ض ،يا ه املؤمننيهذا اخلرب َليٌل على أنَّ هللا  عاىل مع أول
دا د َق ،خيلِ صاااااااهم من الشاااااااَّ لة   ملسااااااالمني قد وقعوا يف معضااااااافإنَّ ا ،وينقذهم من املا

 ،و أكثرأ ،، َيث أَا  هبم أعداؤهم ال ذين يهوقوهنم ساااااتَّ مرا  يف العدَكربى
 يشوهو أمر عساااااااااااااارٌي على ج ،وكان على املساااااااااااااالمني أن يقا لوهم من كل جانب  

يف موق   ال  فوق  املسلمون :كما جاء يف قول الرَّاوي  ،صغري  ابلنِ سَبة لكثِر عدو ِه
د  فقيَّض هللا هلم هذا الَبطل املغوار ال ذي أق ،وَل أخوف عليهم منه ،يُر أشاااااانع منه

 كان يعان سرِ  على مغامرِ  انَِر املثال، فأنقذ هللا به ذلك ا يش اإلسالميَّ من ع
 .(2)منها

 ،ننسااااااااااااااى موق  األبطااال الاا ذين كااانوا مع عَبااد هللا بن الزُّبري حيمون ظهرهوَل 
م قد شااااااااااااااااركوه يف  لك املخاطِر فإنَّ عملهم  ،ولنن ال َيذكر التَّاريخ أمساءهم ،فإهنَّ

ة َينما  هاخر أببطاهلا نيا برفع ذكر هذه األمَّ ويف  ،الهدا يَّ قد بقي  لَّدامل يف الدُّ
 .(3) للمجاهدين الصَّاَقنيد هللااَلخِر دا ينتظرون من وع
                                                           

 ( . 7/158البداية والن ِّهاية )  (1)
 ( . 12/390التَّاريخ اإلسالميُّ )  (2)
 ( . 12/390، ص) المصدر السَّابق نفسه  (3)
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ا  إفريقية ،هذا وقد قدَّ  املسلمون الغايل استشهد منهم و  ،والرَّخيص يف فتَو
َيمل ِبفريقيااة يف خالفااة عثمااان أبو ُذَؤيااب  اهلاُاَذيلُّ  ،الكثري وكااان  ،وُمَّن  ويف منهم ًااا

 :وهو ال ذي قال ،شاعرامل مشهورامل 

ْت َأظْ  َباااَ ُة أَْنشااااااااااااااَ اهاااَوِإَذا اْلَمِنياااَّ  اَرهاااَ
 

َهعُ   ة  َل  َاناْ لَّ  َِْيماااااااَ َت كاااااااُ ْلَهياااااااْ  وَ َأ
مُ   هاااُ تااانْيَ أُرِيااااْ اماااِ لشاااااااااااااااااااااَّ دي لاااِ لاااااااُّ  َاااََ

 
عُ   ْعضاااااَ  (1)أن ِ لَِرْيِب الدَّهر َل أََ ضاااااَ

 :معركة ذات الصَّواري :خامساا    

عد سيطِر و عرَّضت سواَلهم للخطر ب ،أصيب الرُّو  بضربة  َامسة  يف إفريقية
ُ ََّتَّ برقة األسطول اإلسالمي ِ  طنطني فجمع قس ،على سواَل املتوس؛ من رَو

ساالمني ضااربةمل لضاارب امل ،فخرج أبل  سااهينة   ،بن هرقل أسااطوَلمل بناه الرُّو  من قَبل
فأرسل  ،عدوانفأذن عثمان رضي هللا عنه لصدِ  ال ،يثأر هبا خلسار ه املتوالية يف الرب ِ 

ر بن أرطاِ ا  بقياَِ ُبساااْ يب واجتمع مع عَبد هللا بن ساااعد بن أ ،معاوية مراكب الشاااَّ
رح يف مراكب مصااااااار  ،ق؛وجمموعها منتا ساااااااهينة  ف ،وكانت كلُّها حتت إمر ه ،الساااااااَّ

وفيه أشااجع اجملاهدين املساالمني ُمَّن أبلوا يف املعارك  ،وسااار هذا ا يش اإلسااالميُّ 
ابقة هم وكة عدو ِ فشااااا ،فقد انتصااااار هؤَلء على الرُّو  من قَبل يف معارك عديدِ   ،الساااااَّ

نهم إذا على الرًَّم من قلَّة عدَ ساااااه ،وَل يهابونه ،َل خيشاااااونه ،يف أنهساااااهم حمطَّمةٌ 
م إعزاَ ويف أذهاهنم وقلوهب ،خرج املسااالمون إىل الَبحر ،قيسااات بعدَ ساااهن عدوِ هم

  ،وكسر شوكة الرُّو  ،َين هللا

                                                           
 
 المصدر السَّابق نفسه . (1)
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 :منها ،ولقد كان هلذه املعركة التَّارخيية أسبابٌ 

 ال يت وجَّهها املسلمون إىل الرُّو  يف إفريقية . ا الضَّراب  القويَّة1

رقيَّة2 ون وا نوبيَّة بعد أن ساااايطر املساااالم ،اااااااااااااااااا إصااااابة الرُّو  يف سااااواَلهم الشااااَّ
 أبسطوهلم عليها .

 ة .فيهكروا يف ًزو القسطنطيني ،ا خشية الرُّو  أن يقوى أسطول املسلمني3

اَ هيَبة ملكه بعد ا4 وعلى  ،ة بر امل خلسا ر املتتاليااا أراَ قسطنطني بن هرقل اسرَت
 وساَل برقة . ،ومصر ،شواطنه يف بالَ الشَّا 

ا مضاااااامونة النَّتا   :ااااااااااااااااااااا كما أراَ الرُّو  خو  معركة  ظنُّوا5 ى هلم كي  َبق  ،أهنَّ
 السَّيطِر يف

؛ فينطلقوا منها ل ًاِر على شااااااااااااواطأى بالَ  ،فيحافظوا على جزره ،املتوسااااااااااااِ 
 العرب.

اترخيي امل  وقد ثَبت ،سكندريَّة بسَبب مكانتها عند الرُّو اااااااااااااا حماولة اسرتجاع اإل6
 مكا َبة سكاهنا لقسطنطني بن هرقل ملك الرُّو  .

 .(1)سَباب معركة ذا  الصَّواريهذه بعض أ

 أين وقعت هذه املعركة ؟ 

ََّدامل  ؤال ال جيد املؤر ِخون جواابمل مو ، دِ َ مكاهناراجع العربيَّة ال حتفامل ،وهذا السااااااااااااُّ
                                                           

اشدين ، ص) تا (1) ِّ ، عهد الخلفاء الرَّ  ( . 359ريخ اإلسالم للذَّهبي 
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ه الرو   :واخر قال ،صارَّح ابملكان بدقَّة   - على ما نعلم - مرجع  واَد   ابساتثناء ََّ ا
 .إليه

 ) طَبة عَبد هللا بن سااااااعد ذكر الكتاب خ ،(1)يف ) فتْ مصاااااار وأخَبارها
ب  كأنَّ هرقل قد أقَبل إليكم يف أل  مر  :قد بلغين :، وقالبن أيب سااارح  

 .... وال حيدِ َ مكان املعركة
 ) رب؛ َدوث ذا  الصَّواري دا  ،هاااا 31أخَبار سنة يف  ،(2)) الطَّربي

جيتمع  فخرجوا يف مجع  ال :وقال ،أصاااب املساالمون من الرُّو  يف إفريقية
 للرُّو  مثله ق؛ُّ .

 ولكنَّه رب؛  ،مكان املوقعة أيضااااااااااااااامل  ،(3)امل يف التاريخ (وال يذكر ) الك
َه املسلمون من نصر  يف إفريقية ابلذَّا    .سَبب وقوعها دا أَر

  ؛ فلمَّا أصاب عَبد هللا بن سعد بن أيب سرح  (4)يف ) الَبداية والنِ هاية (و
واجتمعت  ،َميت الرُّو  ،والرببر بَبالَ إفريقية ،َمْن أصااااااااااااب من الهرن 
لُه وساااروا إىل املساالمني يف مجع هلم ال يُاَر مث ،على قسااطنطني ابن هرقل

عد هللا بن سخرجوا يف مخسمنة مركب  وقصدوا عَبد  ،منذ كان اإلسال 
 بن أيب سرح  يف أصحابه من املسلمني بَبالَ املغرب .

  () ورجَّْ  ،(6)ال يذكر مكان املوقعة أيضااااااامل  ،(5)اتريخ األمم اإلسااااااالميَّة

                                                           
 ( . 61،  60ذات الصَّواري ، شوقي أبو خليل ، ص)  (1)
 ( . 61المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (2)
 ( . 5/290تاريخ الطَّبري )  (3)
 ( طبعة البابي الحلبي القاهرة ( . 3/58الكامل في التاريخ )  (4)
 ( . 7/163البداية والن ِّهاية )  (5)
 ( ، للشَّيخ الخضري . 2/29تاريخ األمم اإلسالميَّة )  (6)
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 ،ندريةسكأنَّ املعركة كانت على شواطأى اإل :الدكتور شوقي أبو خليل
 وذلك لألسَباب التالية:

ذا   ًزِو :والقاهِر ( يذكر صراَةمل  ااااااااااااا كتاب ) النُّجو  الزَّاهِر يف ملوك مصر
 . (1)َبحر من انَية اإلسكندريَّةالصَّواري يف ال

راَي - ابن أيب ساااااارح - مثَّ بعث :(2)ااااااااااااااااااااا اتريخ ابن خلدون يذكر وَّخ  ،السااااااَّ َو
 ،الَبالَ، فأطاعوا، وعاَ إىل مصر، وملَّا أصاب ابن أيب السَّرح من إفريقية ما أصاب

َيمل إىل اإلسكندرية يف ستِ منة مركب   ورجع إىل مصر خرج قسطنطني بن  .هرقل ًا

وبني ما  ،اااااااااا ربطت املراجع العربيَّة ال يت ال حتدِ َ موقع املعركة بني َدوث املعركة
 خسره الرُّو  يف مشال إفريقية ابلذَّا  .

ساااااايِ د املتوساااااا؛ قَبل ذا  فهو  ،اااااااااااااااااااا األسااااااطول الرُّومي صاااااااَب ما   عري   
واري واَل اإلسااااااااااالميَّة، فهو أجرأ على مهامجالصااااااااااَّ ولذلك رجْ الدُّكتور  ،ة السااااااااااَّ

شاااوقي أبو خليل جميء األساااطول الرُّومي إىل شاااواطأى اإلساااكندريَّة ؛ َلساااتعاَهتا 
اب  ضي أيضامل وهو بذلك يق ،بسَبب مكانتها عند الرُّو  ومكا َبة أهلها مللكهم السَّ

قى للرُّو  تَبف ،ال ذي شااااااااارع العرب يف بنا ه دصااااااااار ،على األساااااااااطول الهيت يف مهده
 وجزره . ،السَّيطِر والسَّطِو يف مياه املتوس؛

هو ثغٌر  :نيكةوفو  ،اااااااااا املراجع األجنَبيَّة  عرِ ف ذا  الصَّواري دوقعة ) فونيكة (
املوقع  فهي حتدِ َ ،ابلقرب من مدينة مرساااى مطروح ،يقع ًرب مدينة اإلساااكندرية

                                                           
 ( . 62ذات الصَّواري ، ص)  (1)
اهرة )  (2)  ( . 1/80النُّجوم الزَّ
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 . (1) امامل 

 :أحداث املعركة 

وارييف ذا - كنت معهم  :داثنقال مالك بن أوُ بن احل قينا فالت -   الصااااااااااَّ
لصااا   :أي - وكانت الر ِيْ علينا ،، فنظران إىل مراكب ما رأينا مثلها ق؛ُّ يف الَبحر

: قلنا للرُّو  ،ساااكتت الر ِيْ عناو  ،وأرساااوا قريَبامل منَّا ،فأرساااينا سااااعةمل  - مراكب الرو 
، كما طلب املساااااااااااااالمون من (2)ولنا منكم ،ذلك لكم :وااألمن بيننا وبينكم . قال

اَل فنقتتل :الرُّو  وإن شاانتم  ،رََّت ُيكتب ألَدان النَّصاا ،إن أََبَبتم ننزل إىل السااَّ
ملاء ! ا ،املاء ،بل املاء :وقالوا ،فنخروا خنرمل واَدمل  :فالَبحر . قال مالك بن أوُ

 ،أَوالهم وأملهم يف النَّصاااااااااااااار ملمارسااااااااااااااته ،وهذا يظهر لنا ثقة الرُّو  خبربهتم الَبحريَّة
راية بثقافته ،وقد مرنوا عليه ،وفنونه ، ا ابلنَّصاااااااااااااار فيهفطمعو  ،وأنوا ه ،فأَكموا الدِ 

م يعل  . (3)مون َداثة عهد املسلمني بهخصوصامل وأهنَّ

رِجٌ  ،اب  الهريقااان  لااك اللَّيلااة يف عر  الَبحر ََ فقااال  ،وموق  املساااااااااااااالمني 
وخنترب  ، ِ ب أمرانلنر  اللَّيلة بناانتظر  :أشااااااريوا عليَّ ؟ فقالوا :القا د املساااااالم لصااااااحَبه

 ،وياااذكروناااه - وجااالَّ  عزَّ  - ويااادعون هللا ،، فَباااا  املساااااااااااااالمون يصاااااااااااااالُّونعااادوَّان
 ،على نغما   الطم األمواج ابملراكب ،، فكان هلم َوي  كدويِ  النَّحلويتهجَّدون

ني أن أراَ قساااطنطو  ،وأصاااَبْ القو  ،أمَّا الرُّو  ؛ فَبا وا يضاااربون النَّواقيٍ يف ساااهنهم
ولكنَّ عَبد هللا بن سااااااعد بن أيب ساااااارح ملَّا فرر من صااااااال ه إمامامل  ،يساااااارع يف القتال

                                                           
 ( . 2/468تاريخ ابن خلدون )  (1)
 ( . 64ذات الصَّواري ، ص)  (2)
 ( . 5/292تاريخ الطَّبري )  (3)
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َبْ لى خطَّة  فا ه  معهم ع ،واملشاااوِر عنده ،اساااتشاااار رجال الرأي ،ابملسااالمني للصاااُّ
م يف عر  الَبحر :را عاة  ،فقاد ا هقوا على أن جيعلوا املعركاة بر ِياَّة على الرًَّم من أهنَّ

لمني ذلك ؟ أمر عَبد هللا جنده أن يقرتبوا من سااااااااااااااهن أعدا هم فكي  مَّ للمساااااااااااااا
َع ر  - أو ،فنزل الهدا يون ،فاقرتبوا ََّت َلمسااات ساااهنهم ساااهن العدو ِ  ها جال الضاااَّ

هن اإلسااالميَّة بسااهن الرُّ  ،إىل املاء - الَبشااريَّة يف عرفنا احلايل ربطوها  ،و وربطوا السااُّ
كلُّ عشرِ  أو عشرين منها   ،  الَبحر( سهينة يف عر  1200فصار )  ،حبَبال  متينة  

 عَبد هللا بن وصااَ َّ  ،فكأهنا قطعُة أر  سااتجري عليها املعركة ،متَّصاالٌة مع بعضااها
وصامل ، وأيمرهم بتالِو القران الكرمي، خصملسلمني على نواَي السُّهن يعظهمسعد  ا

دِ، والثََّبا ، والصَّربسوِر األنهال، ملا فيها من معان ال  .(1)َو

، املاء ،ل املاءب :عندما قالوا فهم يف رأيهم قد ضاامنوا النَّصاار ،لرُّو  القتالوبدأ ا
وا على سااهن املساالمني بدافع األمل ابلنَّصاار  وجيه ضااربة   مسااتهدفني ،املاء ! وانقضااُّ

سلمني فنقض الرُّو  صهوف امل ،أوىل َامسة  حيطِ مون هبا شوكة األسطول اإلسالمي ِ 
وساااااااالت  ،ال كيهما ا َّه  وكان قاسااااااايامل على الطَّرفنيوصاااااااار القت ،ا اذية لساااااااهنهم

ماء ًزيِر اء فصاااااار أَمر . و رامت ا ثث يف امل ،فاصاااااطَبغت هبا صاااااهحة املاء ،الدِ 
هن  ،و ساااااااااقطت فيه اَلوضااااااااربت األمواج السااااااااُّ وقتل من  ،ََّتَّ أ أهتا إىل السااااااااَّ

يزنطيُّ الَبََّتَّ وصااااااااااااا  املؤرخ  ،وقتل من الرُّو  ما َل حيصاااااااااااااى ،املسااااااااااااالمني الكثري
ا كانت ي) ووصااااااااااااااهها الطَّربيُّ  ،(2)رموكامل اثنيةمل على الرُّو ثيوفانٍ ( هذه املعركة أبهنَّ

. َاااول الرُّو  أن يغرقوا  (3)على املاااء يف هااذه املعركااة إنَّ الاادَّ  كااان ًااالَبااامل  :بقولااه

                                                           
 ( . 66ذات الصَّواري ، ص)  (1)
 ( . 67ذات الصَّواري ، ص)  (2)
 المصدر السَّابق نفسه . (3)
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 ،سااااهينة القا د املساااالم عَبد هللا بن أيب ساااارح ؛ كي يَبقى جند املساااالمني َون قا د
الساا ،مت من سااهينته سااهينٌة روميَّةفتقدَّ   ،ل لتسااحَبهاألقت إىل سااهينة عَبد هللا السااَّ

هينة ،و نهَر هبا أبن ألقى بنهسااه  ،دوالقا  ،ولكنَّ علقمة بن يزيد الغطيهي أنقذ السااَّ
 . (1)لى السَّالسل وقطعها بسيههع

م كلِ  شااايء    - هللا فكتب ،وصاااربوا كعاَهتم يف معاركهم ،وصااامد املسااالمون ًر
وكاَ  ،واندَر ما  َبقى من األسااااااااطول الرُّومي ،هلم النَّصاااااااار دا صااااااااربوا - زَّ وجلَّ ع

لكنَّه  ،كما ذكر ابن عَبد احلكم  ،األمري قسطنطني أن يقع أسريامل يف أيدي املسلمني
وجثااث جنااده على سااااااااااااااطْ املاااء  لقي هبااا  ، كَّن من الهرار ملااَّا رأى قو ااه  نهااار

اَل وإعاَِ   ،ونصاااااارامل  ،ال ذي أتمَّل فيه خريامل  - سااااااطولهلقد رأى أ ،األمواج إىل السااااااَّ
احلسااِر أتكل و  ،وا راَا  يف جساامه ،فهرَّ مدبرامل  ،يغرق قطعةمل بعد قطعة   - كرامة
فساااأله  ،... وألقت الر ِيْ هناك (2)فوصااال جزيِر صاااقلية ،وفشاااالمل  ،جيرُّ خيَبةمل  ،فؤاَه

و َخاال ل ،ياات رجاااهلاااوأفن ،مشاات النَّصاااااااااااااارانيااَّة :فقااالوا ،فااأخربهم ،أهلهااا عن أمره
 . (4)وا من كان معه يف املراكبوخلَّ  ،فقتلوه (3)ملسلمون ال جند من يرَُّهما

 :نتائج ذات الصواري 

أظهر  ،اااا كانت ذا  الصَّواري أوَّل معركة  َامسة  يف الَبحر خاضها املسلمون1
رب ليم ،وا لد ،واإلميان ،فيها األسااطول الهيتُّ الصااَّ   عنه الذِ هن ا  هتَّ د ،والهكر السااَّ

خرتاق فاساااتحال عليهم ا ،اإلساااالميُّ من خطَّة  جعلت املعركة صاااعَبةمل على أعدا هم
                                                           

 ( . 5/293تاريخ الطَّبري )  (1)
 ( . 68ذات الصَّواري ، ص)  (2)
 ( . 2/468تاريخ ابن خلدون )  (3)
 المصدر السَّابق نفسه . (4)
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كما اسااااتخد  املساااالمون خطاطي  طويلة جيرُّون هبا   ،صااااهوف املساااالمني بسااااهولة  
 األمر ال ذي انتهى بكارثة  ابلنِ سَبة للرُّو  . ،وُشرَُع األعداء ،صواريَ 

امل 2 َاء املسلمنياااااااااااااا كانت ذا  الصَّواري َد  فأَركوا  ،فاصالمل يف سياسة الرُّو  إ
اَ هيَبتهم ملسلمون وانطل  ا ،أو الشَّا  ،أو اسرتجاع مصر ،فشل خططهم يف اسرَت

، ( إىل األبد  وانتهى اساام ) حبر الرُّو  ،ال ذي كان حبرِي روميَّة ،يف عر  هذا الَبحر
ينيا ،وكورسااااايكا ،وكريت ،واساااااتطاع املسااااالمون فتْ قربص وجزر  ،يةصاااااقل ِ و  ،وساااااَر

 ومرسيليا . ،ووصلوا إىل جنِو ،الَبليار

كان َداثمل صغري و  ،بعدهفتوىلَّ ابن قسطنطني الرَّابع من  ،اااااااااااااااا قُِتَل قسطنطني3
ن ِ  ة   ساااتهدف روما ) وبر ِيَّة  إساااالميَّ  ،، ُمَّا جعل الظُّروف موا يةمل لقيا  َملة  حبريَّة  الساااِ 

 القسطنطينية ( فيما بعد .

ي قَبل املعركةااااااااااا اإلعداَ ا4 منا ،لرَُّو  ،هذه أو مايسمَّى ابلتَّوجيه املعنويِ  يف أَيَّ
فهذا املؤمن ال ذي  ،َيث  تَّجه القلوب إىل هللا بصاااادق   ،له قيمته يف حتقي  النَّصاااار

بعد أن هيَّأ  ، هوعزَّ  ،من عظمته ،يساااتمدُّ العون من هللا ،وذكر   ،اب  ليله يف هتجُّد  
 ،روح  عالية  َل يهاب املو ، فاهلل أكرب من كلِ  شااااااااايء  األساااااااااَباب، يلقى األعداء ب

ُ  أَداثها التَّارخييَّة، هي وصااااااااهٌة طَبيٌَّة نعرضااااااااها للتَّطَبي ،  وهذه املعارك ال يت َنصااااااااِ
حابة ما هي إَل ِ، وساااااااااااريٌِ للقدو  والنَّه ، لنساااااااااااتهيد منها يف َيا نا، فحياِ الصاااااااااااَّ

 .(1)لال  َباع

                                                           
 ( . 68) ذات الصَّواري ، ص (1)

 



298 
 

مياه  وصار األسطول اإلسالميُّ سيِ د ،الميَّةااااا أصَبْ الَبحر املتوس؛ حبريمل إس5
 ، هللابل للدَّعِو إىل ،والقرصااااااانة ،وهذا األساااااااطول ليٍ للتسااااااالُّ؛ ،الَبحر املتوسااااااا؛

 . )ملسو هيلع هللا ىلص(ولهوسنَّة رس ،ونشر احلضاِر املنَبثقة عن كتاب هللا ،وكسر شوكة املشركني

هنوصاااا ،ااااااااااااااااااا عك  املساااالمون على َراسااااة علو  الَبحريَّة6 ة يَّ وكيه ،ناعة السااااُّ
لَبحار وعلو  الهلك املتَّصاااالة بتساااايريها يف ا ،، وأساااالوب القتال من فوقها سااااليحها

طُْرَلب ف - فيما بعد - ومعرفة مواقعهم على املصااوَّرا  الَبحريَّة املختلهة عرفوا األسااْ
اِر  ) الَبوصاااااااااااااالة الهلكية ( وطوَّروها إىل املدى ال ذي اسااااااااااااااتهاَ منه بعد ذلك الَبحَّ

 . (1)يكو فيسَبوشي يف اكتشافاهتموأمر  ،وف كولومَبٍكرست  :الغربيُّون أمثال

ااااااااا لقد كانت هذه املعركة مظهرامل من مظاهر  هوُّق العقيدِ الصَّحيحة الصُّلَبة 7
  هم أهل الَبحر الرُّو  فلقد كان ،والُعدَ ،والتهوُّق يف الَعدَ ،على اخلرِب العساااااااااكريَّة

ساااااااااااااالمون بينماا كاان امل ،ة، وقاد مرُّوا بتجاارب طويلاة  يف احلروب الَبحرياَّ مناذ القاد 
أعلى املسلمني  -  عاىل - ولكن هللا ،والقتال الَبحري ِ  ،َديثي عهد  بركوب الَبحر

م التهوُّق املذكور ؛ ألنَّه سااااااَبحانه قد سااااااخَّر أولنك املؤمنني لنشاااااار َينه  ،عليهم بًر
بن  وإنَّ ُمَّا ُيشااااااااااَ به يف هذه املعركة قِو قا دها عَبد هللا ،وإعالء كلمته يف األر 

هي بعد و  ،ومقدر ه ا يِ دِ على إَاِر احلروب ،ورابطة جأشااااه ،سااااعد بن أيب ساااارح  
 ،ينهمَ واستقتاهلم يف احلروب يف سَبيل إعزاَ ،ذلك لوٌن من ألوان بسالة املسلمني

 .(2)ورفع شأن َولتهم

 
                                                           

 ( . 72،  71ذات الصَّواري ، ص)  (1)
 ( . 76المصدر السابق نفسه ، ص)  (2)
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 :نهئد يف فتوحات عثمان رضي هللا عوالفوا ،والعرب ،أهمُّ الدُّروس :سادساا 

 :عد هللا للمؤمننيـ حتقيق و 1

. فهتْ هللا .. :قال ابن كثري يف َديثه عن عثمان بن عهَّان رضااااااااااااااي هللا عنه
عت اململكة اإلساااااااالميَّة ،واألمصاااااااار ،على يديه كثريامل من األقاليم وامتد   ،و وساااااااَّ

وظهر  ،وبلغت الر ِسااااااااالة املصااااااااطهويَّة يف مشااااااااارق األر  ومغارهبا ،الدَّولة ا مديَّة
احلَِ ﴿ :قوله  عاىلللنَّاُ مصاااااااااااااااداق  ُ الَِّذيَن َُمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصاااااااااااااااَّ اِ  َوَعَد احَّ

َننَّ هلَُ  َتْخَلَ  الَِّذيَن ِمْن قَاَْبِلِهْم َولَُيَمكِ  َتْخِلَهناَُّهْم يف اأَلْرِ  َكَما اساااْ َِينَاُهُم الَِّذي لََيساااْ ْم 
لَناَُّهْم ِمْن بَاْعِد َخْوفِ  ى هَلُْم َولَيُاََبدِ  نملا َوَمْن َكَهَر ِهْم أَْمنامل يَاْعَُبُدوَنيِن َلَ اْرَ ضااَ ياْ رُِكوَن يب شااَ  ُيشااْ

ُقونَ  بَاْعَد َذِلكَ  َل ﴿ :وقوله  عاىل[. 55]النور:    فَُأولَِنَك ُهُم اْلَهاساااااااِ ُهَو الَِّذي أَْرساااااااَ
يِن ُكلِ ِه َوَلْو كَ    [33 :]التوبة  ُمْشرُِكوَن  َه الْ رِ َرُسوَلُه اِبهْلَُدى َوَِيِن احلَْ ِ  لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِ 

وإذا هلك كساااااارى فال كساااااارى  ،إذا هلك قيصاااااار فال قيصاااااار بعده»  :)ملسو هيلع هللا ىلص(وقوله
َهَقنَّ  ،بعده  . (1)«كنوَُمها يف سَبيل هللا   وال ذي نهسي بيده ! لتُاناْ

 .(2)َمان عثمان رضي هللا عنه وأتكَّد و وطَّد يف ،وهذا كلُّه حتقَّ  وقوعه

ياسةـ التَّطور يف فنون احلر 2  :ب والسِّّ

عوب من أجل قطعة  من األر   ،هايراَ  لُّك ،كانت احلروب  نشاااااااأ بني الشاااااااُّ
د الرَّاشااااديِ  ولكنَّها يف عهد النَُّبِو والعه ،أو قَبيلة ،أو بسااااَبب اعتداء  يقع على بلد  

                                                           
 ( . 12/407التَّاريخ اإلسالميُّ )  (1)
 ( . 2919 - 2918مسلم ، كتاب الفتن ، رقم )  (2)
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ا دِ  ،أصاااااااَبحت بساااااااَبب املَباَأى فاملسااااااالمون يريدون أن  كون عقيدهتم هي الساااااااَّ
 ،كنيكعقا د املشااااااااار   ،ومنحرفة   ،طدمت بعقا د فاسااااااااادِ  فاصااااااااا ،واملهيمنة يف األر 

وانمل جديدامل بل جند ل ،على أنَّ هذا ال يكن كلُّ شاااااااااااااايء يف التطوُّر احلريب ِ  ،واجملوُ
أو  ،اإلسااااااااال  :وهو ما كان يعرضااااااااه اجملاهدون املساااااااالمون على أعدا هم من ،اخر
عوبع الونت  عن  لك الهتوح سااياسااٌة فذٌِ أرضاات مجي ،أو املناجِز ،ا زية إَل  ،شااُّ

ثهم نهوساااااااهم ابلهن،  من كان يف قلَبه َقٌد على العدل، واملسااااااااواِ ُمَّن كانت حتدِ 
 .(1)ل هبموالتَّنكي ،ِ معهموهؤَلء اضطرُّوا املسلمني أَياانمل إىل الشِ دَّ  ،والعصيان

ـــــــــ بدء التَّجنيد اإللزامي يف عهد عمر رضي هللا عنه3  عهد واستمراره يف ،ـ
 :عنه عثمان رضي هللا

اذ الهاروق لقرار التَّجنيد اإللزامي ِ  فقد  ،كانت معركة القاَساااايَّة من أسااااَباب اَّتِ 
ُ  ذي جناادِ   الااه على األقاااليم ِبَضاااااااااااااااار كاالِ  فااار ُ   ،أو رأي   ،أمر عمااَّ و أ ،أو فر

 واساااتعجلهم يف ذلك ،وقاَوه مقاَامل  ،وإَل َشاااروه َشااارامل  ،فإن جاء طا عامل  ،ساااالح  
! وكان (2)لالَعجَ  ،والَعَجل ،إيلَّ   دعوا أَدامل إَل وجهتموه َل :حبزمه املشاااااااااهور قا المل 

يوان ،عمر يهكِ ر يف التَّجنياااااد اإللزاميِ  املوقوف للجهااااااَ ا َوَّن الااااادِ  ب  ،فلماااااَّ ور اااااَّ
نويَّة ؛ خرجت فكر ه إىل َيِ ز الوجَو َاقهم الساااااااااااَّ ت نشاااااااااااأِ واقرتن ،للمسااااااااااالمني أر

يوان بنشاااااااااااااااأِ دِ َ  للجنَو النِ ظاااميني عي ِ التَّجنيااد النظاااميِ  الرَّمس الاادِ  ااُ  ،طاااَيهم، َو
امل ؛ أمره أن حبر  وعندما أذن عثمان ملعاوية ابلغزو ،وروا َبهم من بيت مال املساااااالمني

ََّتَّ َل يذهب أَد إىل هذا الضَّرب من الغزو إَل طا عامل  ،، وَل يكرههمخيريِ  النَّاُ

                                                           
 ( . 7/216البداية والن ِّهاية )  (1)
اشدين ، د . عبد الحميد بخيت ، ص)  (2)  ( . 621عصر الخلفاء الرَّ



301 
 

امل على أصاااااااحاب ظلَّ يف عهده إلزامي   أمَّا التَّجنيد بر امل إل ا  َركة الهتوح فقد ، تارامل 
 . (1)َاق من ا نَو النِ ظامينيواألر  ،الرَّوا ب

 :ـ اهتمام عثمان حبدود الدَّولة اإلسالميَّة4

 ر َّب على  وسُّع الدَّولة اإلسالميَّة يف عهد عثمان رضي هللا عنه اَلستمرار يف 
ألعداء يَّة من مهامجة اساااياساااة حتصاااني الثُّغور للحهاد على َدَو الدَّولة اإلساااالم

فاعية املختله ،ساااواءٌ كان ذلك بشاااحنها اب ند املرابطني  ،ة هباأو بناء احلاميا  الدِ 
فكان أوَّل كتاب  كتَبه عثمان بن عهَّان رضااي هللا عنه يف خالفته ألمراء األجناَ يف 

 ،ساااااااااااااالمنيملفإنَّكم َماِ ا :أمَّا بعد :الثُّغور حلماية َدَو الدَّولة اإلسااااااااااااااالميَّة قوله
لغين وَل يَب ،بل كان على مأل منَّا ،وقد وضااااااااااااااع لكم عمر ما ال يغب عنَّا ،وذاَهتم

فانظروا   ،ًريكم ويساااااااتَبدل بكم ،وَل  َبديٌل فيغريِ  هللا ما بكم ،عن أَد  منكم  غيريٌ 
 . (2)والقيا  عليه ،لنَّظر فيهفإن ِ أنظر فيما أكرمين هللا ا ،كي   كونون

عاوية لعمليَّة اإلَاريَّة مجع اخلليهة عثمان رضااااااي هللا عنه ملو يسااااااريامل ل ،و سااااااهيالمل 
ا  ََّدِ   ،وا زيِر ،ابن أيب ساااااااااهيان الشاااااااااَّ هه بغزو ثغر وكلَّ  ،ووَلية ثغورمها يف إَاِر مو

، ِه من كَبار قواَه من أصاااحاب اخلرب مششاااا  بنهساااه، أو أن يويلِ  ذلك من ير ضاااي
جاعة الرَّاًَبني  كما كتب أيضااامل ملعاوية بن أيب   ،(3)الرُّو  واحلرب مع ،يف ا هاَوالشااَّ

 .(4)عهم القطا ع به، فهعل ذلكسهيان أن يُلز  ثغر أنطاكية قومامل، وأن يقط

                                                           
 ( . 70إتمام الوفاء ، ص)  (1)
 ( . 489النُّظم اإلسالميَّة ، لصبحي الصالح ، ص)  (2)
 ( . 5/244تاريخ الطَّبري )  (3)
 ( . 2/466اإلدارة العسكريَّة في الدَّولة اإلسالميَّة )  (4)
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، (1)بعضاااااها َمْن يساااااتعلم له عن ويَبعث ،وكان رضاااااي هللا عنه يهتمُّ أبمر الثُّغور
 وعندما ًزا معاوية بن أيب سااااااااااااااهيان عمُّورية، وجد احلصااااااااااااااون ال يت فيها بني ثغر
ا ،  أنطاكية، وثغر طرسااوُ خاليةمل من مقا لة الرُّو ، فجعل هبا مجاعةمل من جند الشااَّ

وانصاااارافه  ثناء انسااااحابهوأمرهم ابلوقوف عندها لتحمي ظهره أ ،وقنَّساااارين ،وا زيِر
ا هة (2) يزيد بن احلرِ  العَبساايَّ أو ساانتني ،، مثَّ أًزى بعد ذلك بساانة  من ًزوا ه  ،الصااَّ

وا   ،هساااهوأمره بهعل الشااايء ن واي إذا َخلوا بالَ ا ،وكانت وَلِ الصاااَّ  ،لرُّو والشاااَّ
، وقااد (3)ىل خروجهم من أر  العاادو ِ فعلوا ذلااك َيااث خيلِ هون هبااا جناادامل كثيهااامل إ

امية واَل الشااااَّ حتصااااينها بالءمل  ، ويفأبلى معاوية بن أيب سااااهيان يف أثناء إَار ه للسااااَّ
 .(4)َسنامل 

رح أيمره ابحلوكتب عثمان رضااااااي هللا عنه لعَبد هللا هاد  بن سااااااعد بن أيب السااااااَّ
َاقهم ،على ثغر اإلسااكندرية ِبلزا  ا ند املرابطة به وأن يعقِ ب  ،وأن جيري عليهم أر

مت كي  كان قد عل :فقال له ،أنَّه َل يضااااااااااارُّ هبم التَّجمري :بني املرابطني من أجل
فأْلز   ،نيرُّو  مرَّ وقد نقضااااااات ال ،همُّ أمري املؤمنني عمر بن اخلطَّاب ابإلساااااااكندرية

َاقهم، وأعقب  (5)ة أشاااهربينهم يف كلِ  ساااتَّ  اإلساااكندرية مرابطيها، مثَّ أجر عليهم أر
، هتوحهللا عنه إذا  قدَّموا يف الوكان من عاَِ قاَِ اخلليهة عثمان بن عهَّان رضاااااااااي 

  إسااكاهنامثَّ  ،واسااتولوا على َصااون العدوِ  ؛ قاموا برتميمها كمن سااَبقهم من القاَِ
 ،جند املساالمني من املرابطني ابإلضااافة إىل اسااتحداثهم لتحصااينا   َفاعيَّة  جديدِ  

                                                           
 ( . 1/175فتوح البلدان )  (1)
 ( . 413الخراج البن قدامة ، ص)  (2)
 ( . 2/467سكريَّة في الدَّولة اإلسالميَّة )اإلدارة الع (3)
 المصدر السَّابق نفسه . (4)
 المصدر السَّابق نفسه . (5)
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 :، وهيلهرا ون افمن  لك احلصااون ال يت قا  برتميمها معاوية بن أيب سااهيان َصاا
وهي َصاااااوٌن اساااااتوىل  ،(4)وقاليقال ،(3)وكمخ ،، ومششاااااا (2)، وملطية(1)مسيساااااا 

عهااد عثمااان رضااااااااااااااي هللا عنااه وقاااموا عليهااا املساااااااااااااالمون عنااد فتحهم ألرمينيااة يف 
 . (5)وإسكاهنا ا ند ،برتميمها

 ،فهي قاليقال قا  القا د ََبيب بن مساااااااااااااالمة الههريُّ ِبسااااااااااااااكان ألهي رجل  
وقد كلَّ  اخلليهة عثمان رضاااااي هللا  ،(6)وجعلهم مرابطني هبا ،طا عوأقطعهم هبا الق

ا  ، (7)وَمايتها ،اِر إلَارهتزيوا  ،عنه القا د ََبيب بن مساالمة أبن يقيم بثغور الشااَّ
َب  رضااااااي هللا عنه ثغر قزوين ؛ ر َّب فيهم مخساااااامنة رجل   وعندما فتْ الرباء بن عا

 ،ها ألَدوضياعامل َلَ َّ في ،وأقطعهم أرضامل  ،وعنيَّ عليهم قا دامل  ،من جند املسلمني
هروا اابرها ،أهنارها وأجروا ،فعمَّروا ني(8)َو  (9) فتْ ساااااعيد بن العاص طميساااااة، َو

إىل ًري ذلاااك من  ،( 10)وعنيَّ عليهم قاااا ااادامل  ،جااال  ؛ جعااال هباااا مرابطاااةمل من ألهي ر 
 التَّحصاااااينا  ال يت أنشااااانت ابلثُّغور يف إَاِر اخلليهة عثمان بن عهَّان رضاااااي هللا عنه

 .(11)َدَو الدَّولة اإلسالمية وال يت كانت  شحن اب ند حلماية

وا  وُعين اخلليهة عثمان رضاااي هللا عنه يف إَار ه أبم وايو  ،ر الصاااَّ َيث  ،الشاااَّ
 ،ووَل ه ،وكان يتوَلها كَبار قاَ ه ،و سااااهيل أمرها يف كلِ  عا    ،عمل على  ساااايريها

                                                           
 ( . 192فتوح مصر ، ص)  (1)
وم على غربي الفرات . :سميساط (2)  مدينة على شاطأى الفرات في طرف بالد الرُّ
وم مشهورةٌ مذكورةٌ تتاخم الشَّام ، و :ملطية (3)  هي للمسلمين .من بالد الرُّ
وم بينها وبين أرزنجان يوٌم واحد . معجم البلدان )  :كمخ (4)  ( . 4/479مدينة بالرُّ
 بأرمينية العظمى من نواحي خالط ، ثمَّ من نواحي مازجرد . :قاليقال (5)
 ( . 434من تاريخ التحصينات ، لمحمد عبد الهادي ، ص)  (6)
 ( . 1/234فتوح البلدان )  (7)
 ( . 1/241السَّابق نفسه ، ص)  المصدر (8)
 ( . 2/469اإلدارة العسكريَّة في الدَّولة اإلسالميَّة )  (9)
 بلدة من سهول طبرستان . :طميسة (10)
 ( . 2/469اإلدارة العسكريَّة في الدَّولة اإلسالميَّة )  (11)
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ملرور  ،(1)عنه ال ذي بو جساااااااااااااارامل دنَب أمثال معاوية بن أيب سااااااااااااااهيان رضااااااااااااااي هللا 
واليه معاوية يف  عنهفلم يكن قَبل إذ . وقد فوَّ  عثمان رضي هللا  ،الصَّوا   عليه

ا هة من خيتارهزو الرُّو ً وف ال ذي ال فوىلَّ معاوية سااااهيان بن ع ،، و ويلِ  قياَِ الصااااَّ
وا   وا   يف عهد عثمان رضااي هللا عنه . وال  قتصاار َمال  الصااَّ  ،يزل على الصااَّ

واي على احلدَو الربيَّة ي هللا يف عهد عثمان رضااااااااااابل مشلت كذلك الَبحر  ،والشاااااااااااَّ
 . (2)عنه

 : أهل الشَّام والعراقـ قسمة الغنائم بني5

استطاع ََبيب بن مسلمة أن يهز  الرُّو  يف أرمينية قَبل وصول مدَ الوليد بن 
ا  ًنا م كثريمل  ،عقَبة من الكوفة نم أهل الشااااااااااااَّ وبعد وصااااااااااااول مدَ أهل الكوفة  ،ًو

كتب معاوية إىل ف ،اختلهوا يف أمر الغنا م ُمَّا جعل ََبيَبامل يكتب بذلك إىل معاوية
هللا عنه  فحكم عثمان بن عهَّان رضااااااي ،ن رضااااااي هللا عنه خيربه بذلكاخلليهة عثما

ا  أن يقامسوا أهل العراق ما ًنموا من  لك الغنا م، فلمَّا وَر كتاب  على أهل الشااااَّ
اخلليهة عثمان بن عهَّان رضااي هللا عنه على ََبيب بن مساالمة قرأه على جند أهل 

مع، والطااَّاعااة ألمري امل ا ، فقااالوا: السااااااااااااااَّ م قااالشااااااااااااااااَّ  ،عراقامسوا أهاال الؤمنني، مثَّ إهنَّ
نموا  .(3)ًو

 :ـ احلرص على وحدة الكلمة يف مواجهة العدو6

يف عهد عثمان رضااي هللا عنه اسااتخل  عَبد هللا بن عامر على خراسااان قيٍ 
                                                           

 ( . 2/470المصدر السَّابق نفسه )  (1)
 بلٌد قديم . :منبج (2)
 ( . 2/470سكريَّة في الدَّولة اإلسالميَّة ) اإلدارة الع (3)
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لميَّ  ( مجعاااامل كثريامل من انَياااة َياااث خرج منهاااا فجمع ) قاااارن  ،بن اهليثم السااااااااااااااُّ
فاسااتشااار قيٍ  ،فأقَبل يف أربعني ألهامل  ،وقهسااتان ،وهراِ ،، وأهل ابًَيٍالطَبسااني

َ  قااا المل لااه فااإن ِ  ،أرى أن َّتلي الَبالَ :مااا  رى ؟ قااال :بن اهليثم عَبااد هللا بن خااا
رج  وأخ - إذا كانت َرب خبراسان ؛ فأان أمريها :ومعي عهد من ابن عامر ،أمريها

. أَبَّ قيٍ بن (1)وخاله والَبالَ ،مشاااااااااااااًَبته فكره قيٍ - كتاابمل قد افتعله عمدامل 
والوهن  ،اهليثم بهعله هذا أن جيمع الكلمة بدَلمل من  هريقها ََّتَّ َل حيدث الهشااااال

 . (2)مني على األعداء حبمد هللاوقد مَّ النَّصر للمسل ،فتكون اهلزمية ،للجنَو

 :ـ شرط ما حيتاج إليه اجلنود يف بنود الصُّلح7

ا  اإل َاَ  الهتَو عل ساااااااالميَّة ا سااااااااعامل ُمَّا جيف عهد عثمان رضاااااااي هللا عنه 
لْ أبن  كون من املواشااااااااااااي هم للصااااااااااااُّ  ،الطَّعا و  ،قاَ ه يشاااااااااااارتطون يف بعض عهَو

  َ َا راب إلعداَ ما حيتاج إليه ا يش من  دهم يف ومريِ  ََّتَّ  ساااااااااع ،و وين   ،والشااااااااَّ
اهتم  تغنون عن طلَبها ؛ويساااا ،فال يتكلَّهون عناء َمل املرِي من القياَِ املركزيَّة ،فتَو

َلة العدوِ  أقدر ،ليكونوا على احلرب أوفر  .(3)وعلى منا

 :مجع املعلومات عن األعداء - 8

ا  اإلسااااااااالميَّة يف عهد اخلليهة عثمان بن عهَّان رضااااااااي هللا  اسااااااااتمرَّ  الهتَو
اها بنهسااااه ،ألخَباروكان رضااااي هللا عنه يهتمُّ اب ،عنه وسااااار قاَ ه على  ،(4)ويتقصااااَّ

                                                           
 ( . 342،  1/341الفتوح ، ابن أعثم )  (1)
 ( نقالً عن تاريخ الطَّبري . 1/189اإلدارة العسكريَّة في الدَّولة اإلسالميَّة )  (2)
 المصدر السَّابق نفسه . (3)
 ( . 167،  2/166تاريخ اليعقوبي )  (4)
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ي أخَبار العدو ِ  ،نَلعتناء أبمر العيو منوال من ساااااَبقهم من القاَِ اب كما   ،(1)و قصاااااِ 
م جعلوها شاارطامل من شاارو  املعاهدا  بينهم وبني املعاهدين لَبوا منهم َيث ط ،أهنَّ

وا عليهم ومعاونتهم أبن يكون ،وينذروا املساااالمني بسااااري عدوِ هم إليهم ،أبن ينصااااحوا
 .الر املسلمني بتحرُّكاهتموإب ،جواسيٍ

 :بن ربيعة الباهليُّ من قادة الفتوح يف عهد عثمانـ عبد الرَّمحن 9

كه الشاااااااااااااااَّ  ،كان عَبد الرَمن قا دامل َعَقدَي مل من الطِ راَ الرَّفيع ديد وكان لتمسااااااااااااااُّ
 ،اعتهابإلضاااااافة إىل شاااااج ،بعقيد ه موضاااااع ثقة رؤساااااا ه ومرؤوسااااايه على َد   ساااااوء

ين ؛ لااذلااك بقي قااا اادامل ملنطقااة ) ابب األ ،وإقاادامااه واليااامل بواب ( و وعلمااه أبمور الاادِ 
لى الرًَّم من ه عوال يعزل من منصَب ،عليها منذ وفاِ ُسراقة بن عمرو ََّتَّ اسُتشهد

وكان عَبد  ،والقاَِ يف الكوفة مرجع عَبد الرََّمن املَباشر ،، و غريُّ الوَلِ َبدُّل اخللهاء
ريهة وَل يضااااارب  ،يغدروَل  ،فال خيون ،الرََّمن يؤمن بوساااااا ل َرب الهروسااااايَّة الشاااااَّ

، وكان لسااااااااااااااري ه احلساااااااااااااانة يف منطقة ) ابب األبواب ( وجنوب حبر (2)ن اخلل م
ربه أثٌر أيُّ أثر  يف اساااااااااااتقرار األمور ،اخلزر ظا  يف  لك والن ِ  ،واساااااااااااتتَباب األمن ،ًو
فثَبت  ،اَلمل والهتْ مش ،، فأصاااَبحت  لك املناط  قاعدمل أماميَّةمل لنشااار اإلساااال الرُّبوع

بعة عشاااار أر  والتيَّارا  منذ ،يف وجه  تل  ا ن اإلسااااال  يف  لك األصااااقاع النا ية
 . (3)قرانمل ََّتَّ اليو 

ابلنَّاُ  عندما خرج ،ومن مواقهه اخلالدِ ال يت ساااااااطَّرها على صاااااااهحا  التَّاريخ

                                                           
 ( . 3/59الطَّبقات )  (1)
 ( . 1/403اإلدارة العسكريَّة في الدَّولة اإلسالميَّة )  (2)
 المصدر السابق نفسه . (3)
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أريد )  :ماذا  ريد أن  صاااااااانع ؟ قال :ََّتَّ قطع ) الَباب ( فقال له امللك شااااااااهرَير
ك . قال قال عَبد  ،منهم أن يدعوان من َون ) الَباب ( إانَّ لنرضاااااااااى :بَاَلْنَجر ( والرتُّ

لكنَّا َل نرضاااااااااااى منهم ذلك ََّتَّ أن يهم يف ََيرهم . واتهلل إنَّ معنا ألقوامامل  :الرََّمن
َْ  (لو أيذن أمريان يف اإلمعاااان  وماااا هو ؟  :قاااال امللاااك ،( 1)؛ لَبلغااات فيهم ) الرَّ

خلو  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(أقواٌ  صااااااااااااحَبوا رسااااااااااااول هللا :فأجابه عَبد الرََّمن   ،نيَّة  ا يف هذا األمر بَو
ََاَ َياؤهم ،و كرُّ   يف ا اهليَّة ،كانوا أصحاب َياء   ال يزال هذا ف ،و كرُّمهم ،فا

هم َمْن يغلَبهم ،األمر َا مامل هلم َّتَّ يلهتوا عن َو ،وَل يزال النَّصاااااااااااااار معهم ََّتَّ يغريِ 
َمن عمر بن اخلطااَّ  ،(2)َاااهلم فقااال  ،ابوقااد ًزا عَبااد الرََّمن ) بلنجر ( ًزامل يف 
ك  ،كفهرب منااااه الرتُّ  ،مااااا اجرتأ علينااااا إَل ومعااااه املال كااااة  نعهم من املو  :الرتُّ

أُ منيت ، بعد أن بلغ خبيله )الَبيضاااااااااااااء( على ر والظَّهر ،فرجع ابلغنيمة ،نواوحتصااااااااااااَّ 
 .(3)وعاَوا وال يقتل منهم أَد فرسخ  من )بلنجر(،

 ،هتملتتابع انتصااااااااارا ،جدامل  أنَّ معنوَي  املساااااااالمني كانت عاليةمل  :ومن الواضااااااااْ
كهم بادينهم كماا أنَّ معنوَي  األمم ال يت َااربوهاا كاانات منهاارمل ؛ ألنَّ   ،ولتمسااااااااااااااُّ

فلم  ،حتصَّنواو  ،لذلك هرب األ راك من املسلمني ،املسلمني ًلَبوا األمم ال يت قا لوها
لقد كان  ،(4)مني شاااااااهيدٌ فلم يساااااااق؛ من املسااااااال ،حيدث قتاٌل فعلي  يف هذه الغزِو

وكان  ،ل  الكرميواخلُ  ،عَبد الرََّمن بن ربيعة الَباهليُّ على جانب  عظيم  من التَّقوى
 ،وانتشار اإلسال  ،واستقرار النِ ظا  ، صرُّفه مع املغلوبني له األثر يف استتَباب األمن

 فقد أرساااااااال ملك ) الَباب ( رسااااااااوَلمل  ،أمينامل ًاية األمانة ،فقد كان وفي امل ًاية الوفاء
                                                           

 ( . 155قادة الفتح اإلسالمي في أرمينية ، ص)  (1)
 ( . 156المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (2)
دم (3) ين . :قيل :الر ِّ  سد الص ِّ
 ( . 5/146( . وتاريخ الطَّبري )  30ـ3/29الكامل البن األثير )  (4)
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ني ( مع هداَيإىل ملك ) ا عاَ ف - وذلك قَبل أن يهتْ املسااااااااااالمون بالَه - لصاااااااااااِ 
لته بعد فتْ املساااااالمني لتلك الَبالَ د هداَي وكان مع الرَّسااااااول العا  ،رسااااااوله من َر

ني ِ رساا ،بينها َيقو ٌة َمراء  ينةٌ  ،من ملك الصااِ  وله وكان ملك ) الَباب ( َني عَو
 ،َبد الرََّمن لك الياقو ة مثَّ انوهلا عفتناول امللك من رساااااااوله  ،يف جملٍ عَبد الرََّمن

 ،تاااأثرامل فهت  امللاااك م ،ولكن عَباااد الرََّمن رََّهاااا فورامل إىل امللاااك بعاااد أن نظر إليهاااا
وامي هللا  - أي ابب األبواب - خرٌي من هذا الَبلد - يعين الياقو ة - هلذه»  :وقال

 ،لغهم خربهامثَّ ب ،فلو كنُت يف ساالطاهنم ،! ألنتم أَبُّ إيلَّ َكَّامامل من ال كساارى
  .(1)«كرب َوَو  ملككم األ ،مَلنتزعوها مينِ  ! وامي هللا ! َل يقو  لكم شيء ما وفيت

 ،كان من َ  ملك مدينة ) الَباب ( وما َوهلا أن يعجب أشااااااااااااااادَّ العجب
لَّه فقد عاش هذا امللك عمره ك ،ووفا ه ،ويدهش أشدَّ الدهشة أبمانة القا د املسلم

سااااااااالمني فلمَّا رأى أمانة امل ،ويف جو   مشاااااااااحون  ابلغدر ،هة  من اخليانةيف َوَّامة عني
 ،لوكه الغابرينوم ،ال يتمالك نهساه أن نساي ملكه املضااع ،ووفاءهم املطل  ،املثاليَّة

مع من ويسااااااااااا ،فعربَّ عن شاااااااااااعوره بكلما   خارجة من أعماق قلَبه إعجاابمل دا يرى
 .(2)ووفاء ،أمانة  

ٍ من أنَّ اَلسااتيالء على الياقو ة ال يت َل  قدَّر بثمن  لي :كان عَبد الرََّمن يعلم
اب عنده فكانت  لك الياقو ة والرتُّ  ،َقِ ه شخصي امل وَل من َ ِ  بيت مال املسلمني

متهقِ هامل يف  ،قي امل   ،ورعامل  ،ًيورامل  ،شهمامل  ،مضيافامل  ،سيَّان ؛ فقد كان عَبد الرََّمن كرميامل 
ين ؛ َل ميلك شااينامل من َطا َيمل الدِ   ،  الدُّنيا على الرًَّم من أنَّه قضااى أكثر عمره ًا

                                                           
 ( . 5/146تاريخ الطَّبري )  (1)
 ( . 150قادة الفتح اإلسالمي في أرمينية ، ص)  (2)
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، ويعترب (1)( للهجِر يف منطقة ) بلنجروقد استشهد يف عا  اثنتني وثالثني  ،وواليامل 
عَبد الرََّمن بن ربيعة الَباهليُّ من قاَِ الهتْ يف عهد عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه وقد  

 كانت له صحَبٌة وقد أسلم متأخِ رامل .

 :ربيعة الباهليُّ من قادة الفتوح يف عهد عثمان ـ سلمان بن10

اخلطَّاب  فقد بعثه عمر بن ،كان هذا الصَّحايب ا ليل أوَّل من قضى ابلكوفة
َريْ الكوفة  فلمَّا ويلِ  سااااااعد بن أيب وقاص ،رضااااااي هللا عنه قاضاااااايامل ابلكوفة قَبل شااااااُ

قد شااااااااهد و  ،الوَلية الثانية يف أَيَّ  عثمان بن عهَّان ؛ اسااااااااتقضااااااااى ساااااااالمان أيضااااااااامل 
ضاااء وليٍ كلُّ إنسااان يصاالْ للق ،مث قضااى باااااااااااااااا) املدا ن ( ،فقضااى هبا ،القاَساايَّة

ة أَيَّ  عمر بن اخلطَّاب رضااااااي هللا عنه ت أو يصاااااالْ ألهل الكوفة ال يت كان ،خاصااااااَّ
 ،من أمم   وأبخال   شَّتَّ  ،وكَبار الصَّحابة من جهة   ،َينذاك  ع ُّ برجاَل  العرب

ي ،من جهة  أخرى وقَبا ل  تلهة   ،وأقوا    ن وهذا َليٌل على ًزاِر علم سااااااااااالمان ابلدِ 
وشاااااخصااااايَّة  قويَّة   ،و تُّعه بعقليَّة  راجحة  مت زنة   ،و ديُّنه ،وعدله ،واساااااتقامته ،احلني 
ْ ) املدا ن ( تكما أنَُّه  وىلَّ املقاسااام يف ف  ،ُمَّا جعله موضاااع ثقة الناُ مجيعامل  ،انفذِ  

 ،ان رجالمل صاااااااحلامل ك  ،ُمَّا يدلُّ على  تُّعه ابلنَّزاهة املطلقة ،( أيضااااااامل ويف ًزِو ) الَباب
 ،كرميامل   :قوميوكان مثاَلمل انَرامل للُخل  ال ،، روى عنه بعض كَبار التَّابعنيحي ُّ كل سنة  

وال  ،ه لنهسااااهحيبُّ للناُ ما حيَبُّ  ،حمَب امل للخري ،وفي امل صاااااَقامل  ،ًيورامل  ،، شااااهمامل مضاااايافامل 
 ،وقاضاااااايامل  ،بعد أن عاش كلَّ َيا ه جماهدامل  ،وَل َارامل  ،ارامل يرتك َني اسااااااتشااااااهاَه َين

ها  القياَيَّة َمال ه يف الصااااااااااااااِ  ث عثمان بن فعندما بع ،وأمريامل . وكان متهوِ قامل على 

                                                           
 ( . 5/148تاريخ الطَّبري )  (1)
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أيمره به أن يرسل  ،عهَّان رضي هللا عنه كتاابمل إىل الوليد بن عقَبة عامله على الكوفة
ا  بق  ،أبساااااااااااهو ،ياَِ رجل  ُمَّن  رضاااااااااااى جند هجندمل من أهل الكوفة إىل أهل الشاااااااااااَّ

ال يرتَََّ الوليد حلظةمل يف اختيار سااااالمان هلذا الواجب الَبالغ  ،وإساااااالمه ،وشاااااجاعته
َ  كَبري  من القاَِ أصااااااااااااااحاب الهتوح ،اخلطوِر   ال ذين  واألَيَّ  ،فاختاره من بني عد

مثلة امل من أذلك ألنَّ سااااااااااااالمان كان َق امل مثاَلمل را ع ،أو كانوا يف الكوفة ،كانوا معه
جاعة ابإلضااااافة إىل ورعه و قواه ،والَبأُ ،النَّجدِ دامامل لقد كان شااااجاعامل مق ،والشااااَّ

له َارب طويلٌة يف و  ،خَبريامل بهنون احلرب ؛ ملمارسته الطَّويلة هلا ،سريعامل إىل النَّجدِ
َر دهاصااااال ا زور وكان أبصااااار ابملضاااااارب ،قياَِ الر ِجال ، ُمَّا يدلُّ على (1)من ا ا

وكاان يلي  ،، خَبريامل ابخليالوكاان مااهرامل يف الهروسااااااااااااااياَّة ،رينناَّه كاان من الرُّمااِ املااهأ
وكان عمر قد أعدَّ يف كلِ  مصاااااااااااااار  من  ،اخليل لعمر ابن اخلطَّاب رضااااااااااااااي هللا عنه
مل للجهاَ فإذا  ،وكان يف الكوفة أربعة اَلف فُر ،أمصار املسلمني خيالمل كثريمل معدَّ

ين لنسالميَّة ؛ ركَبها املسلمون اجملاهدو َاهم العدو الثُّغور اإل  ،(2)قتاله، وساروا جمدِ 
 . (3)مان يتوىلَّ اخليل ابلكوفةوكان سل

  ،(4)تلت بساايهي هذا منة مسااتلنم  ق»  :قال ساالمان ،وكان شااجاعامل يف فروساايَّة  
 « .ما قتلت رجالمل منهم صربامل  ،كلُّهم يعَبد ًري هللا

َل يقتله يف ساَة  - ال ذي يعَبد ًري هللا - ابهلل إنَّه َل يقتل ََّتَّ عدوَّه الكافر
 ،د فرصة لقتلهويقتله عندما جي ،مثَّ يصاوله مصاولة األنداَ ،بل يُنذره ،القتال صربامل 

                                                           
 ( . 154قادة الفتح اإلسالمي في أرمينية ، ص)  (1)
 المصدر السابق نفسه . (2)
 ( . 5/309( . وتاريخ الطَّبري )  6/210تهذيب ابن عساكر )  (3)
 ( . 169قادة الفتح اإلسالمي في أرمينية ، ص)  (4)
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اَق(1)وَل يكون صااربامل  ،ل ًدرامل فال يكون هذا القت  ،، لقد كان مثاَلمل للمجاهد الصااَّ
نب كان َل يَبايل على أيِ  ج ،ا تساااااااااب ؛ ال ذي جياهد لتكون كلمة هللا هي العليا

ي  من يده ،يف هللا مصاارعه إنَّه قدوٌِ  ،وأخريامل سااق؛ مضاارجامل بدما ه وال يسااق؛ السااَّ
اله الهذَِّ  أعمويف ،ولكلِ  قا د  يف ماضااااااااااايه املشااااااااااارِ ف اجمليد ،َسااااااااااانٌة لكلِ  جندي   

ثني  وثالنة ثالث  أو س ،هذا ؛ وقد استشهد سنة اثنتني وثالثني هجريَّة .(2)اخلالدِ
َ  ،هاألمني النزياا ،القاااضااااااااااااااي العاااَل ،الهقيااه ا اادِ ث» ، (3)هجريااَّة ، اإلَاريُّ احلااا

 .(4)« مان بن ربيعة الَباهليُّ القا د الها ْ سل ،الَبطل الشَّهيد ،الهاُر املغوار

 :ـ حبيب بن َمسلمة الفهريُّ من قادة الفتوح يف عهد عثمان11

مليا   إىل سااااااَة عمليا   كان ََبيب على صاااااغر سااااانِ ه يتنقل من سااااااَة ع
 ،وكان النَّصااااااااار َليهه يف كلِ  معركة خاضاااااااااها ،ومدَامل مرَّمل أخرى ،فاحتامل مرَّمل  ،أخرى

َيمل  )ملسو هيلع هللا ىلص(قد  على النَّب   ِو  َبوك وشاااااااااااهد ًز  ،وكان يومنذ صاااااااااااغريامل  ،وهو ابملدينة ًا
هو و  ،اَهوهبذه الغزِو بدأ جه - عليه أفضل الصَّالِ والسَّال  - حتت لواء الرَّسول

ني راه عمر بن اخلطَّاب صاااااااالب العَو ،(5)هز العشاااااااارين من عمره القصااااااااريينا  ،َو
ر  عليه خزا ن فع ،جرَّبه َربةمل عمليَّةمل لريى أيَّ نوع  من الرجال هو ،وقويَّ الَبدن

الح ،املال الح ،وخزا ن السااِ  ال ،وع َّ عن املال ،فاختار السااِ  ح على و هضاايل السااِ 
د  وىلَّ قياَِ  وق ،ذي يتغلغل َبُّ ا نديَّة يف أعماق نهساااااااهاملال من مزاَي القا د ال  

وُ يف معركة ) الريموك ( احلامسة وهو ابن أربع وعشاااااارين ساااااانةمل  دلُّ على ُمَّا ي ،كَر
                                                           

 ( . 2/327أسد الغابة )  (1)
 الجندي الَّذي لبس عدَّته وأصبح جاهزاً للقتال . :المستلئم (2)
 ( . 2/633االستيعاب )  (3)
 ( . 170قادة الفتح اإلسالمي في أرمينية ، ص)  (4)
 (. 171المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (5)
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َباب ،ظهور مسا ه القياَية مَبكِ رامل  طَّاب رضاااي ووَله عمر بن اخل ،وهو يف ريعان الشاااَّ
سان وليٍ من السَّهل أن يويلِ  عمر كلَّ إن ،وقا دامل  ،هللا عنه عجم ) ا زيِر ( إَارَي مل 

مثل هذا املنصااااااااااااب الرَّفيع ؛ ألنَّ عمر كان يلتز  بصااااااااااااها   معيَّنة  يف القا د قلَّ أن 
اب رضااااااااااااااي هللا عنااااااه )أرمينيااااااة(  ، توفَّر يف الر ِجااااااال وأخريامل وَله عمر بن اخلطااااااَّ

مة لشاااااادَِّ شااااااكيوقياَِ مهمٌَّة للغاية ؛ نظرامل  ،وهي مناط  شاااااااسااااااعةٌ  ،و)أذربيجان(
مة ،الرَّ يسيةولَبعدها عن قواعد املسلمني  ،أهلها ، وماُر القياَِ واإلَاِر (1)واملتقدِ 

جاعة ،يف عهد عثمان رضاااااااي هللا عنه اية مقدامامل ً ،ولقد كان شاااااااجاعامل ًاية الشاااااااَّ
يف  وكااان ) املورَين ( ،ملااَّا  وجااه لقتااال ) املورَين ( كااان يف سااااااااااااااتااَّة اَلف   :اإلقاادا 
، وإن هلل منهمو صاربوا فأنتم أوىل اب ،إن يصاربوا :فقال ََبيب ملن معه ،لهامل ساَبعني أ

ابرين زعوا فإنَّ هللا مع الصاااااااااَّ  ،همَّ َجلِ  لنا قمرهاال ل :فقال ،ولقيهم ليالمل  ،يصاااااااااربوا َو
 .(2)َبهم شهداء ! فهتْ هللا لهواكت ،واَقن َماء أصحايب ،واََبٍ عنَّا مطرها

و  عامل اإلميان هو اهلجدو ِه ابإلضااااافة إىل فكان من أسااااَباب انتصاااااره على ع
وكااان  ،(3)َابرمثَّ يويلِ  األ ،هاااروجعاال معنوَي ااه  ن ،؛ الاا ذي ابًاات بااه العاادوَّ اللَّيلي

ن األما  يقَو رجاله مفقد كان  ،واإلقدا  ،مثاَلمل شخصي امل َي امل لرجاله من الشَّجاعة
الموَل يَبقى يف اخلطو  اخللهيَّ  ،: ا ََّبعون. يقول هلم ني  ،والعافية ،ةة مؤثرامل الساااااااااَّ َو

 :ملوعد ؟ فقالوأين ا :فقالت له ،عز  أن يَبيِ ت ) املورَين ( مسعته امرأ ه يذكر ذلك
؛ فلمَّا قهن صاااااااَفه يف طريوقتل م ،أو ا نَّة . َوبيَّت ََبيب عدوَّه ،سااااااراَق مورَين
ده بط ،(4)وجد امرأ ه قد سَبقته إليهاأ ى السُّراَق ؛  المل يضرب لرجاله فلم يكن َو

                                                           
 ( سنة . 28يوم تولَّى منصب قيادة منطقة الجزيرة وإدارتها )  كان عمره (1)
 تولى ) أرمينية ( و) أذربيجان ( وعمره ثالٌث وثالثون سنة . (2)
 ( . 4/37تهذيب ابن عساكر )  (3)
ِّ في أرمينية ، ص)  (4)  ( . 189قادة الفتح اإلسالمي 
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يف  اباال كاااناات امرأ ااه بطلااةمل يقتهي األبطااال ااثرهاا ،أبعمااالااه الَبطوليااَّة أروع األمثااال
 .(1)والهداء ،التَّضحية

بل كان  ،موكان َل يستأثر ابلرَّأي َوهن ،ويتقَبَّل مشورهتم ،وكان يستشري رجاله
ابإلضافة  ،ده صواابمل وينهِ ذ ما جي ،ويطَبِ   ما راه َسنامل  ،ليتلقَّ  اراء رجاله ،يتنصَّت

ورى قَبل املعارك ع يومامل أَد فقد مس ،وبعدها ،ويف أثنا ها ،إىل عقد مؤ را  الشاااااااااااااُّ
عل هللا فيه ر  عليه أبمر  جيلو كنت ُمَّن يسمع ََبيٌب مشور ه ؛ ألش :رجاله يقول

وفرجامل إن شااااااااء هللا، واساااااااتمع ََبيب لقوله، فقال أصاااااااحابه: وما  ،، وله نصااااااارامل لنا
ساااكره فيتَبع فيقدِ مها، مثَّ يرحتل بع ،ال: أشاااري عليه أن يناَي ابخليولمشاااور ك؟ فق

خيله، و وافيه اخليل يف جوف الليل وينشب القتال، وأي يهم ََبيب بسواَ عسكره 
، وانَى (2)هم هللا، فيهزمهم ابلرُّعبمع الهجر، فيظنُّون أنَّ املدَ قد جاءهم، فريعَب

ه عاَ إىل مطريِ ، مثَّ ارحتل وراء خيوله، ولكنَّ ََبيب ابخليول، فوجَّهها بليلة مقمرِ  
 .(3)ثريمل وأصابوا ًنا م ك ،فاهنز  العدوُّ  ،وَمل أصحابه ،فحمل ،عدو ِه يف السَّحر

كان ََبيب صاَب كيد، يهكِ ر، ويُقدِ ر، مثَّ يستشري رجاله، ويستطلع ساَة 
د ذلك خطَّته عمثَّ يَبين ب ،القتال، وحيصااااااال على املعلوما  املساااااااتهيضاااااااة عن العدو ِ 

 العسكريَّة على هدىمل وبصريِ  .

اليَّة ،إنَّ أعمال ََبيب ا هاَية خطٌ؛ مدبَّرٌِ  لذلك راف   ،وال  كن خططامل اَر
أو  ،ملزاَيوابإلضااااافة إىل  لك ا ،النَّصااااُر أعالَمه يف أخطر ساااااَا  القتال يف الهتْ

                                                           
 المصدر السابق نفسه . (1)
 المصدر السابق نفسه . (2)
 ( . 4/37هذيب ابن عساكر ) ت (3)
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صنامل أو انهض َ ،امل وكان إذا لقي عدو   ،قَبلها كان ََبيب مؤمنامل َق امل صاَق اإلميان
إَل ابهلل العليِ  العظيمَل َول وَل قوَِّ  :حيبُّ أن يقول

(1). 

امل  والعلم  ،الطََّبع املوهاااب :مجع مزاَي القاااا اااد الهاااذ ِ  ،لقاااد كاااان ََبياااب قاااا ااادامل فاااذ 
 والثِ قة ابهلل القويِ  العزيز . ،(2)سب، والتَّجربة العمليَّةاملكت

و بدون فه ،ميِ  خدما   َل  ُنسااىإنَّ ََبيب بن مساالمة أساادى للهتْ اإلسااال
شاااك   من أملع قاَِ الهتوح يف عهد عثمان رضاااي هللا عنه وقد  ويف ِ هذا القا د الهذُّ 

وكانت  ،ةمل فكان عمره يو   ويف أربعامل ومخسني سنة قمريَّ  ،سنة اثنتني وأربعني هجريَّة
نوا  صاااااااريمل يف عمر ق ،األعمالكثريمل يف  عداَ جال ل   ،َيا ه قليلة يف  عداَ الساااااااَّ

نني والقرونالزَّمن  عن الصَّحايبِ  رضي هللا ،، ابقيةمل ااثرها على مرِ  الدُّهور و وايل السِ 
َ ا ليل ياسااااااااااااااي ِ  ،، اإلَاريِ  احلا ساااااااااااااالمة ََبيب بن م ا نَّك القا د الها ْ ،السااااااااااااااِ 
 (3)الِههري ِ 

 

      

 

 

                                                           
ِّ في أرمينية ، ص)  (1)  ( . 190قادة الفتح اإلسالمي 
 ( . 4/37تهذيب ابن عساكر )  (2)
ِّ في أرمينية ، ص)  (3)  ( . 192قادة الفتح اإلسالمي 
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 حف  واحد  ان مجُع األمَّة على مصأعظم مفاخر عثم:  املبحث الرَّابع

 :املراحل اّليت مرَّت هبا كتابة القران الكرمي :أولا 

 :يف العهد النَّبويّ  :ـ املرحلة األوىل1

ينزل  كان أيمر بكتابة القران ؛ ال ذي  )ملسو هيلع هللا ىلص(أنَّ رساول هللا :ثَبت ابلدَّليل القاطع
ي ،أنَّه كان له كا بٌ  :وثَبت ،عليه َيد بن ََّتَّ شااااااااااااااُ  ،أو ُكتَّاب يكتَبون الَو هر 
ي ( . وبوَّب الَبخ )ملسو هيلع هللا ىلص(بلقب ) كا ب النَّب   اثبت   اريُّ يف  َلختصاااصااه بكتابة الَو

 :( وذكر فيه َديثني )ملسو هيلع هللا ىلص(كتاب ) فضا ل القران ( ) ابب كتَّاب النَّب  

يإنَّك كنت  :أنَّ أاب بكر  رضااااااي هللا عنه قال لزيد :األوَّل لرسااااااول   كتب الَو
 . (1))ملسو هيلع هللا ىلص(هللا

ُدو ﴿زلاات ملااَّا ن :قااال ،عن الرباء :والثااان اعااِ َتِوي اْلقااَ   ُمْؤِمِننيَ َن ِمَن الْ ََل َيسااااااااااااااْ
َيدامل »  :)ملسو هيلع هللا ىلص(قال النَّب   [ 95: ]النسدداء َُع يل   ،والكت  ،والدَّواِ ،وليجأى ابللَّوح ،ا

 ،يكتب القران يف مكَّة أيضاااااااااامل قَبل اهلجِر )ملسو هيلع هللا ىلص(وكان النَّب  (2)«والدَّواِ  ،أو الكت 
وله يف  ،م عا  الهتْمثَّ أسل ،مثَّ ار دَّ  ،لسَّرحوُمَّن كتب له عَبد هللا بن سعد بن أيب ا

ة مشااااااهورٌِ  واملعروف أنَّ اخللهاء الرَّاشاااااادين األربعة كانوا   - قد ذكرهتا - ذلك قصااااااَّ
ة ،كتَباةمل  كاان مكتوابمل   وُماَّا يادلُّ على أنَّ القران ،فلعلَّهم كاانوا يكتَبون القران يف مكاَّ

ة إسااااال  عمر بن اخلطَّاب خ ،يف مكَّة قصااااَّ هٌة فيها وبيدها صااااحي ،وله على أختهَو

                                                           
 ( . 187المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (1)
 ( . 4986البخاريُّ ، كتاب فضائل القران ، رقم )  (2)
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جمموٌع يف  - القران :أي - وقد أعلم هللا  عاىل يف القران الكرمي أبنَّه ،سااااااااااااااوِر طه
ُلو﴿ :الصُّح  يف قوله  عاىل  [ . 2: ]البينة    ُصُحهملا ُمَطهََّرمل  َرُسوٌل ِمَن احَِّ يَاتاْ

 يف موضاااااااع  ًري جمموع  لكنَّه  ،والقران كلُّه مكتوبٌ  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(وقد  ويف ِ رساااااااول هللا
ب ومع  ،ظامل يف صاااااادور الر ِجالوحمهو  ،واللِ خاف ،واَد  . وكان مكتوابمل على الُعسااااااُ

ح  دور كان جربيل يعر  القران على النَّب   ،َهظه يف الصاااااااُّ كلَّ   ملسو هيلع هللا ىلص()ويف الصاااااااُّ
 )ملسو هيلع هللا ىلص(: أنَّ النَّب  . وحيتمل (1) يف العا  ال ذي قَبض فيهفعر  عليه مرَّ ني ،عا   مرَّمل 

أو  ،هَ انساااااااااخ  لَبعض أَكامجيمع القران يف مصاااااااااح   ؛ ملا كان يرتقََّبه من ورو  ال
وفاءمل  ،؛ أهلم هللا اخللهاء الراشاااااااااااادين ذلك )ملسو هيلع هللا ىلص(، فلمَّا انقضااااااااااااى نزوله بوفا ه الو ه

 . (2)لى هذه األمَّة ا مَّديةلوعده الصَّاَق بضمان َهظه ع

 :يف عهد أيب بكر رضي هللا عنه :ـ املرحلة الثَّانية2

 ،كان من ضااااااامن شاااااااهداء املسااااااالمني يف َرب اليمامة كثرٌي من َهظة القران
وقد نت  عن ذلك أن قا  أبو بكر رضااااي هللا عنه دشااااوِر عمر بن اخلطَّاب رضااااي 

ع وال ،والعظا  ،هللا عنه  مع القران ؛ َيث مُجع من الر ِقاع دور ومن صاااااااااااا ،سااااااااااااَّ
ي  هذا العمل العظيم إىل ،(3)الر ِجال دِ  َيد بن اثوأسااااند الصااااِ  حايبِ  ا ليل  بت  الصااااَّ

َيُد بن اثبت  رضااااي هللا عنه فيقول ،األنصاااااريِ  رضااااي هللا عنه بعث إيلَّ أبو  :يروي 
قال أبو  ،فإذا عمر بن اخلطَّاب عنده ،(4) عنه ملقتل أهل اليمامةبكر  رضااااااااااااااي هللا

                                                           
 ( . 4593ر السابق نفسه ، كتاب تفسير القران ، رقم ) المصد (1)
 ( . 4998المصدر السابق نفسه ، كتاب فضائل القران ، رقم )  (2)
اشدي ، ص)  (3)  ( . 9/12( نقالً عن فتح الباري )  240المدينة النبويَّة فجر اإلسالم ، والعصر الرَّ
 ( . 145د سعيد ، ص) حروب الردَّة وبناء الدَّولة اإلسالميَّة ، ألحم (4)
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يمامة بقرَّاء يو  ال (1)إنَّ القتل قد استحر   :لفقا ،إنَّ عمر أاتن :بكر رضي هللا عنه
فيذهب كثرٌي من  ،كلِ ها  (2)لقتل ابلقرَّاء يف املواطنوإن ِ أخشااى أن يسااتحرَّ ا ،القران
 يهعلااه امل الكي  أفعاال شاااااااااااااايناا  :وإن ِ أرى أن أتمر  مع القران . قلاات لعمر ،القران

: هذا واللهخري ! فلم يزل عمر يراجعين ََّتَّ ؟ ! ! فقال عمر (3))ملسو هيلع هللا ىلص(رساااااااااول هللا
ورأيت يف ذلك ال ذي رأى عمر . قال  ،دري لِلَّذي شرح له صدر عمرشرح هللا ص

وقد كنت  كتب  ،(4)وَل نتَّهمك ،اب  عاقلٌ وإنَّك رجٌل شاااااااااااااا :قال أبو بكر :َيد
ي لرسول هللا  . (5)فامجعه ،فتتَبَّع القران ،)ملسو هيلع هللا ىلص(الَو

َيد  ينفوهللا لو كلهون نقل جَبل من ا َبال ما كان أبثقل عليَّ ُمَّا كلَّه :قال 
بِ به من مجع القران! فت تَبَّعت القران من الُعسااااُ

جال، ، وصاااادور الر ِ (7)، واللِ خاف(6)
ََّتَّ وجااااد  اخر سااااااااااااااوِر التَّوبااااة مع أيب خزميااااة  :. قااااال( 8)والر ِقاااااع، واألكتاااااف

ُكْم َعزِيزٌ ﴿ال أجدها مع أَد  ًريه .  ،األنصاااري ِ  وٌل ِمْن أَنْاُهسااِ  َعَلْيِه َلَقْد َجاءَُكْم َرسااُ
ا عَ  يٌم  مااااَ رِيٌص َعَلْيُكْم اِبْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌف َرَِ ََ ََّتَّ خااااا ااااة [  128 :لتوبددة]ا  ِنتُّْم 
ح  عند أيب بكر يف َيا ه ََّتَّ  وفَّاه هللابراءِ مثَّ عمر يف َيا ه  ،، وكانت الصاااااااااااااُّ

 . (9)رضي هللا عنهم ،ة بنت عمرمثَّ عند َهص ،ََّتَّ  وفَّاه هللا

 

                                                           
 وقعة يوم اليمامة ضد مسيلمة الكذَّاب ، وأعوانه . :يعني (1)
 كثر واشتدَّ . :استحرَّ  (2)
 في األماكن الَّتي يقع فيها القتال مع الكفَّار . :أي (3)
 يحتمل أن يكون إنَّما لم يجمع القران في المصحف . (4)
فات الَّتي جعلت زيداً يتقدَّم  (5)  على غيره في هذا العمل .هذه الص ِّ
 من األشياء الَّتي عندك ، وعند غيرك . :أي (6)
 هو جريد النَّخيل . :العُُسب (7)
 جمع لخفة ، وهي صفائح الحجارة . :الل ِّخاف (8)
قاع (9)  جمع كتف ، وهو العظم الذي للبعير ، أو الشَّاة . :جمع رقعة ، وهي قطع الجلود ، األكتاف :الر ِّ
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 :انية يف مجع القران بعض النتائجونستخلص من املرحلة الث

أنَّ مجع القران الكرمي جاء نتيجة اخلوف على ضااااياعه ؛ نظرامل ملو  العديد من 
رع النَّاُ والعلماء كانوا وقتنذ  أس ،وهذا يدلُّ على أنَّ القرَّاء ،القرَّاء يف َروب الرََِّ

 ،سيوفهمو  ،كهموسلو  ،واملسلمني أبفكارهم ،وا هاَ لرفع شأن اإلسال  ،إىل العمل
 فكانوا خري أمَّة  أخرجت للنَّاُ ينَبغي اَلقتداء هبم لكلِ  َمْن جاء بعدهم .

ل وَل أَلَّ على ذلك من قو  ،ااااااااااااااااا أنَّ مجع القران مَّ بناءمل على املصاالحة املرساالة
 ،إنَّه خري :؟ ()ملسو هيلع هللا ىلصكي  نهعل شااينامل ال يهعله رسااول هللا  :عمر أليب بكر َني سااأله

وهو نهٍ ما  ،ومصلحٌة للمسلمني ،إنَّه وهللا خريٌ  :أنه قال له :ويف بعض الرِ واَي 
ؤال . وسااواءٌ صااحَّت الرِ واية  َيَد بن اثبت  َني سااأل نهٍ السااُّ أجاب به أبو بكر  

َّْ ؛ فإنَّ التَّعَبري بكلمة  ،ال يت جاء فيها لهظ املصلحة يهيد نهٍ « خري  »أو ال  ص
وَّل مَبني امل على املصااااااالحة املرسااااااالة أ ،انوهو مصااااااالحة املسااااااالمني يف مجع القر  ،املعو
ريْ ،األمر أو  ،مثَّ انعقاااد اإلمجااااع على ذلاااك بعاااد أن واف  ا ميع ابإلقرار الصااااااااااااااَّ

ُّْ أن  كون ساااااااندامل ل مجاع  ،الضااااااامين ِ  وهذا يدلُّ على أنَّ املصااااااالحة املرسااااااالة يصااااااا
يتها كما هو مقرٌَّر يف كتب أصول الهقه .  ابلنِ سَبة إىل َمْن يقول حبجِ 

ااااااااااا وقد ا َّضْ لنا من هذه الواقعة كذلك كي  كان الصَّحابة جيتهدون يف جو   
ه الوَُّ  ا  العا    ،واَلَرتا  ،من اهلدوء يسااااااااااَو هدفهم الوصااااااااااول إىل ما حيقِ   الصااااااااااَّ

حيْ ، ماعة املسااالمني م كانوا ينقاَون إىل الرَّأي الصاااَّ وهبم له بعد و نشااارح قل ،وأهنَّ
 ،اقتنعوا ابلرَّأي َافعوا عنااه كمااا لو كااان رأيهم منااذ الَباادايااةفااإذا  ،، واَلقتناااعاإلقناااع
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 . (1)د من األَكا  اَلجتهاَيَّةوهبذه الرُّوح أمكن انعقاَ إمجاعهم َول العدي

 ما املقوِّمات األساسيَّة لزيد بن اثبت  للقيام هبذه املهمَّة ؟ 

َيد بن اثبت  هلذه املهمَّة العظيمة وذلك ألنَّه  ،اختار أبو بكر رضاااااااااااي هللا عنه 
 :وهي ،رأى فيه املقوِ ما  األساسيَّة للقيا  هبا

 ملا ُيطلب منه . ،فيكون أنش؛ ،سنةمل  21َيث كان عمره  ،كونه شااب مل   - أ

كونه أكثر أتهيالمل، فيكون أوعى له؛ إذ َمْن وهَبه هللا عقالمل راجحامل، فقد   - ب
 يسَّر له سَبيل اخلري.

و ركن إليه  ،له مقَبوَلمل فيكون عم ،همةفليٍ هو موضااااااااااااااعامل للتُّ  ،كونه ثقةمل   - ج
 ، ويطمنن إليه القلب .النَّهٍ

ي  - َ ُمارساااااااااة  و  ،فهو بذلك ذو خربِ  ساااااااااابقة  يف هذا األمر ،كونه كا َبامل للَو
 . (2)وَل َخيالمل عليه ،ا العملفليٍ ًريَبامل عن هذ ،عمليَّة  له

 ،)ملسو هيلع هللا ىلص(هد النَّب  هاااااا  ويضاف لذلك أنَّه أَد األربعة ال ذين مجعوا القران على ع
د َمْن مجع القران على عه :سااااألت أنٍ بن مالك رضااااي هللا عنه :قال ،فعن قتاَِ

َيُد  ،لومعاذ بن جَب ،أيبُّ بن كعب :أربعٌة كلُّهم من األنصاااااااااار :؟ قال )ملسو هيلع هللا ىلص(النَّب   و
َيد ،بن اثبت   َيٌد يف مجع القران ،(3)وأبو   كان َل يُاْثَِبتُ ف ،وأمَّا الطَّريقة ال يت ا ََّبعها 

حابةوحمهوظامل من ال ،)ملسو هيلع هللا ىلص(شااااااينامل من القران إَل إذا كان مكتوابمل بني يدي النَّب    ،صااااااَّ
                                                           

 ( . 4986، رقم )  البخاريُّ  (1)
ِّ ، عبد السَّالم السُّليمانيُّ ، ص)  (2)  ( . 127االجتهاد في الفقه اإلسالمي 
ق والنَّجابة على نهج الصَّحابة ، حمد العجمي ، ص)  (3)  ( . 73التفوُّ
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 ،أو وهمٌ  ،خشااااااية أن يكون يف احلهظ خطأٌ  ،فكان َل يكتهي ابحلهظ َون الكتابة
نَّ ذلك أ :وأيضاااامل ال يقَبل من أَد  شاااينامل جاء به إَل إذا أ ى معه شااااهدان يشاااهدان

، (1)قرانجوه ال يت نزل هبا الوأنَّه من الو  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(املكتوب كتب بني يدي رسااااااااااااول هللا
ِذرامل  ََ َيٌد رضااااي هللا عنه يف مجع القران  يف مَبالغامل  ،ثَبِ تامل مت ،وعلى هذا املنه  اسااااتمرَّ 

قَّة والتَّحر ِي  .(2)الدِ 

 :وعهد الصدِّيق ،الفرق بني املكتوب يف العهد النبوي

أنَّ القران   :تااب يف عهااد أيب بكر  ومااا ك ،الهرق بني املكتوب يف العهااد النََّبوي ِ 
 ،والكراني  ،ُسبوالعُ  ،واأللواح ،مهرَّقامل يف الصُّح  ،كان مكتوابمل يف العهد النََّبوي ِ 

ي مَّ . وأمَّا ال ذكن جمموعُة ساااوره يف خي؛  واَد  .وال   ،وأَوا   أخرى ،والقصاااب
 صااااااحيهة  ر  يفأو سااااااو  ،كلُّ سااااااورِ    ،فهو كتابة القران يف صااااااح    ،يف أَي  أيب بكر  

َيد بن اثب ،)ملسو هيلع هللا ىلص(مر ََّبة  اَي ُه على ما َهظوه عن رسااااااااول هللا أن  ،تفكانت مهمَّة 
يهة  مر ََّبٌة كلُّ سااااااورِ  يف صااااااح  ،يكتب ما كان مكتوابمل يف العهد النََّبويِ  يف صااااااح   

 .(3)ي امل فيها اَلَي   ر يَبامل  وقيه

 :ي هللا عنهان رضهد عثمان بن عفَّ يف ع :ـ املرحلة الثَّالثة يف مجع القران3

 :الباعث على مجع القران يف عهد عثمان 

أنَّ َذيهة بن اليمان قد  على عثمان  :عن أنٍ بن مالك رضااااااااااااااي هللا عنه

                                                           
 ( . 2/431سير أعالم النُّبالء )  (1)
ق والنَّجابة على نهج الصَّحابة ، حمد العجمي ، ص (2)  ( . 74) التفوُّ
يق ، ص)  (3) د ِّ يق بسيرة أبي بكٍر الص ِّ  ( . 306االنشراح ورفع الض ِّ
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ا  يف فتْ أرمينية َي أهل الشاااَّ  ،ل العراقوأذربيجان مع أه ،رضاااي هللا عنه وكان يُغا
ؤمنني ! أَرك امل َي أمري :فقاال َاذيهاة لعثماان ،فاأفزع َاذيهاة اختالفهم يف القراءِ

هذه األمَّة قَبل أن خيتلهوا يف الكتاب اختالف اليهَو والنَّصاااااارى ! فأرسااااال عثمان 
ح  ننسااااااُخها يف املصاااااااَ  مثَّ نرَُّها إليك  ،إىل َهصااااااة أن أرساااااالي إلينا ابلصااااااُّ

َيد بن اثبت ،فأرسااااالت هبا َهصاااااة إىل عثمان وساااااعيد  ،بري بن الزُّ وعَبد هللا ،فأمر 
َمن بن احلارث بن هشاااااااااااا  رضاااااااااااي هللا عنهم فنساااااااااااخوها يف ، وعَبد الرَّ بن العاص
 املصاَ  .

َيد بن اثبت :وقال عثمان للرَّه؛ القرشاايني الثالثة يف شاايء   إذا اختلهتم أنتم و
ا نزل بلساااااااااهنم ،من القران ؛ فاكتَبوه بلسااااااااان قريش َّتَّ إذا نسااااااااخوا َ ،فهعلوا ،فإمنَّ

ح  يف املصاااَ  ؛ رََّ عثمان رضااي هللا عنه  ح  إىل َهصااةالصااُّ فأرساال  ،الصااُّ
أو  ،يهة  حوأمر دا سااااااواه من القران يف كلِ  صاااااا ،إىل ُكلِ  أف   دصااااااح   ُمَّا نسااااااخوا

 .(1)مصح  أن حُيرق

 :ويؤخذ من هذا احلديث الصَّحيح أموٌر منها

َبب احلامل لعثمان رضااااااااااااي هللا عنه على  - أ ان مجع القران مع أنَّه كأنَّ السااااااااااااَّ
ي ، مر ََّبامل يف صاااااااحجمموعامل  دِ  ا هو اختالف قرَّاء املسااااااا ،  أيب بكر الصاااااااِ  لمني يف إمنَّ

وهو أصل  ،القراءِ اختالفامل أوشك أن يؤَِ ي هبم إىل أخطر فتنة  يف كتاب هللا  عاىل
ين ،الشَّريعة عامة الدِ  ََّتَّ  ،اخلُُلقي ِ و  ،والسِ ياسي ِ  ،وأساُ بناء األمَّة اَلجتماعي ِ  ،َو

، يهةَ فأفزع ذلك َذ ، من قراء كإن قراءي خريٌ  :إنَّ بعضااااااااااااااهم كان يقول لَبعض  

                                                           
اشدي )  (1)  ( . 2/241المدينة فجر اإلسالم والعصر الرَّ
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ة قَباال أن  ،وإمااامهم ،فهزع فيااه إىل خليهااة املساااااااااااااالمني وطلااب إليااه أن ياادرك األمااَّ
ٍَّ نصُّ  ،ويعظم خطَبه ،ويتهاقم أمره ،فيساااااااااااتشاااااااااااري بينهم اَلختالف ،َّتتل  فُيَم
النَّصااااااااارى و  ،كال ذي وقع بني اليهَو  ،واَي ُه ،وحُترَّف عن مواضااااااااعها كلما ُه ،القران

 من اختالف كلِ  أمة  على نهسها يف كتاهبا .

حيْ قاااطٌع أبنَّ القران الكرمي كااان جمموعااامل يف  - ب أنَّ هااذا احلااديااث الصااااااااااااااَّ
وقد ا َّهقت كلمة األمَّة ا  ِهاقامل اتم امل على أنَّ ما يف  ،صاااااااااااح   ومضااااااااااامومامل يف خي؛

ح  هو القران كما  لقَّته عن النَّب   أمني  ىعرضااااااااااااااة  عل يف اخر )ملسو هيلع هللا ىلص( لك الصااااااااااااااُّ
ال  ي جربيل عليه الساااااَّ ح  ظلَّت يف رعاية اخلليهة األوَّلالَو أيب  ؛ وأنَّ  لك الصاااااُّ

ي  مثَّ ملا  ،مثَّ انتقلت بعده إىل رعاية اخلليهة الثَّان عمر بن اخلطَّاب ،بكر  الصاااااااااااااادِ 
ا جع ،عرف عمر َضور أجله وال يولِ  عهده أَدامل معينامل يف خالفة املسلمني ل وإمنَّ

هظ ؛ أوصاااااااى حب )ملسو هيلع هللا ىلص(األمر شاااااااورى يف الرَّه؛ املصاااااااطهني ابلرِ ضاااااااا من رساااااااول هللا
يف مجعه  وأنَّ عثمان اعتمد ،الصااُّح  عند ابنته َهصااة أ  املؤمنني رضااي هللا عنها

، وعنها نقل مصااحهه ) الرَّمسي ( وأنَّه أمر أربعةمل من أشااهر قرَّاء  لك الصااُّح  على
حابة إ قاانمل حلهظ القران  :عرابه ولغتهوفهمامل إل ،وأَاءمل لقراءا ه ،ووعيامل حلروفه ،الصاااااااااااااَّ

َيد بن اثبت صااااَب ا مع األوَّل يف عهد ،وواَدامل أنصاااارَيمل  ،ثالثة قرشااايني  وهو 
ي  ِبشاِر الهاروق .  الصِ دِ 

ح  اثنا عشاار  :ويف بعض الرِ واَي  أنَّ ال ذين أمرهم عثمان أن يكتَبوا من الصااُّ
 . (1)واألنصار ،اخرون من قريش  و  ،فيهم أيبُّ بن كعب ،رجالمل 

                                                           
 ( . 4987البخاريُّ ، كتاب فضائل القران ، رقم )  (1)
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ااا  يف عهااد عثماا :وأنخااذ من هااذا - ج وأمر من  ،ان كاااناات ِبذن  أنَّ الهتَو
لَّها  وأنَّ الوَلَي  اإلساااااااالميَّة ك ،، وأنَّ القرار العساااااااكريَّ يصااااااادر من املدينةاخلليهة

 بل يدلُّ على أنَّ هناك إمجاعامل من ،كانت خاضاااااااااعةمل ألمر اخلليهة عثمان يف عهده
يهة بن اليمان وقدو  َذ ،والتَّابعني يف مجيع األقاليم على خالفة عثمان ،حابةالصااَّ 

رعيَّة أنَّ القضااااااا :يدلُّ على ،لرفع اختالف الناُ يف قراءِ القران ،إىل املدينة َي الشااااااَّ
َالت َار ال ،الكربى كان ُيسااااااااااتشااااااااااار فيها اخلليهة يف املدينة نَّ وأنَّ املدينة ما   ،ةسااااااااااُّ

 . (1)حابةوجممع فقهاء الصَّ 

 :استشارة مجهور الصَّحابة يف مجع عثمان :اثنياا 

فيهم و  ،وشاااااااورهم يف األمر ،واألنصااااااار ،مجع عثمان رضااااااي هللا عنه املهاجرين
حابة ،وأعال  األ مَّة ،أعيان األمَّة الب  ويف طليعتهم عليُّ بن أيب ط ،وعلماء الصاااااااااااااَّ

 ،ةعلى صااااااااهِو األمَّ  وعر  عثمان رضااااااااي هللا عنه هذه املعضاااااااالة ،رضااااااااي هللا عنه
ارسهم أمرها ،وقاَهتا اهلاَين املهديِ ني ارسوه ،َو ََّتَّ  ،شوهوانق ،وانقشهم فيها ،َو

وعرفوا رأيه ؛ فأجابوه إىل رأيه يف صااااااااااااراَة  َل َعل للرَّيب إىل قلوب  ،عرف رأيهم
فلم يُعرف  ،وظهر للنَّاُ يف أرجاء األر  ما انعقد عليه إمجاعهم ،املؤمنني سااااااَبيالمل 

هى وليٍ شاااااااااااااأن القران ال ذي خي ،وَل عرف عند أَد  نكريٌ  ،؛ُّ يومنذ  هلم  ال ٌ ق
َين ، هاعلى اَاَ األمَّة فضالمل عن علما  .(2)وأ مَّتها الَبار

ىل ذلك أبو بل سااااَبقه إ ،إنَّ عثمان رضااااي هللا عنه ال يَبتدع يف مجعه املصااااح 

                                                           
 ( . 171عثمان بن عفَّان لصادق عرجون ، ص)  (1)
اشدي ) المدينة النَّبويَّة فجر اإلسال (2)  ( . 2/244م والعصر الرَّ
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ي  رضااااي هللا عنه دِ  ا فعله عن  ،قَبل نهسااااهكما أنَّه ال يصاااانع ذلك من   ،بكر  الصااااِ  إمنَّ
حابة رضاااااااي هللا عنهم أيت ! نِعَم ما ر  :وقالوا ،وأعجَبهم هذا الهعل ،مشاااااااورِ  للصاااااااَّ

 . (1)يف فعله يف املصاَ  :أي - : قد أَسنأيضامل  :وقالوا

عثمان رضي هللا  (2)َني مش  )ملسو هيلع هللا ىلص(حابة النَّب  وقد أَرك مصعب بن سعد  ص
، وكان علي  رضااااااااااااي هللا عنه (3)عل منهقد أعجَبوا هبذا الهفراهم  ،عنه املصاااااااااااااَ 

! َل  غلوا  َي أيُّها الناُ :ويقول ،ينهى من يعيب على عثمان رضي هللا عنه بذلك
 - عاالفوهللا مااا فعاال الاا ذي ف - أو قولوا خريامل  - وَل  قولوا لااه إَل خريامل  ،يف عثمااان

حابة ... وهللا  :إَل عن مأل منَّا مجيعامل ؛ أي - أي يف املصاااااااَ  يت ؛ لو ول ِ الصااااااَّ
 .(4)لهعلت مثل ال ذي فعل

وبعد ا  ِهاق هذا ا مع الهاضااال من خرِي اخلل  على هذا األمر املَبارك ؛ يتَبنيَّ 
َ  عن اهلوى نيع ال ذي صاااانعه :لكلِ  متجرِ   أنَّ الواجب على املساااالم الرِ ضااااا هبذا الصااااَّ
هظ به القران الكرميعثمان رضي هللا ع  .(5)نه َو

لتَّهسااااااااااااري: وكان هذا من عثمان رضااااااااااااي هللا عنه بعد أن مجع قال القرطبُّ يف ا
عه دا فا َّهقوا على مج ،وشاورهم يف ذلك ،املهاجرين واألنصار، وجلَّة أهل اإلسال 

 َّْ تصااااوبوا واساااا ،واطِ راح ما سااااواها ،)ملسو هيلع هللا ىلص(وثَبت من القراءِ املشااااهوِر عن النَّب   ،صاااا
 .(6)ان رأَيمل سديدامل موفَّقامل وك ،رأيه

                                                           
 ( . 175عثمان بن عفَّان ، لصادق عرجون ، ص)  (1)
 ( . 1/78فتنة مقتل عثمان بن عفَّان )  (2)
ش ق  في الكتابة ؛ أي :يقال :مشق (3) ْمشوٌق . :م  ْشٌق ، وم  دها ، فالخطُّ م   مدَّ حروفها ، وجوَّ
 ده حسٌن لغيره .( إسنا 1/94التَّاريخ الصغير للبخاري  )  (4)
 ( إسناده صحيٌح . 9/18فتح الباري )  (5)
 ( . 1/78فتنة مقتل عثمان بن عفان )  (6)



325 
 

ديقالفر  :اثلثاا   :ومجع عثمان رضي هللا عنهما ،ق بني مجع الصِّّ

 بكر كااان أنَّ مجع أيب :ومجع عثمااان ،الهرق بني مجع أيب بكر :قااال ابن التِ ني
خلشيته أن يذهب شيٌء من القران بذهاب َملته ؛ ألنَّه ال يكن جمموعامل يف موضع  

 ،)ملسو هيلع هللا ىلص(نَّبُّ لفجمعه يف صاااااااااحا   مر  َبامل َلَي  ساااااااااوره على ما وقههم عليه ا ،واَد  
ومجع عثمااااان كااااان ملااااَّا كثر اَلختالف يف وجوه القراءِ، ََّتَّ قرؤوه بلغاااااهتم على 

ََّى ذلك بعضااااهم إىل َّتطنة بع قم األمر يف فخشااااي من  ها ،ض  ا ِ ساااااع اللُّغا ، فأ
ح  يف مصااااح   واَد  مر  َبامل لسااااورهذلك سااااا ر  واقتصاااار من ،، فنسااااخ  لك الصااااُّ

ع يف ،امل أبنَّه نزل بلغتهماللُّغا  على لغة قريش حمتج   قراء ه بلغة  وإن كان قد وسااااااااااااااَّ
فاقتصاااار  ،أنَّ احلاجة قد انتهت :فرأى ،ًريهم َفعامل للحرج واملشااااقَّة يف ابتداء األمر

 على لغة  واَدِ  .

ني ال يقصاااااااد أبو بكر يف مجع نهٍ القران ب :وقال القاضاااااااي أبو بكر الَباقالنُّ 
ني ا قصاااااااااااااد مجعهم على القر  ،لَو وإلغاء ما  ،ملسو هيلع هللا ىلص()اءا  الثَّابتة املعروفة عن النَّب  إمنَّ

ِذهم دصااااااااااااااح   َل  قادمي فياه ،ليٍ كاذلاك َت مع وَل أتوياَل أُثَباِ  ،وَل أتخري ،وأخاْ
هظه ؛ خشااااية  ،وَل منسااااوخ  الو ه ُكِتب مع ُمثْاََبت  َرمْسُه ومهرو   قراء ه ، نزيل   َو

 َخول الهساَ والشَُّبهة على َمْن أيي بَاْعُد .

وليٍ   ،أن جامع القران عثمان :املشاااااااهور عند النَّاُ :ارث ا اسااااااابُّ وقال احل
ا َمل عثمان النَّاُ على القراءِ بوجه  واَد  على اختيار  وقع بينه وبني  كذلك إمنَّ

 ،واألنصاااار ؛ ملا خشاااي الهتنة عند اختالف أهل العراق ،من شاااهده من املهاجرين
ا  فقد كانت املصاَ  بوجوه القراء ،كفأمَّا قَبل ذل ،والشَّا  يف َروف القراءا 
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َبعة ال يت أنزل هبا القران اب  إىل ،املطلقا  على احلروف الساااااَّ  ،مجع ا ملة فأمَّا الساااااَّ
ي  دِ  صااااااَ  ال يت لو ول ِيت ؛ لعملت ابمل :وقد قال علي  رضاااااي هللا عنه ،فهو الصاااااِ 
 . (1)عمل هبا عثمان

وقد سَبقه  ،ن النَّاُ على مصحههفما وجه مجع عثما :فإن قيل :وقال القرطبُّ 
صاانع  إنَّ عثمان رضااي هللا عنه ال يقصااد دا :وفرر منه ؟ قيل له ،أبو بكر إىل ذلك

سااااالي أن أر  :أَل  رى كي  أرسااااال إىل َهصاااااة ،مجع النَّاُ على أتلي  املصاااااح 
ا فعل ذلك عثمان ح  ننسااااااخها يف املصاااااااَ  مث نرَُّها إليك ؟ وإمنَّ  ،إلينا ابلصااااااُّ

حابة يف الَبلدان ،ُ اختلهوا يف القراءِألنَّ النا  ،دَّ األمر يف ذلكواشااااات ،لتهرُّق الصاااااَّ
ا  ،و شااااَبُّثهم ،وعظم اختالفهم هة رضااااي ذكره َذي والعراق ما ،ووقع بني أهل الشااااَّ

 . (2)هللا عنه

 هل املصاحف العثمانية مشتملٌة على مجيع األحرف السَّبعة ؟ :رابعاا 

يخ ا قِ   صاااااَق عرجو  دِ ي  صااااح  الصااااِ   :إىل أنَّ  - رَمه هللا - نذهب الشااااَّ
 ال  كن جامعةمل لألَرف ال يت كانت أصااااااااااالمل للمصااااااااااح  اإلما  ِبمجاع املساااااااااالمني

َبعة ؛ ال يت وَر  صاااحاح األَاَيث ِبنزال القران عليها، بل كانت على َرف  الساااَّ
ول واستقرَّ عليها األمر يف اخر َياِ رس ،منها؛ هو ال ذي وقعت به العرضة األخرِي

َبعة أوََّلمل من ابب التَّيساااااري على األمَّة ،)ملسو هيلع هللا ىلص(هللا ا كانت األَرف الساااااَّ مثَّ ار هع  ،وإمنَّ
اُ ،َكمهاااا ملاااَّا اسااااااااااااااتهاااا  القران َج الناااَّ د  لغااااهتم ،و اااا اااَّ قاااال اإلماااا   ،و َو

                                                           
 ( . 1/88الجامع ألحكام القران )  (1)
 ( . 178عثمان بن عفَّان لصادق عرجون ، ص)  (2)
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عة للنَّاُ يف احلروف؛ لعجزهم عن أخذ القران على ًري  ا كانت الساااَّ الطَّحاويُّ: إمنَّ
م كانوا أمِ يني، َل يكتب إَل القليل منهم، فلمَّا كان يش ُّ على كل ذي لغاهتم؛ ألهنَّ 

 - ظيمة  ولو را  ذلك ال يتهيَّأ له إَل دشقَّة  ع ،لغة  أن يتحوَّل إىل ًريها من اللُّغا 
ع هلم يف اختالف األلهااد ؛ إذا كاان املعو متَّهقاامل، فكاانوا كاذلاك ََّتَّ كثر  ُوسااااااااااااااِ 

ى فقدروا بذلك عل ،)ملسو هيلع هللا ىلص(لغاهتم إىل لسااااااااان رسااااااااول هللامنهم َمْن يكتب، وعاَ  
 :فَبان هبذا :فلم يسعهم َيننذ  أن يقرؤوا خبالفها . قال ابن عَبد الرب ِ  ،حتهُّظ ألهاظه

ا كانت يف وقت  خاص   لضاااااااارورِ  َعت إىل ذلك َبعة األَرف إمنَّ مثَّ  ،أن  لك السااااااااَّ
روِر َبعة األَرف ،ار هعت  لك الضااَّ به القران  رأوعاَ ما يق ،فار هع َكم هذه السااَّ
 .(1)على َرف  واَد

َبعة ال  كن واجَبةمل على األمَّة :وقال الطَّربيُّ  ا   ،إنَّ القراءِ على األَرف السااَّ وإمنَّ
حابة ،ومرخَّصاااااااامل هلم فيه ،كان جا زامل هلم وَّتتل   ،قأنَّ األمَّة  هرت  :فلمَّا رأى الصاااااااَّ

ومون وهم معص ،لك إمجاعامل شا عامل أمجعوا على ذ - إذا ال جيتمعوا على َرف  واَد  
 . (2)من الضَّاللة

ونقل عنها املصااااااااح   ،وهذا احلرف ال ذي كتَبت به صااااااااح  اإلمجاع القاطع
ريها ،جامٌع لقراءا  القرَّاء السََّبعة - اإلما  قل متوا رامل عن ونُ  ،ُمَّا يقرأ به النَّاُ ،ًو

ِ يف )ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا  . (3)القراءا  احلديث ًري هذه ؛ ألنَّ األَرف الواَر

ريمها: هذه  ، ًو يِ ، وابن أيب صااهِر قال القرطبُّ: قال كثري من علما نا كالدَّاوَو

                                                           
 ( . 1/87الجامع ألحكام القران )  (1)
 ( . 180عثمان بن عفَّان لصادق عرجون ، ص)  (2)
 ( . 180عثمان بن عفَّان لصادق عرجون ، ص)  (3)
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َبعة ال يت  َبعة ليسااات هي األَرف الساااَّ َبع ال يت  نساااب هلؤَلء القرَّاء الساااَّ القراءا  الساااَّ
ا هي راجعٌة إىل َرف  واَد من  لك السََّبعة،  ا َّسعت الصحابة يف القراءِ هبا، وإمنَّ

 معو يف - عند ظنِ نا - ، وأقرب اَلراء إىل الههموهو ال ذي مجع عليه املصااااااااااااااح 
ا هي أفصْ لغا  العرب، وأشهرها، وهي مَبثوثٌة  ا هو الرَّأي القا ل أبهنَّ األَرف إمنَّ

، ءابن عطيَّة يف مجاعة  من األجاليف القران كلِ ه، وإليه ذهب القاساااااام بن سااااااال ، و 
 .(1)ألَرف اإل قان يف معو اُمَّا ذكره السُّيوطيُّ يف وإليه يرجع حنو سَبعة أقوال

 :عدد املصاحف اّليت أرسلها عثمان رضي هللا عنه إىل األمصار :خامساا 

، صح   أرسل إىل كلِ  أف   د ،ملَّا فرر عثمان رضي هللا عنه من مجع املصاَ 
قد و  ،وأمرهم أن حيرقوا كلَّ مصااااااااح  خيال  املصااااااااح  ال ذي أرسااااااااله إىل اَلفاق

ا أربعة؛ وهو ال ذي  اختلهوا يف عدَ املصاااااااااَ  ال يت فرَّقها يف األمصااااااااار، فقيل: إهنَّ
ا مخسااااااااة :ا َّه  عليه أكثر العلماء، وقيل ا سااااااااتَّةٌ  :وقيل ،إهنَّ ا سااااااااَبعةٌ إ :لوقي ،إهنَّ  ،هنَّ

وأرسااااال مصاااااحهامل  ،دينةإنَّه أبقى مصاااااحهامل ابمل :، أما كوهنا أربعةمل ؛ فقيل انية :وقيل
، وأمَّا كوهنا مخسةمل؛ فاألرب ،، ومصحهامل إىل الكوفةا إىل الشَّ  عة ومصحهامل إىل الَبصِر

اَُ  املتقدِ   ذكرها ومصاااحهامل ألهل مكة، وأما كوهنا ساااتة فاخلمساااة املتقدمة، والساااَّ
 .لنهسه، وقيل: أرسله إىل الَبحرين اختل  فيه، فقيل: جعله خاص امل 

ابع أرسله إىل اليمن ،وأمَّا كوهنا سَبعة ؛ فالستَّة املتقدِ   ذكرها وأمَّا كوهنا  ،والسَّ
َبعة املتقدِ   ذكرها وهو  ،هو ال ذي قتلو  ،والثَّامن كان لعثمان يقرأ فيه ، انيةمل ؛ فالسَّ

                                                           
 ( . 1/79الجامع ألحكام القران )  (1)
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وبعث رضاااي هللا عنه مع كلِ  مصاااح   من يرشاااد النَّاُ إىل قراء ه دا  ،(1)بني يديه
ا ااب مفكااان عَبااد  ،و وا ر ،حيتملااه رمسااه من القراءا  ُمااَّا صااااااااااااااْ ع هللا بن الساااااااااااااااَّ

امي ،املصااااااااح  املكِ ي ِ  َمن وأبو عَبد الر  ،واملغرِي بن شااااااااهاب مع املصااااااااح  الشااااااااَّ
لمي مع املصااااح  الكويف ِ  َيد  ،وعامر بن قيٍ مع املصااااح  الَبصااااري ِ  ،السااااُّ وأمر 

أن يقرأى الناُ ابملدن ِ بن اثبت 
(2). 

 :موقف عبد هللا بن مسعود من مصحف عثمان :سادساا 

 ما روي وكلُّ  ،ابن مساااااااعَو رضاااااااي هللا عنه خال  عثمان يف ذلك ال يثَبت أنَّ 
 :تكما أنَّ هذه الرواَي  الضَّعيهة ال يت  تضمَّن ذلك  ثَب  ،يف ذلك ضعي  اإلسناَ

حابة يف مجع القران وأنَّه  ،أنَّ ابن مسااعَو رضااي هللا عنه رجع إىل ما ا َّه  عليه الصااَّ
.  (3)إىل مجاعة املساااااااااااااالمني يف ذلكجوع وأمرهم ابلرُّ  ،وأعلن ذلك ،قا  يف النَّاُ

وإنَّ هللا َل جيمع  ،ولكن ينتزعه بذهاب العلماء ،إنَّ هللا َل ينتزع العلم انتزاعامل  :وقال
د   فيما  فإنَّ احل َّ  ،فجامعوهم على ما اجتمعوا عليه ،على ضاااااااااااااااللة )ملسو هيلع هللا ىلص(أمَّة حممَّ
جوع ابن ري ر وقاااد وَر عن ابن كث ،(4)ياااه .. وكتاااب باااذلاااك إىل عثمااااناجتمعوا عل

وقد وَر أنَّ ابن مساااااعَو رضاااااي  :فقال ،، وأكَّد الذَّهبُّ ذلك(5)مساااااعَو إىل الوفاق
 .(6)وهلل احلمد ،ثمانواتبع ع

ثمان مع ابن وعالقة ع ،وَل يلتهت إىل ما كتَبه طه َسااني يف قضاايَّة املصااح 
                                                           

 ( . 148إلى  1/144اإلتقان للسُّيوطي )  (1)
 ( . 77أضواء البيان في تاريخ القران ، ص)  (2)
 ( . 78المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (3)
 ( . 1/78فتنة مقتل عثمان بن عفَّان )  (4)
 ( . 1/79السابق نفسه )  المصدر (5)
 ( . 7/228البداية والن ِّهاية )  (6)
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ها من أسااااااااااااااا ذ ه فيه أفكاٌر أخذ ،وما ساااااااااااااااقه أبساااااااااااااالوب  مساااااااااااااامو    ،مسااااااااااااااعَو
وإماميَّة يف  شاااااااااويه عالقة  ،وال ذين اعتمدوا على رواَي   ضاااااااااعيهة  (1)املساااااااااتشااااااااارقني

 رضي هللا عنهم مجيعامل . ،الصَّحابة بَبعضهم

ِ القصاااااار يف مو خشاااااايةمل من إنَّ ابن مسااااااعَو رضااااااي هللا عنه ال ذي  رك صااااااال
وحيرِ   الناُ  ،هل يتوقَّع منه أن يصااااااااعد املنرب ،ومتابعةمل للخليهة ،، والهتنةاخلالف
 . (2)إنَّ اخلالف شر   :القا لوهو  ،الفعلى اخل

َوَّروا رواَي  ، مانوموقهه من عث ،ا َلبن مسااااااعوَ  ونسااااااَبوه ،إنَّ مؤر ِخي إمامية 
َعنيالصااااااااااااااَّ  - يف  لك األكاذيب - وأظهروا ،رضااااااااااااااي هللا عنهم  ،حابة قومامل متنا

َبت أما  وهي رواَيٌ  ساااااااااقطٌة َل  ث ،متهاَشااااااااني يف القول ،، متعنِ تنيمتَباًضااااااااني
َعم  ،(3)طنوالعقل اله ،ويرفضاااااااااااااها الذَّوق املؤمن ،نَّقد اهلاَأى املوضاااااااااااااوعي ِ ال وقد 

َورامل ؛ أبنَّ ابن مسعوَ  كان يطعن على عثمان ،بعضُهم كذابمل  وملَّا َكم  ،هويكهِ ر  ،و
ٌ على ابن مسااااااااااعوَ   ،ضااااااااااربه ََّتَّ ما  ،عثمان لنقل فإنَّ علماء ا ،وهذا كذب بنيِ 

ار بل ملَّا بويع عثمان ابخلالفة سااااااااااا ،ن يكهِ ر عثمانَ يعلمون أنَّ ابن مساااااااااااعَو ما كا
وأثو عليه  ،وملَّا وصااااال إليها ؛ َمد هللا ،عَبد هللا بن مساااااعَو من املدينة إىل الكوفة

ا بعااد فااإنَّ أمري املؤمنني عمر بن اخلطااَّاب مااا  :مثَّ قااال امل أكثر فلم نَر يوماا - أمااَّ
 ،فلم أنُل عن خريان ذي ُفوق   ،وإانَّ اجتمعنا أصاااااااحاب حممد - نشااااااايجامل من يومنذ  

 .(4)فَبايعوه ،املؤمنني عثمانفَبايعنا أمري 

                                                           
 ( . 1/349سير أعالم النُّبالء )  (1)
 ( . 1/159الفتنة الكبرى )  (2)
 ( . 1/80فتنة مقتل عثمان بن عفَّان )  (3)
 ( . 335عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ، عبد السَّتار الشيخ ، ص)  (4)
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وهذه الكلما  الواضااااااااااااااحا  أكرب َليل على  لك املكانة الرَّفيعة لعثمان بن 
 ،  عاىلين مدَهم هللاأولنك ال ذ ،وعند مجيع الصَّحابة ،عهَّان يف قلب ابن مسعوَ  

 َوُقولُوا ا اَُّقوا احََّ  ََيأَياَُّها الَِّذيَن َُمُنوا﴿ :َبحانه، وهم َخرْيُ َمْن َفِقه قوله سورضي عنهم
ا  [ . 70 :]األحزاب   قَاْوَلمل َسِديدمل

 ،ناعتهكما أنَّه انبع عن ق  ،فقول عَبد هللا بن مساااااااعَو صااااااادٌق َل يعدو احلقيقة
امل  يقذف به هكذا رخيصاااااوال ،وَل خشااااايةمل  ،ما قاله خوفامل  ،وصااااااٌَر عن حمض إراَ ه

إذامل فمن و  ،ومنصاااااااااَبامل من اخلالفة ا ديدِ ،أو ليحَو مكانةمل  ،التغرير، و لالساااااااااتهالك
لى أو بغضااااااااااااااااء يف قلب أَدمها ع ،وأوَّليَّاهتا أن ليٍ  َّة َقدٌ  ،بدهيَّا  األمور

ا هو من أج ،اَلخر ويندرج  ،(1)وصااااااا  املساااااالمني ،ل احل  ِ وإذا َدث شاااااايٌء فإمنَّ
َعم اإل ،لرعيَّتهواَاهبا وأتَيب اخلليهة  ،حتت فقه النَّصاااااااااااااايحة ومن  ،ماميَّةوأمَّا ما 

هاق فهذا كذٌب اب  ِ  ،سار على هنجهم من أنَّ عثمان ضرب ابن مسعَو ََّتَّ ما 
طاءه ؛ ومنعه ع ،عَووأمَّا ضااااااااااااااربه َلبن مساااااااااااااا :قال أبو بكر بن العريب ِ  ،أهل العلم

 .(2)فزورٌ 

ة ابن مسااعوَ  هذه فإنه ال يضااربه  ،فال وجهة للرَّافضااة ابلطَّعن على عثمان بقصااَّ
ا كان يعرف له قدره ،وال مينعه عطاءه ،عثمان مساااعَو  كما كان ابن  ،ومكانته ،وإمنَّ

ني وقت ه خري املساااااالمأنَّ  :وهو يعتقد ،شااااااديد اَللتزا  بطاعة إمامه ؛ ال ذي ابيع له
 .(3)الَبيعة

                                                           
 ( . 3/63طبقات ابن سعد )  (1)
 ( . 324عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ، عبد الستَّار الشَّيخ ، ص)  (2)
 ( . 63العواصم من القواصم ، ص)  (3)
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 :فـَْهُم الصحابة لايت النَّهي عن الختالف :سابعاا 

َتِقيمملا فَا ََِّبُعوُه َوَلَ  َاتََِّبُعوا الَوَأنَّ َهَذا ﴿ :قال  عاىل َراِطي ُمساااْ َُبَل فَاتَاَهرََّق ِبُكْم صاااِ ساااُّ
اُكْم بِِه َلَعلَُّكْم  َاتاَُّقوَن   َِبيِلِه َذِلُكْم َوصااااَّ را  املسااااتقيم  [ 153 :م]األنعا  َعْن سااااَ فالصااااِ 

َبل ه ،والهطِر ال يت فطر هللا النَّاُ عليها ،واإلسااااااال  ،: القرانهو  ،األهواء :يوالسااااااُّ
َبااُلَ ﴿ :قااال جماااهااد ،وا ااداث  ،والَباادع ،والهرق  ،الَباادع :يعين ، َوََل  َاتََِّبُعوا السااااااااااااااُّ

 . (1)والضالَل  ،والشَُّبها 

ابهذه األمَّة عمَّا وقعت  - سااااااااَبحانه و عاىل - وهنى هللا قة من فيه األمم السااااااااَّ
فقااال  ،كتاابيهم الوأنزل هللا إل ،، والتَّهرُّق من بعااد مااا جاااءهتم الَبيِ نااا اَلختالف
َناُ  َوأُولَِنَك َوَلَ َ ُكونُوا َكالَِّذيَن  َاَهرَُّقوا َواْختَاَلُهوا ِمْن بَاْعِد َما َجاَءُهُم اْلَبَاي ِ ﴿ :ساااَبحانه

 [ . 105 :]آل عمران  هَلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم  

فقال عزَّ  ،وكانوا شاااايعامل  ،ال ذين فرَّقوا َينهم ،وهنى األمَّة أن  كون من املشااااركني
َُ َعَلياْ ﴿ :من قاا ال ا ِفْطَرَِ احَِّ الَّيِت َفَطَر الناَّا ِنيهامل ََ يِن  َك لِلادِ  ِديَل فَاأَِقْم َوْجهاَ ا ََل  َاَباْ هاَ

ُِ ََل يَاْعَلُموَن  ُمِنيَِبنَي ِإلَ  ا يُن اْلَقيِ ُم َوَلِكنَّ َأْكثَاَر النااااَّ َك الاااادِ  ِه َوا اَُّقوُه خِلَْلِ  احَِّ َذلااااِ يااااْ
اَلَِ  َِينَاُهْم وَكَ َوأَِقيُموا الصااااَّ رِِكنَي  ِمَن الَِّذيَن فَارَُّقوا  يَاعملا ُكلُّ َوَلَ َ ُكونُوا ِمَن اْلُمشااااْ انُوا شااااِ

َُونَ َِ   .[32ـ30]الروم:    ْزب  ِدَا َلَدْيِهْم َفِر

 ،بريٌء من ال ذين يهر ِقون َينهم )ملسو هيلع هللا ىلص(أنَّ الرَّسااااااااااااااول :وأخرب سااااااااااااااَبحانه و عاىل
َِينَاُهْم وََكانُوا ِشيَاعملا﴿ :قال  عاىل ،(2)وأَزاابمل  ،ويكونون شيعامل  َلْسَت  ِإنَّ الَِّذيَن فَارَُّقوا 

                                                           
 ( . 3/1066عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة في الصَّحابة الكرام )  (1)
 ( . 227تفسير مجاهد ، ص)  (2)
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َا أَْمُرُهْم ِإىَل احَِّ مُثَّ يُانَاَبِ نُاُهْم ِدَا َكانُوا يَاْهَعُلوَن   ُهْم يف َشْيء  ِإمنَّ  [ . 159 :]األنعام  ِمناْ

ويظهر من قصَّة مجع القران يف عهد عثمان رضي هللا عنه مدى فهم الصَّحابة 
 َيث إنَّ هللا هنى عن اَلختالف ،ي هللا عنهم َلَي  النَّهي عن اَلختالفرضاااااااااااااا

ذَّر منه فلعم  فهمهم هلذه اَلَي  ار عد َذيهة رضااااااااااااااي هللا عنه عندما مسع  ،َو
ل فورامل إىل املدينة النََّبويَّة، وأخرب عثم ،بواَر اَلختالف يف قراءِ القران ان رضي فَر
َبَّة ان ما قا  عثمان خيطب النَّاُ ؛ حيذِ رهم من مغهللا عنه دا رأى، ودا مسع، فسرع

حابة رضااااااااي هللا عنهم يف احللِ  هلذه ا نة ال يت بدأ   ،هذا اخلالف ويشاااااااااور الصااااااااَّ
ِ  قصاااااااريِ  حيسااااااام األمر، ويغل  ابب اخلالف ال ذي كاَ أن ينهتْ  ابلظُّهور، ويف مدَّ

ح  امل ونسااخها يف مصااح   واَد  من املصاااَر املوثو  ، مع الصااُّ ًالق وِب ،قة جد 
وا بينما اًتاد املنافقون ال ذين كانوا قد اسااااااااتَبشاااااااار  ،ابب الهتنة هذا فرح املساااااااالمون

رب وملَّا َسااام  ،قيقهاويساااعون إىل حت ،بَبواَر اخلالف ال يت كانوا ينتظروهنا بهارر الصاااَّ
ََاَ َقدهم على عثمان رضي هللا ،وال جيد أولنك طريقامل إىل استنهاضه ،اخلالف  ا

إثَبا  سوا يف سَبيل و لمَّ  ،سعوا يف التَّشنيع عليه و صوير َسنته هذه سينةمل و  ،عنه
مظهرين  ،؛ ليطعنوا فيه ويساااااااااااوِ ًوا خروجهم عليه هباذلك خيو  العنكَبو  الواهية

 .(1)روج عليه ستوجب اخل ،أنَّ هذه احلسنة سينةٌ  :للنَّاُ

حابة رضااااااي هللا عنهم ال يرتكوا كل قارأى على قراء ه  بل  ،يحةالصااااااحإن الصااااااَّ
اااد صااااااااااااااههم ،مجعوهم على قراءِ واَااادِ وهاااذا َُر عظيم  ،فااااجتمع مشلهم و َو

الدروُ عرب و احلافل ابل ،نسااااااااااااتلهمه من َراسااااااااااااتنا لتاريخ عهد اخللهاء الراشاااااااااااادين

                                                           
 ( . 49ل ، ص) دراسات في األهواء والفرق والبدع ، ناصر العق (1)
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 . (1)ومواطن القدِو

شاااااركوا به وَل   ،أن  عَبدوه :إنَّ هللا يرضاااااى لكم ثالاثمل »  :)ملسو هيلع هللا ىلص(قال رساااااول هللا
َله هللا صااااااااااااااحوا من و وأن  نا ،َبل هللا مجيعامل وَل  هرَّقواوأن  عتصااااااااااااااموا حب ،شااااااااااااااينامل 
 .(2)«أمركم

وهذا  ،ملسو هيلع هللا ىلص()إنَّ طري  اَلعتصاااااااا  حبَبل هللا أن نلتز  بكتاب هللا وسااااااانَّة رساااااااوله
ين العظيم  :- رَمه هللا - يقول ابن  يميَّة ،األصااااااااال من اكد األصاااااااااول يف هذا الدِ 

وُمَّا  ،يَّة هللا  عاىل به يف كتابهوهو اإلساااااال  ُمَّا عظمت وصااااا :وهذا األصااااال العظيم
ريهم ،عظم ذمُّه ملن  ركه من أهل الكتاب  يف ملسو هيلع هللا ىلص()وُمَّا عظمت به وصاايَّة النَّب   ،ًو

 . (3)وخاصَّة   ،مواطن عامَّة  

 ،بكلِ  ما حيهظ على املسااااااااالمني مجاعتهم )ملسو هيلع هللا ىلص(ولذلك أمر هللا  عاىل ورساااااااااوله
 ر العظيم .وهنيا عن كلِ  ما يعكِ ر صهو هذا األم ،وألهتهم

سااااَبب عد  ب ،و ناَر   ،و قاطع ،و دابر   ،إنَّ ما َصاااال من فرقة بني املساااالمني
هوف ،مراعاِ هذا األصاااااااال وضااااااااوابطه وضااااااااعٌ  يف  ،ُمَّا  ر ب عليه  هرٌُّق يف الصااااااااُّ

ون  ،وأَزاابمل  ،وأصَبحوا شيعامل  ،اَلحتاَ  . (4)كلُّ َزب  دا لديهم فَر

دِ املساااالمني ومقصااااٌد عظيٌم من مقاصااااد  ،ي  واجتماعهم مطلٌب شاااارع ،إنَّ َو
ريعة ؛ بل من أهم أسااااَباب التَّمكني لدين هللا  عاىل لتَّواصااااي وحنن مأمورون اب ،الشااااَّ

                                                           
 ( . 1/82فتنة مقتل عثمان بن عفَّان )  (1)
 ( . 1/83المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (2)
 ( . 26،  1/2مسند أحمد )  (3)
 ( . 22/359مجموع الفتاوى )  (4)
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رب ،ابحل  ِ  وقاَِ احلركا   ،فالبدَّ من  ضاااااااافر ا هَو بني الدُّعاِ ،والتَّواصاااااااي ابلصاااااااَّ
 امل وطلَبة العلم إلصااااااااالح ذا  الَبني إصااااااااالَ ،وبني علماء املساااااااالمني ،اإلسااااااااالميَّة

يخ ،َقيقي امل َل  لهيقي امل  عَبد  ألنَّ أنصااااف احللول  هساااد أكثر ُمَّا  صااالْ . قال الشاااَّ
عديُّ   ،ملساالمنيا جهاَ يقصااد به صااالح :: ا هاَ نوعان- رَمه هللا - الرََّمن السااَّ

ينيَّة ،واَاهبم ،، وأخالقهموإصاااااااااالَهم يف عقا دهم  ،الدُّنيويَّةو  ،ومجيع شاااااااااؤوهنم الدِ 
ٍ ،وقوامه ،وهذا النَّوع هو ا هاَ ،علميَّةويف  ربيتهم ال  ،النَّوع الثَّان وعليه يتأسااااااااااااااَّ

ار :لمنيوهو جهاَ يقصاااااااااااااااد به َفع املعتدين على اإلسااااااااااااااال  واملساااااااااااااا  ،من الكهَّ
ين ،، وامللحااادينواملناااافقني هااااَ ج :ومقااااومتهم . وهاااذا نوعاااان ،ومجيع أعاااداء الااادِ 
ٌَ ابلس ِ  ،واللِ سان ،والربهان ،ابحلجَّة َمان   ،اسب يف كلِ  وقت  الح املنوجها  . (1)و

. (2)ة، وا  ِهاق الكلمةأللهمثَّ أفَر فصالمل بعنوان: ا هاَ املتعلِ   ابملسلمني بقيا  ا
الَّة على وج َدهتم وو  ،وب  عاون املسااااااااالمنيوبعد أن ذكر اَلَي ، واألَاَيث الدَّ

عي يف حتقي  هااذا األصاااااااااااااااال يف أتلقااال لوب ي  ق: فااإنَّ من أعظم ا هاااَ السااااااااااااااَّ
ينيَّةومصاحلهم ال ،واجتماعهم على َينهم ،املسلمني  . (3)والدُّنيويَّة ،دِ 

يد صهِ هم و َو ،أنَّ األخذ ابألسَباب حنو أتلي  قلوب املسلمني :ولذلك نرى
امل يف ، تهموإقامة َول ،إعزاَ املسلمني من أعظم ا هاَ ؛ ألنَّ هذه اخلطِو مهمٌة جد 

م ى صوِر يف مجع ويتجلَّى يف أهب ،فقه اخللهاء الرَّاشدين وهذا من ،وحتكيم شرع رهبِ 
 عثمان رضي هللا عنه لألمَّة على مصح   واَد  .

                                                           
 ( . 307تبصير المؤمنين بفقه النَّصر والتَّمكين ، للصَّالبي ، ص)  (1)
 (.5وجوب التعاون بين المسلمين ، ص) (2)
 المصدر السابق نفسه . (3)
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 لولة يف عهد عثمان رضي هللا عنهمؤسَّسة ا:  الفصل الامس

 أقاليم الدَّولة يف عهد عثمان وسياسته مع الولة:  املبحث األوَّل

 :مكَّة املكرَّمة :أولا 

ة خالد بن العاص بن  ويف عمر بن ا خلطَّاب رضااااااااااااااي هللا عنه وواليه على مكَّ
، وقد أبقاه عثمان رضااااااااااااي هللا عنه فرتمل من الوقت (1)غرِي املخزوميُّ هشااااااااااااا  ابن امل
بة وال  َر أخَبار عن سااااَبب ذلك إضااااافةمل إىل صااااعو  ،مثَّ قا  بعزله ،يصااااعب حتديدها
ليِ  بن ربيعة ة عله بتوليوقد قا  عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه بعد عز  ،حتديد أهمِ  أعماله
، مثَّ قا  عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه بعد ذلك بتولية جمموعة  من األمراء بن عَبد العزَّى

ال ذي   ،منهم عَبد هللا بن عمرو احلضاارميُّ  ،على مكَّة يصااعب حتديد فرتا  وَليتهم
 أنَّ عثمان رضاااي هللا :كما أنَّ النُّصاااوص  ثَبت  ،كان أَد عمَّال عثمان على مكَّة

ة معناا د بعض  ،رَِّ أخرىه قااد أعاااَ خااالااد بن العاااص بن هشااااااااااااااااا  على مكااَّ و ؤكااِ 
و ولية  ،عزله عنه بفقا  علي  رضااااي هللا ،: أنَّ عثمان  ويف وخالٌد على مكةاملصاااااَر

 . (2)ًريه

 بن أنَّ عَباااد هللا :وهاااذه الرِ واياااة على ماااايَبااادو أثَبااات من الرِ واَي  ال يت  اااذكر
 . (3)ة َني قتل عثمان على مكَّ احلضرميِ  هو الوايل

                                                           
 المصدر السابق نفسه . (1)
 ( . 151تجريد أسماء الصَّحابة ، ص)  (2)
 ( . 1/166الوالية على البلدان )  (3)
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م ما وقع يف بعض األمصار  وقد  يَّز  مكَّة يف عهد عثمان ابهلدوء املستمرِ  ًر
 . (1)فتنة  يف أواخر عهد عثمان من

 :املدينة النَّبويَّة :اثنياا 

، مركز اخلالفة وهبا ، عهد عثمان عدُّ املدينة املنوَِّر من أهمِ  املدن اإلساااالميَّة يف
ثرٌي من ويقيم هبا ك ،واألجناَ اإلسااااااااااالميَّة ،وفَو من  تل  األمصاااااااااااروإليها  هد ال

وقد كان  ،وبذلك  كتسب أمهيَّة خاصَّةمل  ،رواألنصا ،شيوخ الصَّحابة من املهاجرين
ار ويتهقَّد أَواهلا ََّتَّ إنَّه كان يسااااااااااأل عن أسااااااااااع ،عثمان حبكم خالفته مقيمامل هبا

وكان عثمان رضي هللا عنه إذا سافر إىل احل ِ   ،(2)وعن أخَبار النَّاُ ، يَّةاملواَ الغذا
حابة على املدينة ََّتَّ يرجع َيد بن   وكثريامل ما كان يسااتخل ،يسااتخل  أَد الصااَّ

 . (3)اثبت رضي هللا عنه

يواٌن لألعطيا  كغريها من األمصاااااااااااااااار ،وكان يف املدينة بيت مال    عترب و  ،َو
الل عصر عثمان سوى ما َدث يف املدينة من أكثر األمصار اإلسالميَّة هدوءامل خ

صاااااااااااار  مه األخرِي من اضاااااااااااطراب األَوال فيها بعد وصاااااااااااول جيوش الهتنة، َو أَيَّ
 . (4)ج بعض كَبار الصَّحابة منهاعثمان، وخرو 

 

                                                           
 ( . 2/27نهاية األرب للنُّويري )  (1)
 ( . 1/167الوالية على البلدان )  (2)
 ( . 962،  3/961تاريخ المدينة )  (3)
 ( . 169،  1/168بلدان ) الوالية على ال (4)
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 :(1)واليمامة ،البحرين :لثاا اث

 ويف عمر بن اخلطاَّاب رضااااااااااااااي هللا عناه وعلى الَبحرين عثماان بن أيب العااص 
نَّ عثمان بن أيب و دلُّ الرِ واَي  على أَ  ،مان عليها فرتمل من الوقتفأقرَّه عث ،الثَّقهيُّ 

 27سااااانة  :العاص كان على وَلية الَبحرين بعد مَبايعة عثمان بثالث سااااانني ؛ أي
أنَّ التعاون  :ويَبدو ،(2)جيش الَبصِر يف بعض الهتوح هاااااا بدليل مشاركته  يشه مع

ويقوى يف  ،أخذ يشاااااااااتدُّ عهد عمر ال ذي بدأ بني وَلية الَبحرين ووَلية الَبصاااااااااِر يف 
 ،على الَبصااااِر (3)َبد هللا بن عامر بن كريز (، خصااااوصااااامل بعد  ولية ) ععهد عثمان

  ،َيث أصاااااااااَبْ عامل الَبحرين أَد القواَ التَّابعني لعَبد هللا بن عامر وايل الَبصاااااااااِر
 - إىل َد   ما - كما أنَّ النُّصااااااااااااااوص التَّارخييَّة  هيد  َبعية وَلية الَبحرين للَبصااااااااااااااِر

 . (4) العمَّال عليها من قَبلهواندماجها معها حبيث أصَبْ ابن عامر يعنيِ  

د أَد الَباَثني هذا التَّعاون يف قوله َم :ويؤكِ  ان ن اخلليهة عثمويف  ان بن عهَّ
وجنوب  ،قاعدمل لهتوح فاُرالَبحرين ابلَبصاااااااااااِر عندما أصاااااااااااَبحت األخرِي  أحلقت
 ،لَبحرينلَبصاااااااِر ابعزََّ هذا صااااااالة اوقد  ،، فصاااااااار وَلهتا اتبعني ألمري الَبصاااااااِرإيران
بن  وعَبد هللا ،كممروان بن احل :وقد ذُكر من وَلِ عثمان على الَبحرين ،(5)ووثَّقها

وقد كان للَبحرين يف  ،(6)مان وعَبد هللا على الَبحرين، وقد  ويف ِ عثسااااااااااااوار العَبديُّ 
ثمان ها عكما كان لوالي  ،أَي  عثمان َوٌر كَبرٌي يف بعث األجناَ لهتوح شااااارق فاُر

                                                           
 المصدر السابق نفسه . (1)
كانت تطلق على المناطق الَّتي تشمل إمارات الخليج العربي ، والجزء الشَّرقي من المملكة العربية السُّعودية  :البحرين (2)

ا اليمامة ، فكانت في بالد نجد .  عدا الكويت . أمَّ
 ( . 1/169والية على البلدان ) ( . وال 159تاريخ خليفة بن خيَّاط ، ص)  (3)
 ( . 5/44الطَّبقات البن سعد )  (4)
 ( . 1/169الوالية على البلدان )  (5)
 ( . 141البحرين في صدر اإلسالم ، عبد الرحمن بن النَّجم ، ص)  (6)
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 . (1)َوٌر كَبرٌي يف  لك الهتوح بن أيب العاص

يمامة وأمَّا ال ،وقد كانت األوضاااااااااااع َاخل الَبحرين مسااااااااااتقرمل ََّتَّ وفاِ عثمان
 ،ىل َد   كَبريوعمان إ ،فقد كانت يف عهد عمر رضي هللا عنه اتبعةمل لوَلية الَبحرين

هد عثمان أمَّا يف ع ،بل إنَّ وايل الَبحرين هو ال ذي كان يَبعث عليها األمراء أَياانمل 
وقد  ،رضااي هللا عنه فال ذي يَبدو أنَّ اليمامة كان عليها وال  من قَبل عثمان مَباشاارمل 

وَر ذكره يف أَداث الهتنة بعد مقتل عثمان مَباشااِر ؛ إذ وصاالته بعض الكتب يف 
 . (2)ِ ُمَّن ًضَبوا ملقتل عثمان لك الهرت 

 :وحضرموت ،اليمن :رابعاا 

َية ( وكان يف طري  ويف عمر رضااااااي هللا عنه قه وعامله على اليمن ) يعلى بن ُمناْ
 ،إىل املاادينااة بناااءمل على طلااب عمر ؛ إذ جاااءه كتاااب من عثمااان خيربه بوفاااِ عمر

 على صاانعاء فاسااتمرَّ  ،واسااتعماله من ِقََبل عثمان على صاانعاء ،وبيعة النَّاُ لعثمان
د هللا بن ربيعة ال ذي وكان على مدينة ا ند عَب ،(3)رضاااااي هللا عنه ،وفاِ عثمانإىل 

 . (4)لة عهد عثمان رضي هللا عنهاستمرَّ واليامل عليها طي

ر ولكنَّ املصاااااااااااااااااَ ،أنَّ هناااك وَلمل اخرين كااانوا على بقيااَّة ماادن اليمن :ويَباادو
ل القول يف كما أنَّ املصاااَر ال  هصاا ِ   ،الرَّ يسااية ركز  على هذين الواليني يف الغالب

كما يقلُّ إيراَها للمراسااااااااااااااال  بني عثمان   ،أَداث اليمن خالل عصاااااااااااااار عثمان

                                                           
 ( . 1/170الوالية على البلدان )  (1)
 المصدر السابق نفسه . (2)
 المصدر السابق نفسه . (3)
 ( . 5/442ريخ الطَّبري ) تا (4)
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وقد اشاااتهر  ،(1)امَّة مرسااالة  لكافة الوَلِووَل ه يف اليمن ساااوى ما ذكره من أوامر ع
وانقياَهم لوَلهتم ؛ يدلُّ على ذلك  ،عن أهل اليمن خالل عصاااااااار عثمان طاعتهم

عاَ ساااااأله  مَّافل ،ما روي من أنَّ عثمان رضاااااي هللا عنه بعث رجالمل ثقهي امل إىل اليمن
 ومن ،(2)أو ابطالمل  ،وا َق امل كانرأيت قومامل ما سااااانلوا أعط :فقال ،عثمان عن أهلها

ة هاااجر  خالل الهتوح يف أَيَّ  عمر بن  املعروف: أنَّ العااديااد من القَبااا اال اليمنيااَّ
 ،أو الشااااا  ،أو مصاااار ،اخلطاب إىل األمصااااار اإلسااااالميَّة ا ديدِ سااااواٌء يف العراق

  اهلجرا كما أنَّ   ،ال  اليمن، وأهلها هبذه األمصار كانت مستمِروابلتَّايل فإنَّ ص
ي   من اليمن إىل بقيَّة األمصاااااار -  ،ثمانال  توقَّ  طيلة عهد ع - ولو بشاااااكل فَر

ُ  من يهَو اليمن َورامل خطريامل يف أَداث الهتنة ال يت قامت أواخر  َيث جند ألان
 يف على رأُ هؤَلء الوالغنيو  ،واساااتشاااهد فيها عثمان رضاااي هللا عنه ،عهد عثمان

ن عدٌَ من  عنه  رك اليمالهتنة )عَبد هللا بن سااااااااااَبأ(، وبعد مقتل عثمان رضااااااااااي هللا
ة، يَ ، وقدموا إىل احلجاَ للمشاركة فيما جيري من أَداث، ومنهم يعلى بن ُمناْ وَلهتا

 .(3)وعَبد هللا بن ربيعة

 :ولية الشَّام :خامساا 

عاوية رضااااااااااااااي هللا عنه واليامل على معظم َينما جاء عثمان إىل اخلالفة كان م
  ،لى وَلَيهتمكماااا أقرَّ بعض الوَلِ اَلخرين ع  ،( 4)فاااأقرَّه عثماااان عليهاااا ،ا الشاااااااااااااااااَّ 
ريها من الوَلَي  ،، ومصر، والَبحرينكاليمن ُضمَّت و  ،وقد  طوَّر  األَداث ،ًو

                                                           
 ( . 179تاريخ خليفة بن خيَّاط ، ص)  (1)
 ( . 1/171الوالية على البلدان )  (2)
ِّ ، لحسن سليمان ، ص)  (3) ياسي في العصر اإلسالمي   ( . 79تاريخ اليمن الس ِّ
 ( . 5/442تاريخ الطَّبري )  (4)
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 ،شَّا لإىل معاوية بعض املناط  األخرى ََّتَّ أصَبْ معاوية هو الوايل املطل  لَبالَ ا
ن وَلٌِ  بداية خالفة عثماوقد كان يف ،وأشدَّهم نهوذامل  ،بل أصَبْ أقوى وَلِ عثمان

 وينافٍ معاوية بن ،وكان على َمص ،عمري بن سااااااااعد  األنصاااااااااريُّ  :؛ منهماخرون
أيب ساااااهيان يف املكانة لدى عثمان رضاااااي هللا عنه إَل أن عمريامل مر  مرضاااااامل أعياه 

وضاام وَليته  ،اهفأعه ،لب من اخلليهة عثمان أن يعهيهفط ،عن القيا  أبعَباء الوَلية
َاَ نهوذ معاوية ،إىل معاوية بن أيب سااااااااااااااهيان ويل  فامتدَّ إىل َمص ال يت ،وبذلك 

وكان  ،علقمة بن حمَركما  ويف   ،(1)الرَمن بن خالد بن الوليدعليها من قَبله عَبد 
 ،ان رضااي هللا عنهي، فضاامَّ عثمان وَليته إىل وَلية معاوية بن أيب سااهعلى فلسااطني

ا  ملعاوية بعد سااااااانتني من خالفة عثمان رضاااااااي هللا عنه وأصاااااااَبْ  ،فاجتمعت الشاااااااَّ
نوا  الَباقية من خالفة عثمان ََّتَّ  ويف عثمان هو و  الوايل املطل  فيها طيلة الساااااااااااااَّ

 . (2)عليها كما هو معروفٌ 

ا  ملينةمل ابألَداث ا  من كانت الشااااااااَّ   ،وقد كانت فرِت وَلية معاوية على الشااااااااَّ
ا  يف َاخلها قد اساااااااتقرَّ  أوضااااااااعها ،أهم مناط  ا هاَ ا وسااااااااَه ،ومع أنَّ الشاااااااَّ

 إَل أنَّ الشااااااااااااا  كانت متامخةمل  ،وقلَّت حماوَل  الرُّو  إاثِر القالقل فيها ،اإلسااااااااااااال 
ااامل أمااا  معاااويااة للجهاااَ يف  لااك النَّواَيرُّو ألر  ال  ،، وابلتااَّايل كااان اجملااال مهتَو

 ا فيما مضى .وقد حتدَّثنا عنه

ياساااااااايُّ يف الدَّولة اإلسااااااااالميَّة أواخر خالفة عثمان  ،وقد كان ملعاوية ثقله السااااااااِ 
ني بدأ  َ ،رضي هللا عنه ؛ إذ كان ضمن الوَلِ ال ذين مجعهم عثمان ليستشريهم

                                                           
 ( . 155تاريخ خليفة بن خيَّاط ، ص)  (1)
 ( . 5/442بري ) تاريخ الطَّ  (2)
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ٌة يف هذا اَلجت  ،مالمْ الهتنة  لوح يف األف  وجَّهها  ،اعمكما ظهر  له اراٌء خاصااَّ
 يأي احلديث عنها ِبذن هللا  عاىل .، وس(1)إىل عثمان

 :أرمينية :سادساا 

رضاااي  ،بدأ  ا يوش اإلساااالميَّة ابلتوجُّه إىل أرمينية ألوَّل مرَِّ يف عهد عثمان
ا  ،هللا عنه وهي  - َيث  وجَّه أوَّل جيش إساااالمي   إىل  لك املنطقة من بالَ الشاااَّ

ه ََبيب بن مسااااااااالمة الهه - من أقرب الوَلَي  إليها   انية وقوامه َوايل ،ريُّ يقَو
إَل أنَّه  ،واساااااااااتطاع هذا ا يش أن يهتْ العديد من املواقع يف أرمينية ،اَلف مقا ل

ٍَّ ابخلطر نتيجة َمُّع َشاااااااااااَو من الرُّو  ملسااااااااااااعدِ األرمن يف َروهبم ضااااااااااادَّ  أَ
املساااالمني، فطلب املساااااعدِ من اخلليهة ال ذي أمر بتساااايري جيش  من الكوفة قوامه 

ه ساااا ،ف رجل   قريَبامل سااااتة اَل ، وقد َدث نزاٌع بعد (2)لمان بن ربيعة الَباهليُّ ويقَو
فقا   ،وق  اخلليهة عثمان عليه ،وسااااالمان بن ربيعة ،ذلك بني ََبيب بن مسااااالمة

أنَّ ساالمان بن ربيعة  وىلَّ  :ويَبدو ،(3)لَّ املشااكلة ال يت بينهماَو ،ابلكتابة إىل القو 
َّل  ،(4)عثمان ِبمر ه على أرمينيةإليه  قياَِ ا يوش اإلسااااااااااااااالميَّة َيث كتب مثَّ  و

 ََّتَّ وقعت معركةٌ  ،ومنتصرامل  ،فاحتامل  (5)ينية مثَّ بالَ ) اخلزر (سلمان بن ربيعة يف أرم
نة وقوامه ثال  ،وجيش ملك اخلزر ،وقوامه عشااااااااِر اَلف رجل   ،َاميٌة بني جيشااااااااه

ه .ومجيع جن ،فقتل سلمان - كما  قول الرِ واَي   - أل  رجل    َو

                                                           
 ( . 5/443المصدر السابق نفسه )  (1)
 ( . 1/176الوالية على البلدان )  (2)
 ( . 6/131الطَّبقات )  (3)
 ( . 326الخراج وصناعة الكتابة ، قدامة بن جعفر ، ص)  (4)
 ( . 2/112الفتوح ، ابن أعثم )  (5)
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وقد كتب عثمان رضااي هللا عنه إىل ََبيب بن مساالمة أن يسااري مرَِّ أخرى إىل 
ه  يشااااه ََّ ثَبَّت أقدا  املساااالمني و  ،وقا  بهتْ املواقع مرَِّ بعد أخرى ،بالَ أرمينية فا

مثَّ رأى عثمان رضاااااااااي هللا عنه أن  ،(1)املعاهدا  مع أهل الَبالَ وعقد بعض ،فيها
هاااه إىل ثغور ا زيِر على أرمينياااة  وعنيَّ مكااااناااه ،وقااادر اااه عليهاااا ،؛ خلرب اااه هباااا يوجِ 

و   حنَيث قا  بعدَِّ ًزوا ،َذيهة بن اليمان ابإلضااااااااااااااافة لوَليته على أذربيجان
عثمان، ووىلَّ على أرمينية  وبعدما يقرب من ساااااااااااااانة عزله ،(2)بالَ اخلزر من أرمينية

ى أذربيجان يف لها، وعاملغرِي بن شااااااعَبة رضااااااي هللا عنه، ََّتَّ  ويف عثمان وهو علي
، و عدُّ هذه الوَلية إضااااااااااااافةمل جديدمل أضااااااااااااافها عثمان إىل الدَّولة (3)الوقت نهسااااااااااااه

، ااإلساااااااااالميَّة، وال  كن فتحت قَبله، وقد لقي املسااااااااالمون عناءمل شاااااااااديدامل يف فتحه
 .(4)و نظيمها، وضَب؛ أمورها

 :ولية مصر :سابعاا 

و بن العااااص الااا ذي كاااان وايل مصاااااااااااااار يف خالفاااة عمر بن اخلطاااَّاب هو عمر 
 وقد أقرَّه عثمان ،و ويف عمر وهو وال  عليها ،(5)يقرب من أربع سنوا َكمها ما 

ان يف باداياة خالفتاه لهرِت من الوقات بعض  وكاان يسااااااااااااااااعاده يف عملاه يف ،بن عهاَّ
رح نواَي مصاار ال ذي كان مصاااََبامل لعمرو بن العاص منذ  ،(6)عَبد هللا بن أيب السااَّ

ه يف فلسطني  ،(7)وح مصرواشرتك معه يف فت ،َيث كان من ضمن قوَّاَه أَي  فتَو
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أنَّ عمرو بن العاص  :ويَبدو ،(1)ى بعض صعيد مصر بعد فتحهاوقد عيَّنه عمر عل
رح َدث بينهما خالٌف يف وجها  النَّظر فوفد  ،وعَبد هللا بن ساااااااعد بن أيب الساااااااَّ

د هللا بن َبوطلب منه عزل ع ،عمرو بن العاص على عثمان بعد مَبايعته ابخلالفة
ابن  أنَّ عمر هو ال ذي وىلَّ  :وذكر له ،فرفض عثمان ذلك ،سعد عن وَلية الصَّعيد

رح أصاااااارَّ عثمان و  ،فأصاااااارَّ عمٌرو على عزله ،وأنه ال أي  دا يوجب العزل ،أيب السااااااَّ
ثمان أنَّ من رأى ع - ونتيجة إلصرار كل   من الطَّرفني على رأيه ،على عد  موافقته
ا ما َدث ، وهذانهو عن مصر و ولية عَبد هللا بن أيب السَّرح مكاألصلْ عزل عمر 

الء واَلساااااااااااااتي ،ويف هذه الظُّروف قا  الرُّو  ابإلًاِر على اإلساااااااااااااكندرية ،(2)ابلهعل
على  فرأى أمري املؤمنني  عيني عمرو ،وقتلوا مجيع من فيها من املساااااااااااااالمني ،عليها

 ذلك ومَّ  ،لرُّو جيش اوالقضاااااء على  ،جيوش مصاااار لهتْ اإلسااااكندرية من جديد  
ا وقد فصَّ  (3)فعالمل   .لت أَداثه يف َديثي عن الهتَو

رهبا ،مثَّ إن عثمان أراَ أن يعيد عمرامل على وَلية أجناَ مصاااااااااااااار عل وأن جي ،َو
ن و كاَ األخَبار  ندر ع ،إَل أنَّ عمرامل رفض ذلك ،عَبد هللا بن سااااااااااعد على اخلراج

 عنه سااااوى ما وَر من َوره يف وَلية عمرو يف مصاااار خالل عهد عثمان رضااااي هللا
هم عن اإلساكندريَّة و ثَبيت األمن يف أحناء مصار ،ساواءٌ يف رَِ  الرُّو  ،ا هاَ  ،وطَر

، (4)يف الرَّأي ر و خالفا ٌ أو يف قضاااااااااَي اخلراج ال يت َار  فيها بني عثمان وبني َعمْ 
لى ة عية اإلسااااااكندريَّ أو عن وَل ،وبعد عزل عمرو بن العاص عن مصاااااار مرَّمل أخرى

ه عثمان رضاااااي هللا عنه من وَليته على األجناَ أرجْ اَلراء ، وبعد رفضاااااه ما اقرَت
                                                           

 بق نفسه .المصدر السا (1)
 ( . 173( . وفتوح مصر وأخبارها ، ص)  33والة مصر للكندي ، ص)  (2)
 ( . 1/178الوالية على البلدان )  (3)
 ( . 179،  1/178المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (4)
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رح على اخلراج رح مرَِّ أ ،ووَلية ابن أيب الساااااااااَّ خرى أقرَّ عثمان عَبد هللا بن أيب الساااااااااَّ
 ،اَهاواملدير الهعلي لوَلية مصاار أبجن ،وأصااَبْ هو الوايل الرَّمسي ملصاار ،على مصاار

 . (1)ؤوهناوخراجها، و تل  ش

الهتنة  إىل أن  كَّن مثريو ،وقد كانت وَلية مصاااار يف أول أمرها هاَ ةمل مسااااتقرَّمل 
هلم  فكاان ،وإاثِر الناَّاُ فيهاا ،من أمثاال عَباد هللا بن سااااااااااااااَباأ من الوصااااااااااااااول إليهاا

وساااايأي ِبذن هللا  عاىل  ،(2)ان رضااااي هللا عنهوللمتأث ِرين هبم َوٌر كَبرٌي يف مقتل عثم
  هصيل ذلك .

 :ولية البصرة :مناا اث

 ه على الَبصااااااااِر أبو موسااااااااىاسااااااااتشااااااااهد عمر بن اخلطَّاب رضااااااااي هللا عنه ووالي
، وكان اجملتمع الَبصاااري يف  لك الهرِت قد بدأ يشاااهد  غريا  أسااااساااية يف األشاااعريُّ 

كَّانيَّة واَلجتماعيَّة َيث أصاااااااااااَبحت الَبصاااااااااااِر من أكرب املعساااااااااااكرا   ،بنيته الساااااااااااُّ
وقااا  جناادهااا بهتْ الكثري من  ،لعااديااد من القَبااا االاإلسااااااااااااااالميااَّة، إذ هاااجر إليهااا ا

، وقد انشاغل النَّاُ (3)ةمل يف بداية عهد عثمانوابلتَّايل اكتساَبت أمهِ يَّةمل خاصاَّ  ،املواقع
  َ ة إضااااااااااافةمل إىل األمور العامَّة من جها ريه ،أبمورهم اخلاصااااااااااَّ  الوَلية وابلتَّايل فإنَّ  ،ًو

ة ليساااااااااااااااتعلى مثل هذه املنطقة، وكذلك ما يتََّبعها   من أقاليم أخرى  عترب مهمَّ
ةمل ِبَاِر أَوال  لك الوَلية، ولعلَّ عمر بن اخلطَّاب  ، و تطلَّب َرايةمل خاصاااَّ ابليسااارِي

                                                           
 ( . 217( . وفتوح البلدان ، ص)  1/179الوالية على البلدان )  (1)
 ( . 1/179الوالية على البلدان )  (2)

 
 ( . 1/186المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (3)
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ة على إَاِر  لك الوَلية ٍُّ دقدِر أيب موساااى اخلاصاااَّ َيث  ،رضاااي هللا عنه كان حي
بعد  عده أربع سااااااااااانوا أوصاااااااااااى اخلليهة بعده أن يرتك أاب موساااااااااااى يف الوَلية من ب

 .(1)وفا ه

  َ ها َور أهل وكهاح بَر في ،وقد كانت فرِت وَلية أيب موساااى للَبصاااِر فرِت جها
كما بَر فيها أبو موساااااااى رضاااااااي هللا عنه بهتْ العديد من املواقع يف بالَ   ،الَبصاااااااِر
ة سااااااابقامل  ،فاُر وال يت َاول  ،إضااااااافة إىل  ثَبيته ألقدا  املساااااالمني يف املواقع املهتَو

ى فقا  أبو موساااااااااااااا ،هللا عنهوفاِ عمر بن اخلطَّاب رضااااااااااااااي  أهلها اَلنتقا  بعد
وابإلضااااااااافة إىل َور أيب موسااااااااى يف  ،(2)اإلسااااااااال  يف  لك الرُّبوع ، و ثَبيتبغزوهم

هر القنوا  ،الهتوح فإنَّه قا  بدور  مهم   يف  نظيم الرَّي ِ  هنار يف الَبصااااِر أثناء واأل ،َو
َمن اخلليهة عثمان ِ   ،وَليته  صِر اعتمد  لب مياه الشرب إىل الَبوقد قا  حبهر قنا

إَل أنَّ  ،كما بدأ يف مشااااااريع حلهر قنوا   أخرى  ،عليها النَّاُ بعد ذلك يف شااااارهبم
 ،(4)َبد هللا بن عامر ِب امها، فقا  خليهته ع(3)الوَلية َال َون إ امهاعزله عن 

ها   29 إذ قا  عثمان بعزله سااااانة ،وال  ساااااتمرَّ وَلية أيب موساااااى على الَبصاااااِر طويالمل 
 . (5)عَبد هللا بن عامر بن كريزوعنيَّ مكانه  - كما  رجِ ْ معظم الرِ واَي 

نَّ هناك أ :نسااتخلص منها ،ويوَر املؤر ِخون عدَِّ رواَي   َول عزل أيب موسااى
وقد قِدمت  ،اخُتل  يف سااااَبَبها ،مشااااكلةمل قامت بني أيب موسااااى وبني جند الَبصااااِر

ما كل  :ضاااه على عزل أيب موساااى قا لني لهجمموعٌة من أهل الَبصاااِر إىل عثمان حتر ِ 
                                                           

 ( . 141التَّنظيمات االجتماعيَّة واالقتصاديَّة في البصرة ، صالح العلي ، ص)  (1)
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 ( . 1/187الوالية على البلدان )  (3)
 المصدر السابق نفسه . (4)
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الوا يف كلِ  من حتَبُّون ؟ فق :قال عثمان ،ما نعلم حنبُّ أن  سااااألنا عنه فأبدلنا سااااواه
فعزل عثمان أاب  ،(1)أن يويلِ  عليهم قرشااااي امل  وطلب قوٌ  من عثمان ،أَد عوٌ  عنه

وساااعة  ،ى موساااوهنا  تجلَّى لنا َكمة أيب ،ووىلَّ مكانه عَبد هللا بن عامر ،موساااى
 ،وأنَّه ال يكن حيرص على الوَلية كما يظنُّ الَبعض ،وطاعته ألمر اخلليهة ،صاااااااااااااادره

أثو على عَبد هللا ، و صعد املنرب ،هللا بن عامر مكانهو ولية عَبد  ،فحينما بلغه عزله
وكان ُمَّا مدَه به أبو موسااااااى  - ساااااانة 25وكان شااااااااب مل صااااااغريامل عمره  - بن عامر

يض عليكم يه ،وا دَّا  يف قريش   ،واخلاَل  ،ٌ  كرمُي العمَّا قد جاءكم ًال :قوله
 . (2)املال فيضامل 

عَبة ال يت  رُّ هبا وَلية  لقد اسااااتطاع عثمان رضااااي هللا عنه يف  لك الظُّروف الصااااَّ
ََّد  ،الَبصِر أن يعنيِ  قا دامل جديدامل يستجيب له األجناَ صهوفهم أما   وابلتَّايل  و

هذا العزل  كرمٌي أليب موسااااااى من أن يهان من قَبل بعض  فضااااااالمل عن أنَّ  ،األعداء
اء  ،هم كراهيتهوأفكار املتمر َِين املنحرفة ُمَّن َملوا يف نهوس ،العوا ِ  ُمَّن أتثَّروا ابلغًو

وقد كانت وَلية الَبصاااااااِر  رُّ بظروف  صاااااااعَبة  َينما  ،(3)والتهُّوا عليه ،شاااااااهري بهوالتَّ 
ِ ان رضااااااااي هللا عنه إىل إجراء  غيري أساااااااااسااااااااي   يف إَار ُمَّا َفع عثم ، وىلَّ ابن عامر

الوَلية ؛ إذ إنَّه ضاااااااااامَّ أجناَ الَبحرين وعمان إىل ابن عامر يف الَبصااااااااااِر ََّتَّ يعطيه 
 .َي  ال يت  واجهه يف  لك الهرِتسلطةمل أقوى للوقوف أما  التَّحد ِ 

نَّه أثَّر من ا أكم  ،ونهوذه ،وقد كان هلذا الدَّم  أثره الكَبري على قوَِّ ابن عامر  
َيث أصااااااَبحت إَدى العواصاااااام اإلسااااااالميَّة  ،انَية  أخرى على الَبصااااااِر نهسااااااها

                                                           
 ( . 5/264تاريخ الطَّبري )  (1)
 المصدر السابق نفسه . (2)
 ( . 3/19( . وسير أعالم النُّبالء )  5/266المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (3)
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َاَ  هجِر القَبا ،املسااااااااااااااتقرَِّ َاَ  أعَباء (1) ل إليها أكثر من ذي قَبلو ، وابلتَّايل 
يوان ، املاليَّةو  ،ةاإلَاريَّ  :أو يف  نظيم  تل  شااااااااااااااؤون الوَلية ،الوَلية سااااااااااااااواٌء يف الدِ 

ريها ،واألمنيَّة  .ًو

وَلبن عامر  نهسااااااااه فتوٌح عظيمٌة بدأ   ،وأجناَها ،وقد كانت لوَلية الَبصااااااااِر
. وقد (2)عنه منني عثمان رضاااي هللاوانتهت قَبيل مقتل أمري املؤ  ،بعد وَليته مَباشااارمل 

ا  عثمان رضي هللا عنه ت الَبصِر أَيَّ  وقد اكتسَب ،مَّ بياهنا عند َديثنا عن فتَو
ني الوَلَي  اإلساااااالميَّة لهتت نظر اخلليهة عثمان رضاااااي ابن عامر مكانةمل خاصاااااةمل ب
ها ركزامل إَارَي مل مفأصااااااااااااااَبحت  ،و وسااااااااااااااعها يف  تل  اجملاَل  ،هللا عنه نتيجة فتَو

وكان ابن عامر مساااااؤوَلمل عن  ،، و دار منها العديد من املناط  اإلساااااالميَّة(3)مرموقامل 
َيع األمراء يف  تل  املناط  التَّابعة لوَليته اب  ِ   ،مع اخلليهة عثمان هاق  مسااااااااااااااَب    و

َيع األمراء وقد قا  ابن عامر ب ،وابلتَّايل كانت مساااؤوليَّا ه عظيمةمل  ،رضاااي هللا عنه تو
 ،واألمراء ،على املناط  التَّابعة له دجرََّ أن  وىلَّ اإلماِر َيث اختار بعض القوَّاَ

 ،راساااان، وخساااتانوساااج ،والَبحرين ،ُعمان :هاومن أمه ِ  ،وعيَّنهم على  لك املناط 
، وكان (4)، ومناط  شااااااساااااعة   تلهةمل دا يف هذه املناط  من مدن   ،واألهواَ ،وفاُر

  ،لكوالعمَّال من وقت  َلخر  َبعامل للمصلحة يف ذ ،جُيري  نقُّال   بني هؤَلء األمراء
َاَ َ مه بَبيت ماهلا ؛ ال ذي  مهكما اشااااااااااااااتهر  الَبصااااااااااااااِر يف أَيَّ وكثر   ،خله يف أَيَّ

َيَ بن أيب ساااااااهيان، مصاااااااروفا ه وقد   ،وكان املساااااااؤول عن بيت املال يف أَيَّ  عمر 

                                                           
 ( . 1/189الوالية على البلدان )  (1)
 ( . 141التنظيمات االجتماعيَّة واالقتصاديَّة في البصرة ، ص)  (2)
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، ويف (1)ريها نيابةمل عن ابن عامرًو ،كان يلي بعض املشااااااااااااااااريع من َهر  لألهنار
يها ألهاد عربيٌَّة وعل ،وَلية ابن عامر ضاااااااربت الدَّراهم يف أحناء فاُر التَّابعة لوَليته

 . (2)ها 35ها ََّت  30ِ من سنة يف الهرت 

م م ،وقد كان ابن عامر حمَبوابمل ألهل الَبصااااااااِر عمومامل منذ قدومه إليها ا أثري وًر
 .(3)أهل الَبصِر  سَّكوا به إَل أنَّ  ،ألنَّه قريٌب له ،َوله من أنَّ عثمان وَله

أن وَلية الَبصااااااِر يف عهد عثمان احنصاااااار  بني  :ومن خالل هذا العر   َبنيَّ 
َوره  ولقد كان لكال الواليني ،هللا بن عامروعَبد  ،رجلني مها أبو موسااااى األشااااعريُّ 

 .(4)وما يتَبعها ،مور الَبصِرالرَّ يسيُّ يف ضَب؛ أ

 :ولية الكوفة :اتسعاا 

ي هللا فة املغرِي بن شاااااااعَبة رضاااااااكان على وَلية الكوفة َني بويع عثمان ابخلال
وقد قا  عثمان رضاااااااي  ،(5)اخر عهد عمر رضاااااااي هللا عنه، وكان قد  وىلَّ يف أو عنه
، عنه مكانه ن أيب وقَّاص رضاااااي هللا عنه بعزل املغرِي عن الكوفة و عيني ساااااعد بهللا

أوصااااى  َيث ،أنَّه كان بوصااااية من عمر رضااااي هللا عنه :وقد ذكر يف سااااَبب العزل
اخلليهة من بعده أن يساااااااااتعمل ساااااااااعدامل ؛ نظرامل ألنَّ عمر عزله عن الكوفة يف أواخر 

أن  اخلليهة بعدي وأوصااااااااااااااي ، خيانة  وَل ،إن ِ ال أعزله عن سااااااااااااااوء   :وقال ،خالفته

                                                           
 ( . 19/433نهاية األرب )  (1)
 ( . 1/194الوالية على البلدان )  (2)
 ( . 14الدَّراهم اإلسالمية ، وداد علي القزاز ، ص)  (3)
 ( . 1/194الوالية على البلدان )  (4)
 ( . 1/195المصدر السَّابق نفسه )  (5)
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كامل بني وكان قرار التَّعيني مشاارت  ، وىلَّ سااعد بن أيب وقاص على الكوفة ،(1)يسااتعمله
وابن مسعَو  ،سعٌد على الصَّالِ وا ند ،وعَبد هللا بن مسعَو ،سعد بن أيب وقَّاص

 ،ةوقد كان ساااااعد بن أيب وقَّاص صااااااَب خربِ  يف وَلية الكوف ،(2)على بيت املال
ساا ،وثغورها ،وله معرفٌة اتمٌَّة أبمورها وسااكَّاهنا ها يف وأجناَها ؛ نظرامل ألنَّه كان مؤسااِ 

ه وليهاااا عااادَِّ ساااااااااااااانوا   ،عهاااد عمر اُ ،كماااا أناااَّ وأعلمهم  ،هباااا فكاااان أخرب الناااَّ
 .(3)أبَواهلا

ومن األعمال ال يت قا  هبا ساااااعٌد أثناء وَليته يف عهد عثمان على الكوفة قيامه 
وضااااااَبطها ساااااانة  ،ورهاأمومنها ) الرَّيُّ ( و ر يب  ،الثُّغور التَّابعة للكوفة بزَيِر بعض

ال ا دَ يف ) مهذان ( وما والعمَّ  ،وكذلك قيامه بتعيني بعض األمراء ،(4)هاااااااااااااااااا25
، وال  طل فرِت وَلية سااااااااااعد بن أيب وقَّاص على الكوفة ؛ إذ َدث بينه وبني َوهلا

نه سااعد فاقرت  م ،سااعَو على بيت املالوكان ابن م ،عَبد هللا بن مسااعَو خالفٌ 
وال يكن عند ساااااااعد  ما يسااااااادُّ به ذلك  ،فجاء األجل ،شاااااااينامل من األموال إىل أجل  

 ،كال فاشاااااااااتدَّا يف ال ،لك القر فجاءه ابن مساااااااااعَو يطالَبه بتساااااااااديد ذ ،القر 
ت عقوبة فكان ،وإبقاء ابن مسعوَ   ،فقرَّر عثمان عزل سعد ،واجتمع َوهلما الناُ

 .(5)العمل كما يقوَللطَّربي وعقوبة ابن مسعَو اإلقرار يف ،زلسعد الع

حابيني ة  دلُّنا على  ورُّع كال الصاااااااَّ عد  إىل و دلُّ على َاجة سااااااا ،وهذه القصاااااااَّ
  ،اضطر إىل اَلقرتا  من بيت املال - لذلك - وأنَّه ،وعد  وجَو ما يكهيه ،املال

                                                           
 ( . 5/239تاريخ الطَّبري )  (1)
 المصدر السابق نفسه . (2)
 ( . 1/196( . والوالية على البلدان )  5/250تاريخ الطَّبري )  (3)
 ( . 1/196( . والوالية على البلدان )  105عثمان بن عفَّان لصادق عرجون ، ص)  (4)
 ( . 1/197الوالية على البلدان )  (5)



351 
 

عنااه يف َهظ أموال كمااا  اادلُّ على اجتهاااَ عَبااد هللا بن مسااااااااااااااعَو رضااااااااااااااي هللا 
اَ القر  من سااعد  وايل الكوفة ،املساالمني اكمها ،وإصااراره على اساارَت كانت و  ،َو

وبعد عزل ساااعد وىلَّ عثمان على الكوفة  ،(1)وشاااهرامل  ،على الكوفة سااانةمل وَلية ساااعد  
الوليااد بن عقَبااة بن أيب معي؛ الاا ذي كااان قَباال  عيينااه على الكوفااة قااد عماال قااا اادامل 

ن يش من جيوش أيب بك  .(2)مل لعمر على عرب ا زيِرمثَّ ع ،ر يف األَر

ويف أواخر خالفاااة عمر، وأوا ااال خالفاااة عثماااان كاااان الولياااد أَاااد قوَّاَ أجنااااَ 
فكااان قَباال  ،(3)ناااَالكوفااة، وقااا  اب هاااَ يف العااديااد من املواقع قااا اادامل لتلااك األج

ل  توثغورهااا و  ،وأجناااَهااا ، عيينااه على وَليااة الكوفااة صااااااااااااااااَااب خربِ  ابلكوفااة
وكعاَِ اخللهاء الراشدين يف  هضيل أصحاب اخلرِب يف املنطقة على ًريهم  ،شؤوهنا

فقاد وقع اختياار عثماان رضااااااااااااااي هللا عناه على  ،عناد احلااجاة إىل  عيني وَلِ  جادَ
 عنااه وكثرٌي ُمَّن كتَبوا عن  عيني عثمااان رضااااااااااااااي هللا ،الوليااد بن عقَبااة لوَليااة الكوفااة
ا  عثمان يف هذا التعي أو ،للوليد سااااااااااااااواءٌ من املتقدِ مني  ،نيمن املتأخِ رين َاولوا اهتِ 

وهذا  ،(4)اه ألمِ ه الوليد بن عقَبةإنَّ عثمان اساااااااااتعمل على الكوفة أخ :فهم يقولون
، ويف بداية وَلية الوليد كان يشااااارتك معه (5)رضاااااي هللا عنهفيه ًمٌز مَباشاااااٌر لعثمان 
ني ؛ إَل أنَّ خالفامل َدث بَيث كان واليامل على بيت املال ،عَبد هللا ابن مسااااااااااااااعوَ  

لنِ زاع إىل عثمان ورفع ا ،على أمر  يتعلَّ  أبموال الدَّولة ،وعَبد هللا بن مسااعوَ   ،الوليد
يد الوَلية ،ليهصل فيما يراهُ  وبيت  ،فرأى عثمان رضي هللا عنه أنَّ من املصلحة  َو

                                                           
 ( . 5/251تاريخ الطَّبري )  (1)
 ( . 5/250المصدر السابق نفسه )  (2)
 ( . 5/251المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (3)
 ( . 1/198الوالية على البلدان )  (4)
 المصدر السابق نفسه . (5)
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امَّة حة العلأنَّ املصاااااااااااا :وقد اعتقد ،وعزل عَبد هللا بن مسااااااااااااعوَ   ،املال يف يد الوليد
 . (1) قتضي ذلك الضَّمَّ 

 ،(2)اره اببٌ ليٍ على َ ،هلهاوقد بقي الوليد بن عقَبة يف الكوفة حمَبوابمل من أ
لقاِ ا  املويقو  ابلواجَب ،يساااااااااتقَبل الناُ يف  تل  األوقا  ؛ ليحلَّ مشاااااااااكالهتم

، إىل أن وقعااات بعض احلواَث يف الكوفاااة أوجاااد  بعض احلااااقااادين علياااه علياااه
َ  يف قضااااااااايَّة ابن احليسااااااااامان اخلزاعيِ  ؛ ال ذي قتله جمموعٌة من بساااااااااَبب موقه ه احلا
فأقا  الوليد بن عقَبة أبمر  من عثمان رضااي هللا عنه َدَّ القصاااص  ،شااَباب الكوفة

 ،أخااذ أولياااء هؤَلء اجملرمني :ومنااذ  لااك احلاااَثااة ،على هؤَلء الشااااااااااااااَباااب املعتاادين
ا عا  على الوليد بن ع تصااااااايَّدوا وحياولون جاهدين أن ي ،قَبةوأقارهبم يروِ جون الشاااااااَّ
ضيَّة  واستطاع أولنك املو ورون  لهي  ق ،أخطاء الوليد ما استطاعوا إىل ذلك سَبيالمل 

وعزله عن وَلية  ،ال يت سَبََّبت إقامة احلد عليه ،وهي َعوى شربه اخلمر ،ضدَّ الوليد
قَبة يد بن عوساااايأي  هصاااايل قضاااايَّة شاااارب الول ،(3)وهذا ما أراَه املتامرون ،الكوفة

 للخمر عند َديثنا عن وَلِ عثمان رضي هللا عنه ِبذن هللا  عاىل .

َبد هللا من ع :وبعد عزل الوليد أرساااااااااااااال عثمان إىل أهل الكوفة كتاابمل جاء فيه
كم فإن ِ اسااااااااااااااتعملت علي :أمَّا بعد ،سااااااااااااااال ٌ  ،عثمان أمري املؤمنني إىل أهل الكوفة

هله، امت طريقته، وكان من صاااااااااااااحلي أالوليد بن عقَبة ََّتَّ  ولت منعته، واسااااااااااااتق
لَبتكم  ،وك  عنكم شااااااارَّه ،فلمَّا بدا لكم خريهُ  ،وال أوصاااااااكم به ،وأوصااااااايته بكم ًو

يكم ساااااااعيد بن لوقد بعثت ع ،وبه ،وهللا أعلم بكم ،عالنيته؛ طعنتم به يف سااااااارير ه
                                                           

 ( . 1/94انظر االتهامات الَّتي ألقاها طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى )  (1)
 ( . 108ص) عثمان بن عفَّان ، لصادق عرجون ،  (2)
 ( . 5/251تاريخ الطَّبري )  (3)
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 . (1)العاص أمريامل 

 وكانت شااااااااااااااكاية أهل الكوفة للوليد وعزله َلقةمل يف ساااااااااااااالساااااااااااااالة  طويلة من
، وقد ًضب الكثري من (2)بعض أهل الكوفة ألمرا هموالعزل من ِقََبِل  ،الشكاَي 

وبعد عزل عثمان رضاااااااااي هللا عنه للوليد عن وَلية الكوفة  ،أهل الكوفة لعزل الوليد
ه إىل  ،هااااااااااااااااا ال ذي كان مقيمامل يف املدينة 30عنيَّ بعده ساااعيد بن العاص سااانة  ََّ فا

 ،فة ال ذين قدموا على عثمان يف شااااااااااااااكاية الوليدورافقه وفٌد من أهل الكو  ،الكوفة
ريه ،فيهم األشاااااااارت النَّخعيُّ وكان   ،املنربصااااااااعد  ،، فلمَّا وصاااااااال سااااااااعيد الكوفة(3)ًو

! ولكينِ  ال أجد  وإن ِ لكارهٌ  ،وهللا لقد بعثت إليكم :، مث قالوأثو عليه ،فحمد هللا
امل ؛ إذ أمر  أن أأ ر ألضاااااربنَّ  وهللا ،وعينيها ،مهاأَل إنَّ الهتنة قد أطلعت خط ،بُد 
 .(4)ن املنربو  . مثَّ نزل عوإن ِ الرَّا د نهسي الي ،أو  عييين ،وجهها ََّتَّ أقمعها

وإرهاصاااهتا ال يت  ،ومن خالل هذه اخلطَبة يتَبنيَّ لنا معرفة سااعيد بَبداَي  الهتنة
ضااااء مه على القوعز  ،وهتديده ألصاااحاب الهتنة ،بدأ   ظهر يف الكوفة قَبل وَليته

، واستطاع سعيد بن العاص أن ينظِ م (5)استشعر بدايتها يف الكوفةعلى الهتنة ال يت 
وفااااة ويضااااااااااااااَب؛ ابعااااة للكوالوَلِ يف  تل  الثُّغور التااااَّ  ،ويعنيِ  األمراء ،أمور وَليتااااه

ااا  يف عهااد  ،(6)أمورهااا وقااا  بغزوا  انجحااة  مَّ ذكرهااا عنااد َااديثنااا عن الهتَو
 وسيأي احلديث عنها ،ها 33 طلُّ برأسها يف الكوفة سنة مثَّ بدأ  الهتنة  ،عثمان

                                                           
 ( . 1/201الوالية على البلدان )  (1)
 ( . 5/280تاريخ الطَّبري )  (2)
 ( . 1/206الوالية على البلدان )  (3)
 ( . 5/280تاريخ الطَّبري )  (4)
 ( . 5/280المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (5)
 ( . 1/207الوالية على البلدان )  (6)
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بَّر األشرت النَّخعيُّ مؤامرمل ضدَّ سعيد ب ،ابلتهصيل - ِبذن هللا  عاىل -  ،ن العاصَو
والطَّلب  ،فقاموا مع األشااااااارت يف رفض وَلية ساااااااعيد   ،واخندع هبا بعض عوا ِ  الكوفة

ل من الوَلِ ال ذين سااااااااَب  أله وال يكن سااااااااعيد سااااااااوى وال   ،من عثمان إبداله بغريهِ 
والوليد  ،وطلَبوا عزهلم قَبل ذلك كسااااااعد بن أيب وقاص ،الكوفة أن اعرتضااااااوا عليهم

ريهم ،بن عقَبة اء فيها السِ الح ،ًو وهي  ،وكان طلب خلعه مقروانمل بثورِ  َمل الغًو
يها وليٍ ف ،بل ويف اتريخ الدَّولة اإلساااااالميَّة كلِ ها ،ساااااابقٌة خطريٌِ يف اتريخ الكوفة

َبب احلقيقيُّ هو  طور األوضااااااع ،ساااااَبٌب َقيقي ا الساااااَّ ال ذي طرأ على  والتَّغريُّ  ،وإمنَّ
ة عثمان وقد أصاااااااااااادر اخلليه ،واخلروج على عثمان ،نهوُ الناُ بتأثري َعاِ الهتنة

يد بن العاص وعزل سع ،رضي هللا عنه أمرامل بتولية أيب موسى األشعريِ  على الكوفة
ل وقد اساااتهلَّ أبو موساااى وَليته خبطَبة  أما  أه ،الكوفةبناءمل على طلب بعض أهل 

اُ ! َل  نهروا يف مثاال هااذا :قااال فيهااا ،الكوفااة وا ملث ،أيُّهااا النااَّ الزموا  ،لااهوَل  عَو
كم وال ،والطَّاعة ،مجاعتكم   .َفَصلِ  بنا :ري  . قالواأبم (1)فكأنَّكم ،عجلة ! اصربواوإَيَّ

مع والطَّاعةقال مععلى ال :قالوا ،لعثمان بن عهَّان : َل إَل على الساااااااَّ والطَّاعة  ،ساااااااَّ
 .(2)لعثمان

يم :وقد كتب عثمان إىل أهل الكوفة قد أمَّر  أما بعد ف :بساام هللا الرَمن الرََّ
ألبذلن لكم و  ،ووهللا ألفرشااااانَّكم عرضاااااي ،وأعهيتكم من ساااااعيد   ،عليكم من اخرتم

ى هللا فيه إَل َل يُعصاا ،هوألسااتصاالحنكم  هدي ! فال  دعوا شااينامل أََبَبتمو  ،صااربي
أنزل فيه عندما  ،َل يعصااااى هللا فيه إَل اسااااتعهيتم منه ،وَل شااااينامل كرهتموه ،سااااألتموه

                                                           
 ( . 1/208المصدر السابق نفسه )  (1)
 اصبروا فإنَّ معكم أميراً االن إن سمعتم ، وأطعتم . :المراد (2)
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 . (1)َل يكون لكم عليَّ َجَّةٌ أََبَبتم ؛ ََّتَّ 

عثمان رضااي   قتلوقد اسااتمرَّ أبو موسااى رضااي هللا عنه واليامل على الكوفة ََّتَّ 
كوفة يف خالفة عثمان رضاااااااااااااي هللا عنه قد  وىلَّ وهكذا جند أنَّ وَلية ال ،(2)هللا عنه

وقد  ،وانتهاءمل أبيب موساااااااى األشاااااااعري ِ  ،عليها مخساااااااُة وَلِ  ابتداءمل ابملغرِي بن شاااااااعَبة
َ  على  َهلت فرِت الوَلية لكل   من هؤَلء اخلمساااااااااااة ابلعديد من احلواَث ال يت بر

قد منت و  ،ميَّةوكان هلا أتثرٌي مَباشااااٌر على مساااارِي الدَّولة اإلسااااال ،ساااااَة األَداث
هلم يف كثري من  ورفضهم ،واشتهر عن أهلها  سلُّطهم على وَلهتم ،الهتنة يف الكوفة

وشااااااكوا الوليد بن  ،فقد شااااااكوا سااااااعد بن أيب وقَّاص ،األَيان مهما اساااااارتضااااااوهم
وا ساااااااااااعيد بن العاص ،عقَبة م أ عَبوا عمر قَب :ولعلَّنا نتذكَّر هنا ،وطَر ل عثمان ؛ أهنَّ

 من عذيري من أهل الكوفة ؟! :ََّتَّ قال فيهم

مان ور يسااااااااااااي  يف مقتل اخلليهة عث ،وقد كان لَبعض أهل الكوفة َوٌر مَباشاااااااااااارٌ 
َلية أنَّه كانت هناك بعض الوَلَي  املتهر ِعة من و  :رضااااااي هللا عنه . وجديٌر ابلذ ِكر

وُمَّا  ،(3)األخرى مشايل بالَفاُر وبعض املناط  ،وأذربيجان ،الكوفة كطربسااااااااااااااتان
انوا ومنهم سااااااااااااااعيد بن العاص هم ال ذين ك ،أنَّ وَلِ الكوفة :ار َباطها ابلكوفةيؤيِ د 

وقد لعَبت  ،كما كانوا يؤَِ بون أهلها يف َال عصااااااااياهنم  ،يتولَّون الهتوح يف نواَيها
 . (4)إىل َد   كَبريهذه الوَلَي  الهرعيَّة َورامل مر َبطامل بدور الكوفة أيضامل 

اب  للوَلَي  نَّ اإلساااااااالميَّة يف عهد عثمان يتَبنيَّ لنا أ ومن خالل العر  الساااااااَّ
                                                           

 ( . 5/339تاريخ الطَّبري )  (1)
 ( . 5/343المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (2)
 المصدر السَّابق نفسه . (3)
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منها الوَلَي  و  ،هناك وَلَي    تَّعت ابَلسااااتقرار طيلة عهد عثمان رضااااي هللا عنه
ة ،واليمن ،كالَبحرين  ،الواقعة يف بالَ العرب ريها ،والطَّا   ،ومكَّ كما  تَّعت   ،ًو

ا  ابَلسااتقرار أيضااامل طيلة خالفة عثمان رضااي هللا عنه ِر فقد شااغل أمَّا الَبصااو  ،الشااَّ
ث فيهما والكوفة فقد َد ،وأمَّا مصاااار ،أهلها ابلهتوح مع واليهم عَبد هللا بن عامر  

ٌُ من وأق ،اَلضااااااااااطراب يف أواخر خالفة عثمان وابلتَّايل ولد  فيهما الهتنة د  أان
 من ًزو َلمل وعلى قتل اخلليهة عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه بد ،أهلها على ًزو املدينة

 . (1) أعداء اإلسال
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 مان مع الولة وحقوقهم وواجباهتمسياسة عث:  املبحث الثَّاين

 :سياسة عثمان مع الولة :أوَّلا 

وكان وَلِ عمر رضي  ،هااااااا24 وىلَّ عثمان رضي هللا عنه اخلالفة يف بداية سنة 
مامل  م عاعثمان يف وَلَيهت وقد أقَارَّهم ،ينتشااااااااارون يف األمصاااااااااار اإلساااااااااالمية ،هللا عنه
 ،والتَّعيني يف هذه األمصاااااااار دقتضاااااااى سااااااالطته ،، مثَّ ابشااااااار بعد ذلك العزلكامالمل 

سااااب ما يراه يف مصاااالحة املساااالمني ر ولعلَّ عثمان يف ذلك قد ا ََّبع وصاااايَّة عم ،َو
وا األشااااعريَّ أقرُّ و  ،أَل يُاَقرَّ يل عامٌل أكثر من ساااانة   :رضااااي هللا عنه ال يت أوصااااى فيها

 .(1)أربع سنني

حابة وكان عثم ان رضااي هللا عنه يف سااياسااته مع الوَلِ يعتمد على مشااوِر الصااَّ
ه يف كما أنَّه قا  بضااااااامِ  بعض الوَلَي  إىل بعضاااااااها ؛ ملا يرا  ،يف كثري من  صااااااارُّفا ه
قد ضااامَّ ف ،ولذلك قد َدََّ الوَلِ إىل َد   ما يف بعض املناط  ،مصااالحة املسااالمني
ا  إىل بعضاااها اَلخر نتيجةمل كما ضااامَّ بعض وَلَي    ،الَبحرين إىل الَبصاااِر  لوفاِ الشاااَّ

وقد كان عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه َا م  ،أو طلَبهم اإلعهاء من العمل ،بعض الوَلِ
عد مَبايعته فكان أوَّل كتَبه إىل وَل ه ب ،والرََّمة بني النَّاُ ،النُّصااااااااااااااْ لوَل ه ابلعدل

تقدَّ  إليهم أن وال ي ،مل فإنَّ هللا أمر األ مَّة أن يكونوا رعا :أمَّا بعد :خليهة للمسلمني
شكنَّ أ متكم وليو  ،وال خُيلقوا جَبامل  ،وإنَّ صدر هذه األمَّة ُخلقوا رعامل  ،يكونوا جَبامل 

 ،ةواألمان ،فإذا عاَوا كذلك ؛ انقطع احلياء ،وَل يكونوا رعامل  ،أن يصااااااااااااااريوا جَبامل 
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رِي أن  نظروا يف أمور املسلمني ،والوفاء فتعطوهم  ،همليوفيما ع ،أَل وإنَّ أعدل السِ 
مَّة فتعطوهم ال ذي هلم ،وأتخذوهم دا عليهم ،ما هلم وأتخذوا ابل ذي  ،مثَّ  ثنُّوا ابلذِ 
 .(1)استهتحوا ابلوفاءف ،مثَّ العدو ال ذي  نتابون ،عليهم

ياسااااااااااااااة :وحنن نرى من هذا أن  ال يت جيب ،أنَّ عثمان َدََّ لوَل ه معاال السااااااااااااااِ 
 ،ومطالَبتهم دا عليهم من واجَبا    ،للمسااااااالمنيمن إعطاء احلقوق  ،يساااااااريوا عليها

مَّة َقوقهم ََّتَّ مع  وابلوفاء ،ومطالَبتهم دا عليهم من واجَبا    ،وإعطاء أهل الذِ 
كما كان عثمان   ،(2)يكون مهُّهم جَباية املال وأَل ،وابلعدل يف ذلك كلِ ه ،األعداء

ة يف مور املساااااتجدَِّ ؛  األرضاااااي هللا عنه يكتب إىل عمَّاله بَبعض التَّعليما  اخلاصاااااَّ
ة وال يت كان يصاااااااااااااااد ،ال يت  تعلَّ  ِبَاراهتم للوَلَي  ر فيها إضاااااااااااااااافةمل إىل كتَبه العامَّ

اَ  ومن ذلك إلزامه النَّاُ يف الوَلَي  ابملصاااااااا ، عليماٌ  حمدٌََِّ يلتز  هبا ا ميع
حابة، َيث أرسااااال مصااااااَ  إىل كل   من  ال يت ُكتَبت يف املدينة على مأل من الصاااااَّ

، ومكَّة، ومصر، والشَّا ، والَبحرين، واليمن، وا زيِرال  -ضافةابإل - كوفة، والَبصِر
 ،وإَراقها ،، وقد أمر عثمان  مع املصاااااااااااااااَ  األخرى(3)إىل مصااااااااااااااح  املدينة

حابة يف املدينة لك عن علي   رضاااااي هللا عنهكما وَر ذ  ،وذلك دوافقة الصاااااَّ
كما    ،(4)

 ،هاَن يتنافٍ األمراء فيما بينهم يف ا كان عثمان رضااااااي هللا عنه َريصااااااامل على أ
إىل سااااااااعيد بن و  ،فقد كتب إىل عَبد هللا بن عامر يف الَبصااااااااِر ،وفتْ بلدان  جديدِ  

ا َفع ابن ُمَّ  ،أيُّكما سااااااااااَب  إىل خراسااااااااااان فهو أمرٌي عليها :العاص يف الكوفة يقول

                                                           
 ( . 2/391سير أعالم النبالء )  (1)
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 .(1)بن العاص إىل فتْ طربستانوسعيد  ،عامر إىل فتْ خراسان

رو  على الوَلِ أَياانمل ليضااااامن أن يكون وقد كان عثما ن يشااااارت  بعض الشاااااُّ
ىل أنَّ معاوية بن أيب ساااااااهيان كتب إ :ومثال ذلك ، صااااااارُّفهم يف صاااااااا  املسااااااالمني

، ركَبت الَبحر فإن :كتب إليه عثمانف ،عثمان يهوِ ن عليه ركوب الَبحر إىل قربص
 . ل امرأ هوَم ،فركب الَبحروإَل ؛ فال .  ،فاركَبه مأذوانمل لك ،ومعك امرأ ك

الــه، والطِّّالع على  اثنيــاا: أســــــــــــاليــب عثمــان رضـــــــــــي هللا عنــه ملراقبــة عمــَّ

 :أخبارهم

الااه، واَلطالع على  ا ََّبع عثمااان رضااااااااااااااي هللا عنااه عاادَِّ أسااااااااااااااااليااب ملراقَبااة عمااَّ
 أخَبارهم؛ من ذلك:

 :ـ حضوره ملوسم احلجِّّ 1

 ،َيهتمكاويساااامع شاااا ،ويلتقي ابحلجَّاج ،كان عثمان حيرص على احل ِ  بنهسااااه
وكتب إىل  ،كما أنَّه طلب من العمَّال أن يوافوه يف كلِ  موسم    ،و ظلُّمهم من وَلهتم

يف كلِ  موساام  ومن يشااكوهماألمصااار أن يوافيه العمَّال 
وكان ذلك اسااتمرارامل ملا   ،(2)
 .(3)يةوالرَّع ،والوَلِ ،ةكان عليه احلال أَيَّ  عمر من لقاء  سنوي   بني اخلليه
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 :قادمني من األمصار والولايتـ سؤال ال2

ا َل  كلِ   اخللهاء كثريامل  كما   ،و عترب هذه الطَّريقة من أيسااااااااااااار الطُّرق َيث إهنَّ
ا أتي يف كثري  من األَيان َون  ر يب  مسَب    لهاء الرَّاشدين وقد اشتهر عن اخل ،أهنَّ

خالل عصااااااااااااااور  ِوكان وجَو اخلليهة يف املدينة املنوَّر  ،األربعة عملهم هبذه الطَّريقة
 ،اخللهاء الثَّالثة اأُلَول ُمَّا يسااااااااااااااااعد اخلليهة نظرامل لكثِر الوافدين إىل املدينة للز َيِر

 . (1)خصوصامل أثناء موسم احل  ِ و 

 :ـ وجود أانس من أهل البالد يكتبون إىل الليفة3

فقد اساااااااااااااتقَبل عثمان رضاااااااااااااي هللا عنه الكتب ال يت أرسااااااااااااالها بعض الرَّعية من 
ة فقد اساااااتقَبل كتاابمل أرساااااله أهل الكوف ،املدينة دا فيها من شاااااكاوى األمصاااااار إىل

ٌُ   ،وكذلك كتاابمل أرسله أهل مصر إليه ،إليه  من كما استقَبل كتَبامل أخرى أرسلها أان
 . (2)وعاا ما فيها ،ذه الكتبوقد اطَّلع عثمان على ما يف ه ،الشَّا 

 :ـ إرسال املفتِّّشني إىل الولايت4

  عنه العديد من املهتِ شاااااني إىل بعض الوَلَي  لالطِ العبعث عثمان رضاااااي هللا
ومعرفة ما يشاع عن وَل ه من ظلم  للرَّعية، وقد جاء أولنك املهتِ شون  ،على أَواهلا
، فقد أرساااااااال عمَّار بن َيساااااااار إىل مصاااااااار، (3)ة  عن أَوال أولنك الوَلِبتقارير وافي

َيد إىل  ، وعَبد هللا بن عمر إوحممَّد بن مساااالمة إىل الكوفة، وأسااااامة بن  ىل الَبصااااِر

                                                           
 ( نقالً عن تاريخ الطَّبري . 1/216الوالية على البلدان )  (1)
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 .(1)َلمل اخرين إىل أماكن أخرىالشا ، ابإلضافة إىل إرساله رجا

 :ـ السَّفر إىل الولايت والطالع على أحواهلا مباشرةا 5

 ،اهلاويطَّلع على أَو  ،كان عثمان رضااااااااااي هللا عنه يزور مكَّة يف موساااااااااام احل  ِ 
جَّاج األمصار ،ويقابل الوَلِ هبا  وأَواهلم . ،ن أخَبارهمويسأل ع ،َو

 :وولهتم ،ـ طلب املوفدين من الولايت لسؤاهلم عن أمرائهم6

كان اخللهاء الرَّاشااااااادون يف كثري  من األَيان يطلَبون من الوَلِ أن يَبعثوا إليهم 
ُ  من أهل الَبالَ ؛ ليساااااااااااااااألوهم  ،وعلي    ،وعثمان ،وقد  كرَّر ذلك من عمر ،أبان

كما    ،فكان مشاااااااغوَلمل أبمور  جهاَية  منعته من ذلك أمَّا أبو بكر   ،رضاااااااي هللا عنهم
 . (2)وٌر يف قلَّة هذه احلواَثكان لقصر مدَِّ خالفته َ

 :ـ استقدام الولة وسؤاهلم عن أحوال بالدهم7

قد كانت و  ،وقد اشاااتهر  هذه الطَّريقة خالل عصااار اخللهاء الرَّاشااادين األربعة
ل  شاااااؤون وبني وَل ه لَبحث  ت ،اناَل ِ صااااااَل  املساااااتمِر قا مة بني اخلليهة عثم

ومن أهمِ  هااذه اَل صااااااااااااااااَل  اَلجتماااع الاا ذي عقااده عثمااان مع وَل اه يف  ،الاادَّولااة
ا  ،والكوفة ،َيث َعا وَلِ الَبصااااااااِر ،املدينة ريهم ،ومصاااااااار ،والشااااااااَّ عا ك ،ًو َبار َو

حابة و عرَّف  ،، وعقد معهم اجتماعامل حبث فيه بواَر الهتنة اليت بدأ   ظهرالصااااااااااااااَّ
وكيهيااة عالجهااا ؛ فقااد أَىل كاالُّ وال  من هؤَلء  ،راء أولنااك الوَلِ يف الهتنااةعلى ا
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 .(1)ه يف عالج  لك الظَّاهِربرأي

 :املراسلة مع الولة - 8

هذه  وقد اشاااااااتهر  ،وأَوال بالَهم ،وطلب التَّقارير منهم عن أَوال رعيَّتهم
رق خالل َرى أهمَّ الطُّ وكانت ابأل ،الطَّريقة خالل عصور اخللهاء الرَّاشدين األربعة

ي   .(2)رضي هللا عنهما ،يب طالبوعلي   بن أ ،عصر أيب بكر  الصِ دِ 

وقد كان  ،ومراقَبة وَل ه ،هذه أهمُّ األسااااااااااااااااليب ال يت ا َبعها عثمان يف متابعة
 ،الهة  منهمويف َالة وقوع أيِ    ،رضاااي هللا عنه َريصاااامل على قيا  الوَلِ بواجَباهتم

؛ شرع يف  وإذا ثَبت عليه ار كابه ،لى ذلك اخلطأ إذا وصل إىل علمهفإنَّه يؤَِ هبم ع
قَبة َدَّ ومن ذلك جلده للوليد بن ع ،عقوبته َون النَّظر إىل َسن ظنِ ه يف العامل

هَو من عدمهوبغضِ  النظر  ،اخلمر بعد اكتمال شاااااروطه ، وقا  (3)عن صااااادق الشاااااُّ
ن رضي هللا عنه أن يكتب إىل وقد َرج عثما ،(4)ده بعزله عن وَلية الكوفةبعد جل

وكذلك   ،كما أوصاااه هبم  ،ليوصاايهم به ،أهل األمصااار عن  عيني وال  جديد  عليهم
يسااااااعدوا  ََّتَّ  ،كان يكتب يف كثري  من األَيان إىل العامَّة يف األمصاااااار انصاااااحامل 

 ،ومن ذلك الكتاب ال ذي أرسااله عثمان إىل األمصااار ،الوَلِ يف  ساايري أمور الرَّعية
ة لَّطت األمَّ وقد سااااااااا ،فإن ِ اخذ العمال دوافاي يف كلِ  موسااااااااام   :أمَّا بعد :فيهيقول 

وَل على  ،فال يرفع عليَّ شيءٌ  ،، والنَّهي عن املنكرمنذ ول ِيت على األمر ابملعروف
ايل إَل أعطيتااه  ، هلموَل لعيااايل َ   ِقَباَاَل الرَّعيااة إَل مرتوكٌ  ،وليٍ يل ،أَااد  من عمااَّ
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رَب ساااا ََّعى شااااينامل من ذلك ؛ فليواِف املوساااام ،ر امل فيا من ضااااُ ِتم ساااار امل ... من ا  ،وشااااُ
صدِ قني أو من عمَّايل ... أو  صدَّقوا فإنَّ هللا جيزي املت ،فيأخذ حبقِ ه َيث كان مينِ  

عوا لعثمان ،اُ. فلمَّا قرأى يف األمصار أبكى النَّ   . (1)َو

 :حقوق الولة :اثلثاا 

تَّصااااااال بعضاااااااها ي ،تلهةمل اشااااااادين أبنَّ للوَلِ َقوقامل  اساااااااتقرَّ يف عهد اخللهاء الرَّ 
وكلُّ  ،ابإلضاااااااااافة إىل َقوق  أخرى متعلقة  بَبيت املال ،، وبعضاااااااااها ابخلليهةابلرَّعية

يَّة هتدف ابلدَّرجة األوىل إىل إعانة الوَلِ على القيا   ،هذه احلقوق األَبيَّة  َِ أو املا
 :هذه احلقوق ومن أهم ِ  ،وخدمة املصلحة العامَّة ،بواجَباهتم

 :ـ الطَّاعة يف غري معصية هللا1

وَل َوأُويل ا﴿ :قال  عاىل َ َوَأِطيُعوا الرَّساااااااااُ أَلْمِر ِمْنُكْم ََيأَياَُّها الَِّذيَن َُمُنوا َأِطيُعوا احَّ
ُتْم  ُاْؤِمُنوَن اِبحَِّ  وِل ِإْن ُكناْ ْيء  فَاُرَُّوُه ِإىَل احَِّ َوالرَّسااااااااااُ  َواْلَيوِ  اآلِخِر فَِإْن  َاَناََْعُتْم يف شااااااااااَ

َسُن أَتِْويالمل   َْ  [.59 ]النساء:  َذِلَك َخرْيٌ َوَأ

مااة :قااال القرطبُّ  فااأمرهم أبَاء  ،وباادأ هبم ،ملااَّا  قاادَّ  إىل الوَلِ يف اَليااة املتقاادِ 
عية بطاعته فأمر الرَّ  ، قدَّ  يف هذه اَلية ،وأن حيكموا بني النَّاُ ابلعدل ،األماان 

امل فيما أمر مثَّ بطاعة رسااوله اثني ،واجتناب نواهيه ،َلمل وهي امتثال أوامرهجلَّ وعال أوَّ 
ُ   ،وأيب هريِر ،مثَّ بطاعة األمراء اثلثامل على قول ا مهور ،وهنى عنه ،به  ،وابن عَبا

ريهم ريعة ف ،ويف العهد الرَّاشديِ  خصوصامل  ،(2)ًو وق واجملتمع اإلسالميِ  عمومامل الشَّ
                                                           

 ( . 1/217المصدر السابق نفسه )  (1)
 ( . 5/349تاريخ الطَّبري )  (2)
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ة وهلذا فإنَّ طاعة احلكا  مقيَّدٌِ َا مامل بطاع ،وا كو  ،اكمخيضااااااااااااع هلا احل ،ا ميع
ا الطَّا ،َل طاعة يف املعصاااااااية»  :)ملسو هيلع هللا ىلص(كما قال رساااااااول هللا  ،ورساااااااوله ،هللا عة يف إمنَّ
 . (1)«ملعروف ا

 :ـ بذل النَّصيحة للولة2

مَّة وهو األساااااُ ال ذي  قرُّه األ ،والنَّهي عن املنكر ،من منطل  األمر ابملعروف
والاا ذي وَر  األوامر بااه من خالل اَلَي  القرانيااَّة واألَاااَيااث النََّبويااَّة  ،كملهاااأب

ثااات عن األمر ابملعروف والنَّهي عن املنكر على وجاااه العمو  ومنهاااا ماااا  ،ال يت حتااادَّ
وقد َأب  ،َيث أمر  األَاَيث النََّبويَّة بَبذل النَّصاااااااااااااايحة هلم ،خصَّ الوَلِ به

 ،ةعلى الكتابة لوَلهتم ابسااااااااااتمرار  يَبذلون هلم النَّصاااااااااايحاخللهاء الرَّاشاااااااااادون األربعة 
ِ يف  . (2)يصعب َصرها ،هذه كثريٌِ  والنُّصوص الواَر

 :ـ جيب على الرَّعية للوايل إيصال األخبار الصَّحيحة إليه3

دق يف ذلك ساااااواءٌ ما خيصُّ أَوال العامَّة  ،أو ما خيصُّ أخَبار األعداء ،والصاااااِ 
ا طاااع املساااااااااااااات والعجلااة يف ذلااك قاادر ،وموظهيااه ،ل الوايلأو مااا كااان متعلقااامل بعمااَّ

ياان    خبوما يتعلَّ  ،وأخَبار األعداء ،ابألمور احلربيَّة خصااااااااااااااوصااااااااااااااامل ما كان متعلقامل 
ري ذلك ،العمَّال صلحة مل، من منطل  اَلشرتاك يف املسؤوليَّة مع الوايل يف مراعاِ اًو

 .(3)العامَّة لألمَّة

                                                           
(1)  ( ِّ  ( . 5/259تفسير القرطبي 
 ( . 7145البخاريُّ ، كتاب األحكام رقم )  (2)
 ( . 2/56الوالية على البلدان )  (3)
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 :ـ مؤازرة الوايل يف موقفه4

وطالب أصااااحاهبا من عثمان عزل بعض وَل ه ؛ رفض  ،دما اندلعت الهتنةوعن
ومينع  ،وكان هذا التَّعضاااااااااااااايد خيد  اهلدف العا َّ للدَّولة اإلسااااااااااااااالميَّة ،عثمان ذلك
كا ،اَلضااااااااااااطراب َِر الوَلِ بدون  ،وىوَل يعين ذلك عد  اَللتها  إىل الشااااااااااااَّ ومؤا

َباااُّت من  لااك قُّ  و ثا أيي بعاااد حت، بااال إنَّ هاااذا التَّعضااااااااااااااياااد من اخللهااااء إمناااَّ حتقُّ 
، وبعد حماسَبة  َقيقة  قد  تطلَّب إرسال  ان  خاصَّة  من بعض الصَّحابة الشِ كاَي 

َِر للوايل واجَبٌة من قَبل اخلليهة ،للتَّحقي  يف  لك القضااااااااااااااااَي فهي   ،وكما أنَّ املؤا
. وإن كان  (1)مو قديره ،اُ اَرتامهموأنَّ على النَّ  ،كذلك واجَبٌة من قَبل الرَّعية

 فذلك ملا راه يف مصلحة الرَّعية . ،عثمان رضي هللا عنه قد عزل بعض الوَلِ

 :ـ احرتامهم بعد عزهلم5

وعمرو بن العاص رضاااااي  ،ومن ذلك مافعله عثمان مع أيب موساااااى األشاااااعري ِ 
أنَّ عثمان اساااااااااتشاااااااااار عمرو بن العاص يف مساااااااااا ل الدَّولة  :هللا عنهما بل نالَظ

 وهذا اَرتاٌ  فا ٌ  من عثمان رضي هللا عنه ملن عزهلم من الوَلِ. ،لهالكربى بعد عز 

 :ـ مرتَّبات الولة6

َاق ،ال يت يعيشااااااااااااااون عليهااا ،ومن َقوق الوَلِ مر ََّباااهتم الرَّوا ااب و  ،ومَباادأ األر
ولنن كانت  ،ملسو هيلع هللا ىلص()للعمَّال متَّه  عليه بني اخللهاء الرَّاشااادين اقتداءمل دا فعله الرَّساااول

أنَّ مجيع  :هو فإنَّ امله ،د اقتصاار  على ذكر مر ََّبا  بعض العمَّال فق؛الرِ واَي  ق

                                                           
 ( . 2/57المصدر السابق نفسه )  (1)
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  يف ومعظم الرِ واَي  ال يت وَر ،العمال كانت هلم مر ََّباٌ  خالل عصااور الرَّاشاادين
َيث وَر  ،هذا املوضااااوع كانت  ركِ ز ابلدَّرجة األوىل على عصاااار عمر بن اخلطَّاب

َاق بعض الوَلِ يف عصره وقد مضى عثمان وعليُّ رضي هللا عنهما  ،ذكر مقدار أر
َاق للعمَّال  أن عصر إَل ،والوَلِ ،على سرِي من سَبقهما من اخللهاء يف فر  األر

عثمان رضاااااااااااي هللا عنه كان على ما يَبدو أكثر  وساااااااااااعامل يف بذل األعطيا  للنَّاُ 
لواسعة ا نظرامل لزَيَِ الدَّخل يف بيت املال نتيجة الهتوح ،ومن ضمنهم الوَلِ ،عمومامل 

ريها ،وإفريقية ،ال يت قا  هبا وَلِ عثمان يف املشاااااااااااااارق ويف أرمينية بل إنَّ عثمان  ،ًو
ةمل  مل  ،رضاااااااااي هللا عنه كان يعطي مكافا   مقطوعةمل للعمَّال خاصاااااااااَّ قد أعطى ف ،وابر

ه يف مشال  رح مخٍ اخلمٍ من الغنيمة جزاء فتَو لعَبد هللا بن ساااااااااعد بن أيب الساااااااااَّ
على  إفريقيااة ؛ فلااك مااا أفاااء هللا إن فتْ هللا عليااك ًاادامل  :قااال لااه َيااث ،إفريقيااة

 . (1)ٍ اخلمٍ من الغنيمة نهالمل املسلمني مخ

ال َاق للعمااَّ وإًناااءهم عن النااَّاُ كااان مَباادأمل  ،وعلى كاالِ  َااال فااإنَّ إعطاااء األر
ََّتَّ أًنوا  ،وسار عليه اخللهاء الرَّاشدون من بعده ،)ملسو هيلع هللا ىلص(إسالمي امل فرضه رسول هللا

 . (2)لةوملصلحة الدَّو  ،وفرًَّوهم للعمل ،عن أموال النَّاُالعمَّال 

 :واجبات الولة :رابعاا 

 :ومن أبرز تلك الواجبات ،ـ إقامة أمور الدِّين1

ين اإلسالميِ  بني النَّاُ - أ  :نشر الدِ 

                                                           
 ( . 2/58المصدر السابق نفسه )  (1)
 ( . 5/252تاريخ الطَّبري )  (2)
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ا   عظيمة ، اقتضااااات من الوَلِ العمل على  َيث اختصَّ ذلك العصااااار بهتَو
ين يف الَبالَ امله حابة، وقد كان الوَلنشااااار الدِ  ة مساااااتعينني دن معهم من الصاااااَّ ِ تَو

ة مع وجَو َمْن يسااااااااااااااااعدهم يف بداية الهتوح يف عهد أيب بكر  يقومون هبذه املهمَّ
رضاااااي هللا عنه، مثَّ بدأ  األمصاااااار  عتمد على معلِ مني، وفقهاء قدموا هلذه املهمَّة 

ع ذلك  جَو املعلِ مني بعدوقد أتكَّد و  ،وبناء األمصااااااااااار يف عهد عمر ،بعد التوسااااااااااُّ
وذلااك  ،وعلي    ،وخالل فرِت خالفااة عثمااان ،خالل الهرِت األخرِي من خالفااة عمر

و وسُّع  ،لكثِر السُّكان يف األمصار وكثِر طالب العلم وانشغال الوَلِ أبمور   تلهة  
الوَلَي  َيث كانت  تَبع الوَلية الواَدِ العديد من األمصااااااااااااااار اليت كان النَّاُ 

 .(1)اجة  إىل فقهاء، ومعلِ منيفيها حب

 :إقامة الصَّالِ - ب

كان اخلليهة نهساااه طيلة عصااار اخللهاء الرَّاشااادين األربعة هو ال ذي يقيم صاااالِ 
 ،ا معااة وخيطااب يف النااَّاُ ،واألعياااَ يف الَبلااد الاا ذي يقيم فيااه ،وا ماااعااة ،ا معااة
 ،ارهمملهمَّة يف أمصاااااااااااوكذلك نوَّابه يقومون هبذه ا ،واملناساااااااااااَبا  األخرى ،واألعياَ

ويؤمُّوهنم يف  ،وطيلة عهد اخللهاء الرَّاشااااادين كان الوَلِ خيطَبون يف النَّاُ أبنهساااااهم
 .(2)الصَّالِ

ين وأصوله - ج  :َهظ الدِ 

ى يشااااعرون بعظم الواجب امللق )ملسو هيلع هللا ىلص(كان اخللهاء الرَّاشاااادون بعد وفاِ الرَّسااااول

                                                           
 ( . 2/64الوالية على البلدان )  (1)
 ( . 2/66المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (2)
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حيحة ال يت ن ين على أصاااااااوله الصاااااااَّ  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(زلت على رساااااااول هللاعليهم يف َهظ الدِ 
العمل على و  ،والقضاااء على الَبدع ،وكانوا يعملون جاهدين يف إَياء ساانَّة الرَّسااول

ي ،)ملسو هيلع هللا ىلص(واَرتا  رسوله ،اَرتا  َين هللا َُّ على هذا الدِ   ،نورَ  كيد َمْن حياولون الدَّ
ري  وإرساااال نساااخ منه  وقد عمل عثمان رضاااي هللا عنه على كتابة املصاااح  الشاااَّ

وأمر وَل ه ِبَراق ما لدى النَّاُ من مصااااااااااااَ  أخرى من قَبيل  ،مصاااااااااااارإىل األ
وقااد بااذل وَلِ عثمااان  ،(1)وهو القران الكرمي ،ينا ااافظااة على أهمِ  أصااااااااااااااول الااد ِ 

َبنيَّة ؛ ال ذين جاؤوا ابراء ًريَبة  على اإلسااااااال  امل كَبريمل يف حماربة السااااااَّ ضاااااايَّقوا و  ،جهَو
وهم ،عليهم ين. وعلى العمو  فااإ (2)وطاااَر ن واَرتامااه كااان م ،نَّ ا ااافظااة على الاادِ 
 . (3)اجَبا  املوكلة إىل الوَلِأهمِ  الو 

 :َّتطي؛ وبناء املساجد - َ

وبعد  ،إىل قَباء ؛ قا  بَبناء أوَّل املساجد يف اإلسال  )ملسو هيلع هللا ىلص(َينما وصل الرَّسول
ينما كان الرَّسااااااااول يَب ،وصااااااااوله إىل املدينة بدأ الرَّسااااااااول بناء مسااااااااجده فيها عث َو

مرَّ اخللهاء واسااااااات ،لوَلِ إىل الَبلدان كان هؤَلء الوَلِ يقومون بَبناء املسااااااااجد فيهااب
 ،ساالمونواألمصااار ال يت فتحها امل ،الرَّاشاادون بعد ذلك يف بناء املساااجد يف الَبلدان

اء فإنَّ هلم َورامل يف إنشااااااااا ،وإن كان الوَلِ ال يقوموا بتأسااااااااايٍ مجيع هذه املسااااااااااجد
 .(4)وامع منهاوخصوصامل ا  ،معظم الَبلدان التَّابعة لوَلَيهتماملساجد الرَّ يسيَّة يف 

 
                                                           

 ( . 2/67المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (1)
 ( . 999 - 3/996تاريخ المدينة )  (2)
 ( . 214عبد هللا بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة ، ص)  (3)
 ( . 2/69الوالية على البلدان )  (4)
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 :ها   يسري أمور احل  ِ 

كان الوَلِ على الَبلدان يف صااادر اإلساااال  مساااؤولني عن  يساااري أمور احل ِ  يف 
ل فقد كان الوَلِ يعيِ نون األمراء على قواف ،وأتمني ساااااااااااالمة احلجَّاج منها ،وَلَيهتم
، ذن الوايلجَّاج بلداهنم إَل ِبَيث َل يغاَر احلُ  ،وقا  السَّهروحيدِ َون هلم أ ،احل  ِ 

وال يكت  بعض األمراء أبمور الرتَّ يب بل جند منهم َمْن عمل على أتمني املياه يف 
رى فهذا عَبد هللا بن عامر بن كريز أج ،األماكن ال يت يساااااااااااالكها احلجَّاج من وَليته

َيث  ،امالمل عليها لعثمان بن عهَّاناملياه يف طري  َجَّاج الَبصااااااااااااااِر َينما كان ع
، وأكَّد الهقهاء بعد ذلك أن  ساااااايري (1)ري  من الَبصااااااِر إىل مكَّةأوجد املياه يف الطَّ 

يُّ  اج عماٌل من مهاا  الوايل من بلاده . يقول املااوَر ا  ساااااااااااااايري احلجي  :احُلجاَّ ؛  أماَّ
 . (2)هاملعوان  ال يت  نسب إليفداخلٌة يف أَكا  إمار ه ؛ ألنَّه من مجلة 

 :إقامة احلدَو الشرعية - و

يين  واجٌب َ )ملسو هيلع هللا ىلص(وساااااااااانَّة رسااااااااااوله ،إنَّ إقامة احلدَو على املخالهني ألوامر هللا
دن  سواءٌ منها احلدَو املتعلِ قة ،وهو من أهم األمور املوكلة إليهم ،ملقى على الوَلِ

رر ألقوا   مأو من يتعرَّ  اب ،يتعرَّ  ملنافع املساااااالمني العامَّة وقد قا   ،(3)يَّننيعلضااااااَّ
 رضي هللا عنه . ،عثمان ووَل ه ِبقامة احلدَو الشَّرعية يف عهده

 :أتمني النَّاُ يف بالَهم - 2

 سااااااااااااااَبيل ويف ،ا افظة على األمن يف الوَلية من أعظم األمور املوكلة إىل الوايل
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 ،ِاَ على العصاااااااااااااااإقااماة احلادو  :أمهُّهاا ،حتقي  ذلاك فاإناَّه يقو  ابلعادياد من األمور
اق وابلتَّايل  قل  ،وُمتلكاهتم ،ُمَّا حيدُّ من ا را م ال يت هتدِ َ َياِ النَّاُ ،(1)والهسااااااااااااااَّ

رقة ،احلواَث األمنيَّة من القتل ل األمر ب ،وما إىل ذلك ،أو قطع الطَّري  ،أو السااااااااااااااَّ
ريه، فإنَّ  ، ًو أيضااامل يشاامل ما يلقيه النَّاُ من أقوال  ضاادَّ بعضااهم الَبعض من قذف 

حمارمهم، وال و  ،احلدِ  فيها مينع من اَلعتداء األَيبِ  على النَّاُ يف أعراضااااااااااااااهم إقامة
، بل إنَّ العمَّال وأبمر  من اخللهاء  يقتصر األمر على أتمني النَّاُ بعضهم من بعض 

ريهااا ،كااالعقااارب  ،واهلوا  ِ  ،يعملون على أتمني رعاااَيهم من احلشاااااااااااااارا  قول ، يًو
وا زيِر  ، لى الشَّاإىل معاوية ؛ وهو عامل عثمان عكتب عامل نصيَبني   :الَبالذريُّ 

إليه أيمره  فكتب ،: أنَّ مجاعةمل من املساااالمني ُمَّن معه أصاااايَبوا ابلعقاربيشااااكو إليه
مل من العقارب مساااااااااااااامَّامل يف كلِ  ليلة    ،أن يوظِ   على أهل كلِ  َيِ ز  من املدينة عدَّ

 . (2)فيأمر بقتلها ، ونه هباوكانوا أي ،فهعل

 :ا هاَ يف سَبيل هللا ا3

مة العامَّة لعهد اخللهاء الرَّاشاااااااادين لك أنَّ الوَلِ هم قاَِ ا هاَ يف   :إنَّ السااااااااِ 
، الهتوح نه كان هلم َوٌر كَبرٌي يفكما أنَّ الوَلِ يف عهد عثمان رضاااي هللا ع  ،الَبلدان

ال ذين  ؛ وأبو موسى األشعريُّ  ،واملغرِي بن شعَبة ،ومنهم عَبد هللا بن عامر بن كريز
رح ال ذي واصاااااال  ،واصاااااالوا الهتوح يف املشاااااارق ومثل عَبد هللا بن سااااااعد بن أيب السااااااَّ

ي ومعاوية بن أيب سااااااااااااهيان ال ذي واصاااااااااااال الهتوح يف نواَ ،الهتوح يف مشال إفريقية
 وبالَ الرُّو  . ،أرمينية
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أنَّ األمراء يف عهااد اخللهاااء الرَّاشاااااااااااااااادين كااانوا مع إَارهتم  :وهكااذا فااإنَّنااا نرى
 ،مهوال مينعهم ذلك من القيا  أبعماهلم املوكلة إلي ،هم جماهدين لنواَي العدو ِ لَبالَ

ؤون العامَّة ،مصاااحوابمل بعمليَّا  معيَّنة   أنَّ ا هاَ كان :وَل شاااكَّ  وقد  ،له َّتد  الشاااُّ
 :منها ،اءجر  من قَبل األمر حتدَّثت املصاَر التَّارخييَّة عن أهم هذه األعمال ال يت 

 :طوعني إىل ا هاَإرسال املت - أ

د وُعَمان يَبعثون ابجملاهدين خالل عه ،ومكَّة ،والَبحرين ،فقد كان وَلِ اليمن
 . (1)وعثمان رضي هللا عنهم ،عمرو  ،أيب بكر  

فاع عن الوَلية ضدَّ األعداء - ب  :الدِ 

ا  يدافعون الرُّو  طيلة عهد اخللهاء الرَّاشاااااااااادين حلال وكذلك ا ،كان وَلِ الشااااااااااَّ
عراق ؛ ال ذين َافعوا الهُر ََّتَّ  كَّنوا من قتل اخر ملوكهم يف عصاااااااااار عند وَلِ ال

 اخلليهة عثمان بن عهَّان رضي هللا عنه .

 :جا  حتصني الَبالَ

القطا ع  وإقطاع ،وشحنها ،كان عثمان رضي هللا عنه أيمر بتحصني السَّواَل
 . (2)ساعدِ يف شحنها ابلر ِجالملن ينزهلا من املسلمني للم

 :ع أخَبار األعداء تَب - َ

واستطاعوا  ،فقد قا  الوَلِ بتتَبُّع أخَبار األعداء و وجيه الضَّراب  املوجعة إليهم
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 ويزرعوا عيوانمل اتبعةمل هلم . ،أن خيرتقوا صهوفهم

 :ها  إمداَ األمصار ابخليل

ة  يف ا هاَ ها منذ وقد اهتمَّ املسااااااااالمون برتبيت ،كانت اخليل ذا  أمهِ ية  خاصاااااااااَّ
دَّولة وقد وضع عمر سياسةمل عامَّة يف ال ،واعتنوا هبا عنايةمل خاصَّةمل  )ملسو هيلع هللا ىلص(ولأَيَّ  الرس

َمة للجهاَ يف األمصااااااا وسااااااار  ،(1)ر اإلسااااااالميَّة َسااااااب َاجتهالتوفري اخليل الال
ياسااااة العمريَّة يف اهتمامه ابخليل فقد كانت  ،عثمان رضااااي هللا عنه على نهٍ السااااِ 

فاع الهوريِ    عن الدَّولة اإلسالميَّة .هذه اخليول جمهَّزمل للدِ 

 :وإعداَهم للجهاَ ، عليم الغلمان - و

م ا هاَيَّة و عليمهم ما يهيدهم يف َياهت ،اهتمَّ اخللهاء الرَّاشاااادون برتبية األوَلَ
 مستقَبالمل .

 :متابعة َواوين ا ند - َ

ياساااااااة العمريَّة يف اهتمامه بدواوين  ساااااااار عثمان رضاااااااي هللا عنه على هن  الساااااااِ 
امل بدواوين األمصاااااار ؛ َلعتقاَه أبنَّ  وقد اهتمَّ  ،ا ند رضاااااي هللا عنه اهتمامامل خاصااااا 

َب؛ ار وهي األمصاا ،خصااوصااامل القريَبة من األعداء ،أهل األمصااار أَوج النَّاُ للضااَّ
ِ عن وقد كان الوَلِ على الَبلدان مسااؤولني مَباشاار  ،ال يت حتتاج إىل ا نَو ابسااتمرار

م وجَو بعض املوظَّ  ولكن  ،هني اَلخرين ؛ الاا ذين يتولَّون مهمَّتهاااَواوين ا نااد ًر
ابعتَبار أنَّ هؤَلء الوَلِ هم أمراء احلرب ؛ فقد كانت مساااااااؤوليَّتهم عن الدَّواوين يف 
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 .(1)خلليهة ابعتَبارهم نواابمل بلداهنم كمسؤوليَّة ا

 : نهيذ املعاهدا  - ح

ٌ  مع راساااااااااالدين صااااااااااََبتها مإنَّ الهتوح اإلساااااااااالميَّة يف عهد اخللهاء الرَّاشااااااااا
ة ،، ومعاهدا ٌ األعداء وقد   ،ومصاااااااحلاٌ  كثريٌِ بني املساااااالمني وأهل الَبالَ املهتَو

 كان األمراء على الَبلدان بصهتهم قاَِ ا ند مسااااااؤولني مَباشرمل عن عقد مثل هذه
 . (2)وعن  نهيذها ،املصاحلا 

َاق للنَّا4ُ  :ا بذل ا هد يف أتمني األر

ي  رضي هللا عنه طريقا ََّبع اخللهاء الرَّاشدون من ةمل جديدمل ذ عصر أيب بكر  الصِ دِ 
َيع األعطيااا  على املساااااااااااااالمني من مواَر بياات املااال املختلهااة ناات يف وقااد كااا ،لتو

ِ  أبوقا   معيَّنة     بعد ولكن يف عهد عمر رضااااااااااي هللا عنه  غريَّ  ،الَبداية ًري حمدَو
َيع األ ،وضااااااعه للدَّواوين يف األمصااااااار املختلهة ذ شااااااكالمل طيا  أيخعَيث بدأ  و

م يف العهد وال يكت  اخللهاء ووَلهت ،، سار عليه عثمان رضي هللا عنهَورَي مل منتظمامل 
كن ،ومراقَبة األسااااواق فق؛ ،الرَّاشاااادي بتأمني الطَّعا  يعه كان من و وَ  ،بل إنَّ السااااَّ

دن و  يف املالَبيكما كان األمراء يشاارفون على  قساايم   ،املها ِ  املوكلة ألمراء الَبلدان
ة  . (3)املهتَو
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 :ا  عيني العمال واملوظَّهني5

َايني واملوظَّهني يف الوظا   التَّابعة للوَلية يف كثري من األ ،كان  عيني العمال
من مها ِ  الوايل؛ َيث إنَّ الوَلية يف الغالب  تكوَّن من بلد ر يسااااااااااااي   إضااااااااااااافة إىل 

لوَلِ  نظيم أمورهااا، فكااان ا بلاادان، وأقاااليم أخرى اتبعااة  للوَليااة، وهي حباااجااة  إىل
ضي هللا عنه ويف عصر عثمان ر  ،يعيِ نون من قَبلهم عماَلمل وموظَّهني يف  لك املناط 

ع الوَلَي  نظرامل لتوساااااااُّ  ،أصاااااااَبْ هؤَلء العمَّال التَّابعون للوَلِ حيكمون مناط  كَبرِي
اب َمل حمدَّ  كَبريِ  أبكملها إىل وَلَي   كانتوانضااما  أقاليم   ،نتيجة الهتوح   ،يف السااَّ
ا  ،، والكوفااةكااالَبصااااااااااااااِر ريهااا ،والشااااااااااااااااَّ ال ،ًو  ،وإَاراهتم ،وابلتااَّايل فااإنَّ  وَُّع العمااَّ

 . ِ  ال يت يقو  هبا وَلِ الَبلدانمن املها ،و نظيمهم كان مهمَّةمل كَبريمل 

 :ا رعاية أهل الذِ مَّة6

ة ماااَّ هم ،كاااانااات رعااااياااة أهااال الاااذِ  رعياااَّ  ،واَرتا  عهَو  ،ةوالقياااا  حبقوقهم الشااااااااااااااَّ
قوقهم ُمَّن وأخذ َ ،و تَبُّع أَواهلم ،ومطالَبتهم دا عليهم للمسااااااااااااالمني من واجَبا   
 . (1)ا انب من واجَبا  الوايل يظلمهم انطالقامل من األوامر الشَّرعيَّة يف هذا

 :ا مشاوِر أهل الرَّأي يف وَليته7

حابة ؛  )ملسو هيلع هللا ىلص(سااااااار اخللهاء على هن  الرَّسااااااول يف مشاااااااوِر أهل الرَّأي من الصااااااَّ
حابة، يسااااااا ،  (2)رتشاااااااريوهنم يف  تل  األمو َيث كانوا يعقدون جمالٍ لكَبار الصاااااااَّ
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كما كانوا أيمرون وَلهتم ابساااااااااااتشااااااااااااِر أهل الرَّأي يف بالَهم، وكان الوَلِ يطَبِ قون 
 .(1)جمالٍ للنَّاُ ألخذ ارا هم ذلك ويعقدون

 :النظر يف َاجة الوَلية العمرانيَّة - 8

كان يف النَّواَي  اشاااااااااااتهر عن اخللهاء الرَّاشااااااااااادين ووَلهتم عنايتهم حباجة الساااااااااااُّ
على  ويف عهد عثمان رضااااي هللا عنه قا  عَبد هللا بن عامر واليه ،العمرانيَّة والز ِراعيَّة
أماكن أخرى  بل يف ،والعيون ليٍ يف وَلية الَبصاااااِر فحساااااب ،الَبصاااااِر حبهر اَلابر

 .(2)عديدِ  

 :يةمراعاِ األَوال اَلجتماعيَّة لسكَّان الوَل - 9

كان الوَلِ من منطل   عاليم اإلسال  الشَّاملة يراعون هذا ا انب بكلِ  ما فيه 
قاموا  ،وبتوجيه  من اخللهاء الرَّاشاااااااااااااادين ،إَل أنَّ وَلِ ذلك العصاااااااااااااار ،من  عليما 

كما   ،بَبعض األعمال اَلجتماعيَّة ال يت يصعب أن يقو  هبا َمْن ُهْم يف مثل منصَبهم
هلمَرص اخللهاء على أن يُن ، رفوأن حيرت  الوَلِ أهل الشااااااااااااااَّ  ،زلوا النَّاُ على منا
ابقة يف اإلساااال  أنَّ عامل عثمان على الكوفة كتب إليه يشاااكو  ،ومن ذلك ،والساااَّ
رف ،من ًلَبة األعراب ابقة يف اإلسا ،والَبالء ،والرَّواَف على أهل الشاَّ ، (3)ال والساَّ
ابق :أمَّا بعد :فكتب إليه عثمان ل أهل السااَّ  عليه  لك والقدمة ُمَّن فتْ هللا ،ةفهضااِ 

و ركوا  ،إَل أن يكونوا  ثاقلوا عن احل  ِ  ،وليكن من نزهلا بسااااااااااااااَبَبهم  َبعامل هلم ،الَبالَ
 ،احل  ِ  وأعطهم مجيعامل بقساااااااطهم من ،واَهظ لكل   منزلته ،وقا  به هؤَلء ،القيا  به
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 . (1)ابلنَّاُ هبا يصاب العدل فإنَّ املعرفة

 :ا أوقا  عمل الوايل10

 ،ه اببٌ أنَّه ال يكن لدار  :اشاااااااااااااُتهر عن الوليد بن عقَبة وايل عثمان على الكوفة
حبر ِيَّة مراجعة  وهذا يدلُّ على  تُّع النَّاُ ،وأنَّه كان يستقَبل النَّاُ يف مجيع األوقا 

فقد كان للوايل قسااااااااٌم اتبٌع لَبيته  ،(2)مَّت ما أراَوا ذلك حلاجة  األمري من ًري َرج 
 .وأوَلَه ،مهصوٌل عن أهله ،إليهُ مَّت أراَوا اجمليء مهتوٌح للنا
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 حقيقة ولة عثمان رضي هللا عنه:  املبحث الثَّالث

ة وساااااااااااااايطرهتم على أ ،يكثر املؤر ِخون من احلااديااث عن حماااابِ عثمااان أقاااربااه َمااَّ
 عليه إطالقه فثاروا انقمني ،ََّتَّ أاثروا عليه نقمة كثري  من النَّاُ ،احلكم يف عهده

وأقارب عثمان ال ذين وَلهم رضي هللا عنه أوَّهلم  ،(1)ي قرابه يف شؤون الدَّولةذو يد 
والرَّابع ساااااعيد بن  ،والثَّالث الوليد بن عقَبة ،والثَّان عَبد هللا بن أيب السااااارح ،معاوية
 ،وهم من أقاربه ،هؤَلء مخساااااااااة وَلهم عثمان ،واخلامٍ عَبد هللا بن عامر ،العاص

َعمهم مطعٌن ع  :هم ،فلننظر أوََّلمل من هم وَلِ عثمان رضاااااااي هللا عنه ،ليهوهذا يف 
َبيب بن مساالم ،وجابر املزنُّ  ،والقعقاع بن عمرو ،أبو موسااى األشااعريُّ  وعَبد  ،ةَو

لميُّ  ،الرََّمن بن خالد بن الوليد كيم بن ساااااالمة ،وأبو األعور الساااااُّ األشاااااعث و  ،َو
 ،َبيااابوماااالاااك بن َ ،اُوعييناااة بن النَّهااا ،وجرير بن عَباااد هللا الَبجلي ،بن قيٍ

ا ب بن األقرع ،والنُّساااااااااري العجلي  ،يعةوسااااااااالمان بن رب ،وساااااااااعيد بن قيٍ ،والساااااااااَّ
يااَةويعل ،وعَبااد الرََّمن بن ربيعااة ،واألَن  بن قيٍ ،وخنيٍ بن ََبيش  ،ى بن ُمناْ

ء هم وَلِ هؤَل ،وعليُّ بن ربيعااة بن عَبااد العزَّى ،وعَبااد هللا بن عمرو احلضاااااااااااااارمي
 عثمان رضي هللا عنه .

ْ أن أَل يصاا ،أنَّ عدَ الوَلِ سااتة وعشاارون واليامل  :فلو أخذان إَصااا ية لوجدان
ة  إذا علمنا: أنَّ النَّب   كان   ملسو هيلع هللا ىلص()يكون مخسااة من بين أميَّة يسااتحقُّون الوَلية وخباصااَّ

كونوا كلُّهم إنَّ هؤَلء الوَلِ ال ي :يويلِ  بين أميَّة أكثر من ًريهم؟ مثَّ يقال بعد ذلك
 ،مثَّ عزله ،بل كان عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه قد وىلَّ الوليد بن عقَبة ،يف وقت  واَد  

                                                           
 سابق نفسه .المصدر ال (1)
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امل ال يُتوفَّ وأيضااااا ،فلم يكونوا مخساااااةمل يف وقت  واَد   ،فوىلَّ مكانه ساااااعيد بن العاص
 فعندما ُ ويف عثمان ال يكن من بين ،عثمان إَل وقد عزل أيضاااااااامل ساااااااعيد بن العاص

رحوع ،معاوية :أميَّة من الوَلِ إَل ثالثة وهم وعَبد هللا  ،َبد هللا بن ساااعد بن أيب الساااَّ
ولكنَّه  ،وسااااااااااااااعيد بن العاص ،عزل عثمان الوليد بن عقَبة ،بن عامر بن كريز فق؛

ة ال يت الكوف ،عزهلما من أين ؟ من الكوفة ال يت عزل منها عمر ساااااعد بن أيب وقاص
ترب مطعنامل عإذامل َعْزُل عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه ألولنك الوَلِ َل ي ،ال  ر  بوال  أبدامل 

 .(1)دينة ال يت ُولُّوا عليهافيهم؛ بل مطعن يف امل

م بعده من َل واستعمله ،يستعملهم يف َيا ه )ملسو هيلع هللا ىلص(إنَّ بين أميَّة كان رسول هللا
لةمل من قَبا ل وَل نعرف قَبي ،رضااااااااااااااي هللا عنهما ،وعمر ،أبو بكر   :يُاتَّهم بقرابة  فيهم

م كانوا كث أكثر من بين )ملسو هيلع هللا ىلص(قريش فيها عمَّاٌل لرسااااااااااااول هللا  ،ريينعَبد مشٍ ؛ ألهنَّ
 ٌَ لعاص عتَّاب بن أسااااايد بن أيب ا )ملسو هيلع هللا ىلص(فاساااااتعمل النَّب   ،وكان فيهم شااااارٌف وساااااَؤ

 خالد بن ساااعيد على صااادقا  بينو  ،وأاب ساااهيان بن َرب على جنران ،على مكَّة
راَي مثَّ على الَبحرينمذجْ رضاااااااي هللا  فعثمان ،، وأابن بن ساااااااعيد على بعض الساااااااَّ

وكذلك أبو  ،وقَبيلتهم ،ومن جنساااهم ،)ملسو هيلع هللا ىلص(ل إَل من اساااتعمله النَّب  عنه ال يساااتعم
ا  ،وعمر بعده ،بكر وأقرَّه  ،فقد وىلَّ أبو بكر يزيد بن أيب سااااااااااااهيان يف فتوح الشااااااااااااَّ
 . (2) عمر بعده أخاه معاويةمثَّ وىلَّ  ،عمر

ؤال ال ذي يطرح نهسه أأثَبت هؤَلء كهاءهتم أ  َل ؟ وستأي شهاَا  أهل  وسُّ
إنَّ  . عنااه ِبذن هللا  عاااىليف أولنااك الوَلِ الاا ذين وَلهم عثمااان رضااااااااااااااي هللا العلم 

                                                           
 ( . 159الدَّولة األمويَّة الُمفترى عليها ، ص)  (1)
 ( . 176،  3/175منهاج السُّنَّة )   (2)



379 
 

ألمَّة وأفعاله  شاااااااكِ ل ساااااااواب  َساااااااتوريَّة يف هذه ا ،يُقتدى به ،عثمان خليهٌة راشااااااادٌ 
ساااااااااااانَّ ملن  فإنَّ عثمان ،فكما أنَّ عمر ساااااااااااانَّ ملن بعده التحرُّج عن  قريب األقربني

يف   ومن  تَبع ساااااااااااارِي عثمان َل يشااااااااااااكُّ  ،هل كهاءِ  بعده  قريب األقربني إذا كانوا أ
 .(1)َل خيرج عن َا ِر املَباحوكلُّ ما أُنكر على عثمان  ،كهاءهتم اإلَاريَّة

إنَّ الوَلِ الاا ذين وَلهم عثمااان رضااااااااااااااي هللا عنااه من أقاااربااه قااد أثَبتوا الكهاااءِ 
وساااروا  ،اندوفتْ هللا على أيديهم الكثري من الَبل ،واملقدِر يف إَاِر شااؤون وَلَيهتم

هد ومنهم من  قلَّد مها َّ الوَلية قَبل ذلك يف ع ،واإلَسان ،يف الرَّعيَّة سرِي العدل
ي  دِ  ولننظر إىل أقوال أهل العلم يف أولنك  ،(2)والهاروق رضااااااااااااااي هللا عنهما الصااااااااااااااِ 

 الوَلِ:

 :معاوية بن أيب سفيان بن حرب األمويُّ  :أولا 

 :اوإليك شينامل منه ،مي فضا ل مجَّةمل ذكر املرتمجون هلذا الصَّحايبِ  الكر 

 :ـ من القران الكرمي1

ُ َسِكينَاَتُه مُثَّ أَناْ ﴿اشرتك معاوية رضي هللا عنه يف ًزِو َنني، قال  عاىل:  َزَل احَّ
ولِِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِننَي َوأَنْاَزَل ُجُنومَلا الَْ  َاَرْوَها َوَعذََّب الَِّذيَن َكَهُروا وَ  َزاُء َذِلَك جَ َعَلى َرسااااااُ

 [.26]التوبة:   اْلَكاِفرِيَن  

ين وكان من املؤمنني ال ذ ،ومعاوية رضاااي هللا عنه من ال ذين شاااهدوا ًزِو َنني

                                                           
 ( . 4/1675األساس في السُّنَّة )  (1)
 ( . 1/417تحقيق مواقف الصَّحابة من الفتنة )  (2)
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 . (1))ملسو هيلع هللا ىلص(ته عليهم مع النَّب  أنزل هللا سكين

 :ـ من السُّنَّة2

مَّ هاللَ »  :)ملسو هيلع هللا ىلص(ومن ذلك قوله ،ملعاوية رضاااااااااااااي هللا عنه )ملسو هيلع هللا ىلص(َعاء الرَّساااااااااااااول
همَّ علِ م معااااوياااة اللَ »  :)ملسو هيلع هللا ىلص(. وقولاااه ( 4)«واهاااد باااه  ،( 3)َي مل مهاااد ( 2)اجعلاااه هااااََيمل 

أوَّل جيش من »  :)ملسو هيلع هللا ىلص(. وقال رساااااول هللا(5)«وقه العذاب  ،واحلسااااااب ،الكتاب
َي رسول هللا ! أان فيهم؟  :قلت :. قالت أ َّ َرا  (6)«يغزون الَبحر قد أوجَبوا  أميت
دينة أمَّيت يغزون م جيش منأوَّل »  :)ملسو هيلع هللا ىلص(مثَّ قال النَّب  « . أنت فيهم »  :قال
»  :: أان فيهم َي رسول هللا ؟ قال- أي أ ُّ َرا  - فقلت« . مغهور هلم  (7)قيصر
ه أوَّل من ًزا يف هااذا احلااديااث منقَبااة ملعاااويااة ؛ ألنااَّ »  :(9). قااال املهلااب (8)« َل

 . (10)«الَبحر 

 :ـ ثناء أهل العلم على معاوية رضي هللا عنه3

 :عباَّس رضي هللا عنهما عليهثناء عبد هللا بن  - أ

فإنَّه ما  ،هل لك يف أمري املؤمنني معاوية :قيل َلبن عَباُ رضااااااااااااااي هللا عنهما

                                                           
 ( . 23مرويات خالفة معاوية في تاريخ الطَّبري ، خالد الغيث ، ص)  (1)
(2)  ً  للنَّاس ، أو داالا على الخير . :هاديا
(3)  ً  أي مهتدياً في نفسه . :مهدي ا
ِّ لأللباني )  (4)  ( . 3/236صحيح سنن الت ِّرمذي 
 ( إسناده حسن . 7/249موارد الظمان )  (5)
 ( . 6/121فعلوا فعالً وجبت لهم به الجنَّة . فتح الباري )  :أي :أوجبوا (6)
 القسطنطينية .يعني  :مدينة قيصر (7)
 يعني القسطنطينية . :مدينة قيصر (8)
 ( . 2924البخاريُّ ، رقم )  (9)
 هـ .435المهلب بن أحمد األندلسي ، مصن ِّف شرح صحيح البخاريُّ توفي  (10)



381 
 

. وُمَّا يناسااب املقا  ذكر بعض املسااا ل الهقهيَّة  (1)إنَّه فقيه :قال ،اَدِ  أو ر إَل بو 
 :ومن  لك املسا ل ما يلي ،ال يت أُثِر  عن معاوية رضي هللا عنه

  ضي هللا عنه أنه أو ر بركعة  .ا أثر عنه ر 
 (2)اَلستسقاء دن ظهر صالَه ا أثر عنه رضي هللا عنه . 
   (3)من الربِ  يف َكاِ الهطر ا أنَّه جيزأى إخراج نص  صاع . 
 (4)ب الَبدن ملن أراَ اإلَرا ا استحَباب  طيي . 
 (5)واَ بيع وشراء َور مكَّةا ج. 
 (7)ةالُعنَّ  (6)تهري  بني الزَّوجني بسَببا ال . 
 . ا وقوع طالق السَّكران 
 . ا عد  قتل املسلم ابلكافر قصاصامل 
 (8) ل ََّتَّ يَبلغ ابن القتيلا ََبٍ القا . 

 :ثناء عبد هللا بن املبارك على معاوية رضي هللا عنه - ب

رامل ؛ فمن رأيناااه ينظر إليااه شااااااااااااااز  ،معاااويااة عناادان حمنااةٌ  :قااال عَبااد هللا بن املَبااارك
مناه على   . (9)الصَّحابة :يعين ،القو اهتَّ

                                                           
 ( . 6/120فتح الباري )  (1)
 ( . 7/130المصدر السابق نفسه )  (2)
 ( . 3/346المغني البن قدامة )  (3)
 ( . 2/19عاد ) زاد الم (4)
 ( . 5/77المغني )  (5)
 ( . 6/366المصدر السَّابق السابق )  (6)
جل عن إتيان زوجته ، القاموس المحيط )  :العُنَّةُ  (7)  ( . 1570هي عجز الرَّ
 ( . 28مرويات خالفة معاوية ، ص)  (8)
 ( . 29المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (9)
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 :جـ  ثناء أمحد بن حنبل

إن  :َل أقول :ما  قول رَمك هللا فيمن قال :- رَمه هللا - سااااااانل اإلما  أَمد
ي  (1)َبامل؟ه أخذها ابلسَّي  ًصفإنَّ  ،إنَّه خال املؤمنني :وَل أقول ،معاوية كا ب الَو

يء   :قال أبو عَبد هللا ونَبنيِ   ،ونالساااوَل جي ،َانَبون هؤَلء القو  ،هذا قول ساااوء  َر
 ِ ُ  .(2)أمرهم للنا

 :ثناء القاضي ابن العريبِّّ على معاوية رضي هللا عنه - د

فذكر  ،حتدَّث ابن العريبِ  عن اخلصاااااال ال يت اجتمعت يف معاوية رضاااااي هللا عنه
 ...:منها

 ،العدو ِ  ىوالظُّهور عل ،وإصاااااااااالح ا ند ،وسااااااااادِ  الثُّغور ،قيامه حبماية الَبيضاااااااااة
ين اخلطيب على هذا النصِ  بقوله (3)وسااياسااة اخلل  وقد بلغ  :. وقد علَّ  حمب الدِ 

وعظيم عنايته بذلك أن أرسااااااااااال يهدِ َ ملك الرُّو  وهو  - معاوية :يعين - من مهَّته
احلدَو  من أنَّ ملك الرُّو  اقرتب :وقد بلغه ،يف معمعة القتال مع علي   يف صااااااااااهِ ني

عد أن  ملك الرُّو  بوطمع يف معاوية  :كثري، ويف ذلك يقول ابن  (4)يف جنوَ  عظيمة  
َاهم ،وقهر جنده ،، وأذلهكان قد أخشاااااااااااااااه فلمَّا رأى ملك الرو  اشااااااااااااااتغال  ،َو

فكتااب  ،يااهوطمع ف ،معاااويااة حبرب علي    ااداىن إىل بعض الَبالَ يف جنوَ  عظيمااة  
نَّ أان وابن ! ألصااااااااااااااطلحو رجع إىل بالَك َي لعني  ،وهللا لنن ال  نتااه :معاااويااة إليااه

                                                           
 المصدر السابق نفسه . (1)
 ( . 28ت خالفة معاوية ، ص) مرويا (2)
هراني )  (3)  ( . 2/434السُّنَّة للخالَّل ، تحقيق عطيَّة الزَّ
 ( . 211،  210العواصم من القواصم ، ص)  (4)
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َبت !  ،، وألخرجنَّك من مجيع بالَكعمِ ي عليك وألضااااااااااايِ قنَّ عليك األر  دا َر
 .(1)وبعث يطلب اهلدنة ،و فعند ذلك خاف ملك الرُّ 

 :هـ  ثناء ابن تيميَّة على معاوية رضي هللا عنه

  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(مََّرُه النَّب  أنااَّه أ :... فااإنَّ معاااويااة ثَباات عنااه ابلتَّوا ر :قااال عنااه ابن  يميااَّة
ي ،وجاهد معه ،مَّر ًريهُ كما أ مه النَّب   ،وكان أمينامل يكتب له الَو يف   )ملسو هيلع هللا ىلص(وما اهتَّ

ي وقد  ،الا ذي كاان من أخرب الناَّاُ ابلرجاال ،ووَله عمر بن اخلطاَّاب ،كتااباة الَو
 . (2)وال يتَّهمه يف وَليته ،وقلَبه ،ضرب هللا احل َّ على لسانه

 :ثناء ابن كثري عليه - و

لم أمجعت الرَّعاَي على بيعته يف سااااانة إَدى وأربعني ... فو  :قال عنه ابن كثري
نة ال يت كانت فيها وفا ه وا هاَ يف  ،يزل مسااتقالًّ ابألمر يف هذه املدَِّ إىل هذه السااَّ

واملسااالمون  ،والغنا م َ رَِ إليه من أطراف األر  ،وكلمة هللا عاليةٌ  ،بالَ العدو قا مٌ 
، وقورامل، ر يسااااامل، (3)قال أيضااااامل: كان َليمامل ، و وعهو   ،وصااااهْ ،وعدل ،معه يف راَة  

، َسن (4)، كرميامل، عاََلمل، شهمامل سيِ دامل يف النَّاُ رِي . وقال عنه أيضامل: كان جيِ د السِ 
، مجيل العهو، كثري السِ رت  .(5)، رَمه هللا  عاىلالتَّجاَو

 

                                                           
 ( . 31مرويات خالفة معاوية ، ص)  (1)
 ( . 8/119البداية والن ِّهاية )  (2)
 ( . 3/129ير أعالم النُّبالء ) ( . وس 8/122(. والبداية والن ِّهاية ) 4/472الفتاوى ) (3)
 أفرد ابن أبي الدُّنيا ، وأبو بكر بن أبي عاصم تصنيفاً في حلم معاوية . (4)
 ( . 8/118البداية والن ِّهاية )  (5)
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 :ـ روايته للحديث4

 ،)ملسو هيلع هللا ىلص(اية عن رساااااول هللايعدُّ معاوية رضاااااي هللا عنه من ال ذين انلوا شااااارف الرِ و 
َمته لرساااااااااااااول هللا  بعد فتْ مكَّة، لكونه صاااااااااااااهره، وكا َبه، )ملسو هيلع هللا ىلص(ومرَُّ ذلك إىل مال

رضااااي هللا عنه، هذا وقد روى معاوية رضااااي هللا عنه منة وثالثة وسااااتني َديثامل عن 
 َ الَبخاريُّ وانهر  ،ومسااااااالٌم على أربعة أَاَيث ،ا َّه  له الَبخاريُّ  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(رساااااااول هللا

. وكانت سااارِي معاوية رضاااي هللا عنه مع الرَّعية يف وَليته (1)خبمساااة   ومسااالمٌ  ،أبربعة
حيْ عن ال ،من خري ساااااري الوَلِ ُمَّا جعل النَّاُ حيَبُّونه  )ملسو هيلع هللا ىلص(نَّب  وقد ثَبت يف الصاااااَّ

 - ون عليهمو صلُّ  ،وحيَبُّونكم ،ال ذين حتَبُّوهنم - َكامكم - خيار أ متكم»  :قال
م، ر أ مَّتكم ال ذين  َبغضاااااااوهنم، ويَبغضاااااااونكويصااااااالُّون عليكم، وشااااااارا -  دعون هلم

. وأختم َاااديثي عن معااااوياااة رضااااااااااااااي هللا عناااه داااا قاااالاااه ( 2)«و لعنوهنم، ويلعنونكم
اما  كلَّها ،فُعمر وَله :القاضاااااااي أبو بكر ابن العريب ِ   ،أقرَّه عثمانو  ،ومجع له الشاااااااَّ

ي  ؛ ألنَّه وىل أخاه يزيد دِ  ا وَله أبو بكر  الصااااااِ   ،فأقرَّه عمر ،زيدهه يواسااااااتخل ،بل إمنَّ
فانظر  ،عمر وأقرَّهفتعلَّ  عثمان ب ،لتعلُّقه بوَلية أيب بكر  ألجل اسااااااتخالف واليه له

لساااااالة  اسااااااتكتَبه ...  )ملسو هيلع هللا ىلص(أنَّ رسااااااول هللا :! وثَبت (3)ما أوث  ُعراهاإىل هذه السااااااِ 
وال يكن  ،فيكون سااااااااااااااند وَليته األعمال يف الدَّولة اإلسااااااااااااااالميَّة ال يكن ألَد قَبله

ه ومن بعاااده خلهااااؤ  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(رسااااااااااااااول هللا :َياااث اجتمع على  وليتاااه ،د  بعااادهألَااا
 . (4))ملسو هيلع هللا ىلص(علي   سَب؛ رسول هللا مثَّ صاحله وأقرَّ له ابخلالفة احلسن بن ،الثَّالثة

                                                           
 ( . 8/126المصدر السَّابق نفسه )  (1)
 ( . 33مرويات خالفة معاوية في تاريخ الطَّبري ، ص)  (2)
 ( . 65رقم ) مسلم ، كتاب اإلمارة ،  (3)
 ( . 33مرويات خالفة معاوية في تاريخ الطَّبري ، ص)  (4)
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 :عبد هللا بن عامر بن كريز :اثنياا 

صي   قهو عَبد هللا بن عامر بن كريز بن ربيعة بن عَبد مشٍ بن عَبد مناف بن 
 .(1)ميُّ القرشيُّ العَبش

نة الرَّابعة للهجِروذلك يف  )ملسو هيلع هللا ىلص(ولد يف عهد رسول هللا وعندما اعتمر  ،(2)السَّ
ابعة للهجِر ُعمِر القضاء نة السَّ خل مكة؛  ،الرَّسول الكرمي رضي هللا عنه يف السَّ َو

َل إليه عَبد هللا بن عامر هل رساااااااول هللا فت ،و ثاءب ،... فتلمَّظ:قال ابن َجر ،َمُِ
لميَّة ؟ »  :وقال ،يف فيه  ،«ا هذا أشااااااااااَبهن»  :فقال ،نعم :قالوا :«هذا ابن السااااااااااُّ

 ،«إنَّه ملساااااااقي  »  :قالف ،)ملسو هيلع هللا ىلص(ري  النَّب   ويعوِ ذه فجعل يَبتلع ،وجعل يتهل يف فيه
 .(3) أرضامل إَل ظهر له املاءفكان َل يعاا

على  يامل أو عساااااكرَي مل إىل أن أصاااااَبْ وال ،ال يتولَّ عَبد هللا بن عامر منصاااااَبامل إَارَي مل 
وهو ابن خال اخلليهة عثمان بن عهَّان رضاااي هللا  ، 649هااااااااااااااااا/ 29الَبصاااِر سااانة 

بن عااامر  وكاااناات أ  عَبااد هللا ،عنااه؛ ألنَّ أ َّ عثمااان هي أروى بناات كريز بن ربيعااة
 .(4)من بين ُسليم

، وظلَّ واليامل (5)أو مخسااامل وعشاارين ،ربعامل وملَّا عنيِ  لوَليااااااااااااااااة الَبصااِر ؛ كان عمره أ
، ش كَبريهللا عنه عندما َهَّز  يََّتَّ مقتل اخلليهة عثمان رضاااااااااااااي على الَبصاااااااااااااِر 

ة َيااث وا  الزُّبري ،وَماال مااا عنااده من األموال  ورجع منهااا إىل ،فساااااااااااااااار إىل مكااَّ
                                                           

 ( . 82العواصم من القواصم ، ص)  (1)
اشدي )  (2)  ( . 2/216المدينة المنورة ، فجر اإلسالم والعصر الرَّ
 ( . 5/272تهذيب التَّهذيب )  (3)
 (.3031( رقم )3/293لغابة )(، وأسد ا5/273(، تهذيب التهذيب )3/19سير أعالم النبالء ) (4)
 ( . 5/272( . وتهذيب التَّهذيب )  5/31الطَّبقات )  (5)
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 على الرًَّم من أنَّ  ،وال حيضاااااااااااار موقعة صااااااااااااهِ ني ،فشااااااااااااهد موقعة ا مل ،الَبصااااااااااااِر
، ويف خالفة معاوية (1)نيكيم مع معاوية بصاااااااه ِ أنَّه كان يف التَّح :القلقشاااااااندي ذكر

ا ساانة وما  هب ،فأقا  ابملدينة ،مثَّ عزله عنها ، وىلَّ إماِر الَبصااِر ملدَِّ ثالث ساانوا 
ف ،أنَّه  و  دكَّة :ويف رواية ابن قتيَبة ،(2)سااااااااَبع ومخسااااااااني للهجِر عرفا  عا  ن بَو

،  كرميامل   ،ساااخي امل  ،كان عَبد هللا شاااريهامل   :. وأشااااَ ابن ساااعد به قا المل  (3) ساااع  ومخساااني
امل للعمران ،والولاااد، كثري املاااال  ،كرمياااامل   ،كاااان جواَامل   :، وقاااال عناااه ابن َجر( 4)حمَبااا 

. ومن أجَو  (6)يعترب من أجَو أهل الَبصااااااِر وكان ،(5)شااااااجاعامل  ،وانمل ... جرينامل ميم
 .(7)أهل اإلسال 

ا ، فقد  كَّن من القضاء على  وكان لعَباااااااااااااد هللا بن عامر  أثٌر َميٌد يف الهتَو
الهُر بشااااااكل  ات    عندما قضااااااى على اخر رم   من األمل الهارساااااايِ  القدمي،  امال

َاَ مهر أخي  جَر ابن شهرَير بن كسرى، وخر وذلك بقضا ه على اخر ملوكهم يَز
 ملعارضة الهارسيَّة ضد املسلمني.رستم اللَّذين  زعَّما ا

فإنَّه كان  ،ةيَّ والعسااكر  ،وإضااافة إىل براعة عَبد هللا بن عامر يف الشااؤون اإلَاريَّة
امل ابملعارف اإلسااااااااااااااالميَّة وقال ابن  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(أنَّه روى َديثامل عن النَّب   :ويروى ،مهتم 

 ه روايٌة يف الكتب، ًري أنَّه ال يكن ل(8)سول هللا إَل َديثامل واَدامل ال يرو عن ر  :قتيَبة

                                                           
 ( . 8/91البداية والن ِّهاية )  (1)
خ العربي ، رقم )  (2)  ( . 128( ، ص)  21مجلة المؤر ِّ
 ( . 3/21سير أعالم النبالء )  (3)
 ( . 321المعارف ، ص)  (4)
ِّ ، رق (5) خ العربي   ( . 129( ، ص)  21م ) مجلَّة المؤر ِّ
 ( . 5/272تهذيب التَّهذيب )  (6)
 ( . 294 - 1/293العقد الفريد )  (7)
 ( . 321المعارف ، ص)  (8)



387 
 

تَّة عن طري   مندهوابن  ،فقد أوَر ابن قانع ،ال ذي رواه ،أمَّا احلديث النََّبوي ِ  ،(1)السِ 
 ،ن قيٍعن َنظلة ب ،َدَّثين أيب عن جدِ ي مصااااعب بن اثبت :مصااااعب الزُّبريي

قُتل  من»  :قال )ملسو هيلع هللا ىلص(أن رسااااااااااااااول هللا :وعَبد هللا بن عامر   ،عن عَبد هللا بن الزُّبري
 .(2)«َون ماله فهو شهيٌد 

 :إصالحاته القتصاديَّة يف البصرة

قلُّ أمهِ يَّةمل َل   ،َا  يف الَبصاااِريقرتن ابسااام عَبد هللا بن عامر عدٌَ من اإلصاااال
َا ه العساااااااااااااكريَّة الهذَِّ املتمثِ لة يف انتصاااااااااااااارا ه العديدِ على اجملوُ و تَبُّعه  ،عن إجنا

جَر ،لهلوهلم املنهزمة ة ُمثَّلةمل فقد كانت إصالَا ه اَلقتصاَيَّ  ،وقضا ه على امال يَز
وكان  ،(3)لهاووهَبه ألهسُّوق من ماله، فقد اشرتى هذا ال ،يف عنايته بسوق الَبصِر
؛ الَبصاااِر وق يتوساااَّ وق قا ٌم ع ،الساااُّ لى بدليل ما ذكره خليهة بن خيَّا  من أنَّ الساااُّ

وق مركزامل  ، وهذا اختياٌر جيِ ٌد؛ ألنَّه جيعل الساااااُّ ضاااااهاف النَّهر ال ذي يتوسااااا؛ الَبصاااااِر
ن اولعلَّ من أبَر أعماله اإلصاااااااااالَيَّة يف الَبصاااااااااِر يف ميد ،مهم امل يف وسااااااااا؛ املدينة

أنَّ ابن عامر   :ةوذكر ابن قتيَب ،وقد اهتمَّ ابن عامر  هبذه املسألة اهتمامامل كَبريامل  ،الرَّي
رق  وهو منسااوب ،واَلخر يعرف أب ِ  عَبد هللا ،اَتهر ابلَبصااِر هنرين أَدمها يف الشااَّ

َيَ بن أيب سهيان حبهر األبلَّة ،(4)إىل أ ِ  عَبد هللا بن عامر    ،وأمر عَبد هللا بن عامر  
يوان َيَ والياااامل على الااادِ  ل عَباااد هللا بن عاااامر ،وكاااان  وكاااان  ،وبيااات املاااال من ِقَباااَ

                                                           
 المصدر السَّابق نفسه . (1)
يه في الباب . 3/639الحاكم في المستدرك )  (2) ِّ  ( إسناده ضعيف وله ما يقو 
ِّ هي العمدة في ترجمتي لعبد هللا بن عامر ، حيث استفدت من األستاذ ( . ومجلَّة المؤ 5/73الطَّبقات الكبرى )  (3) خ العربي  ر ِّ

 محمد حمادي جزاه هللا خيراً .
خ العربي رقم )  (4) د حمادي ، ص)  21مجلة المؤر ِّ  ( . 134( ، محمَّ
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َيَامل اَتهر :، وذكر خليهة بن خيَّا (1) مكانه عند  وجُّهه للهتوحيستخلهه يف  أنَّ 
َ عَبد الرََّمن بن أيب وال ذي  وىلَّ َهره لزَي ،هنر األبلَّة ََّتَّ انتهى إىل موضااع ا َبل

 . (3)قهواملاء يكاَ يسَب ،كض فرسها فتْ عَبد الرََّمن املاء جعل ير فلمَّ  ،(2)بكِر

هر عَبد هللا بن عامر َوضااااااااااامل نسااااااااااب إىل أمِ ه  نوهو َو  أ ِ  عَبد هللا ب ،َو
 ،أنَّ عَبد هللا بن عامر  َهر هنرامل  :وذكر الَبالذريُّ  ،(4)عامر ابلَبصااااااِر منسااااااوٌب إليها
وهناك هنر ُمرَِّ َلبن  ،(5)يل هنر انفذفق ،فغلب عليه ، وىلَّ أمر َهره له انفذ موَله

ي  رض  ،(6)غلب على ذكرهف ،ي هللا عنهعامر  وىلَّ َهره له مرَِّ موىل أيب بكر  الصِ دِ 
 . (7)َهره هلم عَبد هللا بن عامر  وهناك هنر األساوِر ال ذي 

رَِّ بن َيان قنطِر قرَِّ نساااااَبة إىل ق :فيقول ،ويذكر الَبالذري قنطِر قرَِّ ابلَبصاااااِر
قت به مغيثامل تصاااادَّ ف ،وكان عندها هنٌر قدمٌي مثَّ اشاااارت ه أ ُّ عَبد هللا بن عامر   ،الَباهلي ِ 

 . (8)ألهل الَبصِر

امل حبهر األهنااار من أجاال :يتَبنيَّ لنااا ،ُمااَّا  قاادَّ   أن عَبااد هللا بن عااامر  كااان مهتماا 
ََهار الز ِراعة ؛ ال يت هي عماَ احلياِ اَلقتصاااااااااااااااَيَّة َبصااااااااااااااِر لإضااااااااااااااافةمل إىل موقع ا ،ا

ا  وأمهِ يتها العساااااااااكرية كقاعدِ  لله ،اَلسااااااااارتا يجي ابلنِ ساااااااااَبة إىل طرق التِ جاِر تَو
َبة عَبد هللا بن عمر يف اإلصالح  ،اإلسالميَّة يف املشرق وميكن أن نالَظ مدى ًر

                                                           
 ( . 351فتوح البلدان للبالذري ، ص)  (1)
 ( . 1/142تاريخ خليفة بن خيَّاط )  (2)
 ( . 351لبلدان ، ص) فتوح ا (3)
ِّ رقم )  (4) خ العربي   ( . 134( ، عبد هللا بن عامر ، ص)  21مجلَّة المؤر ِّ
 ( . 354( . وفتوح البلدان ، ص)  135المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (5)
 ( . 354( . وفتوح البلدان ، ص)  136المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (6)
 ( . 136المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (7)
 ( . 354 - 353فتوح البلدان ، ص)  (8)
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َ كاالَّ يو   ر  ،لو  ُركاات ؛ خلرجاات املرأِ يف َاااجتهااا على َابَّتهااا :من خالل قولااه
 . (1) وايف مكَّةََّتَّ  ،وسوق   ،على ماء  

ا  يف املشااااااارق ال يت :ويف احلقيقة  أنَّ إصاااااااالَا ه هذه َل  قلُّ أمهِ يَّة عن الهتَو
اهتفقد كانت الَبصااااااااااااااِر هي القاعدِ العسااااااااااااااكريَّة ل ،قا  هبا ا بَبالَ لخالفة يف فتَو
َََيَ َخ :، وأشااار الدكتور صااا  العلي إىلاملشاارق ََّ  إىل ا ل أنَّ الهتوح الواسااعة أ

مال على ورجال األع ،ُمَّا شاااجع التُّجار ،نتشاااار الرَّخاء اَلقتصااااَيِ  فيهاالَبصاااِر وا
لقد كانت  ،(2)يَّة  نمو ساااااااااريعامل يف الَبصاااااااااِروبذلك بدأ  احلياِ املدن ،التَّقاطر إليها

امل  والنَّشااا   ،نتيجةمل للهتوح الواسااعة يف املشاارق ،احلالة املاليَّة إلماِر الَبصااِر جيدمل جد 
عامر  رجالمل  وكان عَبد هللا بن ،واسااااتقرار األمن فيها ،اريِ  للَبصااااِراَلقتصاااااَيِ  التِ ج

أَل يغل  اببه  وأمره ،فاحتامل اببه  ميع النَّاُ ََّتَّ إنَّه عاقب احلاجب ،متواضااااااااااااااعامل 
قال ابن  ،، ويف احلقيقة أصاااَبْ ابن عامر ذا شاااهرِ  واساااعة  ابلَبصاااِر(3)هنارامل وَل  ،ليالمل 

ونتيجة ألعماله  ،(4)وفعل ابن عامر ،بن عامرل اقا :كان النَّاُ يقولون  :سااااااااااااااعد
ََاَ َب األمَّة له ،وسري ه احلميدِ ،اإلصالَيَّة  . (5)فقد ا

 . (6)اخلليهة عثمان رضي هللا عنهوظلَّ ابن عامر  عليها إىل أن قتل 

وأوَّل  ،فهو ال ذي شااااااااا َّ هنر الَبصاااااااااِر ،فهذا عَبد هللا بن عامر  أَد وَلِ عثمان
ذ احليااااا  ذي لااااه من ، ( 7)عرفااااا ، وأجرى إليهااااا العنيب من اَّتااااَّ وهو الرَّجاااال الاااا 

                                                           
 ( . 321المعارف البن قتيبة ، ص)  (1)
 ( . 31ـ30التَّنظيمات االجتماعيَّة ، واالقتصاديَّة ، ص)  (2)
ِّ العدد )  (3) خ العربي  د حمادي ، ص)  21مجلة المؤر ِّ  ( . 138( عبد هللا بن عامر ، محمَّ
 ( . 5/33الطَّبقات )  (4)
خ العربي ، عبد هللا بن عامر ، العدد ) مجلة ا (5)  ( . 138( ، محمد جاسم حمادي ، ص)  21لمؤر ِّ
 ( . 8/91البداية والن ِّهاية )  (6)
 المصدر السَّابق نفسه . (7)
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. وقال فيه  (1)كما يقول ابن  يميَّة  ،نكر، وا َبَّة يف قلوب النَّاُ ما َل يُ احلسااااااااانا 
 ،وكااان فيااه رف ٌ  ،وأجواَهم ،وشااااااااااااااجعاااهنم ،الااذهبُّ: وكااان من كَبااار أمراء العرب

لمٌ   .(2)َو

 :الوليد بن عقبة :اثلثاا 

 َبة بن أيب معي؛ بن أيب عمرو بن أميَّة بن عَبد مشٍ بن عَبدهو الوليد بن عق
 وهو أخو عثمان ألمِ ه . ،(3)له صحَبٌة قليلةٌ  ،األمويُّ األمري أبو وهب  ،مناف

وعمر  ،كان الوليد بن عقَبة من رجال الدَّولة اإلسااااااااااااااالميَّة على عهد أيب بكر  
ان لألعمال ذوي الكهاءِ من  وكان ذلك ،الر ِجال واألمانة من ،اللَّذين كاان يتخريَّ

ريع على أوسااااع نطاق  ل سااااال  على عهدمها ؛  أعظم أسااااَباب ذلك اَلنتشااااار السااااَّ
اان يرَين وُمَّن وسااد إليه األمور املهمَّة ؛ ملا ك ،واعتماَ اخلليهتني ،وأنَّه كان حملَّ ثقة

ي  ،(4)وصااااااااادق اإلميان ،من الكهاءِ فيه دِ  ان ك  أنَّه :وأوَّل عمل  له يف خالفة الصاااااااااِ 
رِ  يف الرَّساااا ل احلربيَّة ال يت َار  بني اخلليهة ده خالد بن الوليد يف وقا  ،موضاااع الساااِ 

مثَّ وجَّهااه ماادَامل إىل قااا ااده عيااا  بن ًنم  ،(5)هااااااااااااااااااااااااااااا 12وقعااة املااذار مع الهُر 
ا عز  مثَّ ملَّ  ،هاااا كان الوليد يلي أليب بكر  صدقا  قضاعة 13، ويف سنة (6)ههريال

ي  على ف دِ  ا  كان الولالصااااااااااااااِ   ،حلرمةا يد عنده دنزلة عمرو بن العاص يفتْ الشااااااااااااااَّ
ا لقياَِ وإىل الوليد بن عقَبة يدعومه ،فكتب إىل عمرو بن العاص ،والكرامة ،والثِ قة

                                                           
 ( . 190،  3/189منهاج السُّنَّة )  (1)
 ( . 3/21سير أعالم النبالء )  (2)
 ( . 413،  3/412المصدر السَّابق نفسه ، )  (3)
 ( . 78فصل الخطاب في مواقف األصحاب ، ص)  (4)
 ( . 4/168تاريخ الطَّبري )  (5)
 ( . 4/194المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (6)
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عقَبة د بن وساار الولي ،فساار ابن العاص بلواء اإلساال  حنو فلساطني ،فيال  ا هاَ
ن هااااا على عهد عمر أمريامل على  15يف سنة  مثَّ رأينا الوليد ،(1)قا دامل إىل شرق األَر

 . (2)وعرب ا زيِر ،َ بين  غلببال

ا  ؛ لنال يؤ وا من  وكان يف وَليته هذه حيمي ظهور اجملاهدين يف بالَ الشاااااااااااااااَّ
خلههم، وانتهز الوليااد فرصااااااااااااااااة وَليتااه على هااذه ا هااة ال يت كاااناات َل  زال ملينااةمل 

ل اإلَاريِ  َاعيامل إىل هللا، يسااااااااااااااتعمابلنَّصااااااااااااااارى، فكان من جهاَه احلريبِ ، وعمله 
 لب على الدُّخول يفأساااااااليب احلكمة، واملوعظة احلساااااانة حلمل نصااااااارى إَيَ، و غ

 .(3)اإلسال 

وكان من  ،فتوىلَّ الكوفة له ،وهبذا املاضاااااااااااي اجمليد جاء الوليد يف خالفة عثمان
كوفة  سااااري لوكانت جيوشااااه مدَِّ وَليته على ا ،وإَساااااانمل  ،ورفقامل  ،خري وَلهتا عدَلمل 

ن كما شااااااااااهد له بذلك بظهر الغيب قا   م  ،يف افاق الشاااااااااارق فاحتةمل ظافرمل موفَّقةمل 
ا ليل اإلما   يوإنصااافامل وهو التَّابع ،وفضااالمل  ،أعظم قضاااِ اإلسااال  يف التَّاريخ علمامل 

عبُّ  َبد له ًزو مسااااااااالمة بن ع ، فقد أثو على ًزوه وإمار ه بقوله َني ذُكر(4)الشاااااااااَّ
زوه ،أَركتم الوليااد كي  لو  :امللااك ، ي إىل كااذافينته ،إنااَّه كااان ليغزو ،وإمااار ااه ،ًو
 ، وَل انتقض عليه أٌَد ََّتَّ ُعزل عن عمله .ما نقض ،وكذا

وقد أمضى  ،وقد كان الوليد رضي هللا عنه أَبَّ النَّاُ إىل النَّاُ وأرفقهم هبم

                                                           
 ( . 78فصل الخطاب في مواقف األصحاب ، ص)  (1)
 ( . 29،  5/28تاريخ الطَّبري )  (2)
 ( . 78فصل الخطاب في مواقف األصحاب ، ص)  (3)
 هـ ( .120الملك بن مروان أحد القادة الفاتحين توفي ) مسلمة بن عبد  (4)
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ا وليت م :وقد قال عثمان رضااااااااااااي هللا عنه ،(1)وليٍ يف َاره ابب ،ٍ سااااااااااااننيمخ
ا ولَّيته ألنَّه ابن أ  َكيم الَبيضااااااااااااااء عمَّ  ،الوليد ألنَّه أخي  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(ل هللاة رساااااااااااااو وإمنَّ

ٌَ وقد عزل عمر سااااااااااااااعد بن أيب وقَّ و وءمة أبيه لَّ منه اص وقدَّ  أق. والوَلية اجتها
 . (2)َرجةمل 

حايب ا ليل ذي  والَبطل اإلساااااالميِ  العظيم ؛ ال   ،واملساااااتعر  لسااااارِي هذا الصاااااَّ
ا  ساااااااااوره  ،فإنَّه أهٌل للوَلية ،ثقة اخللهاء الرَّاشاااااااادين الثَّالثة َل يراتب كان حملَّ  وإمنَّ

كوك يف ثَبو  ما قيل فيه من نزول اَلية فيه  ،وشااربه للخمر ،و سااميته فاسااقامل  ،الشااُّ
 . (3)وإليك حبث هذين األمرين ،واألمر حيتاج إىل حتقي   

 ؟  [ 6 :]الحجرات  ْم فَاِسٌ  بِنَاََبإ  ِإْن َجاءَكُ ﴿هل ثَبت أبن الوليد نزلت فيه اَلية 

ٌ  بِنَاََبإ  فَاتَاَبَاياَُّنوا َأنْ ﴿ :قال  عاىل يَُبوا قَاْومملا ََيأَياَُّها الَِّذيَن َُمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاسااااِ  ُ صااااِ
َِِمنَي    [ . 6 :]الحجرات  ِ ََهاَلة  فَاُتْصَِبُحوا َعَلى َما فَاَعْلُتْم اَن

د بن عقَبة إىل بعث الولي )ملسو هيلع هللا ىلص(إنَّ رسول هللا :قوليتناقل الرُّواِ يف ذلك قصَّةمل  
قامل  م ار دُّوا ،بين املصااااطل  مصاااادِ  دقة ،فأخرب عنهم أهنَّ م  ،وأبوا يف أَاء الصااااَّ وذلك أهنَّ

 ،هموأخرب ابر ااداَ ،فااانصاااااااااااااارف عنهم ،وال يعرف مااا عناادهم ،فهاااهبم ،خرجوا إليااه
م  :فأخربوه ،ت فيهموأمره أن يتثَبَّ  ،خالد بن الوليد )ملسو هيلع هللا ىلص(فَبعث إليهم رساااول هللا أهنَّ

ة  وليٍ ،. وقد جاء  رواَيٌ  عديدٌِ  (4)ونزلت اَلية ،كون ابإلسااال متمسااِ   للقصااَّ

                                                           
 ( . 40التَّمهيد والبيان ، ص)  (1)
 ( . 5/251تاريخ الطَّبري )  (2)
 ( . 86العواصم من القواصم ، ص)  (3)
 ( . 79فصل الخطاب في مواقف األصحاب . ص)  (4)
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 ٌْ ةوأقلُّ ما ي ،(1)سانٌد موصاوٌل صاحي َبلوا ، وإذا قأنَّه ضاعي  :وصا  به ساند القصاَّ
عيهة يف فضااا ل األعمال ال يت َل حتلُّ َرامامل  نا َل فإنَّ  ،  َالَلمل وَل حتر ِ  ،األسااانيد الضااَّ
ة الوليد ؛ ألنَّه حيلُّ َرامامل  ند الضَّعي  يف قصَّ   رجل  صحب وهو وص ،نقَبل السَّ

عي  واَلية  - ولو يومامل  - )ملسو هيلع هللا ىلص(الرَّسااااااول ند الضااااااَّ أبنَّه فاساااااا  .. وكي  نقَبل السااااااَّ
لم وضااااااااااااااعت أصاااااااااااااال ع فهذه اَلية ،نهسااااااااااااااها حتث على التثَبُّت يف قول األخَبار

 . (2)الرِ واية..

َبار الصَّحيحة َل  ُاْقَبُل فيها إَل األخ ،فيما نسَبوه إليه ،يد بن عقَبةإنَّ قصَّة الول
ند ا  صااهه ابلهساا السااَّ ذا ُوصاا  وهذا مطعٌن َل يتساااهل يف قَبوله إ ،، واملن ؛ ألهنَّ

مخساااااااااة عشااااااااار قرانمل من عصااااااااار  به رجٌل ِمْن عر  النَّاُ يف العصااااااااار احلديث بعد
ويف عهد  ،يف العهد النََّبوي ِ  ، فكي  نتسااااااااااااهل يف نساااااااااااَبتها إىل رجل  عاشالدَّعِو

ة  ثل جزءامل من ات وأوكلوا إليه أعماَلمل ذا  خطر ؟ ،اخللهاء الرَّاشاااااااادين ريخ والقصااااااااَّ
ة ،صاادر اإلسااال  واَثها ابلعقيدِ اإلسااالميَّة ،و تَّصاال أجزاء القصااَّ أخَبار هذا و  ،َو

قَبول األخَبار  كما يُتساهل يف  ،َل يتساهل يف قَبوهلا ،ا انب من التَّاريخ اإلسالمي ِ 
كثريامل ما مثَّ إن الوليد بن عقَبة من مساااااالمة الهتْ ... و  ،ال يت  تَّصاااااال ابلعمران املدن ِ 

م أسااالموا  :ويزعم بعض املؤر ِخني ،ُ وجَّه املطاعن إىل إساااال  هذه الهنة من النَّاُ أهنَّ
َعٌم ابطٌل بال ريب ،موال يدخل اإلميان إىل قلوهب ،مكرهني ليد وأخَبار الو  ،(3)وهو 

خلها  ،ةوالسااااااااااااااياساااااااااااااايَّ  ،ةولعَبت هبا األهواء املذهَبيَّ  ، زيد الرُّواِ فيها ،عقَبة بن َو
ة يف اختَبار القدِر على الوضااعالوضااع وإثَبا   ،، وكانت ميداانمل لتساااب  أهل القصااَّ

                                                           
 ( . 2/176المدينة النَّبويَّة فجر اإلسالم )  (1)
 لسَّابق نفسه .المصدر ا (2)
رة فجر اإلسالم )  (3)  ( . 2/173المدينة المنوَّ
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َجنَّحةعَبقريَّ 
ُ
 . (1)تهم األَبيَّة امل

ا يعكِ ر على رواية إرسااااااااال الوليد بن عقَبة  مع صاااااااادقا  بين   ،صااااااااطل املوُمَّ
ند إىل رجال  ثقا    و  أنَّ الوليد بن عقَبة كان ي :ويعارضااااااها َديٌث موصااااااوُل السااااااَّ

يَّا  بن حممَّد فعن ف ،عامالمل  )ملسو هيلع هللا ىلص(ومن كان يف ساااانِ ه َل يرسااااله النَّب   ،الهتْ صااااغريامل 
اج الكاليب ِ  ،، عن جعهر بن برقانالرقِ ي د هللا اهلمدانِ  عن عَب ،عن اثبت بن احلجَّ

جعل أهل  ،مكَّة )ملسو هيلع هللا ىلص(ملَّا فتْ رسول هللا :قال ،( عن الوليد بن عقَبة ) أيب موسى
وإن ِ  ،ليهفجيء يب إ ،ويدعو هلم ،فيمساااااااْ على رؤوساااااااهم ،مكَّة أي ونه بصاااااااَبياهنم

وال مينعه من ذلك إَل أنَّ أمي خلقتين  ،وال ميسااااااااااااْ على رأسااااااااااااي ،مطيَّب ابخللوق
 . (2)فلم ميسَّين من أجل اخللوق ،ابخللوق

ة لعَبت هبا األهواء املذهَبيَّةإن الق ال ذي أقحم اساام و  ،فالوليد أموي  عثمان   ،صااَّ
ا ب الكلب :الوليد يف قصَّة سَبب نزول اَلية  ( قال شيعي  رافضي  ) حممد بن السَّ

فة  كان ابلكو   :كان يُاَعدُّ من شاااااااااااايعة أهل الكوفة . وقال ابن َجر  :عنه ابن َجر
. واختاره هلذه القصَّة ؛ ألهنا  تَّصل  (3)السُّدِ يُّ  :َلخروا ،الكلبُّ  :أَدمها ،كذَّاابن

دقا  وعمل  ،والوليد عمل على صااااااادقا  قضااااااااعة يف عهد أيب بكر ، مع الصاااااااَّ
َمن عمر يعة  عيب عثمان ،على صاااااااااااااادقا   غلب يف ا زيِر يف  ن ب وُكتب الشااااااااااااااِ 

ة الوليد ةوحنن َل ننكر أن  كون اَلية نزلت يف ساااا ،(4)عهَّان بسااااَبب قصااااَّ  ياق قصااااَّ
 ،ولكن ال ذي ننكره أن يكون الوليد هو املوصوف ابلهاس  يف اَلية ،بين املصطل 

                                                           
 المصدر السَّابق نفسه . (1)
 ( . 4/32مسند أحمد )  (2)
رة فجر اإلسالم )  (3)  ( . 2/179المدينة المنوَّ
 ( . 2/180المصدر السَّابق نفسه )  (4)
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يدلُّ  ،بصااااااايغة التَّنكري[ 6 :]الحجرات  ِإْن َجاءَُكْم فَاساااااااِ ٌ ﴿ :ذلك أنَّ منطوق اَلية
إذا وقعت  كما  عمُّ   ،عمَّت ،ألنَّ النَّكِر إذا وقعت يف سياق الشَّر  ،على الشُّمول
 .(1)النَّهييف سياق 

 :حدُّ الوليد بن عقبة يف المر

حيحني ،وأمَّا َد الوليد يف اخلمر ه بعدما أنَّ عثمان َدَّ  :فقد ثَبت يف الصااااااااااااااَّ
هَو بل كان من مناقب عثمان  ،فهو ليٍ مأخذامل على عثمان ،شااااهد  عليه الشااااُّ

ذه َيث ذكر الَبخاريُّ ه ،وعزله عن الكوفة ،رضااااااااااااااي هللا عنه أن أقا  عليه احلدَّ 
إنَّكم وما  :وكان علي  رضااااااااااي هللا عنه يقول ،(2)َثة يف ) ابب مناقب عثمان (احلا

ون به عثمان كا ما ذنب عثمان يف رجل  قد  ،(3)لطاعن نهسااااااااااااااه ؛ ليقتل ِرََاءه عريِ 
. مثَّ إنَّ  (4)وما ذنب عثمان فيما صااااااااانع عن أمران ،وعزله عن عمله ،ضاااااااااربه بهعله

ن بل هلا سااااااااااااابقة يف عهد عمر ب ،ن فحسااااااااااااب لك احلاَثة ال  طَر يف عهد عثما
رب شاااااا - له صااااااحَبةٌ  - أنَّ قدامة بن مظعون ،اخلطَّاب رضااااااي هللا عنه َيث ذكر

 . (5)وعزله ،من قَبل عمر فحدَّه ، وهو أمرٌي على الَبحريناخلمر

قال احلافظ يف  ،أنَّه ال يثَبت على الوليد شربه للخمر :وقد ذكر بعض املؤر ِخني
َبوا عليه إنَّ  :ويقال :اإلصاااابة  ،(6)غري احل  ِ فشاااهدوا عليه ب ،بعض أهل الكوفة  عصاااَّ

ا عا  :فقال ،وقد أشااااااااااار إىل هذا ابن خلدون َالت الشااااااااااَّ أي على عمَّال  - وما 
                                                           

 المصدر السَّابق نفسه . (1)
 .البخاريُّ ، كتاب مناقب عثمان  (2)
داء (3)  ( . 5/278هو العون . تاريخ الطَّبري )  :الر ِّ

 
 ( . 1/421تحقيق مواقف الصَّحابة في الفتنة )  (4)
 ( . 93العواصم من القواصم ، ص)  (5)
 ( . 3/638اإلصابة )  (6)
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 ورمي الوليد بن عقَبة وهو على الكوفة بشااارب ، نمو - عثمان من قَبل املشااااًَبني
دَّه عثمان ،نهموشهد عليه مجاعٌة م ،اخلمر  . (1)وعزله ،َو

َينب :وما َكاه الطَّربيُّ بَبعض  هصاااااااااايل وجندب  ،ورعوأيب م ،إنَّ أبناءمل أليب 
َهري نقَبوا على ابن احليساااااااامان َاره ريْ فشااااااااهد عليهم بذلك أبو شاااااااا ،وقتلوه ،بن 

حايبُّ، وابنه  ،الوليد فاقتصَّ منهم - وكان جارامل َلبن احليساااااااااااامان - اخلزاعيُّ الصااااااااااااَّ
به أبو  وأخذوا يرتقََّبون َركا ه، فنزل ،وليدفأخذ اَلابء على أنهسااااااااهم أن يكيدوا لل

اعر، وكان نصاااااااراني امل من أخواله بين  غلب، وأسااااااالم على يد الوليد وكان  ،َبيد الشاااااااَّ
ههاء يتحدَّثون بذلك يف الولي ،الضااااااااي  متَّهمامل بشاااااااارب اخلمر د فأخذ بعض السااااااااُّ

َبيد َمته أاب  َينب ،ملال فسااااااااااااافرا إىل  ،وأبو مور ِع خري فرصااااااااااااة يغتنموهنا ،ووجد أبو 
ما وج ،و قدَّما إىل عثمان شاااهدين على الوليد بشاارب اخلمر ،املدينة داه يقيء وأهنَّ

 ،ما يقيء اخلمر إَل شاااااااااااااااارهبا . فجيء ابلوليد من الكوفة :اخلمر . فقال عثمان
ر اهد الزُّو ويَبوء شاااااااا ،نقيم َدَو هللا :، فقال عثمان، وأخربه خربهمعثمانفحل  ل
 !(2)فاصرب َي أخي ،ابلنَّار

ين اخلطيب أنَّه أ ى  :وأمَّا الزَيَِ ال يت وَر  يف رواية مسااااالم من :قال حمبُّ الدِ 
َيدكم :مثَّ قال ،ابلوليد وقد صلَّى الصَبْ ركعتني أنَّه صلَّى  :دويف بعض طرق أَم ،أ

هَو ،أربعامل   فهي من كال  َضااااااااني الرَّاوي ،فلم  ثَبت يف شاااااااايء  من شااااااااهاَِ الشااااااااُّ
ة هَو وال يكن َضااااااااني ،للقصااااااااَّ وَل عن إنسااااااااان   ،عن شاااااااااهد   وال يْرِوها ،من الشااااااااُّ
ء من  اعتااداَ هبااذا ا ز فال  ،، وَل كااان يف الكوفااة يف وقاات احلاااَث املزعو معروف

                                                           
 ( . 81( . وفصل الخطاب في مواقف األصحاب ، ص)  2/473تاريخ ابن خلدون )  (1)
 ( . 5/277تاريخ الطَّبري )  (2)
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 . (1)كالمه

لعااااَل ا ،اجملااااهاااد الهاااا ْ ،هاااذا هو وايل عثماااان على الكوفاااة الولياااد بن عقَباااة
عينه كي  مثَّ رأى ب ،طيِ ب  املظلو  ال ذي كان منه ألمَّته كلُّ ما اسااااااااتطاعه من عمل  

ُ بعد مقتل عثمان فاعتزل النَّا ،وينهذ ابطلهم فيهم ،يَبغي املَبطلون على الصَّاحلني
لدِ وهي  َبعد مخساااااة عشااااار ميالمل عن ب ،يف ضااااايعة  له منقطعة  عن صاااااخب اجملتمع

الفااة نااَّاُ ل سااااااااااااااال  يف خوياادعو ال ،الرَّقااَّة من أر  ا زيِر ال يت كااان جياااهااد فيهااا
عنهما إىل  ي هللاومعاوية رضاااااااا ،واعتزل مجيع احلروب ال يت كانت أَيَّ  علي    ،(2)عمر

فن هبا يف عا  أن  ويف بضيعته  . (3) ويف يف أَيَّ  معاويةإنَّه  :وقيل ،ها 61، َو

 :سعيد بن العاص :رابعاا 

 ،القرشاااااااااااااايُّ  ،منااافهو سااااااااااااااعيااد بن العاااص بن أميااَّة بن عَبااد مشٍ بن عَبااد 
كان من   ،له صااااااحَبٌة . ويل الكوفة بعد الوليد بن عقَبة :بو َام. وقال أ(4)األمويُّ 

ن مالك فعن أنٍ ب ،فصااااحاء قريش ؛ وهلذا ندبه عثمان فيمن ندب لكتابة القران
َيد بن اثبت:قال وعَبد  ،عاصوساااااعيد بن ال ،وعَبد هللا بن الزُّبري ،... فأمر عثمان 

قال و  ،املصاااااَ  الصااااح  ( يف :فنسااااخوها ) أي ،الرََّمن بن احلارث بن هشااااا 
َيد بن اثبت  يف شاااااااااااااايء   :عثمان للرَّه؛ القرشاااااااااااااايني الثالثة  من إذا اختلهتم أنتم و

وقد أقيمت عربيَّة القران على لسااااااان سااااااعيد بن  ،(5)ه بلسااااااان قريشفاكتَبو  ،القران

                                                           
 ( . 97،  96العواصم من القواصم ، ص)  (1)
 ( . 94المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (2)
 ( . 8/216البداية والن ِّهاية )  (3)
 ( . 8/87المصدر السَّابق نفسه )  (4)
 ( . 4987البخاريُّ ، كتاب فضائل القران ، رقم )  (5)
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سااااااع أَرك من احلياِ النََّبويَّة   ،)ملسو هيلع هللا ىلص(العاص ؛ ألنَّه كان أشااااااَبههم هلجة برسااااااول هللا
واقرأ معي هذا اخلرب  ،(1)قتله عليُّ بن أيب طالب ،و  بدر  مشركامل وقتل أبوه ي ،سنني

َيااث روي أنَّ عمر بن اخلطااَّاب قااال لسااااااااااااااعيااد بن  :الاا ذي ياادلُّ على قوَِّ إميااانااه
لو قتلته  :وإمنا قتلُت خايل العاص بن هشاااااا  . فقال ساااااعيد ،ال أقتل أابك :العاص

 ابه .فأعجب عمر  و  ،وكان على الَباطل ،لكنت على احل  ِ 

زا جرجان ،فهتحها ،ويف أَيَّ  وَليته الكوفة ًزا طربسااتان ان يف عسااكره وك ،ًو
ريه من الصاَّحابةَذيه  ،ََّتَّ إذا ساأله الساا ل ،والرب ِ  ،وكان مشاهورامل ابلكر ،(2)ة ًو

وكان رَمه هللا حيبُّ  ،(3)دا يريد أن يعطيه مسطورامل  وليٍ عنده ما يعطيه ؛ كتب له
وليد بن وَله عثمان الكوفة بعد ال ،ويهرُّ منها ،ويكره الهتنة ،مجع مشل املساااااااااااااالمني

هم ،ووفد إىل املدينة مرَّمل  ،عقَبة غب جنَو  ،وعندما عاَ إىل الكوفة جنَّد أهل الشااااااااااااَّ
ِ إىل اإلماِر   ،فعاَ ،ومنعوه من َخوهلا ولز  املدينة .. وهؤَلء ال ذين منعوه من العَو

ثَّ أهل  ،وصااااهِ ني ، ملومع ذلك اعتزل ا ،كان منهم قتلة عثمان على  ا ملَو
ٌَ  ،وبر   ،وشاااااااجاعةٌ  ،كر ٌ   :هذه هي ساااااااري ه ،(4)القعَو عن اخلروج  وفصااااااااَةٌ  ،وجها

َيد ابن اثبت هذا  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(أشااااااااااااااَبه ما  كون بهصااااااااااااااااَة النَّب   وكان قد أملى على 
 املصح  ال ذي نقرؤه اليو  .

حيحة يذكرون من مثالَبه  وقارهنا دا ،فتأمَّل هذه املناقب الثَّابتة له ابلرِ واية الصااااااَّ
ا َمع يف ،وأتمَّل فيمن أشااااااااااعها ،ال يت َل ساااااااااند هلا ا ملهقٌة ؛ ألهنَّ  الرَّجل فتظنُّ أهنَّ

                                                           
رة فجر اإلسالم )  (1)  ( . 2/211المدينة المنوَّ
 المصدر السَّابق نفسه . (2)
 ( . 3268اإلصابة ، ترجمة رقم )  (3)
 ( . 5/34الطَّبقات )  (4)
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َُّش ،الكر  والَبخاال :النقيضااااااااااااااني  ،والنكوص وا هاااَ ،والههم وا هاال ،والربَّ والتَّو
َ  بال إسااااا - . يزعم الرُّواِ (1)عقُل اجتماعه يف رجل  ساااااوي   وهذا َل ي أنَّه عندما  - نا

 :ويل سعيد الكوفة بعد الوليد كان بعض املوايل يقول رجزامل 

ِعْيُد يُاْنِقصُ  اِع َوَل يَزِْيدُ يف ََي َويْاَلَنا َقْد ُعزَِل اْلَولْيُد َوَجاَءان جُمَوِ َعامل ساااَ وهذا  (2) الصاااَّ
ٌة موضاااوعٌة بال شاااك    ،رجٌز مصااانوعٌ   :أيهااااااااااااااااا   30وايل يف سااانة ؛ ألنَّ امل (3)وقصاااَّ

وألنَّ  ،عربَاْله قول الشاااااااااِ   ،ال يكونوا حيسااااااااانون العربيَّة - ، من أسااااااااارى احلروبالعَبيد
والربِ  َل ميكن أن يوصااااااا  أبنَّه ) جمو ِع ( وإذا  ،ساااااااعيد بن العاص املشاااااااهور ابلكر 

عراء الوليد لكرمه ،مدح النَّاُ فكان يقال  ،(4)نَّ سعيدامل ضرب املثل بكرمهفإ ،والشُّ
ََق يذكر كرمهسلُعكَُّة الع :له  :، وقال فيه الهر

َْ ِمْن قُاَرْيش   اِج   َاَرى الُغرَّ اَ حااااااَ
 

اَل  داَثِن عاااااَ  ِإَذا ماااااا اأَلْمُر يف احلاااااِْ
د    ِعياااااااْ ْنُظُرْوَن ِإىَل ساااااااااااااااَ َا امل ي اماااااااَ  ِقياااااااَ

 
الَل  ِه هاااااااِ َرْوَن باااااااِ ُم يااااااااَ َأهناااااااَُّ  ( 5)كاااااااَ

رف   عفكي ،وإذا قااال املوايل هااذا الرَّجز يف أول جميء سااااااااااااااعيااد  إىل الكوفااة 
أ  جاء مشااااااااَبعامل ؟ ! والغريب أنَّ الرُّواِ  ،وهل جاء جموِ عامل  ،املوايل سااااااااياسااااااااة سااااااااعيد

وىلَّ عثمان ف :َيث يقولون ،يساااااااوقون هذا اخلرب يف ساااااااياق ينقض بعضاااااااه بعضاااااااامل 
يقول  ،عض املوايلفكان ب ،فساااااااااار فيهم ساااااااااريمل عاَلةمل  ،ساااااااااعيد ابن العاص الكوفة

رِي عاَل(6)الرَّجز ويوصااااااااااا  أبنَّه جوَّع املوايل ؟ ! فقد كان  ،ةمل ، فكي   كون الساااااااااااِ 

                                                           
رة فجر اإلسالم )  (1)  ( . 2/212المدينة المنوَّ
 ( . 5/279تاريخ الطَّبري )  (2)
رة فجر اإلسالم )  (3)  ( . 2/212المدينة المنوَّ
 المصدر السَّابق نفسه . (4)
 ( . 8/88ية ) البداية والن ِّها (5)
 ( . 5/279تاريخ الطَّبري )  (6)
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ري  ،ويهيض ،اخلري كثريامل يسااااااااااااع ا ميع م هللا  ،(1)ِ العاَلة َعل اخلري يعمُّ والسااااااااااااِ  وَر
لرِ واَي  فجمعوا يف كتَبهم ا ،فقااد كااانوا َسااااااااااااااين الظَّنِ  ابلقرَّاء ،املؤر ِخني القاادماااء

سَبوا ،املتناقضة  ،غثِ  من السَّمنيتطيعون  ييز الأنَّ القرَّاء يف مجيع العصور يس :َو
م كانوا يؤل ِهون ألهل عصرهم لية ستحل دن اأنَّ القرون التَّ  :وما عرفوا ،وعذُرهم أبهنَّ

َ   - فقد روى ابن ساااعد يف  رمجة ساااعيد ،(2)حيتطب بليل    :قالوا :يقول - بال إسااانا
َل  :فقال ،ابقةٌ ه سااليساات ل ،ُمرتفامل  ،قدمها شااااب مل  - واليامل  - فلمَّا قد  سااعيٌد الكوفة
ا هذا السَّواَ بستاٌن إمنَّ  :فأُمر به فغسل .. وقال على املنرب ،أصعد املنرب ََّتَّ يطَّهَّر

ًَْيلمة   ُّْ ؛ ألنَّه ًري مسند   (3)من قريش . شكوه إىل عثمان أُل  ،! وهذا كالٌ  َل يص
وص   اوفتْ الهتوح َل يكون كم ،وألنَّ سعيد بن العاص ال ذي قاَ جيوش ا هاَ

 القا لون .

مثَّ إنَّ ابن ساااااعد  يروي قولة ساااااعيد هذه على لساااااان األشااااارت مالك بن احلارث 
بعد ساانوا  من وَليته َيث قال  ،عندما منع سااعيد بن العاص من َخول الكوفة

 أنَّ هذا السااواَ بسااتاٌن ألًيلمة من :هذا سااعيد بن العاص قد أاتكم يزعم :األشاارت
 . (4)وفيُنكم ويفء ااب كم ،اَكمومراكز رم ،موالسَّواَ مساق؛ رؤوسك ،قريش

ارج كان من رؤساء اخلو   ،ومالك بن احلارث امللقَّب بااااااا) األشرت ( صاَب فتنة  
وَل يسااااااااتغرب من هؤَلء أن خيتلقوا األقوال إلاثِر   ،وقتلوه ،ال ذين َاصااااااااروا عثمان

ارجون هم اخلكره النَّاُ ... وإذا كانت هذه ا ملة قد قيلت ؛ فإنَّ ال ذين قالوها 

                                                           
رة فجر اإلسالم )  (1)  ( . 2/213المدينة المنوَّ
 المصدر السَّابق نفسه . (2)
 ( . 5/32( . والطَّبقات )  2/213المصدر السَّابق نفسه )  (3)
 ( . 2/214المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (4)
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قيم بساااااَبب  تابع األمراء على العراق م فهموا هذا الههم الساااااَّ  - على اخلالفة ؛ ألهنَّ
ة  الكوفة وقد  ،(1)لةَبلية واضحٌة يف هذه املقو وألن العصَبية الق ،من قريش - وخباصَّ

 ،   ذا َز  ،ورامل وق ،َليمامل  ،ُمدََّامل  ،جواَامل  ،وكان أمريامل شاااااااااريهامل  :قال اإلما  الذَّهبُّ فيه
 . (2)- الوَلية - يصلْ للخالفة ،وعقل  

يد وال ذين طعنوا يف عثمان رضي هللا عنه أبنَّه استعمل سع ،وأمَّا قول املخالهني
ََّ  ،ابن العاص على الكوفة فمجرََّ  ،(3)ى إىل أن أخرجه أهل الكوفةوظهر منه ما أ

ساااااااارب و  ،فمن عرف الكوفة ،إخراج أهل الكوفة له َل يدلُّ على ذنب  يوجب ذلك
 ،ألسااااااَبابوأل هه ا ،، عرف كثِر  شااااااكِ ي أهلها من وَلهتم بال مربر  شاااااارعي   أَواهلا

 ،ل الكوفةوأعضااااال يب أه ،أعيان :ََّتَّ قال فيهم عمر بن اخلطَّاب رضاااااي هللا عنه
 . (4)وَل يصلْ عليهم ،َل يصلحونو  ،وَل يرضى هبم ،ما يرضون أَدامل 

وإن  ،هملت عليهم ليِ نامل ؛ اسااااتضااااعهو فإن اسااااتع ،أعيان أهل الكوفة :ويف رواية
م قد  :فقال ،بل إنَّه َعا عليهم ،(5)سااااااااتعملت عليهم شااااااااديدامل ؛ شااااااااكوها ال لُهمَّ إهنَّ
 . (6)فلَبِ ٍ عليهم ،سوا عليَّ لَبَّ 

إذا  : ليسااااي عليَّ ثالثٌ  :فقد قال ،وقد كان سااااعيد بن العاص رجالمل َكيمامل 
َََّبت به، وإذا جلٍ؛ أوسعت له  :َدَّث ؛ أقَبلت عليه . وقال َلبنهوإذا  ،َان ؛ ر

ك الرَّجل فأمَّا إذا أات ،َي بينَّ ! أجر هلل املعروف إذا ال يكن ابتداءمل من ًري مسااااااااااااااألة  

                                                           
رة فجر اإلسالم )  (1)  ( . 2/142المدينة المنوَّ
 ( . 3/447سير أعالم النبالء )  (2)
 ( . 5/279تاريخ الطَّبري )  (3)
 ( . 2/754المعرفة والتاريخ ، للفسوي )  (4)
 ( . 1/423تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة )  (5)
 ( . 3/188المنهاج ، البن تيمية )  (6)
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وهللا ف ،أ   نعاااه ،أو جااااءك  ااااطرامل َل يااادري أ عطياااه ، كااااَ  رى َماااه يف وجهاااه
َح  :لوخرجت له من مجيع مالك ما كافأ ه ! وقال أيضااااااامل  ري اَي بينَّ ! َل  ا  ،لشااااااَّ

خلاااااْت علياااااه ذا  يو  امرأٌِ من  ،فيحقاااااد علياااااك وَل الااااادَّنء فتهون علياااااه . َو
ك َل جعل هللا ل :فقالت ،وأَساااااااااااااان إليها ،فأكرمها ،وهو أمري الكوفة ،العابدا 

َالت املنَّة يف أعناق الكرا  َال عن كرمي نعمة جعلك ،إىل لنيم َاجةمل ! وَل   وإذا أ
 سَبَبامل لرَِ ها عليه .

 َل يهقدنَّ أصااااااااااااحايب ًري :وقال هلم ،ر  سااااااااااااعيدامل الوفاِ مجع بنيهوملا َضاااااااااااا
 ،وأْجُروا عليهم ما كنت أجري عليهم ،وصاااااااااااااالوهم دا كنت أصاااااااااااااالهم به ،وجهي

ار عد  و  ،فإنَّ الرَّجل إذا طلب احلاجة ؛ اضااااااااطربت أركانه ،واكهوهم مؤنة الطَّلب
امل حلاجته أعظم كم موضاااعفوهللا لرجٌل يتململ على فراشاااه يرا  ،فرا صاااه  افة أن يرََّ 

 :قيلو  ،هااااااااااااااااا 58وكانت وفا ه  ،منَّةمل عليكم ُمَّا  عطونه ! مث أوصاااهم بوصاااَي كثريِ  
 . (1)ها 59 :وقيل ،ها 57

 :عبد هللا بن سعد بن أيب السَّرح :خامساا 

رح - يف الغالب - َرج املؤر ِخون و ولية  ،إذا ذكروا اسااااااام عَبد هللا بن أيب الساااااااَّ
بن  لقد وىلَّ عثمان على مصااار عَبد هللا :ة مصااار على أن يقولواعثمان له على وَلي

وإيراَ عَباِر ) أخاه من الرَّضاعة ( مقرونةمل ابلتَّولية  ،(2)السَّرح أخاه من الرَّضاعة أيب
ا  عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه ه هلذه األخوَِّ من وأنَّ  ، عترب إحياءمل من بعض املؤر ِخني ابهتِ 

                                                           
 ( . 8/90البداية والن ِّهاية )  (1)
 ( . 3/88ألثير ) الكامل ، البن ا :انظر (2)
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ْ  الرَّضااااااااعة وَله على مصااااااار . وه  على ولكي نرََّ  ،ذا ال ذي يراه املؤر ِخ ًري صاااااااحي
وعلى ما يغمزون به أمري املؤمنني عثمان بن عهَّان رضااي هللا عنه نسااتعر   ،هؤَلء
 ،فقد كان على خربِ   - عَبد هللا بن سااااااااااااااعد   - (1)هَو فاُر بين عامر بن لؤي   ج

راية  اتمَّة  أبَوال مصااااااااار  ،تحهاو يف فونواَيها نتيجة اشااااااااارتاكه مع جيش عمر  ،َو
د فقاااد كاااان على صااااااااااااااعيااا ،عمرونتيجاااة وَليتاااه على بعض النَّواَي أثنااااء خالفاااة 

 ،ُمَّا أهََّله ألن يصااااَبْ واليامل عام امل على مصاااار ،وكذلك أوَّل خالفة عثمان ،(2)مصاااار
حني لتلك الوَلية بعد عمرو بن العاص نتيجة لتلك اخلربا   ،فكان أقوى املرشااااااااااااااَّ

َاَ ما كان جيمعه أنَّ عَبد هللا بن سعد   :ويَبدو   كَّن من ضَب؛ خراج مصر ؛ ََّتَّ 
اع عَبد ولعلَّ مرََّ ذلك إىل ا  َب ،من اخلراج على ما كان جيمعه عمرو بن العاص قَبله

وابلتَّايل  ،اختلهت عن سااياسااة عمرو ،هللا بن سااعد  لسااياسااة  جديدِ  يف املصااروفا 
 . (3)ل اخلراج املتوفِ ِر يف مصرَاَ  أموا

كانت له فتوٌح ف ،د هللا بن ساااعد  أثناء وَليته اب هاَ يف عدَِّ مواقعوقد قا  عَب
ه فيها 27فكان من ًزوا ه ًزو إفريقية سااانة  ، تلهٌة هلا شاااأٌن عظيمٌ   ،هااااااااااااااااا وفتَو
حابة ،وقتله ملكها جرجري منهم  ،وكان يصااااََبه يف  لك الغزوا  جمموعٌة من الصاااَّ
ريهم ،َباااد هللا بن عمرو بن العااااصوع ،وعَباااد هللا بن عمر ،عَباااد هللا بن الزُّبري  ،ًو

ْ  مع بطري  إفريقية على أتَية ا زية للمساااااالمني ، وقد عاَ (4)وانتهت الغزِو بصاااااال
 ،ووطَّد فيها اإلسال  ،ابن أيب السَّرح إىل إفريقية مرَّمل أخرى

                                                           
 ( .77فصل الخطاب في مواقف األصحاب ، ص) (1)
 ( .418تحقيق مواقف الصَّحابة في الفتنة ، ص) (2)
 ( .1/180الوالية على البلدان ) (3)
 ( .1/180( . والوالية على البلدان )183فتوح مصر وأخبارها ، ص) (4)
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كما كان من أهمِ  أعمال عَبد هللا بن سعد بن أيب   ،(1)هااااااااااا 33وذلك يف سنة 
رح ًزوه لَبال ِ ،َ النُّوبةالساااااااَّ  أو ًزِو احلَبشاااااااة عند بعض ،و سااااااامى ًزِو األسااااااااَو

اٌل وقااد َار قتاا ،وقااد وقعاات هااذه الغزِو ساااااااااااااانااة إَاادى وثالثني للهجِر ،املؤر ِخني
وأصاااااااايب جمموعٌة من املساااااااالمني نظرامل  ،شااااااااديٌد بني أجناَ املساااااااالمني وجنَو النُّوبة

هللا بن سااااعد   وقَّعه عَبد وقد انتهت  لك الغزِو بصاااالْ ،إلجاَِ أهايل النُّوبة للرَّمي
 . (2)بة بوضع جزية حمدََِّ عليهممع أهايل النُّو 

وقا ل  ،ويعترب عَبد هللا بن ساااااااعد  حب    أوَّل قا د  مسااااااالم   كَّن من اقتحا  النُّوبة
مه بني أهل النُّوب ،أهلها، وفر  عليهم ا زية  ،ةواسااااااااااتقرَّ  احلال على ذلك يف أَيَّ

أعمال عَبد هللا بن سعد  العسكريَّة ًزِو ذا  الصَّواري  كذلك من أهم ِ   ،واملسلمني
وقد انتصاااااااار فيها املساااااااالمون على الرُّو ، وقد كانت وَلية عَبد هللا بن سااااااااعد  على 

مل على العمو  لدى املصااااااااااااااريني نه يقول ع ،ه ما يكرهونوال يروا من ،مصاااااااااااااار حممَو
امل يف و  ه كلَّها: ومكث أمريامل مدَِّ وَلية عثمان رضي هللا عناملقريزي  .(3)َليتهحممَو

 ،قالء الر ِجالع وكان أَد ،وَل فعل ما ينقم عليه ،وال يتعدَّ  :وقال فيه الذَّهب
 . (4)وأجواَهم

وقد كانت وَلية مصاااااار يف أوَّل أمرها هاَ ةمل مسااااااتقرَّمل إىل أن  كَّن مثريو الهتنة 
هلم  فكاان ،وإاثِر الناَّاُ فيهاا ،من أمثاال عَباد هللا بن سااااااااااااااَباأ من الوصااااااااااااااول إليهاا

وللمتأث ِرين هبم َوٌر كَبري يف مقتل عثمان رضي هللا عنه . كما أنَّ األَوال يف مصر 
                                                           

اهرة ) (1)  ( .1/80النُّجوم الزَّ
 ( .188( . وفتوح مصر وأخبارها ، ص)1/181دان )الوالية على البل (2)
 ( .1/299الخطط ) (3)
 ( .3/34سير أعالم النُّبالء ) (4)
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رعي هلا ى األمور واسااتيالء أقوا   اخرين عل ،نهسااها اضااطربت نتيجة طَر الوايل الشااَّ
النَّاُ  وقد  كَّنوا خالل  لك الهرِت من بثَّ الكراهيَّة يف قلوب ،بطريقة ًري شرعيَّة

ساااااااااايأي  ،(1)شااااااااااروهاون ،وأكاذيب لهَّقوها ،هم عثمان نتيجة مكايد قاموا هباخلليهت
 احلديث عنها ِبذن هللا  عاىل .

وملا وقعت الهتنة دقتل عثمان رضاااي هللا عنه اعتزهلا عَبد هللا بن ساااعد  وساااكن 
َ  صااحيْ ،عسااقالن زيد بن أيب عن ي ،أو الرَّملة يف فلسااطني . وروى الَبغويُّ ِبساانا
ان عند الصَُّبْ فلمَّا ك - بهلسطني - خرج ابن أيب السَّرح إىل الرَّملة :قال ،ََبيب  
مثَّ ذهب  ،ينهفسلم عن مي ،مثَّ صلَّى ،فتوضَّأ ل لهمَّ اجعل اخر عملي الصَُّبْ !ا :قال
ه ،عن يساره يسلم  . (2)فقَبض هللا رَو

 :ووالده ،مروان بن احلكم :سادساا 

 ،فةوأوثقهم صلةمل دركز اخلال ،مان بهكان مروان بن احلكم من أخصِ  أقرابء عث
دِ اإلساااالميَّة يف عهد عثمان رضاااي هللا  ،وألصاااقهم ابألَداث ال يت عصاااهت ابلَو

وال يكن مروان  ،(3)أو َامل ختم امللك ،دَّولةفكان منه دنزلة كام ساااااااااااااارِ  ال ،عنه
د للخليهة ال ذي كان يستشري كَبار الصَّحابة  ،موصغاره ،ابلتأكيد املستشار األَو

َي ،وال يكن دعزل  عن قاااَِ الرَّأي يف جمتمع اإلسااااااااااااااال  ر وكااذلااك ال يكن مروان الو
ا كان كا َبامل للخليهة ،ال ذي َمَّعت حتت يده ساااااااااااااالطا  الدَّولة هي وظيهٌة و  ،إمنَّ

َِ عاء   ،وخا ه ، سااااااااااااااتمدُّ أمهِ يتها من قرب صاااااااااااااااََبها من أذن اخلليهة وريطه أمَّا ا
                                                           

 ( .1/186الوالية على البلدان ) (1)
 ( .3/35( . وسير أعالم النبالء )4711اإلصابة ، ترجمة ) (2)
 ( .117عثمان بن عفان ، لصادق عرجون ، ص) (3)
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افرتاٌ  َل َليل ف ،ه لتنقل اخلالفة بعد ذلك إىل بين أميَّةوإاثِر النَّاُ علي ،عثمان
وال  نتقل اخلالفة إىل بين أميَّة إَل بعد أهوال  جسااااااااا  ال يكن ملروان فيها َوٌر  ،عليه
خصاااااايَّة ََّت يتمكَّن منه كا َبه إىل احلد ِ  ،خطريٌ   مثَّ إنَّ عثمان ال يكن ضااااااعي  الشااااااَّ

 ال )ملسو هيلع هللا ىلص(ملروان بن احلكم إن كان يف َياِ الرسولوَل ذنب  ،(1)ال ذي يتصوَّره الرُّواِ
 ،و قريٌب منهاأ ،بل ًايته أن يكون له عشاااااار ساااااانني ،يَبلغ احللم اب  ِهاق أهل العلم

ين ،وكان مسلمامل  امل بشيء  يعاب وال يكن قَبل الهتنة معروف ،يقرأ القران ويتهقَّه يف الدِ 
ضاااااااااال من بت من هو أففأصااااااااااا ،وأمَّا الهتنة ،فال ذنب لعثمان يف اسااااااااااتكتابه ،فيه

عقََّبه شاااااااااايخ و  ،ألبيه ضااااااااااعيٌ  سااااااااااندامل ومتنامل  )ملسو هيلع هللا ىلص(بل إنَّ خرب طَر النَّب   ،(2)مروان
 ،، وعرف عن مروان بن احلكم العلم(3)وضعهه ،فأوضْ هتافته ،ةاإلسال  ابن  يميَّ 

فقد كان سيِ دامل من ساَا  شَباب قريش ملَّا عال جنمه أَيَّ  عثمان  ،والعدل ،والهقه
يف مواطن  وفتاواه ،واَت َّ بقضااااااااا ه ،وقد شااااااااهد له اإلما  مالك ابلهقه ،نبن عهَّا

نَّة املتداولة يف أيدي   ،عديدِ  من كتاب املوطَّأ كما وَر  يف ًريه من كتب السااااااااااااااُّ
: كان عند مروان يقال :وكان اإلما  أَمد يقول ،(4) مَّة املساااااااااااااالمني يعملون هبااأل

  ،وكان مروان من أقرأ النَّاُ للقران ،(5)ابَبَّع قضاااااَي عمر بن اخلطَّ وكان يتت ،قضاااااء
ري  حابة ،كما كان له روايٌة للحديث الشااااااَّ  ،َيث روى عن بعض مشاااااااهري الصااااااَّ

وكان َريصااااااااااااااامل على حتر ِي  ،(6)كما روى عنه بعض التَّابعني  ،وروى عنه بعضااااااااااااااهم
 والعمل هبا . ،السُّنَّة

                                                           
 ( .160ترى عليها ، لحمدي شاهين ، ص)الدَّولة األموية المف (1)
 ( .3/197منهاج السُّنَّة ) (2)
 ( .196،  3/195المصدر السَّابق نفسه ) (3)
 ( .169الدولة األموية المفترى عليها ، ص) (4)
 ( .8/260البداية والن ِّهاية ) (5)
 المصدر السَّابق نفسه . (6)
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مل شاااهد مر  :قال ،بسااانده - فقيه مصااار - روى اللَّيث بن ساااعد فلمَّا  ،وان جنا
َُرِ  قرياطامل  ،أصاب قرياطامل  :فقال أبو هريِر رضي هللا عنه ،صلَّى عليها ؛ انصرف و

 ،فاأخرب باذلاك مروان (1)كماا وَر يف َادياث  شااااااااااااااري   (  ،والثَّواب ،األجر :) أي
 . (2)ََّتَّ أُذن له فقعد ،فأقَبل جيري ؛ ََّتَّ بد  ركَبتاه

مة ) فتْ الَباري (  روان بن احلكم بن أيب العاص بن أميَّة ابنم :وجاء يف مقدِ 
فال  ،َبتتفإن ث - )ملسو هيلع هللا ىلص(يعين رؤية الرَّساااااااول - له رؤية :يقال ،عمِ  عثمان بن عهَّان

 . (3)يعرج على من  كلَّم فيه

د يف َياااِ ه ولااوهو صااااااااااااااحااايب  عنااد طااا هااة  كثريِ  ؛ ألنااَّ  :وكااان يقول ابن كثري  
لى فكان شااااااااااديدامل ع ،عاوية بن أيب سااااااااااهيانوقد ويل مروان املدينة مل ،(4))ملسو هيلع هللا ىلص(النَّب  

فَرابمل على م ،أهل الهسااااااااوق هبا َذرامل  ،عاََلمل مع رعيته ،(5)والتَّخنُّث ،ظاهر الرتَّ
 فقد لطم أخوه عَبد ،أو من حياول منهم اسااااااااااااااتغالل نهوذه ،من جماملة ذوي قرابه

روان على مأثناااء فرِت وَليااة  - الرََّمن بن احلكم موىلمل ألهاال املاادينااة يعماال َناا اطااامل 
ني يدي وأجلسااااااااااه ب ،فأ ى أبخيه عَبد الرََّمن ،فشااااااااااكا احلنَّا  إىل مروان - املدينة
ا  ا أَر  أن  :فقاااال احلناااا  ،الطماااه :وقاااال لاااه ،احلناااَّ وهللا ماااا أَر  هاااذا ! وإمناااَّ

 ،ت أقَبلها منكلس :وقد وهَبتها لك . فقال ،أعلمه؛ أنَّ فوقه سلطاانمل ينصرن عليه
ولكن أهَبها لك ! ولست وهللا َلطمه ! فقال  ، َل ألطمهوهللا :فقال ،فخذ َقَّك

 :قال ،عالأو هلل عزَّ و  ،لست وهللا قابلها ! فإن وهَبتها ؛ فهَبها ملن لطمك :مروان
                                                           

 ( .4650،  4453قم )( . والمسند ، ر8/260المصدر السَّابق نفسه ) (1)
 ( .8/260( ، والبداية والن ِّهاية )200الدَّولة األموية المفترى عليها ، ص) (2)
 ( .254( . وأباطيل يجب أن تمحى من التَّاريخ ، ص)2/164فتح الباري ) (3)
 ( .8/259البداية والن ِّهاية ) (4)
 ( .200الدَّولة األمويَّة المفترى عليها ، ص) (5)
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 . (1)عرامل يهجو أخاه مروان لذلكقد وهَبتها هلل  عاىل . فقال عَبد الرََّمن ش

وِر املشاااااارقة عن علم مروان َّتتل   و ديُّنه  كاَ ،وفقهه ،وعدله ،إنَّ هذه الصااااااُّ
مهااا عنااه معظم املؤر ِخني والرُّواِ وِر الكريهااة ال يت يقاادِ  الاا ذين  ، ااامااامل عن  لااك الصااااااااااااااُّ

فزعموا  ،هااجتهدوا أيضامل لتشويه ،فلمَّا َانت وفا ه ،اجتهدوا لتشويه َياِ الرَّجل
ملَّا  ،السمَّ ه أو َسَّت ل ،خنقته بوساَهتا - أ َّ خالد بن يزيد بن معاوية - أنَّ امرأ ه

ة مع ما حتتويه من  ،أماَ  مجاعة  من النَّاُ - بزعمهم - ساااااااااابَّ ابنها وهذه القصااااااااااَّ
ا أسااااطورٌِ  ، ز القو اخرتعتها  يِ ال  عجا  عناصاااار متناقضااااة   َبدو ألوَّل وهلة وكأهنَّ

املكانة؛ فيعة أو لتنال من مسعة هذه األسِر الرَّ  ،إمَّا ََب امل يف الثَّرثِر ،مثَّ رَََّهتا األلسن
أ  ما  ِبصااااااااااااااابة  ،، فهل كان مو ه طَبيعي امل (2)امل ملا وصاااااااااااااالت إليه من جمد  َسااااااااااااااد
اعون َوجتااااه ؟ إنَّ  ناااااقض الرِ واَي  َليااااٌل على أنَّ احلقيقااااة ًري  ،الطااااَّ أ  خنقتااااه 
َوجته هي ال يت اًتالته مَباشااااااااارمل  :والرِ واَي  ال يت  زعم ،معروفة   أو ابلواساااااااااطة )  ،أنَّ 

يهٌة من فهذه الزَّوجة سااايِ دٌِ شااار  ،أو معقولة ،ها ( ًري مقَبولة  عن طري  بعض جواري
َوجها قريَبها ،بيت عَبد مشٍ َوجة خليهة   ،وهو خليهةٌ  ،و وأ ُّ خليهة   ،وهي كانت 

ريها  عل) وهو معاوية بن يزيد بن معاوية ( وهو عمٌل َل  اُ  ، مثَّ يهْقِد  النِ سااااء الشاااَّ
َل مطاالَباة و  ،فلم حيادث يف األسااااااااااااااِر أيُّ خالف ،الإنَّناا ال نَاَر أيَّ أثر  هلاذا اَلًتيا

ال  كمااا أنَّ الاادَّافع َل يكهي حباا  ،وظاالَّ خااالااٌد على مكااانتااه عنااد عَبااد امللااك ،ابلثااَّأر
كااان اخر كال     :أنااَّه قااال :وذكر عن بعض أهاال العلم ،(3)َلر كاااب جرميااة القتاال

 :لوقي ،العزَِّ هلل :وكان نقش خا ه ،وجَبت ا نة ملن خاف النَّار : كلَّم به مروان

                                                           
 السَّابق نفسه .المصدر  (1)
 ( .112عبد الملك بن مروان ، د . الريس ، ص) (2)
 ( .201الدَّولة األموية المفترى عليها ، ص) (3)
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يم كم  حلوذ ِ  مروان بن ا ،أَاَيث ذ ِ  الوليد :وقال ابن القيِ م ،(1)امنت ابلعزيز الرََّ
 . (2)كذبٌ 

 هل جامل عثمان أحداا من أقاربه على حساب املسلمني ؟ :سابعاا 

لو كان عثمان رضااااااااااااي هللا عنه أراَ أن جيامل أَدامل من أقاربه على َساااااااااااااب 
ولكنَّ اخلليهة  ،يَبه حممَّد بن أيب َذيهة أوىل النَّاُ هبذه اجملاملةاملساااالمني، لكان رب

أَّب أن يول ِيه شاااااااينامل ليٍ كهؤامل له بقوله: َي بينَّ ! لو كنت رضاااااااامل مثَّ ساااااااألتين العمل؛ 
َل وإ ،وَل نهورامل منه ،. وال يكن ذلك كراهيةمل له (3)ولكن لساات هناك ،َلسااتعملتك

 . (4)استأذن يف اخلروج إىل مصر اه َنيوأعط ،وَمله ،ملا جهَّزه من عنده

وأمَّا اسااااااااتعمال األَداث فكان لعثمان رضااااااااي هللا عنه يف رسااااااااول هللا أسااااااااوٌِ 
َيدب فقد جهَّز جيشاااامل لغزو الرُّو  يف اخر َيا ه واساااتعمل عليه أساااامة ،َسااانةٌ   ،ن 

 . (5)رضي هللا عنهما 

ي  رضاااي هللا عن )ملسو هيلع هللا ىلص(وعندما  ويف ِ الرَّساااول دِ  ك الصاااِ   ،اذ هذا ا يشه ِبنه ساااَّ
َبوا يف  غيري أسامة بقا د  أَسن منه وا عمر يف ذلك فكلَّم ،لكنَّ بعض الصحابة ًر

 عمر ! َي :وقااال لعمر ،فغضااااااااااااااااب أبو بكر ملااَّا مسع هااذه املقااالااة ،ليكلِ م أاب بكر
. وجييب عثمان بنهسااااااه على هذه (6)وأتمرن أن أعزله ،)ملسو هيلع هللا ىلص(اسااااااتعمله رسااااااول هللا

                                                           
 ( .8/262البداية والنهاية ) (1)
 ( .77( . وفصل الخطاب في مواقف األصحاب ، ص)117المنار المنيف ، ص) (2)
حاب ة في الفتنة ) (3)  ( .1/247تحقيق مواقف الصَّ
 ( .5/416( . وتاريخ الطَّبري )1/247المصدر السَّابق نفسه ) (4)
 ( .5/416( . وتاريخ الطَّبري )1/427تحقيق مواقف الصَّحابة في الفتنة ) (5)
 ( .5/416تاريخ الطَّبري ) (6)
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حابة بقولهاملاخذ أما  املأل   ،رضاااااااااي امل م ،حمتلمامل  ،وال أساااااااااتعمل إَل جمتمعامل  :من الصاااااااااَّ
وهؤَلء أهل بلدهم وقد وىلَّ من قَبلي أَدث  ،فسااالوهم عنهم ،وهؤَلء أهل عملهم

نعم  :الواأكذلك ؟ ق ،ُمَّا قيل يل يف استعماله ألسامة )ملسو هيلع هللا ىلص(وقيل لرسول هللا ،منهم
 :أي - وال يول ِ  :ضااااااااااااااي هللا عنه. ويقول عليُّ ر  (1)يَبون للنَّاُ ما َل يهساااااااااااااارونيع

ى لعتَّاب بن أسااااايد ع )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد وىلَّ رساااااول هللا ،، عدَلمل ساااااوَي مل إَل رجالمل  - عثمان
 . (2)مكَّة وهو ابن عشرين سنة

رع وال  ،ال يكن وَلِ األمصااار يف عهد عثمان رضااي هللا عنه جاهلني أبمور الشااَّ
ين ومع  ،ريٌِ فلهم َساااااااااااااناٌ  كث ،وإذا كانت هلم ذنوبٌ  ،يكونوا من املهر ِطني يف الدِ 

 ،املسااالم وال يكن هلا أتثرٌي يف اجملتمع ،ذلك فإن ساااينا  وذنوب هؤَلء  عَو عليهم
ووجاادانهااا عظيمااة الهااا اادِ ل سااااااااااااااال   ،وقااد  تَبعنااا ااثر هؤَلء الوَلِ أَيَّ  وَليتهم

 ،وقد اهتدى على يدي وَلِ عثمان منا  األلوف إىل اإلسااااااااااااااال  ،واملساااااااااااااالمني
اهت ند هؤَلء من و ال يكن عول ،م انضمَّ إىل ََير اإلسال  أقاليُم واسعةٌ وبسَبب فتَو

جاعة ين ما حيثُّهم على ا هاَالشااااااااااَّ فيه مظنَّة و  ،ما قاَوا ا يوش إىل ا هاَ ،، والدِ 
نيا ،وفيه  رك الرَّاَة ،اهلالك فوجدان لكلِ   ،وقد  تَبَّعنا ساااارِي هؤَلء الوَلِ ،ومتاع الدُّ

امل يف ا ها  ال يت َاور وَليته ،واَد  منهم فتحامل  ا   وصااااااااااااااه ،مع مناقب ،أو فتَو
له للقياَِ  . (3)َسنة   ؤهِ 

حيْ املمحَّص من وقا ع التَّاريخ ع ساااارِي الر ِجال ويتتَبَّ  ،إن ال ذي يرجع إىل الصااااَّ
مااا كااان و  - رضااااااااااااااوان هللا عليهم - الاا ذين اسااااااااااااااتعااان هبم أمري املؤمنني ذو النُّورين

                                                           
 ( .5/355المصدر السَّابق نفسه ) (1)
 ( .7/178البداية والنهاية ) (2)
 ( .2/211م )المدينة المنورة فجر اإلسال (3)
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م من بل ما كان حلسان إَارهت ،ثر يف اتريخ الدَّعِو اإلساالميَّة هاَهم من مجيل األ
ن ا هر فإنَّه َل يسااااتطيع أن مينع نهسااااه م ،وسااااعاَهتا ،عظيم النتا   يف هناء األمَّة

اريخ ابإلعجااااااب، والهخر كلَّماااااا أمعن يف َراسااااااااااااااااااة ذلاااااك الااااادَّور من أ َوار التاااااَّ
اإلسالمي ِ 
(1). 

هم ذلك وال مينع ،ورَِ هم ،وجهاَهم ،األعداء إنَّ عثمان ووَل ه انشاااغلوا ددافعة
كان للوَلِ   وقد ،ومدِ  نهوذها يف مناط  جديدِ   ،من  وساايع رقعة الدَّولة اإلسااالميَّة

م اعتدوا على و  ،أتثرٌي مَباشٌر يف أَداث الهتنة َيث كانت التُّهمة موجَّهةمل إليهم أهنَّ
واملشاااااع،   يها هذا اَلعتداء املزعو ،النَّاُ، ولكنَّنا ال نلمٍ َواَث معيَّنةمل يتَّضااااْ ف

م عثمان بتولية أقاربه أنَّ عثمان ال  :وهكذا نرى ،وقد ََضااانا  لك الهرية ،كما اهتُّ
م يساااااااااااالم ومع هذا فل ،ويف  ولية من يراه أهالمل للوَلية ،أيُل جهدامل يف نصااااااااااااْ األمَّة

اما  وجِ هت إليهم من قَبل أصحاب الهتنة يف َي ،عثمان  ها .نووَل ه من اهتِ 

كما أنَّ عثمان رضاااااااي هللا عنه ال يسااااااالم من كثري  من الَباَثني يف كتاابهتم ًري 
ُحَدثني ال ذين يطلقون ،املنصهة

ري ا قَّقة عن عهد عثمان وخصوصامل الَباَثني امل  ًو
لى يعتماااادون فيهااااا ع ،أو على وقااااا ع حماااادََِّ   ،أَكااااامااااامل َل  عتمااااد على التَّحقي 

عيهةفقد  ورَّ   ،مصااااااااااااااَر موثوقة   وبنوا  ،اإلماميَّةو  ،الكثري منهم يف الرِ واَي  الضاااااااااااااَّ
طه َساااني يف   مثل ،أَكامامل ابطلةمل وجا رمل يف َ ِ  اخلليهة الرَّاشاااد عثمان بن عهَّان

يم يف كتااابااه ،الهتنااة الكربى :كتااابااه  ،واحلريب ِ  ،ي ِ النِ ظااا  اإلَار  :وراضااااااااااااااي عَبااد الرََّ
ا  يف كتابه اإلَاِر  :ومولوي َسااااااني يف كتابه ،ميَّةالنُّظم اإلسااااااال :وصااااااَبحي الصااااااَّ

                                                           
 ( .390حاشية المنتقى من منهاج االعتدال ، ص) (1)
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 ،والقضااااء ،ه راث اخللهاء الرَّاشااادين يف الهق :وصاااَبحي حممصاااان يف كتابه ،العربيَّة
َبكي يف كتابه وحممد امللحم يف   ،َراسااا  يف النُّظم العربيَّة واإلسااالميَّة :و وفي  اليو

 : كتااااباااهلطي  يفوبااادوي عَباااد ال ،اتريخ الَبحرين يف القرن األول اهلجري :كتااااباااه
ياسااااية يف فجر اإلسااااال   ،م اإلسااااالميَّةالنظ :وأنور الر ِفاعي يف كتابه ،األَزاب السااااِ 

 :ي يف كتابهوعلي َساااااااين اخلربوطل ،النَّظرَي  الساااااااياسااااااايَّة :وحممد الرَّي ٍِ يف كتابه
ي يف كتابه ،اإلسال  واخلالفة َو سيد قطب يف  و  ،امللك واخلالفة :وأيب األعلى املَو

ريهم . ،العدالة اَلجتماعية :كتابه  ًو

لقد كان عثمان رضاااااي هللا عنه حب    اخلليهة املظلو  ال ذي افرتى عليه خصاااااومه 
 . (1)وال ينصهه املتأخِ رون ،ناألوَّلو 

 

      

 

 

 
  

                                                           
 ( .232إلى  1/222الوالية على البلدان ) (1)
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ن عفَّان بوعثمان  حقيقة العالقة بني أيب ذرّ  الغفاري:  املبحث الرَّابع

 رضي هللا عنهما

 :ةجممل القصَّ  :أولا 

إن مَبغضااي عثمان بن عهَّان رضااي هللا عنه كانوا يشاانِ عون عليه أنَّه نهى أاب ذر   
َعم بعض املؤر ِخني ،رضي هللا عنه إىل الرََّبَذِ اء ) عَبأنَّ  :و ( د هللا بن سَبأابن السََّو
ا  ى إليه دذهب القنا ،لقي أاب ذر   يف الشااااااااااااااَّ ، قراءومواساااااااااااااااِ اله ،والزُّهد ،عةوأَو

بن  فااأخااذه عَباااَِ ،وجعلااه يعيااب معاااويااة ،اق املااال الزَّا ااد عن احلاااجااةووجوب إنهاا
امت إىل معاوية اوية عوقال له: هذا وهللا ال ذي بعث إليك أاب ذر  . فأخرج م ،الصااااااااَّ

ا  أي ور  ،وقد َاول أَمد أمني أن يوجد شااَبهامل بني رأي أيب ذر    ،(1)أاب ذر   من الشااَّ
َبه جاء من أن ابن سااااَبوقال أبنَّ وجه ال ،َمْزَك الهارسااااي ِ  طوَّف أ كان يف اليمن و شااااَّ

ريب أن فمن ا تمل الق ،والعراق قَبل اإلساااااااااااال  ،، وكان الهُر يف اليمنيف العراق
ة يف يَّ واعتنقها أبو ذر   َساااااااااااااان الن ِ  ،يكون قد  لقَّى هذه الهكِر من مزَكيَّة العراق

 . (2)اعتقاَها

ة أيب ذر    طٌل َل يَبو ع به على عثمان بن عهَّان ابُمَّا ُيشااانَّ  ،وكلَّ ما قيل يف قصاااَّ
اء ا وكلُّ ما قيل َول ا ِ صال أيب ذر   رضي هللا عنه اببن ،على رواية  صحيحة   َو لسَّ

                                                           
رة فجر اإلسالم ) (1)  ( .217،  2/216المدينة المنوَّ
 ( .110فجر اإلسالم ، ص) (2)
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 . (1)ابطٌل َل حمالة

حيْ وأنَّ ذلك كان  ،أنَّ أاب ذر   رضاااااااااي هللا عنه نزل يف الرَّبذِ ابختياره :والصاااااااااَّ
حابةبسااااااااااَبب اجتهاَ أيب ذر   يف فهم اية  خا فلم  ،رأيه وأصاااااااااارَّ على ،ل  فيه الصااااااااااَّ

َمن النَّب   (2)فطلب أن ينزل ابلرَّبَذِ ،يوافقه أٌَد عليه  ،()ملسو هيلع هللا ىلصال يت كان يغدو إليها 
؛ لرُّجوع عن رأيهأيمره اخلليهة ابوال  ،أو إقامةمل جربيَّة ،وال يكن نزوله هبا نهيامل قساااااااااارَي مل 

ُّْ ما روي يف  ،(3)مني األخذ بهجيب على املسللكنَّه َل  ،ألن له وجهامل مقَبوَلمل  وأص
ة أيب ذر   رضاااي هللا عنه ما رو  َيد بنقصاااَّ  :قال ،هب  و  اه الَبخاريُّ يف صاااحيحه عن 

زلك هذا ؟ ما أنزلك من :فإذا أان أبيب ذر   رضااااااااااااااي هللا عنه فقلت له ،مرر  ابلرَّبذِ
ا   :قال واْ ِإنَّ َكِثريملا مِ َن نُ ََي أَياَُّها الَِّذيَن ُمَ ﴿فاختلهت أان ومعاوية يف  ،كنت ابلشااااااااااااااَّ

َِبيِل اح ِ  دُّوَن َعن ساااااااااااَ ُِ اِبْلََباِطِل َوَيصاااااااااااُ ََباِر َوالرُّْهََباِن لََيْأُكُلوَن أَْمَواَل النَّا َْ  َوالَِّذيَن اأَل
ْرُهم بِعَ  َِبيِل احِ  فَاََبشاااااااااااااِ  َة َوَلَ يُنِهُقوهَنَا يف ساااااااااااااَ   اب  أَلِيم   ذَ َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِهضاااااااااااااَّ

 [ .34 :لتوبةا ]

كااان بيين ف ،وفيهم ،نزلاات فينااا :فقلاات ،نزلاات يف أهاال الكتاااب :قااال معاااويااة
 ،ةفكتب إيلَّ عثمان أن أقد  املدين ،وكتب إىل عثمان يشااااااااااااااكون ،وبينه يف ذاك

م ال يرون قَبل ذلك ،فقدمتها  ،ر  ذلك لعثمانفذك ،فكثر عليَّ النَّاُ ََّتَّ كأهنَّ
 روا عليَّ ولو أمَّ  ،. فذاك الذي أنزلين هذا املنزلإن شاااااااااااااانت فكنت قريَبامل  :فقال يل

 :وقد أشار هذا األثر إىل أمور  مهمَّة  منها.  (4)وأطعت ،ََبشي امل ؛ لسمعت

                                                           
رة فجر اإلسالم ) (1)  ( .2/217المدينة المنوَّ
 عراق ومكَّة .كانت منزالً في الطَّريق بين ال (2)
رة فجر اإلسالم ) (3)  ( .2/217المدينة المنوَّ
ي زكاته ف ليس بكنز ، رقم ) (4) كاة ، باب ما أُد ِّ  ( .1406البخاريُّ ، كتاب الزَّ
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َيد بن وهب1  ،اه عثمانهل نه :ليتحقَّ  ُمَّا أشاعه ُمَْبِغُضو عثمان ،ااااااااااا سأله 
ليه ثر النَّاُ عأنَّه خرج بعد أن ك :أو اختار أبو ذر   املكان ؟ فجاء ساااااااااااياق الكال 

ا  أمره  أنَّ عثمان :وليٍ يف نصِ  احلديث ،يساااااااألونه عن ساااااااَبب خروجه من الشاااااااَّ
ر عن عَبد جويؤيِ د هذا ما ذكره ابن َ ،بل اختارها بنهساااااااااااااه ،ابلذَّهاب إىل الرََّبَذِ
امت قال وهللا  :الفق ،فحساار رأسااه ،: َخلت مع أيب ذر   على عثمانهللا ابن الصااَّ

ا أرساالنا إليك لتجاوران ابملدينة :فقال - اخلوارج :يعين - ما أان منهم َل  :فقال ،إمنَّ
 .(1)نعم :ذن يل ابلرََّبَذِ . قالا  ،َاجة يل يف ذلك

 بنيَّ السََّبب يف سكناه الشَّا  ما أخرجه أبو يعلى :) كنت ابلشَّا  ( :ااااااااا قوله2
َيد بن وهب إذا بلغ  » :)ملسو هيلع هللا ىلص(قال يل رساااول هللا :قال ،َدَّثين أبو ذر    :عن طري  

لعامل ؛ قدمت فلمَّا بلغ الَبناء س« . فارحتل إىل الشَّا   ،َسْلَعامل  - املدينة :أي - الَبناء
 - ما ساااااااريَّ عثمان أاب ذر    وهللا :قالت أ ُّ ذر    :ويف رواية   ،(2)فساااااااكنت هبا ،ا الشاااااااَّ 
اخرج ف ،الَبناء ساااااااااااااالعامل إذا بلغ  :قال )ملسو هيلع هللا ىلص(ولكن رسااااااااااااااول هللا - : إىل الرَّبذِ عين
 .(3)امنه

ََي أَياَُّها ﴿ :اااااااا إنَّ قصَّة أيب ذر   يف املال جاء من اجتهاَه يف فهم اَلية الكرمية3
ُِ اِبْلََباطِ  ََباِر َوالرُّْهََباِن لََيْأُكُلوَن أَْمَواَل النَّا َْ دُّوَن الَِّذيَن َُمُنواْ ِإنَّ َكِثريملا مِ َن اأَل ِل َوَيصاااااااااُ

َِبيِل احِ  َوالَِّذيَن َيْكِنُزونَ  َة َوَلَ يُنِهُقوهنََ  َعن سااااَ ْرُهم الذََّهَب َواْلِهضااااَّ َِبيِل احِ  فَاََبشااااِ  ا يف سااااَ
اُهُهْم َوُجن ا ِجَباااااَ ا يف اَنِر َجَهنََّم فَاُتْكَوى هباااااَِ هاااااَ َذاب  أَلِيم    يَاْوَ  حُيَْمى َعَلياْ وهُبُْم بِعاااااَ

ُكْم َفُذوُقواْ َما ُكنُتْم  َ   [ . 35ـدددددددد34 :]التوبة  َن  ْكِنُزو َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما َكنَاْزُمْ ألَنُهسااِ
                                                           

 ( .3/274فتح الباري ) (1)
 ( .2/219المدينة المنورة فجر اإلسالم ) (2)
 ( صحيح اإلسناد .2/72سير أعالم النبالء ) (3)
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ر الوعيد  َهايَاْوَ  حُيْمَ ﴿وروى الَبخاريُّ عن أيب ذر   ما يدلُّ على أنَّه فسااااااااااااااَّ  ، ى َعَلياْ
يش جلساااااااااااااُت إىل مأل  من قر  :قال ،فعن األَن  بن قيٍ ،وكان خيوِ ف النَّاُ به
عر ،يف مساااااجد املدينة ُن الشاااااَّ  ، قا  عليهمََّتَّ  ،واهلينة ،والثِ ياب ،فجاء رجٌل َخشاااااِ

ر الكانزين بَرضااْ    :مثَّ قال ،فساالَّم ُع ع ،حُيمى عليه يف انر جهنَّم (1)بشااِ  لى مثَّ يوضااَ
َلمة َثْدي أَد َّتَّ كتهه َ  ويوضاع على نُغض ،كتهه  (2)ََّتَّ خيرج من نُاْغضاي ،همََ

َلمة ثديه، يتزلزل ََ  ،ست إليهوجل ،و َبعُته ،. مثَّ وىلَّ فجلٍ إىل سارية   (3)خيرج من 
م  :َل أرى القو  إَل قد كرهوا ال ذي قلت . قال :فقلت له ،وأان َل أَري من هو إهنَّ

ما أَبُّ »  :ملسو هيلع هللا ىلص()َل يعقلون شينامل . واستدلَّ أبو ذر   رضي هللا عنه بقول رسول هللا
 . (4)«إَل ثالثة َاننري  ،لَّهأنهقه كُ  ،أنَّ يل مثل أَد  ذهَبامل 

حابة أاب ذر   4 وَملوا الوعيد على مانعي الزَّكاِ  ،ااااااااااااااااااااااا وقد خال  مجهور الصاااااااااَّ
:  )ملسو هيلع هللا ىلص(نَّب  قال ال :قال ،دريُّ ال ذي رواه أبو سعيد اخل ،واستدلوا على ذلك ابحلديث

يٍ ول ،وليٍ فيما َون مخٍ َذْوَ  صااااااادقةٌ  ،ليٍ فيما َون مخٍ أواق  صااااااادقةٌ » 
 :ومههو  احلديث :. وقال احلافظ ابن َجر (5)«ما َون مخسااااة أوساااا   صاااادقٌة في
َاَ على اخلمٍ فهيه صاادقةٌ  أنَّ  دق :ومقتضاااه ،ما   ،ةأنَّ كلَّ مال أخرجت منه الصااَّ

ل  ،فال وعيد على صاااََبه دقة كنزامل فال يساامَّى ما يَاْهضااُ . وقال  (6)بعد إخراجه الصااَّ
فليٍ  ،وقد عهي عن احل ِ  فيه ،فإنَّ ما َون اخلمٍ َل َب فيه الزَّكاِ :ابن رشااااااد
 املال ال ومن أثين عليه يف واجب َ  ِ  ،لى فاعل الزَّكاِوهللا قد أثو ع ،بكنز قطعامل 

                                                           
اة ، واحدها :ْضفُ الرَّ  (1)  رْضف ةٌ . :الحجارة المحمَّ
 العظم الدَّقيق الَّذي على طرف الكتف أو على أعلى الكتف . :نغض (2)
ك . :يتزلزل (3)  يضطرب ،ويتحرَّ
كاة ، رقم ) (4)  ( .1407البخاري ، كتاب الزَّ
 ( .1405المصدر السابق نفسه ، رقم ) (5)
 ( .3/272فتح الباري ) (6)
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، قااال احلااافظ: ويتلخَّص أن (1)أثين عليااه فيااه، وهو املااال يلحقااه ذ   من جهااة مااا
دقة َل يسااامَّى كنزامل ؛ ألنَّه معهٌو عنه :يقال ليكن ما أخرجت ف ،ما ال َب فيه الصاااَّ

 . (2)ال يسمَّى كنزامل ف ،منه منه الزَّكاِ كذلك ؛ ألنَّه عهي عنه ِبخراج ما وجب

ويشاااااااااااهد  ،وا مهور على أنَّ الكنز املذمو  ما ال  ؤََّ َكا ه :وقال ابن عَبد الرب ِ 
ََّيت َكاِ مالك ؛ فقد قضااا»  :له َديث أيب هريِر رضاااي هللا عنه مرفوعامل  يت إذا أ

 . (3)من أهل الزُّهد كأيب ذر    وال خيال  يف ذلك إَل طا هةٌ « . ما عليك 

ما رواه اإلما  أَمد عن  ،علَّ ُمَّا يهساااااااااااااار مذهب أيب ذر   يف اإلنهاقول - 5
  ُ اَ ابن أو دَِّفيه ا )ملسو هيلع هللا ىلص(كان أبو ذر   يسمع احلديث من رسول هللا  :قال ،شدَّ  ،لشِ 
 ،يرخِ ص فيه بعد ملسو هيلع هللا ىلص()مثَّ إنَّ رسول هللا ،يسلِ م لعلَّه يشدِ َ عليهم ،مثَّ خيرج إىل قومه
 . (4)أبو ذر   ابألمر الشَّديد  فيتعلَّ  ،فلم يسمعه أبو ذر   

فكنت قريَبامل ؛ يدلُّ على أنَّ عثمان طلب  ،إن شاااااااااااااانت ؛  نحَّيت :قوله - 6
َ له املكانوال حي ،وال أيمره ،برف    ،من أيب ذر أن يتنحَّى عن املدينة ال ذي خيرج  دِ 

 ولكنَّ أاب ذر كاااان ،، ولو رفض أبو ذر   اخلروج ماااا أجربه عثماااان على ذلاااكإلياااه
؛ لساااااااااااااامعت، يَّ ََبشااااااااااااااي امل طيعامل للخليهة؛ ألنَّه قال يف هناية احلديث: لو أمَّروا علم

 .(5)وأطعت

عد  واخلروج على اإلما  املَبايع ما رواه ابن ساااااااااااا ،وُمَّا يدلُّ على أنَّه ميقت الهتنة

                                                           
 ( . 1/107)  - رضي هللا عنه - قتل عثمانفتنة م (1)
 المصدر السابق نفسه . (2)
 ( .3/273فتح الباري ) (3)
 ( .5/125المسند ) (4)
 ( .1406البخاريُّ ، رقم ) (5)



418 
 

 ،فعل بك إنَّ هذا الرَّجل :يف أنَّ انسااااااااااااامل من أهل الكوفة قالوا أليب ذر   وهو ابلرََّبَذِ
مان َل ! لو أنَّ عث :؟ فقال - مقا له :يعين - هل أنت انصاااااااااااااااٌب له رايةمل  ،وفعل

ن من املشرق  . (1)إىل املغرب ؛ لسمعت وأطعت سريَّ

َبب يف  نحِ ي أيب ذر   عن املدينة - 7 أنَّ  :أو طلب عثمان منه ذلك ،والسااااااااااااااَّ
وأراَوا أن  ،ةقوأشاااع املَبغضااون األقاويل امللهَّ  ،الهتنة بدأ   طلُّ برأسااها يف األقاليم

فرأى عثمان  ،هوَل يريد أن يهارق ،ومذهَبه ،يستهيدوا من إنكار أيب ذر   متعلِ قامل برأيه
رضااااااااااي هللا عنه  قدمي َفع املهساااااااااادِ على جلب املصاااااااااالحة ؛ ألنَّ يف بقاء أيب ذر   

ند عثمان ومع ذلك فرجْ ع ،ابملدينة مصلحةمل كَبرِي من بثِ  علمه يف طالب العلم
 ع من املهسدِ من األخذ دذهَبه الشَّديد يف هذه املسألة .َفع ما يتوقَّ 

َاهدامل   :قال أبو بكر بن العريب ِ  - 8 ن يف ويرى النَّاُ يتَّسااااااااااااااعو  ،كان أبو ذر   
من  ويريااد  هري  مجيع ذلااك ،فينكر ذلااك عليهم ،واملالبٍ َني وجاادوا ،املراكااب

   َ ا فوقع بني أيب ذر   ومعاوية كال ،بني أيديهم ؛ وهو ًري َل فخرج إىل  ،ٌ  ابلشااااااااااااااَّ
لو  :انفقااال لااه عثماا ،رقفجعاال يساااااااااااااالااك  لااك الطُّ  ،فاااجتمع إليااه النااَّاُ ،املاادينااة
 أنَّك على مذهب  َل يصلْ ملخالطة النَّاُ . :معناه .اعتزلت

 ،خيال؛ النَّاُ أو ،ومن كان على طريقة أيب ذر   فحاله يقتضي أن ينهَر بنهسه
ريعةويسااالم لكلِ  أَد  َاله ُمَّا ليٍ  َاهدامل فاضاااالمل  ،حبرا   يف الشاااَّ و رك جلَّةمل  ،فخرج 

ال أيب ذر   أفضااااااال ،وفضااااااال   ،وبركة   ،وكل  على خري   ،فضاااااااالء ن  ميع وَل  ك ،َو
َلهللك ،فلو كانوا عليها ،اخلل   ! (2)وا ؛ فسَبحان مر ِ ب املنا

                                                           
 ( .4/227الطَّبقات ) (1)
 ( .77العواصم من القواصم ، ص) (2)
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اء ومعاوية كال :وقال ابن العريب ِ  َاهدامل وكان أبو الدَّ  ، ٌ ووقع بني أيب الدََّر اء  ، َر
ا  ( ،فاضااااااااالمل  ة عمر بن وأخرج طريق ،فلمَّا اشااااااااتدَّ يف احل  ِ  ،قاضاااااااايامل هلم ) يف الشااااااااَّ

صاااااااااااااااا  َل وهااذه كلُّهااا م ،فخرج إىل املاادينااة ،اخلطااَّاب يف قو   ال حيتملوهااا ؛ عزلوه
ين اءوأبو ا ،وَل  ؤث ِر يف منزلة أَد  من املسااااالمني حبال   ، قدح يف الدِ   وأبو ذر    ،لدََّر

 ،أنَّه نهى فمن روى ،وأكثر نزاهة   ،وعثمان بريٌء أعظم براءِ   ،برينان من كلِ  عيب  
 . (1)روى سَبَبامل فهو كلُّه ابطلٌ و 

حابة أليب ذر    - 9 إنه أخطأ يف رأيه ؛ ألنَّه مذهب  :وال يقل أٌَد من الصااااااااااااااَّ
ا طلب منه حمموٌَ ملن يقدر عليه، وال أيمر عثمان أاب ذر   ابلرُّجوع عن مذهَبه، وإمنَّ 

أن يك َّ عن اإلنكار على النَّاُ ما هم فيه من املتاع احلالل ...، ومن روى: أنَّ 
حي . (2)ْعثمان هنى أاب ذر   عن الهتيا مطلقامل، ال  صااااااال روايته إىل َرجة اخلرب الصاااااااَّ

مصاااااامة على هذه َّْ عند الَبخاريِ : أن أاب ذر   قال: لو وضاااااعتم الصاااااَّ  - وال ذي صااااا
أن َيزوا َبل ق )ملسو هيلع هللا ىلص(مث ظننت أن ِ أُنهُذ كلمةمل مسعتها من النَّب   - وأشااااااااااااااار إىل قهاه
 .(3)عليَّ؛ ألنهذهتا

حايب ِ  :ال يرو :ويف الَبخاري ِ   أنَّ عثمان هنى أاب ذر   عن الهتيا ؛ ألنَّ هني الصااااااااااااااَّ
 . (4)املوضوع أمٌر ليٍ ابهلنيِ  عن الهتيا َون حتديد 

 امل ؛ َلختار له مكاانمل َل يرى فيهولو كان عثمان هناه عن الهتيا مطلق - 10
 منزل  ولكن أذن له ابلنُّزول يف ،أو منعه َخول املدينة ،النَّاُ أو ََبساااااااه يف املدينة

                                                           
 ( .79المصدر السَّابق نفسه ، ص) (1)
رة فجر (2)  ( .2/223اإلسالم ) المدينة المنوَّ
 ( .1/29البخاريُّ ، كتاب العلم ، باب العلم قبل القول والعمل ) (3)
رة فجر اإلسالم ) (4)  ( .2/224المدينة المنوَّ
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َل احلاجِ  العراقي ِ  وكان أبو  ،يكثر مرور النَّاُ به ؛ ألنَّ الرَّبذِ كانت منزَلمل من منا
لو  :له عثمان . وقال )ملسو هيلع هللا ىلص(يصاااااااااااالِ ي يف مسااااااااااااجد رسااااااااااااول هللا ،ذر   يتعاهد املدينة

  نحَّيت فكنت قريَبامل.

به  وكان جياورها َِمَى الرَّبذِ ؛ ال ذي  رعى ،والرَّبذِ ليساااااااااااااات بعيدمل عن املدينة
دقة دقةأنَّ عثمان أقطعه صاااااااارمةمل م :ولذلك يروى ،إبل الصااااااااَّ عطاه وأ ،ن إبل الصااااااااَّ

َقامل . وكانت الرَّبذِ أُملوكني َل يف طري  مكَّة، وأجرى عليه ر  . (1)َسن املنا

 ،لقاء نهساااهال أيب ذر   من  وبعد أن ذكر اإلما  الطَّربيُّ األخَبار ال يت  هيد اعتز 
م رووا يف سااَبب ذلك أشااياء كثريمل قال كرهت   ،ةمل مورامل شاانيعوأ ،: وأمَّا اَلخرون ؛ فإهنَّ

 . (2)ذكرها

 ي هللاإنَّ عثمان رضاااااااي هللا عنه ال ين  أاب ذر   رضااااااا :إنَّ احلقيقة التَّارخيية  قول
ا اسااتأذنه ،عنه ه ولكنَّ أعداء عثمان رضااي هللا عنه كانوا يشاايعون علي ،فأذن له ،إمنَّ

ج أاب ذر   ؟ عثمان أخر  :احلساان الَبصااريَّ  ،ولذلك ملَّا سااأل ًالب القطَّان ،أبنَّه نهاه
! وكلُّ ما روي يف أنَّ عثمان نهاه إىل الرَّبذِ فإنَّه  (3)معاذ هللا ،َل :ال احلساااااااااااااانق

مع ما يف متنه من نكارِ  ملخالهته  ،َل خيلو من علَّة  قاََة   ،اَضااااااااااااااعيُ  اإلساااااااااااااان
حيحة  ،َذِرَّبَ ال يت  َبنيِ  أنَّ أاب ذر   اسااااااتأذن للخروج إىل ال ،واحلساااااانة ،للمروَيَّ  الصااااااَّ
فقد  ،ليجاوره ابملدينة ،بل إنَّ عثمان أرسل يطلَبه من الشَّا  ،(4)وأنَّ عثمان أذن له

                                                           
 ( .5/286تاريخ الطَّبري ) (1)
 ( .5/288المصدر السَّابق نفسه ) (2)
 ( إسناده صحيٌح .1037تاريخ المدينة ،ابن شبَّة ، ص) (3)
 ( .1/110قتل عثمان رضي هللا عنه )فتنة م (4)
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. وقال له  (1)لتجاوران ابملدينة ،خلري  إان أرساالنا إليك  :ا قال له عندما قد  من الشااَّ 
 ؟!.(3). أفمن يقول ذلك له ينهيه(2)وح اللِ قاحو ر  ، غدو عليك ،كن عندي  :أيضامل 

، األسلميُّ  وفيها بريدِ بن سهيان ،وال  نصَّ على نهيه إَل روايٌة رواها ابن سعد
ذي قاااال عناااه احلاااافظ ابن َجر: ليٍ ابلقويِ ،  واياااة وفياااه رفٌض. فهااال  قَبااال ر الااا 

حيحة واسااااتغلَّ اإلماميَّة هذه  ،(4)! واحلساااانة ؟ ،رافضااااي    تعار  مع الرِ واَي  الصااااَّ
 ،بذِأنَّ عثمان رضااي هللا عنه نهى أاب ذر   إىل الرَّ  :فأشاااعوا ،احلاَثة أبشااع اسااتغالل  

م ساااااااااااااوًَّوا اخلأو أ ،وأنَّ ذلك ُمَّا عيب عليه من قَبل اخلارجني عليه  ،(5)وج عليهر هنَّ
 726ساااااااانة  ة املتو وعاب عثمان رضااااااااي هللا عنه بذلك ابن املطهِ ر احللِ ي اإلماميَّ 

َاَهاااااا ورََّ عليه شيخ  ،(6)ضرب أاب ذر   ضرابمل وجيعامل : أنَّ عثمان رضي هللا عنه ، بل 
 ،ذه األمَّة يعلمون هذه احلقيقةوكان سل  ه ،(7)ميَّة رَ امل جامعامل قوَي مل اإلسال  ابن  ي

وكان  !(8)معاذ هللا ،َل :؟ قالعثمان أخرج أاب ذر    :فإنَّه ملا قيل للحسااااان الَبصاااااري ِ 
 ،أنَّ عثمان رضاااااي هللا عنه ساااااريَّ أاب ذر   ؛ أخذه أمٌر عظيم :ابن ساااااريين إذا ذُكر له

ه عثمان ،نهساااه هو خرج من :ويقول حيحة  ،(9)وال يساااريِ  وكما  قدَّ  يف الرِ واية الصاااَّ
فذكر  ،أاب ذر   رضااااااااي هللا عنه ملَّا رأى كثِر النَّاُ عليه خشااااااااي الهتنةأنَّ  :اإلسااااااااناَ
شاانت ؛ إن  :، فقال له عثمان رضااي هللا عنهلعثمان كأنَّه يسااتأذنه يف اخلروجذلك 

                                                           
 ( إسناده حسٌن .1037 - 1036تاريخ المدينة ، ص) (1)
 ( .227 - 4/226الطَّبقات ، البن سعد ) (2)
 ( .1/111فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه ) (3)
 المصدر السَّابق نفسه . (4)
 ( .1/111فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه ) (5)
 ( .6/183البن تيميَّة )منهاج السُّنَّة  (6)
 ( .355،  6/271المصدر السَّابق نفسه ) (7)
 ( إسناده صحيٌح .1037تاريخ المدينة ) (8)
 المصدر السَّابق نفسه . (9)
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 . (1)فكنت قريَبامل  ، نحيت

 :بطالن أتثري ابن سبأ على أيب ذرّ  رضي هللا عنه :اثنياا 

ياسااااااةعا شااااااة  :كتب سااااااعيد األفغانُّ يف كتابه بن سااااااَبأ يف َور افعظَّم  ،والسااااااِ 
حابة ،، ونسااب إليه كلَّ املؤامرا الهتنة أنَّ  :ويرى ،والهن واملالَم الواقعة بني الصااَّ

ََّتَّ  ،وهاو عهَّد ،وسدََّوا خطاها ،هذه املؤامِر ا كمة سهر عليها أابلسة خَبريون
َب ،ا ت  ارها يف مجيع األقطار هيُّ خلأ الَبطل اوهلذا كتب هذا العنوان ) ابن ساااااااااااااا

ويَبدو التَّهويل من شاااااااأن ابن ساااااااَبأ عند األفغان َينما يصاااااااهه أبنَّه  ،(2)املخي  (
نَّهاذ وال ،ةواحليلة الواسع ،والنَّظر الَبعيد ،رجل على ًاية  من الذَّكاء وصدق الهراسة

يَّة ساااااااااااااار ِيَّة ًايتها  ،(3)إىل نهسااااااااااااااية ا ماهري ويقطع أبنَّه أَد أبطال مجعية  لمَو
. ويكاَ يقر ِر أبنَّه يعمل لصااااااا  َولة الرُّو  ال يت انتزع  (4)يض الدَّولة اإلسااااااالميَّةقو  

ا  ،مصاااار :املساااالمون منها لهرتِ  قريَبة  قطرين مهمَّني مها وامها من عدا ما ساااا ،والشااااَّ
؛  ويسااااااتغرب نشااااااا  ابن سااااااَبأ إىل شااااااَّتَّ اجملاَل  ،بالَ  أخرى على الَبحر املتوسااااااِ 

ينيَّ   .(5)يَّة، واحلربيَّةوالسياس، ةالدِ 

ويف  هصيل  ،أنَّ ابن سَبأ كان موفَّقامل كل التَّوفي  يف لقا ه مع أيب ذر    :وهو يرى
يِ د وأنَّ ال ذي ساااااعده على ذلك فهمه ا  ،هذه املقالة ال يت ركَبها على مزاج أيب ذر   

اَقة املنظَّمةواسااااااا ،ألمزجة النَّاُ أتثري ابن  يف :أي - وهذا الزَّعم ،(6)تخَبارا ه الصاااااااَّ
                                                           

كاة ، رقم ) (1)  ( .1406البخاريُّ ، كتاب الزَّ
ياسة ، ص) (2)  ( .60عائشة والس ِّ
 المصدر السَّابق نفسه . (3)
 سه .المصدر السَّابق نف (4)
 المصدر السَّابق نفسه . (5)
 المصدر السَّابق نفسه . (6)
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 :سَبأ على أيب ذر   رضي هللا عنه َل أساُ له من الصَّحة من عدَِّ وجوه  

َينما أرساااااال معاوية إىل عثمان رضااااااي هللا عنه يشااااااكو إليه أمر أيب ذر   ال  - أ
 ،أعضاال يب إنَّ أاب ذر   قد :واكتهى أن قال ، كن منه إشاااِر إىل أتثري ابن سااَبأ عليه

 . (1)وكيت ،قد كان من أمره كيتو 

ا  يف أكثر من  - ب ذكر ابن كثري اخلالف الواقع بني أيب ذر   ومعاوية ابلشااااااااااااااَّ
 . (2)يَر ابن سَبأ يف واَد  منهاوال  ،موضع  يف كتابه

جاااااااااا  ويف صحيْ الَبخاريِ  وَر احلديث ال ذي يشري إىل أصل اخلالف بني أيب 
 . (3)قريب أو بعيد  إىل ابن سَبأوليٍ فيه اإلشاِر من  ،ذر   ومعاوية

حابة  َر حماوِر معاوية أليب ذر    - َ مثَّ  ،ويف أشااااااااهر الكتب ال يت  رمجت للصااااااااَّ
 . (4)سَبأ على أيب ذر   َل يذكر ولكن شينامل من أتثري ابن ،نزوله الرَّبذِ

 :يعين - فأمَّا العاذرون معاوية يف ذلك :هااااااااااااااااااا  بل وَر اخلرب يف الطَّربيِ  هكذا
اء الشَّ  - ةإشخاص معاوية أاب ذر   إىل املدين   افذكروا يف ذلك قصَّة ورَو ابن السََّو

ه الطَّربيُّ  (5)ولقياه أاب ذر   ... إخل به   ،وكاذبٌ  ،ساق؛ٌ  ،. وهذا اخلرب ال ذي أوَر كذِ 
 :وإليك الَبيان ،وقا ع التَّاريخ الزمنيَّة

 َي مل من اليمن ،يذكرون أنَّ ابن ساااااااااَبأ أسااااااااالم يف عهد عثمان  ،وكان يهَو

                                                           
 ( .5/285تاريخ الطَّبري ) (1)
 ( .180،  7/170البداية والن ِّهاية ) (2)
 ( .1406البخاري ، رقم ) (3)
 ( .51عبد هللا بن سبأ ، وأثره في أحداث الفتنة ، ص) (4)
 ( .5/285تاريخ الطَّبري ) (5)
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أو  ،ولكنَّهم ال يذكروا أنَّه التقى أَدامل  ،خرِ ب يف احلجاَوبدأ نشااااااطه امل
 التقاه أٌَد يف احلجاَ .

 بعااد أن  وىلَّ عَبااد هللا بن عااامر عليهااا  ،كااان أول ظهوره يف الَبصااااااااااااااِر
وعَبد هللا بن عامر  جاء بعد أيب موسااى األشااعريِ  ساانة  ،بثالث ساانوا 

ه  ،هاااا 32هاااا وهبذا يكون ظهوره يف الَبصِر  29 ابن عامر من وقد طَر
 الَبصِر يو  عرفة .

 ه إىل الكوفااة :قااالوا رَّ  على معاااو  ،وفرَّخ ،فَبااا  ،إنااَّه  وجااَّ وَل  ،يااةَو
ا  ليتعرَّف على أَوال الر ِ  :بدَّ  َمنامل يف الشااااااااااااااَّ ويضااااااااااااااع  ،جالأنَّه مكث 

الشَّا  يف  أنَّه عرف أمره يف ،، ولنهرت  جدَلمل خططه ليَبث َعو ه فيهم
قول أيُّها القارأى إذا عرفت أنَّ الرِ واَي  فماذا   ،هاااااااااااااااا 33أواخر سانة 

وأنَّه  ،هااااااااااااااا 30إنَّ أاب ذر   كانت مناظر ه ملعاوية سنة  :الصَّحيحة  قول
ومعو  ،هاااااااااا 32أو سنة  ،هاااااااااا 31و ويف ابلرَّبذِ سنة  ،رجع إىل املدينة

 ،فكي  ،امل وقت  كان فيه أبو ذر   ميت ا أنَّ ابن سَبأ ظهر يف الَبصِر يفهذ
 . (1)ه ؟وأين التقا

َبد هللا بن وَل من بعيد  ابراء ع ،إنَّ أاب ذر   رضاااااااااااي هللا عنه ال يتأثَّر َل من قريب  
ي ِ  مثَّ  ،(2)وقع يف الهن شاااينامل ُمَّا وال حيضااار ،وقد أقا  ابلرَّبذِ ََّتَّ  ويف ِ  ،ساااَبأ اليهَو

 . (3)هي عن الدُّخول يف الهتنةهو قد روى َديثامل من أَاَيث النَّ 

                                                           
 ( .2/225فجر اإلسالم ) المدينة المنورة (1)
 ( .174أحداث الفتنة األولى بين الصَّحابة في ضوء قواعد الجرح والتعديل ، د . عبد العزيز دخان ، ص) (2)
 المصدر السَّابق نفسه . (3)
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 :ة أيب ذرّ  رضي هللا عنه وضمُّ عثمان عياله إىل عيالهوفا :اثلثاا 

 :بعريه . فقال وأبطأ به ،قد َّتلَّ  أبو ذر    :)ملسو هيلع هللا ىلص(يف ًزِو  َبوك قيل لرسول هللا
راَكم هللا أفقد  ،وإن يك ًري ذلك ،فإن يك فيه خرٌي فسااااااااايلحقه هللا بكم ،َعوه
ا أبطأ عل ،أبو ذر   على بعريه (1)و لوَّ  ،منه ، لى ظهرهفحمله ع ،ذ متاعهأخ ،يهفلمَّ

َلهيف ب )ملسو هيلع هللا ىلص(نزل رسااااااول هللاو  ،ماشاااااايامل  )ملسو هيلع هللا ىلص(مثَّ خرج يتََّبع أثر رسااااااول هللا ، عض منا
. فلمَّا أتمَّله القو   (2)كن أاب ذر     :)ملسو هيلع هللا ىلص(ول هللافقال رسااااا ،فنظر انظٌر من املسااااالمني

م هللا»  :)ملسو هيلع هللا ىلص(َي رساااول هللا ! هو وهللا أبو ذر   ! فقال رساااول هللا :قالوا  ،ذر   أاب  َر
ده دهميشي َو ده  ،، وميو  َو  . (3)«ويَبعث َو

ه الوفاِ فلمَّا َضااار  ،وأقا  أبو ذر   يف الرَّبذِ ،ومضاااى الزَّمان وجاء عهد عثمان
المه ،أوصاااااااى امرأ ه على  مثَّ اَمالن فضاااااااعان ،إذا متُّ ؛ فاًساااااااالن وكهِ نان :ًو
ا ما  ؛هذا أب :فقولوا ،فأوَّل ركب  ميرُّون بكم ،قارعة الطَّري  فعلوا به   و ذر   . فلمَّ

إذا ابن مسعوَ  ف ،فطلع ركٌب فما علموا به ََّتَّ كاَ  ركا َبهم  طأ سريره ،كذلك
َِ أيب :ما هذا ؟ فقيل :فقال ،يف ره؛  من أهل الكوفة ابن  فاسااااااااااااااتهلَّ  ،ذر    جنا

ده»  :)ملسو هيلع هللا ىلص(صاادق رسااول هللا :، فقالمسااعَو يَبكي م هللا أاب ذر   ! ميشااي َو  ،يَر
ده  ،َدهوميو  و  لوه وكهَّنوه وصااااااااااالَّوا عليه (4)«ويَبعث َو فنوه ،. فغساااااااااااَّ فلمَّا  ،َو

ال  :أراَوا أن يرحتلوا قالت هلم ابنته م أَل  ركَبوا وأقساااااااا ،إنَّ أاب ذر يقرأ عليكم السااااااااَّ
                                                           

م على بعيره (1)  تمهَّل . :تلوَّ
 . أرجو هللا أن تكون أبا ذر ٍ  :الدُّعاء :لفظة لفظ األمر ، ومعناه :كن أبا ذر (2)
يرة النَّبويَّة ، البن هشام ) (3)  ( .4/178الس ِّ
 ( .4/478المصدر السَّابق نفسه ) (4)
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رضاااااااي هللا  ونعوه إىل عثمان ،وَملوهم ََّتَّ أقدموهم إىل مكَّة ،فهعلوا ،ََّت أتكلوا
 . (1) عيالهفضم ابنته إىل ،عنه

ا َفنَّاه ؛ َعتنا إىل الطَّعا  ان اَتماهلا ،وجاء يف رواية  ... فلمَّ فقال ابن  ،وأَر
م  :فقال ،فأخربانه اخلرب ،فقدمنا مكَّة ،نسااااااتأمره ،أمري املؤمنني قريبٌ  :مسااااااعَو يَر

، فضاااااااامَّ َبذِفأخذ طري  الرَّ  ،صاااااااادر ؛ خرجوملَّا  ،هللا أاب ذر ! ويغهر له نزوله الرََّبَذِ
 . (2)و وجَّهنا حنو العراق ،نةو وجَّه حنو املدي ،ه إىل عيالهعيال

 

      
  

                                                           
 ( .88،  87التمهيد والبيان في مقتل الشَّهيد عثمان ، ص) (1)
 ( .5/314تاريخ الطَّبري ) (2)
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 اب فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنهأسب:  الفصل السَّادس

من  هاتنة مقتل عثمان وما ترتَّب عليأمهيَّة دراسة وقائع ف:  املبحث األوَّل

 بوقوعها )ملسو هيلع هللا ىلص(واحلكمة من إخباره ،أحداث

يَّة دراســة وقا :أولا  ا ترتَّب عليها وم ،ئع فتنة مقتل عثمان رضــي هللا عنهأمهِّّ

 :وغريمها ،وصفِّني ،من أحداث  يف اجلمل

ل  والعلماء األمر ابلتوقُّ  عن اخلو  يف  هاصاااااايل ما  وَر عن كثري  من السااااااَّ
حااابااة ي عنه ،وإيكااال أمرهم إىل هللا احلكم العاادل ،وقع بني الصااااااااااااااَّ  ،ممع الرتضااااااااااااااِ 

م جمتهدون :واعتقاَ والوقوع  ،واحلذر من الطَّعن فيهم ،مأجورون إن شاااااااااااااء هللا ،أهنَّ
ريعة ؛ إذ هم َملتها ،يف أعراضاااهم  ،املوها إليناَو ،ملا جيرُّ ذلك من الطَّعن يف الشاااَّ

 لك  :الفق ،أنَّه سنل عن أهل صهِ ني :ومن ذلك ما روي عن عمر بن عَبد العزيز
ب لسااااااافال أ ،َماء طهَّر هللا منها يدي وساااااانل أَدهم  ،(1)ن فيهاَبُّ أن أخضااااااِ 

َبَ ﴿ :متمثِ المل قوله  عاىل :فقال ،عن ذلك ْت َوَلُكْم َما   ِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت هَلَا َما َكساااااَ
ُتْم َوََل ُ ْسأَلُ   [ . 134 :]البقرة  وَن َعمَّا َكانُوا يَاْعَمُلونَ َكَسَباْ

ل ا ذكرانه من الطَّعن فيهم ،وهاااااذا النَّهي معلاااااَّ وقوع يف وال ،علَّتاااااه اخلوف ُماااااَّ
 ،ا انتهت هذه العلَّةفإذ ،ومقته ،وما يسااااااااتوجب ذلك من ًضااااااااب هللا ،أعراضااااااااهم
: أنَّه َل َرج من ذلك ؛ إذا كان الكال  والَبحث يف  هاصاااااااااااااايل ما وقع فالظَّاهر

                                                           
 ( .12/274( ، وعون المعبود )9/114حلية األولياء ) (1)
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عمُّ  يف والت ،فال أبُ من َراساااااااااااااااة ذلااك ،بينهم َل يؤَِ ي إىل الطَّعن فيهم مطلقااامل 
وافعه ،أساااَبابه حابةونتا جه و داعيا ه على جمتم ،لدَّقيقة، و هصااايال ه اَو مثَّ  ،ع الصاااَّ

 ،والطَّربي ِ  ،أمثااال ابن كثري   ،ء عن الهتنااةوقااد كتااب بعض العلمااا ،على َمْن بعاادهم
ريهم أَداث  لك الهرِت احلرجة من اتريخ اإلسااال  لوا ،ًو ُلوا يف قضاااَي  وَفصااَ  ،وَفصااَّ

أو   ،فنيدِ  َّتطنااااة أَااااد الطَّر ومنهم من ذهااااب إىل َاااا ،كثريِ   تعلَّ  بتلااااك الهتنااااة
 .(1)اختل؛ فيها الصَّحيْ بغريهونصوص كثرِي  ،اعتماَامل على رواَي    ،كليهما

نَّة وطالب العلم منهم للغوص يف أعماق  وهناك أساَباٌب  دعو علماء أهل الساُّ
من هذه و  ،والَبحث عن  هاصاااااااااااايلها ،فتنة اهلرج ال يت وقعت يف صاااااااااااادر اإلسااااااااااااال 

 :األسباب

والتَّابعني  ،ؤلها  املعاصِر ال يت  ناولت أَداث الهتنة بني الصَّحابةأنَّ امل - 1
 :انقسمت إىل ثالثة أنواع  

ى التَّاريخ احلاقد عل ،مصااااااااااانهاٌ   رَّبَّ أصاااااااااااحاهبا على موا د الهكر الغريب ِ  - أ
فراَوا يطعنون  ،فلم يروا فيه شينامل مجيالمل  ،أو ا اهل ابلتَّاريخ اإلسالمي ِ  ،اإلسالمي ِ 

حابة والتَّابعني بطريقة  َّتد  أهداف أعداء اإلسااااااااال  يف ال ذين  وخصااااااااومه ؛ ،الصااااااااَّ
مجوع  وإعطا ها  هساااريا    طعن يف ،قاموا لدراساااة أَداث  لك الهتنة و هاصااايلها

عل من هذه األَداث صراعامل سياسي امل  ،و ضرب اإلسال  يف أصوله ،الصَّحابة  ،َو
حابة  ،على مناصاااب وكراُ  ،هم مع هللاوصااادق ،و قواهم ،عن إمياهنمَّتلَّى فيه الصاااَّ

َعااااماااة   ،وانقلَبوا إىل طالب َنياااا اق  مااااء َل يهمُّهم أن ،وعشااااااااااااااااَّ   و ُزه ، راق الااادِ 

                                                           
 ( .79. عبد العزيز دخان ، ص) أحداث وأحاديث فتنة الهرج ، د (1)
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و سااااااااااااتَباح احلرما  إذا كان يف ذلك ما حيقِ   هلم ما  ،، و ساااااااااااالب األموالاألرواح
 يريدون من الر َيسة والزَّعامة .

ال ذي هو حب     (1)يف ) الهتنة الكربى (َسااااااااني طه  ،وُمَّن  وىلَّ كرب هذه الهرية
يشاانِ ع على  اح طه َساانيفقد ر  ،فتنٌة كربى على عقول النَّاشاانة من أبناء املساالمني

حابة داء عويتَّهمهم ابهتاما   مغرضااااة خدمة ألهداف أ ،، ويشااااكِ ك يف نيَّاهتمالصااااَّ
تمدوا هؤَلء اع ويَبدو أنَّ أمثال ،، وقد أتثَّر الكثري دنهجه(2)واملسااااااالمني ،اإلساااااااال 

ها املؤر ِخون كالطَّربي ريمها ،ساااااااااااااااكروابن ع ،على الرِ واَي  التَّارخييَّة ؛ ال يت أوَر  ،ًو
مني دق ،وال يت اختل؛ فيها الغثُّ ابلسااَّ ِ  ملنه  وأخذوها َون مرا ،والكذب ابلصااِ  عا

وقاااد أتثَّر  هاااذه الكتاااااب  ابلهكر  ،( 3)وهاااذا خطاااٌأ كَبريٌ  ،هااااهتمهؤَلء يف مصاااااااااااااانَّ 
حيحة للتَّاريخ اإلسااااااااااااالمي ِ والكتااب  ًري الصاااااااااااا ،نحرفامل

فقد  عمَّد األعداءُ  ،(4)
وأخَبار الكلب ِ  ،رواَي  كما يف  ،اإلساااااااااءِ يف كتاابهتم للتَّاريخ اإلسااااااااالمي ِ 

وأيب  ،(5)
 ،وال يت  وجد ََّتَّ عند الطربيِ  يف اترخيه ،(7)ونصاااااااااااااار بن مزاَم املنقري   ،(6) ن 

وكما يف كتااب   ،(8)فيعرف أهل العلم َاهلا ،ءا مساااااااااندمل هلؤَللكنَّ الطَّربيَّ يذكره
يِ  يف مروج الذَّهب  واليعقويبِ  يف اترخيه . ،املسعَو

ين اخلطيب يف َاشية ) العواصم ( إىل أنَّ التَّدوين  وقد أشار األستاذ حمبُّ الدِ 
                                                           

 الفتنة الكبرى )عثمان( ، عليٌّ وبنوه . :انظر (1)
 ( .80أحداث وأحاديث فتنة الهرج ، ص) (2)
 ( .81أحداث وأحاديث فتنة الهرج ، ص) (3)
 المصدر السَّابق نفسه . (4)
د بن السَّائب الكلبي ، قال ابن حبَّان (5) إنَّ علي اً لم يمت ، وإنه راجٌع إلى الدُّنيا .  :ين يقولونكان سبئي اً من أولئك الَّذ :محمَّ

 ( .271 - 7/270( . وابن أبي حاتم ، الجرح والتَّعديل )3/558هـ . ميزان االعتدال )146توفي سنة 
(6)  ٍ  شيعيٌّ محترٌق صاحب أخبارهم ، توفي سنة :لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف األزدي من أهل الكوفة ، قال ابن عدي 

 هـ له تصانيف كثيرةٌ منها الردَّة ،الجمل ، صف ِّين ، وغيرها.157
وقعة  :هـ ، ومن كتبه212رافضيٌّ ، جلد ، وتركوه ، توفي سنة  :نصر بن مزاحم بن سيَّار المنقريُّ الكوفيُّ ، قال الذهبي (7)

 ( .4/253صف ِّين ، وهو مطبوعٌ ، والجمل ، ومقتل الحسين . ميزان االعتدال )
يعة اإلماميَّة ، لناصر القفاري )أ (8)  ( .3/1457صول مذهب الش ِّ
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ا بدأ بعد الدَّولة األمويَّة عوبيَّة املتلهِ عة وا ،ةوكان لألصاااااااااااابع املعوجَّ  ،التَّارخييَّ إمنَّ لشاااااااااااُّ
اء الضالل َوٌر يف طمٍ معاال اخلري فيه  . (1)عة ه النَّاصو سويد صهحا ،بَر

ويظهر هذا الكيد ملن  دبَّر كتاب العواصاااااااااااااام من القواصاااااااااااااام َلبن العريبِ  مع 
ين اخلطيب َِ ال يت وضعها العالمة حمبُّ الدِ  عُض الُكتَّاب لقد سوََّ ب ،احلاشية املمتا

هحا  بسااااابِ  أفضااااال قرن  عرفته الَبشاااااريَّة اَلف هم  ،وصااااارفوا أوقاهتم ،الصاااااَّ وجهَو
ََِّ التارخييَّة الكَبرِي ،(2)اتريخ املساااااااااااالمنيلتشااااااااااااويه  ها يف  وال يت َد ،وكانت هذه املا

اها يف كتب و ر  ،أو شاااااااركوا يف بعض أخَبارها ،، ال يت وضااااااعها أولنككتب التَّاريخ
 ، ما كتَبه شاايوخهم يف القدمي من ضااالَل ويف ،احلديث عندهم وهي كثرِي واسااعة

اااااااا هة هي املرجع  اء املظلمة الكريهة الشَّ ََِّ الساااااااَو ويف احلديث من  قوُّل ؛ هذه املا
ريهم ،ملا كتَبه أعداء املساالمني من املسااتشاارقني ي امل  وجاء ذلك ا يل املهزو  ،ًو  ،رَو

ا كتَبتااه األقال  ماا وأمثولتااه من املسااااااااااااااتغربني فتلقَّ  ،والاا ذي يرى يف الغرب قاادو ااه
م يف ََير ونشاااار شااااَبهاهت ،و َبوَّ أفكارهم ،ومنهله ،وجعلها مصاااادره ،اَلسااااتشااااراقيَّة
ان العدول عن وك ،وكان لذلك أثره اخلطري يف أفكار املساالمني وثقافتهم ،املساالمني

ها ابَلحنراف وصلت ،وإنَّ َراسة اراء املستشرقني ،احل  هو األصل يف هذا الشَّرِ  كلِ ه
من  كافروالتتَبُّع . لقد بدأ  استهاَِ العدوِ  ال ،وضوٌع مهم  يستح ُّ الدِ راسةهلي م

ما  ومهرتَيهتم على اإلسااال  واملساالمني منذ عهد اإل ،وأكاذيَبهم ،شااَبها  األعداء
 .(3)ها( 456ابن َز  )   

 ،وهي مهيدِ إمجاَلمل  ،مصاااانَّها  لَبعض علماء هذه األمَّة من املعاصاااارين - ب
                                                           

 ( .3/1458المصدر السَّابق نفسه ) (1)
 ( .3/1459المصدر السَّابق نفسه ) (2)
 المصدر السَّابق نفسه . (3)
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تَّابعني فيها  وال ،و هسريهم ملواق  بعض الصَّحابة ،عرضهم لألَداثولكن طريقة 
ي ،كثرٌي من عاد  اإلنصااااااااااااااااف َو يف   - رَماه هللا - مثال ماا كتَباه أبو األعلى املَو

يخ حممااد أ ،) اخلالفااة وامللااك ( :كتااابااه َهِرومااا َوَّنااه الشااااااااااااااَّ يف   - رَمااه هللا - بو 
ن َيد بن علي   ( فالكتاابن مشااااحوان : ) اتريخ األمم اإلسااااالميَّة ( و) اإلما كتابيه

حااابااة  ،ميااَّةوالطَّعن على خلهاااء بين أ ،بكثري  من التَّحاااماال على مقااا  بعض الصااااااااااااااَّ
ريدهم من أيَّة خصااااالة   ،و نقُّصاااااهم أنَّ أمثال  :، ويَبدو(1)أو عمل  صاااااا    ،َميدِ   َو

يعيَّة افتورَّطوا يف  ،هؤَلء العلماء ال حيقِ قوا يف الرِ واَي  التَّارخييَّة لرِ واَي  اإلماميَّة الشااااِ 
 وهلم . ،ًهر هللا لنا ،واستنتاجاهتم ،وبنوا عليها حتليالهتم

مصنَّهاٌ  َاول أصحاهبا أن يسلكوا فيها منه  علماء ا رح والتَّعديل   - ج
 ،ندوعرضااااها على أصااااول منه  ا دِ ثني من َيث السااااَّ  ،يف نقد الرِ واَي  التارخييَّة

 وسليمها من عليلها . ، ييز صحيحها من سقيمها من أجل ،واملن

 ، وجهٌد مشاااااكوٌر للوقوف يف وجه هذا الزَّي ،ويف هذه املؤلها  حماولٌة جيِ دٌِ 
حيْ ال ذي َل يتعار  مع فضاااااااال الصااااااااَّ   ،ابةحو هسااااااااري األَداث التَّهسااااااااري الصااااااااَّ

 ،العش يوسااااا ما كتَبه الدُّكتور  ،ومن هذه املؤلَّها  ا يِ دِ ،(2)وجهاَهم ،وإمياهنم
ين اخلطياااب ،يف اتريخ الااادَّولاااة األموياااَّة  :لى كتااااب عليقاااامل ع ،وماااا كتَباااه حمااابُّ الااادِ 

 :هوما كتَبه صااااااااااَق عرجون يف كتاب ،العواصااااااااام من القواصااااااااام أليب بكر بن العريب
ِ يف كتابه ،عثمان بن عهَّان عَبد هللا بن  :وما سطَّره الدُّكتور سليمان بن َمد العَو

 :تابهوما كتَبه حممد أحمزون يف ك ،اث الهتنة يف صااااادر اإلساااااال وأثره يف أَد ،ساااااَبأ

                                                           
 ( .81أحداث وأحاديث فتنة المهرج ، ص) (1)
 ( .81أحداث وأحاديث فتنة الهرج ، ص) (2)
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حابة يف الهتنة اخلالفة  :تابهكوما كتَبه الدكتور أكر  العمري يف   ،حتقي  مواق  الصااَّ
ا كتَبه الدُّكتور وم ،َقَبٌة من التَّاريخ :وما كتَبه عثمان اخلميٍ يف كتابه ،(1)الرَّاشدِ

، وما لرَّاشااديوالعصاار ا ،فجر اإلسااال  النََّبويَّةاملدينة  :حممد َساان شاارَّاب يف كتابه
واصااااام من و عليقا   صاااااا َبة  على كتاب الع ،قا  به حمبُّ الدين من حتقيقا  انفعة  

ريها من الكتب والَبحوث والرَّسا ل ؛ ال يت سار  على نهٍ  ،واملنتقى ،القواصم ًو
 ا   رَُّ ومصااااانَّه ، فقد ظهر من هذا الَبيان شااااادَِّ احلاجة إىل وجَو مؤلَّها ،املنه 

 واألخطاء . ،على هذه املزاعم

حابة إَل دحاولة ومقا  الصَّ  ،وَل يتمُّ الرَُّ على هؤَلء املزي ِهني للتَّاريخ اإلسالمي ِ 
ِ ديزان ا رح،  ربلة األخَبار والرِ واَي  الواَر َراساااااااااااة  هاصااااااااااايل  لك األَداث، ًو

عن ابن  يميَّة قوله: لكن إذا ظهر  ، وقد جاء(2)والتَّضااعي  والتَّعديل، والتَّصااحيْ،
، َبمَبتدٌع، يقدح فيهم ابلَباطل، فال بدَّ من الذَّبِ  عنهم، وذكر ما يُ  ته بعلم  ِطل َجَّ

يف هذا مذهَبامل اخر، فهو يدعو  - رَمه هللا - . وقد ذهب اإلما  الذَّهب(3)وعدل  
ابة، قال رَمه حإىل إَراق هذه الكتب ال يت فيها هذا الكذب، والتَّشااويه ملقا  الصااَّ 

حابة، وقتاهلم رضاااااااااي هللا عنهم  - هللا: كما  قرَّر الك ُّ عن كثري  ُمَّا وقع بني الصاااااااااَّ
َال ميرُّ بنا ذلك يف الدَّواوين - أمجعني لك ثر ذولكنَّ أك ،واألجزاء ،والكتب ،وما 
 ،ينَبغي طيُّهف ،وبني علما نا ،،وهذا فيما أبيديناوبعضااااااااه كذبٌ  ،وضااااااااعي ٌ  ،منقطعٌ 
حابةو توفَّر على َبِ  ا ،بل إعدامه لتصاااااااااااهو القلوب ،اؤهوإخه ي  ،لصاااااااااااَّ والرتضاااااااااااِ 

                                                           
 ( .82سه ، ص)المصدر السَّابق نف (1)
 ( .83المصدر السَّابق نفسه ، ص) (2)
 ( .3/192منهاج السُّنَّة ) (3)
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 . (1)عنهم

ر ما يُنقل من وهو  صاارحيه بكون أكث ،وقد أفاَان الذَّهبُّ يف كالمه فا دمل كَبريمل 
َورامل  ،ذلك يف الكتب والدَّواوين كذابمل  عنهم  وافرتاءمل على مقا  الصَّحابة رضي هللا ،و

 ،ر  هذه الكتبفقد انتشاااا ،هبِ  حبرق  لك املؤلَّها  ال يعد ُمكنامل إَل أن اقرتاح الذَّ 
يِ نة ،و ولَّت طَباعتها كثرٌي من َور النَّشااااااار فلم يَبَ  إَل  ،وكثرٌي من ذوي النِ يَّا  الساااااااَّ

راساااااااة وبيان ما فيها من عوار   وكذب  َهظامل ألجيال  ،وخطأملا ،وضاااااااعها موضاااااااع الدِ 
 . (2)لعقيدِوا ،حنراف السُّلوكاملسلمني من ا

ب عليها من وما  ر َّ  ، ظهر أمهِ يَّااااة َراسة فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه - 2
أو  ،ةمل األساااااااااَباب َاخلي ساااااااااواءٌ كانت هذه ،أَداث  ملعرفة أساااااااااَباب الهتنة احلقيقيَّة

ناك وهل ه ،، ومعرفة نصااااااايب كلِ  ساااااااَبب  من هذه األساااااااَباب فيما َدثخارجيَّةمل 
َبيل ؟ميكن إَراجها يف هذا  أسااااااااااااَبابٌ   إنَّ ال ذي يقرأ طرفامل ُمَّا كتب عن هذه السااااااااااااَّ
 ٍُّ  ،جرى التَّخطي؛ هلااا، و عاااون ذوو الهكر املنحرف ،أنَّ مؤامرمل كربى :الهتنااة حي

راَل م فقضااية اتمر األعداء  راف  األمَّة اإلسااالميَّة يف كل ِ  ،واملنافقون على  نهيذها
 .(3)اترخيها الطَّويل

كانت لتنجْ لوَل وجَو عوامل ضااع   َاخليَّة  سااامهت   إَل أنَّ هذه املؤامِر ما
حابة ،يف التَّمكني لنجاح هذه املؤامِر  الة هذهواحل - أَل  ضاااحي َراساااة عهد الصاااَّ

وحتديد  ،واجَبامل من الواجَبا  يف سااااَبيل معرفة أسااااَباب ضااااع  األمَّة اإلسااااالميَّة -

                                                           
 ( .10/92سير أعالم النُّبالء ، ) (1)
 ( .84أحداث ، وأحاديث فتنة الهرج ، ص) (2)
 ( .83المصدر السَّابق نفسه ، ص) (3)
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ا َاضاااااااااار هذه  من ذلك يف إصااااااااااالح واَلسااااااااااتهاَِ ،ء ال يت أو يت منهامكامن الدَّ
َأ حتت ،األمَّة نيَبها هذه املزال  يف مسااااااتقَبل َياهتا ؟ أ  كتب عليها أن  ظلَّ  ر  َو

إنَّ ما وقع من أَداث   ؟ ! (1)، وكيد أعدا ها من اخلارجثقل أَوا ها من الدَّاخل
تاج وما  ر َّب عليها من أَداث  حت ،جسااااااااااا   يف فتنة مقتل عثمان رضااااااااااي هللا عنه

 ، لكي نسااااااااااتخرج من  لك احلقَبة التارخييَّة َروسااااااااااامل وعربامل متأنيَّة  و  ،لدراسااااااااااة  عميقة  
َِ  إلعاَِ اخلالفة الرَّاشدِ  نستضيء هبا يف َاضران ولكي نسرتشد هبا يف سعينا ا َّا

 ،من شاااااااقاوهتا وَّترج ،وشااااااارعه ،على منهاج النَُّبوَِّ ََّتَّ  ساااااااعد الَبشااااااارية بدين هللا
 .  عاىلها بسَبب بعدها عن شرع هللاوضنك ،و عاستها

 :بوقوعها )ملسو هيلع هللا ىلص(احلكمة من إخباره :اثنياا 

 ،وستتقا ل ،يف كثري  من أَاَيثه أبنَّ هذه األمَّة ستختل  )ملسو هيلع هللا ىلص(لقد أخرب النَّب  
عت أسااااااليب و نوَّ  ،أو بتهصااااايل   ،و عدََّ  األَاَيث ال يت  شاااااري إىل ذلك ِبمجال  
 ،أَااداثهاااأو لَبعض  ،هاااأو لنتااا ج ،اإلخَبااار عن ذلااك من ذكر  ألسااااااااااااااَباااب الهن

ري ذلاااك ،، أو ملن يثريوهنااااووقاااا عهاااا وكاااان كثرٌي من هاااذا الَبياااان والتَّوضاااااااااااااايْ  ،ًو
وهناا علياه )ملسو هيلع هللا ىلص(مناه حااباة الكرا  ؛ الا ذين كاانوا يطَر وهم  ،جواابمل ألساااااااااااااانلاة الصااااااااااااااَّ

ماة األخوَِّ وهي نع ،يشااااااااااااااااهادون ويتاذوَّقون النِ عماة العظيماة ال يت أفااءهاا هللا عليهم
دِ الصاااااااااااااا ِ  واجتماع ال فراَوا يساااااااااااااااألون فيما إذا كانت هذه النِ عمة  ،كلمةوَو

ي )ملسو هيلع هللا ىلص(وملَّا كان رساااول هللا ،أ   زول ،ساااتدو  ا لن  دو  كما ه :يعلم ابلَو ي ؛ أهنَّ
رُّف يو  والهن ؛ ََّتَّ حيسااااااانوا التصااااااا ،أَبَّ أن يرب ِيهم على اَلساااااااتعداَ هلذه ا ن

                                                           
 ( .85المصدر السَّابق نفسه ، ص) (1)
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خالل النَّظر يف  ومن ،وقتهافيسااااااااعوا إىل عالجها يف  ،يقدِ ر هللا هلذه الهتنة أن  قع
ِ يف ذكر ا  :(1)لهن نلمْ احلكم التَّاليةمجلة األَاَيث الواَر

ة على  )ملسو هيلع هللا ىلص(أنَّ النَّب   - 1 وهو يااذكر هااذه الهن، والوقااا ع يريااد أن يريبِ  األمااَّ
عَ  ،ََّتَّ حتسااان التَّصااارف يو   قع هذه الهن ،اَلساااتعداَ هلا ى إىل عالجها يف فَتساااْ

 .وقتها

ا أَياانمل  كون ،يف هذه األَاَيث إشاااااااااااارا   إىل من يثريوهنا أنَّ  - 2 من  وأهنَّ
وهم يف مجلة  ،وقلوهبم ملتويةٌ  ،ولكن عقوهلم منحرفةٌ  ،والتَّشدَُّ ،قو   ظاهري اإلميان

 . (2)وَل فاقهني ،م ًري مدركنيَاهل

اَون ف ،و صااااااااااااااقل قلوب املؤمنني ،أنَّ هذه الهتنة  كشاااااااااااااا  املنافقني - 3 يَز
 ،تالءوهو نوٌع من اَلب ،والنَّهي عن املنكر ،ويتحهَّزون لألمر ابملعروف ،إميااااااااانمل 

رَّ  ،هفتأمر ب ،و تعرَّف اخلري ،و تعَو اجملاهدِ ،ُ صااااااااااااااقل به النُّهوُ فتنهى  ،والشااااااااااااااَّ
 .(3)عنه

وع ه حتذيرامل شااااااديدامل من الوقأنَّ اإلخَبار عن هذه الهن حيمل يف مضاااااامون - 4
حاب - أنَّ املؤمنني من هذه األمَّة :لكذ ،، أو مالبسااااااة شاااااايء  منهافيها ة من الصااااااَّ

ريهم  ،أبنَّ منهم من ساااااااااااااايحدث منه القتل )ملسو هيلع هللا ىلص(َني يساااااااااااااامعون خرب النَّب   - ًو
 تحرَّك  ومنهم . . . ،ومنهم ،ومنهم من سااايرتك ا هاَ ،ومنهم من سااايتعلَّ  ابلدُّنيا

ي أجنو ! ل ِ لع :ويقول كلُّ واَد  منهم ،يف نهوساااااااااااااهم مشااااااااااااااعر املواجهة هلذه الهن
                                                           

 ( .68المصدر السَّابق نفسه ، ص) (1)
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 ،ويصااااااااااااااَبْ املوق  منهااا اخلوف على الاادَّوا  أن يقع يف  لااك املهااالااك على ًهلااة  
 . (1)من أعظم سَبل النَّجاِ - ابيف هذا الَب - واخلوف

 بعد أن أوَر عدَِّ أَاَيث مرفوعة  يف وقوع هذا - رَمه هللا - قال ابن  يميَّة
ة ،اخلالف من ًري  ،()ملسو هيلع هللا ىلصوٌد عن النَّب  وهااذا املعو حمه :واَلختالف يف هااذه األمااَّ
وكان حيذِ ر  ،يف األمَّةواَلختالف َل بدَّ من وقوعها  ،يشااااااااااااااري إىل أنَّ التَّهرقة ،وجه  
 . (2)من شاء هللا له السَّالمة ، لينجوأمَّته

أنَّ اإلخَبااار عن هااذه الهن أَقُّ يف حتااديااد سااااااااااااااَباال النَّجاااِ منهااا، فااإنَّ  - 5
ََ له هذا اخل - ن خطر  يهدِ َهاإلنساااااااان مهما ابلْغَت يف حتذيره م  ،طرَون أن حتدِ 

وَل يساااتَبني  ،اقد َل يتصاااوَّر الطَّريقة ال يت سااايحدث هب - أو َبنيِ  له كيهيَّة الوقوع فيه
نَّه املقصاااااااَو أ وقد يقع يف ا ذور َون أن يعرف ،طَبيعة املشاااااااكلة ال يت سااااااايواجهها

 . (3)ابلتَّحذير

أو  ،ن يف بعض األَاَيث بذكر أساااااااَباهباأنَّ اإلخَبار عن  لك الهن اقرت  - 6
يف نَبذ  - اة كلَّهأو األمَّ  - وهذا ينهع املسلم ،أو موق  املسلم منها ،بيان نتا جها

اذ  ،، أو احلكم على وقا ع معينة  من خالل النَّظِر يف نتا جهاأساااااااااااَباب الهن أو اَّتِ 
 املوق  السَّليم منها ابتداءمل .

اَ به  ،هونَبوَّ  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(امل على صدق رسالة حممَّدمثَّ إنَّ فيها َليالمل واضح - 7 يَز
حابة ال ذين مسعوا احلديث ِ   ،إميان الصاااَّ اَ به  ،مثَّ رأوا أتويله يف مواقههم بعد مدَّ ويَز

                                                           
راط )70المصدر السَّابق نفسه ، ص) (1)  ( .1/127( . واقتضاء الص ِّ
 ( .70أحداث وأحاديث فتنة الهرج ، ص) (2)
 ه .المصدر السَّابق نفس (3)
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 ،وهو يعيش وقا ع الهن ،ومصاااااااااااااار   ،يف كلِ  عصاااااااااااااار   - كلُّ مؤمن    - إميان املؤمن
 . (1)بوقوعها )ملسو هيلع هللا ىلص(أخرب النَّب  واَلختالفا  ال يت 

 ،اسااااااااااتهاوقا  بدر  ،مجع الدَّكتور عَبد العزيز صااااااااااغري َخان أَاَيث الهتنة وقد
مثَّ استخرج  ،وأَاَيث فتنة اهلرج ،أَداث :وبيان صحيحها من ضعيهها يف كتابه

 :منها ،من األَاَيث الصَّحيحة معان َلَّت عليها  لك األَاَيث

ة إىلويف هااذ ،يف األمم - عزَّ وجاالَّ  - أنَّ الهتنااة ساااااااااااااانااَّة هللا - 1 قيااا   ه األمااَّ
اعة فيها ؛  من ساااااعى ،بكماء ،صااااامَّاء ،عمياء ،وهي فٌن كقطع اللَّيل املظلم ،الساااااَّ

نيا هه َل يكاَ يَبصااااااااااار فيها أٌَد موق ،ومن ك َّ يده ؛ أفلْ ،، واَلخِرهلك يف الدُّ
َوََّه ابلتَّقوى ن احل ِ  خُتل  فيااااه موهااااداه إىل مااااا ا ،إَل من أَياااااه هللا ابلعلم ؛ و

 . (2)ِبذنه

وَل  ،أنَّ فتنة القتال بني املساالمني أمٌر واقٌع َل حمالة :ويف هذه األَاَيث - 2
حابة ومرورامل ابلعصااااااور  ،والتَّابعني ،سااااااَبيل إلنكاره واسااااااتغرابه بدءامل دا وقع بني الصااااااَّ

أو  ،ولكنَّ الواجب هو معرفة أساااااااااااَباب هذا القتال لتالفيها ،اإلساااااااااااالميَّة إىل اليو 
عي يف إطهاء نَبغي أن يق  وأَل ي ،انر الهتنة َينما  شااااابُّ يف ََير املسااااالمني الساااااَّ

 املسلم منها موق  املتهر ِج .

ة أن يكهِ ر عنها ذنوهبا يف الدُّنيا - 3  ،ليٍ القتلو  ،ومن رَمة هللا هبذه األمَّ
َل ال يت  صيَبها إَل كهارمل هلذه الذُّنوب . ،والهن ال يت  نزل ساَتها  والزََّل
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وصااارحيٌة إىل أنَّ منَبت معظم  ،هذه األَاَيث إشاااارٌِ واضاااحةٌ ويف بعض  - 4
كها يف فإنَّ الهتنة األوىل بدأ حتري ،وكذلك كان الواقع ،هذه الهن من قَبل املشااااااارق

 وفتنة ا مل كانت هناك . ،والَبصِر ،الكوفة

نيااااا يسااااااااااااااري - 5 حكَّم فيهم و ت ،ويف الهتنااااة يَبيع قوٌ  َينهم بعر   من الاااادُّ
هوا  َبها وا ،الشااااااااَّ حيْ ًرابء يف ساااااااالوكهم ،لشااااااااُّ  ،ويصااااااااري أهل اإلسااااااااال  الصااااااااَّ
ك بدينه أشاااَبه ما يكون ابل ذي يقَبض على ا مر ،و صااارُّفاهتم أو  ،ويصاااَبْ املتمساااِ 
وك  :وما يعتقد ،واألذى يف سَبيل َينه ،صابرامل حمتسَبامل ما يصيَبه من األال ،على الشَّ
 أنَّه َ   .

وَل  تلطَّخ  ،نااةفال  لتَبٍ ابلهت ،النااَّاُحيهظ هللا طااا هااةمل من  ،ويف الهتنااة - 6
ء والدَّعِو إىل مَباَى ،يساااااعون يف إصاااااالح ذا  الَبني ،أيديهم من َماء املسااااالمني

حيحة من رَمة   وساااايكون موقههم ًريَبامل بدون شااااك   وساااا؛  ،وأخوَِّ   ،اإلسااااال  الصااااَّ
 . (1)واألهواء املستحكمة ،ا جةا موع اهل

ي ااااااااااااااااا ويف الهتنة يلعب اللِ ساااان َور 7 كون بل إنَّ اللِ ساااان ي ،امل أخطر من الساااَّ
النَّار يف  فأشاااااعلت ،فربَّ كلمة شااااار   مسااااامومة  انطلقت ،ًالَبامل منشاااااأ الهن والَبالَي

 القلوب .

زاهلم إيثارامل واعت ،أو بساااكوهتم ،إمَّا دو  العلماء ،اااااااااااااااااا ويف الهتنة ينقص العلم8
المة  ،لويساااَو عندها ا ه ،أو َلنصاااراف النَّاُ عنهم لساااَبب  من األساااَباب ،للساااَّ

لُّو  ،فيهتوا بغري علم   ،ويتَّخذ النَّاُ رؤسااااء جهَّاَلمل  لُّ فُيضاااِ ، ويساااَو الرُّويَبضاااة ،واا وَيضاااِ
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 . (1)ويستعلي السُّههاء منهم ،وهو التافه من النَّاُ

 أَل )ملسو هيلع هللا ىلص(ضااااااااااااامن لرساااااااااااااوله - عزَّ وجلَّ  - أنَّ هللا :ويف هذه األَاَيث - 9
نني مكَّن منها فيت ،وأَل يسااااااااااااالِ ؛ عليها عدو امل  ،واجملاعا  ،يهلك هذه األمَّة ابلساااااااااااااِ 

 ولكن األمر الاا ذي ال ،وجربو ااه ،وإمكااانيااَّا ااه ،مهمااا كاااناات قوَِّ هااذا العاادو ،َا مااامل 
ل ذي وساايكون هذا هو الَباب ا ،هو أَل َّتتل  هذه األمَّة )ملسو هيلع هللا ىلص(يضاامنه هللا لرسااوله

ل بعضااااااااااااااها وقت ،ت فيما بينهايدخل منه العدوُّ اخلارجيُّ ؛ إذ إنَّ األمَّة إذا اختله
 ،ومقدَّراهتا ،هتافعَبث خبريا ،و كَّن منها عدوُّها ،بعضااامل ؛ ضااعهت عوامل القوَِّ فيها

اادِ  ،ومجع الكلمااة ،ولن يرفع عنهااا ََّتَّ  عَو إىل حتقي  القوَِّ يف نهسااااااااااااااهااا ابلَو
 .(2)واَلَتكا  إىل شرع هللا

نحرفني مظنَُّة ظهور فرق امل واستمرارها ،أنَّ وقوع الهتنة :ويف األَاَيث - 10
 وظهورهم . ،و كُّن أهل الَباطل ،عن هدي اإلسال 

اُ - 11 اُ يف ،و تَباااادَّل ،ويف الهتنااااة  تغريَّ أخالق النااااَّ  العماااال ويزهااااد النااااَّ
ا  وخيتل؛  ،قدواحل ،والَبغضاااااااااء ،ويُلقى بني النَّاُ العداِو ،، ومشاااااااااريع اخلريالصااااااااَّ

 األمر على النَّاُ .

ح أَوال وصال ،واستقرارٌ  ،أنَّ هذه الهن يسَبقها أمنٌ  :َاَيثويف األ - 12
َِ يَّة اف إَل ضااااالل ومكَّة َل خي ،ََّتَّ يسااااري الرَّاكب بني العراق ،واألمنيَّة ،النَّاُ املا

 ،قرار  فقد كان عهد أمن  واساااات ،ويظهر هذا يف عهد عثمان رضااااي هللا عنه ،الطَّري 
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ه ،ثاات فتنااة اهلرجمثَّ َااد ،واخلريا  ،و اادفُّ  األموال ََّتَّ  َباادَّل  ،فَاُقوِ   ذلااك كلااُّ
 احلال من األمن إىل اخلوف .

ويَبقى رجرجٌة  ،والرَّأي فيهم ،ويف الهتنة يقتل خيار النَّاُ وذوو العقاول - 13
. هااذه بعض املعااان من أَاااَيااث  (1)نكر منكرامل وَل   ،من النااَّاُ َل  عرف معروفااامل 

 الهن .
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 باب فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنهأس:  املبحث الثَّاين

ل سااااااااتِ  أوَّ  ،ويل عثمان اثنيت عشااااااااِر ساااااااانة أمريامل للمؤمنني :قال اإلما  الزُّهريُّ 
طَّاب ؛ وإنَّه ألَبُّ إىل قريش من عمر بن اخل ،سنني منها ال ينقم النَّاُ عليه شينامل 
دثت مثَّ َ ،مَلهَوَوصاااااااااااَ  ،أمَّا عثمان ؛ فقد َلَن هلم ،ألنَّ عمر كان شاااااااااااديدامل عليهم

، وقد مسَّى املؤر ِخون املسااااااااااالمون األَداث يف النِ صااااااااااا  الثان من الهتنة بعد ذلك
ََّ  إىل ا 35ا30وَلية عثمان   (1)ستشهاَ عثمان رضي هللا عنهها ) الهتنة ( ال يت أ

 ،هقنيمتَّ  ،وصاااااادرامل من خالفة عثمان ،وعمر ،. كان املساااااالمون يف خالفة أيب بكر  
َع بينهم  ،التَّهرُّق أوجَبت نوعامل من ، َدثت يف أواخر خالفة عثمان أمورٌ مثَّ  ،َل  نا

 عاااد مقتااالق املساااااااااااااالمون بفتهرَّ  ،، فقتلوا عثماااانوالظُّلم ،  قوٌ  من أهااال الهتناااةوقاااا
 . (2)عثمان

دِّيق صـف األوَّل والنِّّ  ،والفاروق ،وقد كان اجملتمع اإلسـالمي يف خالفة الصـِّّ
مات ا  :لتيةمن خالفة عثمان يتَّصف ابلسِّّ

ان عمي  اإلمي ،جمتمٌع مساااااااالٌم بكامل معو اإلسااااااااال  - يف عمومه - أنَّه - 1
ية  واضااااااااااحة   ،واليو  اَلخر ،ابهلل وأبقلَّ  ،ظاهر والتزا    ،مطَبِ ٌ  لتعاليم اإلسااااااااااال   دِ 

ين ابلنِ سااااااااااَبة إ ،قدر  من املعاصااااااااااي وقع يف أيِ  جمتمع  يف التَّاريخ  ،ليه هو احلياِفالدِ 
ا هو َ ،واحلني ،هامشااااااااااااااي امل يهيء النَّاُ إليه بني احلنيوليٍ شااااااااااااااينامل   ،ياِ النَّاُإمنَّ

هم ا ها على حيرصااااااااااااون على أَ ،ليٍ فق؛ فيما يؤَُّونه من شااااااااااااعا ر  عَبُّديَّة   ،ورَو
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حيْ ا من أخالقياااهتم ،وجههااا الصااااااااااااااَّ  ،مهموقي ،واهتماااماااهتم ،و صااااااااااااااوُّراهتم ،وإمنااَّ
ر  ،والَبيع ،وعالقا  ا وار ،وعالقا  األسااااااااااااااِر ،وروابطهم اَلجتماعيَّة  ،اءوالشااااااااااااااِ 

َاق ،والضَّرب يف مناكب األر  ة القاَرين وكهال ،وأمانة التَّعامل ،والسَّعي وراء األر
كاااا  والرَّقااااباااة على أعماااال احل ،واألمر ابملعروف والنَّهي عن املنكر ،لغري القااااَرين

 ،لوصاااااااااااااا هم على هذا اأنَّ كلَّ أفراَ اجملتمع  :وَل يعين هذا بطَبيعة احلال ،والوَلِ
نيا د كان يف جمتمع وق ،وَل يف أيِ  جمتمع  من الَبشاااااااااار ،فهذا َل يتحقَّ  يف احلياِ الدُّ

هم يف و  ،منافقون يتظاهرون ابإلساااااااااال  - كما وَر يف كتاب هللا  - )ملسو هيلع هللا ىلص(الرَّساااااااااول
 ،اقلونواملتث ،واملعوِ قون ،وكان فيه ضاااااااااااااعاف اإلميان ،َخيلة أنهساااااااااااااهم من األعداء

ٌَن يف ذلك اجملتمع ،واخلا نون ،واملَبطِ نون وَل قدرٌِ  ،ولكن هؤَلء مجيعامل ال يكن هلم و
اَقي اإلمياان  على حتويال جمراه ؛ ألنَّ التاَّياَّار الادَّاف  هو  ياَّار أولناك املؤمنني الصاااااااااااااااَّ

 .(1)ينتزمني بتعاليم هذا الد ِ املل ،وأنهسهم ،اجملاهدين يف سَبيل هللا أبمواهلم

؛  ذي حتقَّ  فيه أعلى مسااااااااااااااتوى للمعو احلقيقيِ  ) لألمَّة (أنَّه اجملتمع ال   - 2
دِ اللُّغة دِ األر  ،فليست األمَّة جمَر جمموعة من الَبشر مجعتهم َو دِ  ،وَو وَو

 ، كوَّنت منهم أمَّةٌ  فإن ،فتلك هي الرَّواب؛ ال يت  رب؛ الَبشاااااار يف ا اهليَّة ،املصااااااا 
ة ٌة جاااهليااَّ ة دعنااا ،فهي أمااَّ ا األمااَّ ة ال يت  رب؛ بينأمااَّ رابطااة  هاااهااا الرَّابنِ  ؛ فهي األمااَّ

وهذه  ،َبةومصاااا  األر  القري ،واللَّون ،وا نٍ ،، بصااارف النَّظر عن اللُّغةالعقيدِ
إلساالميَّة هي أمٌَّة َل فاألمَّة ا ،ال  تحقَّ  يف التَّاريخ كما حتقَّقت يف األمَّة اإلساالميَّة

ا هو  ،وَل املصاااااااا  األرضااااااايَّة ،وَل اللَّون ،وَل ا نٍ ، قو  على عصاااااااَبية األر  إمنَّ
يرب؛ بني أهل  ،والهارساااااااااااي ِ  ،والرُّومي ِ  ،واحلَبشاااااااااااي ِ  ،يرب؛ بني العريب ِ  ،راب  العقيدِ
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ين . ة واألمَّة الهاحتة على أساُ األخوَِّ الكاملة يف الدِ   الَبالَ املهتَو

ة أطول فرتِ   ة قااد َقَّقتااه هااذه األمااَّ فقااد   ،عرفتهااا األر  ولنن كااان معو األمااَّ
َهى فرتِ  حتقَّقت فيها معان اإلسااااااال  كلُّها، دا فيها  كانت فرِت صاااااادر اإلسااااااال  أ

 .(1)مَّة، على حنو  ًري مسَبوق  معو األ

ِ  يقو  على قاعدِ أخالقيَّة  وا ،أنَّه جمتمٌع أخالقي   - 3 من أوامر  ضحة  مستمدَّ
ين دهاوهي قاعدٌِ َل  شاااااااامل عال ،، و وجيها هالدِ  انت وإن ك ،قا  ا نسااااااااني َو

 ، ومن فوضااااااااااااااى اَلختال ،فهو خال  من التَّربُّج ،هذه من أبَر مسا  هذا اجملتمع
وخال  من الهاَشااااااة  ،أو إشااااااارِ   ،أو قول   ،وخال  من كلِ  ما خيدش احلياء من فعل  

وساااع ولكن القاعدِ األخالقيَّة أ ،إَل القليل ال ذي َل خيلو منه جمتمٌع على اإلطالق
ياساااااااة ،كثري  من عالقا  ا نسااااااانيب  ،ماعواَلجت ،واَلقتصااااااااَ ،فهي  شااااااامل الساااااااِ 

ا  اإلسااااااااااااااال  ،والتَّعَبري ،والهكر اُ يف وعالقاااا  الناااَّ  ،فااااحلكم قاااا م على أخالقياااَّ
دق  ًمز وَل َل ،واحلب ِ  ،والتَّعاون ،واإلخالص ،واألمانة ،اجملتمع قا مٌة على الصاااااااااِ 

 .(2)وَل قذف لألعرا  ،وَل منيمة ،ملز

4  َ دُّ ابلضَّروِر وليٍ ا  ،مشغوٌل دعايل األمور َل بسهسافها ،اااااا أنَّه جمتمٌع جا
، والعمل ،شااا وحتثُّ على النَّ  ،ولكنَّه روٌح  َبعث اهلمَّة يف النَّاُ ،وصاارامةمل  ،عَبوسااامل 
ٍِ  القريااب ،كمااا أنَّ اهتمااامااا ااه أعلى  ،واحلركااة يااه وليسااااااااااااااات ف ،وأبعااد من واقع احل

ة املرتهِ لةمسا  اجملتمع الها  َبحث عن  ،الطُّرقا  ويف ،ال يت  تسااااااااكَّع يف الَبيو  ،ًر
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 . (1)قتل الوقت من شدَِّ الهراروسيلة  ل

اه   لمٍ فيه روح ا نديَّة وا ،أنَّه جمتمٌع جمنٌَّد للعمل - 5  َِ ضاااااااااااحةمل َل يف كلِ  ا
امل كَبريامل يِ ز وإذا كان القتال يف سَبيل هللا قد شغل َ ،فحسب ،يف القتال يف سَبيل هللا
اهاااا  ،من َيااااِ هاااذا اجملتمع ٌب للعمااال يف ،ولكن يف مجيع اَلَاااِ   فاااالكااالُّ متاااأهاااِ 

 ،عساااااكريَّة   ومن مثَّ ال يكن يف َاجة  إىل  عَبنة   ،اللَّحظة ال يت يطلب منه فيها العمل
افعة لَبوبتأثري شاااحن ،فهو معَبَّأ من  لقاء نهساااه بدافع العقيدِ ،وَل مدنيَّة   ذل تها الدَّ

ا  يف كلِ  اَاهالنَّش
(2). 

يٍ فق؛  لمٍ فيه روح العَباَِ واضاااحةمل يف  صااارُّفا ه ل ،أنَّه جمتمٌع متعَبِ دٌ  - 6
اء األعمااال ولكن يف أَ ،والتطوُّع ابلنَّوافاال ابتغاااء مرضاااااااااااااااااِ هللا ،يف أَاء الهرا ض

ه عَباٌَِ  ،مجيعامل  عيَّته بروح احلاكم يساااااااااااوُ ر  ،يؤَِ يه بروح العَباَِ ،فالعمل يف َساااااااااااِ 
ذي يعلِ م القران ،عَباااااَِال ين يعلِ م بروح ال ،واملعلِ م الاااا  اُ يف الاااادِ   ،عَباااااَِويهقااااه النااااَّ

والزَّوج يرعى  ،وشاااااااااااااارا ه يهعل ذلك بروح العَباَِ ،والتَّاجر ال ذي يراعي هللا يف بيعه
 :)ملسو هيلع هللا ىلص(وجيه رساااول هللاحتقيقامل لت ،بيته بروح العَباَِ والزَّوجة  رعى بيتها بروح العَباَِ

 . (3)«لُّكم مسؤوٌل عن رعيَّته وك ،اع  كلُّكم ر » 

ي  دِ   - عامَّة   بصهة   - وعهد اخللهاء الرَّاشدين ،هذه من أهم مسا  عصر الصِ 
ما  كانت أقوى كلَّما اقرتبنا من عهد النَُّبوَِّ   كلَّما و ضاااااااااااااع ،إَل أنَّ  لك الساااااااااااااِ 

وهي  ،على افاقهأوهذه السِ ما  جعلته جمتمعامل مسلمامل يف  ،ابتعدان عن عصر النَُّبوَِّ

                                                           
 المصدر السَّابق نفسه . (1)
 المصدر السَّابق نفسه . (2)
 ( .102إلسالمي ، ص)كيف نكتب التَّاريخ ا (3)
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ا هي ال يت  ،ال يت جعلت هذه الهرِت املثاليَّة يف اتريخ اإلسااااااااال  ساااااااااعد  يف  كما أهنَّ
رعة العجيَبة ال يت انتشااااااار هبا ين ابلساااااااُّ ا من أسااااااارع فحركة الهتْ ذاهت ،نشااااااار هذا الدِ 

تدُّ من حبيث مشلت يف أقل من مخسني عامامل أرضامل   ،َركا  الهتْ يف التَّاريخ كلِ ه
ي؛ ًرابمل إىل اهلند شاااااااااارقامل، وهي ظاهرٌِ يف ذاهتا  سااااااااااتح ُّ التَّسااااااااااجيل، واإلبراَ، ا 

ة بال قهر   وقد   ،وَل ضاااااااااااااغ؛   ،وكذلك َخول النَّاُ يف اإلساااااااااااااال  يف الَبالَ املهتَو
ما  ال يت اشاااتمل عليها اجملتمع املسااالم هي الرَّصااايد احلقيقيُّ هلذه  كانت  لك الساااِ 

وِر العجيَبة فقد أَبَّ النَّاُ  ،الظَّاهِر اإلسااااااااااااااال  َلمَّا رأوه مطَبَّقامل على هذه الصااااااااااااااُّ
 . (1)أن يكونوا من بني معتنقيه فأََبُّوا ،الوضَّاءِ

إن َراساااااااااااااااة هذه الهرِت من التَّاريخ ينَبغي أن  رتك انطَباعامل َل ميحى يف نهٍ 
اُر  انطَبااااعاااامل أبنَّ اإلسااااااااااااااال  َيٌن واقعي  قااااباااٌل للتَّطَبي  يف عااااال الواقع بكااال ِ  ،الااادَّ
ولكنَّها  ،أو التَّمينِ   ،فهي ليساااااااات مثاليَّا  معلَّقٌة يف الهضاااااااااء جملَر التَّأمُّل ،مثاليَّا ه

يااَّة الواجَبااةمثاااليااَّاٌ  واقعيااَّةٌ  وأعطوهااا  ،، يف متناااول التَّطَبي  إذا َاااوهلااا النااَّاُ اب اادِ 
رى ؛ ألنَّ خمل أمثَّ انطَباعامل أبنَّ ما َدث مرَّمل ميكن أن حيدث مرَّ  ،َقَّها من ا هد

عَو مرَّمل أخرى ؛ الَبشاااااااار هم الَبشاااااااار ، وقد اسااااااااتطاع الَبشاااااااار َا مامل أن حياولوا الصااااااااُّ
 . (2)والتَّمكني ،ذلك النَّصر وسينالون على ،وسيصعدون َني يعزمون

َتْخلِ ﴿ :قال  عاىل احِلَاِ  لََيساااااااْ ُ الَِّذيَن َُمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصاااااااَّ َهناَُّهْم يف َوَعَد احَّ
َِينَاُهُم الَِّذي اْرَ ضااااااااااااااَ األَ  َننَّ هَلُْم  َتْخَلَ  الَِّذيَن ِمْن قَاَْبِلِهْم َولَُيَمكِ  ى هَلُْم ْرِ  َكَما اسااااااااااااااْ

نملا َوَمنْ  ياْ رُِكوَن يب شاااااَ لَناَُّهْم ِمْن بَاْعِد َخْوِفِهْم أَْمنامل يَاْعَُبُدوَنيِن ََل ُيشاااااْ  َكَهَر بَاْعَد َذِلَك َولَيُاََبدِ 

                                                           
 ( .103المصدر السَّابق نفسه ، ص) (1)
 ( .304،  103المصدر السَّابق نفسه ، ص) (2)
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 [ . 55 :]النور  ُقوَن  فَُأولَِنَك ُهُم اْلَهاسِ 

ِ إىل اخلالفة الرَّاشااااااااادِ معرفة  :ومن األمور ال يت  سااااااااااعد املسااااااااالمني على العَو
َواهلااا ؛ لكي نعماال على اجتناااهبااا ،العواماال خااذ واأل ،واألسااااااااااااااَباااب ال يت أَ  إىل 

ل يف ولذلك نريد أن نه ،ابألساااااااااَباب ال يت جعلها هللا ساااااااااَبَبامل يف إكرا  األمَّة هبا صاااااااااِ 
 :وإليك أهمَّ هذه األسَباب ،مقتل عثمان ؛ ألمهِ يتها أسَباب فتنة

 :الرَّخاء وأثره يف اجملتمع :أولا 

 ،الوفقر احل ،يرى ما يعانيه أصااحابه من شااظ  العيش )ملسو هيلع هللا ىلص(كان رسااول هللا
هم ََّتَّ  ،أنَّ هذا احلال ال ذي هم عليه لن يدو  طويالمل  :مثَّ خيربهم ،فكان يصااااااااااااااربِ 

نيااا ااذَّرهم من اَلشااااااااااااااتغااال بااذلااك عن العماال  ،خرياهتاااو  ، هتْ عليهم خزا ن الاادُّ َو
ا  ى وما ميكن أن جيرَّه ذلك عليهم من التقا ل عل ،وا هاَ يف ساااااااااااَبيل هللا ،الصاااااااااااَّ

وقد فقه عمر بن اخلطَّاب هذا التَّحذير فكان من سياسته  ،(1)الدُّنيا ومتاعها الزَّا ل
َخارف الدُّنيا ،َماية املسااااااااالمني من ًوا ل فتنة املال سااااااااالمني فاجتهد يف منع امل ،و

ي ولوَل ظهور مصلحة  أخرى راجحة  يف  وسُّعهم ؛ لَبق ،من التوسُّع يف بالَ العجم
حابة ،املنع قا مامل  اجع من عمر ال يشااااااااااامل كَبار الصاااااااااااَّ  ،جرينواملها ،إَل أنَّ هذا الرتَّ

 . (2)؛ إذ بقي املنع يف َقِ هم واألنصار ال ذين كانوا ابملدينة

 وخوفه من انتشاااااار ،ل ذي فعله عمر كان يدلُّ على إَسااااااساااااهأنَّ ا :وَل شاااااكَّ 
َاق ؛ فتساااااااااااتويل الدُّنيا على قلوهبم  ،املسااااااااااالمني يف أر    زخر أبلوان اخلريا  واألر

                                                           
 ( .559أحداث ، وأحاديث فتنة الهرج ، ص) (1)
 ( .565المصدر السَّابق نفسه ، ص) (2)
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ا  شاااااااااارقامل  ،فلمَّا جاء عهد عثمان ،(1)عليهم اخرهتمو هسااااااااااد  عت الهتَو  ،و وسااااااااااَّ
رابمل  امتأل  و  ،ألسااااااااااااالبوا ،وبدأ  األموال  تقاطر على بيت املال من الغنا م ،ًو

َاق ،ابخلريا أيدي النَّاُ  ين  عن اإلشااااِر ،(2)واألر لك و  ،واخلريا  ،أنَّ النِ عم :ًو
ا  من الهتوح ساااااااااااااايكون هلا أثرها على اجملتمع ؛ إذ َلب الرَّخاء وما يرت َّب  الواَر

نيا ا ماٌَِ للتَّنافٍ  ،واَلفتتان هبا ،عليه من انشااااااغال النَّاُ ابلدُّ  ،الَبغضاااااااءو  ،كما أهنَّ
ةمل بني أولنك ال ذين ال يصااااقل اإلميان نهوسااااهم وى من أعراب قوال هتذِ هبم التَّ  ،خاصااااَّ

ا وجهاهتا ،الَباَية ال  وأبناء األمم املرتفة الدُّخالء يف اإلسااا ،، ومن مسااالمة الهتَو
َخارف الدُّنيا ذوها ًايةمل ي ،وهبجتها ،ال ذين جروا شاااااااااااااوطامل بعيدامل يف  تنافساااااااااااااون واَّتَّ

 وأنذر دا سااااااااااااايؤول إليه أمر األمَّة من التََّبدُّل ،د أَرك عثمان هذه الظَّاهِروق ،فيها
ة صاااااااااااااااا ر إىل اَلب :والتَّغريُّ يف كتااابااه املوجااه إىل الرَّعيااة تااداع بعااد فااإنَّ أمر هااذه األمااَّ

َبااَي ، كاامال النِ عم :اجتمااع ثالثاة  فيكم َكم من السااااااااااااااَّ األعراب  ِوقراء ،وبلور أوَل
 . (3)واألعاجم للقران

ن َالة ع - وهو شااااااهد عيان   - أمَّا  كامل النِ عم فيتحدَّث احلسااااان الَبصاااااريُّ 
اُ من الَبطر وعاااد   ،وإَرار األموال ،اجملتمع، ووفور اخلريا  وماااا ال إلياااه أمر الناااَّ

كر وٌ  إَل قلَّما أيي على النَّاُ ي ،أَركت عثمان على ما نقموا عليه :فيقول ،الشااااااااُّ
 ،َي معشاااااار املساااااالمني ! اًدوا على أعطيا كم :يقال هلم ،وهم يقتساااااامون فيه خريامل 

من :مثَّ يقال هلم ،فيأخذوهنا وافرمل   ،جاريةٌ  فاألعطيا  ،والعساااااااال ،اًدوا على السااااااااَّ
َاق َارٌَِّ  كان   واخلري كثرٌي ... واألخرى ،وذا  الَبني َساااااااااااااانٌ  ،والعدوُّ ُمتَّقى ،واألر

                                                           
 المصدر السَّابق نفسه . (1)
 المصدر السَّابق نفسه . (2)
 .( 5/245تاريخ الطَّبري ) (3)
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ي  مغمدامل على أهل اإلسااال  َال مساال ،سااهمفساالُّوه على أنه ،السااَّ وَلمل إىل فوهللا ما 
 . (1)سلوَلمل إىل يو  القيامةيو  النَّاُ هذا ! وامي هللا إن ِ ألراه سيهامل م

َباَي ؛ فيتمثَّل في ؤَلء من ما ال إليه أمر هوأمَّا بلور أوَلَ املساااااااااااالمني من السااااااااااااَّ
فالدَّعة نيا ،، والرتَّ انتهى وساااااااع و  ،وكان أوَُّل ُمْنَكر  ظهر ابملدينة َني فاضاااااااات الدُّ

جالمل من فاسااااااااااااتعمل عليها عثمان ر  (2)ا  والرَّمي على ا الهقا النَّاُ طرياَن احلم
ها ،(3)بين ليث سااااانة  ان   دث بني ال ،(4)وكسااااار ا الهقا  ،فقصاااااَّ نَّاُ النَّشاااااو َو

عهم ، فأرسل عثمان رضي هللا عنه رجالمل يطوف عليهم ابلعصا ؛ ليمنبتناوهلم النََّبيذ
مجعوا فأ ،شااااكاهم عثمان رضااااي هللا عنه إىل النَّاُ ،شااااتدَّ ذلكوعندما ا ،من ذلك

أيخذ أَدامل  مثَّ جعل عثمان َل ،فُجلدوا ،مفُأخذ نهٌر منه ،على أن جيلدوا يف النََّبيذ
 . (5)فض َّ اابؤهم من ذلك ،ينةأو شهر سالَامل إَل نهاه من املد ،على شر   

وإن ِ َل  ،نا ٌ وه ، عنهم هنا ٌ إنَّ النَّاُ  َبلغين :فقال ،وقا  عثمان يف املدينة
َا   نهساااااااااااااا ،الهتنااة ( :وَل أَار راَتهااا ) أي ،أكون أوَّل من فتْ ابهبااا ي أَل وإن ِ 

ها بزمامها ،وملجمها بلجا    ،بزما  ومنَّا ولكم طرف  ،بلجامها (6)وأكَبعها ،فأقَو
ن خل   ين ؛ فمعومن ال يتََّب ،َملتاااه على األمر الااا ذي يعرف ،فمن ا ََّبعين ،احلَبااال
ٍ  يو  القيامة ساااااا قامل وعزاء  منه ،منه يساااااوقها  ساااااا  ٌ  ،وشاااااهيدامل  ،، أَل وإنَّ لكلِ  نه

 ،شاااارفمن كان يريد هللا بشاااايء  ؛ فليَب ،وشاااااهٌد يشااااهد عليها بعملها ،على أمر هللا

                                                           
 ( .7/224البداية والن ِّهاية ) (1)
 قوس البندق الَّذي يرمى به . (2)
 في السَّنة الثَّامنة من خالفته . :أي (3)
 ( .5/415تاريخ الطَّبري ) (4)
 ( .5/416المصدر السَّابق نفسه ) (5)
 من الكبع ، وهو المنع . :أي (6)
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نيا ؛ فقد خسرومن كا  . (1)ن يريد الدُّ

كانت إجراءا ه و  ،بواجَبه واخلليهة الرَّاشااااااااااااد ،وهكذا ملَّا قا  عثمان الرَّجل التَّقيُّ 
ف ساااااااااااااااَ األخالق ؛ وف ، عزيريَّةمل َاه أبناء األًنياء ال ذين بدؤوا نوعامل من َياِ الرتَّ

 انضمَّ أولنك املنحرفون إىل ص ِ  النَّاقمني من الرُّعاع .

ْ  يف  ك ،واألعاجم القران ،وابلنسَبة لقراءِ األعراب وين فيظهر يف شكل  واض
َبةمل يف الثَّوابطَبقة  يف اجملتمع املساااااااا َبة يف ا ُْعل ال ذي وإمنَّ  ،لم  تعلَّم القران َل ًر ا ًر

أنَّ هااذا التغيري باادأ أثره  :وجيااب أن نالَظ ،(2)وأتليهااامل  ،خلليهااة  شااااااااااااااجيعااامل جعلااه ا
ُمَّا  ،مثَّ أخذ يَز  إىل عاصااامة اخلالفة ،يظهر أوَلمل على أطراف الدَّولة اإلساااالميَّة

تَّهالك ذكري املسلمني يف ُخطََِبه بضروِر احلذر من الَفع عثمان رضي هللا عنه إىل  
نيا طامها ،على الدُّ  :فكان ُمَّا قاله يف إَدى خطَبه ،َو

نيا ؛ لتطلَبوا هبا اَلخِر ا أعطاكم الدُّ  ،كنوا إليهاوال يعطكموها ؛ لرت  ،إنَّ هللا إمنَّ
نياااااا  هو غلنَّكم عن شااااااااااااااوَل   ،انياااااةوَل  َبطرنَّكم الهااااا ،وإنَّ اَلخِر  َبقى ،إنَّ الااااادُّ

 :مثَّ قرأ ،(3)َل  صااااااااااااااريوا أَزاابمل  ،اعتكموالزموا مج ،،... واَذروا من هللا الغريالَباقية
َة احَِّ َعَلْيُكْم ِإذْ ﴿ ا َوََل  َاَهرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعمااَ يعاامل ِل احَِّ مجَِ ُموا حِبََبااْ َداءمل َواْعَتصااااااااااااااِ ُتْم َأعااْ  ُكناْ

ُتْم َعَلىفَأَلََّ  َبنْيَ قُاُلوِبُكْم فََأْصَبَ  ْهَرِ  ِمَن النَّاِر فَأَنْاَقذَُكْم  ْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَواانمل وَُكناْ َُ َشَها 
ُ َلُكْم ََُي ِِه َلَعلَُّكْم هَتَْتُدوَن  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أَُمٌة يَ  ُ احَّ َها َكَذِلَك يُاََبنيِ  ْدُعوَن ِإىَل اخلَْرْيِ ِمناْ

نااااْ  ُروِف َويااااَ عاااْ ماااَ ُروَن اِبلاااْ وَن  َوأَيْماااُ حاااُ لاااِ هاااْ ماااُ ُم الاااْ َك هاااُ ناااااااِ ِر َوأُولاااَ كاااَ ناااْ ماااُ ِن الاااْ ْوَن عاااَ   هاااَ

                                                           
 ( .1/361تحقيق مواقف الصَّحابة في الفتنة ) (1)
اشدة ، ص)الو (2) ِّ والخالفة الرَّ ياسية في العهد النَّبوي   ( .392ثائق الس ِّ
 ( .567أحداث ، وأحاديث فتنة الهرج ، ص) (3)-
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 [.104 - 103 :عمران ]آل

و هرَّر  ،فاضااااات الدُّنيا على املسااااالمني ،واخلريا  وافرٌِ  ،ويف مثل هذه الظُّروف
 . (1)فأخذوا ينقمون على خليهتهم ،واطمأنُّوا ،النَّاُ بعد أن فتحوا األقاليم

ء يف حتريك الهتنة، ومن هنا أيضاااااااااااااااامل ميكن فهم مقالة ومن هنا يُعلم أثر الرَّخا
إن  :(2)الَباب وهو على - له صحَبةٌ  - عثمان رضي هللا عنه لعَبد الرََّمن بن ربيعة

فإن ِ خاش  أن  ،نيموَل  قتحم ابملسل ،فقصِ ر هبم ،الرَّعية قد أبطر كثريامل منهم الَبطنة
تحت و يعظ املساالمني بعد أن ف. ويف اخر خطَبة  لعثمان رضااي هللا عنه وه(3)يَبتلوا

. واَذروا .وَل  شااااااااااغلنَّكم عن الَباقية . ،أَل َل  َبطرنَّكم الهانية :قال ،الدُّنيا عليهم
 . (4)وأَزاابمل  ،تهرَّقوا شيعامل وَل   ،، والزموا مجاعتكمأَداث الدَّهر املغري

 :طبيعة التَّحوُّل الجتماعيِّّ يف عهد عثمان رضي هللا عنه :اثنياا 

اٌ  اجتماعيَّة عميقةٌ َدثت  غ  َل يلحظها  وقوَِّ   ،ظلَّت  عمل يف صاااااااااااااامت   ،ريُّ
كل العني  املتهجِ ر بدءامل من النِ صاا  ،كثرٌي من النَّاُ  ََّتَّ ظهر  على ذلك الشااَّ

ََّى إىل ا ،الثان من خالفة عثمان تشااااااااهاَ سااااااااوبلغت قمَّة فوراهنا يف التمرَُّ ال ذي أ
 . (5)عثمان رضي هللا عنه

،  ركيَبة اجملتمع َصاال  غريُّ يف ،عت الدَّولة اإلسااالميَّة عرب َركة الهتوحملَّا  وسااَّ 
عها املكان ِ  ورثت ما  ،ري ِ والَبشااا ،واَلختالَل  يف نسااايجه ؛ ألنَّ هذه الدَّولة بتوساااُّ

                                                           
 ( .1/362تحقيق مواقف الصَّحابة في الفتنة ) (1)
 (.1/303المقصود بالباب: منطقة في جهات أذربيجان تسمى الدر البند. معجم البلدان ) (2)
 ( .1/362حابة في الفتنة )تحقيق مواقف الصَّ  (3)
 المصدر السَّابق نفسه . (4)
 ( .166الدَّولة األمويَّة المفترى عليها ، ص) (5)
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  ُ  ،ونظم   ،وعاَا    ،وثقافا    ،ولغا    ،وألوان   ،على هذه الرُّقعة الواساااااعة من أجنا
هذا  وظهر  على ساااااااااااااطْ ،ومظاهر ،وعمرانيَّة   ،نون  أَبيَّة  وف ،ومعتقدا    ،وأفكار  

ريَّ  ورقٌع ًري منسااااااجمة  ُمَّا صاااااا ،وخروقاٌ  ًري منتظمة   ،النَّسااااااي  ألواٌن مضااااااطربةٌ 
ٍ  يف نسااااااااااايجه الرتَّكيب ِ   :ربى املؤث ِِروابلذَّا  يف األمصاااااااااااار الك ،اجملتمع ًري متجان

 - ِ، فقد كانت األمصااار الكَبري ومكَّة ،واملدينة ،ومصاار ،ا والشااَّ  ،والكوفة ،الَبصااِر
وقااد نقص  ،و سااااااااااااااتقَبلهااا وهي عااا اادٌِ  ، اادفع  يوش الهتوح - دواقعهااا وأمهِ يَّتهااا

و سااااااااااااااتقَبل بدَلمل عنهم أو أكثر منهم أعداَامل وفريمل من أبناء  ،عدَها ابملو  والقتل
ة ٌُ  ،املناط  املهتَو ، م من الهُررهوكان أكث ،وبربرٌ  ،، وكرٌَ وقَب؛ٌ  ،ورو ٌ  ،و ركٌ  ،فر

وأكثر ساااكان هذه األمصاااار  ،(1)أو من اليهَو ،أو ًريهم ،أو من النَّصاااارى العرب
 ،ذه األمصااااااره مثَّ اساااااتقرُّوا يف ،الكَبرِي هم ُمَّن شااااااركوا يف َركة الهتْ اإلساااااالمي ِ 
ذين ال والاا   ،وشاااااااااااااارقهااا ،ومشاااهلااا ،وكااان أًلااب هؤَلء من القَبااا اال العربيااَّة من جنوهبااا

حابة - عاَمل  - يكونوا بية ال :ودعومل أَقَّ  ،من الصاااااَّ كافية على ليساااااوا ُمَّن  لق وا الرتَّ
حابة )ملسو هيلع هللا ىلص(يد رسااااااااااااول هللا إمَّا َلنشااااااااااااغاهلم  ،أو على أيدي ا يل األوَّل من الصااااااااااااَّ

حابة ،ابلهتوح اٌ  يف نسااي  اجملتمع الَبشاا ،أو لقلَّة الصااَّ ريِ  املكوَّن وقد َصاالت  غريُّ
ابقني ةوسااااااااكَّان ا ،من جيل السااااااااَّ ، ٌََِّ ومن سااااااااَبقت هلم ر  ،واألعراب ،لَبالَ املهتَو

، ساااااطة عيش اجملتمعويف ب ،قايف ِ ويف  كوين نساااااي  اجملتمع الثَّ  ،والنَّصاااااارى ،واليهَو
 . (2)ويف قَبول الشَّا عا  ،فا ويف ظهور لون  جديد  من اَلحنرا

ات يف نسيج اجملتمع البشريِّّ 1  :ـ املتغريِّّ

                                                           
اشدة ، ص) (1) ة ، والخالفة الرَّ  ( .379دراساٌت في عهد النُّبوَّ
 ( .380المصدر السابق نفسه ، ص) (2)
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ِ  لقد  كوَّن هذا النَّساااااي  م - أ ي من األساااااَبقني ُمَّن بققطاع  ،ن قطاعا   عدَّ
حابة حابةالصااااااااَّ لقطاع ولكنَّ هذا ا ،، ومن ال ذين انلوا قسااااااااطامل وفريامل من رعاية الصااااااااَّ

ا عن طري  املو  والقتاال يف مياااَين الهتوح ا عن طري  إمااَّ و  ،وذاك ظاالَّ يتناااقص إمااَّ
 الَبلدان وكانوا موََّعني يف ،، ُمَّا جعلهم أقلَّ القطاعا  َضاااورامل  هرُّقهم يف األمصاااار

ة واألمصار الكَبرِي املستحدثة كالَبصِر وبعضهم  ،مصرو  ،والشَّا  ،والكوفة ،املهتَو
ون إليها مرَِّ أخرى مثَّ  ،يف ا زيِر العربيَّة خيرجون منها  . (1)يعَو

ة - ب وكانوا يشااااااااكلون األكثريَّة ابلنسااااااااَبة للقاَمني  ،سااااااااكان املناط  املهتَو
 إَاِر وإن كان هلم َضور فعلي  يف ،فقد ظلَّ القاَمون قلَّةمل  ،الهتوحإليهم مع َركة 

لوكي ِ  م ذلاااك إَل أهنَّ  ،واللُّغوي ِ  ،والهكري ِ  ،واألخالقي ِ  ،الَبلاااد أو التاااأثري السااااااااااااااُّ م ًر
ة - يُعتربون قلَّةمل وظلَّ هذا القطاع قتصاااااااااااااارامل يف م - قطاع سااااااااااااااكَّان املناط  املهتَو

رى ومع هذا فقد  نقَّل بعضهم يف املناط  األخ ،اطقهمعلى من - ًالَبامل  - استقراره
ويف عاصااامة  ،بل اساااتقرَّ بعضاااهم يف األمصاااار الكَبرِي ،من بلدان الدَّولة اإلساااالميَّة

وإمَّا  ،يهميستقرُّون اتبعني ملوال :أي ،إما على شكل ما عرف ابلسَّب ،الدَّولة أيضامل 
 ،ذلك يث َل يوجد قانون مينعهم منَ ،ومعريف   وإَاري    ،على شاااااااكل  نقُّل  َاري   

وقد كان األعاجم ال ذين جاؤوا من الَبالَ  ،(2)إن ال يكونوا يلقون التَّشجيع، والدَّعم
ة من أساااارع النَّاُ إىل الهتنة ؛ ذلكم ألنَّ أًلب األعاجم من األمم املو وِر  ،املهتَو

 :هامن ،فتكثر مسارعتهم للفنت ألسباب  كثرية   ،والشُّعوب املقهوِر

 داثة عهد أكثرهم ابلكهر ،جهلهم لك ،َو
ُ
 ،يهوالعزِ  ال ذي كانوا عل ،وامل

                                                           
 المصدر السَّابق نفسه . (1)
 المصدر السَّابق نفسه . (2)
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 مثَّ ُسلَبوه .
 ريها . ،بسَبب العجمة ،قلَّة فقههم يف الدِ ين  ًو
 وكراهية العرب . ،العصَبية 
  زيةأو ا  ،وخوفامل من السَّي  ،أنَّ طوا   منهم َخلت اإلسال  ظاهرامل، 

 نة .فيسارعون إىل كلِ  فت ،والكيد ،وأضمروا ل سال  واملسلمني الشَّرَّ 
  (1)وحتريضهم هلم ،املذكوِرطمع أهل األهواء فيهم لألسَباب . 

م من سااااااااااااااكان الَباَية - ج ُ وهم مثل بقيَّة النَّا ،أولنك األعراب عرفوا أبهنَّ
م كمااااا قااااال هللا عنهم ،ومنهم الكااااافر ،منهم املساااااااااااااالم التَّقيُّ   :واملناااااف  ؛ إَل أهنَّ

ُ َعَلى رَ اأَلْعَراُب أَ ﴿ ُدوََ َما أَنْاَزَل احَّ َُ دُّ ُكْهرملا َونَِهاقملا َوَأْجَدُر َأَلَّ يَاْعَلُموا  ولِِه َواحَُّ شاااَ  ساااُ
ِكيٌم   ََ م أقسااااااااااااااى قلوابمل  [ . 97: ]التوبة  َعِليٌم   وأجهى ،وأًلظ طَبعامل  ،وذلك ألهنَّ

 من هللاوأخل  هبم أَل يعلموا َدَو ما أنزل  ،ولصااااااااااااااهاهتم هذه فهم جديرون ،قوَلمل 
يها وملســارعتهم ف ،، فهم من أساارع النَّاُ يف الهن(2)، وا هاَواألَكا  ، عراالشااَّ 

 منها: ،له أسبابٌ 

 . ين  قلَّة فقههم يف الدِ 
 صاااااار عاملامل  أنَّه :فيظنُّ  ،سااااارعة اًرتار الواَد منهم دا يتعلَّمه من القران

 بقليل  من العلم .
 واَلقتداء هبم . ،و رك التَّلقِ ي عنهم ،جهاؤهم للعلماء 

                                                           
 ( .161دراسات في األهواء والفرق والبدع ، ناصر العقل ، ص) (1)
اشدة، ص) (2) ة والخالفة الرَّ  (.397ـ2/395(. نقالً عن الشَّوكاني فتح القدير )380دراساٌت في عهد النُّبوَّ
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 . كُّن العصَبية القَبليَّة من نهوسهم  
 وجهلهم . ،واستغالل سذاجتهم ، غرير أهل املطامع هبم 
 ن وإساااااااااااااءِ الظنِ  ابَلخري ،واخللطة ،ونهورهم من املدنيَّة ،َدَِّ طَباعهم

َمان   ،ُمَّن َل يعرفوهنم  ومكان  . ،وهذا من طَباع األعراب يف كلِ  
 وارج من لب اخللذلك صااااار ًا ،و نطُّعهم بال علم   ، شاااادَُّهم يف الدِ ين

 . (1)هذا الصِ ن 

( اء ( وقد اختل  مههو  ) القرَّاءوخرج من هؤَلء األعراب رجاٌل عرفوا ) ابلقرَّ 
صاااااااوا بقراءِ القرانفاملنطوق يقصاااااااد به مجاع ،هذا عن منطوقه إَل أنَّ  ،ٌة ُمَّن َّتصاااااااَّ

على طريقااااة  - فمنهم من كااااان ،خرىاملههو  ومن خالل الواقع أنت  ََلَل   أ
ة - اخلوارج َاهدامل َل يهقه َ ،يههمون القران بطريقتهم اخلاصااااااَّ قيقة ومنهم من كان 
وهؤَلء القرَّاء ا هلة يسارعون للهن  ،(2)ع التأقلم مع واقع اجملتمعوال يستط ،ما يقرأ

 :وذلك ألسَباب  منها

 دَِّ يف نزعة التَّديُّن عندهم مع قلَّة ال ينالشاااااااااااااِ  ُما يورث ًريمل  ،هقه يف الدِ 
اط  ابسااااام والعو  ،وَل بصاااااريِ  ؛ فتجرفهم األهواء ،على الدين بغري علم  
ين ر  ،َون نظر  يف العواقب ،الغرِي على الدِ  كدرء   ،عوَل فقه  لقواعد الشااَّ

 وجلب املصا  . ،املهاسد
  وَل ،واألَاَيث َون فقه   ،اَلًرتار دا حيصاله الواَد منهم من اَلَي 

                                                           
 ( .161دراسات في األهواء والفرق والبدع ، ص) (1)
اشدة ، ص (2) ة والخالفة الرَّ  ( .381)دراسات في عهد النُّبوَّ



455 
 

يعقدون يف و  ،ال ذين حيلُّون ،أنَّه صاااااااااار من أهل العلم :فيتوهَّم ،بصاااااااااريِ  
 مصا  املسلمني .

 م وصاااااااااااالوا َرجة اَلسااااااااااااتغناء :وظنُّهم ، عاليهم على العلماء واأل مَّة  أهنَّ
 وحنن رجاٌل . ،هم رجالٌ  :حتت شعار   ،وعن فقههم وعلمهم ،عنهم

 اذهم رؤساء ُجهَّاَلمل من بينهم َون العل  ماء واأل مَّة .اَّتِ 
 اااالَبهم من الااادُّهااااِ - والهن ،ورؤوُ الَبااادع ،وألنَّ أهااال األهواء  - ًو

زعة التَّديُّن ويسااااااااااتغلُّون ن ،ويسااااااااااتدرجوهنم ،فيغووهنم ،يهزعون إىل القرَّاء
 ويستثريون ًريهتم بال بصريِ  . ،فيهم

 (1)  الهنوأَكا ،جهلهم بقواعد اَلستدَلل . 

َبقت هلم وهو ُمَّن ساا ،نسااي  اجملتمع اإلسااالمي ِ  أو قطاٌع اخر يف ،وفصاايلٌ  - َ
هي أنَّ منهم وَل نن ،وانتماؤهم إليه ضااارورمل  ،وكانت َياهتم يف اإلساااال  قصاااريمل  ،رٌََِّ 

، وكان من الهضااااااالء إَل أنَّ منهم من ال يتذوَّق َالِو اإلسااااااال ،  من ََكا، وصاااااالُْ
م انتسااابه ل سااال  - فظلَّ  ابقة - ًر ته ال يت عاشااها قَبل ونهساايَّ  ،يعيش بعقليَّته السااَّ

م  ،يهموكأنَّ اإلسااال  ال يدخل ف ، ناوشااه العصااَبيَّا  ،اإلسااال  الهعليَّة القَبليَّة أو أهنَّ
، وما يتعاملون به يف الواقع من َوافع  ظنُّوا عد  التناقض بني ما يعرفونه من إسااااال  

 .(2)قَبليَّة  

ين عنصرامل ساهم يف هتين واملر دُّون   ،نةة أجواء الهتلقد شكلت طوا   من املر دِ 
أي ا ديد هو  كانوا على عهد أيب بكر ، وعمر، رضاااااااااااااي هللا عنهما، ولكنَّ الشاااااااااااااَّ

                                                           
 ( .163دراسات في األهواء والفرق والبدع ، ص) (1)
اشدة ، ص) (2) ة ، والخالفة الرَّ  ( .381دراساٌت في عهد النُّبوَّ
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فأبو بكر رضااي  ،اختالف سااياسااة عثمان رضااي هللا عنه عن اخلليهتني قَبله َاههم
ويؤكِ د على خالد  ،أَل يسااااااااااااااتعينوا در د   يف جهاَ العدو ِ  :هللا عنه يكتب إىل عمَّاله

فلم  ،فيهم هوعيا  بن ًنم أَل يغزو معهم أٌَد قد ار دَّ ََّتَّ يرى رأي ،لوليدبن ا
مه امل  (1) شااااهد أَيَّ عبُّ  ،مر د  يف  كان أبو بكر رضااااي هللا عنه َل يسااااتعني  :ويقول الشااااَّ

ساااااااااان  ،ولذلك كان بعض من ار دَّ  ،(2) ما َروبه أبَد  من أهل الرََِّ ؛ ََّتَّ  َو
يحة بن فطل ،مواجهة أيب بكر  رضاااااي هللا عنهيساااااتحيون من  ،إساااااالمهم بعد ذلك

ة معتمرامل، ومااا اسااااااااااااااتطاااع - مثالمل  - خويلااد  مقااابلااة أيب بكر ََّتَّ  يااذهااب إىل مكااَّ
ينَاه املر  ،، ويف خالفة عمر رضي هللا عنه َّت ُّ هذه السِ ياسة(3)ما  ب فيند ،دِ 

 . (4)أهل الرََِّ لريمي هبم الشَّا ، والعراق

سااعد بن أيب وقَّاص يف القاَسااية قيٍ بن مكشااوح وقد كان يف مساارِي جيش 
كلُّه    وهذا ،وحير ِك مشاااااااااااااعرهم ،كان حيمِ ٍ النَّاُ  ،وعمرو بن معد يكرب ،املراَي

ولكنَّ هذا التَّجاَو عن سياسة أيب  ،(5)ن عمر ألهل الرََِّ يف الغزوكان بعد أن أذ
والشُّرو   ،ضَّواب؛وَل ينهكُّ عن ال ،واحليطة ،بكر عند عمر يصحَبه نوٌع من احلذر

ن وهلذا اضاااااااااااااطرَّ ساااااااااااااعد أن يَبعث قيٍ اب ،فأهل الر َِِ َل يولَّون على منة   ،املقيَّدِ
. وأيي  (6)هلريرليلة ايف أثر األعاجم اثروا هبم يف  ،املكشاااوح يف ساااَبعني رجالمل فق؛

عثمان رضاااااااااي هللا عنه فيتجاَو ساااااااااياساااااااااة التقييد ال يت فرضاااااااااها اخلليهتان قَبله َاه 
اف  ألن ك  - ال ذي مضااااااااااااااى على عهد الرََِّ - ين، وير ني: أنَّ عامل الزَّمناملر د ِ 

                                                           
 ( .155عبد هللا بن سبأ ، وأثره في أحداث الفتنة ، ص) (1)
 ( .6/347البداية والن ِّهاية ) (2)
 ( .9/59الت اريخ اإلسالميُّ ) (3)
 ( .156أ ، وأثره في أحداث الفتنة ، ص)عبد هللا بن سب (4)
 المصدر السابق نفسه . (5)
 ( .4/382تاريخ الطَّبري ) (6)
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يتخلَّص من كان قد ار دَّ من رواسااااااااااااااَبها، وجيتهد عثمان، فيسااااااااااااااتعمل أهل الرََِّ 
َاَهم فسااااَامل، وجعل قا لهم يتمثَّل قول ،اساااتصاااالَامل هلم، فلم يصااالحهم ذلك  بل 

  :القا ل

ِن كَ  مِ  سااااااااااااااَ
ُ
امل ُت َوَعْمرامل كااااَ هُ لْ وَُكنااااْ  َبااااَ

 
اِفرُهْ   ُه َوَأظااااَ ابااااُ ُه أَنْايااااَ ِدشااااااااااااااااااُ  ( 1)فَاَتخااااْ

 ،رََِّ يف الكوفة أن  َبدَّل أهلهاوكانت من نتا   اسااااااااااااااتعمال عثمان ألهل ال 
ك قا لهم يف وهو ال ذي كان ي ،وأصااااااااااااايب قا دهم عَبد الرََّمن بن ربيعة يف ًزِو للرتُّ

 كٌة  نعه عه مالإَل وم ما اجرتأ علينا هذا الرَّجل :ويقولون ،عهد عمر فيهرقون منه
ْ  يف الهتنة ال يت انتهت بقتل عثمان ،(2)من املو   ،و ظهر اَلاثر بشاااااااااااااكل  واضااااااااااااا

وذلك َينما جند يف أمساء املتَّهمني يف َ  عثمان رجاَلمل ينتسااااااَبون إىل قَبا ل كانت 
ين أمث كون ِ  :اليف عداَ املر دِ  ان بن َمران الساااااُّ كون ِ ، وقترِي ابن فالن الساااااَو  ،ساااااُّ

كيم بن جَبلة العَبدي ِ   .(3)َو

ن أو أخرج م ،قد خرج - وهم كثريٌ  - وكان بعضهم ،والنَّصارى ،هاااااااااااااا  اليهَو
وكان اليهَو  ،والَبصاِر ،الكوفة :ومنها ،فاساتقرُّوا يف األمصاار الكَبرِي ،جزيِر العرب

ةمل  ظلُّوا يف  لك األمصاااااااااار املطلَّة على مياَين الهتوح  - َساااااااااب طَبعهم - خاصاااااااااَّ
وجةميارسون مه يطِر املاليَّة بوسا لهم املختلهة ،نتهم املشهوِر املَز والتامر على  ،السَّ
 . (4)ال يت  دُّ هلم املساعدِ قطع اليد

 وسيأي احلديث عن َور اليهَو ِبذن هللا  عاىل. 
                                                           

 ( .157عبد هللا بن سبأ ، وأثره في أحداث الفتنة ، ص) (1)
 ( .5/146تاريخ الطَّبري ) (2)
 ( .157عبد هللا بن سبأ ، وأثره في أحداث الفتنة ، ص) (3)
اشدة ، ص) دراسات في عهد النُّبوة (4)  ( .381، والخالفة الرَّ
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 :ـ تكوينات نسيج اجملتمع الثَّقايف2

إن ال  - هفإىل جوار هذا اخللي؛ الَبشاااااااااااريِ  كان هناك خليٌ؛ اخر َل يقلُّ خطر 
 ،واألفكار ،لثقافا ا َيث  دفَّقت ،أَل وهو اخللي؛ الثَّقايفُّ  - يه  اخللي؛ الَبشريُّ 

، والعقا د مع  لك األعداَ الَبشااااااااااااااريَّة ال يت انضاااااااااااااامَّت إىل حمتوَي  اجملتمع والنُّظم
َاَ الطِ ني بلَّةمل  ،فصاااااااار   شاااااااكِ ل َمالمل ضاااااااخمامل على عا قه ،اإلساااااااالمي ِ  أنَّه  :وُمَّا 

ةًم من اندماج املسلمني يف نسي  الَبلدان ابلرَّ  ،  أوساطهمَيث عاشوا يف ،املهتَو
أنَّه ابلرًَّم  :َلإ ،ومارسااوا عاَاهتم ،ولَبسااوا مالبسااهم ،و علَّموا لغاهتم ،و زوَّجوا منهم

امل   ،(1)ِ املَبكِ ِريف هذه الهرت  من ذلك ؛ فقد كان أتثريهم يف أهل الَبلد املهتوح حمدَو
بيةفلم ينل أهايل هذ ة َظامل وافرامل من الرتَّ َبَّع بروح اإلساااااال   وال  تشااااا ،ه الَبالَ املهتَو

حابة من املهاجرين واألنصااااااااااااااار  وكذلك القَبا ل العربيَّة ال يت ،كما هو َال الصااااااااااااااَّ
ة ل ، وإذا كان اإلسال  قد  كَّن من صهر هذه القَبا اختلطت أبهايل الَبالَ املهتَو
: أنَّ عمليَّة سااااااااَبانه ُمَّا جيب أن يوضااااااااع يف احلإَل أنَّ  ،املختلهة يف بو قة  لهرتِ  معيَّنة  

ها القاعدِ الصُّلَبة من املهاجرين ،التَّعليم بية ال يت كانت  قَو واألنصار ال  كن  ،والرتَّ
صاااااوا من كلِ  فاملوايل ال يتخلَّ  ،واَتوا ها ،قاَرمل على اساااااتيعاب هذه األفواج الكَبرِي

َن ويرجع ذلااك إىل عااد  التَّ  ،يف جاااهليتهم والعاااَا  ال يت كااانوا عليهااا ،األفكااار وا
ع األفقي يف فتْ الَبلدان ع الرَّأسااااااي يف ،بني َركة التوسااااااُّ  ،  عليم النَّاُوبني التوسااااااُّ

على أنَّ َركة ا هاَ َل بدَّ أن  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(وساااااااااااااانَّة رسااااااااااااااوله ،و هقيههم من كتاب هللا
َّتَّ َل خيتلَّ ميزان َ ،نهمواملعلِ مون ليهقِ هوا النَّاُ يف َي ،يصااااااااااااااحَبها ويتَبعها الدُّعاِ

بية ع الهجِو بني ،وحتدث اخللخلة يف الصاااااااااا ِ  اإلسااااااااااالمي ِ  ،الرتَّ  ،الهاحتني و توسااااااااااَّ
                                                           

 المصدر السَّابق نفسه . (1)
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ة اساااك ُمَّا يتساااَبب يف َدوث ظواهر سااالَبيَّة   ؤث ِر يف   ،وساااكَّان األراضاااي املهتَو
د ه  ،الصاااَّ  اإلساااالمي ِ  ياسااايَّةوَو  انب وال ميكن  هاَي هذا ا ،(1)والهكريَّة ،الساااِ 

م وجَو الَبذل لبِ  ًر بية اإلسااااااااا ،واحلماُ يف ميدان التَّعليم ،الساااااااااَّ َيث   ،الميَّةوالرتَّ
ع يف األر  سااااااااريعامل  وبالَ  ،فقد فتحت العراق وما وراءها ،وواسااااااااعامل  ،كان التَّوسااااااااُّ

ا  يف ساااااااااانو  ِ  الشااااااااااَّ ميدان  مقدِر الطَّاقة الَبشااااااااااريَّة يف فلم يكن يف ،ا   قليلة  معدَو
بية  . (2)عليمهاو  ،لتَّعليم استيعاب األعداَ اهلا لة من سكَّان  لك املناط وا ،الرتَّ

حابة ال ذين كان من املهرو  أن يقوموا هبذه  :ومن أسااااااااااااااَباب ذلك أنَّ الصااااااااااااااَّ
ٌَ قليلون متهر ِق ،األمانة قد قتل معظمهم يف مياَين ا هاَ ون َمَّع وال يَبَ  إَل أفرا

وألنَّ معظمهم  ،فظهر  طَبقة التَّابعني ،علَّمواَوهلم املساااااااااااالمون ال ذين حيَبُّون أن يت
كما   ،(3)فقتل أيضااااامل منهم َمْن قتل ، لصااااون ؛ فقد كانوا يف مقدِ مة مياَين ا هاَ

مع  ،ُمَّا ساااعد ،ال يكن الزَّمن كافيامل لرتساايخ التَّعاليم اإلسااالميَّة يف نهوُ كثري  منهم
لنَّه  ظواهر سااااااااااااالَبيَّة  َخيلة  على او  ،على وجَو خلخلة  فكريَّة   - ًريه من العوامل

نوا  وظهر ذلك جليامل يف السَّ  ،ُما كان له األثر يف عد  استقرار الدَّولة ،اإلسالمي ِ 
 . (4)من عهد عثمان رضي هللا عنهاألخرِي 

 :ـ ظهور جيل  جديد  3

اُ ظهر :ذلااك ،فقااد َاادث يف اجملتمع  غريُّ أكرب  ،أنَّ جيالمل جاادياادامل من النااَّ
حابة، جيٌل يعيش يف عصاااار  ًري  وأخذ حيتلُّ  مكانةمل يف اجملتمع، وهو ًري جيل الصااااَّ

                                                           
 ( .1/358تحقيق مواقف الصَّحابة في الفتنة ) (1)
 المصدر السَّابق نفسه . (2)
 ( .334اليمن في صدر اإلسالم للشُّجاع ، ص) (3)
 ( .1/359تحقيق مواقف الصَّحابة في الفتنة ) (4)
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يعترب يف  (1)لٌ َل يتَّصااهون به، فهو جي العصاار ال ذي كانوا يعيشااون فيه، ويتَّصاا  دا
جمموعه أقلَّ من ا يل األوَّل ال ذي َمل على كتهيه عبء بناء الدَّولة، وإقامتها، 

ليم  وهر العقفقد  يَّز ا يل األوَّل من املسااااااااااااا يدِ لمني بقوَِّ اإلميان، والههم الساااااااااااااَّ
اإلسااااااالميَّة، واَلسااااااتعداَ التَّا   إلخضاااااااع النَّهٍ لنظا  اإلسااااااال  املتمثِ ل يف القران، 
نااَّة، وكاااناات هااذه امليِ زا  أقاالَّ ظهورامل يف ا ياال ا ااديااد الاا ذي ُوجااد نتيجااةمل  والسااااااااااااااُّ

يَّ  ا  الواساااااااعة، وظهر  فيه املطامع الهَر يَّة لألجناُ، ة، وبُعثت فيه العصاااااااَبللهتَو
واألقوا ، وبعضااهم حيملون رواسااب كثريمل من رواسااب ا اهليَّة ال يت كانوا عليها. وال 
ليمة مثل ما انل الرَّعيل  حيحة الساااااااَّ بية اإلساااااااالميَّة على العقيدِ الصاااااااَّ ينالوا من الرتَّ

حابة رضاااااااااي هللا عنهم على يد رساااااااااول هللا م، لك لكثرهت، وذ)ملسو هيلع هللا ىلص(األوَّل من الصاااااااااَّ
ا  ا ديدِوانشاااااغال الهاحتني اب حابة كانوا أقلَّ فتنامل من (2)حلروب، والهتَو ، فالصاااااَّ

 .(3)واخلالف ِ كثر التَّهرُّق،سا ر َمْن بعدهم، فإنَّه كلَّما أتخَّر العصر عن النَُّبوَّ 

 ،كان ا يل ا ديد َل يرضاااااى ابلواقع ال ذي كان يتَّسااااام به جيل ال ذين ساااااَبقوه
ٌة جاادياادٌِ  ،اَ على ًري مااا اعتاااَوا عليااهفقااد اعتاا هوٌ  جااديااٌد ومه ،فتكوَّناات عقليااَّ
وهو مههوٌ  قد ابتعد عن العقليَّة ال يت كانت ساااااااا دمل يف عصااااااار الرَّاشااااااادين  ،للحياِ
وَل يسااااعه أن يذعن  ،وَل يسااااتطيع  شاااارُّهبا ،فأصااااَبْ َل يههم  لك العقليَّة ،األوَّلني
 من ا يل ا ديد لدعاِ الهتنة . ولذلك انضمَّ املنحرفون ،(4)حلكمها

  

                                                           
 ( .132عش ، ص)الدَّولة األمويَّة ، يوسف ال (1)
 ( .1/356تحقيق مواقف الصَّحابة في الفتنة ) (2)
 ( .99ذو النُّورين عثمان بن عفَّان ، مال هللا ، ص) (3)
 ( .133الدَّولة األمويَّة ، يوسف العش ، ص) (4)
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 :ـ استعداد اجملتمع لقبول الشَّائعات4

أنَّه صار  :وهكذا ندرك من خالل هذا اخللي؛ ًري املتجانٍ يف نسي  اجملتمع
امل لالضااااااااااااااطراب ،مهيَّنااااامل للهزَّا  ياااال واألقاااااو  ، قااااابالمل لتلقِ ي اإلذاعااااا ،مسااااااااااااااتعااااد 
ا عا  النَّاُ يف  وهلذا ملَّا كان :ابن  يميَّة قا المل وهذا ما يعربِ  عنه بوضااااوح  ،(1)والشااااَّ

اللَّذين أُمر املساااااااااااااالمون ابَلقتداء هبما، كما قال رسااااااااااااااول  - َمن أيب بكر ، وعمر
أقرب عهدامل  - «وعمر  ،أيب بكر   :اقتااااااااااااااااااااادوا بااااااااااااااااااااااللَّذين من بعدي»  :)ملسو هيلع هللا ىلص(هللا

الطُّمأنينة ال  ثَبت يفوأ ،وأ مَّتهم أقو  ابلواجب ،وصااااااالَامل  ،وأعظم إمياانمل  ،ابلر ِسااااااالة
 النُّهوُ املطمننَّة ( . :، إذ كانوا يف َكم القس؛ ) أي قع فتنةٌ 

وخالفة علي   ؛ كثر القساااااااااااااام الثالث ) أهل  ،وملا كان يف اخر خالفة عثمان
وشَبهٌة مع  ،واخر سينامل ( فصار فيهم شهوٌِ  ،النَّهٍ اللَّوَّامة ال يت َّتل؛ عمالمل صاحلامل 

ين ،اإلميان ؛ لقسااااامذا امثَّ كثر ه ،وبعض الرَّعاَي ،ذلك يف بعض الوَلِوصاااااار  ،والدِ 
 قدَّ   فنشااأ  الهتنة ال يت سااَبَبها ما ،واخر سااينامل ( بعد ،) ال ذي خل؛ عمالمل صاااحلامل 
اعااااة يف الطَّرفني ،من عااااد   حيص التَّقوى  ،وىواختالطهمااااا بنوع  من اهل ،والطااااَّ
 ،ينهى عن املنكرو  ،ه أيمر ابملعروفوأنَّ  ،وكل  منهم متأوِ لٌ  ،واملعصااااااااااااااية يف الطَّرفني

وما  ،لظن ِ فهيه نوٌع من ا ،ومع هذا التَّأويل نوٌع من اهلوى ،والعدل ،وأنَّه مع احل  ِ 
ْ  ،(2)ني أوىل ابحل ِ  من األخرىوإن كانت إَدى الطَّا هت ،هتوى األنهٍ ويوضاااااااااااااِ 

 ،يب طالبعليِ  بن أهذا الواقع بدقَّة  أكثر ذلك احلوار ال ذي َار بني أمري املؤمنني 
                                                           

اشدة ، ص) (1)  ( .382دراسات في عهد النُّبوة ، والخالفة الرَّ
 ( .149 ، 28/148مجموع فتاوى ابن تيميَّة ) (2)
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ا على أيب وال خيتلهو  ،ما ابل املساااااااااااااالمني اختلهوا عليك :قال الرَّجل ،وأَد أ َباعه
ان اليو  وال  وأ ،وعمر كاان واليني على مثلي ،ألنَّ أاب بكر   :وعمر ؟ قال علي   ،بكر  

ان ماادركااامل ملااا ياادور يف وساااااااااااااا؛  (1)على مثلااك . وكااان أمري املؤمنني عثمااان بن عهااَّ
ا بعااد :ع َيااث قااال يف رسااااااااااااااااالتااه إىل األمراءاجملتم ت يف فااإنَّ الرَّعيااَّة قااد طعناا ،أمااَّ

ره ،اَلنتشاااااااااااااااار ْعَداها على ذلك ثالث: َنيا مؤثرٌِ، وأهواءٌ  ،ونزعت إىل الشااااااااااااااَّ وَأ
 .(2)، يوشك أن  نهر، فَاُتغريَّ مسرعٌة، وضغا ن حممولةٌ 

 :رضي هللا عنهما ،جميء عثمان بعد عمر :اثلثاا 

ن رضااااي هللا عنه مَباشاااارمل بعد عمر بن اخلطَّاب رضااااي هللا عنه كان جميء عثما
فَبينما كان عمر  ،واختالف الطََّبع بينهما مؤَِ َيمل إىل  غريُّ أساالوهبما يف معاملة الرَّعية

كيمة  ، طَبعامل كان عثمان ألني  ،وملن حتت يديه ،شاااااديد ا اساااااَبة لنهساااااه ،قوي الشاااااَّ
 و أيخذ النَّاُ دا أيخذهم به عمر ََّتَّ أ ،وال يكن أيخذ نهسااااااااااه ،وأرقَّ يف املعاملة

م هللا عمر ! :يقول عثمان لنهساااااااااااه ؟ ! لكن  (3)ومن يطي  ما كان عمر يطي  يَر
َبوا يف الشَّو  األوَّل من خالفته ؛ ألنَّه َلن معهم ،النَّاُ عمر رضي  وكان ،وإن ًر

 هللا عنه شديدامل عليهم ََّتَّ أصَبحت حمَبَّته مضرب املثل .

ولني  ،شاااااااااااااااأِ عثمااان يف لطهااهويرجع هااذا إىل ن ،ليااه بعااد ذلااكفقااد أنكروا ع
مااثاة ُخلقاه ،، ورقاَّة طَبعاهعريكتاه عند  ُماَّا كاان لاه بعض األثر يف مظااهر الهرق ،َو

وقد أَرك عثمان ذلك َني  ،وعهد ساالهه عمر بن اخلطَّاب ،األَداث بني عهده
                                                           

 ( .189مقدمة ابن خلدون ، ص) (1)
 ( .64التَّمهيد والبيان ، ص) (2)
 ( .5/418تاريخ الطَّبري ) (3)
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 . (1)إَل َلمي ما جرَّأكم عليَّ أ درون ما جرَّأكم عليَّ ؟  :قال ألقوا   سجنهم

ة يف رََّه على املاخذ ال يت  ني بد  نواَي اخلارجني وقد ألزمهم عثمان احلجَّ َو
حابة والنَّاُ أَّب عثمان و  ،أَّب املساالمون إَل قتلهم ،أخذوها عليه أما  املأل من الصااَّ

اعته قا المل  ،إَل  ركهم ؛ حللمه َِ   ،اولنَبصاااااااااارهم  هده ،ونقَبل ،بل نعهو :وَو وَل حنا
امل ََّتَّ ي أَدامل   . (2)أو يَبدي كهرامل  ،ركب َد 

 :خروج كبار الصَّحابة من املدينة :رابعاا 

كان عمر رضااااااي هللا عنه قد َجر على أعال  قريش من املهاجرين اخلروج يف 
، فشاااكوه، فَبلغه، فقا ، فقال ، وأجل  ت اإلساااال   قد ساااننأَل إن ِ  :الَبلدان إَل ِبذن 

َلمل ، مثَّ سدسي   ثَِني امل، مثَّ رابعي امل ، يَبدأ فيكون جذعامل، مثَسنَّ الَبعري . أَل فهل (3)امل، مث اب
َل إَل النقصاااااااان، أَل فإنَّ اإلساااااااال  قد بَاَزل، أَل وإنَّ قريشاااااااامل يريدون أن  ينتظر ابلَبا
ا وابن اخلطاااب َي  فال، إن ِ قااا ٌم  يتَّخااذوا مااال هللا معوان   َون عَباااَه، أَل فااأمااَّ

، اخذ حِبالقيَون شِ  ََُجزِ  (4)معب احلرَِّ  .(5)ها أن يتهافتوا يف النَّارقريش، َو

ة حابة من انتشااااااااارهم يف الَبالَ املهتَو  ،لقد كان عمر خياف على هؤَلء الصااااااااَّ
هو ُمَّن ََبٍ يف و  ،فكان أي يه الرَّجل من املهاجرين ،و وسُّعهم يف القطاع والضِ ياع

مع رساااااااول هللا  وكلقد كان لك يف ًز  :فيجيَبه عمر ،فيساااااااتأذنه يف اخلروج ،املدينة

                                                           
 ( .5/250تاريخ الطَّبري ) (1)
 ( .1/364تحقيق مواقف الصَّحابة في الفتنة ) (2)
 الَّذي انشقَّ نابه بدخوله في التَّاسعة . :البازل (3)
 جمع حلقوم . :الحالقيم (4)
 ( .5/413تاريخ الطَّبري ) (5)
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 . (1)وَل  راك ،  رى الدُّنياوخرٌي لك من الغزو اليو  أَل ،ما يَبلغك

ا عثماااان فقاااد مسْ هلم ابخلروج عبُّ يقو  ،وَلن معهم ،وأماااَّ ا ويل ف :ل الشااااااااااااااَّ لماااَّ
أَبَّ إليهم  فكان ،وانقطع إليهم النَّاُ ،فاضاااااطربوا يف الَبالَ ،، خلَّى عنهمعثمان
ذ رجاااٌل من قريش أمواَلمل يف فكااان من نتااا  ،(2)من عمر ع أن اَّتااَّ   هااذا التوسااااااااااااااُّ
 . (3)وانقطع إليهم النَّاُ ،اراألمص

نسااااااااااااااَوا فا ،فلمَّا ويل عثمان ال أيخذهم ابل ذي كان أيخذهم عمر :ويف رواية  
ا رأوها ،يف الَبالَ نيا ،فلمَّ  ،ْولٌ وراهم النَّاُ انقطع إليهم من ال يكن له طَ  ،ورأوا الدُّ
َاعامل إل ،فكان مغمومامل ) مغمورامل ( يف النَّاُ ،يف اإلسااااااااال  وَل َمزِيَّةٌ  يهم، وصاااااااااروا أو
منااااا يف و قاااادَّ  ،رفناااااهمفنكون قااااد ع ،ميلكون :فقااااالوا ،و قاااادَّموا يف ذلااااك،وأمَّلوهم
فتنة   وأوَّل ،فكان ذلك أوَّل وهن  َخل يف اإلسااااااااااااااال  ،، واَلنقطاع إليهمالتَّقريب

 . (4)ت يف العامَّة ليٍ إَل ذلككان

 :العصبية اجلاهليَّة :خامساا 

لعرب ونزل ا ،واسااااااااتكمل للملَّة امللك ،ملا اسااااااااتكمل الهتْ :يقول ابن خلدون
ا  ،والكوفة ،ابألمصاااااار يف َدَو ما بينهم وبني األمم من الَبصاااااِر  ،مصااااارو  ،والشاااااَّ

ون بصااااااااااااااحَبة الرَّسااااااااااااااول  ،ريناملهاج :واَابه ،واَلقتداء هبديه )ملسو هيلع هللا ىلص(وكان املختصااااااااااااااُّ
 وأمَّا ساااااااااااااا ر ،ومن ظهر دثل ذلك ِمْن ًريهم ،وأهل احلجاَ ،وقريش ،واألنصاااااااااااااار

                                                           
 ( .5/414تاريخ الطَّبري ) (1)
 المصدر السَّابق نفسه . (2)
 المصدر السَّابق نفسه . (3)
 المصدر السَّابق نفسه . (4)
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ََ ،ربيعة وسااااااااااااااا ر ،وعَبد القيٍ ،العرب من بين بكر بن وا ل ، و يم ،وكندِ ،واأل
ريهم فلم يكونوا يف  لك الصاااااحَبة دكان  إَل قليل منهم . وكانت هلم  ،وقضااااااعة ًو

ا  قد ٌ  م من ه فضااااااااااااااالؤهفكانوا يرون ذلك ألنهسااااااااااااااهم مع ما يدين ب ،يف الهتَو
ابقة هش ألمر والدَّ  ،وما كانوا فيه من الذُّهول ،ومعرفة َقِ هم ، هضاااااااااايل أهل السااااااااااَّ

ي ،النَُّبوَِّ و نوسااااااااااي احلال  ،فلمَّا احنصاااااااااار ذلك العَباب ،و نزُّل املال كة ،و رََُّ الَو
يء  ،واسااااااااااااااتهحل امللك ؛ كانت عروق ا اهليَّة  نَبض ،وذل العدوُّ  ،بعض الشااااااااااااااَّ
 فأنهت ،وساااااااااااااواهم ،وقريش ،واألنصاااااااااااااار ،ساااااااااااااة عليهم من املهاجرينووجدوا الر َي
 ،ارفكانوا ُيظهرون الطعن يف وَل ه ابألمصااا ،وواف  ذلك أَيَّ  عثمان ،نهوساااهم منه

 التَّجينِ  و  ،واَلسااااااااااااااتَبطاااء عليهم ابلطااَّاعااا  ،واخلطوا  ،واملؤاخااذِ هلم ابللَّحظااا 
فشااات املقالة و  ،على عثمان ، ويهيضاااون يف النَّكريوالعزل ،بساااؤال اَلساااتَبداَ منهم
لاااك إىل وانتهااات األخَباااار باااذ ،و نااااولوا ابلظُّلم يف جهااااهتم ،يف ذلاااك يف أ َبااااعهم

وبعث  ،مرا هوَمله على عزل أ ،وأفاضوا يف عزل عثمان ،فاراتبوا ،الصَّحابة ابملدينة
وَل أنكره  ،ما أنكران شااااااااااااينامل  :إىل األمصااااااااااااار من أي يه ابخلرب ... فرجعوا إليه فقالوا

 .(1)وَل عوامُّهم ،ن املسلمنيعياأ

 :توقُّف الفتوحات :سادساا 

و بشاااااااااااااريَّة ال أ ،َني  وقَّهت الهتوح يف أواخر عهد عثمان أما  َواجز طَبيعيَّة
َها ا  ،سواءٌ يف جها  فاُر ، تجاو  وقهت  ،ةأو يف جهة إفريقي ،ومشايل بالَ الشَّ

ت م القادمياة ؟ أين ذهَبأين ذهَبات الغناا  ،فتسااااااااااااااااءل األعراب ،الغناا م على أثرهاا

                                                           
 ( .2/477تاريخ ابن خلدون ) (1)
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ة ال يت  ا عا  الَباطلة  ،(1)يعدُّوهنا َق امل من َقوقهماألراضاااااي املهتَو وانتشااااار  الشاااااَّ
ال يت اهتمت عثمان رضاااي هللا عنه أبنَّه  صااارف يف األراضاااي املوقوفة على املسااالمني 

 ووقٌع على ،وقااد كااان هلااا أثرٌ  ،وأنااه أقطع منهااا ملن شاااااااااااااااااء من النااَّاُ ،وف  هواه
ةمل وأنَّ معظمهم بقي بدون عمل  يقضاااااااااااون شاااااااااااطرامل من وقتهم يف  ،باألعرا خاصاااااااااااَّ
طر اَلخر ابخلو  يف سياسة الدَّولة ،والنَّو  ،الطَّعا   صرُّفا   واحلديث عن ،والشَّ

َبنيَّة وهو  ،أَرك أَد عمَّال عثمان هذا األمروقد  ،عثمان ال يت كانت هتوِ هلا السااااااااااااااَّ
َراؤ  - هة َيث طلب من عمالهفأشاااااااااااااااار على اخللي ،عَبد هللا بن عامر  ،هوهم و

اُ فأشااااااااااار عليه أن أيمر النَّ  ،ويشااااااااااريوا عليه ،أن جيتهدوا يف ارا هم - ونصااااااااااحاؤه
َي ََّتَّ َل يتعدَّى همُّ أَدهم ق ،اب هاَ بِر  ،أساااااااااااهمل فرِو ر وجيمهرهم يف املغا َو
 . (2)َابَّته

قهوا من ال يهو  ،والهكر عناااد أفراَ  عوََّوا الغزو ،ويف ذلاااك ا و من احلااادياااث
ين شااااااينامل كثريامل ميكن أن يُتوقَّع كلُّ سااااااوء   وأن  ،عرابويكهي أن حيرَّك هؤَلء األ ،الدِ 

، دث ابلهعلوهذا ما َ ،قل والهنوحيدثون القال ،فإذا هم يثورون ،يُوجَّهوا  وجيهامل 
ا  - فإنَّ األعراب ا وكانو  ،ساااااامهوا يف بواَر الهتنة األوىل - بساااااَبب  وقُّ  الهتَو

 . (3)امل من أسَباب اندَلعهاسَبَب

 :للورع ئاملفهوم الاط :سابعاا 

ريعة طيِ ٌب ؛ وهو أن ُيرتك ما َل أبُ به وهو  ،يه أبُ افة ُمَّا ف ،الورع يف الشااااَّ
                                                           

 ( .1/344تحقيق مواقف الصَّحابة في الفتنة ) (1)
 ( .2/340تاريخ الطَّبري ) (2)
 ( .353ف الصَّحابة في الفتنة ، ص)تحقيق مواق (3)
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ُّْ  ،وهلل ،يف األصاال  رفُّع عن املَباَا  يف هللا  ل نسااان والورع شاايٌء شااخصااي  يصاا
ُّْ أن يطالب به  ،أن يطالب به نهساااااااااااه اع ومن أخطر أنو  ،اَلخرينولكن َل يصااااااااااا

يه ل ذي وقع فوهذا ا ،أو مهروضااااااااااااااامل  ،الورع ا اهل ال ذي جيعل املَباح َرامامل  :الورع
ونهخوا  ،فقد اساااااااتغلَّ أعداء اإلساااااااال  يومها مشااااااااعرهم هذه ،(1)أصاااااااحاب الهتنة

 ،أو املصااااااااااااااا  خروجامل على اإلسااااااااااااااال  ،فرأوا فيما فعله عثمان من املَباَا  ،فيها
أو  - تَباَوافاساااا ،وعظمت هذه املسااااا ل يف أعني ا هلة ،ة من سااااَبقهو غيريامل لساااانَّ 

وفتحوا  ،َ  اخلليهة الرَّاشاااااااد عثمان بن عهَّان رضاااااااي هللا عنه - أعانوا من اساااااااتَباح
على املساالمني ابب الهتنة إىل اليو ، وهذا الورع ا اهل نالَظه اليو  يف  صاارفا  

ن، أو اإلساااال  وف  ما يشاااتهو بعض املسااالمني ال ذين يصااارُّون على  كيي  أَكا  
 .(2)أو وف  عاَاهتم، و قاليدهميكرهون، 

 :طموح الطَّاحمني :اثمناا 

حابة رضااي هللا عنهم من يعترب نهسااه جديرامل  وجد يف ا يل الثان من أبناء الصااَّ
، ووجد أمثال هؤَلء أنَّ الطري  أمامهم مغلٌ ، ويف العاَِ أنَّه مَّت  ابحلكم، واإلَاِر

هم متنهَّسااااااااااااااامل وجد الطَّاحم لِ  عملية م يدخلون يف كفإهنَّ  ،ون ال ذين َل جيدون لطمَو
 . (3)ر هؤَلء يف ًاية األمهيَّة، ومعا ة أم غيري

 

                                                           
 ( .4/1676األساس في السُّنَّة ) (1)
 ( .517أحداث وأحاديث فتنة الهرج ، ص) (2)
 ( .4/1676األساس في السُّنَّة ) (3)
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 :اتمر احلاقدين :اتسعاا 

لقااد َخاال يف اإلسااااااااااااااال  منااافقون مو ورون اجتمع هلم من احلقااد، والااذَّكاااء، 
ع  ا ا أن ل يت يسااااتطيعون من خالهلوالدَّهاء، ما اسااااتطاعوا به أن يدركوا نقا  الضااااَّ

  ، فكان من ااثر ذلك مايوجدوا الهتنة، ووجدوا من يساااااااااتمع إليهم ابذان  صااااااااااًية  
، وهؤَلء مجيعامل معروٌف (1)كان ، ونصاااااااااارى، وفُر ، فقد عرفنا ساااااااااابقامل وجَو يهَو

قدهم على اإلسال ، والدَّولة اإلسالميَّة.  ابعث ًيظهم، َو

 ،دَّولةأو  عزيٌر ألمر  ار كَبه يف وساااا؛ ال ،د  ولكنَّنا هنا نضااااي  من وقع عليه َ
، ومصااااااار ،فةوالكو  ،َبصاااااااِرأو وَل ه يف بعض األمصاااااااار وابلذَّا  ال ،وعاقَبه اخلليهة

را م وأصااااحاب ا  ،وفُر ،ونصااااارى ،فاسااااتغلَّ أولنك احلاقدون من يهَو ،واملدينة
لى ين عُمَّن َل يهقهون هذا الد ِ  ،جمموعا   من النَّاُ كان معظمهم من األعراب

م أصحاب  يع من قابلهموصهت من مج ،فتكوَّنت هلؤَلء مجيعامل طا هةٌ  ،َقيقته أبهنَّ
ُهواشااااار    اء من أهل األمصاااااار :، فقد ُوصاااااِ وعَبيد  ،هوأهل امليا ،ونزَّاع القَبا ل ،ابلغًو

م َثااالااة النااَّ  ،(3)وأبهنم ذؤابن العرب ،(2)املاادينااة ر ِ وأهنَّ  ،(4)اُ ومتَّهقون على الشااااااااااااااَّ
 ،ومه    ،فهم أهل جهاء   ،(6)وأراذل من أوابش القَبا ل ،(5)عدميو الهقه وسااااااااااااااههاءٌ 

اء القَبا ل يطان ،(7)وساااهلة األطراف األراذل ،ورعاع  من ًًو م الة الشاااَّ ، وقد (8)وأهنَّ

                                                           
 المصدر السَّابق نفسه . (1)
اشدة ، ص) (2) ة والخالفة الرَّ  ( .392دراساٌت في عهد النُّبوَّ
 المصدر السَّابق نفسه . (3)
 ( هذا وصف ابن سعد .3/71الطَّبقات ) (4)
اشدة ، ص) (5) ة والخالفة الرَّ  ( .392دراساٌت في عهد النُّبوَّ
 ( هذا وصف ابن العماد .1/40شذرات الذَّهب ) (6)
 ( .149،  15/148شرح صحيح مسلم ) (7)
 ( .5/327تاريخ الطَّبري ) (8)
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يِ  ضاااامن هؤَلء املو ورين  نعان اليهَو  رَََّ يف املصاااااَر اساااام عَبد هللا بن سااااَبأ الصااااَّ
تنقَّل بني ف ،وال يُنقِ ب أٌَد عن نواَيه ،مثَّ أساااااااااااااالم ،َووأنَّه كان من اليه ،احلاقدين

نه يف مَبحث  وسيأي احلديث ع ،(1)َباره أَد أفراَ املسلمنيالَبلدان اإلسالميَّة ابعت
 مستقل   ِبذن هللا .

 :التَّدبري امكم إلاثرة املاخذ ضدَّ عثمان رضي هللا عنه :عاشراا 

ا عااو  ،كااان اجملتمع مهيَّنااامل لقَبول األقاااوياال  ا  نتيجااة عواماال وأسااااااااااااااَباااب  الشاااااااااااااااَّ
وأصاااحاب  ،ونساااي  اجملتمع قابالمل لتلقي اخلروقا  ،، وكانت األر  مهي أمل متداخلة  

ََّتَّ  ،ن املنكروالنَّهي ع ،الهتنة أمجعوا على الطَّعن يف األمراء حبجَّة األمر ابملعروف
هللا عنه  يووصااااال الطَّعن إىل عثمان بن عهَّان رضااااا ،اساااااتمالوا النَّاُ إىل صاااااهوفهم
 ،اخلليهة ُروِ جت ضاااااااادوإذا ما َصااااااااران الدَّعاَوى ال يت  ،نهسااااااااه ابعتَباره قا د الدَّولة

 :فيمكننا تصنيفها إىل جمموعات  مخس، وطعنوه هبا

 .(واملواقع ،ا َبه عن بعض الغزو ا مواق  شخصيَّة له قَبل  وليه اخلالفة )  غيُّ 1

 احِلَمى . ،األعطيا  :ا سياسته املاليَّة2

 طريقته يف التَّولية . ، ولية أقراب ه :سياسته اإلَارية النَّافذِا 3

، القران مجع ، ا  الصَّالِ دوأو دصلحة األمَّة ) إ ،اااااااااااا اجتهاَا  خاصَّة به4
 الز َيَِ يف املسجد ( .

                                                           
اش (1) ة والخالفة الرَّ  ( .394دة ، ص)دراساٌت في عهد النُّبوَّ
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 . (1)ابن مسعوَ   ،أيب ذر    ،رعمَّا :ا معاملته لَبعض الصَّحابة5

اٌر  وال يَب  ،ا وجه إليه يف موضااااااااااااااعهوقد بيَّنت موق  عثمان يف كلِ  م إَل عمَّ
رضااااااااي هللا عنه وساااااااايأي احلديث عنه ِبذن هللا . وقد َدث  زيُّد يف إبراَ املطاعن 

 َينه، ورَُّه عليها يف ،وما واجهوه هبا ،على عثمان رضااااي هللا عنه سااااواءٌ يف عهده
ا ال  ،والكتَّاب ،أو ما  ُقوِ ل عليه فيما بعد عند الرُّواِ َّْ فإهنَّ وال  صاااال إىل َدِ   ، صاااا

 . (2)يف قتله أن  كون سَبَبامل 

ابَ  ذكرها واملدوَّنة يف اتريخ الطَّربي ريه من كت ،إنَّ املاخذ السااااااااااااااَّ ب التَّاريخ ًو
عهاء ،واملرويَّة عن طري  اجملاهيل ةمل اإلماميَّة - واإلخَباريِ ني الضاااااُّ كانت وما   - خاصاااااَّ

رَي  ة زال بليااَّةمل عظمى على احلقااا   يف سااااااااااااااِ ةمل يف ،اخللهاااء واأل مااَّ  مراَاال خاااصااااااااااااااااَّ
وقد كان مع األسااااا  لسااااارِي عثمان أمري املؤمنني رضاااااي هللا  ،اَلضاااااطرااب  والهن

عنه من ذلك احلظُّ الوافر، فرواية احلواَث، ووضااااااااااااااع األابطيل على النَّه  امللتوي 
ِ من حتري  املنحرفني، و شااااااااااااااويه الغالني ؛ ب رِي النَّريِ  ية غبعض ما انل  لك السااااااااااااااِ 

التأليب عليه، أو التَّشاااااهري به وقد أَرك عثمان رضاااااي هللا عنه بنهساااااه ذلك عندما  
؛  كتب إىل أمرا ه: أمَّا بعد، فإنَّ الرَّعية طعنت يف اَلنتشااااااااااااااار، ونزعت إىل الشاااااااااااااارِ 

، وقال (3)متسااااااار ِعٌة، وضاااااااغا ن حممولةٌ أعداها على ذلك ثالث: َنيا مؤثرٌِ، وأهواءٌ 
ين متعلِ قني برواية كذَّابني: جاءابن العريبِ  عن  لك امل عثمان  اخذ مجلةمل: قالوا متعدِ 

 .(4)كلُّه ابطٌل سندامل، ومتنامل يف وَليته دظاال، ومناكري... هذا  

                                                           
 المصدر السابق نفسه . (1)
اشدة ، ص) (2) ة والخالفة الرَّ  ( .400دراسات في عهد النُّبوَّ
 ( .64التمهيد والبيان ، ص) (3)
 ( .63 - 61العواصم من القواصم ، ص) (4)
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والقاعدِ  :قالف ،وقد بنيَّ ابن  يميَّة أبنَّ عثمان رضااااااي هللا عنه ليٍ معصااااااومامل 
ري  ،هاااءباال اخلل ،)ملسو هيلع هللا ىلص(ب  الكلِ يااَّة يف هااذا أَل نعتقااد أنَّ أَاادامل معصااااااااااااااوٌ  بعااد النَّ  ًو

وقااد ُ كهَّر  ،والااذُّنوب ال يت  قع منهم قااد يتوبون منهااا ،اخللهاااء جيَو عليهم اخلطااأ
وقد ُيَكهَّر عنهم  ،وقد يَبتلون أيضاااامل دصاااا ب ُيَكهِ ر هللا هبا ،عنهم حبساااناهتم الكثرِي

ن رضي ثماوع ،أو خطأمل  ،فكلُّ ما ينقل عن عثمان ًايته أن يكون ذنَبامل  ،بغري ذلك
 ،وإميانه ،منها سااااااااااابقته ،هللا عنه قد َصاااااااااالت له أسااااااااااَباب املغهِر من وجوه  كثريِ  

ري ذلك من طاعته ،وجهاَه رهبل ب ،شااهد له )ملسو هيلع هللا ىلص(وقد ثَبت أنَّ النَّب   ،ًو اب نَّة  شااَّ
َبالء  وأنَّه ابتلي ب ،: أنَّه اتب من عامَّة ما أنكروه عليه، ومنها(1)على بلوى  صاااااااااااايَبه

ما ا من أعظم وهذ ،وصااااارب ََّت قتل شاااااهيدامل مظلومامل  ، به خطاَيهفكهَّر هللا ،عظيم
 . (2)يكهِ ر هللا به اخلطاَي

 :استخدام األساليب والوسائل املهيِّّجة للنَّاس :احلادي عشر

 ،َيث  رَََّ  كلمة اإلشاااااااااااااعة ،إشاااااااااااااعة األراجي  :وأهم هذه األساااااااااااااليب
والطَّعن على  ،  النااَّاُخليهااة أماااواجملاااَلااة لل ،واملناااظِر ،والتَّحريض ،واإلذاعااة كثريامل 

حابة رضااااي هللا عنهم  ،، واسااااتخدا   زوير الكتبالوَلِ واختالقها على لسااااان الصااااَّ
ه واإلشاااااعة أبنَّ عليَّ بن أيب طالب رضااااي هللا عن ،والزبري ،وطلحة ،وعلي    ،عا شااااة

 ،الَبصِر ل   منو نظيم فرق  يف ك ،)ملسو هيلع هللا ىلص(وأنَّه الوصيُّ بعد رسول هللا ،األَ ُّ ابخلالفة
وأومهوا  ،ا يدلُّ على التَّدبري املساااااااَب ومصااااااار ؛ أربع فرق من كل   مصااااااار ُمَّ  ،والكوفة

حابة :أهل املدينة م ما جاؤوا إَل بدعِو الصاااااَّ صااااال ََّتَّ و  ،وصاااااعَّدوا األَداث ،أهنَّ
                                                           

 ( .1869 - 4/1867مسلٌم ، كتاب فضائل الصَّحابة ) (1)
 ( .63مال هللا ، ص) ذو النُّورين عثمان بن عفَّان ، محمد (2)
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 . (1)األمر إىل القتل

 ،التَّكَبري :عارا  منهاوإىل جوار هذه الوساااااااااا ل اساااااااااتخدموا جمموعة من الشاااااااااِ  
 ،م َل يقومون إَل ابألمر ابملعروفأهنَّ  :ومنها ،: أنَّ جهاَهم هذا ضاااااادَّ املظاالومنها

  املطالَبة إىل مثَّ  طور  ،وعزهلم ،املطالَبة ابسااتَبدال الوَلِ :ومنها ،والنَّهي عن املنكر
 ،ةباال سااااااااااااااااارعوا إىل قتاال اخلليهاا ،وطااالَبوا ،إىل أن  اااَوا يف جرأهتم ،خلع عثمااان

ةمل َينما وصااااااا فزاَهم  ،لهم اخلرب أبنَّ أهل األمصاااااااار قاَمون لنصاااااااِر اخلليهةوخاصاااااااَّ
 .(2)يِ  وسيلة  ق إىل قتله أبوالتَّشوُّ  ،َماسهم ا مو  لتضيي  اخلناق على اخلليهة

 :أثر السَّبئية يف أحداث الفتنة :الثاين عشر

 :أ  خيال ؟ ،ا السََّبنيَّة َقيقةٌ 1

ه بال استثناء يف ذلك  وخال  ،-  بن سَبأعَبد هللا - أمجع القدماء على وجَو
يعة جَّة من أنكره ،قلٌَّة من املعاصرين أكثرهم من الشِ  يِ لة سي  أنَّه من إبداع   :َو

وذلك َلنتقاَ بعض علماء الر ِجال له يف جمال رواية احلديث إَل  ،بن عمر التَّميمي ِ 
ةمل يف األخَباااار  عناااد ابن كثريٌِ علماااامل أبناااَّه وَر  رواَيٌ    ،أنَّ العلمااااء يعااادوناااه َجاااَّ

كم وقد َ ،وليٍ ) ساااااي  بن عمر ( من الرُّواِ ،عسااااااكر  ذكر عَبد هللا بن ساااااَبأ
ند ا صاااااحيحٌة من َيث الساااااَّ يخ األلَبان على بعضاااااها أبهنَّ  الرِ واَي  هذا ًري ،الشاااااَّ

يعة سواءٌ يف كتب الهرق أو احلديث  ،جالأو الر ِ  ،الكثرِي عن ابن سَبأ يف كتب الشِ 

                                                           
اشدة ، ص) (1) ة والخالفة الرَّ ِّ ، رد على 401دراسات في عهد النُّبوَّ ( . كتاب اإلنقاذ من دعاوى اإلنقاذ للتَّاريخ اإلسالمي 

ه الطرق الَّتي عرضت على األلباني  مه هللارح - حسن بن فرحان المالكي ، للدُّكتور/سليمان بن حمد العودة ، وقد ذكر في رد ِّ
 وحكم عليها. -
 ( .402المصدر السَّابق نفسه ، ص) (2)
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 وَل من بعيد  . ،عمر هذا َل من قريب  وليٍ فيها  ،عندهم

وقالوا أبنَّه شاااخصااايٌَّة ومهيٌَّة  ،(1)َباَثني يف عَبد هللا بن ساااَبأوقد شاااكَّك بعض ال
ه  ،ف ال ذين أنكروا شااخصاايَّة ابن سااَبأوأضااا ،أو برهان ،بدون َجَّة   ،وأنكروا وجَو

ي ،وفنٌة من الَباَثني العرب ،وهم طا هة من املساااتشااارقني الَبية الشاااِ   :املعاصااارينعة ًو
وقد  ،وا هل ،فأين بلغ هؤَلء من قلَّة احلياء ،أنَّه شاااخصااايٌَّة ومهيٌَّة ال يكن هلا وجَو

، ت أخَباره اَلفاققوطَبَّ  ،و ناقلت أفعاله الرُّواِ ،والهرق ،مأل   رمجته كتب التَّاريخ
ثون ،لقد ا َّه  املؤرخون ، ا والطََّبق ،وامللل والنِ حل ،وأصااااحاب كتب الهرق ،وا دِ 

َبنيَّة على وجَو شخصيَّة عَبد هللا بن سَبأ ؛  ،واألَب واألنساب ال ذين  عرَّضوا للسَّ
نَّة يعة شاااااااااخصااااااااايَّةمل اترخييَّ   ،ال ذي ظهر يف كتب أهل الساااااااااُّ ةمل كما ظهر يف كتب الشاااااااااِ 

ور ابن سااااااااااااااَبأ فيها ال  كن قصاااااااااااااارامل على ات ،وهلذا فإنَّ أخَبار الهتنة ،َقيقيَّةمل  ريخ َو
ا هي أخَباٌر و  ،واساااااتناَامل إىل رواَي  ساااااي  بن عمر التَّميمي فيه ،اإلما  الطَّربي ِ  إمنَّ

خ ويف ثناَي الكتب ال يت رصاااااااااااااااد  أَداث التَّاري ،منتشاااااااااااااارٌِ يف رواَي  املتقدِ مني
طَّربيِ  إَل أنَّ ميِز اتريخ اإلما  ال ،والنِ حل يف  لك الهرِت ،واراء الهرق ،اإلساااااااااااااالمي ِ 
مل  :على ًريه ََّ شاااااااااااكيك يف وهلذا فإنَّ التَّ  ،وأكثرها  هصااااااااااايالمل َل أكثر ،أنَّه أًزرها ما

ا يعين اهلد  لكلِ   لك األخَبار ،هذه األَداث بال ساااااااند   والتَّساااااااهيه  ،وبال َليل  إمنَّ
ت املنهجيَّة ضاااااااااااارابمل فمَّت كان ،و زيي  احلقا   التَّارخيية ،والعلماء ،أبولنك املخربين

ملتضااافِر ؟ ! والرِ واَي  ا ،ل النُّصااوصمن ضااروب اَلسااتنتاج العقليِ  ا ض يف مقاب
رب صاااااهحامل واإلعرا  عن املصااااااَر الكثرِي املتقدِ مة  ،وهل  كون املنهجيَّة يف الضاااااَّ

                                                           
عبد هللا بن سبأ الملقب بابن السَّوداء ، يهوديٌّ من صنعاء ، أظهر إسالمه في زمن عثمان بن عفَّان ، ظهر له نشاط  (1)

ةً ، يرسم خططاً ، ويدلي باراء هدَّامة ، ليلفت المسلمين  عن دينهم ،وطاعة ملحوظٌ في الشَّام ، والعراق ، ومصر خاصَّ
 ( .1/284خليفتهم ، ويوقع بينهم الفرقة ، والخالف . تحقيق مواقف الصَّحابة في الفتنة )
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ِر ال يت أثَبتت َلبن سااا وقد جاء ذكر ابن ساااَبأ يف   ،(1)َبأ شاااخصااايَّةمل واقعيَّةمل ؟ !واملتأخِ 
 :منها ،كتب أهل السُّنة كثريامل 

هااااا وقد هجا  83املتو َّ عا   ،(2)ان أعشى مهداننيَّة على لسااااا جاء ذكر السََّب
املختار بن أيب عَبيد الثقهي وأنصااااااااره من أهل الكوفة بعدما فرَّ مع أشاااااااراف قَبا ل 

 :الكوفة إىل الَبصِر بقوله

 (3)ِر َعاِرفُ ْرطََة اْلُكهْ َوَأن ِ ِبُكْم ََي شُ  َلْيُكْم أنَُّكْم َسََبِنيَّةٌ َشِهْدُ  عَ 

ل من  أنَّ أوَّ  :  (  هيد721هااااااااا )  103شَّعبِ  املتو َّ عا  وهناك روايٌة عن ال 
(  860ها )  245املتو  عا   (5). وحتدَّث ابن ََبيب   (4)كذب عَبد هللا بن سَبأ
. كما روى أبوعاصااام ُخشااايش  (6)تربه أَد أبناء احلَبشااايَّا عن ابن ساااَبأ َينما اع
 عنه  ماعة  من أصحاب ها خرب إَراق علي   رضي هللا 253بن أصر  املتو َّ سنة 

هااااااااااا من أوا ل  255املتو  سنة  (8)ويعترب ا اَظ ،(7)بن سَبأ يف كتابه اَلستقامةا
  ،ولكن روايته ليسااااات أقد  رواية عن ابن ساااااَبأ ،(9)أشاااااار إىل عَبد هللا بن ساااااَبأ من
 . (10)ما يرى الدُّكتور جواَ عليك

                                                           
 ( .1/70تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة ) (1)
اء ، لك :المعروف بأعشى همدان :هو عبد الرحمن بن عبد هللا بن الحارث الهمدانيُّ  (2) ال نَّه قشاعٌر فارسيٌّ ، أحد الفقهاء القرَّ

عر ، وعرف به ، قال الذَّهبي ه شهيٌر ، كان متعب ِّداً فاضالً ، قتل عام  :الش ِّ  هـ .83شاعر مفوَّ
 ( .148ديوان أعشى همدان ، ص) (3)
 ( .9/331تاريخ دمشق ، البن عساكر ) (4)
عر تو (5) ( 2/277هـ ، تاريخ بغداد )245في عام محمد بن حبيب بن أميَّة الهاشمي عالٌم باألنساب ، واألخبار ، واللُّغة ، والش ِّ

. 
 ( .53( ، عبد هللا بن سبأ ، العودة ، ص)308المحب ر ، البن حبيب ، ص) (6)
 ( .2/129( . وشذرات الذَّهب )2/551هو خشيش بن أصرم بن األسود النَّسائي ، ترجم له الذَّهبي ، تذكرة الحفَّاظ ) (7)
ة األدب ، والعلم توفي عام هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني ،  (8)  ( .3/470هـ . وفيات األعيان )255من أئمَّ
 ( .3/81البيان والتَّبيين ) (9)
 ( .53( . عبد هللا بن سبأ ، للعودة ، ص)1/290تحقيق مواقف الصَّحابة ) (10)
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ة  كشااااااااا  الزَّانَقوخرب إَراق عليِ  بن أيب طالب  رضاااااااااي هللا عنه لطا هة من 
حيحة يف كتب الصااااِ   نن ،حاحعنه الرِ واَي  الصااااَّ ولهظ الزَّندقة  ،(1)واملسااااانيد ،والسااااُّ

ا  إنَّ  :يقول ابن  يميَّة ،وطا هته ،ليٍ ًريَبامل عن عَبد هللا بن ساااااااَبأ  مَبدأ الضاااااااالل إمنَّ
 . (2)الز ِندي  عَبد هللا بن سَبأكان من 

ًُال :ويقول الذَّهب . ويقول  (3)ضااااااال  مضاااااال   ،الزَّانَقة ِعَبد هللا بن سااااااَبأ من 
ًُالِ الزَّانَقة ... وله أ َباٌع يقال هلم :ابن َجر َبنيَّة  :عَبد هللا بن ساااااااااااااَبأ من  الساااااااااااااَّ

 ،(4)خالفتااه علي  ابلنااَّار يف وقااد أَرقهم ،معتقاادون اإلهليااة يف عليِ  بن أيب طااالااب  
هااا.  354تو  امليقول ابن ََبان  ،والتعديل ،ويوجد َلبن سَبأ ذكٌر يف كتب ا رح

ا ب اإلخَباري - وكان الكلبُّ   بن من أصاااااحاب عَبد هللا ،ساااااَبني امل  - حممد بن الساااااَّ
نيا ق ،إنَّ علي امل ال ميت :من أولنك ال ذين يقولون ،سااااااااااااااَبأ َبل قيا  وإنَّه راجٌع إىل الدُّ

اعة ... وإن رأوا سااااااااااااااحابةمل  كما أنَّ كتب   ،... (5)أمري املؤمنني فيها :الواق ،السااااااااااااااَّ
َبنيَّةاب هي ااألنساااااا ومنها على  ،( إىل عَبد هللا بن سااااااَبأألخرى  ؤكِ د نسااااااَبة ) السااااااَّ

) األنساب للسَّمعانِ  ( سَبيل املثال كتاب
وعرَّف ابن  ،(7)هااااا 562املتو  عا   (6)

عَبد هللا بن ساَبأ ال ذي  نساب إليه  :هاااااااااااااااا ابن ساَبأ بقوله 571عسااكر املتو  عا  
َبنيَّة َي مل   ،أصله من اليمن ،فضةوهم الُغالِ من الرَّا ،السَّ  (8)هر اإلسال وأظ ،كان يهَو

. 
                                                           

 ( .1/290تحقيق مواقف الصَّحابة ) (1)

 
 ( .28/483مجموع الفتاوى ) (2)
 ( .2/426هبي )ميزان االعتدال للذَّ  (3)
 ( .389 - 3/290لسان الميزان ) (4)
 ( .2/253المجروحين ) (5)
 ( .4/1316هـ . وتذكرة الحفَّاظ )562عبد الكريم بن محمد السَّمعاني ، توفي عام  (6)
 ( .7/24األنساب ) (7)
 ( .329 - 9/328تاريخ دمشق ) (8)
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يد ألخَبار عَبد هللا بن سااَبأ ؛ إذ أوَر  وال يكن سااي  بن عمر هو املصاادر الَو
و ؤكِ د  ،َبأابن ساااااااا وهي  ثَبت ،ابن عساااااااااكر يف اترخيه رواَي   ال يكن سااااااااي  فيها

أصل الرَّفض  أنَّ  :هاااااااااا 728ويذكر شيخ اإلسال  ابن  يميَّة املتو  سنة  ،(1)أخَباره
عا وقد أظهر الغ ،فإنَّه ابتداُع ابن سااااااااَبأ الز ِندي  ،من املنافقني الزَّانَقة لوَّ يف علي   َو

ََّعى العصمة له ،عليهاوالنَّص  ،إلمامته  . (2)وا

اطبُّ  َبنيَّة من الَبدع  790املتو َّ عا   ،(3)ويشاااااري الشاااااَّ هاااااااااااااااااااا إىل أن بدعة الساااااَّ
تل  عن ًريها وهي بدعٌة َّت -  عاىل هللا - َ إله مع هللااَلعتقاَيَّة املتعلِ قة بوجو 

 . (4)من املقاَل 

َمن علي    845ويف خط؛ املقريزي املتو  عا   هااااااا أنَّ عَبد هللا بن سَبأ قا  يف 
 . (5)والتَّناسخ ،والرَّجعة ،حمداثمل القول ابلوصيَّة

يعيَّة ال يت ذكر  ابن ساااااَبأ ن حممَّد بن يُّ عى الكشاااااِ  فقد رو  :وأمَّا املصااااااَر الشاااااِ 
وحممَّد بن  ،َدَّثين يعقوب بن يزيد :قال ،َدَّثين سااااااااعد بن عَبد هللا :، قالقولوي
 ،انعن أابن بن عثم ،ََي ِ عن فضااااااااااااالة بن أيوب األ ،عن عليِ  بن مهزَير ،عيمن
ََّعى ،لعن هللا عَبد هللا بن سااَبأ :: مسعت أاب عَبد هللا يقولقال الرُّبوبية يف أمري  إنَّه ا
وكان وهللا أمرُي املؤمنني عَبدامل طا عامل . الويل ملن كذب علينا ! وإنَّ قومامل  ،مننياملؤ 

ند والرِ وا (6)أنهساااااااااانا نربأ إىل هللا منهميقولون فينا ما َل نقول يف  ية من َيث السااااااااااَّ

                                                           
 ( .1/298تحقيق مواقف الصَّحابة ) (1)
 ( .4/435) مجموع فتاوى (2)
 هـ .790إبراهيم بن موسى ، محمد الغرناطي ، توفي عام  (3)
 ( .2/197االعتصام ) (4)
 ( .357 - 2/256المواعظ واالعتبار ) (5)
 ( .1/324رجال الكشي ) (6)
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 .(1)صحيحةٌ 

 ،رولكن موصااااوَلمل بسااااند  اخ ،ويف كتاب ) اخلصااااال ( أوَر القمِ ي اخلرب نهسااااه
اَق  ،ضاااااااا  ا نَّا وأمَّا صااااااااَب رو  فقد ذكر ابن ساااااااَبأ عنده على لساااااااان الصاااااااَّ

امه ابلكذب  ،وإذاعة األساااااااااااااارار ،والتَّزوير ،املصاااااااااااااادوق ال ذي لعن ابن سااااااااااااااَبأ َلهتِ 
 . (2)والتأويل

ِ يف كتابه جمموعة من النُّصااوص ال يت  زخر هبا   وقد ذكر الدُّكتور سااليمان العَو
يعة هتم عن عَبد هللا بن س ،كتب الشِ  اث   مسجَّلة فهي أشَبه ما  كون بو  ،َبأومروَيَّ

يعة حبجَّة قلَّ  ، دين من َاول إنكار ابن سااَبأ  ،ةأو التَّشااكيك فيه من متأخِ ري الشااِ 
 . (3)املصاَر ال يت َكت أخَباره أو ضع 

نيَّة يعيَّة  ،إنَّ شخصية ابن سَبأ َقيقٌة اترخييٌَّة َل لَبٍ فيها يف املصاَر السُّ والشِ 
واءواملتأ ،املتقدِ مة :  أمثالنيوهي كذلك أيضاااامل عند ًالَبية املساااتشااارق ،خِر على الساااَّ

َن ورينولد  ،(7)وجولد  سااااااهري ،(6)فيداوليهي َيال ،(5)وفان فولن ،(4)يوليوُ فلهاو
وايت رونلدسن(8)ننكلس رََّ أو جم ،... على َني يَبقى ابن سَبأ حملَّ شك    (9)، َو

وفريد  ،(10)وبرانَر لويٍ ،كيتان  :لخرافة  عند فنة قليلة  من املساااااااااااتشااااااااااارقني ؛ أمثا

                                                           
 ( .30عبد هللا بن سبأ الحقيقة المجهول ، لمحمد علي المعل ِّم ، ص) (1)
 .( 62عبد هللا بن سبأ ، العودة ، ص) (2)
 المصدر السَّابق نفسه . (3)
يعة ، يوليوس فلها وزن ، ص) (4)  ( .170الخوارج والش ِّ
يعة ، واإلسرائيليات ، ص) (5) يادة العربيَّة ، والش ِّ  ( فان فولتن .80الس ِّ
 ( .1/312تحقيق مواقف الصَّحابة ) (6)
 ( .229العقيدة ، والشَّريعة اإلسالميَّة ، جولد تسهير ، ص) (7)
 ( .235يخ العرب األدبي في الجاهليَّة ، وصدر اإلسالم ، ص)تار (8)
يعة ، ص) (9)  ( .58عقيدة الش ِّ
 ( .86أصول اإلسماعيليَّة ، ص) (10)
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 علمامل أبنَّنا َل نعتدُّ هبم يف أَداث اترخينا . (1)لندر املتأرجْ

ِر ،سااواءٌ القدمية ،ومن اسااتقرأ املصاااَر نَّة ،واملتأخِ  يع ،عند السااُّ يتأكَّد له  ،ةوالشااِ 
امل َقيقي امل  و هيض فيه كتب  ، ؤكِ ده الرِ واَي  التَّارخييَّة ،أبنَّ وجَو ابن سَبأ كان وجَو

ساار على و  ،واللُّغة ،واألَب ،واألنسااب ،والر ِجال ،وذكر ه كتب احلديث ،العقا د
حَدثني

ُ
ل من شااااااااااااااكَّك يف أنَّ أو  :ويَبدو ،هذا النَّه  كثرٌي من ا قِ قني والَباَثني امل

يعة ا  ،وجَو ابن سااَبأ بعض املسااتشاارقني  ،دثنيمثَّ َعَّم هذا الطرح الغالَبية من الشااِ 
ه الَبتَّة بل ب وبَر من الَباَثني العرب املعاصااااااااارين َمْن أُعجِ  ،وأنكر بعضاااااااااهم وجَو

حدثني ،ابراء املساااااتشااااارقني
ُ
يعة امل ؤَلء مجيعامل ليٍ ولكنَّ ه ،ومن أتثَّر بكتااب  الشاااااِ 

كَّ ذا ه ،هلم ما يدعمون به شاااكَّهم  ،َ الظُّنونرَّ واَلساااتناَ إىل جم ،وإنكارهم إَل الشاااَّ
نيَّةومن  ،(2)والهرضاايا  ع يف معرفة املراجع واملصاااَر السااُّ سااتشااراقيَّة واَل ،أراَ التوسااُّ
يعيَّة الهتنة للدُّكتور  حتقي  مواق  الصحابة يف :فلرياجع ،ال يت ذكر  ابن سَبأ ،والشِ 

 ،وأثره يف أَداث الهتنة يف صاااااااااااادر اإلسااااااااااااال  ،وعَبد هللا بن سااااااااااااَبأ ،حممد أحمزون
. ِ  للدكتور سليمان بن َمد العَو

 :عبد هللا بن سبأ يف حتريك الفتنة ـ دور2

نوا  األخرِي من خالفة عثمان رضااااااااي هللا عنه بد  يف األف  مسا   يف السااااااااَّ
وأخذ بعض  ،اَلضااااااااطراب يف اجملتمع اإلسااااااااالميِ  نتيجة عوامل التَّغيري ال يت ذكرانها

 ،ابإلساااااااااااال  ومتظاهرين ،اليهَو يتحيَّنون فرصاااااااااااة الظهور مساااااااااااتغلِ ني عوامل الهتنة
اء :ومن هؤَلء ،مال التَّقيَّةواستع وإذا كان ابن  ،عَبد هللا بن سَبأ امللقَّب اببن السََّو

                                                           
 ( .1/312تحقيق مواقف الصَّحابة ) (1)
ياس (2)  ة( .مثال سعيد األفغاني في كتابه )عائشة والس ِّ
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ه يف  يف  ضااااااااااااااخيم َور سااااااااااااااَبأ َل جيَو التَّهويل من شااااااااااااااأنه كما فعل بعض املغالني
ه يف أو اَلساااااااتهانة ابلدَّور ال ذي لعَب ،فإنَّه كذلك َل جيَو التَّشاااااااكيك فيه ،(1)الهتنة

َها ،واملهاكعامل  من ع  ،أَداث الهتنة أجواءمل  هناك وأخطرها ؛ إذ إنَّ  ،على أنَّه أبر
د  له َبأ اراءٌ  ،، وعوامل أخرى سااااااااااااااااعد هللهتنة مهَّ  ،وًاية ما جاء به ابن ساااااااااااااا
ََّعاها يَّته احلاقد ،واخرتعها من قَبل نهسااااه ،ومعتقداٌ  ا وجعل  ،ِوافتعلها من يهَو

ُُّ  ،يروِ جها لغاية  ينشااااادها ر   يساااااتهدفه ؛ وهو الدَّ المي بغية يف اجملتمع اإلساااااًو
د ه قاق بني أفراَه ،وإذكاء انر الهتنة ،النَّيل من َو ُر بذور الشااااااِ  فكان ذلك  ،ًو

ََّ  إىل قتل أمري املؤمنني عثمان رضااي هللا عنه و هرُّق  ألمَّة امن مجلة العوامل ال يت أ
ا مَباَىء وبو عليه ،، وخالصااة ما جاء به أن أ ى دقدِ ما   صاااَقة  ، وأَزاابمل شاايعامل 

ذَّج  وقد ساالك يف ،وأصااحاب األهواء من النَّاُ ،والغالِ ،فاساادمل راجت لدى السااُّ
فطرق ابب  ،ََّتَّ اجتمعوا عليه ،ذلك مسااااااااااااااالك ملتويةمل لَبٍَّ فيها على َمْن َوله

َعمه الهاسااااااد  ،رجعَلَعجٌب ُمَّن يزعم أنَّ عيسااااااى ي :َيث قال ،القران بتأوُّله على 
دامل ير  ََُّك ِإنَّ الَِّذي فَاَرَ  َعَلْيَك اْلقُ ﴿ :وقد قال  عاىل ،جعويكذِ ب أبن حممَّ ْرَُن َلَرُ

  َ كما ساالك طري    ،(2)د أَ ُّ ابلرُّجوع من عيسااىفمحمَّ  [ 85]القصص:   ِإىَل َمَعا
َِ عاء إثَبا  الوصاااايَّة لعلي   رضااااي هللا عنه بقوله إنَّه كان أل   :القياُ الهاسااااد من ا

وعلي   ،ام األنَبياءحممَّد خ :مثَّ قال ،وكان علي  وصاايَّ حممَّد    ،ولكل   نب   وصااي   ،نب   
 . (3) األوصياءخام

ينما اسااااااااااااتقرَّ األمر يف نهوُ أ َباعه انتقل إىل هدفه املرسااااااااااااو ، وهو خروج  َو

                                                           
 ( .1/327تحقيق مواقف الصَّحابة ) (1)
 ( .5/347بري )تاريخ الطَّ  (2)
 المصدر السَّابق نفسه . (3)
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ض صااااااااااااااَف ذلك هوىمل يف نهوُ بعالنَّاُ على اخلليهة عثمان رضاااااااااااااي هللا عنه ف
ْز وصااااااااااااايَّة رساااااااااااااول هللا، َيث قال هلم: من أظلم ُمَّن الالقو  على  ووثب )ملسو هيلع هللا ىلص( جيُِ

أخذها  إنَّ عثمان :و ناول أمر األمَّة ! مثَّ قال هلم بعد ذلك )ملسو هيلع هللا ىلص(وصاايِ  رسااول هللا
وابدؤوا  ،فحر ِكوه ،فاهنضاااااااوا يف هذا األمر )ملسو هيلع هللا ىلص(وهذا وصااااااايُّ رساااااااول هللا ،بغري َ    

تميلوا ؛  ساااااااااااااا والنَّهي عن املنكر ،وأظهروا األمر ابملعروف ،ابلطَّعن على أمرا كم
 وبثِ  َعا ه . ،(1)واَعوهم إىل هذا األمر ،ُالنَّا

عوا يف السااااارِ  إىل ما عل ،وكا َبوه ،وكا ب من كان اساااااتهساااااد يف األمصاااااار يه َو
صااااااااااااار وجعلوا يكتَبون إىل األم ،والنَّهي عن املنكر ،وأظهروا األمر ابملعروف ،رأيهم

يكتب أهل كلِ  و  ،ثل ذلكويكا َبهم إخواهنم د ،بكتب  يضااااااااعوهنا يف عيوب وَلهتم
ء يف وهؤَل ،فيقرأه أولنك يف أمصاااااااارهم ،مصااااااار  منهم إىل مصااااااار  اخر دا يصااااااانعون

 ما وهم يريدون ًري ،وأوسااااااااعوا األر  إذاعةمل  ،أمصااااااااارهم ََّتَّ  ناولوا بذلك املدينة
تلي به إانَّ لهي عافية ُمَّا اب :فيقول أهل مصاااااااااار ،ويساااااااااارُّون ًري ما يَبدون ،يظهرون
م جاءهم ذلك عن مجيع األمصاااااااااااااااار إَل ،هؤَلء ي إانَّ له :فقالوا ،أهل املدينة فإهنَّ

 . (2)عافية ُمَّا فيه النَّاُ

يف  فهو أراَ أن يوقع ،ويظهر من هذا النَّصِ  األسااااااااااالوب ال ذي  َبعه ابن ساااااااااااَبأ
حابة  ،هوعلي   ،َيث جعل أَدمها مهضاااااو  احل  ِ  ،أعني النَّاُ بني اثنني من الصاااااَّ

ة  - مثَّ َاول بعد ذلك أن حير ِك النَّاُ ،وهو عثمان ،تصااااااَبامل وجعل الثَّان مغ خاصااااااَّ
جعل هؤَلء ف ،والنَّهي عن املنكر ،على أمرا هم ابسااااام األمر ابملعروف - يف الكوفة

                                                           
 ( .5/348المصدر السَّابق نفسه ) (1)
 المصدر السَّابق نفسه . (2)



481 
 

راب علمامل أبنَّه ركَّز يف َملته هذه على األع ،يثورون ألصاااااااااااااغر احلواَث على وَلهتم
مل مال مةمل لتنهيذ خ ََّ طري   فالقرَّاء منهم اسااااااااااااااتهواهم عن ،طَّتهال ذين وجد فيهم ما

وأصااااااااااااااحااااب املطاااامع منهم هيَّ  أنهسااااااااااااااهم  ،والنَّهي عن املنكر ،األمر ابملعروف
األموال من  وإًداق ،مثل حتيُّزه ألقاربه ،ابإلشااااااااعا  املغرضاااااااة املهرتاِ على عثمان

 ،همإىل ًري ذلك من التُّ  ،وأنَّه َمى احلمى لنهسااااااااااااااه ،بيت مال املساااااااااااااالمني عليهم
اء ضدَّ عثمان رضي هللا عنه  إنَّه أخذ حيضُّ مثَّ  ،واملطاعن ال يت َرَّك هبا نهوُ الغًو

 .مصارعة  عن مصرهم إىل بقيَّة األأ َباعه على إرسال الكتب أبخَبار  سيِ نة  مهج

وء ما َل م أنَّ احلال :وهكذا يتخيَّل النَّاُ يف مجيع األمصاااااااار زيد بلغ من الساااااااُّ
َبنيَّة ؛ ألنَّ  صاادي  ذلك من النَّاُ يهيد، واملسااتهيد من هعليه هم ذه احلال هم السااَّ

ة َاخل اجملتمع اإلسالمي ِ يف إشعال شراِر الهتن
هذا وقد شعر عثمان رضي هللا  ،(1)

ى وهللا :فقال ،وأنَّ األمَّة  خض بشااار    ،عنه أبن شاااينامل ما حياك يف األمصاااار  إن َر
 ! (2)حير ِكها الو  ،فطوَّب لعثمان إن ما  ،الهتنة لدا رٌِ 

َملته  وهناك أخذ ينظِ م ،على أنَّ املكان ال ذي ر ع فيه ابن ساااااَبأ هو يف مصااااار
ه إىل املدينة إلاثِر الهتن ،ضاااااااااااااادَّ عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه ة وحيثُّ النَّاُ على التوجُّ

يقصااااد  ،ى وصاااايِ  رسااااول هللاووثب عل ،أنَّ عثمان أخذ اخلالفة بغري َ     :بدعوى
حابة ََّتَّ إذا أ ى وقد ًشااااااااااااااَّ  ،(3)عليًّا ا وَر  من كَبار الصااااااااااااااَّ ََّعى أهنَّ هم بكتب  ا

حابة ال جيدوا منهم  شاااااااااجيعامل  َيث  ،هؤَلء األعراب املدينة املنوَِّر واجتمعوا ابلصاااااااااَّ
ووجدوا عثمان  ،(4) ؤلِ ب النَّاُ على عثمان  ربَّؤوا ُمَّا نساااااااااااااب إليهم من رساااااااااااااا ل

                                                           
 ( .1/330( . وتحقيق مواقف الصَّحابة )68الدَّولة األمويَّة ، يوسف العش ، ص) (1)
 ( .5/350تاريخ الطَّبري ) (2)
 ( .5/348لطَّبري )( . وتاريخ ا1/330تحقيق مواقف الصَّحابة ) (3)
 ( .5/365( . وتاريخ الطَّبري )1/330تحقيق مواقف الصَّحابة ) (4)
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رامل للحقوق ر هلم  ،ورََّ عليهم افرتاءهم ،ليهبل وانظرهم فيما نسااااااااااااااَبوا إ ،مقدِ  وفسااااااااااااااَّ
لَّه لع :يََّتَّ قال أَد هؤَلء األعراب وهو مالك األشاااااااااارت النَّخع ،صاااااااااادق أعماله

وابذر  ،: أنَّ عَبد هللا بن ساااااَبأ املهيِ   للهتنة دصااااارويعترب الذَّهب ،(1)وبكم ،ُمكر به
قاق والنِ قمة على الوَلِ مثَّ  وال يكن ابن  ،(2)فيها - عثمان - على اإلما بذور الشااِ 

ده ا كان عمله ضااااامن شاااااَبكة من املتامرينساااااَبأ َو وأخطَبوطامل من أسااااااليب  ،، وإمنَّ
نيد األعراب ،واملكر ،واَلَتيال ،اخلداع ريهم ،والقرَّاء ،َو أنَّ  :كثري  ويروي ابن ،ًو

وإذاعته  ،، وذهابه إىل مصرظهور ابن سَبأ من أسَباب أتلُّب األَزاب على عثمان
 . (3)ل مصربه بشٌر كثرٌي من أه فافتن ،ُ كالمامل اخرتعه من عند نهسهبني النَّا

إنَّ املشااااااااااهري من املؤر ِخني والعلماء من سااااااااال  األمَّة وخلهها يتَّهقون على أنَّ 
سااالمني عن وخط؛  ساااَبنيَّة  ليلهت امل ،وأفكار   ،ابن ساااَبأ ظهر بني املسااالمني بعقا د

ااا ،واخلالف ،ةويوقع بينهم الهرقااا ،وطااااعاااة إماااامهم ،َينهم اء فااااجتمع إلياااه من ًًو
َبنيَّة املعروفة ال يت كانت عامالمل من عوامل الهتنة  النَّاُ ما  كوَّنت به الطَّا هة السااااااااااااااَّ
املنتهية دقتل أمري املؤمنني عثمان بن عهَّان رضاااااي هللا عنه وال ذي يظهر من خط؛ 

ا كانت أكثر  نظيمامل ؛ إذ كانت ابرعةمل يف  و  َبنيَّة أهنَّ ونشاااااااااااااار  ،هاجيه َعايتالسااااااااااااااَّ
عاية اء والرُّعاع من النَّاُ ،أفكارها؛ َلمتالكها انصااااااااااااااية الدِ  كما    ،والتَّأثري بني الغًو

مساااتغلةمل  ،رأ  مصااا ،أ  الكوفة ،كانت نشااايطةمل يف  كوين فروع  هلا ساااواٌء يف الَبصاااِر
نةمل من إاثِر مكامن التَّذمُّر عند األعراب ،العصااااَبية القَبليَّة  ،واملوايل ،لعَبيدوا ،ومتمكِ 

 . (4)ودا يريدون ،ة يف َياهتمعارفةمل ابملواضع احلسَّاس

      

                                                           
 ( .1/331تحقيق مواقف الصَّحابة ) (1)
 ( .1/338المصدر السَّابق نفسه ) (2)
 ( .168،  7/167البداية والنهاية ) (3)
 ( .339تحقيق مواقف الصَّحابة في الفتنة ، ص) (4)



483 
 

 تل عثمان بن عفَّان رضي هللا عنهمق:  الفصل السَّابع

 اشتعال الفتنة:  املبحث األوَّل

َاَة الوليد بن عقَبة عن وَلية الكوفة    ،جنْ املو ورون احلاقدون الكاذبون يف إ
وعندما  ،د بن العاص واليامل جديدامل على الكوفةوعنيَّ عثمان رضااااااااااي هللا عنه سااااااااااعي
وهللا لقد  :قال ،وأثو عليه ،وبعدما َمد هللا ،وصاااااال سااااااِعيد إىل وَليته صااااااعد املنرب

امل من التَّنهيذ ،وإن ِ لكارهٌ  ،بعثت إليكم أَل  ،ولكينِ  عندما أمرن عثمان ؛ ال أجد بد 
 ، أو  غلَبينهاََّتَّ أقمع ،وجهها  ألضربنَّ ووهللا ،وإنَّ الهتنة قد أطلعت رأسها فيكم

 . (1)وإن ِ را ٌد نهسي اليو 

ك  عمُّ  وأَر  ،وعرف  وجُّها  النَّاُ فيها ،واطَّلع سااااااااااعيد على أَوال الكوفة
اء اإلسال  يف وأعد ،واحلاقدين ،واملو ورين ،وُضلوع جمموعة  من اخلوارج ،الهن فيها

اءو  ،وسااااااااايطِر الرُّعاع ،والهتنة ،والكيد ،التامر  ،(2)يهاواألعراب على الرَّأي ف ،الغًو
 ،وكتب سعيد رسالةمل إىل أمري املؤمنني عثمان خيربه فيها ابألوضاع املرتَِ ية يف الكوفة

 ،وقد ًلب فيها أهل الشَّرف ،إنَّ أهل الكوفااااااة قد اضطرب أمرهاااااام :وُمَّا قال فيها
ابقة فت ،واملقدمة ،والسااااَّ ََّت  ،وأعراب حلََتْ  ،والغالب على  لك الَبالَ رواَف َر

 ،وبالء .. ! فرََّ عليه عثمان رضاااااي هللا عنه برساااااالة   ،ما ينظر فيها إىل ذي شااااارف  
َب  ،طلب منه فيها إعاَِ  ر يب أوضاااااااااااع أهلها  ،و صاااااااااانيههم على أساااااااااااُ السااااااااااَّ

دق ،و قدمي أهل العلم ،وا هاَ  :يهاوُمَّا قال له ف ،وا هاَ على ًريهم ،والصاااااااااااااااِ 
                                                           

 ( .5/380تاريخ الطَّبري ) (1)
اشدون ، للخالدي ، ص) (2)  ( .122الخلفاء الرَّ
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ابقة  ل أهل السااااااَّ واجعل ال ذين  ،ُمَّن فتْ هللا على أيديهم  لك الَبالَ ،والِقْدمةفضااااااِ 
ابقني اجملاهدين إَل أن يكون  ،نزلوا الَبالَ بعد فتحها من األعراب  َبعامل ألولنك السااَّ

ابقون  ثاقلوا عن ا هاَ  عدهم ! واَهظوقا  به َمْن ب ،بهو ركوا القيا   ،واحل  ِ  ،السااَّ
َطهم ابحل  ِ وأع ،لكلِ  إنسااان  منهم منزلته ُ يتحقَّ  ة ابلنَّافإنَّ املعرف ،طهم مجيعامل ِقسااْ

وأخرب  ،وقا  سااااااااااااعيد بتنهيذ  وجيها  عثمان رضااااااااااااي هللا عنه ،(1)هبا العدل بينهم
فة، ومجع عثمان أهل احللِ  والعقد يف املدينة، وأبلغهم أبوضاع الكو  ،اخلليهة دا فعل

َبت دا أصااااااااا :فقالوا ،اجهتهاو ورساااااااااوخ الهتنة فيها، وإجراءا  ساااااااااعيد بن العاص مل
طمعهم فيما وَل   ،، وَل  قدِ مهم على النَّاُ، وَل  سااااع  أهل الهتنة بشاااايء  فعلت

فإنَّه إذا  وىلَّ األمور من ليٍ أهالمل هلا ؛ ال يقم هبا، بل يهساااااادها.  ،ليسااااااوا له أبهل  
ا ملواجهتها، و فقال عثمان هلم: َي أهل املدينة! إنَّ النَّاُ قد حترَّكوا للهتنة، فاسااااااااتعدُّ 

، وسوف أخربكم أبخَبارها، وأ  .(2)نقلها لكم أوََّلمل أبوَّل  واستمسكوا ابحل ِ 

 :أتذِّّي أصحاب األهواء من اإلصالح :أولا 

ابقة ،أتذَّى الرُّعاع  ،وا هاَ ،وأجالف األعراب من  قدمي أصااااااااااااااحاب الساااااااااااااااَّ
عيَبون على وصااااااروا ي ،واَلساااااتشااااااِر ،والتَّقوى يف اجملالٍ والر ِئساااااة ،والعلم ،والَبالء

 ،وإقصاءمل هلم ،وجهومل  ،ويعتربونه  ييزامل  ،واستشارهتم َوهنم ،الوَلِ  قدمي هؤَلء عليهم
رسااااااااااوا فيهم ُكره اخلل ،واسااااااااااتغلَّ احلاقدون املو ورون هذا األمر يف نهوسااااااااااهم  ،يهةًو

 اُ.ونشر اإلشاعا  ضدَّه بني النَّ  ،ورفض أعمال الوايل سعيد بن العاص ،والدَّولة
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اُ يف الكوفاااة كال  املو ورين اخلاااارجنيو  ُة الناااَّ َلء فسااااااااااااااكااات هؤ  ،رفض عااااماااَّ
، اهروهنا ؛ لرفض معظم املساااااااالمني هلوَل يظ ،وصاااااااااروا خُيهون شااااااااَبهاهتم ،احلاقدون

رُّون هبا إىل من يؤيِ دهم من األعراب عاقَبني أو امل ،أو الغوًاء ،ولكنَّهم كانوا ُيسااااااااااااااِ
اهتم يتامرون وكان أعداء اإلسااااااااااااااال  امل ،(1)املغرَّرين و ورون على  عدَُّ اَاهاهتم ونًز

 ،وَلِوال ،وينشاااااارون اإلشاااااااعا  الكاذبة ضاااااادَّ اخلليهة ،واملساااااالمني ،على اإلسااااااال 
ويزيدون  ،ويسااااااتثمرون األخطاء ال يت  صاااااادر عن بعضااااااهم يف هتيي  العامَّة ضاااااادهم

 ،هوضااىلوهم يهدفون من ذلك إىل نشاار ا ،عليها الكثري من اَلفرتاءا  والتَّزويرا 
قدهم على اإلسااااال ،وذلك لتغذية ًيظهم ،و عمي  الهرقة بني املساااالمني   ال ذي َو
 ،ال ذي َطَّم َوهلم ،وهدِ  نظا  احلكم اإلساااااااااااااالمي ِ  ،قضاااااااااااااى على أََيهنم الَباطلة

وقضااااااااااااااى على جيوشااااااااااااااهم . وجنااَّد هؤَلء األعااداء لتحقي  أهاادافهم املو ورين من 
ذَّج ،الرُّعاااع ََّهبموالت ،والَُبلهاااء ،والسااااااااااااااااُّ أو  ،دَّهمأو َاا ، َّ َوهلم احلاااقاادون ُمَّن أ

جعلوا  ،ونظَّم هؤَلء األعداء ) مجعيَّة ساااااار ِيَّة ( خَبيثةمل  ،أو أَد وَل ه ،عزَّرهم اخلليهة
يم وجعلوا هلم أ َباعامل يف املدن الكَبرِي ؟ واألقال ،أعضاااءها هؤَلء ال ذي اسااتجابوا هلم

وكانت أهم فروع مجعيتهم اخلَبيثة  ،(2)ة بينهما ِ صاااَل  ساار ِيَّ  وكوَّنوا شااَبكة ،العديدِ
 . (3)والشَّا  ،دينة املنوَِّروهلم بعض العناصر يف امل ،ومصر ،والَبصِر ،الكوفة :يف

 :عبد هللا بن سبأ اليهودي على رأس العصابة :اثنياا 

ريَّة اخلَبيثة املنتشاااااااارين يف ب الَ أوصااااااااى ابن سااااااااَبأ أ َباعه اجملرمني يف مجعيَّته السااااااااِ 
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، أمرا كم وابدؤوا ابلطَّعن على ،فحر ِكوه ،اهنضوا يف هذا األمر :فقال هلم ،منياملسل
ذين يعيِ نهم اخلليهاااااااة  ،ملنكروالنَّهي عن ا ،وأظهروا األمر ابملعروف ،ووَل كم الااااااا 

وبثَّ عَبد هللا بن سَبأ َعا ه يف  ،(1)واَعوهم إىل هذا األمر ،ملتستميلوا النَّاُ إليك
وحترَّك  ،َبوهوكا  ،وضمَّهم إليه ،ال ذين أفسدهم يف األمصار وكا ب أ َباعه ،األمصار

رِ  إىل ما هم عليه من اخل ،أ َباعه يف الَبلدان بدعوهتم عوا مؤيِ ديهم يف السااااااااااااااِ  روج َو
اهر وكاااانوا يف الظااا ،والعمااال على عزل عثماااان عن اخلالفاااة ،واخلليهاااة ،على الوَلِ

 ،ساااااااااتاااااااااااااااااااااااميلوهموي ،ؤث ِروا يف النَّاُلي ،والنَّهي عن املنكر ،ُيظهرون األمر ابملعروف
 واَلفرتاءا  عن عيوب ،وصاااااااااااااااار أ َباع ابن سااااااااااااااَبأ يؤل ِهون األكاذيب ،وخيدعوهم
وصار  ،وينشروهنا يف كتب  يرسلها بعضهم إىل بعض يف األمصار ،ووَلهتم ،أمرا هم

فيقرأ أهل   ،أهل كلِ  مصاار منهم يكتَبون كتَبامل هبذه األكاذيب إىل أهل مصاار اخرين
 فيسااااااااااااااامع النَّاُ عندهم عن ،ر  لك الكتاااااااااااااااب املزوَِّر على النَّاُ عندهمكلِ  مص
بُتلي به ُما ا ،إانَّ لهي عافية   :فيقولون ،وأخطااااااااااااااااااااااااااااااء الوايل يف ذلك الَبلد ،عيوب

قون ما يساااااامعون ! و  ،املساااااالمون يف ذلك الَبلد َبنيُّونويصاااااادِ  يف  بذلك أفسااااااد السااااااَّ
َعزعوا أخوَّهتم ،ومزَّقوا كلمتهم ،، وأفسااااااادوا املسااااااالمنياألر  دهتم ،و وهيَّجوا  ،وَو

وكانوا  ،ونشاااااروا اَلفرتاءا  ضااااادَّ اخلليهة عثمان نهساااااه ،واألمراء ،النَّاُ على الوَلِ
واملدروسااة دهارِ  يريدون ًري ما يظهرون، وُيساااااااااااااااااارُّون ًري ما  ،هبذه ا را م املنظَّمة

 . (2)القضاء على َولة اإلسال و  ،يعلنون، ويهادفون إىل عزل عثمان

ا  ليهساااد بعض أهلها لكنَّه ال ينجْ يف و  ،ويؤث ِر فيهم ، وجَّه ابن ساااَبأ إىل الشاااَّ
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يطان ِ  خل الَبصااااِر ؛  ،(1)وية رضااااي هللا عنه ابملرصاااااَفقد كان له معا ،هدفه الشااااَّ َو
وايل الَبصااااااااااااااِر  وكان ،أو الرُّعاع الَبُاَلهاء ،أو احلاقدين ،ليجنِ د األ َباع له من املارقني

َمامل عاََلمل صاااحلامل  ،امر بن كريزعَبد هللا بن ع  ،َبصااِروملَّا وصاال ابن سااَبأ ال ،وكان َا
 .(2)هو َكيم بن جَبلة ،فا كامل  نزل عند رجل خَبيث  من أهلها كان لص امل 

ٌَل على َكيم بن جَبلاااة :وبلغ عَباااد هللا بن عاااامر وكاااان  ،أنَّ رجالمل ًريَباااامل ان
امل  كان   ،إىل الَبصااااااااِر وعندما كانت  عَو جيوش ا هاَ ،َكيم بن جَبلة رجالمل لصاااااااا 

 ،ل الذمَّةويُِغرْيُ على أر  أه ،ليسااعى يف أر  فاُر فساااَامل  ،َكيم يتخلَّ  عنها
مَّة ،وأيخذ منها ما يشاااااااااااااااء ،ويعتدي على أر  املساااااااااااااالمني  ،فشااااااااااااااكاه أهل الذِ 

ََبٍ ا :وقااال لااه ،فكتااب عثمااان إىل عَبااد هللا بن عااامر ،واملساااااااااااااالمون إىل عثمااان
فحَبسه ابن  ،رتكه خيرج منها ََّتَّ أتنٍ منه ُرشدامل وَل   ،َكيم بن جَبلة يف الَبصِر

 ابن جَبلة وبينما كان اللِ صُّ  ،وكان َل يسااااااتطيع أن خيرج من الَبصااااااِر ،عامر يف بيته
يُّ عَبد هللا بن سَبأ واستغلَّ ابن سَبأ  ،حتت اإلقامة ا ربيَّة يف بيته ؛ نزل عليه اليهَو

قده ،واحنرافه ،ابن جَبلة(3)َعاِر َبلة هو وصاااااار ابن ج ،ده لصااااااحلهفجنَّ  ،ولؤمه ،َو
، رفني  َلبن ساااااَبأ أمثاله من املنحوصاااااار ابن جَبلة يقد ِ  ،رجُل ابن ساااااَبأ يف الَبصاااااِر

ريَّة . وملَّا علم وجينِ دهم  معيته ا ،فيغُر ابن سَبأ يف نهوسهم أفكاره ،واملو ورين لسِ 
ن ل مأان رج :ما أنت ؟ قال ابن سااااااَبأ :وقال له ،ابن عامر اببن سااااااَبأ ؛ اسااااااتدعاه

ب يف اإلسال  ،أهل الكتاب ب يف جوارك ،فأسلم ،ًر  فأقا  عندك . ،وًر

بن أخرجه ا ،ما هذا الكال  ال ذي يَبلغين عنك ؟ ! اخرج عينِ   :قال ابن عامر
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وجعل  ،وأ َباعامل له ،بعد أن  رك فيها رجاَلمل  ،فغاَرها ابن ساااااااااَبأ ،عامر من الَبصاااااااااِر
ي ِ  َبنيِ  اليهَو وجد فيها رجاَلمل من ف ،ابن سَبأ إىل الكوفة ذهب ،فيها فرعامل حلزبه السَّ

زبه ،جاهزين َلسااااااااااااتقَباله ،املنحرفني ه سااااااااااااعيد بن وملَّا علم ب ،فجنَّدهم  ماعته َو
َش فيها ،فأقا  فيها ،فتوجَّه إىل مصااااااااار ،العاص أخرجه من الكوفة  ،واب  ،وعشاااااااااَّ

 ،اقدينومن احل ،واساااااااااتمال أانساااااااااامل هناك من الرُّعاع والَبلهاء ،وأفساااااااااد ،وفرَّخ فيها
ر ِيَّ  ،واملذنَبني ،ومن العصااااااِ ،واملو ورين ة بني وكان ابن ساااااَبأ ير ِ ب اَل صااااااَل  الساااااِ 

ك رجاله بني هذه ويتحرَّ  ،والكوفة ،والَبصااااِر ،وبني أ َباعه يف املدينة ،مقر ِه يف مصاااار
ؤوا َيث بد ،واسااااتمرَّ  جهَو ابن سااااَبأ وأعوانه َوايل سااااتِ  ساااانوا    ،(1)الَبلدان

ي اخلليهة  وجنحوا يف اخر سااانة مخٍ وثالثني يف قتل ،طانيَّة سااانة ثالثنيأعماهلم الشاااَّ
َبنيُّون ( أن وقرََّر ) السااَّ  ،واسااتمرَّ إفساااَهم طيلة خالفة علي   رضااي هللا عنه ،عثمان
 . (2)ون بداية الهتنة يف الكوفة ك

 :أهل الفتنة يفسدون يف جملس سعيد بن العاص :اثلثاا 

 ،الثني جلٍ سااااعيد بن العاص يف جملسااااه العا يف يو  من أَي  ساااانة ثالث وث
وله عامَّة النَّاُ ساالََّل هؤَلء اخلوارج فت ،ويتناقشااون فيما بينهم ،وكانوا يتحدَّثون ،َو

 وعلى إشعال انر الهتنة . ،وعملوا على إفساَه ،من السََّبنيِ ني إىل اجمللٍ

وار يف اجمللٍ بني ساااااعيد بن العاص وهو  ،وبني أَد احلضاااااور ،جرى كالٌ  َو
ََُبيش األسااااااااااااااديُّ (  ،وكان سااااااااااااااَبعٌة من اخلوارج ،واختلها على أمر ،) ُخنيٍ بن 
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ََيُّ  :أصااحاب الهتنة جالسااني ؛ منهم ارق بسااَب ،جندب األ ب ال ذي قتل ابنه السااَّ
انوصعص ،وابن الكوَّاء ،األشرت النَّخعيُّ  :ومنهم ، ورطه يف قضية قتل    ،عة بن صَو

وملَّا  ،وقاموا بضااارب ُخَنيٍ األساااديِ  يف اجمللٍ ،فاساااتغلَّ أصاااحاب الهتنة املناساااَبة
رب ،ضاااربوه ،وينقذه ،قا  أبوه يسااااعده اول ساااعيد منعهم من الضاااَّ  ،لم ميتنعواف ،َو

رب  ،وجاء بنو أسااااااد لألخذ بثأر أبنا هم ،وأًُمي على الرَّجل وابنه من شاااااادَِّ الضااااااَّ
وملَّا  ،(1)مراأل دامل  كَّن من إصاااااااااالحولكنَّ ساااااااااعي ،وكاَ  احلرب  قع بني الهريقني

وأن  ،علم عثمان ابحلاَثة ؛ طلب من سااااعيد بن العاص أن يعاا املوضااااوع حبكمة  
وصاروا ينشرون  ،يضيِ   على الهتنة ما استطاع . ذهب اخلوارج املهتونون إىل بيوهتم

ضدَّ أهل و  ،وضدَّ عثمان ،ويُذيعون اَلفرتاءا  واألكاذيب ضدَّ سعيد   ،اإلشاعا 
فقال  ،وطلَبوا من ساااعيد أن يعاقَبهم ،فاساااتاء أهل الكوفة منهم ،اووجوهه ،الكوفة

م ذلااك ؛ فااأخربوه ،إنَّ عثمااان قااد هنااان عن ذلااك :هلم سااااااااااااااعيااد ب وكتاا ،فااإذا أَر
 وطلَبوا منه ،وصاااااااااااالحاؤهم إىل عثمان بشااااااااااااأن هؤَلء النَّهر ،أشااااااااااااراف أهل الكوفة
ثمان واليه مر عفأ ،فهم مهسااااادون  ر ِبون فيها ،ونهيهم عنها ،إخراجهم من الكوفة

عيد وأرساالهم ساا ،وكانوا بضااعة عشاار رجالمل  ،سااعيد بن العاص ِبخراجهم من الكوفة
 :فقال له ،وكتب عثمان إىل معاوية بشأن هؤَلء ،إىل معاوية يف الشَّا  أبمر عثمان

َِ هبم ،موَأِخْهه ،فَاُرْعُهم ،إنَّ أهل الكوفة قد أخرجوا إليك نهرامل خلقوا للهتنة وأقم  ،وأ
 ،. ومن ال ذين مَّ نهيهم إىل الشاااا  (2)فاقَبل منهم ،ت منهم رشااادامل فإن انسااا ،عليهم
ََيُّ  ،شرت النَّخعيُّ األ انوجندب األ َيَ ،، وصعصعة بن صَو وعمري  ،وكميل بن 

                                                           
 ( .5/323تاريخ الطَّبري ) (1)
 ( .5/324مصدر السَّابق نفسه )ال (2)
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 .(1)وابن الكوَّاء ،بن ضاأبى

 :أهل الفتنة منفيُّون عند معاوية :رابعاا 

يهم يسةمل  سمَّى مريااااااااااااااام، وأجرى علملَّا قدموا على معاوية رََّب هبم، وأنزهلم كن
ى معهم . ويتع ،وجعل َل يزال يتغدَّى ،أبمر عثمان ما كان جُيرى عليهم ابلعراق شاااَّ

إنَّكم قو  من العرب لكم أسااااااانان، وألسااااااانٌة، وقد أَركتم ابإلساااااااال   :فقال هلم يومامل 
ويتم مرا َبهم، ومواريثهم، وقد بلغين أنَّكم نقمتم ق لَبتم األمم، َو يشاااااااااامل، ر شااااااااارفامل، ًو

 .(2)كنتم  وإنَّ قريشامل لو ال  كن؛ لعدم أذلةمل كما

 ،هفله من فصااااااااااَت ،أنَّ معاوية للمعضااااااااالة :كان عثمان رضاااااااااي هللا عنه يدرك
ها ه ما يواجه به الهن ،وله من ذكا ه ،وصاااااااااااربه ،وله من َلمه ،وبالًته ومن  ،َو

وفعالمل بذل  ،اهأجل ذلك ما إن  قع املعضاالة ََّتَّ يرساالها َلبن أيب سااهيان كي حيلَّ 
 ،أكرمهم أوََّلمل  :هرمعاااويااة رضااااااااااااااي هللا عنااه مااا بوسااااااااااااااعااه من أجاال إقناااع هؤَلء النَّ 

ل أن حيكم وعرف ساااااااااارا رهم من خالل هذه اجملالسااااااااااة قَب ،، وجالسااااااااااهموخالطهم
َل عنهم شاااااااااااااااة عنهمعليهم دااا نُقااِ َال الَو َال الكلهااة بينااه وبين ،، وبعااد أن أ  ،هموأ

لطة ه ،هي ال يت حتر ِكهمَلَظ أنَّ النَّعِر القَبليَّة  ي ال يت وأنَّ شااااااااااااااهِو احلكم والسااااااااااااااُّ
َاويتني اثنتني ، ثريهم  :فكان َل بدَّ أن يل  عليهم من 

 أثر اإلسال  يف عزَِّ العرب . :األوىل

 وحتمُّل أعَبا ه . ،َور قريش يف نشر اإلسال  :الثانية
                                                           

اشدون ، ص) (1)  ( .131الخلفاء الرَّ
 ( .5/324تاريخ الطَّبري ) (2)
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بعد هذا  ،حلديثفال بدَّ أن يرَعُووا هلذا ا ،فإن كان ل سااااااااااااال  أثٌر يف  كوينهم
وقد انقلَبوا ابإلساااال  أمَّةمل واَدمل َّتضاااع إلما    ،وضاااع أمامهم صاااورمل لوضاااع العرب

عوا َياِ الهوضى ،واَد    . (1)والقَبليَّة املنتنة ،ماءوسهك الد ِ  ،وَو

ةإنَّ أ مَّ  :فيقول ،ويتاااابع معااااوياااة َاااديثاااه معهم فال  ( 2)تكم لكم إىل اليو  ُجناااَّ
لون منكم وحيتم ،مَّتكم اليو  يصاااااااربون لكم على ا وروإن أ  ، شاااااااذوا عن جنَّتكم

ربمثَّ َل حيم ،وهللا لتنتهنَّ أو ليَبتلينَّكم هللا دن يسااااااومكم ،املؤونة مث  ،دكم على الصااااااَّ
فقال رجل  ،وبعد مو كم ، كونون شااااااااااااااركاءهم فيما جررم على الرَّعيَّة يف َيا كم

ا ماااا ذكر  من قريش :من القو  وَل أمنعهاااا يف  ،كثر العربفاااإهناااا ال  كن أ ،أماااَّ
إلينا .  اخرتقت خلص فإن ا ُنَّة إذا ،وأما ما ذكر  من ا ُنَّة ،فتخوفنا ،ا اهلية

ت وأن ،أنَّ ال ذي أًراكم على هذا قلَّة العقول :علمت ،: عرفتكم اَلنفقال معاوية
رن  ذك ِ و  ،وأذكِ رك به ،. أُْعِظم عليك أمر اإلسال وَل أرى لك عقالمل  ،خطيب القو 

 ،رتق إىل ا ُنَّةوَل ينسب ما خي ،أنَّه خيرتق :ا اهليَّة ؟ وقد وعظتك و زعم ملا جُينُّك
 . (3)مركم، ورفعوا إىل خليهتكمأخزى هللا أقوامامل أعظموا أ

 َل بدَّ من شاااااارح  مسااااااهب  لواقع ،وعرف معاوية أنَّ اإلشاااااااِر العابِر لن  قنعهم
جاهلية  وَل  أنَّ قريشاااااامل ال  عزَّ يف - نكم  هقهونوَل أظ - افقهوا :فقال ،قريش أوََّلمل 

كنَّهم  ول ،وَل أشااااااااااادَّهم ،؛ ال  كن أكثر العرب - عزَّ وجلَّ  - يف إساااااااااااال  إَل ابهلل
ال و  ،وأكملهم مروءمل  ،وأعظمهم أخطارامل  ،وأحمضاااهم أنسااااابمل  ،كانوا أكرمهم أَسااااابمل 

 ،سااَتَذل َمْن أعزَّ  ال ذي َل يُ إَل ابهلل ،ميتنعوا يف ا اهليَّة والناُ أيكل بعضااهم بعضااامل 
                                                           

 ( .101معاوية بن أبي سفيان ، لمنير الغضبان ، ص) (1)
 وقاية . :ُجن ة (2)
 ( .5/324تاريخ الطَّبري ) (3)
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امل  ،أو عجمامل  ،هل  عرفون عرابمل  ،وَل يوضااااع َمْن رفع ابه أو َمرامل إَل قد أصاااا ،أو سااااَو
رمته بدولة   ،الدَّهر يف بلده هم أَد ب ،إَل ما كان من قريش   ،َو كيد  إَل فإنَّه ال يَر

ن هوان ع َينااه موا ََّب ،، ََّتَّ أراَ هللا أن ينقااذ من أكر هاالجعاال هللا خاادَّه األساااااااااااااا
فكان  ،مثَّ ار ضى له أصحاابمل  ،فار ضى لذلك خري خلقه ،وسوء مرَِ  اَلخِر ،الدُّنيا

َل يصاااااااااااالْ و  ،وجعل هذه اخلالفة فيهم ،مثَّ بو هذا امللك عليهم ،خيارهم قريشااااااااااااامل 
ليااَّة وقااد َاااطهم هللا يف ا اااه ،فكااان هللا حيوطهم وهم على َينااه ،ذلااك إَل عليهم

، وألصااااااااااحابك ! ولو أن متكلِ مامل ًريك ين كانوا يدينونكم . أف   لكال ذمن امللوك 
أنتنها  ،فأمَّا أنت َي صاااااعصاااااعُة فإنَّ قريتك شااااارُّ قرىمل عربية   ،ولكنَّك ابتدأ  ، كلَّم
ر ِ  ،وأعمقها واََيمل  ،نَبتامل  وَل  ،ق؛ُّ  ، ال يساااااكنها شاااااري ٌ رياانمل وأألمها ج ،وأعرفها ابلشاااااَّ

وأألمه أصهارامل  ،مثَّ كانوا أقَبْ العرب ألقاابمل  ،عليه ُهجنةمل وكانت  ،وضيٌع إَل ُسبَّ هبا
 ،ملسو هيلع هللا ىلص()ََّتَّ أصاااااااااااااابتكم َعِو النَّب   ،وفعلة فاُر ،، وأنتم جريان اخل؛ ِ األمم (1)نزَّاع
طري ،ك َعو هونكَبت  فتشاااااركهم يف ،ال  ساااااكن الَبحرين ،يف عمان (2)وأنت نزيع شاااااَ

َك اإلساااااااااال ََّتَّ إذا أب ،فأنت شااااااااار  قومك ،)ملسو هيلع هللا ىلص(َعِو النَّب    ،اُوخلطك ابلنَّ  ،ر
 نزع إىل و  ،وَملاااك على األمم ال يت كاااانااات علياااك ؛ أقَبلااات  َبغي َين هللا عوجاااامل 

لَّة  ،ليهمولن مينعهم من أتَية ما ع ،ولن يضرَّهم ،وَل يضع ذلك قريشامل  ،الالمة والذِ 
يطان عنكم ًري ًافل   رِ  من بني أمَّتكم ،إنَّ الشااااااااااااااَّ م أًرى بكف ،قد عرفكم ابلشااااااااااااااَّ

وَل أمرامل  ،ضااااااء هللاأنَّه َل يساااااتطيع أن يرََّ بكم ق :لقد علم ،وهو صاااااارعكم ،النَّاُ
رِ  أمرامل إَل فتْ هللا عليكم شاااااااااااااار امل منهأراَه هللا مثَّ قا   ،زىوأخ ،، وَل  دركون ابلشااااااااااااااَّ

                                                           
 جمع نزيع وهو الغريب . :النزاع (1)
 الغريب . :الشَّطير (2)
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 . (1)فتقاصر  إليهم أنهسهم ،وافتذامر  ،و ركهم

 :قناعهمقافيَّة والسِ ياسيَّة إلوالثَّ  ،وبذلك بذل معاوية كلَّ طاقا ه الهكريَّة

 واإلسال  . ،ا عر  هلم أوَلمل أمر قريش يف ا اهليَّة

عان ساااااوء  َيث كانت  ،ووضاااااعها يف ا اهليَّة ،ااااااااااااااااااا  ناول قَبا ل هؤَلء النَّهر
ةاملناااخ ة ل ،مثَّ الااذلااَّة ،، ونن املنَباات من الناااَيااة الطََّبيعيااَّ هاااُر من النااَّاَيااة والتَبعيااَّ

 هوان  . وار قت بعد ،فعزَّ  بعد ذل    ،إىل أن أكرمها هللا ابإلسال  ،السِ ياسيَّة

ان خطيب القو     لكَّأ وكي ،ااااا  ناول معاوية رضي هللا عنه صعصعة بن صَو
ورفعه  ،مثَّ عاَ وانضاااااااامَّ إىل اإلسااااااااال  ،وقد َخل قومه هبا ،عن  لَبية نداء الر ِسااااااااالة

 اإلسال  اثنيةمل بعد احندار  .

َبغون وكي  ي ،وأصحابه ،ي هللا عنه  طَّطا  صعصعةاااااااااااااااا كش  معاوية رض
 ويَبغون َين هللا عوجامل . ،الهتنة

يطان هو وكر هذه الهتنة ر ِ  ،وإنَّ الشاااَّ ريخ األمَّة وبذلك رب؛ ات ،وحمر ِك هذا الشاااَّ
َي   ،والعقيدِ ،مثَّ ابإلساااااااااال  ،ابهلل ضاااااااااحهم عن وف ،هؤَلء النَّهرمثَّ كشااااااااا  عن 

 . (2)وصلتها بدعوى ا اهليَّة ،هتم، وأابن عن  طَّطااخرهم

 :ا جلسة أخرى

 ،ليَّ خريامل أيُّها القو  ! رَُّوا ع :مث قال ،مثَّ أاتهم القابلة فتحدَّث عندهم طويالمل 
                                                           

 ( .5/326خ الطَّبري )تاري (1)
 ( .111معاوية بن أبي سفيان ، للغضبان ، ص) (2)
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وينهع  ،شااا ركموينهع ع ،وينهع أهليكم ،وانظروا فيما ينهعكم ،و هكَّروا ،أو اسااكتوا
 ونعش بكم . ،فاطلَبوه ؛  عيشوا ،مجاعة املسلمني

وَل كرامة لك أن  طاع يف معصاااااية هللا .  ،لساااااَت أبهل  لذلك :ل صاااااعصاااااعةقا
وطااااعاااة  ،وطااااعتاااه ،أوليٍ ماااا ابتااادأ كم باااه أن أمر كم بتقوى هللا :فقاااال معااااوياااة

 ،ابلهرقااة باال أمر  :وَل  هرقوا ؟ ! قااالوا ،وأن  عتصااااااااااااااموا حبَبلااه مجيعااامل  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(نَبيااه
وب إىل فأ  إن كنت فعلت ،نإن ِ امركم اَل :! قال )ملسو هيلع هللا ىلص(وخالف ما جاء به النَّب  

وأن  ،الهرقة هةوكرا ،ولزو  ا ماعة ،)ملسو هيلع هللا ىلص(وطاعة نَبيِ ه ،، وطاعتهوامركم بتقواه ،هللا
ولط   يف  ،و عظوهم يف لني   ،، و دلُّوهم على كلِ  َساااااااااااااان  ما قدرم وقِ روا أ متكم

فإان أنمرك أن  عتزل عملك فإنَّ من املسلمني  :شيء  إن كان منهم . قال صعصعة
من كان أبوه أَساااااااااااااان ِقْدمامل  :من هو ؟ قالوا :من هو أَ ُّ به منك . قال معاوية

يل يف  وهللا إن :وهو بنهسه أَسن ِقْدمامل منك يف اإلسال  . قال معاوية ،من أبيك
َمان أٌَد أقوى ،ولغريي كان أَساااااااااان ِقْدمامل مينِ   ،اإلسااااااااااال  ِقْدمامل   ولكنَّه ليٍ يف 

؛ فلو كان ًريي أقوى م ،أى ذلك عمر بن اخلطَّابولقد ر  ،على ما أان فيه مينِ   ينِ 
وال أَاادث من احلاادث مااا ينَبغي يل أن  ،وَل لغريي ،ال يكن يل عنااد عمر هواٌَِ 

 ،ومجاعة املساااااااااااالمني ؛ لكتب خب؛ِ  يده ،ولو رأى ذلك أمري املؤمنني ،أعتزل عملي
لك ذ ولو قضاااااااااااى هللا أن يهعل ذلك ؛ لرجو  أن َل يعز  له على ،فاعتزلت عمله

ولعمري لو   ،وأيمر ،إَل هو خري . فمهالمل فإنَّ يف ذلك وأشااَباهه ما يتموَّ الشاايطان
وأمانيِ كم ما اسااااااتقامت األمور ألهل اإلسااااااال   ،كانت األمور  ُقضااااااى على رأيكم

وقولوه .  ،اخلري فعاِوَوا ،ويدبِ رها وهو ابلغ أمره ،ولكنَّ هللا يقضاااااااااايها ،يومامل وَل ليلةمل 
إن ِ و  ،، ونقما   أما وهللا إنَّ هلل سااااااطوا    :ويةأهالمل . قال معا لساااااات لذلك :قالوا
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يطان يطان ََّتَّ حُتلَّكم مطاوعة الشاااااااااااااَّ  ،خلا   عليكم أن  تابعوا يف مطاوعة الشاااااااااااااَّ
ا م يف اَل ،ألمرومعصاااااااااية الرََّمن َار اهلوان من نقم هللا يف عاجل ا ، جلواخلزي الدَّ

 ،كوفةمه ! إن هذه ليسااااااات أبر  ال :قالف ،ورأساااااااه ،فأخذوا بلحيته ،فوثَبوا عليه
ا  ما صاانعتم يب وأان إمامهم ما ملكت أن أهناهم عنكم ََّتَّ  وهللا لو رأى أهل الشااَّ

 :فقال ،َبه بعضاااااه بعضاااااامل ! مث قا  من عندهميقتلوكم ؛ فلعمري إنَّ صااااانيعكم ليشااااا
 . (1)أَخل عليكم مدخالمل ما بقيتوهللا َل 

ا  كلَّ جهدههذه ا اولة األخرِي ال يت بذل ف واساااااااااتعمل  ،يها معاوية أمري الشاااااااااَّ
 ،وى هللاإنااَّه ياادعوهم إىل  ق ،وأعصااااااااااااااااابااه كي يثنيهم عن الهتنااة ،، وثقااافتااهَلمااه
ريهتم وإذ هبم يرفعون عق ،واَلبتعاَ عن الهرقة ،واَلسااااااااااااتمساااااااااااااك اب ماعة ،وطاعته
 ،ع عاَوصدره الواس ،حبلمه الكَبري. و  (2)لك أن  طاع يف معصية هللا ليٍ :قا لني

َعمهموعلى َ ،فذكَّرهم أبنَّه َل أيمرهم إَل بطاعة هللا ؛ املعصااااية فهو يتوب من ،دِ  
اعاااة ،إن وقعااات لماااة واَلبتعااااَ عن  هري  ك ،وا مااااعاااة ،مثَّ يعَو لااادعوهتم إىل الطاااَّ

ة وهذا  ،لةمولو كان الوعظ جيدي معهم ؛ ألمكن أن  تأثَّر قلوهبم هلذه املعا ،األمَّ
ة و  ،وهتاوانمل منه ،، لكنَّهم اعتربوا ذلك ضااعهامل حللموهذا ا ،اللُّط  هو يوجِ ههم خاصااَّ

َبامل ف ،واللِ ني يف النُّصْ ،إىل أن يستعملوا األسلوب اهلاَي يف العظة وجدوا اجملال َر
إنَّ يف فااا ،فاااإانَّ أنمرك أن  عتزل عملاااك :أن يكشااااااااااااااهوا عن مكنون قلوهبم. فقاااالوا

بَّ فأَ ،معاوية انتَباهامل مهاجنامل إىل ما يكنُّون وانتَبه ،املسلمني من هو أَ ُّ به منك
 ،م، لعلَّ يف هذا التعرُّف ما يوصااااااااااااله إىل من حير ِكهأن يتعرف جانَبامل ًامضااااااااااااامل عليه

                                                           
 ( .331،  5/330تاريخ الطَّبري ) (1)
 ( .5/330المصدر السَّابق نفسه ) (2)
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وا ابإلشاااااااااِر واكته ،ولكنَّهم أخهوا ما يكنُّون ،ويَبثُّ يف ذهنهم األراجي  املغرضااااااااة
م حيَبون أن يدع العمل ملن هو أفضل منه مثَّ حتلَّم  ،هبوه أفضل من أبيوملن أ ،إىل أهنَّ

م األسلوب اله ِ  ال ذي سلكوه معه ،عليهم أكثر فأكثر ن يعتزل وهم أيمرونه أب ،ًر
 ،اإلماِرو  ،العمل . وهنا جند ملعاوية جواابمل مساااااااااااتهيضاااااااااااامل عن وجهة نظره يف احلكم

 :وقد لَّص معاوية إجابته يف ستِّّ نقاط  أساسيَّة ومهمَّة   ،والقياَِ

ا  منذ وفاِ  ،وساااااابقة يف اإلساااااال  ،له ِقْدمامل  هي أنَّ  - 1 فهو َامي ثغر الشاااااَّ
 أخيه يزيد بن أيب سهيان رضي هللا عنهما .

أكثر و  ،وأَسن سابقةمل  ،وأكر  ،أنَّ هناك يف املسلمني من هو أفضل منه - 2
فمنذ  - ا الشااااَّ  - وهو يرى أنَّه أقوى من حيمي هذا الثَّغر اإلسااااالميَّ العظيم ،بالءمل 
 وفهم نهسيَّا  أهله ََّتَّ أََبُّوه . ،وسياسته ، وَله  كن ِمْن ضَبطه أن

ذي يقيِ م الوَلِ هو عمر بن  ،إنَّ امليزان احلسااااااااااااااااااُ - 3 واملعياااار الااادَّقي  الااا 
عاوية فلو وجد من م ،ال ذي َل أتخذه يف هللا لومة َل م ،اخلطَّاب رضااااااااااااااي هللا عنه

د عمل له فق ،ا أبقى عليه يومامل واَدامل ومل ،أو ضاااااااااااعهامل ؛ لعزله ،أو احنرافامل  ،شاااااااااااططامل 
خدمه  واسااااااااااات ،على بعض عمله )ملسو هيلع هللا ىلص(كما وَله من قَبل رساااااااااااول هللا  ،طيلة خالفته

ي  من بعده ،كا َبامل بني يديه  اء ه أٌَد .وال يطعن يف كه ،ووَله أبو بكر  الصِ دِ 

ما هي ف ،إنَّ اعتزال العمل جيب أن يساااااااااااتند ألساااااااااااَباب  موجَبة  لالعتزال - 4
 ل يت يقدِ مها َعاِ الهتنة ؛ ليتمَّ اَلعتزال على أساسها ؟احلجَّة ا

ذي يقر ِر العزل عن العمااااال - 5 ء يف اإلمااااااِر ليٍ هؤَلء أو الَبقاااااا ،إنَّ الااااا 
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ه احل ُّ وهو ال ذي ل ،، إنَّ ذلك من َ ِ  أمري املؤمنني عثمان رضااي هللا عنهاألَعياء
 وعزهلم . ،يف  عيني الوَلِ

أمره خرٌي   أنَّ  ،فهو واث ٌ  ،عثمااان يو  يقر ِر عزل معاااويااةإنَّ أمري املؤمنني  - 6
 . (1)وهو أمر خليهة املسلمني ،فهو أمرٌي مأمورٌ  ،وَل ًضاضة يف ذلك ،كلُّه

 لقد َذَّرهم نقمة ،مؤملامل أشاااادَّ األال ،كان ختا  ا لسااااة مؤسااااهامل أشاااادَّ األساااا 
ضَبه ،هللا ذَّرهم مهاوي الشَّيطان ،ًو ذَّره ،ومنزلقا ه ،َو ومعصية  ،مةم فرقة الكلَو

ااذَّرهم اَلنقياااَ إىل أهوا هم رورهم ،اإلمااا  َو فماااذا كااان منهم مقاااباال ذلااك ؟  ،ًو
َجرهم ،وأخذوا برأسااه وحليته ،وثَبوا عليه م كالمامل قاساايامل ووجَّه هل ،وقمعهم ،وعند ذ  

ر ال بدَّ من إبالف ،أنَّ هؤَلء يساااتحيل أن ينصااااعوا للح  ِ  :وعرف ،مَبطَّنامل ابلتَّهديد
هتم م ريى فيهل ،وخطرهم ،أمرهم ألمري املؤمنني عثمان رضااااااي هللا عنه وكشاااااا  هوَيَّ

 . (2)أمري املؤمنني رأَيمل اخر

 :كتاب معاوية إىل عثمان رضي هللا عنهما بشأن أهل الفتنة من الكوفة

يم :كتب معاوية إىل عثمان رضاااي هللا عنهما قا المل  لعَبد  ،بسااام هللا الرَمن الَر
فإنك  ،أما بعد َي أمري املؤمنني ،ري املؤمنني من معاوية بن أيب ساااااهيانهللا عثمان أم

 -  ون النَّاُوأي ،بعثت إيلَّ أقوامامل يتكلمون أبلسااااااااااانة الشاااااااااااياطني وما مُيلون عليهم
 ،دونوليٍ كل النَّاُ يعلم ما يري ،من ِقََبل القران فيشاااااااااااَبهون على الناُ - َعموا

نت رَُقى و ك ،أثقلهم اإلساااااااااااااال  وأضاااااااااااااجرهمقد  ،ويقربون فتنة ،وإمنا يريدون فرقة

                                                           
 ( .117إلى  114معاوية بن أبي سفيان ، صحابيٌّ كبيٌر ، وملٌك مجاهٌد ، ص) (1)
 ( .811،  117معاوية بن أبي سفيان ، للغضبان ، ص) (2)
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فقد أفسااادوا كثريامل من النَّاُ ُمن كانوا بني ظهرانيهم من أهل  ،الشااايطان من قلوهبم
ولساااااات امن إن أقاموا وساااااا؛ أهل الشااااااا  أن يغروهم بسااااااحرهم وفجورهم  ،الكوفة

َهم إىل مصرهم  . (1)صرهم ال ذي جنم فيه نهاقهمفلتكن َارهم يف م ،فاَر

 :جوع أهل الفتنة إىل الكوفة مث نفيهم إىل اجلزيرةر  :خامساا 

وا إَل أطل  فلم يكون ،فرََّهم إليه ،كتب عثمان إىل سااااااعيد بن العاص ابلكوفة
مان إىل فكتب عث ،وكتب ساااعيد إىل عثمان يضااا ُّ منهم ،ألسااانة منهم َني رجعوا

هم إىل عَبد الرَمن بن خالد بن الو   ،(2)صوكان أمريامل على َم ،ليدسااااااااعيد  أن سااااااااريِ 
ا وصاااااااااااااالوا إىل عَبد الرََّمن بن خالد بن الوليد المامل وكلَّمهم ك ،اسااااااااااااااتدعاهم ،فلمَّ

َبامل بكم :وكان ُمَّا قاله هلم ،شااااااديدامل  جع وَل أهالمل ! لقد ر  ،َي الة الشاااااايطان ! َل مَر
يطان حمساااورامل خا َبامل  َر هللا عَبد ال ،الشاااَّ َلتم نشااايطني يف الَباطل ! َخساااَّ رَمن وأنتم ما 

ن أ  عجٌم ؟ ل ،وخُيزِكم ! َي معشاااااااااااااار من َل أَري من أنتم ! أعربٌ  ،بكمإن ال يؤَ ِ 
أان ابن من قد  ،أان ابن خالد بن الوليد ، قولوا يل كما كنتم  قولون لسعيد ومعاوية

ََِّ ،ا عَجْمتااه العااامجاا ن ، وهللا ألذلَّنكم ! وأقااامهم عَبااد الرَمن بأان ابُن فاااقااأى الرِ 
دَِّ ،ملهم دنتهى احلز وعا ،خالد عنده شاااااااهرامل كامالمل  ما َلن وال يَِلن معهم ك ،والشاااااااِ 

وإذا ًزا ًزوا  ،ب ركَبوا معهوإذا رك ،وكان إذا مشاااااااى مشاااااااوا معه ،ومعاوية ،ساااااااعيدٌ 
َعيمهم ) صاااعصاااعة ب ،، وكان َل يدع مناساااَبةمل إَل ويذهلُّم فيهامعه ن وكان إذا قابل 

ان ( يقول له لحه صااااااااالحه اخلري أصااااااااان ال يَي بن اخلطينة ! هل  علم أنَّ م :صاااااااااَو
رُّ  اذا َل  رَُّون مل :، وأن من ال يصاااالحه اللِ ني أصاااالحته الشاااادَِّ ؟ وكان يقول هلمالشااااَّ

                                                           
 ( .5/331تاريخ الطَّبري ) (1)
 المصدر السَّابق نفسه . (2)
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ا  ؟ ملاذ ،كما كنتم  رَُّون على سااااااااااااااعيد يف الكوفة  ،عليَّ  ا َل وعلى معاوية ابلشااااااااااااااَّ
 كما كنتم َّتاطَبوهنما؟  ،َّتاطَبون

، وقسو ه ،وشدَّ ه ،مهوأخرسهم َز  ،ونهع معهم أسلوب عَبد الرََّمن بن خالد  
أَِقْلَنا أقالك هللا !  ،ونساااااااااااتغهره ،نتوب إىل هللا :والنَّد  . وقالوا له ،وأظهروا له التَّوبة

وأرسل عَبد  ،وساحمنا ساحمك هللا ! بقي القو  يف ا زيِر عند عَبد الرََّمن بن خالد  
َعما هم وهو األشااارت النَّخعي إىل عثمان ليخربه بتوبتهم  ،وصاااالَهم ،الرََّمن أَد 

من معك اَُلل أنت و  :فقال عثمان لألشاااااااارت ،و راجعهم عمَّا كانوا عليه من الهتنة
بن  نريد أن نَبقى عند عَبد الرََّمن :فقد عهو  عنكم . قال األشاااارت ،َيث شاااانتم

زمه ،وذكر من فضااااااال عَبد الرَمن ،خالد بن الوليد يف  فأقاموا عند عَبد الرََّمن ،َو
مل  الح ،واَلساااااااتقامة ،ها التَّوبةأظهروا في ،ا زيِر مدَّ وساااااااكت أصاااااااحاب  ،(1)والصاااااااَّ

 نهي وكان هذا يف شااهور ساانة ثالث  وثالثني، بعدما مَّ  ،الهتنة يف الكوفة إىل َني  
ا  رأى أصاااااااااحاب ف ،مثَّ إىل عَبد الرََّمن بن خالد ،رؤوُ الهتنة إىل معاوية يف الشاااااااااَّ

 . (2)ني   قتضي أن يسكتوا إىل َ الهتنة يف الكوفة أنَّ املصلحة

 :ـ أهل الفتنة ابلبصرة يفرتون على أشجِّّ عبد القيس1

هضاااااال فقد كانوا ضاااااادَّ أهل ال ،أمَّا أهل الهتنة ابلَبصااااااِر بزعامة َكيم بن جَبلة
د قى أهل الَبصاااااااِر ) أشااااااا ُّ عَبوأ  ،وكان من أفضااااااال ،وكذبوا عليهم ،، واتمروافيها

َعيماامل لقوماه ،( وامساه عاامر بن عَباد القيٍالقيٍ ل وفاد على رسااااااااااااااو  وقاد ،وكاان 
حيَبُّهما  إنَّ فيك خصاااالتني»  :بقوله )ملسو هيلع هللا ىلص(ومدَه رسااااول هللا ،و علَّم منه ،)ملسو هيلع هللا ىلص(هللا

                                                           
 ( .5/327تاريخ الطَّبري ) (1)
اشدون ، للخالدي ، ص) (2)  ( .134الخلفاء الرَّ
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. وكان عامر بن عَبد القيٍ من قاَِ ا هاَ يف  (1)«واألانِ  ،رسااااااااوله: احللمو  ،هللا
ريها ،القاَسااااايَّة ال ،وكان مقيمامل يف الَبصاااااِر ،ًو  ،حوكان على قسااااا؛  كَبري  من الصاااااَّ
موه ابلَباااطاال ،ب اخلااارجون عليااهفكااذ ،والتَّقوى ه عثمااان إىل ،واهتَّ معاااويااة  فسااااااااااااااريَّ
ا  وَكِذَب  ،دقهوصاااااا ،عرف براء ه ،وعامله ،وملَّا كلَّمه معاوية رضااااااي هللا عنه ،ابلشااااااَّ
وكان ال ذي  وىل الكذب على عامر ابن عَبد القيٍ هو  ،وافرتاءهم عليه ،اخلوارج

ا ! َيث  زوَّج امرأِ يف أثناء عدَّهت ،) َمران بن أابن ( وهو رجٌل عاص  بدون َين  
 ،ونهاه إىل الَبصِر ،ونكَّل به ملعصيته ،وضربه ،وملا علم عثمان بذلك ؛ فرَّق بينهما
َعيم السََّبنيِ ني فيها  . (2)اللِ صِ  َكيم ابن جَبلة ،وهناك التقى مع 

 :ـ ابن سبأ حيدِّد سنة أربع وثالثني للهجرة للتَّحرُّك2

نة احلاَية عشِر من خالفة عثمان - نيويف سنة أربع وثالث َكم عَبد أ - السَّ
يُّ خطَّته َبني ِ  ،ورساااااااام مؤامرا ه ،هللا بن سااااااااَبأ اليهَو ني اخلروج ور َّب مع مجاعته السااااااااَّ

يُّ من وكر مؤامر ه يف مصااااااااااار  ،ووَل ه ،على اخلليهة فقد ا َّصااااااااااال ابن ساااااااااااَبأ اليهَو
ياطني من َزبه يف الَبصااااااااااِر  هاصاااااااااايل  وا َّه  معهم على ،واملدينة ،والكوفة ،ابلشااااااااااَّ

لهم السََّبنيُّون وراس ،وكان ُمَّن كا َبهم ،وراسلوه ،وراسلهم ،وكا َبوه ،وكا َبهم ،اخلروج
ا  ،يف الكوفة يف ا زيِر عند  مثَّ  ،وقد كانوا بضاااعة عشااار رجالمل منهم منهيني يف الشاااَّ

َعيم  ،وبعد نهي أولنك اخلارجني ،عَبد الرََّمن بن خالد بن الوليد َبنيِ ني ال كان  سااااااااااااااَّ
وقد خلت الكوفة يف ساااااااانة أربع وثالثني من  ،(3)اقدين يف الكوفة يزيد بن قيٍاحل

                                                           
ا األناة فهي  :( . وقال النَّووي في شرحه25رواه مسلم في صحيحه ، كتاب اإليمان ، رقم ) (1) ا الحلم ، فهو العقل ، وأمَّ أمَّ

 بُّت ، وترك العجلة .التث
 ( .334،  5/333تاريخ الطَّبري ) (2)

 
اشدون ، للخالدي ، ص) (3)  ( .135الخلفاء الرَّ
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م  وجَّهوا للجهاَ يف سااااااااااااااَبيل هللا ،وجوهها  ، الرُّعاعوال يَب  إَل ،وأشاااااااااااااارافها ؛ ألهنَّ
َبنيُّون واملنحرفون ،والغوًاء  ،اخلَبيثة وشااااااااااااااحنوهم أبفكارهم ،الذين أثَّر فيهم السااااااااااااااَّ

 .(1)ص رضي هللا عنهوايل عثمان على الكوفة سعيد بن العاوهيَّجوهم ضدَّ 

 :ـ أوضاع أهل الكوفة عند حترُّك أهل الفتنة3

عاص إىل وفد سااااعيد بن ال :قال الطَّربيُّ عن أوضاااااع الكوفة ساااانة أربع وثالثني
وقد بعث ساااااااااااعيٌد قَبل خروجه  ،عثمان يف سااااااااااانة إَدى عشاااااااااااِر من إماِر عثمان

العجليَّ إىل  والنُّساااري ،وساااعيد بن قيٍ إىل الرَّي ِ  ،ناألشاااعث ابن قيٍ إىل أذربيجا
ا ب بن األقرع إىل أصااااااَبهان ،مهذان ك ،ومالك بن ََبيب إىل ماه ،والسااااااَّ يم بن َو

 ، الَبابوساالمان بن ربيعة إىل ،وجرير بن عَبد هللا إىل قرقيساايا ،سااالمة إىل املوصاال
 ،تَّميميَّ ن عمرو الوجعاااال على احلرب القعقاااااع ب ،وُعَتيَبااااة بن النَّهاااااُ إىل َلوان

َُرياااث وباااذلاااك خلااات الكوفاااة من الوجوه  ،وكاااان ان َباااه بعاااد خروجاااه عمرو بن 
َعيم الساااَّ  ،(2)أو مهتونٌ  ،ها إَل منزوعٌ وال يَب  في ،والرُّؤسااااء ني َبني ِ ويف هذا ا وِ  خرج 

وخرج معه  ،( بعد ا  ِهاق  مع شاااايطانه ابن سااااَبأ يف مصااااريف الكوفة ) يزيد بن قيٍ
اء ال ذين أتوال ،ل ذين انضموا إىل مجعية ابن سَبأ السِ ريَّةأهل الهتنة ا  . (3)ثَّروا هباغًو

 :ـ القعقاع بن عمرو التَّميميُّ يقضي على التَّحرُّك األوَّل4

 ،دفاادخاال املسااااااااااااااجاا ،وهو يريااد َخْلع عثمااان ،خرج يزيااد بن قيٍ يف الكوفااة
َبنيُّون ،وجلٍ فيه مََّع عليه يف املسااااااجد السااااااَّ اء يكا َبهم ن ابن ااال ذين ك ،َو َو لسااااااَّ

                                                           
 المصدر السَّابق نفسه . (1)
اشدون ، للخالدي ، ص) (2)  ( .136الخلفاء الرَّ
 ( .5/337تاريخ الطَّبري ) (3)
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علم أبمرهم القعقاع بن عمرو أمري  ،، وملَّا َمع اخلارجون يف املساااااااااااجدمن مصااااااااااار
َعيمهم يزياااد بن قيٍ معاااه ،فاااألقى القَبض عليهم ،احلرب يزياااد أى وملاااَّا ر  ،وأخاااذ 

 اخلروج على وخطَّتهم يف ،وبصاااااااااااااري ه ؛ ال جياهره هبدفهم ،، ويقظتهشااااااااااااادَِّ القعقاع
وأظهر له أنَّ كل ما يريده هو ومجاعته عزل الوايل ساااااااااااااعيد  ،وخلعه ،اخلليهة عثمان
القعقاع  ولذلك أطل  ،فاساااااااُتجيب لطلَبهم ،واملطالَبة بوال  اخر مكانه ،ابن العاص

 َل َلٍ هلااذا اهلاادف يف :مثَّ قااال ليزيااد ،سااااااااااااااراح ا ماااعااة ؛ ملااَّا مسع كال  يزيااد
 ،خلليهةاب ما  ريد من واطل ،واجلٍ يف بيتك ،وَل جيتمع عليك أَدٌ  ،املساااااااااااااجد

 . (1)وسيحقِ   لك ذلك

 :ـ يزيد بن قيس يكاتب أهل الفتنة عند عبد الرمحن بن خالد5

 ،والهتنة ،واضااااااااااااااطرَّ إىل  عديل خطَّته يف اخلروج ،جلٍ يزيد بن قيٍ يف بيته
َبنيُّ ) يزيد بن قيٍ ( رجالمل  وأمره أن  ،وبغالمل  ،وأعطاه َراهم ،واسااااااااااتأجر هذا السااااااااااَّ

وكتمان  إىل السََّبنيني من أهل الكوفة ال ذين نهاهم عثمان بن عهَّان  ،يذهب بسرعة
ا  ، ليد هناكو وهم مقيمون عند عَبد الرََّمن بن خالد بن ال ،مث إىل ا زيِر ،إىل الشاااَّ

اااااااااااياطني يف كتابه ،والنَّد  ،وقد أظهروا له التَّوبة إذا وصلكم   :وقال يزيد إلخوانه الشَّ
 - ا يف مصاارفقد راساالنا إخوانن ،ََّتَّ أت وا إيلَّ  ،أيديكمكتايب هذا فال  ضااعوه من 

َبنيِ ون هناك وصااااااااح  وملَّا قرأ األشااااااارت كتاب ،وا هقنا معهم على اخلروج - وهم الساااااااَّ
اء رج إىل إن ِ خا :وقال ،والرُّعاع َاخل املسااااااااااااااجد وخارجه ،يزيد بن قيٍ يف الغًو

ومن شاااااء أن خيرج معي  ،ألمنع سااااعيد بن العاص من َخول الكوفة ،طرق املدينة

                                                           
اشدون ، للخا5/338تاريخ الطَّبري ) (1)  ( .138لدي ، ص)( . والخلفاء الرَّ
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لندا ه  بواملطالَبة بوال  مكانه ؛ فليهعل . فاسااااااااااااااتجا ،ملنع سااااااااااااااعيد من الدُّخول
 . (1)، وخرج معه َوايل أل  منهمالسََّبنيُّون والرُّعاع

 :ـ القعقاع بن عمرو يرى قتل قادة أهل الفتنة6

َبنيُّون اء طلَبامل للهتنة ،ملَّا خرج السااااااااااَّ بقي يف  ،القلقوإَداث ال ،والتمرَُّ ،والغًو
لماؤهم ،وأشرافهم ،املسجد وجوه املسلمني ن فصعد املنرب ان ب الوايل عمرو ب ،َو

دِ ،وطالب املساااااااااااااالمني ابألخوَِّ ،َُريث  ،تالفواَلخ ،وهناهم عن التَّهرُّق ،والَو
عاااهم إىل عااد  اَلسااااااااااااااتجاااباا ،واخلروج ،والهتنااة قااال  ،(2)واملتمر َِين ،ة للخااارجنيَو

يل عن عَبابهأ ر  :القعقاع بن عمرو َ الهرا  عن أَراجه ،َُّ السااااااَّ يها  ! َل ه ،فاَر
اء إَل املشاااااارفيَّةوهللا َل ُ سااااااك ِ  مثَّ يعجُّون عجي   ،ويوشااااااك أن  ُاْنتضااااااى ،(3)ن الغًو

ه عليهم أبدامل  ،، ويتمنَّون ماهم فيه(4)العتدان وحتوَّل  ،صااااربأ :فقال ،فاصاااارب ،فال يَر
 .(5)إىل منزله

 :د بن العاص من دخول الكوفةـ أهل الفتنة مينعون سعي7

ساااار يزيد بن قيٍ ومعه األشااارت النَّخعي ابألل  من اخلارجني إىل مكان على 
طلع عليهم  ،وبينما كانوا معسااااااااكرين يف ا رعة ،يساااااااامَّى ) ا ََرَعة ( ،طري  املدينة

َل و  ،عاُد من َياث أ يات :فقاالوا لاه ،سااااااااااااااعياد بن العااص عاا ادامل من عناد عثماان
يامل أنَّناا َل نرياد وال :وأخرْب عثماان ،ن مننعاك من َخول الكوفاةوحن ،َااجاة لناا باك

                                                           
 ( .5/338المصدر السَّابق نفسه ) (1)
اشدون ، للخالدي ، ص) (2)  ( .139الخلفاء الرَّ
 نوٌع من السُّيوف . (3)
 الحوليُّ من أوالد الماعز . :الجدي الَّذي استكرش ، وقيل :أخرجه من غمده . العتود :انتضى السَّيف أي :تُْنت ضى (4)
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م قال هل ،يَّ واليامل مكانكونريد من عثمان أن جيعل أاب موسااااااااااااااى األشااااااااااااااعر  ،علينا
: ملاذا خرجتم ألهامل لتقولوا يل هذا الكال  ؟ كان يكهيكم أن  َبعثوا رجالمل إىل سااااااعيد

وهااال خيرج  ،الطَّري  ليخربن باااذلاااكوأن  وقهوا يل رجالمل يف  ،أمري املؤمنني بطلَبكم
رأى سااااااااااااااعيااد بن العاااص: أنَّ من  ؟ (1)م عقول ملواجهااة رجاال  واَااد  أل  رجاال  هل

احلكماة عاد  مواجهتهم، وعاد  أتجي  انر الهتناة، بال حمااولاة إمخااَهاا، أو أتجيال 
القعقاع و  ،اشااتعاهلا على األقلِ ، وهذا رأي أيب موسااى األشااعريِ ، وعمرو بن َريث

عثمااان وأخربه خرب القو   وعاااَ سااااااااااااااعيااد بن العاااص إىل ،(2)يف الكوفااةبن عمرو 
ن طاااعااة  ؟ وهاال خرجوا ماااذا يرياادون ؟ هاال خلعوا ياادامل م :. قااال لااه عثماااناخلوارج

م َل لقد أظهروا أهنَّ  ،َل :؟ وأعلنوا عد  طاعتهم له ؟ قال له سااااااااااااااعيدعلى اخلليهة
ريدون واليامل؟ من ي :قال له عثمان ويريدون واليامل اخر مكان . ،يريدونين واليامل عليهم
وأثَبتنا  ،قد عيَّنا :يريدون أاب موسااى األشااعريَّ . قال عثمان :قال سااعيد بن العاص

ذرامل  ،أاب موسااااااااااااااى والياااامل عليهم ة ،ووهللا لن جنعااال ألَاااد  عاااُ َُجاااَّ  ،ولن نرتك ألَاااد  
مان وكتب عث ،ََّتَّ نعرف َقيقة ما يريدون ،ولنصربنَّ عليهم كما هو مطلوب منَّا

 . (3)بتعيينه واليامل على الكوفةإىل أيب موسى 

كان يف   ،وقَبل وصاااااااااول كتاب عثمان رضاااااااااي هللا عنه بتعيني أيب موساااااااااى واليامل 
د ة وهت ،وقد َاولوا ضَب؛ األمور ،)ملسو هيلع هللا ىلص(مسجد الكوفة بعض أصحاب رسول هللا

َبنيِ ني ،العامَّة على  طرواواحلاقدين سااااااااااااااي ،ولكنَّهم ال يتمكَّنوا من ذلك ؛ ألنَّ السااااااااااااااَّ
اء ،الرُّعاع وا يسااااااامعون صاااااااو  عقل   ،وهيَّجوهم ،والغًو وكان  ،أو منط    ،فلم يعَو

                                                           
 المصدر السَّابق نفسه . (1)
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مها  ،()ملسو هيلع هللا ىلصهللا يف مساااااااجد الكوفة وقت التمرَُّ والهتنة اثنان من أصاااااااحاب رساااااااول
ن أبو وكا ،، وأبو مسااااااااااااااعوَ  عقَبة بن عمرو األنصاااااااااااااااريُّ الَبدريُّ َذيهة بن اليمان

 ،سااااااعيد وعزهلم الوايل ،وخروجهم إىل ا رعة ،وثوِر الرُّعاع ،مسااااااعَو ًاضااااااَبامل لتمرَُّ
يتعامل مع  ،بينما كان َذيهة بعيد النَّظر ،وهي أوَّل مرَِّ  حتصااااااااااال ،وعصاااااااااااياهنم له

 . (1)و هكري   ،دث دوضوعيَّة  احل

وا من ا رعة ساملني :قال أبو مسعَو حلذيهة ة جيشامل وسريسل اخلليه ،لن يعَو
ون إىل و : المل فرََّ عليه َذيهة قا ،وساااااتساااااهك فيها َماٌء كثريٌِ  ،لتأَيَبهم هللا سااااايعَو
م من وما أعل ،ولن  سهك هناك َماءٌ  ،، ولن يكون هناك اشتَباٌك أو َربٌ الكوفة

يث أخربان َ ،وهو َي   )ملسو هيلع هللا ىلص(إَل وقد علمته من رساااول هللا ،هذه الهن اليو  شاااينامل 
أنَّ الرَّجل : »ملسو هيلع هللا ىلص()ولقد أخربان رسول هللا ،عن هذه الهن ال يت نراها اليو  قَبل وفا ه

، وليٍ معه من اإلسال  شيٌء، مثَّ يقا ل املسلمني ،مثَّ ميسي ،يصَبْ على اإلسال 
 .(2)بعد وسيكون هذا فيما« فري دُّ، وينكُص قلَبه، ويقتله هللا ًدامل 

لقد كان َذيهة بن اليمان رضي هللا عنه متخصِ صامل يف علم الهن، و عامل مع 
َبنيِ ني يف الكوفة، و  ، ملسو هيلع هللا ىلص()ًريها، وف  ما مسعه، وعلمه من رسااااااااااااااول هللافن السااااااااااااااَّ

واسااااااااااااااتحضاااااااااااااار ما َهظه من  لك األَاَيث، فههم َقيقة ما جيري َوله، وال 
اول اإلصالح م  .(3)ا أمكنهيستَبعده، وال يستغربه، َو

 

                                                           
اشدون ، ص) (1)  ( .141الخلفاء الرَّ
 ( .5/342تاريخ الطَّبري ) (2)
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 :وينهى عن العصيان ،أبو موسى األشعري يهدِّىء األمور - 8

ن وهنى النَّاُ ع ،مورألقا  أبو موساااااااااااااى األشاااااااااااااعريُّ رضاااااااااااااي هللا عنه بتهد ة ا
وا ملثل وَل ،أيها النَّاُ ! َل َّترجوا يف مثل هذه املخالهة :. وقال هلمالعصااااايان   عَو

كم والعجلة ،والطَّاعة ،الزموا مجاعتكم ،هذا العصاااااااااااااايان كم فكأنَّ  ،اصااااااااااااااربوا ،وإَيَّ
مع(1)أبمري    ،انهَّ والطَّاعة لعثمان بن ع ،. فقالوا: فصاااالِ  بنا، قال: َل، إَل على السااااَّ
 . (2)والطَّاعة لعثمان ،لسَّمععلى ا :قالوا

ة عن لكنَّهم كاااانوا خيهو  ،وماااا كاااانوا صااااااااااااااااااَقني يف ذلاااك ن أهااادافهم احلقيقياااَّ
، وكان أبو موساااااااى يصااااااالِ ي ابلنَّاُ إىل أن جاءه كتاب عثمان بتعيينه واليامل اَلخرين

ثني  ؛ عاَ اليف ساااااااااانة أربع وث ،وملَّا هدأ  األمور يف الكوفة إىل َني   ،على الكوفة
الوعاَ ال ،َذيهة بن اليمان إىل أذربيجان والَباب يقَو جيوش ا هاَ هناك  ،عمَّ

 . (3)مناط  فاُروالوَلِ إىل أعماهلم يف 

 :ـ كتاب عثمان إىل الارجني يف الكوفة9

ُ  ،كتب عثمان بن عهَّان إىل اخلارجني من أهل الكوفة كتاابمل  فيه احلكمة  يَبنيِ 
ي رسااااالٌة ذا  وه ،و عيني أيب موسااااى بدله ،يف عزل سااااعيد من اسااااتجابته لطلَبهم

جيل اشتعاهلا وحماولته أت ،و َبنيِ  طريقة عثمان يف مواجهة هذه الهن ،ََلَل  هامَّة
ا قاَمةٌ  :مع علمه اليقيين ِ  ،ما استطاع هذا ما علمه ف ،وأنَّه عاجٌز عن مواجهتها ،أهنَّ

كم من فقد أمَّر  علي :أمَّا بعد :. قال هلم عثمان يف رساااااالته )ملسو هيلع هللا ىلص(من رساااااول هللا
                                                           

 كم من قبل أمير المؤمنين عثمان .يأتي :أي (1)
 ( .5/339تاريخ الطَّبري ) (2)
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 ،كم صااااااربيوألبُذلنَّ ل ،وهللا ألفرشاااااانَّ لكم ِعرضااااااي ،وأعهيتكم من سااااااعيد   ،اخرتم
فساأعطيه  ،هُمَّا َل يُعصاى هللا في ،واساألون كلَّ ما أََبَبتم ،وألساتصالحنَّكم  هدي

د ما ل فيه عنأنز  ،وَل شاااااااااااينامل كرهتموه َل يُعصاااااااااااى هللا فيه إَل اساااااااااااتعهيتم منه ،لكم
رضاااااي  ،(1)وكتب دثل ذلك يف األمصاااااار ََّتَّ َل يكون لكم علي َجٌَّة . ،أََبَبتم
 ، ما كان أصلحه ! وأوسع صدره ! وكم ظلمه السََّبنيُّون عن أمري املؤمنني عثمانهللا

 ! (2)وكذبوا وافرتوا عليه ،دونواخلارجون احلاق

 

      
  

                                                           
 ( .5/343تاريخ الطَّبري ) (1)
اشدون ، للخالدي ، ص) (2)  ( .143الخلفاء الرَّ
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 فتنةالتَّعامل مع الهللا عنه يف سياسة عثمان رضي :  املبحث الثَّاين

أنَّ عثمان  :من خالل النُّصــوص التَّارخييَّة يف العديد من املصــادر يتَّضــح   
 :وهي ،رضي هللا عنه قد واجه الفتنة بعدد  من األساليب

 :قيق  وحت ،رأي بعض الصَّحابة أبن يرسل عثمان جلان تفتيش   :أولا 

ري  ،وطلحة بن عَبيد هللا ،اهتزَّ حممَّد بن مساااالمة اعا  مها ملا مسعوا من اإلشااااًو
مان على لى أمري املؤمنني عثفدخلوا ع ،ال يت بثها عَبد هللا بن سااااااااااااَبأ يف األمصااااااااااااار

َل وهللا ! ما  :َي أمري املؤمنني ! أأي يك عن النَّاُ ال ذي أي ينا ؟ قال :، وقالواعجل  
المة . قالوا ن الهتنة عوأخربوه دا  ناهى لسااااااااامعهم  ،فإانَّ قد أاتان :جاءن إَل الساااااااااَّ

ُر على وَل ه يف كل صاااق ،ال يت  وج هبا األمصاااار اإلساااالميَّة ع . وعن اهلجو  الشاااَّ
ك أن  َبعث نشري علي :وشهَو املؤمنني ؛ فأشريوا عليَّ ! قالوا ،أنتم شركا ي :وقال

 . (1)ََّتَّ يرجعوا إليك خبربهم رجاَلمل ُمَّن  ث  هبم إىل األمصار

حابة ،فقا  عثمان ِبجراء  ساااديد  عظيم   تل  اثنان يف َل خي ،وَّتريَّ نهرامل من الصاااَّ
اختار حممَّد بن مسااااالمة ال ذي كان عمر  ،ونصاااااحهم ،وورعهم ،و قواهم ،صااااادقهم

َيد َبَّ رسااول وأسااامة ب ،والتَّهتيش عليهم يف األقاليم ،أي نه على حماسااَبة وَل ه ن 
 اخر عهده اذه يفِبنه )ملسو هيلع هللا ىلص(وأمري ا يش ال ذي أوصاااااااااى النَّب   ،وابن ََبِ ه ،)ملسو هيلع هللا ىلص(هللا

نيا َبَّاق إ ،وعمَّار بن َيساااااااااار ،«أنهذوا بعث أسااااااااااامة »  :)ملسو هيلع هللا ىلص(فقال ،ابلدُّ ىل السااااااااااَّ
فأرسال حممَّد بن  ،التَّقيَّ الهقيه الورع ،وعَبد هللا بن عمر ،واجملاهد العظيم ،اإلساال 

                                                           
 ( .5/348تاريخ الطَّبري ) (1)
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 ،ا وابن عمر إىل الشاااَّ  ،وعمَّارامل إىل مصااار ،وأساااامة إىل الَبصاااِر ،مسااالمة إىل الكوفة
إىل  فمضااااااااوا مجيعامل  ،فأرساااااااالهم إىل  لك األمصااااااااار الكَبرِي ،وا على رأُ مجاعة  وكان

اقِ  املضاااااااين اخلطري العظيم ذي مثَّ عاَوا مجيعامل عدا عمَّار بن َيسااااااار ال   ،عملهم الشاااااااَّ
 ،ومسعوه ،وقدَّموا بني يدي أمري املؤمنني ما شاااااااااهدوه ،مثَّ عاَ ،اسااااااااتَبطأ يف مصاااااااار
ا أيُّه :وقالوا ،جاء به هؤَلء واَدامل يف كلِ  األمصاااااروكان ما  ،(1)وسااااألوا النَّاُ عنه

 ،طون بينهمالنَّاُ ! ما أنكران شااااااااااينامل ! وَل أنكر املساااااااااالمون إَل أنَّ أمراءهم يقساااااااااا
ار بن َيساااااااااااااار رضااااااااااااااي هللا عنه (2)ويقومون عليهم ا  عمَّ  - . وأمَّا ما روي من اهتِ 

ضااامَّن هذه التُّهمة   ال يت  تابلتأليب على عثمان رضاااي هللا عنه فإنَّ أساااانيد الرِ واَي
 . (3)كما أنَّ يف متوهنا نكارمل   ،َل َّتلو من علَّة   ،ضعيهةٌ 

وا َّضااااااااْ أبنه ليٍ هناك ما يوجب على اخلليهة أن  ،رجع مهتشااااااااو األمصااااااااار
وأمري  ،ان  واطمنناا ،ورَمااة   ،وخري   ،وعاادل   ،والنااَّاُ يف عااافيااة   ،يعزل واَاادامل من وَل ااه

ويَّة ،ةاملؤمنني يعدل يف القضااااااايَّ  قوق ا ،ويقسااااااام ابلساااااااَّ وما  ،لرَّعيَّةويرعى َ َّ هللا َو
وأكااذياب يَبثُّهاا احلااقادون يف الظُّلماا  ؛ لكي َل  ،وأراجي  ،يثاار هو شااااااااااااااكوكٌ 
بل كتب إىل  ،ولكنَّ اخلليهة الَبارَّ الرَّاشااااااااد العظيم ال يكت  هبذا ،يُعرف مصاااااااادرها

 .(4)مصارأهل األ

 

                                                           
ابر ،  (1)  ( .210ص)عثمان بن عفَّان الخليفة الشَّاكر الصَّ
 ( .5/348تاريخ الطَّبري ) (2)
 ( .1/117فتنة مقتل عثمان ، رضي هللا عنه ) (3)
 ( .1/349تاريخ الطَّبري ) (4)



510 
 

 :منيتاابا شامالا مبثابة إعالن عامّ  لكلِّّ املسلكتب إىل أهل األمصار ك  :اثنياا 

ة منذ وقد ساااااااااااااالَّطت األمَّ  ،فإن ِ اخذ العمال دوافاي يف كلِ  موساااااااااااااام   :أمَّا بعد
وَل على  ،فال يُرفع عليَّ شاااااااااااااايءٌ  ،والنَّهي عن املنكر ،ولياات على األمر ابملعروف
رتوٌك هلم، وقد عيَّة إَل موليٍ يل، ولعيايل َ   قَبل الرَّ  ،أَد  من عمَّايل إَل أعطيته

ِرَب ساااااا ،رفع إىل أهل املدينة: أنَّ أقوامامل ُيشااااااَتمون ر امل، واخرون ُيضااااااَربون، فيا َمْن ضااااااُ
ََّعى شاااينامل من ذلك ؛ فليواف املوسااام تم سااار امل، من ا  ،ث كانفليأخذ حبقِ ه َي ،وشاااُ

قرأى يف األمصار  افإنَّ هللا جيزي املتصدِ قني . فلمَّ  ،أو  صدقوا ،، أو من عمَّايلمينِ  
عوا لعثمانأبكى النَّاُ  . (1)األمَّة لَتمخَُّض بشر    إنَّ  :وقالوا ،، َو

نيا أن  سااااامع حبز    والعز  من  ،وأمشخ من هذا احلز  ،وعز   أعلى ،فهل  ريد الدُّ
َاَ ساااااااااااااانُّه عن اثنتني و انني ساااااااااااااانةمل  ن املتابعة والقوَِّ م ،وهو يف هذه الهوِر ،رجل  

هذا العدل  وأمسى من ،املظاال ؟ أ  هل يريد النَّاُ أن يروا عدَلمل أرفعوالتَّنقيب عن 
خصاااااي مرتوٌك لرعيَّته ،واإلنصااااااف ا َا  َ ُّ هللا م ،ََّتَّ إنَّ َ َّ أمري املؤمنني الشاااااَّ

ه مرعيَّةمل ؟ نعم عند عثمان دَو   أبن وال يكت ،ال ذي ال يق  عند ذلك ،قا مامل َو
 وا وكتابته من مثَّ إىل أهل األمصاااار أبن أي ،لنَّاُأرسااال أمناءه للتهتيش عن أَوال ا
ت  وال يك ،جي أما  مجوع احل - إن كانت هلم - موسااااااااااام احل ِ  لريفعوا شاااااااااااكاهتم

، بل بعث إىل عمَّال األمصااااار أنهسااااهم ؛ ليواجهوا النَّاُ عندما عثمان بذلك كلِ ه
 ،النااَّاُ ناااقلااهمثَّ ليساااااااااااااااأهلم أمري املؤمنني عمااا يت - إن وجااد  - يرفعون مظاااملهم

 . (2)لنَّاصْ السَّديد الرَّشيدوليشريوا عليه ابلرَّأي ا
                                                           

 المصدر السَّابق نفسه . (1)
ابر ، ص) (2)  ( .212عثمان بن عفان الخليفة الشَّاكر الصَّ
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 :مشورة عثمان لولة األمصار :اثلثاا 

َبد هللا ع :بعث عثمان رضي هللا عنه إىل وَلِ األمصار واستدعاهم على عجل  
شاااااوِر وأَخل معهم يف امل ،وعَبد هللا بن ساااااعد ،ومعاوية بن أيب ساااااهيان ،ابن عامر

لسةمل وكانت ج :- وهم من الوَلِ السَّابقني - وعمرو بن العاص ،عاصسعيد بن ال
وء جر  فيها األحباث التَّالية ال يت  قر ِر خطَّة العمل ا ديدِ يف ضااااا ،مغلقةمل وخطريمل 

وحيكم ! ما  :قال عثمان ،(1)ملدينة عاصاااااااااامة َولة اإلسااااااااااال األخَبار املتناهية إىل ا
كاية ؟ وما هذه اإلذاعة ؟ إن ِ   ،مصاااااااادوقامل عليكم  وهللا خلا   أن يكونهذه الشااااااااِ 

 ،أال  َبعث ؟ أال يرجع إليك اخلرب عن القو  :. فقالوا لههذا إَل يب (2)وما يعصاااااااااااب
علم هلذا وَل ن ،وَل برُّوا ،؟ َل وهللا ما صااااااادقواال يرجعوا وال يشاااااااافههم أَد بشااااااايء  أ

 َل  إذاعةٌ وما هي إَل ،وما كنت لتأخذ به أَدامل فيضمنك على شيء   ،األمر أصالمل 
 :صفأشاااااريوا عليَّ . فقال ساااااعيد بن العا :وَل اَلنتهاء إليها ! قال ،حيلُّ األخذ هبا

ر ِ  فيُتحدث به  ،رب بهفيخ ،فُيلقي به ًري ذي معرفة   ،هذا أمٌر مصانوٌع ُيصانع يف الساِ 
ذي مثَّ قتل هؤَلء ال   ،طلب هؤَلء القو  :فما َواء ذلك ؟ قال :يف جمالسااهم . قال

 من عندهم . خيرج هذا

خذ من النَّاُ ال ذي عليهم إذا أعطيتهم ال ذي هلم ؛  :وقال عَبد هللا بن سااااااااعد
عنهم إَل  فوليت قومامل َل أي يك ،قد ولَّيتين :فإنَّه خري من أن  دعهم . قال معاوية

فما  :قال ،َساان األَب :فما الرأي ؟ قال :قال ،والرَّجالن أعلم بناَيتهما ،اخلري
ََهتم عمَّا ،و راضاااااااايت عنهم ،أرى أنَّك قد لنت هلم :قال رى َي عمرو ؟ !  كان   و

                                                           
 ( .126معاوية بن أبي سفيان ، ص) (1)
 يناط بي . :يعصب بي (2)
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دَِّ ،فأرى أن  لز  طريقة صااااااََبك ،يصااااانع عمر لني يف و  ،فتشااااادَّ يف موضاااااع الشاااااِ 
دَِّ  نَبغي ملن َل أيلوا النَّاُ شااااااااار امل موضاااااااااع اللِ ني خيل  النَّاُ  واللِ ني ملن ،، إنَّ الشاااااااااِ 

 وقد فرشتهما مجيعامل اللِ ني . ،ابلنُّصْ

 ،تكل ما أشااااااارم به عليَّ قد مسع  :وقال ،وأثو عليه ،فحمد هللا ،وقا  عثمان
وإنَّ  ،إنَّ هذا األمر ال ذي خُياف على هذه األمَّة كا نٌ  ،ولكلِ  أمر  ابب يؤ ى منه
إَل يف َاادَو هللا  ،واملتااابعااة ،واملؤااتِ ،فُيكهك  بااه اللِ ني ،اببااه الاا ذي يُغل  عليااه

 ،يٌء فرف فإن ساادَّه شاا ،يسااتطيع أٌَد أن يَباَي بعيب أَدها ال يت َل ، عاىل ذكره
ال ال الناُ  وقد علم هللا أن ِ  ،وليسااااااات ألَد  عليَّ َجَّة َ     ،فذاك وهللا لُيهتحنَّ 

ا الهتنة لدا رٌِ وَل نهسااااااي ،خريامل  حير ِكها !   فطوَّب لعثمان إن ما  وال ،. ووهللا إنَّ َر
 ؛ فال هللاوإذا  عوطياات َقوق  ،واًتهروا هلم ،وهَبوا هلم َقوقهم ،كهكهوا النااَّاُ
 .(1)ُ دِهنوا فيها

دَِّ ال خيال  يف و  ،لقد خال  عثمان رضي هللا عنه رأي أخيه عمرو اب  َباع الشِ 
ى الهتنة َا رٌِ  ،ا  َباع سااااانَّة صااااااََبيه ن  هو ال ذي وَل  عاا ابلعن  ؛ ألنَّ الع ،فَر
ى لعثمان إن  ) فطوَّب ،صاََبها  أن يكونولن يرضى أمري املؤمنني ،يدير هذه الرََّ

وهي  ،، وال حيركها ! ( وكان واضااااحامل صاااارحيامل رضااااي هللا عنه فيما َل هواَِ فيهما 
من  وَل بدَّ  ،واملغهِر أفضل ،وما ًري ذلك فالر ِف  أوىل ،فال مداهنة فيها ،َدَو هللا

 . (2)أتَية احلقوق كلِ ها

مرو بن ولون  شاااو ِه العالقة بني عوجمه ،وقد جاء  رواَيٌ  بساااند  فيه ضاااعي ٌ 
                                                           

 ( .5/351تاريخ الطَّبري ) (1)
 ( .447عمرو بن العاص األمير المجاهد ، للغضبان ، ص) (2)
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وعثمان رضااي هللا عنهما وسااامهت رواَيٌ  ساااقطٌة يف مسااخ صااوِر عمرو  ،العاص
بن العاص رضاااااااااااي هللا عنه وحتويل عالقته بعثمان رضاااااااااااي هللا عنه إىل عالقة فا ك  

َيااَّة ليطااالااب باادمااهمث عااا ،خطَّ؛ لقتاال أمريه  ،وهااذه الرِ وايااة ضااااااااااااااعيهااةٌ  ،(1)َ ابنتهااا
وقد جاء يف رواية  بسااااااااااااااند  فيها  ،(2)وأهل احلديث ،ل التَّاريخعند أه ومرفوضااااااااااااااةٌ 
 َي عثمان ! إنَّك قد ركَبت :وجمهولون أيضااااااااااامل أبنَّ عمرو بن العاص قال ،ضااااااااااعهاء

ًَت ،وقالوا :فقلت ،النَّاُ دثل بين أميَّة َاًوا ،و فإن أبيت  ،زلأو اعت ،فاعتدل ،و
 :أنَّ عَبااد هللا بن عااامر قااال :هٍ الرِ وايااةوجاااء يف ن ،(3)وامِض قاادمااامل  ،اعتز  عزمااامل فاا

 ،أرى لك أن َمرهم يف هذه الَبعوث ََّتَّ يهمَّ كلُّ رجل  منهم قمل فرِو رأساااااااااااااااه
بر َابت  . (4)و شغلهم عن اإلرجاف بك ،هَو

َبساااااهم ،إنَّ عثمان رضي هللا عنه منع الوَلِ من التَّنكيل دثريي الشَّغب أو  ،َو
وا إىل وطلب من عم ،(5)واللِ ني ،حلسااااااوعاملهم ابوقرَّر أن ي ،قتلهم اله أن يعاااااااااااااااااااااَو
ا بص ، وف  ما أعلناااه هلم من أسااالوب مواجهة الهتنة ال يت كان كلُّ أعماهلم ري  يرى أهنَّ
 . (6)قاَمةٌ 

 :ـ اقرتاحان ملعاوية يرفضهما عثمان رضي هللا عنهما1

َي أمري  :له لقَبل أن يتوجه معاوية بن أيب سهيان إىل الشَّا  أ ى إىل عثمان وقا
ا  قَبل أن يهجم عليك من األمور واألَداث ما  ،املؤمنني ! انطل  معي إىل الشااااااااااااَّ

                                                           
 ( .448المصدر السَّابق نفسه ، ص) (1)
 المصدر السَّابق نفسه . (2)
 ( .5/340تاريخ الطَّبري ) (3)
 المصدر السَّابق نفسه . (4)
 ( .77خالفة عثمان ، د . السُّلمي ، ص) (5)
 ( .151اشدون ، للخالدي ، ص)الخلفاء الرَّ  (6)
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 َل ِقََبل لك هبا .

ي؛ ولو كان فيه قطُع خ ،بشاايء   )ملسو هيلع هللا ىلص(أان َل أبيع جوار رسااول هللا :قال عثمان
ا  :عنقي. قال له معاوية  ،ةيقيم يف املدين ،إذامل أبعث لك جيشااااااااااااااامل من أهل الشااااااااااااااَّ

َل ََّت  :قال عثمان ،وعن أهل املدينة ،ألخطار املتوقَّعة ؛ ليدافع عنكملواجهة ا
َاق )ملسو هيلع هللا ىلص(َل أقرتِ  على جريان رسااول هللا على أهل  وَل أضاايِ   ، ساااكنهم ، ند   ،األر

أو لُتغزينَّ . قال  ،َي أمري املؤمنني ! وهللا لُتغتالنَّ  :اهلجِر والنُّصااااااااااِر . قال له معاوية
 ! (1)الوكيلَسب هللا ونعم  :عثمان

ا معاوية رضاااااااااي هللا عنه كان يعلم ا عا  يدامل والشاااااااااَّ  ،أنَّ وراء  لك الهن :لكأمنَّ
ن عثمان واخلالفة ؛ لك ،خَبيثةمل َّتطِ ؛ هلدف  مرهوب  ليٍ َونه ضاااااااااااااارب اخلليهة

 فهو يريد أن يسااااااري مع هؤَلء َلخر الطَّري  ََّتَّ  ،اخلليهة الرَّاشااااااد كان له رأٌي اخر
و لك  ،واَلخِر ،فيهضااااااااااااااحهم يف الدُّنيا ،عند هللا وَل عند النَّاُ َل يرتك هلم َجَّةمل 
 . (2)هذا اإلما  العاَل العظيم مصابرٌِ عظيمٌة من

 :ـ عثمان خيرتق صفوف املتامرين بعد جميئهم للمدينة2

كان أمري املؤمنني عثمان من اليقظة والوعي ما جيعله حيقِ   بقلم اساااااااااااااتخَبارا ه 
يث بثَّ يف صااااااااهوفهم رجلني من املساااااااالمني كاان قد عوقَبا مع هؤَلء املتامرين ؛ َ

َهرَي مل  ،امل  زومي   ،فقد أرسااااااااااااااال عثمان رجلني ،من اخلليهة ليطمنن املتامرون إليهم  ،و
طربا فاصااا ،وكاان ُمَّا انهلما من عثمان أَبٌ  ،واعلما علمهم ،انظرا ما يريدون :فقال

                                                           
 ( .5/353تاريخ الطَّبري ) (1)
ابر ، ص) (2)  ( .214عثمان بن عفان الخليفة الشَّاكر الصَّ
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ْن معكم مَ  :فقاَل ،ربومها دا يريدونوأخ ،فلمَّا رأومها ابثُّومها (1)للح ِ  وال يضااااااااااااااطغنا
 :: َل . قاااَلهاال إَل ؟ قااالوا :فقاااَل ،ثااة نهرثال :على هااذا من أهاال املاادينااة ؟ قااالوا

فكي   ريدون أن  صنعوا ؟ وشرح هؤَلء القو  للرَّجلني أبعاَ املؤامِر كاملةمل واخلطَّة 
ة َرعناها يف قلوب ال :وقالوا ،املقرَت ياء قد   نرجع مث ،نَّاُنريد أن نذكر له أشاااااااااااااا
اج ََّت مثَّ خنرج كاااأانَّ  ،وال يتاااب ،فلم خيرج ،فنزعم هلم أان قرَّرانه هباااا ،إليهم  َجاااَّ
هااا ،فااإن أَّب ؛ قتلناااه ،فنخلعااه ،فنحي؛ بااه ،نقااد   ،ىل عثمااانفرجعااا إ ،وكاااناات إَيَّ

ال لهمَّ ساااااالم هؤَلء فإنَّك إن ال ُ ساااااالِ مهم ؛ شااااااقوا . فأرساااااال إىل  :وقال ،فضااااااحك
الِ جامعة ! وهم عنده يف أصااااال املنرب :وانَى ،لَبصااااارينيوا ،الكوفيني فأقَبل  ،الصاااااَّ

هم خرب وأخرب  ،فحمد هللا وأثو عليه ،ََّتَّ أَاطوا هبم )ملسو هيلع هللا ىلص(أصااااااحاب رسااااااول هللا
قيقة ما يريدون ،القو  َبها  عليه  هيدامل للخروج عليه ،َو  ،وخلعه ،من أتكيد الشاااُّ
َبني ِ  ،أو قتله . فقال  فشااااااااااااااهدا دا أخربومها به ،نيوقا  الرجالن اللَّذان َاَاث السااااااااااااااَّ

م  :املساااااالمون مجيعامل يف َاخل املسااااااجد يدون اخلروج ير اقتلهم َي أمري املؤمنني ! ألهنَّ
ِو ورفض عثمان رضاااااااااااااي هللا عنه َع ،، و هري  كلمة املسااااااااااااالمنيعلى أمري املؤمنني

م مسالمون  :قالى أن يوَل يرضا ،من رعيته - يف الظاهر - الصاَّحابة لقتلهم ؛ ألهنَّ
عثمان يقتل مسااااااااااالمني  الهني له ؛ ولذلك رََّ عثمان بن عهَّان على  لك الدَّعِو 

رهم  هاادان ،ونصااااااااااااااهْ ،باال نعهو ،َل نقتلهم :قااا المل  دامل من وَل نقتاال أَاا ،ونَبصااااااااااااااِ 
امل يوجب القتل ،املسلمني  . (2)وكهرامل  ،أو أظهر رََِّ ،إَل إذا ار كب َد 

 

                                                           
 حقد عليه . :اضطغن فالٌن على فالنٍ  (1)
 ( .355،  5/354تاريخ الطَّبري ) (2)
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 :ينإقامة احلجَّة على املتمرِّد :رابعاا 

َبنيِ ني إىل عر  ما عندهم من شاااااااَبها    إظهار ما و  ،مثَّ َعا عثمان القو  الساااااااَّ
َا    ،يرونه من أخطاء   او ة   ،قع هو فيهاو الها  و  ،َو  ،وكانت جلساااااااااة مصااااااااااَر

حابة و  م فتكلَّ  ،املسااااااااالمنيومكاشاااااااااهة  يف املساااااااااجد على مرأى ومسااااااااامع من الصاااااااااَّ
َبنيُّون َعمهم - ثمان، وعرضااااااااااااااوا األخطاء ال يت ار كَبها عالسااااااااااااااَّ وقا   - على َدِ  

 ،عاالوأَلَّتااه فيمااا ف ،وقاادَّ  َججااه ،واإليضااااااااااااااااح ،عثمااان رضااااااااااااااي هللا عنااه ابلَبيااان
ة َر عثمان وأو  ،واملكاشااهة ،وا اسااَبة ،واملساالمون املنصااهون يساامعون هذه املصاااَر

َُساان فعله وأشااهد معه الصااَّ  ،مثَّ بنيَّ َقيقة األمر ،ما أخذوه عليه افع عن  حابة َو
 . (1)سني يف املسجدا ال

وَل أبو  ،وما أ َّها قَبلي رسول هللا ،إن ِ أ مت الصَّالِ يف السَّهر :قالوا :ا قال1
ة بلٌد فيه ومكَّ  ،وَل عمر . لقد أ مت الصَّالِ ملَّا سافر  من املدينة إىل مكَّة ،بكر  
حابة ،فأان مقيٌم بني أهلي ،أهلي الَلهم  :ولسااات مساااافرامل أليٍ كذلك ؟ فقال الصاااَّ
 نعم!

، اسعةمل وجعلت أرضامل و  ،ى املسلمنيوضيِ قُت عل ،إن ِ َميُت َمىمل  :ااااااااااااااا وقالوا2
ة لرعي إبلي ! ولقد كان احلمى قَبلي دقة ،خاصاااااَّ ث جعل َي ،وا هاَ ،إلبل الصاااااَّ

، دقةََ  فيه ملَّا كثر  إبل الصاااَّ وأان  ،وعمر ،وأبو بكر   ،احلمى كل  من رساااول هللا
وما َميت  ،ع ماشاااااااااية فقراء املسااااااااالمني من الرَّعي يف ذلك احلمىمثَّ ال منن ،وا هاَ

نمامل  ،ملاشااااااااااييت ! وملَّا ول ِيت اخلالفة كنت من أكثر املساااااااااالمني إبالمل  وقد أنهقتها   ،ًو
                                                           

اشدون ، للخالدي ، ص) (1)  ( .155،  154الخلفاء الرَّ
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صاااااااات ،وال يَبَ  يل إَل بعريان ،وما يل اَلن اثًيٌة وَل راًيةٌ  ،كلَّها هما حلجِ ي ! خصااااااااَّ
 نعم !الَلهمَّ  :أليٍ كذلك ؟ فقال الصَّحابة

رَّقت ما ساااااواها ،إن ِ أبقيت نساااااخةمل واَدمل من املصااااااَ  :اااااااااااااااااااا وقالوا3  ،َو
هو و  ،من عند هللا ،ومجعت النَّاُ على مصاااااااااااااح   واَد  ! أَل إن القران كال  هللا

 وهنيتهم عن اَلختالف ،وال أفعل ساااااااااوى أن مجعت املسااااااااالمني على القران ،واَدٌ 
كذلك ؟ فقال   ملَّا مجع القران ! أليٍ ،بكروأان يف فعلي هذا اتبٌع ملا فعله أبو  ،فيه

 الَلهمَّ نعم ! :الصَّحابة

َ  احلَكم بن أيب العاص إىل املدينة، وقد كان رساااااااااااول 4 اااااااااااااااااااااااااا وقالوا: إن ِ َر
ه  )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا نهاه إىل الطَّا  ! إنَّ احلكم بن العاص مكِ ي ، وليٍ مدني امل، وقد سااااااااااااااريَّ

 إىل مكَّة بعدما رضااي )ملسو هيلع هللا ىلص(َه الرسااولوأعا ،من مكَّة إىل الطَّا   )ملسو هيلع هللا ىلص(رسااول هللا
ه إىل الطَّا  ، وهو الذي رََّه وأعاَه! أليٍ كذلك؟ فقال  )ملسو هيلع هللا ىلص(فالرَّسول ،عنه سريَّ
 !حابة: ال لهمَّ نعمالصَّ 

ووليت الشََّباب صغار السِ نِ  ! وال أَُولِ  إَل ،إن استعملت األَداث :اااا وقالوا5
لوهم عنهم . ول ،اُ أهل عملهموهؤَلء النَّ  ،رجالمل فاضاالمل حمتمالمل مرضاي امل  قد وىلَّ فساَ

 ملسو هيلع هللا ىلص()ال ذين ِمْن قَبلي من هم أَدث منهم، وأصغر منهم سن امل، ولقد وىلَّ رسول هللا
َيد   الوا يل ؛ أشاااااادَّ ُمَّا ق )ملسو هيلع هللا ىلص(وقالوا لرسااااااول هللا ،وهو أصااااااغر ُمَّن ولَّيته،أسااااااامة بن 

حابة همَّ نعم ! إنَّ هؤَلء النَّ  :أليٍ كذلك ؟ قال الصاااااَّ ُُ ُ ما َل اُ يعيَبون للنَّاالَل
 وَل يوضِ حونه . ،يهسِ رونه

وإمنا  ،إن ِ أعطيت عَبد هللا بن سااااعد بن أيب ساااارح ما أفاء هللا به :اااااااااااااااااا وقالوا6
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وقد قلت  ،جزاء جهاَه ،ريقيةملَّا فتْ إف - وكان منة أل  - أعطيته مُخٍ اخلمٍ
وقااد فعلهااا  ،هالمل : إن فتْ هللا عليااك إفريقيااة ؛ فلااك مخٍ اخلمٍ من الغنيمااة نلااه

إان  :وعمر رضااااااااااااااي هللا عنهماا ومع ذلاك قاال يل ا نَو اجملااهادون ،قَبلي أبو بكر  
ذ  مخٍ فأخ - وَل حي ُّ هلم اَلعرتا  والرَّفض - نكره أن  عطيه مخٍ اخلمٍ

َ ه على ا نَو ،اخلمٍ من ابن سعد   وبذلك ال أيخذ ابن سعد شينامل ! أليٍ ،وَر
 همَّ نعم !اللَ  :كذلك ؟ قال الصَّحابة

فإنَّه ال  ،وأعطيهم ! فأمَّا َبِ  ألهل بييت ،إن ِ أَبُّ أهل بييت :ااااااااااااااااااااااااااااا وقالوا7
باااال أَمااااُل احلقوق عليهم  ،وظلم اَلخرين ،حيملين على أن أمياااال معهم إىل جور

ا إعطاااؤهم فااإن ِ أعطيهم من مااايل اخلاااص ،واخااذ احل َّ منهم ل وليٍ من أموا ،وأمااَّ
لقد  وَل ألَد  من النَّاُ . و  ،تحلُّ أموال املسااالمني لنهساااياملسااالمني ؛ ألن ِ َل أسااا

لب مايل  َمان رسااااااااول هللاكنت أعطي العطيَّة الكَبرِي الرًَّيَبة من صااااااااُ وأيب  ،ملسو هيلع هللا ىلص()أ
ٌْ َريصٌ  ،رضاااااااااااااي هللا عنهما ،، وعمربكر   ى أفحني أ يت عل ،وأان يومنذ شاااااااااااااحي

قااال  يب ؛وأقااار  ،وجعلاات مااايل الاا ذي يل ألهلي ،وفين عمري ،أساااااااااااااانااان أهاال بييت
َل و  ،امللحدون ما قالوا ؟ وإن ِ وهللا ما أخذ  من مصاار من أمصااار املساالمني ماَلمل 

َ  على  لك األمصار األموال ،فضالمل   وال حُيضروا إىل املدينة إَل األمخاُ ،ولقد َر
ا ! ووهللا ووضااعها يف أهله ،ولقد  وىلَّ املساالمون  قساايم  لك األمخاُ ،من الغنا م

ريها فلساااامل فما فوقه ! وإنَّين َل اكل إَل من مايل ! ما أخذ  من  لك  األمخاُ ًو
 وَل أعطي أهلي إَل من مايل !

ة لرجال  معيَّنني :وقالوا - 8 ألرضااااااااااااني وإنَّ هذه ا ،إن ِ أعطيت األر  املهتَو
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ة ريهم من اجملاهدي ،واألنصاااااااار ،قد اشااااااارتك يف فتحها املهاجرون ،املهتَو وملَّا  ،نًو
مت هذه األرا  ،قرَّ فيهاواسااات ،ضاااي على اجملاهدين الهاحتني ؛ منهم من أقا  هباقساااَّ

وقد  ،وبقيت  لك األر  ملكامل له ،ريهاأو ً ،ومنهم من رجع إىل أهله يف املدينة
 وكان  نها يف أيديهم ! ،ألراضيابع بعضهم  لك ا

و وىلَّ  ،وبذلك أوَر عثمان رضاااااااااي هللا عنه أهمَّ اَلعرتاضاااااااااا  ال يت أثري  عليه
 . (1)وبيان وجه احل ِ  فيها ،اضيحه و 

فاع ا كم ال ذي َافع به عثمان بن عهَّان رضااااااااااااي هللا عنه  ،و رى من ذلك الدِ 
حابة فيه ه صااورمل ملا كان جي ،وساااجل الصااَّ ، ني  لهري من النَّقد املرِ  العوذاكرهم إَيَّ

وء ،رضاااي هللا عنه َبنيُّون من قالة الساااُّ ن على  روجيه و وما يعمل ،وما كان يشااايعه الساااَّ
فقد أمجل رضاااااي هللا عنه ذكر اَلعرتاضاااااا  ال يت كانوا يعرتضاااااون  ،من ابطل  مزيَّ   

وعلى َجَّة  من  ،وأنَّه كان على بيِ نة  من أمره ،وبنيَّ وجه احل ِ  فيما يهعل ،هبا عليه
م جماَلة فمجاَلته هل ،وَل يَبغون سااااداَامل  ،ولكنَّهم مغرضااااون َل يريدون رشاااااَامل  ،َينه
ويلقي يف  ،ذ أًراضااامل لينه ِ  ،ويتسااقَّ؛ ههوا ه ، لص  مع اخر يرتبَّص به الدَّوا ر رجل  

ديه وَل يه ،ومن كان شااااااااااااااأنه كذلك َل  قنعه احلجَّة ،نهوُ النَّاُ عنه إعراضااااااااااااااامل 
 . (2)ن يضلل هللا ؛ فال هاَي لهوم ،الدَّليل

َعماء أهل الهتنة ال ذين  انب املنرب ،وقد مسع كالمه كما مسعه   ،و وضاااااااااااااايحه 
حابة الكرا  احلني ،الصااااااااَّ   وأتثَّر املساااااااالمون بكال ،ومن معهم من املساااااااالمني الصااااااااَّ

                                                           
اشدون ، للخالدي ، 356،  5/355( . وتاريخ الطَّبري )111إلى  61، ص) العواصم من القواصم (1) ( . والخلفاء الرَّ

 ( .14 - 10( . والفتنة ، ألحمد عرموش ، ص)158ص)
 ( .99،  98تاريخ الجدل ، لمحمد أبو زهرة ، ص) (2)
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ََاَوا ََب امل  :وصااااادَّقوه فيما قال ،و وضااااايحه ،وبيانه ،عثمان َب ،وا نيُّون َعاِ أمَّا الساااااَّ
م ال يكونو وال يرتاجعوا ؛ أل ،فلم يتأثَّروا بذلك ،والهرقة ،الهتنة ، ا ابَثني عن َ    هنَّ
ا كان هدفهم الهتنة ،راًَبني يف خري  وَل  وقد أشار  ،نيواملسلم ،والكيد ل سال  ،إمنَّ

حابة َعماء الهتنة ( بسااااَبب  ،الصااااَّ َبنيِ ني )  واملساااالمون على عثمان بقتل أولنك السااااَّ
قاادهم ،و زويرهم ،مااا ظهر من كااذهبم تخلَّص لي ،باال أصاااااااااااااارُّوا عليااه يف قتلهم ،َو

 يثريها ى على الهتنة ال يتويُقضااااااا ،َ املسااااااالمنيو ساااااااتقرَّ بال ،املسااااااالمون من شااااااار ِهم
 ،ن يرتكهمفاثر أ ،وحتليٌل مغايرٌ  ،ولكنَّ عثمان كان له رأٌي اخر ،، وأ َباعهمهؤَلء

َبنيِ ني  وال يتَّخذ عثمان ضااااااادَّ  ،حماولةمل منه لتأخري وقوع الهتنة ،ورأى عد  قتلهم الساااااااَّ
 ،ويريدون ،لمه دا خيطِ طونأيَّ إجراء  مع ع ،والَبصااِر ،والكوفة ،القاَمني من مصاار
ون إىل بالَهمو ركهم يغاَرون ا  .(1)ملدينة ويعَو

 :الستجابة لبعض مطالبهم :خامساا 

فهذه  ،وليتهو ولية َمْن طلَبوا   ،اَلستجابة لَبعض مطالَبهم يف خلع بعض الوَلِ
 والعدل ؛ لو كانت األمور  ساااااااااااااري يف ،وإقامة احل  ِ  ،األسااااااااااااااليب كافيٌة يف املعا ة

، هيَّةمل واإلاثرا  أمورامل خ ،كاوىأنَّ وراء هذه الشاااااااااااَّ  :لكنَّ الواقع ،عها الطََّبيعي ِ وضااااااااااا
دهت ،بني املسلمني  سعى إلاثِر الهتنة ،جاهليَّةمل  وأَقاَامل  ووقع ما أخرب  ،مو هري  َو
 . (2)ستشهاَ عثمان رضي هللا عنهمن ا )ملسو هيلع هللا ىلص(به النَّب  

 

                                                           
اشدون ، للخالدي ، ص) (1)  ( .159،  158الخلفاء الرَّ
 ( .78خالفة عثمان للسُّلمي ، ص) (2)
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 :رضي هللا عنه ضوابط التَّعامل مع الفنت عند عثمان :سادساا 

إنَّ املتأمِ ل يف هدي عثمان رضااااااااااااي هللا عنه يف  عامله مع الهتنة ال يت وقعت يف 
واب؛ ال يت  ُعني املسااالم يف مواجهته للهن ومن  ،عهده ميكنه أن يساااتنَب؛ بعض الضاااَّ

 :هذه الضَّواب؛

 :ـ التَّثبُّت1

مجاعة  قواسااتطاع أن خيرت  ،واسااتمع ألهلها ،فقد أرساال  ان  هتيش  لألمصااار
 هم .وال يستعجل يف إصداره لألَكا  علي ،ويق  على َقيقة أمرهم ،السََّبنيِ ني

 :واإلنصاف ،ـ لزوم العدل2

اب؛ يف كتَبه لألمصااااار ََّعى ،فقد ا َّضااااْ هذا الضااااَّ تمأ ،وطلب ُمَّن ا أو  ،نَّه شااااُ
 .(1)الهمنه أو من عمَّ  ،كان  فليأخذ حبقِ ه َيث ،ضرب من الوَلِ ؛ فليواِف املوسم

 :ـ احللم واألانة3

اب؛ يف كتابه ألهل الكوف ن ة عندما طلَبوا عزل سااااااااااااعيد بويتَّضااااااااااااْ هذا الضااااااااااااَّ
، و عيني أيب موسى األشعريِ ، وقد جاء يف هذا الكتاب:... وهللا ألفرشنَّكم العاص

امل أََبَبتموه فال  دعوا شاااين ،وألساااتصااالحنَّكم  هدي ،ِعرضاااي، وألبذلنَّ لكم صاااربي
يه إَل اسااااتعهيتم هللا فسااااألتموه، وَل شااااينامل كرهتموه َل يُعصااااى  َل يعصااااى هللا فيه إَل

 .(2)منه
                                                           

 ( .5/349تاريخ الطَّبري ) (1)
 ( .5/343تاريخ الطَّبري ) (2)
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 :ونبذ ما يفرِّق بني املسلمني ،ـ احلرص على ما جيمع4

وعندما عر  عليه  ،ولذلك مجع النَّاُ على مصااااااااااااااح   واَد  كما مرَّ معنا
 ... وإن: ؛ قال عثماناألشااااااااااااارت النَّخعيُّ عروضاااااااااااااامل ثالثة أيي  هصااااااااااااايلها ِبذن هللا

تحااااابُّون ووهللا لنن قتلتمون فااااإنَّكم َل   ،؛ فلم أر كااااب مااااا يوجااااب قتليقتلتمون
 ! (1)عديلون العدوَّ مجيعامل بوَل  قا  ،وَل  صلُّون مجيعامل بعدي أبدامل  ،بعدي أبدامل 

 :واحلذر من كثرة الكالم ،ـ لزوم الصَّمت5

ما ينهع من ية كالمه إَل فمن خالل سرِي عثمان رضي هللا عنه  تَّضْ صهة قلَّ 
ْ  علم   اما   ابطلة   ،أو  وجيه   ،، أو نصاااااااااااا  وقد كان رضااااااااااااي هللا عنه كثري ،أو رَِ  اهتِ 

 الصَّمت قليل الكال .

 :ـ استشارة العلماء الرَّابنيِّّني6

حابة  ،والزُّبري ،وطلحة ،كعلي     ،فقد كان رضااااااي هللا عنه يسااااااتشااااااري علماء الصااااااَّ
 - رضااااااااي هللا عنهم مجيعامل  - ن سااااااااال وعَبد هللا ب ،وابن عمر ،وحممَّد بن مساااااااالمة

م والهن املظلمة ؛ أل ،وامللجأ يف اخلطوب املدهلمَّة ،فالعلماء هم صاااااااااااااامَّا  األمان هنَّ
ليم ،أبصااااااار النَّاُ حباهلا والنَّظر  ،وأعرفهم داهلا، فمن التجأ إليهم؛ وجد الههم الساااااااَّ

 . (2)واملوق  الشَّرعيَّ الواضْالصَّحيْ 

 

                                                           
 ( .7/184البداية والن ِّهاية ) (1)
 ( .728أحداث وأحاديث فتنة الهرج ، ص) (2)
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 :يف الفنت )ملسو هيلع هللا ىلص(يث رسول هللاـ السرتشاد أبحاد7

ال ذين  ،ومساااااااااااالكه مع املتمر َِين ،إنَّ منه  عثمان رضااااااااااااي هللا عنه أثناء الهتنة
ان منهجامل بل ك ،وَل ضااااااغ؛ الواقع ،خرجوا عليه ال  هرضااااااه عليه جمرَي  األَداث
رب )ملسو هيلع هللا ىلص(انبعامل من مشااااكاِ النَُّبوَِّ َيث أمره رسااااول هللا وعد   ،واَلَتساااااب ،ابلصااااَّ

،  عنه بوعدهذو النُّورين رضاي هللاوقد و َّ  ، يقضاي هللا أمرامل كان مهعوَلمل القتال ََّتَّ 
ا ه مََّتَّ خرَّ شاااااااااااهيدامل مضااااااااااارَّجامل بد ،طوال أَيَّ  خالفته )ملسو هيلع هللا ىلص(وعهده لرساااااااااااول هللا

 .(1)الطَّاهِر الزَّكيَّة

ين اخلطيااب الاا ذي ياادلُّ عليااه جمموع األخَبااار عن مواق   :وقااد قااال حماابُّ الاادِ 
فاع عنهعثمان من أمر   ،هو أنَّه كان يكره الهتنة ،أو اَلسااااااااااااااتسااااااااااااااال  لألقدار ،الدِ 

ويتَّقي هللا يف َماء املساااااااااااالمني إَل أنَّه صااااااااااااار يف اخر األمر يوَُّ لو كانت لديه قوٌَِّ 
الح ،فري دعون عن بغيهم ،راجحٌة يهاهبا الَبغاِ  بال َاجة  إىل اسااااااااااااااتعمال السااااااااااااااِ 

ة أن مور مَبلغها ؛ عر  عليه معاويوقَبل أن  َبلغ األ ،للوصااااااااااااااول إىل هذه النتيجة
ا   كون رهن إشاااااار ه ل َار فأَّب أن يضااااايِ   على أه ،يرسااااال إليه قوَّمل من جند الشاااااَّ

ىل وكان َل يظنُّ أنَّ ا رأِ  َبلغ بهري   من إخوانه املسااالمني إ ،اهلجِر  ند يسااااكنهم
 أن يتكالَبوا على َ  أوَّل مهاجر  إىل هللا يف سَبيل َينه .

ماء جز  :واعتقد ،اءب عليه الَُبغاِفلمَّا  ذ افامل ؛ أنَّ الدفاع عنه  سااااااااااااااهك فيه الدِ 
ن مزال  وأساااااااااااالحتهم ع ،يديهموطاعٌة أن يكهُّوا أ ،عز  على كلِ  َمْن له عليهم مسعٌ 

 .العن 

                                                           
 ( .116استشهاد عثمان ووقعة الجمل ، ص) (1)
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و ظهر  يف على أنَّه ل ،وشاننيه ،واألخَبار بذلك مستهيضٌة يف مصاَر أوليا ه
امل لغطر  ، ق  يف وجوه الثُّوار املياادان قوٌَِّ منظَّمااة ذا  هيَبااة   سااااااااااااااتهم و ضااااااااااااااع َااد 

ه لن أنَّ  مع ما هو مطمنٌن إليه من ،وساااااااااااااارَّ به ،؛ َلراتح عثمان وذلكوجاهليتهم
 . (1)ميو  إَل شهيدامل 

 

      

 

 

 
  

                                                           
 ( .138العواصم من القواصم ، ص) (1)
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 احتالل أهل الفتنة للمدينة:  املبحث الثَّالث

 :قدوم أهل الفتنة من األمصار :أولا 

 مهااامجااة م على القيااا  خبطوهتم العمليااَّة النهااا يااَّة يفا َّه  أهاال الهتنااة فيمااا بينه
َل عن اخلالفة ،عثمان يف املدينة روا أن أي وا من وقرَّ  ،وإَل ؛ يقتل ،وَمله على التنا
َهم مع وأن يغاَروا بال ،والَبصااِر يف موساام احل  ِ  ،والكوفة ،مصاار :مراكزهم الثالثة

م خارجونلنوا لالخرينوأن يع ،ِ احلجَّاجوأن يكونوا يف صااور  ،احلجَّاج  ،للح  ِ  : أهنَّ
واسااااااتغلُّوا  ،فإذا وصاااااالوا املدينة  ركوا احلجَّاج يذهَبون إىل مكَّة ألَاء مناسااااااك احل  ِ 

 هيدامل  وقاموا دحاصِر عثمان ؛ - املشغولني ابحل  ِ  - فرار املدينة من معظم أهلها
 .(1)أو قتله ،خللعه

ٍ  وثالثني كان أه فقد  ،(2)تنة على مشااااااارف املدينةل الهويف شااااااوَّال ساااااانة مخ
، ومعهم ريٌ وهلؤَلء األمراء أم ،ة  أمريلكلِ  فرق ،خرج املتمر َِون من مصر يف أربع فرق

 ،ٍ الَبلويُّ عَبد الرََّمن بن عدي :وأمراء الهرق األربعة هم ،شيطاهنم عَبد هللا بن سَبأ
كونُّ  ،وكنانة بن بشاااار التَّجيبُّ  اُن بن َمران السااااَّ َو كونُّ ِ بوقتري  ،وسااااُ  ،ن فالن السااااَّ

 وكااان عاادَ الهرق األربعااة أل  ،وأمري هؤَلء األمراء هو الغااافقيُّ بن َرب العكيُّ 
َيااد  :موأمراء فرقهم ه ،وخرج املتمر َِون من الكوفااة أل  رجاال  يف أربع فرق   ،رجاال

                                                           
اشدون ، للخالدي ، ص) (1)  ( .159الخلفاء الرَّ
 المصدر السَّابق نفسه . (2)
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ان العَبديُّ  َيَ بن النَّضااااااااار احلارثيُّ  ،واألشااااااااارت النَّخعيُّ  ،بن صاااااااااَو وعَبد هللا بن  ،و
ي الكوفة هو عمرو بن األصمِ  . ،األصم ِ   وأمري متمَر

و الَبصااااااااااااااِر أل  رجل  يف أربع فرق   يم بن َك :وأمراء فرقهم هم ،وخرج متمَر
ُْ بن عَبَّاَ العَبديُّ  ،جَبلة العَبديُّ  وابن ا رِ ش ابن  ،وبشاار بن شااريْ القيساايُّ  ،وذري
َهري السااااَّ  ،عَبد احلنقيُّ  َُرقوص بن  ي الَبصااااِر هو  كان عَبد هللا و  ،عديُّ وأمري متمَر

يطانيَّة ،بن ساااااَبأ يساااااري مع هؤَلء مزهو امل مسااااارورامل  يَّة الشاااااَّ وكان  ،بنجاح خطَّته اليهَو
ناة من وكاان أهال الهت ،أهال الهتناة من مصاااااااااااااار يريادون عليَّ بن أيب طاالاب خليهاةمل 

طلحة دون وكان أهل الهتنة من الَبصااااااااااِر يري ،الكوفة يريدون الزُّبري بن العوَّا  خليهةمل 
حابة رضااااااااوان هللا  ،(1)بن عَبيد هللاا وهذا العمل منهم كان هبدف اإليقاع بني الصااااااااَّ

 - لَّ عزَّ وج - وقد برأ هللا :َيث قال ،وهو ما ذهب إليه اإلما  اَلجريُّ  ،عليهم
 ،الهرق والزُّبري رضي هللا عنهما من هذه ،عليَّ بن أيب طالب رضي هللا عنه وطلحة

ا أظهروا ؛ ليموِ هوا  حابة ،على النَّاُوإمنَّ  الكرمي وقد أعاذ هللا ،وليوقعوا بني الصااااااااااااااَّ
 . (2)الصَّحابة من ذلك

، ارج املدينةوكان يف قرية  خ ،موبلغ خرب قدو  عثمان رضي هللا عنه قَبل وصوهل
ه فيها هوا إليه ،فلمَّا مسعوا بوجَو ََّ ر ِح لنا الرِ واَي  ابساام وال  صاا ،فاسااتقَبلهم فيها ،ا

َ املدا ينُّ اتريخ قدومهم بليلوحي ،هذه القرية وكان  ،(3)ِة األربعاء هالل ذي القعددِ 
َع ابملصااااااح  :فقالوا لعثمان ،أوََّل من وصاااااال املصااااااريُّون افتْ  :قالواف ،فدعا به ،ا

ابعة ابعة ،السااااَّ ُقْل ﴿ :يةفقرأ ََّتَّ أ ى هذه اَل - وكانوا يساااامُّون سااااوِر يونٍ ابلسااااَّ
                                                           

 ( .5/357تاريخ الطبري ) (1)
 ( .118استشهاد عثمان ووقعة الجمل ، لخالد الغيث ، ص) (2)
 ( .1/127فتنة مقتل عثمان ، د . محمد الغبان ) (3)
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ا أَنْاَزَل احَُّ  اَلَلمل قااُْل أُهللأَرَأَيْاُتْم مااَ ََ ا َو َراماامل ََ ُه   أَِذَن َلُكْم أَْ   َلُكْم ِمْن ِرَْق  َفَجَعْلُتْم ِمنااْ
 [ . 59 :] يونس  َعَلى احَِّ  َاْهرَتُوَن  

ي أذن لك أ  على هللا  هرت أرأيت ما َميت من احلمى ؟ هللا  ،ق  :فقالوا له
ا احلمى فااإ ،وكااذا ،نزلاات يف كااذا ،: امضااااااااااااااااه؟ فقااال عمر َماااه قَبلي إلباال  نَّ فااأمااَّ
دقة دقةالصااَّ َاَ  إبل الصااَّ دقة اَ منفَز  يف احلمى ملَّا َ  ،، فلمَّا ول ِيت   ،إبل الصااَّ
 ،ا يزيدونفم ،نزلت يف كذا ،امضااااااه :فيقول ،: فجعلوا أيخذونه ابَليةقال ،امضااااااه

هارقوا مجاعةمل وَل ي ،وأخذ عليهم أَل يشااقوا عصااا ،وكتَبوا عليه شاارطامل  ،فأخذوا ميثاقه
 . (1)مثَّ رجعوا راضني ،شرطهم ما أقا  هلم

 :علي بن أيب طالب يرسله عثمان للمفاوضة مع أهل الفتنة من األمصار

أرسااااال عثمان ف ،قَبل مقتله دا يقارب شاااااهرامل ونصاااااهامل  ،ونزل القو  يف ذي املرِو
 م علي  رضاااي هللاوالتقى هب ،إليهم علي امل رضاااي هللا عنه ورجالمل اخر ال  سااامِ ه الرِ واَي 

قوا على فواف ،سااااااااااااااخطتم و عتَبون من كااالِ  ماااا ، عطون كتااااب هللا :عناااه فقاااال هلم
َُّوه :ويف رواية   ،(2)ذلك م شا ابن عمِ  رسول  :مثَّ قالوا ،أو ثالاثمل  ،وشاَهم مرَّ ني ،أهنَّ
فاصااااااااطلحوا  ،(3)عليكم كتاب هللا ! فقَبلوا ورسااااااااول أمري املؤمنني يعر  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(هللا

، يعدل يف القسااامو  ،الهيءويوفر  ،وا رو  يُعطى ،هي يُقَبلعلى أنَّ املن :على مخٍ
 ،الَبصِر وأن يرََّ ابن عامر على ،وكتَبوا ذلك يف كتاب ،ويستعمل ذو األمانة والقوَِّ

عثمان رضاااااي هللا عنه مع   . وهكذا اصاااااطلْ (4)يَبقى أبو موساااااى على الكوفة وأن
                                                           

 ( .1/128المصدر السابق نفسه ) (1)
 ( .170 - 169(. وتاريخ خليفة بن خيَّاط ص)328تاريخ دمشق، ترجمة عثمان، ص) (2)
 ( .1/129فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه ) (3)
 المصدر السَّابق نفسه . (4)
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 .(1)انصرفت الوفَو إىل ََيرها مث ،كل وفد  على َدِ  

 :كتاب املزعوم بقتل وفد أهل مصرال 

ِ أهل األمصاااار مجيعامل راضاااني  َبنيَّ ملشاااعلي الهتنة أنَّ  :وبعد هذا الصااالْ وعَو
نينااة ال  تحقَّ  ،خطَّتهم قااد فشاااااااااااااالاات طيطااامل اخر خطَّطوا َّتلااذا  ،وأنَّ أهاادافهم الاادَّ

ْ  بني أهل األمصااااااااااار ،، وحيييهايذكي الهتنة  ،ويقتضااااااااااي  دمري ما جرى من صاااااااااال
ِ أهل مص :وبَر ذلك فيما أيي ،رضي هللا عنه ،وعثمان رأوا  ،ريف أثناء طري  عَو

 :كااأنااَّه يقولف - يظهر أنااَّه هااارب منهم - ويهااارقهم ،راكَبااامل على مجاال  يتعرَّ  هلم
امله أان رساااول أمري املؤمنني إىل ع :مالك ؟ فقال :وقالوا له ،فقَبضاااوا عليه ،خذون
وعليه خا ه  ،لساااان عثمان رضاااي هللا عنه فإذا هم ابلكتاب على ،فهتَّشاااوه ،دصااار

 ،ع أيااديهمأو  قطي ،أو قتلهم ،فتحوا الكتاااب فااإذا فيااه أمٌر بصاااااااااااااالَبهم ،إىل عاااملااه
ونهى عثمان رضي هللا عنه أن يكون   ،(2)إىل املدينة ََّتَّ وصلوها فرجعوا ،وأرجلهم

ما اثنتان :وقال هلم ،كتب هذا الكتاب أو  ،أن  قيموا رجلني من املساااااااااااااالمني :إهنَّ
ب وقاااد يكتااا ،وَل علمااات ،وَل أمللااات ،ميني ابهلل الااا ذي َل إلاااه إَل هو ماااا كتَبااات

قوهوي،الكتاب على لسان الرَّجل  . (3)نقش اخلام . فلم يصدِ 

َعم هؤَلء املتمر َِون الَبغاااِ املنحرفون  ،مااانأنااَّه من عث :وهااذا الكتاااب الاا ذي 
أيب  إىل عامله دصاااااااااااار ابن دقةوعليه خا ه حيمله ًالمه على واَد  من إبل الصااااااااااااَّ 

 ،، أيمر فيه بقتل هؤَلء اخلارجني هو كتاب مزوَّر مكذوٌب على لساان عثمانسارح

                                                           
 المصدر السَّابق نفسه . (1)
 ( .5/379تاريخ الطَّبري ) (2)
 ( .7/191( . والبداية والنهاية )5/132فتنة مقتل عثمان ، رضي هللا عنه ) (3)
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 :وذلك لعدَّة أمور

وكرَّر ذلك  ،ممثَّ فارقه ،اااااااا أنَّ َامل الكتاب املزوَّر قد  عرَّ  هلؤَلء املصريِ ني1
وكأنَّه يقول  ،هفي ويثري شااااااكوكهم ،وهو ال يهعل ذلك إَل ليلهت أنظارهم إليه ،مرارامل 

ان ؛ خلافهم َامل الكتاب هلم: معي شااايٌء مهم  بشاااأنكم ! وإَل فلو كان من عثم
 ينهذه .ف ،وأسرع إىل وايل مصر ؛ ليضع بني يديه األمر ،، وألبعد عنهماملزعو 

هوا إىل بالَهم ،ااا كي  علم العراقيُّون ابألمر2 ََّ  ن املصرينيوفصلتهم ع ،وقد ا
ر  ،مسااااااااافٌة شاااااااااسااااااااعةٌ  - ابلكتاب املزعو ال ذين أمسااااااااكوا  - ق فالعراقيُّون يف الشااااااااَّ

َ  ؟ كأمنا كانوا على م  ،ومع ذلك عاَوا مجيعامل يف ان  واَد   ،واملصريون يف الغرب يعا
َوَّروا ا ثِ ل مي، و واسااااااااااااااتأجروا راكَبامل ليحمله ،لكتابَل يعقل هذا إَل إذا كان ال ذين 

يِ ني ؛ قد اساااااتأجروا راكَبامل اخر انطل  إىل العراق ،( أما  املصاااااريِ نيالدَّور يف ) الَبُاَوْيب
ملنحرفني املصااريِ ني ! ا كتشااهوا كتاابمل بعث به عثمان لقتلليخربهم أبنَّ املصااريني قد ا 

علمتم َي  كي   :! وهذا ما اَت َّ به عليُّ بن أيب طالب  رضااااااااااااااي هللا عنه فقد قال
تم مراَل ؛ مثَّ طوي وقد ساااااااارم ،وَي أهل الَبصااااااااِر دا لقي أهل مصاااااااار ،أهل الكوفة

 .(2)وهللا أمٌر أبر  ابملدينة هذا :؟ بل إنَّ علي امل جيز  (1)حنوان

ان وابن أيب ساااارح ك ،اااااااااااااااااا كي  يكتب عثمان إىل ابن أيب ساااارح بقتل هؤَلء3
يسااااااااااااتأذنه  ىل اخلليهةعقب خروج املتمر َِين من مصاااااااااااار متَّجهني إىل املدينة كتب إ

د بن أيب َذيهة، وقد  غلَّب على مصاااااااااااااار حمابلقدو  عليه ج ابن أيب وفعالمل خر  ،مَّ
 ،قتلهمفكي  يكتب له عثمان ب ،فالعقَبة ،وفلسااطني ،ساارح من مصاار إىل العريش

                                                           
 ( .5/359تاريخ الطَّبري ) (1)
 نفسه . المصدر السَّابق (2)
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 وعنده كتابه ال ذي يستأذن به منه ابلقدو  عليه ؟

وأَّب  ،ااااااااااااا أن عثمان رضي هللا عنه قد هنى عن قتل املتمر َِين عندما َاصروه4
حابة أن يدافعوا عنه كما   -  أيمر بقتال اخلارجني َفاعامل عن نهسااااااااهوال ،على الصااااااااَّ
وا فكي  يكتب مثل هذا الكتاب املزوَّر وقد خرج - سااااايأي  هصااااايله إن شااااااء هللا
 واإلانبة . ،عنه من املدينة مظهرين التَّوبة

َُكيم بن َجََبلة5 يف  - َيند خروج املتمر ِ بع - واألشااااارت النَّخعي ِ  ،اااااااااااااااااااا َّتلُّ  
ما مها اللَّذان افتعال الكتاب ؛ إذ ال يكن هلما ، يشااااري إشااااارمل واضااااحاملدينة ة إىل أهنَّ

ا صااااااااااااااااََباا فهما ،وماا مكثاا إَل ملثال هاذا الغر  ،أيُّ عمال  ابملاديناة ليتخلَّهاا فيهاا
عثمان وال يكن ل ،، وردا كان ذلك بتوجيه من عَبد هللا بن سَبأ(1)املصلحة يف ذلك

 ،لحة  ان بن احلكم أيَّة مصاااااوكذلك ليٍ ملرو  ،رضاااااي هللا عنه يف ذلك أيَّة مصااااالحة  
ا ينسااااااااااااااَبون إىل اخلليهة الغهلة عن مهامِ ه وأنَّ يف  ،وال ذين يتَّهمون مروان يف هذا إمنَّ

ة وبذلك يرب ِ ون ساااااااااااااَ ،ويقضااااااااااااي هبا َون علمه ،َيوان اخلالفة من جيري األمور
َوَّر الكتاب ،أولنك اجملرمني النَّاقمني الغاَرين صى َامل أو  لكان ،مثَّ لو أنَّ مروان 

َّتَّ وَل يتعر  هلم يف الطَّري  َ ،ذلااااك الكتاااااب أن يَبتعااااد عن أولنااااك املنحرفني
 وهذا حماٌل . ،أيخذوه وإَل ؛ لكان متامرامل معهم على عثمان

َوَّروا  ب ،اااااااااااااااا إنَّ هذا الكتاب املشااؤو  ليٍ أوَّل كتاب يزوِ ره هؤَلء اجملرمون6 ل 
فهذه  ،بريوالزُّ  ،وطلحة ،لسان علي   وكذلك على  ،كتَبامل على لسان أمَّها  املؤمنني

ا كتَبت إىل النَّاُ أتمرهم ابخلروج على عثمان  ،عا شاااااااااة رضاااااااااي هللا عنها  ُاتاََّهم أبهنَّ

                                                           
 ( .227عثمان بن عفان الخليفة الشَّاكر الصابر ، ص) (1)
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اء  وكهر به الكافرون ما كتَبُت هلم ،َل والذي امن به املؤمنون :و قول ،فتنهي ساااااااَو
 ! (1)يضاء ََّتَّ جلست جملسي هذايف ب

ب األعمش فيقول ويتَّهم  ،( 2)أناااَّه كتاااب على لساااااااااااااااااهناااا :ونر فكاااانوا ي :ويعقاااِ 
ه كتاااب إليهم أن يقااادموا علياااه ابملاااديناااة امل أبناااَّ  ،ك عليهمفينكر ذلااا ،الوافااادون عليااا 

حابة بكتابة الكتب  (3)وهللا ما كتَبت إليكم كتاابمل  :ويقسااااام ! كما ينساااااب إىل الصاااااَّ
ا هاَ يف و  ،و رك ،فدين حممَّد  قد فساااد ،إىل أهل األمصاااار أيمروهنم ابلقدو  إليهم

 :ويعلِ   ابن كثري  على هذا اخلرب قا المل  ،(4)لر اب  يف الثغور الَبعيدِاملدينة خرٌي من ا
حابة ن جهة فقد كتب م ،وإمنا كتَبت كتٌب مزوَِّر عليهم ،وهذا كذٌب على الصااااااااااااااَّ

 ،م أنكروهاااُكتااٌُب مزوَّرٌِ عليه  - قتلااة عثمااان - والزُّبري إىل اخلوارج ،وطلحااة ،علي   
 . (5)هوال يعلم ب ،ال أيمر به ، فإنَّهوِ ر هذا الكتاب على عثمان أيضامل َُ وكذلك 

ح ،ويؤكِ د كال  ابن كثري ما رواه الطَّربيُّ   - ابةوخليهة من اسااااااتنكار كَبار الصااااااَّ
ِْ  الرِ واَي أنهسااااااهم هلذه ا - والزُّبري ،علي   وعا شااااااة ، إنَّ األيدي (6)لكتب يف أصاااااا

َوَّر  الرَّسااااا حابةاجملرمة ال يت  هسااااها ال يت هي ن ، ل الكاذبة على لسااااان أولنك الصااااَّ
هي ال يت و  ،ور ََّبت ذلك الهسااااااااااااااااَ العريض ،أوقد  انر الهن من أوَّهلا إىل اخرها

ََّتَّ  ،ا للناُولقَّنته ،وفعل ،وأنَّه فعل ،َوَّر  وروَّجت على عثمان  لك األابطيل
َوَّر  على لسااااان عثمان ذلك ال ،قَبلها الرُّعاع حيةمل كتاب ؛ ليذهب عثمان ضاااامثَّ 

                                                           
 ( .1/334تحقيق مواقف الصَّحابة ) (1)
 ( .169تاريخ خليفة بن خيَّاط ، ص) (2)
 ( .1/335تحقيق مواقف الصَّحابة ) (3)
 المصدر السَّابق نفسه . (4)
 ( .7/175البداية والن ِّهاية ) (5)
 ( .1/335)تحقيق مواقف الصَّحابة  (6)
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ده يف هذه  ،إىل ربه شااااااااااهيدامل سااااااااااعيدامل  هيد هو اجملينُّ عليه َو وال يكن عثمان الشااااااااااَّ
يَّة َبنيَّة اليهَو مثَّ التاريخ  ،بل اإلساااااال  نهساااااه كان جمني امل عليه قَبل ذلك ،املؤامِر الساااااَّ

هي كذلك ُمَّن  ،واألجيال اإلساااااااالميَّة ال يت  لقَّت اترخيها مشاااااااوَّهامل  ،املشاااااااوَّه ا رَّف
يُّ  هوا  ،وأعوانه من أصااااااحاب املطامع ،جو عليهم اخلَبيث اليهَو واحلقد  ،والشااااااَّ

ا العظا ؟ وسااري رجاَلهت ،أما ان لألجيال اإلسااالميَّة أن  عرف اترخيها احل َّ  ،الدَّفني
َل يتجرَّأ و  ،أن خياف هللا - من املساااااالمني - بل أال أين ملن يكتب يف هذا العصاااااار

 . (1)؛ ًريهكما سق  ، َل يسق؛ويدقِ   ََّتَّ  ،ْ األبرَيء قَبل أن حيقِ  على َري

 :بدء احلصار ورأي عثمان يف الصَّالة خلف أئمَّة الفتنة :اثنياا 

لَّ األَداث ال يت ولع ،ووقوعه ،ال  هصِ ل الرِ واَي  الصَّحيحة كيهية بدء احلصار
وء على كيهية بد ه ان رضاااااي هللا عنه كان عثم  فَبينما ،ساااااَبقته  لقي شاااااينامل من الضاااااَّ

اُ ذا  يو    َي  :ويقول لااااه ،عااااهيقاااااط ،( 2)أعني :إذا برجاااال  يقااااال لااااه خيطااااب النااااَّ
 ،نيأع :من هذا ؟ فقالوا :فقال عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه ،! إنَّك قد بدَّلت(3)نعثل

ين وجعاال رجااٌل من ب ،باال أناات أيُّهااا العَبااد ! فوثااب الناااُ إىل أعني :قااال عثمااان
وقَبل اشاااااااااااااتداَ  ،، وكان رجوع املتمر َِين الثان(4) أَخله الدَّارم عنه ََّتَّ ليث يزعه

الِ خول من شاااا ،احلصااااار كان عثمان رضااااي هللا عنه يتمكَّن من اخلروج للصااااَّ اء َو
فكان يصاااااااالِ ي ابلناُ  ،(5)ار ََّت إىل صااااااااالِ الهريضااااااااةمثَّ منع اخلروج من الدَّ  ،إليه

                                                           
ابر ، ص) (1)  ( .229،  228عثمان بن عفان الخليفة الشَّاكر الصَّ
 أعين بن ضبعية بن ناجية بن غفال التَّميميُّ الحنظليُّ الذَّرميُّ . (2)
 هو لقب أطلقه الخارجون على عثمان رضي هللا عنه ، وهذا اللَّقب أطلق من باب التَّنقيص . (3)

 
 كفَّهم . :( إسناده حسٌن . وزعهم247( . وتاريخ دمشق ، ترجمة عثمان )1/143 عنه )فتنة مقتل عثمان رضي هللا (4)
 ( إسناده حسٌن .342 - 341تاريخ دمشق ، ترجمة عثمان ) (5)
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يار حترَّج نَّ عَبيد هللا بن عدي   بن اخلََّتَّ إ ،من أ مَّة الهتنة ،رجٌل من ا اصاااااااااااااارين
وقال  ،؛ فأشار عليه أبن يصلِ ي خلههفاستشار عثمان يف ذلك ،ِ خلههمن الصَّال

الِ أَساااااااان ما يعمل النَّاُ :له ا وإذ ،فأَساااااااان معهم ،فإذا أَساااااااان النَّاُ ،الصااااااااَّ
 . (1)فاجتنب إساءهتم ،أساؤوا

عيهاااة اُ هو أميصاااااااااااااال ِ  أنَّ الااا ذي كاااان :ويف بعض الرِ واَي  الضااااااااااااااَّ ريهم ي ابلناااَّ
وَل صاااااااااحَّة ملا روى الواقديُّ من أنَّ عليامل رضاااااااااي هللا عنه أمر أاب أيوب  ،(2)الغافقيُّ 

عنه   رضااي هللامث صاالَّى علي   ،فصاالَّى هبم أوَّل احلصاار ،األنصاااريَّ أن يصاالِ ي ابلنَّاُ
فلو كان  ،وإضاااااااافة إىل شااااااادَِّ ضاااااااع  إساااااااناَ هذه الرِ واية ،(3)وما بعده ،هبم العيد

رج أو أبو أيُّوب األنصاااااااريُّ رضااااااي هللا عنهما ملا حت ،ال ذي يصاااااالِ ي ابلنَّاُ هو علي  
 . (4)اخليار من الصَّالِ خلههماعَبيد هللا بن عديِ  بن 

 :املفاوضات بني عثمان وحماصريه :لثاا اث

وأَا  اخلارجون بدار عثمان رضاااااي هللا عنه وطلَبوا منه  ،وبعد أن مَّ احلصاااااار
خلع أَل  :وقال ،ورفض عثمان رضي هللا عنه خلع نهسه ،(5)وهأو يقتل ،نهسه خلع

 بينما كان قلٌَّة من ،)ملسو هيلع هللا ىلص(يشاااري إىل ما أوصااااه به رساااول هللا ،(6)سااارابَلمل ساااربلنيه هللا
حابة ضااهم وأشااار عليه بع ،يرون خالف ما ذهب إليه - رضااوان هللا عليهم - الصااَّ

لكنَّه  ،عنه هللارضاااي  ،ملغرِي بن األخنٍومن هؤَلء ا ،أبن خيلع نهساااه ليعصااام َمه
                                                           

 ( .192البخاريُّ ، كتاب الصَّالة رقم ) (1)
 ( .1/145فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه ) (2)
 ( .5/444تاريخ الطَّبري ) (3)
 ( .1/145مقتل عثمان رضي هللا عنه ) فتنة (4)
 ( .171( . وتاريخ خليفة بن خيَّاط ، ص)3/66الطَّبقات ، البن سعد ) (5)
 ( .47 - 46التَّمهيد ، ص) (6)
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 . (1)رفض ذلك

 :ـ ابن عمر حيثُّ عثمان على عدم التَّنازل عن منصب الالفة1

 فقال له عثمان ،َخل ابن عمر على عثمان رضاااااااااي هللا عنهما أثناء َصااااااااااره
فقال  ،اخلعها وَل  قتل نهسااااك :يقولون ،انظر إىل ما يقول هؤَلء :رضااااي هللا عنه
نيا ؟ فقال عثمان رضااااااي  :ضااااااي هللا عنهماابن عمر ر  إذا خلعتها أ لٌَّد أنت يف الدُّ
فااإن ال َّتلعهااا هاال يزياادون على أن يقتلوك؟ قااال عثمااان: َل!  :َل ! قااال :هللا عنااه

فال أرى لك أن َّتلع قميصاااااااااااامل  :قال: فهل ميلكون لك جنَّة أو انرامل؟ قال: َل! قال
 . (2)خليهتهم، أو إمامهم؛ قتلوهوٌ  قمَّصكه هللا، فتكون سنَّةمل كلَّما كره ق

 إنَّه َل يريد أن يساااااااااااااانَّ  ،ما كان أبعد نظره ،رضااااااااااااااي هللا عن عَبد هللا بن عمر
اشااااا لعثمان أن يهعل - عثمان ساااانَّةمل سااااينةمل للخلهاء َل عث - َو ان هلؤَلء مفلو  نا

َبنيِ ني أو  ،نيدي الطَّامعأبي لصااااار اخللهاء ألعوبةمل وملهامل  ،، وخلع نهسااااهاخلوارج السااااَّ
ولقد سااااانَّ عثمان  ،و زول هيَبته عند النَّاُ ،، وبذلك هتتزُّ صاااااوِر اخلليهةاملغرضاااااني

حابة ،ساااانَّة َساااانةمل ملن بعده دشااااوِر ابن عمر ريه من الصااااَّ  ، عليهمن هللارضااااوا ،ًو
َل عن اخلالفةواَتسب ،َيث صرب  . (3)نيوال يسهك َماء املسلم ،، فلم يتنا

ساااااوا من أهل لي - وهم فنة قليلٌة من األمَّة - َينإنَّ اَلساااااتجابة ملطالب املتمر ِ 
ريعة ساااااتكون هلا ااثٌر خطريٌِ  ،وَل من رجاَل  اإلساااااال  ،احللِ  والعقد وفقهاء الشاااااَّ

َفع هذه اَلاثر  وكان  ن ،وعالقة الرَّاعي ابلرَّعيَّة ،وهيَبة اخلالفة ،على مسرِي األمَّة
                                                           

 ( .1/147فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه ) (1)
 ( إسناده صحيٌح .1/473فضائل الصَّحابة ) (2)
اشدون ، للخالدي ، ص) (3)  ( .791الخلفاء الرَّ
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يِ نة أن َفع اخلليهة َيا ه وهو أمٌر ثقيل على  ،ويسااتساالم له ،دصااريهوهو يعلم  ،السااَّ
خصاايَّة ،النَّهٍ  ،شاا  عن قوَِّ  ُمَّا يك ،ولكنَّه قدَّ  مصااا  األمَّة على مصاالحته الشااَّ
 ويرَُّ به على  لك التُّهم ال يت وجِ هت إليه من ضاااااع    ،ومضااااااء   ،وشاااااجاعة   ،وعزمية  

ولكنَّه  ،لهتنةلى كَبْ افإنَّه رضاااااي هللا عنه كان قاَرامل ِبذن هللا ع ،يف هذه الصاااااها 
 ،فأعر  عن ذلك َرءامل هلا ،قدَّر َدوث مهاسااااااااااااد  غلب على مصاااااااااااالحة كَبحها
ه َل يوصاااااااااااااا  أبكثر من أنَّ  :وبذلك يُعلم خطأ العقَّاَ عندما قال أبن قتل عثمان

ة وشجاع ،فإنَّ يف ذلك ًمزامل يف شخصيَّة ،(1)َبٌة َمهاء ( ال َد من يكَبحهامشاً)
عثمان ولكن عد  كَبحها يعدُّ منقَبةمل ل ،هي َق امل فتنٌة َمهاءو  ،عثمان رضااااي هللا عنه

 ،حة  لألمَّةرجاء حتصاااايل مصاااال ،رضااااي هللا عنه ؛ ملا فيه من  ضااااحية  يف سااااَبيل هللا
 .(ملسو هيلع هللا ىلصالمل بوصيَّة رسول هللا )وعم

 :ـ توعُّد اماصرين له ابلقتل2

ها ؛ َخل و والقو  أما  الدَّار حماصاار  ،وبينما كان عثمان رضااي هللا عنه يف َاره
، لفخرج من املدخ ،صاااااااااااارين له ابلقتلفساااااااااااامع  وعُّد ا ا ،ذا  يو  مدخل الدَّار

خاال على من معااه يف الاادَّار م ليتوعااَّدونين ابل :فقااال ،ولونااه ُمتقعٌ  ،َو قتاال انهااامل ! إهنَّ
قد مسعت رساااااااااول  ؟ و وال يقتلونين :يكهيكهم هللا َي أمري املؤمنني ! فقال :فقالوا له

عد رجل  كهر ب :إَدى ثالثَل حيلُّ َ  امرأى مسااااااااااااالم  إَل يف » : يقول )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا
ىن بعد إَصااانهإميانه ٍ   ،، أو  َنيت« أو قتل نهسااامل بغري نه  ،يف جاهلية   فوهللا ما 

 ،نهسااااااامل   قتلتوَل ،وَل  نَّيت أن يل بديين بدَلمل منذ هدان هللا ،وَل يف إسااااااال  ق؛ُّ 

                                                           
 ( .122ذو النُّورين عثمان بن عفَّان ، ص) (1)



536 
 

 !؟ (1)فهيم يقتلونين

اول هتد ة ثورهتم ،صااااااااااارينمثَّ أشااااااااااارف على ا ا لى وثنيهم عن خروجهم ع ،َو
نامل كلمة الرَِ  على ما عابوه به ،إمامهم  ،و وكشاااااا  احلقا   ال يت لَبَّسااااااها الق ،مضاااااامِ 

وا إىل رشدهم ،عسى أن يهي  املغرَّر هبم رجوا له فطلب من ا اصرين أن خي ،ويعَو
عثمان  فطلب ،َانصااااااعصااااااعة بن صااااااو  :فأخرجوا له شااااااااب مل يقال له ،رجالمل يكلِ مه

 .(2)يَبنيِ  له ما نقموه عليه رضي هللا عنه أن

 :ـ إقامة عثمان احلجَّة على زيف استدلل صعصعة3

قال له  . فربُّنا هللا :ُأخرجنا من ََيران بغري َ    إَل أن قلنا :قال صااااااااااااعصااااااااااااعة
ا َاُلوَن قَ أُِذَن لِلَِّذيَن ياُ ﴿ :فقرأ ،اسااااااااااااتدلَّ ابلقران :: ا ل ؛ أيعثمان رضااااااااااااي هللا عنه

رِِهْم َلَقِديٌر  َ َعَلى َنصااااااااااْ ُْم ظُِلُموا َوِإنَّ احَّ ليساااااااااات  :فقال عثمان [ . 39 :]الحج  أِبهنَّ
ا فقرأ عثمان اَلية ال يت اسااااااااتدل هب ،ولكنَّها يل وألصااااااااحايب ،وَل ألصااااااااحابك ،لك

َي  اسااتدَلل صااعصااعة هبا فتال ،وما بعدها ُمَّا يهساارها ،صااعصااعة أُِذَن ﴿ :ويَبني 
رِِهْم َلَقِديٌر  الَِّذيَن ُأخْ لِلَّ  َ َعَلى َنصااااْ ُْم ظُِلُموا َوِإنَّ احَّ َََِيرِِهْم ِذيَن يُاَقا َاُلوَن أِبهنَّ رُِجوا ِمْن 

َُ بَاْعَضُهْم بَباَ  ََْفُع احَِّ النَّا ُ َوَلْوَلَ  ََ    ِإَلَّ َأْن يَاُقوُلوا رَباَُّنا احَّ َمْت َصَواِمُع بَِغرْيِ  ْعض  هَلُدِ 
ُ مَ َوبِ  َرنَّ احَّ ُم احَِّ َكِثريملا َولَيَاْنصاااُ اِجُد يُْذَكُر ِفيَها اساااْ َلَواٌ  َوَمساااَ َ َيٌع َوصاااَ رُُه ِإنَّ احَّ ْن يَاْنصاااُ

َِ َوأََمرُ  ا اَلَِ َوُ َاُوا الزَّكااااَ اُموا الصااااااااااااااَّ اُهْم يف اأَلْرِ  أَقااااَ نااااَّ ِذيَن ِإْن َمكَّ وا َلَقِوي  َعزِيٌز  الااااَّ
 [ . 41 - 39 :]الحج  ْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوحَِِّ َعاِقََبُة األُُموِر  اِبْلَمْعُروِف َوهنََ 

                                                           
 ( .1/149فتنة مقتل عثمان ، رضي هللا عنه ) (1)
 إسناده صحيٌح . :(452( وقال أحمد شاكر )1/63المسند ) (2)
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؛ مَبيِ نامل  كما نزلت  ،فأفهم عثمان رضااااااي هللا عنه النَّاُ اَلَي  فهمامل صااااااحيحامل 
وهو  ،وعلى ما  دلُّ ؛ لنال يلَبِ ٍ عليهم َمْن قرأ القران ،وفيمن نزلت ،ساااااَبب نزوهلا
َُّ مراَه به على ويساااتدلُّ  ،َل يعرف معناه كما أنَّ نهي عثمان ملن نهاه   ،(1)ما يضاااا

ا هو عمٌل ابَلية ال يت  لي اَلية اليت اساااااتدلَّ هبا صاااااعصاااااعة ا أتمر من مكَّنه فإهنَّ  ،إمنَّ
ونهيهم أمٌر  ،وعثمان خليهة ،وينهى عن املنكر ،أن أيمر ابملعروف ،هللا يف األر 

من و  ،على بعض املساااااااااااااالمني وهنٌي عن املنكر ملااااا قاااااموا بااااه من  عااااد    ،ابملعروف
 . (2)حماوَل   إلاثِر الهتنة

 :ـ تذكري عثمان رضي هللا عنه النَّاس بفضائله4

وبَبعض  ،ذكَّر النَّاُ دكانته ،وبعد أن رََّ عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه على هؤَلء
 :فقد قال ،ليَبيِ نها للنَّاُ )ملسو هيلع هللا ىلص(أو مسعها من رسول هللا ،فضا له مناشدامل من يعلمها

مثَّ  ،دمهفركله بق ،يو  َراء ؛ إذ اهتزَّ ا َبل )ملسو هيلع هللا ىلص( َمْن شااااااهد رسااااااول هللاأنشااااااد هللا
 ،(3)وأان معه« أو شااااااهيٌد  ،ي ٌ أو صااااااد ِ  ،اسااااااكن َراء ليٍ عليك إَل نب  »  :قال

هد رسااااول هللا يو  بيعة الرِ ضااااوان ؛ إذ  :. مثَّ قالفانتشااااد له رجالٌ  أنشااااد هللا َمن شااااَ
 ،َبايع يلف ،انوهذه يد عثم ،هذه يدي :فقالبعثين إىل املشااااااااااااااركني إىل أهل مكَّة 

ع م»  :قال )ملسو هيلع هللا ىلص(أنشااد هللا َمْن شااهد رسااول هللا :. مثَّ قالفانتشااد له رجالٌ  ن يوسااِ 
عت به  ،فابتعته من مايل« لنا هلذا الَبيت يف املسااااااااااااااجد بَبيت  له يف ا نَّة  فوسااااااااااااااَّ

يو   ()ملسو هيلع هللا ىلصأنشاااااد هللا َمْن شاااااهد رساااااول هللا :املساااااجد . فانتشاااااد له رجاٌل . مثَّ قال
يش من فجهز  نص  ا « من ينه  اليو  نهقةمل متقَبلة ؟ »  :قال ،جيش العسِر

                                                           
 ( .1/150فتنة مقتل عثمان ، رضي هللا عنه ) (1)
 ( .1/151المصدر السابق نفسه ) (2)
 ( .1/152المصدر السَّابق نفسه ) (3)



538 
 

أنشاااااااااااااد هللا َمْن شاااااااااااااِهد رومةمل يَباع ماؤها ابن  :مايل . فانتشاااااااااااااد له رجاٌل . مثَّ قال
 . (1)ه رجالٌ فانتشد ل :قال ،لفأحبتها ابن السََّبي ،فابتعتها من مايل ،السَبيل

خرجاات ف ،فَبينااا أان عنااده ،ماات على عثمااانقاادِ  :وعن أيب ثور  الههمي يقول
ي  فك :قال ،لمتهفأع ،فدخلت على عثمان ،فإذا بوفد أهل مصاااااااااااااار قد رجعوا

رَّ رأيتهم ؟ فقلت فصااااعد ابن  ،وعليهم ابن ُعديٍ الَبلويُّ  ،: رأيُت يف وجوههم الشااااَّ
 ،طَبتاهثماان يف خو نقَّص ع ،فصاااااااااااااالَّى هبم ا معاة )ملسو هيلع هللا ىلص(عاُديٍ منرب رسااااااااااااااول هللا

! ولوَل  كذب وهللا ابن عديٍ  :فقال ،، فأخرب ه دا قال فيهممانفدخلت على عث
 ،ابنته ملسو هيلع هللا ىلص()ولقد أنكحين رسول هللا ،إن ِ رابع أربعة  يف اإلسال  ،ما ذكر ما ذكر 

َنيت ،فأنكحين ابنته األخرى ،مثَّ ُ وفِ يت  ،وَل إساااال  ،ةوَل سااارقت يف جاهلي ،وَل 
يعت وَل مسااساات فرجي بيميين منذ اب ،وَل  نَّيت الكهر منذ أساالمت ،وَل  غنَّيت

ة إَل وَل أ ت عليَّ مجع ،ولقد مجعت القران على عهد رساااااااول هللا ،هبا رساااااااول هللا
عها يف مجفأ ،إَل أن َل أجدها يف  لك ا معة ،وأان أعت  فيها رقَبةمل منذ أساااااااااااااالمت

 . (2)ا معة الثَّانية

، م من ذلكَذَّره ،تلهَين على قوملَّا رأى عثمان رضااااااي هللا عنه إصاااااارار املتمر ِ 
اُأيُّهااااااا ال :وقااااااال هلم ،( 3)فاااااااطَّلع عليهم من ُكوَِّ   ،ومن مغَبَّتااااااه  ،َل  قتلون ،نااااااَّ
 ،دامل ، فوهللا لنن قتلتمون َل  قاا لوا مجيعاامل أبادامل ! وَل َااهادوا عادو امل أباواسااااااااااااااتعتَبون

                                                           
أنَّه )ص( كان على جبل حراء بمكَّة هو ، وأبو  :( ، ولفظه2417روى مسلم نحوه ، كتاب فضائل الصَّحابة ، حديث ) (1)

بير ك فقال  :وفي روايةٍ  - بكٍر ، وعمر ، وعثمان ، وعليٌّ ، وطلحة ، والزُّ وسعد بن أبي وقَّاص رضي هللا عنهم ، فتحرَّ
 وهو من معجزاته )ص( .« . إال نبيٌّ ، أو صديٌق ، أو شهيٌد اسكن حراء ! فما عليك »  :)ص(

 إسناده صحيٌح . :(420( وقال أحمد شاكر )1/59المسند ) (2)
 ( .91( . وخالفة عثمان بن عفان ، للسُّلمي ، ص)2/488المعرفة والتَّاريخ ) (3)
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 . (1)هكذا . وشَبَّك بني أصابعه لتختلهنَّ ََّتَّ  صريوا

فوهللا إن  ،فإن ِ وال  وأٌخ مساااااااااااااالمٌ  ،أيها النَّاُ َل  قتلون :قالأنَّه  :ويف رواية  
وإنَّكم إن  قتلون َل  ،أو أخطأ  ،أصاااااااااَبت ،أَر  إَل اإلصاااااااااالح ما اساااااااااتطعت

 . (2)وَل يقسم فينكم بينكم ،امل وَل  غزوا مجيعامل أبد ، صلُّوا مجيعامل أبدامل 

لون بعدي عدو امل يقا وَل  ،فوهللا لنن قتلون َل حيابُّون بعدي أبدامل  :وقال أيضاااااااااااامل 
ويف  ،فَبعد قتله وقع كلُّ ما قاله رضااااااااااي هللا عنه ،. وقد حتقَّ  ما َذرهم منه(3)أبدامل 

 . (4)ختلهةٌ يعامل إنَّ قلوهبم ملفوهللا إْن صلَّى القو  مج :ذلك يقول احلسن الَبصريُّ 

 :دفاع الصَّحابة عن عثمان رضي هللا عنه ورفضه لذلك :رابعاا 

حابة رضاااااي هللا عنهم يشااااااورهم يف أمر  أرسااااال عثمان رضاااااي هللا عنه إىل الصاااااَّ
ه ابلقتل ،ا اصرين  :فكانت مواقههم كاَلي ،و وعُّدهم إَيَّ

 :ـ عليُّ بن أيب طالب رضي هللا عنه1

امل أرسل إىل أنَّ علي   :فقد أخرج ابن عساكر عن جابر بن عَبد هللا رضي هللا عنه
ك ال فاإناَّ  ،فاأمنعاك من القو  ،ا ْاَذْن يلفا ،إنَّ معي مخساااااااااااااامناة َارع   :عثماان فقاال

 َبُّ أن يهراق ٌَ  يفحتدث شااااااااااااينامل ُيسااااااااااااتحلُّ به َمك، فقال: جزيت خريامل، ما أ
 .(5)سَبب

                                                           
ة (1)  الخرق في الحائط يدخل منه الهواء ، والضوء )ج( كُوًى . :الكوَّ
 ( إسناده صحيٌح .171( . وتاريخ ابن خياط ، ص)3/71الطبقات ) (2)
 ( .1/156( . وفتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه )68 - 3/67الطَّبقات ) (3)
 ( إسناده حسٌن .1/157( . وفتنة مقتل عثمان ، رضي هللا عنه )171تاريخ ابن خيَّاط ، ص) (4)
 ( .1/157فتنة مقتل عثمان ، رضي هللا عنه ) (5)
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 :ـ الزُّبري بن العوَّام رضي هللا عنه2

لت عليه فدخ - وهو حماصرٌ  - بعثين الزُّبري إىل عثمان :قال ،(1)عن أيب ََبيَبة
وعَبد هللا  ،وأبو هريِر ،وعنده احلسااااان بن علي    ،وهو على كرساااااي    ،يف يو  صاااااا    

وهو يقر اااك  ،لعوَّا ن ابعثين إلياااك الزُّبري ب :فقلااات ،وعَباااد هللا بن الزُّبري ،ابن عمر
ال  خلت فإن شاااااانت ؛ َ ،وال أنكث ،ال أبدِ ل ،إن ِ على طاعيت :، ويقول لكالسااااااَّ

 بين عمرو بن عوف فإنَّ  ،وإن شاانت ؛ أقمت ،وكنت رجالمل من القو  ،الدَّار معك
 :يعين - عفلمَّا مس ،مثَّ ميضاااااااااون على ما امرهم به ،وعدون أن يصاااااااااَبحوا على ابيب

ال  احلمد هلل ،هللا أكرب :قال ،الر ِساااالة - عثمان مث  ،ال ذي عصااام أخي ! أقر ه الساااَّ
 ،ريِر ؛ قا فلمَّا قرأ الر ِساالة أبو ه ،وعساى هللا أن يدفع بك عينِ   ،أَبُّ إيلَّ  :قل له
شااهد أ :بلى ! قال :؟ قالوا )ملسو هيلع هللا ىلص(أَل أخربكم ما مسعت أذاني من رسااول هللا :فقال

ين املنجى فأ :فقلنا« وأمور  ، كون بعدي فنٌ »  :يقول )ملسو هيلع هللا ىلص(لساامعت رسااول هللا
زبه ،إىل األمني»منها َي رساااول هللا؟! قال:  ا  وأشاااار إىل عثمان بن عهَّان، فق« َو

عز  على من  أ :فاْ ذْن لنا يف ا هاَ ؟ فقال ،قد أمكنتنا الَبصااااااااااااااا ر :فقالوا ،النَّاُ
 . (2)ت يل عليه طاعٌة أَل يقا لكان

 :ـ املغرية بن شعبة رضي هللا عنه3

 - رٌ وهو حماصاااااااااا - أنَّ املغرِي بن شااااااااااعَبة رضااااااااااي هللا عنه َخل عليه :فقد وَر
 ،ك خصاااااااااااااااَلمل ثالاثمل وقد نزل بك ما  رى وإن ِ أعر  علي ،: إنَّك إما  العامَّةفقال
ى احل ِ  وأناات عل ،وقوَّمل  ،فااإنَّ معااك عاادَامل  ،فتقااا لهم ،: إمااا أن َّترجخرت إَااداهنَّ ا

                                                           
 ( .403تاريخ دمشق ، ص) (1)
بير ، (2) ام ، روى عن الزُّ بير بن العوَّ  وسمع أبا هريرة وعثمان محصوٌر . هو أبو حبيبة مولى الزُّ
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ا أن َّترق ابابمل سااااااااااااااوى الَبااب الا ذي هم علياه ،وهم على الَبااطال عاد على فتق ،وإماَّ
م لن يساااااااتحلُّوك هبا ،رواَلك فتلح  دكَّة ا  ،فإهنَّ م أهل  وإمَّا أن  لح  ابلشاااااااَّ فإهنَّ

ا  فأقا ل ؛ فلن أكون أوَّل من  ،أما أن أخرج :فقال عثمان ،وفيهم معاوية ،الشااااااااااااااَّ
ماااء م لن  ،خل  رسااااااااااااااول هللا يف أمتااه بسااااااااااااااهااك الاادِ  ة فااإهنَّ ا أن أخرج إىل مكااَّ وأمااَّ

كَّة يلحد رجٌل من قريش د»  :يقول )ملسو هيلع هللا ىلص(فإن ِ مسعت رسااااااااااااول هللا ،يسااااااااااااتحلُّون
م أهل لشَّا  فإهنَّ ، وأمَّا أن أحل  ابولن أكون أان« . ص  عذاب العاال يكون عليه ن

 . (1))ملسو هيلع هللا ىلص(وجماوِر الرَّسول ،يفلن أفارق َار هجر  ،وفيهم معاوية ،الشَّا 

 :رضي هللا عنه ،ـ عبد هللا بن الزُّبري4

فاع عن عثمان رضااااي هللا عنه حابة رضااااي هللا عنهم على الدِ  خل  ،عز  الصااااَّ َو
ِ   ،بعضاااااهم الدَّار ليهم يف شااااادََّ عو  ،ولكن عثمان رضاااااي هللا عنه عز  عليهم بشااااادَّ

فاع عنه وبني  اَقة يف الدِ  َبتهم الصاااااااااااااااَّ الك ِ  عن القتال َفاعامل عنه ُمَّا َال بني ًر
فقد قال  ،رضاااااااااااااي هللا عنهما الزُّبري وكان من ضااااااااااااامن أولنك عَبد هللا بن ،حتقيقها

َل  :فوهللا لقد أَلَّ هللا لك قتاهلم ! فقال عثمان ،قا لهم :لعثمان رضاااااااااااااي هللا عنه
 ! (2)ا لهم أبدامل وهللا َل أق

ينصاااار هللا  ،َي أمري املؤمنني ! إانَّ معك يف الدَّار عصااااابٌة مسااااتَبصاااارٌِ  :ويف رواية
 (3)اق يفَّ َمههللا رجالمل أهر أنشد  :فا َذْن لنا ! فقال عثمان رضي هللا عنه ،أبقلَّ منه

 .(4)بريالزُّ  يطع عَبد هللا بنمن كانت يل عليه طاعٌة فل :وقال ،! مث أمَّره على الدَّار
                                                           

 ( إسناده صحيٌح .512 - 1/511فضائل الصَّحابة ) (1)
 ( . 7/211البداية والن ِّهاية )  (2)
 ( إسناده صحيح . 3/70الطَّبقات ، ابن سعد )  (3)
 ( . 173( . وتاريخ ابن خياط ، ص)  3/70المصدر السَّابق نفسه )  (4)
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ن رضي هللا عنهما ،ـ كعب بن مالك5  :وزيد بن اثبت األنصارايَّ

َثَّ كعب بن مالك رضي هللا عنه األنصار على نصِر عثمان رضي هللا عنه، 
 ،نفجاء  األنصاااار عثما ،َي معشااار األنصاااار ! كونوا أنصاااار هللا مرَّ ني :وقال هلم

َيد بن اثبت رضاااي هللا عنه خل  ، ار ابلَبابهؤَلء األنصااا :له وقال ،ووقهوا بَبابه َو
  ،ذلك َل َاجة يل يف :وقال ،. فرفض القتال (1)كنَّا أنصاااااااار هللا مرَّ ني  إن شااااااانت

 ! (2)كهُّوا

 :ـ احلسن بن عليّ  بن أيب طالب  رضي هللا عنهما6

َل !  :هسيهي ؟ قال لأخرت   :وجاء احلسن بن علي   رضي هللا عنهما وقال له
 .(5)وارجع إىل أبيك ،سيهك (4)ولكن مث ، إذامل من َمكهللا (3)أبرأ

 :رضي هللا عنهما ،عبد هللا بن عمر بن الطَّاب - 7

حابة أنَّ األمر اساااتهحل ؛ عز  بعضاااهم  (6)وأنَّ السااايل بلغ الزَُّّب ،وملا رأى الصاااَّ
فاع عنه َون اسااااتشااااار ه امل للقتال ،على الدِ  فقد كان  ،فدخل بعضااااهم الدَّار مسااااتعد 

رضي  ،نَلبسامل َرعه ليقا ل َفاعامل عن عثما ،متقلِ دامل سيهه ،ارابن عمر معه يف الدَّ 
ند خيرج من الدَّار خشية أن يتقا ل مع القو  ع ولكنَّ عثمان عز  عليه أن ،عنه هللا

                                                           
بير . 3/70الطبقات ، ابن سعد )  (1)  ( إسناده صحيح إلى عبد هللا بن الزُّ
 ( . 1/162( . وفتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه )  3/70الطَّبقات ،ْء ابن سعد )  (2)
 ( . 162/1فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه )  (3)
 هكذا في األصل ولعلَّها ) أبرأ إلى هللا ( . (4)
ْم ،  12/79إصالح الشَّيء ، وإحكامه ، لسان العرب )  :هكذا في األصل والثَّمُّ هو (5) فةً من شِّ ( ويحتمل أن تكون مصحَّ

 إعادة السَّيف . :والشَّيم هو
 
 ( . 15/224ة ) ( . والمصنَّف البن أبي شيب 1/162فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه )  (6)
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 . (1)تل . كما لَبسه مرَّمل أخرىفيق ،َخوهلم عليه

 :أبو هريرة رضي هللا عنه - 8

خااال الااادَّار على عثماااان رضااااااااااااااي هللا عناااه يقول أمري املؤمنني ! طااااب َي  :َو
رُّك أن  قتل النَّاُ  :، فقال له(2)امضااارب يَي أاب هريِر أََيساااُ َل !  :؟ قال مجيعامل وإَيَّ

ا قُتل الناُ مجيعامل ! فرجعقال  ،وال يقا ل ،: فإنَّك وهللا إن قتلت رجالمل واَدامل فكأمنَّ
 . (3)ثمانسيهه ؛ ََّتَّ هناه ع أنَّ أاب هريِر كان متقلِ دامل  :ويف رواية  

 :ـ سليط بن سليط9

ََّتَّ  مولو أذن لنا ؛ لضاااااااااااااربناه ،هناان عثمان رضاااااااااااااي هللا عنه عن قتاهلم :قال
 . (4)خنرجهم من أقطارها

كان مع عثمان رضي هللا عنه يف الدار سَبعمنة  لو يدعهم؛   :ويقول ابن سريين
احلساااان و  ،ابن عمر :منهم ،ََّتَّ خيرجوهم من أقطارها - إن شاااااء هللا - لضااااربوهم
وإنَّ  - و  قتلي - لقد قتل عثمان :ويقول أيضااااااااااااااامل  ،وعَبد هللا بن الزُّبري ،ابن علي   

ةٌ  ي  ،ابن عمر :، منهمالدَّار لغاصاااااااَّ ولكنَّ  ،وفيهم احلسااااااان بن علي   يف عنقه الساااااااَّ
 . (5)مان عز  عليهم أَل يقا لواعث

حابة مهاجرين م به الصااااااااااااَّ َي  ما اهتُّ ل  عن اذوأنصااااااااااااارامل من َّت ،وبذلك يظهر 
                                                           

بى (1) بى والزُّ بى ، أو الرُّ بى ، ويروى بلغ السيل الزُّ بى ، أو الرُّ جمع زبية األسد ، وهي حفرةٌ تحفر له في  :بلغ الماء الزُّ
با جمع ربوة وهذا المثل يضرب في الشر ِّ الفظيع ، المستقصى في  :مكان مرتفع ليصطاد ، فإذا بلغ الماء فهو المجحف ، الرُّ

مخشري ) أمثال   ( . 2/14العرب للزَّ
 ( . 1/163فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه )  (2)
 الميم بدل الالَّم ، فأصلها ) الضَّرب ( ؛ وهي لغةٌ لبعض أهل اليمن . (3)
 ( . 164تاريخ خليفة بن خياط ، ص)  (4)
 ( . 1/165فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه )  (5)



544 
 

ال  فإنَّه َل يساااااالم من علَّة إن ،وكلُّ ما روي يف ذلك ،نصااااااِر عثمان رضااااااي هللا عنه
 . (1)واملن مجيعامل  ، اإلسناَ كن علالمل قاََةمل يف

 :ـ عرض بعض الصَّحابة على عثمان مساعدته يف الروج إىل مكَّة10

حابة إصاااااااااااااارار عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه على رفض قتال  وملَّا رأى بعض الصااااااااااااااَّ
وى أن ال جيدوا َيلةمل حلمايته ساااااااا ،وأنَّ ا اصاااااااارين مصاااااااارُّون على قتله ،ا اصاااااااارين

أن عَبد  :روي فقد ،يعرضااوا عليه مساااعد ه يف اخلروج إىل مكَّة هرابمل من ا اصاارين
َيد ،واملغرِي بن شااعَبة ،هللا بن الزُّبري وكان عرضااهم  ،عرضااوا عليه ذلك ،وأسااامة بن 

عنه  وعثمان رضااااااااااااي هللا ،ذلك على َدِ   َد  منهم عليهوافقد عر  كلُّ  ،متهر ِقامل 
 . (2)يرفض كلَّ هذه العرو 

 :األسباب اّليت دعت عثمان إىل منع الصحابة من القتال 

 :هي ،أنَّ هناك أسَباابمل مخسةمل  :يظهر للَباَثني من خالل رواَي  الهتنة

ي هللا عنه ضوبيَّنها عثمان ر  ،ال يت سارَّه هبا )ملسو هيلع هللا ىلص(ااااااااااااااا العمل بوصيَّة رسول هللا1
ا َعْهٌد به إلي ،يو  الدَّار  . (3)وأنَّه صابر نهسه عليه ،هوأهنَّ

هك يف أمَّته بس )ملسو هيلع هللا ىلص(لن أكون أوَّل من خل  رسول هللا :ااااااا ما جاء يف قوله2
 أمَّته بساااااااهك َماءيف  )ملسو هيلع هللا ىلص(كره أن يكون أوَّل من خل  رساااااااول هللا  :أي ،الدِ ماء

 . (4)املسلمني
                                                           

 ( . 395جمة عثمان ، ص) تاريخ دمشق البن عساكر ، تر (1)
 ( . 1/166فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه )  (2)
 ( إسناده صحيح . 1/605فضائل الصَّحابة )  (3)
 ( أحمد شاكر . 1/396( . و) المسند  1/167فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه )  (4)
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وأَبَّ أن  ،فكره أن يتوقَّى ابملؤمنني ،يدون ًريهاااااااااااااااااااااااااااا علمه أبنَّ الَبغاِ َل ير 3
 . (1)يقيهم بنهسه

عند  ملسو هيلع هللا ىلص()وذلك فيما أخربه هبا رسول هللا ،اااااا علمه أبنَّ هذه الهتنة فيها قتله4
ه اب نَّة على بلوى  صااايَبه ، معطيه يف فتنة   ،ابحل  ِ  صاااطربامل وأنَّه سااايقتل م ، َبشاااريه إَيَّ

 ،تلهوأكَّد ذلك  لك الرُّؤَي ال يت راها ليلة ق ،قد َان والدََّلَل   دلُّ على أنَّ أواهنا
أنَّ  :نهفههم رضاااااي هللا ع ،أفطر عندان القابلة :وقال له ،)ملسو هيلع هللا ىلص(فقد رأى رساااااول هللا

 موعد اَلستشهاَ قد قرب .

 ، َّ الك ،الك َّ  :اااااااااااااااا العمل دشااوِر ابن سااال  رضااي هللا عنه له ؛ إذ قال له5
 . (2)فإنَّه أبلغ لك يف احلجَّة

وذلك فيما ،أبنَّ عثمان رضااااااااااي هللا عنه سااااااااااوف يقتل )ملسو هيلع هللا ىلص(حتقَّ  إخَبار النَّب  و 
من جنااا من »  :قااال )ملسو هيلع هللا ىلص(ب  عن النَّ  ،(3) بن َوالااة رضااااااااااااااي هللا عنااهرواه عَبااد هللا

 ،رب  ابحل  ِ مصاااااااااط وقتل خليهة ،والدَّجال ،موي :- ثالث مرَّا    - ؛ فقد جناثالث  
 .(4)«معطيه

ال حتل بينه  يف التَّهكري رضاااااي هللا عنه وأنَّ شااااادَِّ الَبلوى وُمَّا  قدَّ  يتَبنيَّ هدوءه
تحديد هذا فقد  ضاافر  األساَباب ل ،والرَّأي الساليم ،وبني ذلك التَّهكري الصاَّحيْ

 على احل  ِ  أنَّه رضي هللا عنه كان :وَل شكَّ  ،املوق  املساال يف قتال اخلارجني عليه

                                                           
واية فيه ضعٌف  1/167فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه )  (1)  .( وإسناد الر ِّ
 ( إسناده حسٌن . 3/71الطَّبقات )  (2)
 ( ، إسناده حسٌن ، أو صحيح . 1/168فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه )  (3)
 أحمد شاكر . :( ، تحقيق 5/346( )  4/419المسند )  (4)
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ذها ؛ ملا َّْ عن ا يف مواقهه ال يت اَّتَّ  ،هذه الهتنة أنَّه أشاااااااار إىل وقوع :)ملسو هيلع هللا ىلص(لنَّب  صااااااا
م على احل ِ  فيهاوأصحا ،وشهد لعثمان  . (1)به أهنَّ

من أك ِ   أنَّ عثمان كان :ومن املعلو  ابلتَّوا ر :- رَمه هللا - قال ابن  يميَّة
ماء ، وعلى من سااعى يف َمه ،ل من عرضااهوأصاارب النَّاُ عن من ان ،النَّاُ عن الدِ 

، نصاارونهوقد جاء املساالمون ي ،قتلهوقد عرف إراَهتم ل ،سااعوا يف قتلهو  ،فحاصااروه
ْن يطيعه أَل وأيمر مَ  ،وهو أيمر النَّاُ ابلك ِ  عن القتال ،ويشاااااااااااااريون عليه بقتاهلم
فقيل  ،َل أكون ُمن أحلد يف احلر  :قال ذهب إىل مكَّة ؟ ف :يقا لهم ... وقيل له

ا  ؟ فقال :له َل  :! فقال فقا لهم :فقيل له ،َار هجريَل أفارق  : ذهب إىل الشااَّ
ي   ل منفكان صاااااااااارب عثمان ََّتَّ قت ،أكون أوَّل من خل  حممَّدامل يف أمَّته ابلسااااااااااَّ

 . (2)أعظم فضا له عند املسلمني

 :وبعض الصَّحابيات ،موقف أمَّهات املؤمنني :خامساا 

 :ا أ ُّ ََبيَبة بنت أيب سهيان رضي هللا عنهما1

يدِ أ  أ ِ  ََبيَبة من املواق  الَبالغة اخلطر يف هذه ، ِ  املؤمننيكان موق  السااااااااااااااَّ
 ،وهو موقٌ  كان من اخلطوِر حبيث كاَ  رضي هللا عنها أن  قتل فيه ،األَداث

 لعمرو ساااارَّح عثمان ابنامل  ،ذلك أنَّه ملا َوصاااار عثمان رضااااي هللا عنه ومنع عنه املاء
قدرم  م قد منعوان املاء فإنإىل علي   أبهنَّ  - من جريان عثمان - بن َز  األنصاري ِ 

 ،إىل عا شاااااااااةو  ،أن  رسااااااااالوا إلينا شاااااااااينامل من املاء ؛ فافعلوا . وإىل طلحة وإىل الزُّبري
                                                           

إخبار النَّبي )ص( ( . انظر األحاديث الصَّحيحة الَّتي ذكرتها في فضائله ، و 1/168فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه )  (1)

 عن قتله في هذا الكتاب .
 ( . 203ـ3/202منهاج السُّنَّة )  (2)
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َواج النَّب   وكاااانااات أ ُّ ََبيَباااة  ،( 1)وأ ُّ ََبيَباااة ،امل لاااه علي  فكاااان أوَّهلم إجنااااَ ،)ملسو هيلع هللا ىلص(وأ
ب ث النَّسااااااااااااااَي ،وكان هذا طَبيعي امل منها ،كما قال ابن عساااااااااااااااكر  ،معنيَّة بعثمان
اَي بين أميَّة إنَّ وص :فقالت ،فضربوا وجه بغلتها ،جاء  أ ُّ ََبيَبة ،األمويُّ الواَد
 ،فاأساااااااااااااااألاه عن ذلاك كيال هتلاك أموال أيتاا    ،فاأََبَبات أن ألقااه ،إىل هاذا الرَّجال
ي  وقطعوا ََباال ،وأهووا هلااا ،كاااذبااةٌ   :وأراماال . قااالوا أب ِ   (2)فناادَّ  ،الَبغلااة ابلسااااااااااااااَّ

 ،تلقد كاَ   قوأخذوها و  ،فتعلَّقوا هبا ،اها النَّاُ وقد مالت راَلتهافتلقَّ  ،ََبيَبة
ا رضااااااااااااااي هللا عنها أمر  ابن ا رَّاح :ويَبدو ،(3)فذهَبوا هبا إىل بيتها ا أن َلهمو  ،أهنَّ

اريلز  عثمان رضي هللا عنه  .(4)رامل وكان ابن ا رَّاح َاض ،، فقد َدثت أَداث الدَّ

َوجة رسول هللا2  :)ملسو هيلع هللا ىلص(ا صهية 

يدِ صاااااهيَّة رضاااااي  يدِ أ ُّ ََبيَبة فعلت مثله الساااااَّ فلقد  ، عنهاهللاوما فعلته الساااااَّ
 ،(6)فلقيها األشاااااااااااارت ،عن عثمان كنت أقَو بصااااااااااااهيَّة لرتََّ   :قال ،(5)روي عن كنانة

ضااااااعت َل يهضااااااحين هذا ! مثَّ و  ،ذرون :فقالت ،فضاااااارب وجه بغلتها ََّتَّ مالت
 . (7)واملاء ،ليه الطَّعا قل ع ن ،خشَبامل من منزهلا إىل منزل عثمان

 :ا عا شة أ ُّ املؤمنني رضي هللا عنها3

امل  يدِ أ ِ  ََبيَبة أعظمه النَّاُ جد  ا شااااااة فخرجت ع ،وملَّا َدث ما َدث للسااااااَّ

                                                           
ياسي ، أسماء محمد ، ص)  (1)  ( . 340دور المرأة الس ِّ
 نفر ، وشرد . :ندَّ البعير ، ونحوه ند اً ، وندوداً  (2)
ياسي ، ص)  (3)  ( . 340تاريخ الطَّبري نقالً عن دور المرأة الس ِّ
 ( . 2/298لمدينة ) تاريخ ا (4)
ى بن عبد شمس بن عبد مناٍف العبشمي . (5)  كنانة بن عدي بن ربيعة بن عبد العزَّ
 ( . 340دور المرأة السياسي ، ص)  (6)
 ( . 2/237سير أعالم النُّبالء )  (7)
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روان بن وجاااءهااا م ،رضااااااااااااااي هللا عنهااا من املاادينااة وهي ُمتلنااٌة ًيظااامل على املتمر َِين
 :جدر أن يراقَبوا هذا الرَّجل . فقالت: َي أ َّ املؤمنني ! لو أقمت كان أفقال ،احلكم

نع أب ِ  ََبيَبة  وهللا ! َل  ! َلمثَّ َل أجد من مينعين ،أ ريد أن ُيصاااااااااااااانع يب كما صااااااااااااااُ
أنَّ خروجها ردا   :ورأ  رضي هللا عنها ،(2)أَري إَل  يسلم أمر هؤَلء وَل ،(1)أُعريَّ 

هَّز   ،بعدكان معينامل يف فضِ  هذه ا موع كما ساااااااااااااايتضااااااااااااااْ من الرِ واية اَل ية  َو
امل عن على أنَّ خروجهنَّ ال يكن  نزُّهاااا ،أمَّهااااا  املؤمنني إىل احل ِ  هرابمل من الهتنااااة

سااااب ،مالبسااااا  الهتنة ا كان حماولةمل منهنَّ لتخ ،وال يكن هرابمل حمضااااامل  ،َو ليص وإمنَّ
د  ،عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه من أيدي هؤَلء املهتونني ن أيب بال ذين كان منهم حممَّ

يدِ عا شااااةأخو  ،بكر تَاْتَبعه معها إىل السااااَّ ؛ رضااااي هللا عنهما ال ذي َاولت أن َ سااااْ
فضه كاان َلفتني ور  ،فأَّب . ولقد َلَّل على هذه ا اولة منها أن استتَباعها له ،احل  ِ 
د ألن يتَبع أ َّ املؤمنني ،(3)ََّتَّ إنَّ َنظلااة الكااا ااب ،للنَّظر  ،قااد هااالااه رفض حممااَّ

دعوك أ ُّ َي حممد !   :قا المل  ،متابعته ألهل األمصااااااااااااااار وقارن بني هذا الرَّفض وبني
 ،العرب إىل ماااا َل حيااالُّ فتتَبعهم ! فاااأَّب ( 4)و ااادعوك ذؤابن ،فال  تَبعهاااا ،املؤمنني

يِ دِ عا شاااااااااااااااة  هللا ما جيولون ؛أما وهللا لو اسااااااااااااااتطعت أن حيرمهم  :فقالت السااااااااااااااَّ
 !(5)ألفعلنَّ 

ا قد بدأ  حماولتهوهذا القول منها بعد ما َاولته مع أخيها َليل  ا على أهنَّ
هاب وإلاثِر الرَّأي العا ِ  عليهم منذ بدأ  هكريها يف الذَّ  ،لهض الثَّا رين عن عثمان

                                                           
 دة أمَّ حبيبة كانت شديدة اإليالم .أنَّ الحالة الَّتي وضع فيها الغوغاء السَّي :من العار . ولقد يبدي هذا التَّعبير :عيَّرأ (1)
 ( . 5/401تاريخ الطَّبري )  (2)
ي الكاتب . (3)  حنظلة بن ربيع التَّميمي ، كان يكتب الوحي لرسول هللا )ص( فسم ِّ
 لصوص وصعاليك . :ذؤبان (4)
 ( . 5/401تاريخ الطَّبري )  (5)
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ة د علياه اإلماا  ابن العريب ِ  ،إىل مكاَّ  - همإناَّه يروى أن  غيَب :قاال ،وهاذا هو ماا أكاَّ
حابة َ  من الصااااااااااَّ غ  -  غيُّب أمَّها  املؤمنني مع عد  ، النَّاُب بنيكان قطعامل للشااااااااااَّ

اُ إىل أمَّهااااااهتم  ،( 1)فريعوا َرماااااة نَبيِ هم ،ننيوأمهاااااا  املؤم ،وجااااااء أن يرجع الناااااَّ
ا يقصدوهنا من كلِ  اَلفاقال يت طاملا كانو  ،ويستمعوا إىل كلمتهنَّ 

(2) . 

ند َيث كان معروفامل ع ،أنَّ خروجهم كان نوعامل من التَّهري  هلذه ا موع :أي
وَّرن أن يصل َل يتص - رضوان هللا عليهن - وكنَّ  ،وفتاواهنَّ  ،النَّاُ التماُ رأيهنَّ 
 . (3)قتل اخلليهة رضي هللا عنه األمر هبؤَلء النَّاُ إىل

 :ـ مواقف للصَّحابيَّات4

 يت َاااولتهااا أ ُّ املؤمننينهٍ ا اااولااة ال  وقااد َاااولاات أمساااء بناات ُعميٍ  - أ
إنَّ  :فقالت ،(4)مَّد بن جعهروحم ،بكر حممَّد بن أيب ،، فَبعثت إىل ابنيهاعا شااااااااااااااة

مث فال أت ا يف أمر  ساااااااوقانه إىل من َل أي ،ويضااااااايء للنَّاُ ،املصاااااااَباح أيكل نهساااااااه
ملكم فااا َّقوا أن يكون ع ،فااإنَّ هااذا األمر الاا ذي حتاااولون اليو  لغريكم ًاادامل  ،فيكمااا

 ،اننا عثمَل ننسى ما صنع ب :يقوَلن ،وخرجا ُمغَضَبني ،فلجَّا ،اليو  َسرمل عليكم
ليلى بنت  احلديث كان بني :؟ ! وقيل (5)ع بكما ! إَل ألزمكما هللاما صاان :و قول
 . (6)وأخويها ،أمساء

                                                           
 ( . 156العواصم من القواصم ، ص)  (1)
 ( . 342ي ، ص) دور المرأة السياس (2)
 ( . 343المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (3)
ٍ ، وكان مع  (4) ه أسماء بنت عميس الخثعمية ، ولد بأرض الحبشة ، شهد صفين مع علي  د بن جعفر بن أبي طالب ، أمُّ محمَّ

د بمصر لما قتل .  أخيه محمَّ
 ( . 5/202تاريخ الطَّبري )  (5)
 ( . 5/202تاريخ الطَّبري )  (6)
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 ،وهي يف ذلك  شاااااااااري إىل أنَّه ملا جاء أهل األمصاااااااااار وكرُّوا راجعني إىل املدينة
: فأظهروا ،وأقا  عليهم احلجَّة ،بعدما كانوا انظروا عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه فناظرهم

م  عنه أنَّ عثمان رضااااااااااااااي هللا :مثَّ ما لَبثوا أن عاَوا بدعوى ،راجعون إىل بالَهم أهنَّ
ُ  كان منهم َسااااااب َ ولعلَّ  ،(1)حممَّد بن أيب بكر :عواهمبعث رسااااااالمل يف قتل أان
مان . َل ننسااااااى ما صاااااانع بنا عث :هذا هو ما يشااااااري إليه حممَّد بن أيب بكر يف قوله

 :وقال ،الكتاب إليه وقد نهى عثمان رضي هللا عنه نسَبة هذا

 ،َل أمر ُ و  ،أن ِ ما كتَبتُ  :وإَل فيميين ،إما أن  قيموا شاااااااااااااااهدين عليَّ بذلك
 . (2)ويُنقش على خا ه ،خطِ ه وُيضرب على ،وقد يكتب على لسان الرَّجل

لقد كانت السيدِ أمساء رضي هللا عنها واعية دا جيري من  دبري خهي لزعزعة 
قهها وهكذا فإن مو  ،مان رضااااااااي هللا عنه عن اخلالفةو نحية عث ،أَوال املساااااااالمني

رضاااي هللا عنها، من ابنيها، ووضاااوح األمر عندها على هذا النحو ال ذي جعلها َل 
هااذا  ،قااة للح  يف هااذا املوق  الواضااااااااااااااْوَل  َباادو إَل حمُِ  ، تااأثر يف مقااا  األمومااة

بة ادالة هؤَلء الصااااااااحاملوق  َل يسااااااااتهان به وَل شااااااااك، وهو يعد صااااااااوِر جلية لع
 .(3)الكرا 

 :الصعَبة بنت احلضرمي - ب

وملَّا اشتدَّ َصار عثمان رضي هللا عنه طلَبت الصَّعَبة بنُت احلضرميِ  من ابنها 
عه عن إصااااااراره على إسااااااالمه نهسااااااه  طلحة بن عَبيد هللا أن يكلِ م عثمان ؛ كي يَر

                                                           
 ( . 343دور المرأة السياسي ، ص)  (1)
 ( . 120العواصم من القواصم ، ص)  (2)
 ( . 344دور المرأة السياسي ، ص)  (3)
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حابة عَبة ب ،واساااتنصاااار  أبهل األمصاااار ،َون مدافعة  من الصاااَّ ت نفقد خرجت الصاااَّ
لو كلَّمته ف ،إنَّ عثمان اشاااتدَّ َصاااره :، وقالت َلبنها طلحة بن عَبيد هللااحلضااارمي ِ 

عه عَبة على عثمان رضااااااي هللا عنه(1)؛ ََّتَّ  َر   ،. والرِ واية يَبدو منها إشااااااهاق الصااااااَّ
ا جيري من ملاا ومتااابعتهااا ،كمااا يَباادو منهااا كااذلااك عنااايااة أ ِ  عَبااد هللا بن رافع ابألمر

عَبة بنت احلضرميِ  احلاَثةال يت رو  عن الصَّ  وهي ،(2)أَداث الهتنة
(3) . 

رامل على وقاَ ،فقد كان موقهامل معتدَلمل  ،هذا هو املوق  العا ُّ لنسااااااااااء املسااااااااالمني
م الغيو  ؛ ال يت كانت ملتَبسااااةمل هبا و على كلِ  َال  وه ،النَّظر السااااليم يف املسااااألة ًر

 . (4)وأرضاهم ،رضي هللا عنهم كان هذا موق  الصَّحابة مجيعامل 

من حجَّ ابلنَّاس ذلك العام ؟ وهل طلب عثمان من الولة  :ســـــــــــادســـــــــــاا 

 ُنصرته؟

 :ها ( ؟ 35ا من َ َّ ابلناُ ذلك العا  ) 1

ُ  رضي هللا عنهم  َّ ابلنَّاُ هذا وكلَّهه أن حي ،استدعى عثمان عَبد هللا بن عَبَّا
 ! يف ؤمننيَعين أكن معاك ؛ و اانَباك َي أمري امل :فقاال لاه ابن عَباَّاُ ،املوساااااااااااااام

 :فوهللا إن جهاااااَ هؤَلء اخلوارج أَاااابُّ إيلَّ من احل  ! قااااال لااااه ،مواجهااااة هؤَلء
ُ  أمااماه إَل أن يطيع أمري ياك أن حت َّ ابملساااااااااااااالمني ! فلم جيادعزمات عل  ابن عَباَّا
بنيَّ فيه  ،  ِ ليقرأ على املسااااالمني يف احل ،وكتب عثمان كتاابمل مع ابن عَبَّاُ ،املؤمنني

                                                           
 ( . 345المصدر السابق نفسه ، ص)  (1)
 المصدر السَّابق نفسه . (2)
 المصدر السَّابق نفسه . (3)
 ( . 346،  345المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (4)
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ته مع اخلوا وهذا نصُّ خطاب عثمان  ،(1)وطلَباهتم منه ،موقهه منهمو  ،رج عليهقصااااَّ
 :ها 35رضي هللا عنه للمسلمني يف موسم احل  عا  

يم . من عَباااااد هللا عثماااااان أمري املؤمنني إىل املؤمنني  بساااااااااااااام هللا الرََّمن الرََّ
فإن ِ  :دا بعأمَّ  ،فإن ِ أَمد هللا إليكم ال ذي َل إله إَل هو ،ساااالٌ  عليكم ،واملسااالمني
 وهداكم من ،وعلَّمكم اإلسااااااااااااااال  ،ال ذي أنعم عليكم - جلَّ وعز - أذكِ ركم ابهلل
َق ،وأراكم الَبينا  ،، وأنقذكم من الكهرةالضااااالل نصااااركم و  ،وأوسااااع عليكم من الرِ 

 :ولااه احل وق ،يقول - عزَّ وجاالَّ  - فااإنَّ هللا ،وأسااااااااااااااَبغ عليكم نعمتااه ،على العاادو ِ 
وَها ِإنَّ اإِلنْ  َوُاَتُكْم ِمْن ُكل ِ ﴿ أَْلُتُموُه َوِإْن  َاُعدُّوا نِْعَمَة احَِّ ََل حُتْصااااُ انَ َما سااااَ َلظَُلوٌ    سااااَ

 .[  34: ]إبراهيم  َكهَّاٌر  

ا اِاِه َوََل َ ُو ُ ﴿ :وقااال عزَّ وجاال ََ َّ  ُاقااَ ا الااَِّذيَن َُمُنوا ا اَُّقوا احََّ  نَّ ِإَلَّ َوأَنْاُتْم ََيأَياُّهااَ
ِلُموَن  َواعْ  يعملا َوَلَ  َاَهرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَة احَِّ ُمسااااااااْ ُموا حِبََْبِل احَِّ مجَِ ُتْم َتصااااااااِ  َعَلْيُكْم ِإْذ ُكناْ

هَ  ُتْم َعَلى شاااااَ ََبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَواانمل وَُكناْ ْهَرِ  ِمَن النَّاِر َأْعَداءمل فَأَلََّ  َبنْيَ قُاُلوِبُكْم فََأصاااااْ َُ ا 
َها كَ  ُ َلُكْم ََُيِ ِه َلَعلَُّكْم هَتَْتُدوَن  َولْ َفأَنْاَقذَُكْم ِمناْ ُ احَّ َتُكْن ِمْنُكْم أَُمٌة َيْدُعوَن َذِلَك يُاََبنيِ 

َك ُهُم اْلُمْهِلُحونَ  َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَنااااااِ   َوََل ِإىَل اخلَْرْيِ َوأَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويَاناْ
ِذيَن  َاَهرَُّقوا َواخْ  الااَّ اُ  وَ َ ُكونُوا كااَ اَءُهُم اْلَبَايِ نااَ ا جااَ ِد مااَ َذاٌب تَاَلُهوا ِمْن بَاعااْ َك هَلُْم عااَ أُولَنااِ

  [105ـ102 عمران: ]آل  َعِظيٌم  

ُكْم بِِه ِإْذ قُاْلُتْم َواذُْكُروا نِْعَمَة احَِّ َعَلْيُكْم َوِميثَاَقُه الَِّذي َواثَاقَ ﴿ :وقوله احل ُّ  ،وقال
ْعَنا َوَأطَْعَنا َوا اَُّقوا ا  [ . 7 :]المائ ة  حََّ ِإنَّ احََّ َعِليٌم ِبَذاِ  الصُُّدوِر  مسَِ

                                                           
 ( . 168،  167دون ، للخالدي ، ص) الخلفاء الراش (1)



553 
 

ٌ  بِنَاَبااَإ  فَاتَاَباَ ﴿ :وقولااه احل ُّ  ،وقااال اءَُكْم فاَااسااااااااااااااِ ا الااَِّذيَن َُمُنوا ِإْن جااَ ياَُّنوا َأْن ََيأَياُّهااَ
َِِمنَي  َواْعَلُموا َِبُحوا َعَلى َما فَاَعْلُتْم اَن يَُبوا قَاْومملا ِ ََهاَلة  فَاُتصااااْ وَل احَِّ أَ  ُ صااااِ نَّ ِفيُكْم َرسااااُ

َبََّب ِإلَْيُكُم اإِلميَانَ  ََ  َ ََياََّنُه يف قُاُلوِبُكْم َلْو ُيِطيُعُكْم يف َكِثري  ِمَن اأَلْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكنَّ احَّ  َو
المل  ُدوَن  َفضاااْ َياَن أُولَِنَك ُهُم الرَّاشاااِ وَق َواْلِعصاااْ  ِمَن احَِّ َونِْعَمةمل وََكرََّه ِإلَْيُكُم اْلُكْهَر َواْلُهساااُ

ِكيٌم   ََ ُ َعِليٌم   [ . 8 - 6 :]الحجرات  َواحَّ

رَتُوَن بَاَعْهِد احَِّ َوأمَْيَاهِنِْم  ََ ﴿ :- وجلَّ  ،عزَّ  - وقوله نامل قَِليالمل أُولَِنَك ِإنَّ الَِّذيَن َيشاااااْ
يِهْم ْنظُُر ِإلَْيهِ ََل َخاَلَق هَلُْم يف اآلِخَرِِ َوََل ُيَكلِ ُمُهُم احَُّ َوََل ياَ  ِة َوََل يُازَكِ  اماااَ ْم يَاْوَ  اْلِقياااَ

 [ 77 :]آل عمران  َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم  

َتطَْعُتْم َوامْسَُعوا َوَأطِ ﴿ :وقولاااه احل ُّ  ،وقاااال ا اسااااااااااااااْ ا اَُّقوا احََّ ماااَ ُعوا َوأَْنِهُقوا َخرْيملا يفاااَ
َّْ نَاْهِسِه فَُأولَنِ ألِ   [ . 16 :]التغابن  َك ُهُم اْلُمْهِلُحوَن  نْاُهِسُكْم َوَمْن يُوَق ُش

وا اأَلميااَْ ﴿ :وقااال وقولااه احل ُّ  ْدمُّْ َوََل  َاناُْقضااااااااااااااُ اهااَ ِد احَِّ ِإَذا عااَ َد َوَأْوُفوا بَِعهااْ اَن بَاعااْ
ا  َاْهَعُلوَن  وَ  ا َوقااَْد َجَعْلُتُم احََّ َعَلْيُكْم َكِهيالمل ِإنَّ احََّ يَاْعَلُم مااَ الَّيِت ََل َ ُكو  َاوِْكيااِدهااَ نُوا كااَ

َنُكْم َأْن َ كُ  َََخالمل بَاياْ ًَْزهَلَا ِمْن بَاْعِد قُاوَِّ  أَْنَكااثمل  َاتَِّخُذوَن أمَْيَاَنُكْم  ْت  وَن أُمٌَّة ِهَي نَاَقضاااَ
تُ  ُ ِبِه َولَيُاَبَايِ َننَّ َلُكْم يَاْوَ  اْلِقَياَمِة َما ُكناْ ُلوُكُم احَّ َا يَاَباْ َتِلُهوَن   َوَلْو ْم ِفيِه َّتَْ أَْرََّب ِمْن أُمَّة  ِإمنَّ

َدمل َوَلِكْن ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َويَاْهِدي َمْن َيَشاُء َولَُتسْ  َِ ُ َ ََعَلُكْم أُمَّةمل َوا أَُلنَّ َعمَّا  َشاَء احَّ
َد ثُاَبُ  َدٌ  بَاعاااْ َنُكْم فَاَتزِلَّ قاااَ َََخالمل بَاياْ ُذوا أمياااَْاَنُكْم  ُتْم  َاْعَمُلوَن  َوََل  َاتَّخاااِ ذُ ُكناْ ا َو اااَ وقُوا وهتاااَِ
َْمُّْ َعْن َسَِبيِل احَِّ َوَلُكْم َعَذاٌب َعِظيٌم  َوَلَ َ ْشرَتُوا بَِعْهدِ   احَِّ َ َنامل قَِليالمل السُّوَء ِدَا َصَد

َد احَِّ  ا ِعنااْ ُد َومااَ هااَ دَُكْم يَاناْ ا ِعنااْ ُتْم  َاْعَلُموَن  مااَ َد احَِّ ُهَو َخرْيٌ َلُكْم ِإْن ُكناْ  اَبق  ِإمنااََّا ِعنااْ
َسِن َما َكانُوا يَاْعَمُلوَن  َولَ  َْ  . [ 96 - 91 :]النحل  َنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصرَبُوا َأْجَرُهْم أبَِ
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ولَ ﴿ :وقوله احل ُّ  ،وقال َ َوَأِطيُعوا الرَّسااُ  َوأُويل اأَلْمِر ََيأَياَُّها الَِّذيَن َُمُنوا َأِطيُعوا احَّ
ْيء  فَارُ  وِل ِإْن ُكناْ ِمْنُكْم فَِإْن  َاَناََْعُتْم يف شاااااااااااَ ُتْم  ُاْؤِمُنوَن اِبحَِّ َواْلَيوِ  َُّوُه ِإىَل احَِّ َوالرَّساااااااااااُ
َسُن أَتِْويالمل   َْ  [ . 59 :]النساء  اآلِخِر َذِلَك َخرْيٌ َوَأ

اِ  ﴿ :وقولاااااه احل ُّ  ،وقاااااال احلاااااَِ ِذيَن َُمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصااااااااااااااااااَّ َد احَُّ الاااااَّ َوعاااااَ
َتْخِلَهناَُّهْم يف  نملا َوَمْن َكَهَر بَاْعَد َذلِ لََيساااااااااااْ ياْ رُِكوَن يب شاااااااااااَ ُهُم  َك فَُأولَِنكَ  اأَلْرِ  ََل ُيشاااااااااااْ

 [.55: ] النور  اْلَهاِسُقوَن  

َا يُاَبايُِعوَن احََّ َيُد ا﴿ :وقوله احل ُّ  ،وقال حَِّ فَاْوَق َأْيِديِهْم ِإنَّ الَِّذيَن يُاَبايُِعوَنَك ِإمنَّ
َا ياَ  ِه َوَمْن َأْوَ  ِدَا َعاَهَد َعَلْيِه احََّ َفَمْن َنَكَث فَِإمنَّ يُاْؤ ِيِه َأْجرملا  ْنُكُث َعَلى نَاْهسااااااااااااِ َفسااااااااااااَ

 [ .10]الفتح:    َعِظيمملا

مع - عزَّ وجلَّ  - فإنَّ هللا :أمَّا بعد  ،اعةوا م ،والطَّاعة ،رضااااااااااااااي لكم السااااااااااااااَّ
ااذَّركم املعصاااااااااااااايااة  ،قَبلكم نونَبااَّأكم مااا قااد فعلااه الاا ذين م ،واَلختالف ،والهرقااة ،َو

عزَّ  - و قدَّ  إليكم فيه ليكون له احلجَّة عليكم؛ إن عصااايتموه، فاقَبلوا نصااايحة هللا
ة هلكات إَل بعاد أن َّتتل واَاذروا عاذاباه - وجالَّ  إَل أن  ،، فاإنَّكم لن َادوا أماَّ

ٌُ جيمعها الِ مجيعامل  ،يكون هلا رأ لِ ؛  ،ومَّت ما  هعلوا ذلك َل  قيموا الصااااااااااااااَّ وسااااااااااااااُ
 ومَّت يهعل ذلك ؛ َل يقم هلل ،ويساااااااااااااتحلُّ بعضاااااااااااااكم َرمة بعض   ،عليكم عدوُّكم
ِإنَّ الَِّذيَن ﴿:)ملسو هيلع هللا ىلص(لرسوله - جلَّ وعزَّ  - وقد قال هللا ،و كونوا شيعامل  ،سَبحانه َينٌ 

َا أَْمُرُهْم ِإىَل احِ  مُثَّ  ُهْم يف َشْيء  ِإمنَّ َِينَاُهْم وََكانُواْ ِشيَاعملا لَّْسَت ِمناْ ِدَا َكانُواْ يُانَاَبِ نُاُهم  فَارَُّقواْ 
 [.159]األنعام:   يَاْهَعُلوَن  

 - السااال  عليه - امل فإن شااعيَب ،وأَذركم عذابه ،وإن ِ أوصاايكم دا أوصاااكم هللا
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اَب قَاْو َ ﴿ :قال لقومه يََبُكم مِ ْثُل َما َأصااَ َقاِقي َأن ُيصااِ  نُوح  َأْو َوََي قَاْوِ  َلَ جَيْرَِمنَُّكْم شااِ
الِ  تَاْغِهُرواْ رَبَّكُ قَاْوَ  ُهوَ  َأْو قَاْوَ  صاااااااَ ْم مُثَّ ُ وبُواْ ِإلَْيِه ْ  َوَما قَاْوُ  ُلو   مِ نُكم بََِبِعيد    َواساااااااْ
يٌم َوَُوٌَ    [ .90 - 89 :]هو   ِإنَّ َريبِ  َرَِ

ا ي ،إنَّ أقوامامل ُمَّن كان يقول يف هذا احلديث :أمَّا بعد دعون أظهروا للنَّاُ أمنَّ
نيااا ،  ِ واحل - عزَّ وجاالَّ  - إىل كتاااب هللا َعااة فيهاا ،وَل يرياادون الاادُّ ا  ،اوَل منااا فلمااَّ

نه َني وانٌَع ع ،منهم اخٌذ للح  ِ  ،إذا النَّاُ يف ذلك شااااااااااااااَّتَّ  ،ُعر  عليهم احل ُّ 
ٌَل عناااه ،ومنهم اترٌك للح  ِ  ،يُعطااااه ال طااا ،حل  ِ يرياااد أن يَبتزَّه بغري ا ،يف األمر وان

 :وقد كتَبوا إليكم ،عجلوا القدرفاساااااااااات ،أملهم اإلمِر ،(1)عليهم عمري وراَث عليهم
م قد رجعوا ابل ذي أعطيتهم   ،نامل وَل أعلم أن ِ  ركت من ال ذي عاهدهتم عليه شاااي ،أهنَّ
م يطلَبون احلدَو َعموا أهنَّ  ،أَد   أقيموها على َمْن علمتم  عدَّاها يف :فقلت ،كانوا 

فليتله  :قلتف ،كتاب هللا يُتلى  :قالوا ،أو بعيد ،أقيموها على من ظلمكم من قريب  
 من  اله ًري ًال  فيه بغري ما أنزل هللا يف الكتاب .

َق :وقالوا نَّة احلسااااااانة ،ا رو  ير وَل يُعتدى يف  ،واملال يو َّ ؛ لُيسااااااانَّ فيه الساااااااُّ
دقة ،اخلمٍ  ،هاو رَُّ مظاال الناُ إىل أهل ،واألمانة ،ويؤمَّر ذو القوَِّ ،وَل يف الصااااااااااااَّ

َعموا يف األمرك  ،واصاااااااااطرب  له ،فرضااااااااايت بذلك  ،تَبت إليكم وأصاااااااااحايب ال ذين 
الوا بيين وبني املساااااااجد ،اساااااااتعجلوا القدر ومنعوا مينِ  الصاااااااالِ زُّوا ما قدروا وابت ،َو

ا يقيدونين  :وهم خيربونين إَدى ثالث ،كتَبت إليكم كتايب هذا  ،عليه ابملدينة إمَّ
 ،مرا أعتزل األوإمَّ  ،ًري مرتوك  منه شااااااااااايءٌ  ،أو صاااااااااااواابمل  ،بكلِ  رجل أصاااااااااااَبته خطأمل 

                                                           
 أبطأ . :راث (1)
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ا يرساااااااااااااالون إىل من أطاااعهم من األجناااَ ،فيؤمِ رون اخر ًريي وأهاال املاادينااة  ،وإمااَّ
ؤون من ال ذي جعل هللا سااَبحانه عليهم من مع فيتربَّ : أمَّا قلت هلموالطَّاعة . ف ،السااَّ

من  (1)تقدفلم ُيساا ،و صاايب ،طأيفقد كان من قَبلي خلهاء َّت ،إقاَي من نهسااي
ا يريااادون نهساااااااااااااايوقاااد عل ،أَاااد  منهم ا أن أ ربأ م ،مااات أمناااَّ فاااإن  ،ن اإلمااااِروأماااَّ
ا و  ،وخالفتاااه - عزَّ وجااالَّ  - أَااابُّ إيلَّ من أن أ ربأ من عمااال هللا ( 2)يكلِ َبون أماااَّ
ت عليكم فلسااااااااااا ،وأهل املدينة فيتربَّؤون من طاعيت ،يرسااااااااااالون إىل األجناَ :قولكم
مع والطَّ  ،بوكيل  ،ا عنيولكن أ وها ط ،اعةوال أكن اساااااااتكرهتهم من قَبل على الساااااااَّ

غي ومن يكن منكم يَبت ،وإصااااااااااااالح ذا  الَبني - عزَّ وجلَّ  - يَبتغون مرضاااااااااااااِ هللا
نياا ؛ فليٍ بناا ال  منها ا ا إَل ماا كتاب هللا عزَّ وجالَّ لاهالادُّ رياد وجه ي، ومن يكن إمناَّ

نَّ وابتغاء مرضااااااِ هللا عزَّ وجلَّ  ،، وصاااااالح األمَّةوالدَّار اَلخِر ،هللا ة احلسااااانة ، والساااااُّ
ا جيزي  ،ارضااااي هللا عنهم ،واخلليهتان من بعده ،)ملسو هيلع هللا ىلص(ال يت اساااانَّ هبا رسااااول هللا فإمنَّ

ٌن ولو أعطيتكم الدُّنيا كلَّها ؛ ال يكن يف ذلك   ،وليٍ بيدي جزاؤكم ،بذلكم هللا
يرضااى ابلنَّكث  فمن ،واَتسااَبوا ما عنده ،فا َّقوا هللا ،وال يُاْغن عنكم شااينامل  ،لدينكم
أمَّا الذي و  ،أن  نكثوا عهده ،وَل يرضاااااااااى هللا ساااااااااَبحانه ،ن ِ َل أرضااااااااااه لهمنكم فإ

ا كلُّه النَّزع نظر  َكم هللا و  ،ومن معي ،فملكت نهسااااااااااااااي ،والتأمري ،َّتريونين فإمنَّ
ماءو  ،وشقاق األمَّة ،وكرهت سنَّة السُّوء ،و غيري النِ عمة من هللا سَبحانه  ،سهك الدِ 

 رك الَبغي على و  ،و عطوه مينِ   ،ال  أَل أتخذوا إَل احل َّ وابإلسااا ،فإن ِ أنشااادكم ابهلل
حانه ال ذي فإن ِ أنشدكم هللا سَب ،وخذوا بيننا ابلعدل كما أمركم هللا عزَّ وجلَّ  ،أهله

                                                           
 سأله أن يقيد القاتل بالقتل . :استقاد الحاكم (1)
ِّ الفارس يستحثُّ بها فرسه . :ضربه بالُكالب . والكاُلب :كلَّبه (2)  المهماز ، وهو حديدةٌ في عقب خف 
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َِر يف أمر هللا ،جعل عليكم العهد َوَلَ ﴿ :ه احل ُّ وقول ،فإنَّ هللا ساااااااَبحانه قال ،واملؤا
ُه َوأَ   َاْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإَلَّ  ُلَغ َأُشدَّ َََّتَّ يَاَباْ َسُن  َْ ْوُفوا اِبْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن اِبلَّيِت ِهَي َأ

 [ . 34 :]اإلسراء  َمْسُؤوَلمل  

 ،نهسااااااااااااااي فإن َل أُبر ِأى :ولعلكم  ذكَّرون . أمَّا بعد ،فإنَّ هذه معذرٌِ إىل هللا
ٍَ أَلمااَّ ﴿ ي ِإنَّ الناَّْه ا أُبَار ِيُء نَاْهسااااااااااااااِ َم َريبِ  َومااَ ا َرَِ وِء ِإَلَّ مااَ ًَُهوٌر  اَرٌِ اِبلسااااااااااااااُّ ِإنَّ َريبِ  

يمٌ   [.53]يوسف:    َرَِ

عزَّ  - وإن ِ أ وب إىل هللا ،وإن عااااقَبااات أقواماااامل ؛ فماااا أبتغي باااذلاااك إَل اخلري
نَّ رَمة ريب إ ،إنَّه َل يغهر الذُّنوب إَل هو ،وأساااااااتغهره ،من كل عمل  عملته -وجلَّ 

الونإن ،وساااااعت كلَّ شااااايء ل التَّوبة وإنَّه يقَب ،ه َل يقن؛ من رَمة هللا إَل القو  الضاااااَّ
أن  -  وجلَّ عزَّ  - عن عَباَه ويعهو عن السينا  ويعلم ما  هعلون . وأان أسأل هللا

ة على اخلريولكم ،يغهر يل لهساااااااااااااا  . وُيكر ِه إليهاا ا ،، وأن يؤلِ   قلوب هاذه األماَّ
ال  عليكم  :اُواملسااااااااااالمون ! قال ابن عَبَّ  ،يها املؤمنونورَمة هللا وبركا ه أ ،والساااااااااااَّ

ويةفقرأ  هذا ا  دكَّة بيو  . (1)لكتاب عليهم قَبل الرتَّ

 ا هل طلب عثمان رضي هللا عنه من الوَلِ نصر ه ؟:2

إىل  أنَّ عثمان ملَّا َصااااااااااار كتب :يزعم ساااااااااااي  بن عمر يف روايته عند الطَّربي
 يب بن مسااااااالمة الههري علىفَبعث معاوية ََب ،عماله على األمصاااااااار يساااااااتمدُّهم

 ،فأرسااااااااال معاوية بن َدي  ،وكذا فعل عَبد هللا بن ساااااااااعد يف مصااااااااار ،رأُ جيش  

                                                           
 ( . 431إلى  5/425تاريخ الطَّبري ) (1)
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. وهذا الزَّعم َل يتَّه   (1)ع بن عمرو على رأُ قوَّا هوخرج من أهل الكوفة القعقا 
  مع  يقُّناه وَل يتَّه ،والك  ِ  ،مع منه  عثماان يف مواجهاة الهتناة من إيثاار العاافياة

حابةاَل يتَّه  مع ما  أ إليه من صاااااااااااااارف املدافعني عنه من كَبار و  ،ابلقتل  ،لصااااااااااااااَّ
ل جعل العت  ب ،، ومواليه ال ذين هناهم أشااااااااااااادَّ النَّهي عن القتالبل عَبيدِ ،وأبنا هم

 وَل يقا ل كما سوف نرى . ،نصيب من يك ُّ يده منهم

فاع  ىلأنَّه كما ابَر مجاعٌة من الصااااااااحابة إ :ولكنَّ ال ذي ميكن  صااااااااوُّره هو الدِ 
م حماوَل ه العديدِ لصاااااااااااااارفهم ،عن عثمان َون أن يطلب منهم ذلك ه قد فإنَّ  ،وًر

فاع عن اخلليهة املظلو   ابَر  مجاعاٌ  كثيهٌة من أجناَ املسااالمني يف األمصاااار للدِ 
ُّْ أن نظنَّ  ،و وجيه  من أمرا هم ،من  لقاء أنهساااااهم معاوية  أنَّ رجالمل مثل :وَل يصااااا
أو  ،يهري إلأن يتقاعٍ عن الساااااااااَّ  - لو أراَ - ان كان سااااااااايساااااااااعهيف قرابته من عثم
 - ، وَل ميكن أن نهرت  أنَّ رجاَلمل مثل أنصاااااااااار عثمان دصااااااااار سااااااااايري ا نَو إليه

ريمها من أبطال املسلمني ،ومسلمة بن  لد ،وعلى رأسهم معاوية بن َدي    - ًو
ويعرضااون حنورهم  ،ر لهأمثَّ يتحركون للثَّ  ،كانوا سااينتظرون قابعني ََّتَّ يقتل اخلليهة

امل م ،وافرتاضاااااااه ،بل ال ذي ميكن  صاااااااوُّره ،للقتل يف ساااااااَبيله األمصاااااااار قد  نأنَّ جنَو
 . (2)هد املدينة لنجدِ اخلليهة َون أن يطلب منها جن حترَّكت ابلهعل حنو

 :ا اخر خطَبة  خطَبها عثمان رضي هللا عنه3

َعا  َيث ،ن احلصاربعد أسابيع م ،كان اخر لقاء عا  لعثمان مع املسلمني
َبنيِ ني ،فاجتمعوا له مجيعامل  ،النَّاُ ال املقيم من أهل واملساااااا ،ا ارب الطَّارأى من الساااااَّ

                                                           
 ( . 380إلى  5/379ه ، ) المصدر السَّابق نفس (1)
اشدين ، ص)  (2)  ( . 279،  278الدَّولة اإلسالميَّة في عصر الخلفاء الرَّ
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مة القاَمني ،املدينة ا أمامه ؛ قال فلمَّا جلسو  ،والزُّبري ،وطلحة ،علي   :وكان يف مقدِ 
نيا لتطلَبوا هبا اَل - عزَّ وجلَّ  - إن هللا :هلم ا أعطاكم الدُّ  يعطكم الدُّنيا وال ،خِرإمنَّ

نيا  هو ،لرتكنوا إليها وَل  شااااااااااااااغلنَّكم  ،ةفال  َبطرنَّكم الهاني ،واَلخِر  َبقى ،وإنَّ الدُّ
نيا منقطعةٌ  ،واثروا ما يَبقى على ما يهو ،عن الَباقية  ،ملصااااااااااري إىل هللاوإنَّ ا ،فإن الدُّ
ةٌ  - عزَّ وجاالَّ  - وا َّقوا هللا والزموا  ،امااهوانتقاا ،سااااااااااااااااهأب ووقااايااٌة من ،فااإنَّ  قواه ُجنااَّ
ُمواْ حِبََْبِل احِ  مجَِ ﴿ :، وَل  صااااااريوا أَزاابمل . قال  عاىلمجاعتكم يعملا َوَلَ  َاَهرَُّقواْ َواْعَتصااااااِ

ََبْحتُ  م بِِنْعَمِتِه ِإْخَواانمل َواذُْكُرواْ نِْعَمَة احِ  َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَلََّ  َبنْيَ قُاُلوِبُكْم فََأصااااااْ
ُ َلُكْم َُو  ُ اح  َها َكَذِلَك يُاََبنيِ  ْهَرِ  مِ َن النَّاِر َفأَنَقذَُكم مِ ناْ َُ َها  ََيِ ِه َلَعلَُّكْم ُكنُتْم َعَلَى شااااااااااااااَ

 [. 103 :]آل عمران  هَتَْتُدوَن  

عكم هللا :مثَّ قال للمسااااااالمني سااااااان وأساااااااأله أن حيُ  ،َي أهل املدينة ! إن ِ أساااااااتَو
ََّتَّ  ، وهللا َل أَخاال على أَااد  بعااد يومي هااذاعليكم اخلالفااة من بعاادي . وإن ِ 

يتَّخذونه  ،ينامل وَل أُعطيهم ش ،وألَعنَّ هؤَلء اخلوارج وراء ابيب ،يقضي هللا يفَّ قضاءه
انع يف ذلك ما أَبَّ .  ،أو َنيا ،عليكم َخالمل يف َين   ََّتَّ يكون هللا هو الصااااااااااااااَّ

 ،لحةوحممَّد بن ط ،َل احلساااااااانفرجعوا إ ،وأقساااااااام عليهم ،وأمر أهل املدينة ابلرُّجوع
اثب إليهم و  ،فجلساااااااوا على ابب عثمان عن أمر ااب هم ،وأشاااااااَباهامل هلم ،وابن الزُّبري
ٌُ كثري  ََّتَّ أاته أجله . ،(1)ولز  عثمان الدَّار ،ان

 :استشهاد عثمان رضي هللا عنه :سابعاا 

احل    فقد كانت أَيَّ  ،وفضاااااالمل عن حترُّك جيوش األمصاااااار منها لنجدِ اخلليهة
                                                           

 ( . 400،  5/399تاريخ الطَّبري ) (1)
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 ،و وشاااك مجاعاٌ  من هؤَلء أن  َز  إىل املدينة لنجدِ اخلليهة ، نقضاااي ساااريعامل 
ة  مع وجَو عَبد هللا بن عَبَّاُ ريمها من املدافعني عن ع ،وعا شااااة ،وخباصااااَّ  ،ثمانًو

لمَّا أاتهم ف ،وقدمت األخَبار إىل املتمر َِين أبنَّ أهل املوساااااااام يريدون نصااااااااِر عثمان
 َل :وقالوا ،ر أهل األمصااااااااااااااار إليهم أعلقهم الشاااااااااااااايطانذلك مع ما بلغهم من نهو 

 . (1)ل بذلك النَّاُ عنَّاخُيرجنا ُمَّا وقعنا فيه إَل قتل هذا الرَّجل فيشتغ

م احلصار وفيه الرُّؤاي1  :ـ اخر أايَّ

فأصَبْ  ،ان  رضي هللا عنه - وهو اليو  ال ذي قتل فيه - ويف اخر أَيَّ  احلصار
 ،بكر ومعه أبو ،يف املنا  )ملسو هيلع هللا ىلص(رأيت النَّب   :مثَّ قال ،(2)القو ليقتلين  :ث النَّاُحيد ِ 
ل من وقت ،صااااااااااااااَبْ صااااااااااااااا مامل َي عثمان ! أفطر عندان . فأ :)ملسو هيلع هللا ىلص(فقال النَّب   ،وعمر
 .(3)يومه

 :ـ صفة قتله2

 ،الزُّبري وعَبد هللا بن ،فتصااااااااااااادَّى هلم احلسااااااااااااان بن علي    ،هاجم املتمر َِون الدَّار
د بن طلحااة ومن كااان من أبناااء  ،وسااااااااااااااعيااد بن العاااص ،ن احلكمومروان ب ،وحممااَّ

حابة أقا  معهم َل   من  ! هللا ! أنتم يف هللا :فنشاااااااب القتال فناَاهم عثمان ،الصاااااااَّ
خل ًلماُن عثمان لينصااروه ،، فأبوانصااري أنَّه  :إنَّه أعلن بل ،فأمرهم أَل يهعلوا ،َو

سااااام ،ر  وإصااااارا ،وقال عثمان يف وضاااااوح   ،يده منهم ؛ فهو َر  َمْن ك   هو و  - َو

                                                           
 ( . 5/402المصدر السَّابق نفسه ، )  (1)
 ( . 1/172( . وفتنة مقتل عثمان ، رضي هللا عنه )  3/75الطَّبقات ، البن سعد )  (2)
 ( . 1/175( الخبر حسٌن لغيره . وفتنة مقتل عثمان ، رضي هللا عنه )  3/75بقات ) الطَّ  (3)
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عةمل إَل ك َّ اوط ،أنَّ عليه مسعامل  :أعز  على كلِ  من رأى :اخلليهة ال ذي َب طاعته
، وَل  ربير لذلك إَل أبنَّ عثمان كان واثقامل من استشهاَه بشهاَِ (1)وسالَه ،يده
ماء )ملسو هيلع هللا ىلص(النَّب   َبَبه فتنٌة بني بساااااااا و قو  ،له بذلك ؛ ولذلك أراَ أَل  راق بسااااااااَبَبه الدِ 
 . (2)لمنياملس

 ،وا معهمثَّ  عجل يف نهر  َجُّ  ،وكان املغرِي بن األخنٍ بن شااااااااااااري  فيمن َ َّ 
خل الدَّار حيمي عنه ،فأَرك عثمان قَبل أن يقتل  إن ما عذران عند هللا :وقال ،َو

وحنن نساااااتطيع أَل ندعهم ََّتَّ منو  ؟ فأقد  املتمر َِون على َرب الَباب  ، ركناك
قيهة ، رِي بن األخنٍغوقا ل امل ،ار وعثمان يصاالِ ي ََّت منعوهمفثار أهل الدَّ  ،والسااَّ

وأبو  ،ومروان بن احلكم ،وسااااااعيد بن العاص ،وحممد بن طلحة ،واحلساااااان بن علي   
مثَّ ينتقل  ،وعثمان يرسل إليهم يف اَلنصراف َون قتال   ،فأبلوا أَسن الَبالء ،هريِر

َقى  ِإَلَّ َ ْذِكَرمل َعَلْيَك اْلُقْرُنَ  طه  َما أَنْاَزْلَنا﴿ :فاسااتهتْ قوله  عاىل ،إىل صااال ه  لَِتشااْ
 .[  3ـ1 :]طه  ِلَمْن خَيَْشى  

َعجه ما مسع، ومضااااااااااااااى يف قراء ه ما خيطأى، وما  وكان سااااااااااااااريع القراءِ فما أ
َقْد ﴿ :وقرأ ،لٍفج ،يتعتع، ََّتَّ إذا أ ى إىل هنايتها قَبل أن يصاااااااااااااالوا إليه مثَّ عاَ

َنٌن فَ  ريُوا يف اأَلْرِ  فَاْنظُُروا َكْيَ  َكاَن َعاِقَبَ َخَلْت ِمْن قَاَْبِلُكْم ساااااُ ِبنَي  ُة اْلمُ ساااااِ   َكذِ 
 [.137]آل عمران: 

د هللا بن وعَب ،احلسااااااان بن علي    :وهم ،وأصااااااايب يومنذ  أربعة من شاااااااَبَّان قريش  

                                                           
 ( . 133العواصم من القواصم ، ص)  (1)
اشدين ، ص)  (2)  ( . 283الدَّولة اإلسالميَّة في عصر الخلفاء الرَّ
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د  ،الزُّبري ونيااار  ،وقتاال املغرِي بن األخنٍ ،(1)ومروان بن احلكم ،بن َاااطاابوحممااَّ
َيَ الههريُّ  ،(2)لميُّ ساااااابن عَبد هللا األ  ،واسااااااتطاع عثمان أن يقنع املدافعني عنه ،و

 الااادَّار إَل فلم يَب  يف ،وُخلِ ي بيناااه وبني ا ااااصاااااااااااااارين ،وألزمهم ابخلروج من الااادَّار
فتْ رضاااااااي و  ،وَل َا  من النَّاُ ،وليٍ بينه وبني ا اصااااااارين مدافعٌ  ،واله ،عثمان

 . (3)هللا عنه ابب الدَّار

فاع عنهوبعد أن خرج   عنه نشااااااااااااار رضاااااااااااااي هللا ،َمْن يف الدَّار ُمَّن كان يريد الدِ 
 رينفإذا برجل  من ا اصاا ،وأخذ يقرأ منه وكان إذ ذاك صااا مامل  ،املصااح  بني يديه

بيين  :قال له هفلمَّا راه عثمان رضاااااااي هللا عن ،يدخل عليه - ال  سااااااامِ ه الرِ واَي  -
ٌل ، وهو رجوما إن وىلَّ ََّت َخل اخر. و ركه  ،فخرج الرَّجل ،(4)وبينك كتاب هللا
ي  ،املو  األساااَو :يقال له ،من بين سااادوُ  :فقال ،فخنقه قَبل أن يضاااربه ابلساااَّ

 ،(5)ان ِ  رأيت نهسااااااااااه مثل ا لقد خنقته ََّتَّ  ،وهللا ما رأيت شااااااااااينامل ألني من خنقه
 ،فقطعهايده فا َّقاه عثمان رضي هللا عنه ب ،مث أهوى إليه ابلسَّي  ، رَََّ يف جسده
ا :فقال عثمان ل أما وهللا إهنَّ وذلك أنَّه كان من كتَبة  ،(6)ألول ك    خطَّت املهصاااااااَّ

ي  ل رضااااي هللافقت ،)ملسو هيلع هللا ىلص(وهو أوَّل من كتب املصااااح  من إمالء رسااااول هللا ،الَو
، وعلى أثر قطع اليد انتضاااااْ الدَّ  على املصاااااح  ال ذي  عنه واملصاااااح  بني يديه
َيْكِهيَكُهُم احَُّ ﴿:لى قوله  عاىلوسااااق؛ ع ،كان بني يديه يقرأ منه ِميُع َفسااااَ  َوُهَو السااااَّ

                                                           
 (.5/044( روايةٌ صحيحة. وتاريخ الطَّبري )1/169فتنة مقتل عثمان، رضي هللا عنه ) (1)
 ( . 7/196( . والبداية والن ِّهاية )  185،  184الخلفاء الراشدون ، للخالدي ، ص)  (2)
 ( . 1/188فتنة مقتل عثمان ، رضي هللا عنه )  (3)
 ( . 406،  5/405تاريخ الطَّبري )  (4)
 ( إسناده صحيٌح ، أو حسٌن . 175،  174تاريخ ابن خيَّاط ، ص)  (5)
 ( . 5/398تاريخ الطَّبري )  (6)
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 [ 137 :]البقرة ِليُم  اْلعَ 
(1)

رومان  إنَّ أوَّل من ضااااااااااااااربه رجٌل يساااااااااااااامَّى :ويف رواية   
 :، وملا َخلوا عليه ليقتلوه أنشد قا المل ضربه بصو ان ،اليمانَّ 

 أََرى اْلَماااااوَ  ََل يُاَْبِقاااااي عزِيْااااازامل َوالَْ يَااااادَعْ 
 

َ  َماااااااااالذامل يف الْاااااااااَِبالَِ َوُمْر َاَقاااااااااىلِ    َعاااااااااا
 :وقال أيضامل  

يََِبْياااااااااااُت َأْهاااااااااااُل احِلْصاااااااااااِن َواحلِْْصاااااااااااُن 
 ُمْغلَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ٌ 

 

َوأَيِْي ا َبَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَل يف  
َهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  (3)الُعلَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى(2)مَشَارخيِْ

 
فقد   ،و  دعوهأ ،إن  قتلوه :قالت امرأ ه ان لة بنت الهرافصة ،ا أَاطوا بهااااااااااااَّ ومل

َوجها عثمان (4)جيمع فيها القران ،بركعة  كان حييي اللَّيل  ، وقد َافعت ان لة عن 
ي  بيدها ،وانكَبت عليه ان بن َمرانفتعمَّده ،وا َّقت السااااااااااااااَّ نضااااااااااااااْ و  ،ا سااااااااااااااَو

 . (5)فغمز أوراكها ،وولَّت ،، فقطع أصابع يدهاأصابعها

رأى أَد ًلمان عثمان رضي هللا عنه األمر ؛ راعه قتل عثمان رضي هللا ا ااااااَّ ومل
ان بن َمرانمَّى )وكان يساااااااا ،عنه ٌْ على سااااااااَو وملَّا رأى  ،فقتله ،جنيْ ( فهجم جني

ان كونُّ جنيحامل قد قتل سااااااااااااَو ْ  فقت ،قترِي بن فالن السااااااااااااَّ وهجم  ،لههجم على جني
فصاااار  ،ًال  اخر لعثمان رضاااي هللا عنه امسه ) صاااَبيْ ( على قترِي بن فالن  فقتله

 ،هللا عنه فعثمان رضااااي :شااااهيدانوأمَّا ال ،وجمرمان ،شااااهيدان ،يف الَبيت أربعة قتلى
المه جنيْ ان ،وأمَّا اجملرمان ،ًو كونيَّان ،فسااَو ل عثمان رضااي وملا مَّ قت ،وقترِي السااَّ

َبنيِ ني قا المل  حير  علينا إنَّه ال حيلَّ لنا َ  الرَّجل و  :هللا عنه انَى مناَي القو  السااااااااااااااَّ

                                                           
 ( الخبر له طرٌق عديدةٌ بمجموعها يرتقي إلى درجة الحسن لغيره . 5/398المصدر السَّابق نفسه ، )  (1)
 ( . 3/31رؤوسها ) لسان العرب  :شماريخها (2)
 ( . 7/192( . والبداية والن ِّهاية )  1/191فتنة مقتل عثمان ، رضي هللا عنه ) (3)
 ( . 1/191مقتل عثمان ، رضي هللا عنه) ( . وفتنة 3/76الطَّبقات )  (4)
 ( . 407،  5/406تاريخ الطَّبري )  (5)
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َبنيِ نيفعا ،فاهنَبوا ما يف الَبيت ،أَل إنَّ ماله َالل لنا ،ماله  يف الَبيت ث رعاع الساااااااااااَّ
َبنيِ نيوهجم أ ،ََّتَّ هنَبوا ما على النِ ساااااء ،وهنَبوا كلَّ ما يف الَبيت ،فساااااَامل   ،َد السااااَّ

ويُدعى كلثو  التَّجيب على امرأِ عثمان رضاااااي هللا عنه ان لة رضاااااي هللا عنها وهنب 
ك ! فراه ِ ما أ َّ ويْ أم ك من عجيز  :وقال هلا ،مثَّ ًمز ورَْكها ،املالءِ ال يت عليها

ة هذا الكال  يف َ ِ  ان لوهو يتكلَّم  ،ًال  عثمان رضي هللا عنه ) صَبيْ ( ومسعه
 . وهجم أَد السََّبنيِ ني على الغال  فقتله . (1)فقتله، فعاله ابلسَّي  الهاَش

كم  ،ملالأَركوا بيت ا :وقالوا ، ناَوا ،وبعدما أمَّ السََّبنيُّون هنب َار عثمان وإَيَّ
وال يكن  ،ومسع َرَّاُ بيت املال أصااااااااواهتم ،وخذوا ما فيه ،ن يسااااااااَبقكم أٌَد إليهأ

نيا :فيه إَل ًراراتن من طعا  فقالوا واقتحم  ،اجنوا أبنهسااااااااااااكم فإن القو  يريدون الدُّ
 . (2)وانتهَبوا ما فيه ،ت املالالسََّبنيُّون بي

َبنيُّون مراَهم ثري من أ َباعهم  وقَّ  كو  ،وقتلوا أمري املؤمنني ،َقَّ  اخلوارج الساااااااَّ
اء بعد قتل عثمان ؛ ليهكِ روا األمر سينتهي  أنَّ  :وما كانوا يظنُّون ،من الرُّعاع والغًو

َبنيُّون ،هبم إىل قتله غب على واسااااااتغلُّوهم يف ،لقد اسااااااتغهلهم شااااااياطينهم السااااااَّ  الشااااااَّ
ء هؤَل وُأساااااق؛ يف أيدي ،واساااااتشااااانعوه ،أمَّا أن يقتلوه فهذا ما اساااااتهظعوه ،عثمان
اء صل هلم كما َصل لَبين إسرا يل ،الغًو كما   ،همند  بعض ،ملا عَبدوا العجل ،َو

ا َلهُ ﴿ :قال هللا  عاىل دمل ِليِ ِهْم ِعْجالمل َجساااَ َُ ى ِمْن بَاْعِدِه ِمْن   ُخَواٌر أالَْ َواَّتَََّذ قَاْوُ  ُموساااَ
َِبيالمل اَّتََُّذوُه  ِقَ؛ يف وََكانُوا ظَ يَاَرْوا أَنَُّه ََل ُيَكلِ ُمُهْم َوَلَ يَاْهِديِهْم سااااااااااااااَ اِلِمنَي   َوَلمَّا سااااااااااااااُ

ا لََنكُ  ا َويَاْغِهْر لَنااااَ ا رَباُّنااااَ اُلوا لَِنْن الَْ يَاْرََمْنااااَ لُّوا قااااَ ْد ضااااااااااااااَ ُْم قااااَ ِديِهْم َورََأْوا َأهنَّ وَننَّ ِمَن أَيااااْ

                                                           
 ( . 5/407المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (1)
 ( . 5/407تاريخ الطَّبري )  (2)
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 . [ 149 - 148: ]األعراف (1) خْلَاِسرِيَن ا

زن الصَّاحلون يف املدينة ملقتل خليهتهم لكن  ،ويَبكون ،يسرتجعونوصاروا  ،َو
َبنيِ ني حتتلُّ املدينة و نع  ،يها فساااااااااَامل و عيث ف ،ماذا يهعلون ؟ وجيوش اخلوارج السااااااااَّ

أهلها من فعل أيِ  شاااااااااااايء  ؟ وكان احلاكم الهعليُّ للمدينة هو أمري خوارج مصاااااااااااار 
)الغافقيُّ بن َرب العكيُّ ( وكان معهم شاااااااايطاهنم املخط؛ ) عَبد هللا بن سااااااااَبأ ( 

يَّة شاااايطانيَّة   ،مسااااروٌر ملا وصاااال إليه من أهداف   وهو فرحٌ  علَّ  كَبار و  ،ومارب يهَو
 .(2)لصَّحابة على مقتل عثمانا

م هللا  :تاال عثمااان ؛ قااالالزُّبري بن العوَّا  رضااااااااااااااي هللا عنااه ملااَّا علم دق - أ َر
 ،َبَّروا :إن القو  انَمون . فقاااال :وإانَّ إلياااه راجعون ! فقيااال لاااه ،! إانَّ هللعثماااان
بَّروا تَاُهوَن كَ ﴿ :ولكن كمااا قااال هللا  عاااىل ،َو ا َيشااااااااااااااْ نَاُهْم َوَبنْيَ مااَ يااَل بَاياْ َل َوَِ ا فُعااِ مااَ

ُْم َكانُوا يف َشك   ُمرِيب     [ . 54 :]سبأ  أبَِْشَياِعِهْم ِمْن قَاَْبُل ِإهنَّ

م هللا  :طلحة بن عَبيد هللا رضااااااي هللا عنه ملَّا علم دقتل عثمان ؛ قال - ب َر
َباا امل هلم !   :إن القو  انَمون . قااال :وإانَّ إليااه راجعون ! فقياال لااه ،إانَّ هللعثمااان ! 

ُموَن  ﴿ :وقرأ قوله  عاىل َدمل أَتُْخُذُهْم َوُهْم خيَِصااااااااااااااِ  َِ ْيَحةمل َوا َفاَل َما يَاْنظُُروَن ِإَلَّ صااااااااااااااَ
 . [ 50ـ49 :]يس  َيْسَتِطيُعوَن  َاْوِصَيةمل َوََل ِإىَل َأْهِلِهْم يَاْرِجُعوَن  

م هللا ج ااااااااااااااااااااا عليُّ بن أيب طالب رضااااااي هللا عنه ملَّا علم دقتل عثمان؛ قال: َر
عثمااان! إانَّ هللو وإانَّ إليااه راجعون! فقياال لااه: إن القو  انَمون. فقرأ قولااه  عاااىل: 

                                                           
 ( . 198،  7/197البداية والن ِّهاية )  (1)
اشدون ، للخالدي ، ص)  (2)  ( . 7/971( . البداية والن ِّهاية )  190الخلفاء الرَّ
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اِن اْكُهْر فَاَلمَّا َكَهَر قَاَل ِإن ِ بَرِيٌء ِمْنَك ِإن ِ ﴿ ْيطَاِن ِإْذ قَاَل ِلِ ْنسااَ َأَخاُف  َكَمَثِل الشااَّ
كَ  ا َوَذلاااِ َدْيِن ِفيهاااَ الاااِ اِر خاااَ ا يف الناااَّ ُماااَ ا َأهنَّ اِقَبَاتَاُهماااَ اَن عاااَ اَلِمنَي  َفكاااَ  َجَزاُء احََّ َربَّ اْلعاااَ

 [.17 - 16]الحشر:   الظَّاِلِمنَي  

 ،ذلكلم ساااعد بن أيب وقَّاص بوملَّا ع :ساااعد بن أيب وقَّاص رضاااي هللا عنه - َ
م هللا عثمان ! مثَّ  القال َريِن َأْعَماَلمل ُقْل َهْل نُانَاَبِ ُنُكْم اِبأَلْخسااااااااااااااَ ﴿ : قوله  عاىل: َر

ناْ  ُنوَن صاااااُ ُْم حُيْساااااِ َُبوَن َأهنَّ نْاَيا َوُهْم حَيْساااااَ ِِ الدُّ ْعيُاُهْم يف احْلََيا لَّ ساااااَ عملا  أُولَِنَك  الَِّذيَن ضاااااَ
اهُلُْم فَ  ا اِاِه َفَحَِبطاَاْت َأْعمااَ ِة َوَْانمل   الَ الااَِّذيَن َكَهُروا َِيََيِ  َرهبِ ِْم َولِقااَ  نُِقيُم هَلُْم يَاْوَ  اْلِقيااَامااَ

  .[ 106 - 103 :]الكهف  َذِلَك َجَزاُؤُهْم َجَهنَُّم ِدَا َكَهُروا َواَّتََُّذوا ََُيِي َوُرُسِلي ُهُزوملا  

! واسااتجاب هللا  (1)مثَّ خذهم ،واخذهلم ،زهمواخ ،اللَّهمَّ أندمهم :مثَّ قال سااعد
 ،فقد أخذ كل من شاااارك يف قتل عثمان - ب الدعِووكان مساااتجا - َعِو ساااعد

كيم بن جَبلة ،واألشرت ،والغافقي ِ  ،مثل عَبد هللا بن سَبأ َيُث  ،يبالتَّج وكنانة ،َو
 . (2)قتلوا فيما بعد

 اثمناا: اتريخ قتله، وسنُّه عند استشهاده، وجنازته، والصَّالة عليه، ودفنه:

 :ـ اتريخ قتله1

نة ال   إمجاع من  نه شااااااااااااااَبهيت قتل فيها عثمان رضااااااااااااااي هللا عإنَّ يف حتديد السااااااااااااااَّ
نة اخلامساااااة بعد الثَّالثني من اهلجِراملؤر ِخني  ،، فلم يقع خالٌف يف أنَّه كان يف الساااااَّ

                                                           
 ( . 7/189( . والبداية والن ِّهاية )  408،  5/407تاريخ الطَّبري )  (1)
اشدون ، للخالدي ، ص)  (2)  ( . 192الخلفاء الرَّ
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اَساااة والثَّالثإَل ما ُروي عن مصاااعب بن عَبد هللا من أنَّه كان من الساااَّ   (1)نينة الساااَّ
عَبد هللا  :هممن ،األوَّل مجٌع ًهريٌ فمن قال ابلقول  ،وهو قوٌل شاااااااذ   الٌ  ل مجاع

َبيل الشَّعبُّ  ،بن عمرو بن عثمان ة بن و رم ،وانفع موىل ابن عمر ،وعامر بن شَر
ريهم كثري ،ساااااااليمان هر ال ذي قتل فيه ،(2)ًو وأنَّه ذو  ،وال خيتل  املؤر ِخون يف الشاااااااَّ
اع ،احِلجَّة ذي  رجَّْ وال   ،ةإَل أنَّه اخُتل  يف حتديد ما بعد ذلك من اليو  والسااااااااااااااَّ

 . (3)ها ( 18/12/35استشهد يف ) أنَّه  :لديَّ من أقوال العلماء الكثرِي

وأمَّا عن حتديد اليو  ال ذي قتل فيه من أَيَّ  األسَبوع فهيه ثالثة أقوال ؛ وال ذي 
 ،وهو يو  ا معة ؛ ألنَّه قول ا مهور ، رجَّْ لديَّ من هذه األقوال قول ا مهور

وهو ما ذهب  ،وكان وقت قتله صااااااااااااااَبيحة يو  ا معة ،(4)ٌل أقوى منهو وال خيالهه ق
 .(5)وال خيال  أبقوى منه ،هورإليه ا م

 :ـ سنُّه عند استشهاده2

ََّتَّ إنَّ  ،واخلالف يف ذلك قدميٌ  ،اضااطربت الرِ واَي  يف ساانِ ه عند اسااتشااهاَه
ل  قَب :يقول - رَمه هللا - الطَّربيَّ  وال ذي  ،(6)يا هِ َلنا يف قدر مدَّ اختل  السااااااااااَّ

ساااانة ( وهو قول ا مهور ويرتجَّْ  82و انون )  ،اثنتان :أميل إليه أنَّه  ويف وساااانُّه
 :منها ،هذا القول لعدَّة أسباب  

أنَّ نتيجة مقارنة ساااانة وَلَ ه مع ساااانة اسااااتشااااهاَه  ؤيِ د هذا القول ؛ فإنَّه  - أ
                                                           

 ( . 436،  5/435تاريخ الطَّبري )  (1)
 ( . 194،  1/193فتنة مقتل عثمان ، رضي هللا عنه ) (2)
 ( . 5/435تاريخ الطَّبري )  (3)
 ( . 5/436سَّابق نفسه ، ص) المصدر ال (4)
 ( . 5/437المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (5)
 ( . 5/438تاريخ الطَّبري )  (6)
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اَسة بعد عا  الهيل نة السَّ نة اخلامسة والواستشهد يف ،ولد يف السَّ ثَّالثني بعد  السَّ
 َفَطرُْح اتريخ مولده من اتريخ استشهاَه يتَبنيَّ لنا سنُّه عند استشهاَه . ،اهلجِر

 . (1)وال خيالهه قول أقوى منه ،إنَّه قول ا مهور - ب

 :ودفنه ،ـ جنازته والصَّالة عليه3

حابة يف يو  قتله بغسااااااااااله ومنهم  ،ى اببلوكهَّنوه وَملوه ع ،قا  نهر من الصااااااااااَّ
ويطب بن عَبد العزَّى ،َكيم بن َزا  ار بن مكر  ونِي ،ذيهةوأبو ا هم بن َ ،َو
ومجاعٌة من  ،وعليُّ بن أيب طالب ،والزُّبري بن العوا  ،، وجَبري بن مطعماألساااااااااااااالميُّ 
 ،وصاااَبيان ،وأ  الَبنني بنت عتَبة بن َصاااني ،منهنَّ امرأاته ان لة ،ونساااا ه ،أصاااحابه

 :وقيل ،بن َزا  َكيم :وقيل ،الزُّبري بن العوا  :وقيل ،بن مطعم وصلَّى عليه جَبري
أنَّ ال ذي صاالى  :وال ذي  رجَّْ عندي ،(2)املسااور بن  رمة :وقيل ،مروان بن احلكم

الرِ واية أنَّ الزبري  فقد بيَّنت  لك ،عليه الزُّبري بن العوَّا  لرواية اإلما  أَمد يف مساانده
فنه ،صلَّى على عثمان ،بن العوَّا  رضي هللا عنه  . (3)وكان أوصى إليه ،َو

َُفن رضااااي هللا عنه ليالمل وقد أكَّد ذلك ما رواه ابن سااااعد    َيث والذَّهبُّ  ،وقد 
وأمَّا ما رواه الطَّربانُّ من  ،رضاااااوان هللا عليه ،(4)والعشااااااء ،َفن بني املغرب ذكرا أنَّه

 قتل عثمان رضااااااااي هللا :لمسعت مالكامل يقو  :قال ،طري  عَبد امللك بن املاجشااااااااون
امل  ابقة ضعيٌ  سندها ،(5)على كناسة بين فالن ثالاثمل عنه فأقا  مطرَو  ،فالرِ واية السَّ

                                                           
 ( . 1/204فتنة مقتل عثمان ، رضي هللا عنه ) (1)
 ( . 7/199البداية والن ِّهاية )  (2)
 نقطٌع .( رجال اإلسناد ثقاٌت إال أنه م 1/555الموسوعة الحديثية مسند اإلمام أحمد )  (3)
 ( . 481( . وتاريخ اإلسالم ) عهد الخلفاء ( ، ص)  3/78الطَّبقات )  (4)
 ( . 194( . واستشهاد عثمان ، ص)  1/78المعجم الكبير )  (5)
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 :فأمَّا السَّند فهيه علَّتان ،وابطٌل متنها

ضااااااااااااااع  عَبد امللك بن املاجشااااااااااااااون ال ذي كان يروي املناكري عن اإلما   - أ
.  مالك 

لٌة َيث إنَّ ا - ب إلما  مالكامل ال يدرك مقتل عثمان أن هذه الرِ واية مرساااااااااااااا
 . (1)ها 93نه ال يولد إَل سنة رضي هللا عنه أل

ه رضااااااااااااااي هللا إنَّ  :َمْن قال :وفيه يقول ابن َز  ،وأمَّا من هذه الرِ واية ؛ فَباطلٌ 
امل على مزبلة  ثالثة أَيَّ   فكذٌب حبتٌ  و وليد َمْن  ،وإفٌك موضاااااااااااوعٌ  ،عنه أقا  مطرَو

برمي أجساااااااااااَ قتلى الكهَّار من  )ملسو هيلع هللا ىلص(ولقد أمر رسااااااااااول هللاَل َياء يف وجهه ... 
اب عليهم ،قريش  يو  بدر يف القليب وأمر  ،عاىلوهم شاااااااااااااارُّ خل  هللا   ،وألقى الرتَّ

ال  أن حيهر أخاَيد لقتلى يهَو قريظة  ،وهم شاااااااااااااارُّ َمْن وار ه األر  ،عليه السااااااااااااااَّ
هه أن وج َياء  يف فكي  جيَو لذي ،فمواراِ املؤمن والكافر فرٌ  على املساااااالمني

م  ركوا رجالمل ميِ تامل بينسااب إىل علي   وهو اإلما  حابة ؛ أهنَّ ني ، َوَمْن ابملدينة من الصااَّ
 . (2)َل يوارونه ،زبلة  ثالثة أَي   أظهرهم على م

م يرتكون :إنَّه َل يدخل يف عقل أيِ  إنساااااااااان  ساااااااااليم  من َاء الرَّفض إمامهم  أهنَّ
مهما كانت قِو أولنك الهجِر ال ذين جاؤوا حلصااااااااااااااااره  ملقى َون َفن  ثالثة أَيَّ 

ا  لك الرِ واَي  م َل خيافون يف هللا لومة َل م، وإمنَّ  وقتله، فالصَّحابة كما وصههم رهبُّ
ُِ  الرَّوافضال يت شوهت كتب ال  .(3)تَّاريخ من َ

                                                           
 ( . 6/408التهذيب ابن حجر )  (1)
 ( . 240،  4/239الفصل )  (2)
 ( . 3/1091عقيدة أهل السُّنَّة )  (3)
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 :ـ براءة حممَّد بن أيب بكر الصديق من دم عثمان رضي هللا عنه4

 ،هال  هصاااااااااْ الرِ واَي  عن امس ،ن رضاااااااااي هللا عنه رجٌل مصاااااااااري  إنَّ قا ل عثما
، لقب باااااااااااااااا)جَبلة( لسااواَ بشاار ه، كما  :وبيَّنت أنَّه ساادوساايُّ األصاال، أسااَو الَبشااِر

ين اخلطيب إىل أنَّ القا ل ( وذهب حمبُّ الدِ  هو عَبد  :لقِ ب أيضامل باااااااا)املو  األسَو
جمينهم  دان مع ثوَّار مصاااااار عنومن الثَّابت أنَّ ابن سااااااَبأ ك :هللا بن سااااااَبأ َيث قال

، وهو يف كلِ  األَوار ال يت مثَّلها كان شاااااديد احلرص على من الهساااااطا  إىل املدينة
فلعلَّ بااااا) املو  األسَو ( اسٌم مستعاٌر له أراَ أن يُرمز به  ،أن يعمل من وراء ستار

ساااَبأ  أنَّ ابن :وقد يشاااهد له ،(1)واصااالة َساااا ساااه هلد  اإلساااال ليتمكَّن من م ،إليه
َّْ عن علي   رضي هللا عنه أنَّه وصهه ابخلَبث ،أسَو الَبشِر  ،وسواَ الَبشِر ،فقد ص

 . (2)اخلَبيث األسَو :ك يف قولهوذل

 ،فهذا ابطلٌ  ،بقتل عثمان دشاااااااقصااااااه ،وأمَّا ما يتعلَّ  بتهمة حممد بن أيب بكر
رِ واية لملخالهتها ل ،كما أنَّ متوهنا شاااااااااااااااذٌَِّ   ،وقد جاء  رواَيٌ  ضااااااااااااااعيهٌة يف ذلك

وقد ذكر الدُّكتور حيىي اليحىي  ،(3)نَّ القا ل هو رجٌل مصري  أ :الصَّحيحة ال يت  َبنيِ  
ح براءة حممَّد بن أيب بكر  من دم عثمان  :منها ،عدَّة أسباب ترجِّّ

ولو   ،أنَّ عا شااة رضااي هللا عنها خرجت إىل الَبصااِر للمطالَبة بقتلة عثمان - أ
د َديثنا وسااااايأي  هصااااايله عن ،ملَّا قتل فيما بعد ،كان أخوها منهم ما َزنت عليه

 عن عليِ  ابن أيب طالب رضي هللا عنه ِبذن هللا  عاىل .

                                                           
 ( . 1/207نقالً عن فتنة مقتل عثمان ، رضي هللا عنه )العواصم من القواصم ،  (1)
 ( . 3/290لسان الميزان )  (2)
 ( . 1/209فتنة مقتل عثمان ، رضي هللا عنه ) (3)
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َلْعُن علي   رضااااااااااااااي هللا عنااه لقتلااة عثمااان رضااااااااااااااي هللا عنااه و ربُّؤه منهم  - ب
فلو كان منهم ؛  ،وقد وىلَّ حممَّد بن أيب بكر مصاااااار ،و وليتهم ،يقتضاااااايعد   قريَبهم

 ما فعل ذلك.

 :قال ،ما أخرجه ابن عسااااااكر بسااااانده عن حممَّد بن طلحة بن مصااااارف - ج
 شاااااااااااااهد  مقتل عثمان وأان ابن أربع :قال ،مسعت كنانة موىل صاااااااااااااهيَّة بنت َيي   

عاذ م :هل أندى حممَّد بن أيب بكر بشاااااايء  من َمه ؟ فقال :عشااااااِر ساااااانةمل . قالت
 يُاْنِد من وال ،فخرج ،َيبن أخي ! لسااااااات بصااااااااَب :فقال عثمان ،هللا! َخل عليه

 .(1)َمه بشيء  

َ  رجاله ثقاٌ  ع ،ويشاااااااااهد هلذا ما أخرجه خليهة بن خيَّا  ن والطَّربي ِبسااااااااانا
 ،؛ أنَّ ابن أيب بكر  أخذ بلحيته (2)كان ُمَّن َضااااار يو  الدَّارو  - احلسااااان الَبصاااااري ِ 

عده! بوك ليقأو قعد  مينِ  مقعدامل ما كان أ ،لقد أخذ  مينِ  مأخذامل  :فقال عثمان
 . (3)و ركه ،رجفخ

ي  من َ  عثمان دِ  براءِ الذِ  ب  ،وهبذا يتَبنيَّ لنا براءِ حممَّد بن أيب بكر الصاااااااااااااِ 
وقد ذكر  ،(4)ه هو َخوله عليه قَبل القتلأنَّ سَبب هتمت :كما  َبنيَّ   ،من َ  يوس 

 ،و ندَّ  ،ورجع ،أنَّه ملَّا كلمه عثمان رضااااي هللا عنه اسااااتحى - رَمه هللا - ابن كثري  
طَّ  اى وجههًو  . (5)فلم  هد حماجز ه ،جز َونه، َو

                                                           
 ( . 243مرويَّات أبي مخنف في تاريخ الطَّبري ص )  (1)
 ( . 6/97( . وتهذيب الكمال )  244مرويات أبي مخنف في تاريخ الطَّبري ص )  (2)
 ( . 244المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (3)
 ( . 1/209فتنة مقتل عثمان ، رضي هللا عنه ) (4)
 ( . 7/193البداية والن ِّهاية )  (5)
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ضي عنهم من مقتل عثمان ر موقف الصَّحابة رضي هللا :  املبحث الرَّابع

 هللا عنه

شوَّهت بعض كتب التَّاريخ مواق  الصَّحابة من فتنة مقتل عثمان ؛ وذلك    
ألَداث الهتنة يف  عفاملتتَب ِ  ،بسااااااَبب الرِ واَي  اإلماميَّة ال يت ذكرها كثرٌي من املؤر ِخني

اريخ األخرى من خالل رواَي  أيب  ن  ،اتريخ اإلمااااااا  الطَّربي ِ   ،وكتااااااب التااااااَّ
ريهم من اإلخَباريني يشاااااااعر ،والواقدي وابن أعثم حابة  :ًو ين كانوا هم ال ذأنَّ الصاااااااَّ

يعيااَّة َل يتورَّ  ،، ويثريون الهتنااةحيركون املؤامِر ا  فااأبو  ن  ذو امليول الشااااااااااااااِ  ع يف اهتااِ 
وُيظِهُر طلحَة يف  ،فاساااتح َّ ما اساااتحقَّه ،ثمان أبنَّه اخلليهة ال ذي كثر  ساااقطا هع

  رواَي  وَل َّتتل ،واملؤل َبني ضاااااااااااااااادَّه ،مروَيَّ اااه كواَاااد  من الثاااا رين على عثماااان
 الطَّعن وأيخذ يف ،فعمرو بن العاص يقد  املدينة ،الواقدي عن رواَي  أيب  ن   

حابة ابلتامر ضااااادَّ عثوقد كثر  الرِ و  ،على عثمان مان اَي  اإلمامية ال يت  تَّهم الصاااااَّ
م هم الاا ذين َرَّكوا الهتنااة  ،ه كااذبٌ وهااذا كلااُّ  ،وأاثروا النااَّاُ ،رضااااااااااااااي هللا عنااه وأهنَّ

َورٌ   . (1)و

عيهة فقد َهظت لنا كتب ا دِ ثني  وخالفامل للرِ واَي  اإلماميَّة واملوضاااوعة والضاااَّ
َرين لعثالرِ واَي  الصاااَّ  - حبمد هللا - حابة من املؤا  ،مانحيحة ال يت يظهر فيها الصاااَّ

وبذلك ُيساااااااتَبعد أيُّ  ،واملطالَبني بدمه بعد مقتله ،املترب ِ ني من قتله ،واملنافحني عنه
 . (2)أو إاثرهتا ،حتريك الهتنةاشرتاك  هلم يف 

                                                           
 ( . 18إلى  2/14تحقيق مواقف الصَّحابة )  (1)
 المصدر السَّابق نفسه . (2)
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حابة مجيعامل رضاااااااي هللا عنهم أبرَيء من َ  عثمان رضاااااااي هللا عنه ومن  إنَّ الصاااااااَّ
هض إىل َليل ين خالف ذلك ؛ فكالمه ابطٌل َل يسااااااااااااتطيع أن يقيم عليه أيَّ  قال

حَّة  ،عن أبيه ،ثمي، ولذلك أخرج خليهة يف اترخيه عن عَبد األعلى بن اهلمر َبة الصااااِ 
 :الصار ؟ قواألن ،: أكان فيمن قتل عثمان أٌَد من املهاجرينقلت للحسن :قال
 يشارك يف قتله أَدٌ وال  :اإلما  النَّوويُّ من أهل مصر . وقال  ،(1)كانوا أعالجامل   ،َل

حابة ا قتله مه ٌ من الصااااَّ اء القَبا ل سااااهلة األطراف واألراذل ،، وإمنَّ  ،ورعاٌع من ًًو
حصروه ََّتَّ ف ،ن عن َفعهمفعجز  الصَّحابة احلاضرو  ،وقصدوه من مصر ،حتزَّبوا

 . (2)قتلوه، رضي هللا عنه

اء من األمصاروقد وصههم الزُّبري رضي هللا عنه أبهنَّ  يدِ ووصه ،م ًًو تهم السَّ
م نزَّاع القَبا لعا  م َثالة النَّ  (3)شااااة أبهنَّ لى اُ متَّهقون ع. ووصااااههم ابن سااااعد أبهنَّ
م خوارج مهسدون (4)الشَّر ِ   ،(5)عتدونابًون م ،وضالُّون ،. ووصههم ابن  يميَّة أبهنَّ

م رؤوُ شااااااااار   ووصاااااااااههم الذَّهبُّ  هم ابن العماَ احلنَبليُّ يف ووصاااااااااه ،(6)وجهاء ،أبهنَّ
 . (7)م أراذل من أوابش القَبا لالشَّذرا  أبهنَّ 

ويشاااهد على هذا الوصااا   صااارُّف هؤَلء الرُّعاع منذ احلصاااار إىل قتل اخلليهة 
ي طاملا وهو ال ذ ،والطَّعا  ،فكي  مينع املاء عنه ،وعدواانمل  ،رضااااااااااااااي هللا عنه ظلمامل 

وهو ال ذي ساااااااهم أبموال    ،(8)ني ابجملَّانوي ظمأ املساااااالمَفع من ماله اخلاص ما ير 
                                                           

لج (1) جال . :العِّ  كلُّ جاٍف شديٍد من الر ِّ
 ( . 148عفَّان ، ص) شهيد الدَّار عثمان بن  (2)
ِّ على صحيح مسلم )  (3)  ( ، كتاب فضائل الصَّحابة . 15/148شرح النَّووي 
 ( . 3/71( ، طبقات ابن سعد )  1/481تحقيق مواقف الصَّحابة )  (4)
 ( . 206 - 2/189منهاج السُّنَّة )  (5)
 ( . 1/12دول اإلسالم للذَّهبي )  (6)
 ( . 1/40( . وشذرات الذَّهب )  4/202( . البخاري ، كتاب مناقب عثمان )  1/482ة ) تحقيق مواقف الصَّحاب :انظر (7)
 المصدر السَّابق نفسه . (8)
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ا م العطاء عندما يصاايب ،أو مكروهٌ  ،كثريِ  عندما يلمُّ ابلنَّاُ جماعةٌ  النَّاُ  وهو الدَّ
ٌِ من الشَّدا ،ضا قةٌ  وهو  ،ََّتَّ إنَّ علي امل رضي هللا عنه يص  هذا احلال ،(1)أو شدَّ

وَل  ،املؤمنني ال ذي  هعلونه َل يشااَبه أمرَي أيُّها النَّاُ ! إنَّ  :يؤنب ا اصاارين بقوله
ََِّوَل املاا ،فال  نعوا عن هااذا الرَّجاال املاااء ،أمر الكااافرين ، إن الرُّو فاا - الطَّعااا  - ا

 . (2)و سقي ،و طعم ،اُر لتأسروف

حابة من  ،لقد صااااااااااااااحَّت األخَبار وأكَّد  َواَث التَّاريخ على براءِ الصااااااااااااااَّ
 . (3) الهتنة ضدَّهاملشاركة يف التَّحريض على عثمان أو

 :وإليك أقوال الصحابة يف الرباءة من دم عثمان 

 :ثناء أهل البيت على عثمان رضي هللا عنه وبراءهتم من دمه :أولا 

 :ـ موقف السَّيدة عائشة أمِّّ املؤمنني رضي هللا عنها1

ا ساااااااألت عا شاااااااة - أ  ،عن فاطمة بنت عَبد الرََّمن اليشاااااااكريَّة عن أمِ ها ؛ أهنَّ
ال  :ها عمُّها، فقالتوأرساااااال ن ويسااااااألك عن عثمان ب ،إنَّ أَد بنيك يقر ك السااااااَّ
لقد كان قاعدامل  فوهللا ،لعن هللا من لعنه :فإنَّ النَّاُ قد أكثروا فيه ! قالت ،عهَّان

ال  وأنَّ جربيل عليه ا ،مساااااااااانٌد ظهره إيلَّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(وإنَّ رسااااااااااوله )ملسو هيلع هللا ىلص(عند نبِ  هللا لسااااااااااَّ
ي إليااه القران   نزلااة إَلفمااا كااان هللا لينزل  لااك امل ،اكتااب عثمااان :قولوإنااَّه لي ،ليَو
 . (4)ورسوله ،كرميامل على هللا

                                                           
 ( . 242التمهيد والبيان ، ص)  (1)
 ( . 5/400تاريخ الطَّبري )  (2)
 ( . 2/18تحقيق مواقف الصَّحابة )  (3)
 ( . 7/219( . والبداية والن ِّهاية )  261،  6/250( . المسند )  1/378تحقيق مواقف الصَّحابة )  (4)
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 ركتموه كالثَّوب  :قالت َني قتل عثمان ،وعن مساااااااااااروق عن عا شاااااااااااة - ب
هذا  :هلا مساااروقٌ  َبش ! فقالكما يذبْ الك  ،مثَّ قرَّبتموه  ذحبونه ،النَّقيِ  من الدَّنٍ

 وال ذي َل :رينهم ابخلروج إليه ! قالت عا شااااااااااااااة، أنت كتَبت إىل النَّاُ أتمعملك
اء يف بيضاء ََّتَّ جلست ،امن به املؤمنون  وكهر به الكافرون ما كتَبت إليهم بسَو
َبنيِ ني (1)جملسااي هذا م كتَبوا رسااا ل ألهل األمصاا ،! وقد مرَّ معنا كذب السااَّ  ،اروأهنَّ

َورامل للسَّيدِ عا شة رضي هللا عنها .  ونسَبوها كذابمل و

هتا من مكَّة إىل املدينة رجعت إىل و  - ج ملا مسعت دو  عثمان يف طري  عَو
خلت املسجد احلرا ، وقصد  احلجر، فتسرتَّ  فيه، واجتمع النَّاُ إليها،  مكَّة َو

اء من أهل األمصار ملدينة وعَبيد أهل ا ،وأهل املياه ،فقالت: أيُّها النَّاُ ! إن الغًو
اااء على واسااااااااااااااتعمااال من  ،(2)قتول ابألمٍ اإلربهااذا امل اجتمعوا أن عاااب الغًو

هي أموٌر و  ،ومواضع من احلمى َماها هلم ،وقد استعمل أسناهنم قَبله ،َدثت سنُّه
َب  هبا فما ال  ،ونزع هلم عنها اساااااااتصاااااااالَامل هلم ،فتابعهم ،َل يصااااااالْ ًريها ،قد ساااااااُ

هكوا سف ،ونَبا فعلهم عن قوهلم ،وابَروا ابلعدوان ،(3)وَل ًدرامل خلجوا ،َجَّةمل  جيدوا
هر ،وأخذوا املال احلرا  ،واسااااتحلُّوا الَبلد احلرا  ،الدَّ  احلرا  احلرا  .  واسااااتحلُّوا الشااااَّ

ماعكم عليهم من اجت (4)فنجامل  ،اق األر  أمثاهلموهللا إلصَبع عثمان خرٌي من طَب
ووهللا لو أنَّ ال ذي اعتدوا به عليه   ،َمْن بعدهم (6)ويشاااااارََّ ،هبم ًريهم (5)ََّتَّ يُنكِ ل

                                                           
( ، إسناده صحيٌح إلى عائشة ،  176( . وتاريخ خليفة بن خيَّاط ، ص)  1/391فتنة مقتل عثمان ، رضي هللا عنه ) (1)

 رضي هللا عنها .
 والدَّهاء ، والفطنة ، والعقل . الحاجة ، :األرب (2)
كوا ، واضطربوا . :خلجوا (3)  تحرَّ
 اطلبوا النَّجاة باجتماعكم عليهم . :نجاة (4)
ع بهم غيرهم . :ينكل بهم غيرهم (5) ِّ  حتى يردعهم ، ويرو 
د (6) ق ، ويبدَّد جمعهم . :يشرَّ  يفرَّ
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أو الثَّوب من َرناااه ؛ إذ  ،خلُلص مناااه كماااا خيلص الاااذَّهاااب من خَبثاااه ،كاااان ذنَباااامل 
 .(1)كما مياصُّ الثَّوب ابملاءماصُّوه  

ابقة املوثوقة  وِر الطَّيَبة ال يت نههمها من الرِ واَي  السااااااااااَّ وعلى العكٍ من الصااااااااااُّ
ريه رواَيٌ  ًفإنَّه  َبقى عند الطَّربيِ  و  ،وعثمان ،للعالقة بني أ ِ  املؤمنني عا شاااااااااااااااة

أخرى صااااااوَّر  العالقة بني عا شااااااة، وعثمان على صااااااورِ  متناقضااااااة   امامل ملا انتهينا 
َفاعامل  ،اال ذي قامت به رضي هللا عنه ،الواعي ،إليه، وشوَّهت الدَّور الرَّا ع النَّاصع

فعااامل عن عثمااان رضااااااااااااااي هللا عنااه، و  ،عن َرمااا  هللا عزَّ وجاال  فهمااامل ألَلعياابَو
 .(2)السََّبنيَّة

 ،يعقويبواتريخ ال ،ويف األًااااان ،إنَّ الرِ واَي  ال يت جاااااء  يف العقااااد الهريااااد
ي وما انتهت إليه من اساااتدَلَل  يف شاااأن  ،وأنسااااب األشاااراف ،واتريخ املساااعَو

يدِ عا شة رضي هللا عنها يف َياِ عثمان بن عهَّان رضي هللا  ياسيِ  للسَّ الدَّور السِ 
ا شة من استدَلَل   دين املوق  السِ ياسيِ  للسَّيدِ ع إنَّ مجيع ما  ؤَِ ي إليه ،عنه

حيحةهللا عنهارضاااااااي  امها على رواَي   قيو  ،، َل يعتدُّ هبا ملخالهتها للرِ واَي  الصاااااااَّ
، روايتهَل حيت ُّ ب ،وُح اإلسااااااناَواملسااااااند جمر  ،فأًلَبها رواَيٌ  ًري مسااااااندِ   ،(3)واهية  

ةاَي  األخرى األهااذا إىل فسااااااااااااااااَ متوهنااا إذا مااا قورناات ابلرِ و   وقرابمل  ،كثر صااااااااااااااحااَّ
 .(4)ابحلقيقة

َيَِ بدراساااة األساااانيد، واملتون للرِ واَي   يدِ أمساء حممَّد أَمد  وقد قامت الساااَّ
                                                           

 ( . 474،  5/473تاريخ الطَّبري )  (1)
اشدين ، ص)  (2) ِّ ، والخلفاء الرَّ  ( . 352دور المرأة السياسي في عهد النَّبي 
يق ( ، ص) أيض :انظر (3) د ِّ يقة بنت الص ِّ د ِّ  ( . 124ـ116اً في هذه االستدالالت الباطلة ، للعقاد ) الص ِّ
 ( . 370دور المرأة السياسي ، ص)  (4)
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ياسااااااااايِ  للسااااااااايِ دِ عا شاااااااااة يف أَداث الهتنة ونقد   ،ال يت حتدَّثت عن الدَّور الساااااااااِ 
ياسااااااااايِ  بني عا شاااااااااة، وعثمان  ريه، عند الطَّرب الرِ واَي  القا لة ابخلالف الساااااااااِ  يِ ، ًو

َيهها   - وكان األَرى بنا أن نُعر  عن ذكرها مجيعامل  :مثَّ قالت ،وكذهبا ،وبيَّنت 
لت بل الطُّرق ال يت وصاااااااا ،لعد  وصااااااااوهلا إلينا عن طري   معتمد   - كما ذكر  انهامل 

وعها يف لكننا عرضاااانا هلا ؛ لشااااي ،والرَّفض ،والكذب ،منها رُمي أصااااحاهبا ابلتَّشاااايُّع
راساااااااا  احلديثة أًلب ما ا َّضاااااااْ ك  - فهي رواَي ٌ  ،وللتَّدليل على ساااااااقوطها ،الدِ 
 ،والتنكُّر بني عثمااان ،َاااولاات خل  اتريخ َل وجَو لااه أصااااااااااااااالمل من اخلالف -لنااا

حابة مجيعامل وبني ،وعا شاااااااااة َّْ  ،(1) عثمان والصاااااااااَّ أنَّ عا شاااااااااة ا َّهقت مع  :ولو صااااااااا
ن يكون عناه لكاان من املتوقَّع أ املتمر َِين على التَّحريض على عثماان رضااااااااااااااي هللا

َّْ عنها رضااااي هللا ،عندها نوٌع من التماُ العذر هلؤَلء املتمر َِين عنها  لكن ال يصاااا
يدِ  ،شاااايٌء من هذا َّْ شاااايٌء من هذه الرِ واَي  يف وصاااا  موق  السااااَّ وإنَّه لو صاااا

عا شااااة رضااااي هللا عنها من مقتل عثمان، فهي رواَيٌ  كهيلٌة ِبسااااقا  العدالة عن 
حابة ال ذين اشااااااارتكوا معها، وهو ما َل نقَبل به عا  شاااااااة رضاااااااي هللا عنها وعن الصاااااااَّ

للخرب الصَّاَق عن هللا، ورسوله يف  قرير عدالتهم ؛ ال يت كانت كافيةمل لدَض هذه 
َوِمْن  ،واَي على سااااقو  هذه الر ِ  أتكيدامل منَّا ،أما  الرِ واَي لكنَّنا  وقَّهنا  ،الرِ واَي 

ينيَّة ،ُ  القا مة عليهابعدها اَلستدَلَل  ،والتَّارخييَّة ،العلميَّةو  ،ََّتَّ َتمع األَلَّة الدِ 
 .(2)واَد   ؤكِ د بعضها بعضامل  يف صعيد  

  

                                                           
 المصدر السَّابق نفسه . (1)
 ( . 371دور المرأة السياسي ، ص)  (2)
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 :ـ عليُّ بن أيب طالب  رضي هللا عنه2

 :نويعرتفون حبقِ ه فكا ،كان علي  رضي هللا عنه وال الَبيت جيلُّونه

وعن  ،(1)عليُّ بن أيب طاااالاااب   ن بن عوفأوَّل من ابيعاااه بعاااد عَباااد الرََّم - أ
هو رجٌل  :فقال ،وذكر عثمان ،مسعت علي امل رضااااااااااااااي هللا عنه :قال ،قيٍ بن عَبَّاَ

 . (2)«ن  ستحي منه املال كة أَل أستحي ُمَّ »  :)ملسو هيلع هللا ىلص(قال له رسول هللا

سااااألت  :الق ،فعن النَّزال بن ساااارِب ،وقد شااااهد رضااااي هللا عنه له اب نَّة - ب
امل عن عثماا ان خن كاا  ،ذا النُّورين :ذاك امرٌؤ ياُادعى يف املأل األعلى :فقااال ،انعلياا 

 . (3)ُضمن له بيٌت يف ا نَّة ،على ابنتيه )ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا

، صااااي له أمرامل َل يع ،وخالفته ،تهمعرتفامل ِبمام ،وكان رضااااي هللا عنه طا عامل  - ج
ن عثمانساااااقال لو  :فقد روى ابن أيب شااااايَبة ِبساااااناَه عن ابن احلنهيَّة عن علي     ريَّ

رار ،(4)وأطعت ،إىل صاااارار ؛ لساااامعت  ،هو اخلي؛ ال ذي ُيشاااادُّ فوق اخلِْل ِ  :والصااااِ 
ية لنال يرضااااااااااااااعها ولدهاوال  عته لعثمانوطا ،. وفيه َليٌل على مدى ا ِ َباعه (5)تََّو

 .(6)رضي هللا عنهما

شااااااااِر بعد اسااااااات ،وملا مجع عثمان رضاااااااي هللا عنه النَّاُ على قراءِ  واَدِ   - َ
                                                           

 ( . 3700البخاريُّ ، كتاب فضائل الصَّحابة ، رقم )  (1)
 ( . 2401فضائل الصَّحابة ، رقم ) مسلم ، كتاب  (2)
( . المختصر من كتاب الموافقة بين أهل البيت والصَّحابة  227العقيدة في أهل البيت بين اإلفراط والتفريط ، ص)  (3)

مخشري ، مخطوط بمكتبة المخطوطات بالجامعة اإلسالميَّة . المخطوطة  قد طبعت عن طريق دار الحديث أخيراً . :للزَّ
 ( إسناده صحيٌح . 416( ، رقم )  1/325نَّة للخالل ) السُّ  (4)
 ( . 4/451لسان العرب )  (5)
 ( . 227العقيدة في أهل البيت بين اإلفراط والتَّفريط ، ص)  (6)
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حابة رضاااااااوان هللا عليهم لو  :قال علي  رضاااااااي هللا عنه ،وإمجاعهم على ذلك ،الصاااااااَّ
 . (1)لصنعت مثل ال ذي صنع ،ويلول ِيت ال ذي 

يقسااام  وكان ،و ربَّأ من َمه ،هاااااااااااااااااا  ولقد أنكر علي  رضاااي هللا عنه قتل عثمان
ريها ،على ذلك يف خطَبه ، وقد يَل رضو  ،وَل ماأل ،أمر بقتله وَل ،أنه ال يقتله :ًو

خالفامل ملا  زعمه اإلماميَّة من أنَّه كان راضاااااااايامل  ،(2)ذلك عنه بطرق   هيد القطع ثَبت
ِ يف  ،(3)رضااااااي هللا عنهما ،تل عثمانبق وقال احلاكم بعد ذكر بعض األخَبار الواَر

ن فأمَّا ال ذي اَعته املَبتدعة من معونة أمري املؤمنني عليِ  ب :رضااااااااااااااي هللا عنه ،مقتله
َورٌ  ،هللا عنه فإنَّه كذبٌ  أيب طالب  رضاااااي . وقال  (4)فقد  وا ر  األخَبار خبالفه ،و

فعلي  رضاااي هللا  ،وافرتاءٌ عليه ،وهذا كلُّه كذٌب على علي   رضاااي هللا عنه :ابن  يميَّة
ه وقد روي عن ،وَل رضاااااااااي ،رضاااااااااي هللا عنه وَل أمر ،عنه ال يشاااااااااارك يف َ  عثمان
اَق الَبارُّ  يك من  أبرأ إلال لهمَّ إن ِ  :علي  رضي هللا عنه ، وقد قال(5)ذلك، وهو الصَّ

 .(6)َ  عثمان

ه يو  مسعت علي امل رضاااي هللا عن :قال ،وروى احلاكم ِبساااناَه عن قيٍ بن عَبَّاَ
ولقااااد طاااااش عقلي يو  قتاااال  ،ال لهمَّ إن ِ أبرأ إليااااك من َ  عثمااااان :ا ماااال يقول

 أن  ألساااااااااتحي من هللاوهللا إن :فقلت ،وجاؤون للَبيعة ،وأنكر  نهساااااااااي ،عثمان
ي منه أَل أسااااااتحي ُمَّن  سااااااتح»  :)ملسو هيلع هللا ىلص(أابيع قومامل قتلوا رجالمل قال فيه رسااااااول هللا

                                                           
(1)  ( ِّ  ( . 2/42السُّنن للبيهقي 
 ( . 7/202البداية والن ِّهاية )  (2)
 ( . 189( . حقُّ اليقين لعبد هللا شبر ص)  229ص)  العقيدة في أهل البيت بين اإلفراط والتَّفريط ، (3)
 ( . 3/103المستدرك )  (4)
 ( . 4/406منهاج السُّنَّة )  (5)
 ( رواه من طرٍق كل ِّها صحيحةٌ . 3/3( ، إسناده حسن ، الطَّبقات )  230العقيدة في أهل البيت ، ص)  (6)
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وإن ِ ألسااااااااااااااتحي من هللا أن أابيع وعثمان قتيٌل على األر  ال يدفن  ،«املال كة 
َُفن رجع النَّاُ ،فانصرفوا ،بعد  ال لهمَّ إن ِ مشهٌ  ُمَّا :فقلت ،فسألون الَبيعة ،فلمَّا 

دع  نني !َي أمري املؤم :فلقد قالوا ،فَبايعت ،مثَّ جاء  عزميةٌ  ،أقد  عليه ا صاااااااااااُ فكأمنَّ
 ! (1)مينِ  لعثمان ؛ ََّتَّ  رضى: ال لهمَّ خذ وقلت ،قلب

 لعن  عا شة أنَّ  :بلغ علي امل  :وروى اإلما  أَمد بسنده عن حممَّد بن احلنهيَّة قال
ان ألعن وأ :فقااال ،ََّتَّ بلغ هبمااا وجهااه ،فرفع يااديااه :قااال (2)قتلااة عثمااان يف املربااد

هل ،قتلة عثمان . وروى ابن  (3)أو ثالاثمل  ،. قال مرَّ نيوا َبل  ،لعنهم هللا يف السااااااااااااااَّ
ُ  ؛ أن علي امل قال  أمر  بقتله وَل ،وهللا ما قتلت عثمان :سااعد  بساانده عن ابن عَبَّا

.  (4)ا ثالاثمل َبت . قاهلكينِ  ًلوَل أمر  ! ول ،وهللا ما قتلت عثمان ،! ولكينِ  هنيت
 من  ربأ من َين عثمان ؛ فقد  ربأ من :أنَّه قال رضااااااااااي هللا عنه :وجاء عنه أيضااااااااااامل 

 ! (5)وَل رضيت ،وَل أمر  ،تلهوهللا ما أعنت على ق ،اإلميان

 ،َم... كان أوصاااالنا للرَّ  :وقال علي  رضااااي هللا عنه عن عثمان رضااااي هللا عنه
 . (6)وأ قاان للرَّبِ   عاىل

، قال: مسعت حممَّد بن َاطب، قال: سااااااااااااااألت علي امل عن  - َ وعن أيب عون 
 . (7)تم اَليةوال خي ،ا َّقوا مث ،مث امنوا ،مث ا َّقوا ،عثمان، فقال: هو من ال ذين امنوا

                                                           
جاه ، ووافقه الذَّهبي .( . حديٌث صحيٌح على شرط الشَّيخ 3/95المستدرك )  (1)  ين ، ولم يخر ِّ
 موضٌع قرب البصرة بينهما نحو ثالثة أمياٍل . (2)
 ( . إسناده صحيٌح .733( رقم ) 1/555فضائل الصَّحابة )  (3)
 ( . 7/202( . والبداية والن ِّهاية )  3/82الطَّبقات )  (4)
ياض النَّضرة ، ص)  (5)  ( . 543الر ِّ
فوة )  (6)  ( . 1/063صفة الصَّ
 ( إسناده صحيٌح . 1/580فضائل الصَّحابة )  (7)
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رضااااااااااي هللا عنه على شاااااااااااطأى  كنَّا مع علي     :عن عمرِي بن سااااااااااعد  قال - ح
َوَلُه اْ ََواِر ﴿ :يقول هللا عز وجل :ليُّ فقال ع ،، فمرَّ  سهينٌة مرفوٌع شراعهاالهرا 

وال ذي أنشأها يف حبر من حباره ما  [ 24:]الرحمن  اْلُمْنَشآُ  يف اْلََبْحِر َكاأَلْعاَلِ   
 ! . (1)وَل ماأل  على قتله ،ثمانقتلت ع

 مسعت علي امل  :قال ،َاطب   وروى اإلما  أَمد يف مساااااااااانده عن حممَّد بن -  
َعُدوَن  ِإنَّ الَّذِ ﴿: يقول َها ُمَباْ ْسَو أُولَِنَك َعناْ [ 011-ألنبياء]ا  يَن َسَبَاَقْت هَلُْم ِمنَّا احلُْ

ا وهنت يو  قتل عثمان :. وقال علي  رضي هللا عنه (2)منهم عثمان  . (3)إمنَّ

ِ عن علي   رضااااي هللا عنه يف  وقد اعتو احلافظ ابن عساااااكر  مع الطُّرق الواَر
ريهاوقسااااااااااا ، ربُّ ه من َ  عثمان أنَّه ال  :وكذا قسااااااااااامه ،مه على ذلك يف اخلطب ًو

  .(4)ديثند كثري  من أ مَّة احلوثَبت ذلك عنه من طرق   هيد القطع ع ،ير  بذلك

 :ـ ابن عباس  رضي هللا عنه3

  ُ تل لو اجتمع النَّاُ على ق :أنَّه قال :روى اإلما  أَمد ِبسااااناَه عن ابن عَبا
 ،وقال رضي هللا عنه يف مدح عثمان ،(5)  لو   ابحلجاِر كما رمي قو عثمان ؛ لرموا 

م هللا أاب عمرو ! كان وهللا أكر  احلهدِ :وذ ِ  من ينتقصااااااااااااااه  ،ِروأفضاااااااااااااال الرب  ،َر
سااَبَّاقامل إىل   ،كرمة  هنَّاضااامل عند كلِ  م ،كثري الدُّموع عند ذكر النَّار  ،هجَّاَامل ابألسااحار

فأعقب  ،ملسو هيلع هللا ىلص()خن رسول هللا ،صاَب جيش العسِر ،، ََبيَبامل أبي امل وفي امل كلِ  منحة  
                                                           

 ( . 379( إسناده لغيره رقم )  560،  1/559المصدر السَّابق نفسه )  (1)
 ( إسناده صحيٌح . 771( ، رقم )  1/580المصدر السَّابق نفسه )  (2)
 ( . 5/61المنتظم في تاريخ الملوك ، واألمم )  (3)
 ( . 7/193هاية ) البداية والن ِّ  :انظر (4)

 
 ( . 746( ، رقم )  1/563فضائل الصَّحابة )  (5)
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ين هللا على من يلعنه لعنة  ! (1)الالعنني إىل يو  الدِ 

 :رمحه هللا ،ـ زيد بن عليّ  4

دِ ي ِ  و يف وه - َيد :أي - أ يته :قال ،روى ابن عسااااااااااكر ِبساااااااااناَه إىل الساااااااااُّ
فما  ،وأنتم وَلِ أموران ،أنتم سااااااااااااااااَ نا :فقلت له - َي   من أَياء الكوفة -ابرق

ما، وكان يقول: الرباءُِ من أيب بكر    قول يف  ،وعمر ،أيب بكر ، وعمر؟ فقال:  وهلَّ
 .(2)وعثمان ،وعمر ،أيب بكر   والرباءُِ من علي   الرباءُِ من ،وعثمان الرباءُِ من علي   

 :رمحه هللا ،ـ عليُّ بن احلسني5

 ،روعم ،وقد ثَبت عن عليِ  بن احلسااااااااااااااني الرباءِ من قول اإلماميَّة يف أيب بكر  
عن أبيه  ،فقد روى أبو نعيم بسااااانده عن حممَّد بن علي    ،رضاااااي هللا عنهم ،وعثمان

 ،وعمر ،فذكروا أاب بكر   ،جلٍ قوٌ  من أهل العراق :أنَّه قال :عليِ  بن احلسااااااااااااااني
: ين األوَّلنين أأنتم من املهاجر أخربو  :فقال هلم ،مثَّ ابتدؤوا يف عثمان ،فنالوا منهما

تَاُغوَن َفضااااااااااااااْ لِْلُهَقَراء اْلمُ ﴿ ََِيرِِهْم َوأَْمَواهِلِْم يَاَباْ ِذيَن ُأْخرُِجوا ِمن  اِجرِيَن الاااَّ المل مِ َن احَِّ هاااَ
وَلُه أُْولَِنَك ُهُم الصاااَّ  َ َوَرساااُ ُروَن احَّ َواانمل َويَنصاااُ َُِقوَن  َوِرضاااْ : َل ! قالوا[  8 :] الحشددر  ا

اَر ﴿فااأنتم من الاا ذين  :قااال مياَااَن ِمن قَاَْبِلِهْم حيُِ َوالااَِّذيَن  َاَبَاوَُّؤوا الاادَّ اَجَر َواإْلِ َبُّوَن َمْن هااَ
ِهْم َولَ  اَجةمل ُمِ َّا أُوُ وا َويُاْؤثُِروَن َعَلى أَنُهسااااااِ ََ ُدورِِهْم  ُدوَن يف صااااااُ ْو َكاَن هِبِْم ِإلَْيِهْم َوََل جيَِ

ِه فَُأْولَِنَك ُهُم اْلُمْهِلُحوَن  َّْ نَاْهساااِ ٌة َوَمن يُوَق شاااُ اصاااَ َل !  :قالوا[  9 الحشدر:]  َخصاااَ
وَل  ،َلءكم لسااااتم من هؤ وشااااهدم على أنهسااااكم أنَّ  ،أمَّا أنتم فقد أقررم :فقال هلم

                                                           
 ( . 3/64( . مروج الذَّهب للمسعودي )  234العقيدة في أهل البيت ، ص)  (1)
 ( . 6/12( . وتهذيب تاريخ دمشق )  335العقيدة في أهل البيت ، ص)  (2)



583 
 

 - زَّ وجلَّ ع - ، وأان أشاااااااهد أنَّكم لساااااااتم من الهرقة الثَّالثة ال ذين قال هللامن هؤَلء
ًِْهْر َلَنا َوإِلخْ ﴿ :فيهم َبَاُقواَن وَ َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَاْعِدِهْم يَاُقوُلوَن رَباََّنا ا انَِنا الَِّذيَن سااااااااااااااَ

يٌم   ًِالًّ لِلَِّذيَن َُمُنوا رَباََّنا ِإنََّك َرُؤوٌف َرَِ َََْعْل يف قُاُلوبَِنا   [ 10:]الحشر  اِبإِلميَاِن َوَلَ 
ولستم  ، أنتم مستهزؤون ابإلسال ،َل ابرك هللا فيكم ! وَل قرَّب َوركم ،فقوموا عينِ  
 ! (1)همن أهل

 :ار بن ايسر رضي هللا عنهموقف عمَّ  :اثنياا 

أنَّ هناااك خالفااامل  ،ينااامل ومس ،جاااء يف الرِ واَي  التااَّارخييااَّة ال يت حتماال يف طيااَّاهتااا ًثاا امل 
َل  وأخرى ،وقد ُخطم بعضاااااااااها أبساااااااااانيد ،رضاااااااااي هللا عنهما ،وعثمان ،بني عمَّار
َمااا  ،خطااا  هلااا عر  ملثاال والتَّ  ،وحتليالمل إَل ملااامااامل  ،وال أجااد من أًو فيااه حبثااامل  ،وَل 

ٍُّ كرامة أطهر خل  هللا َل ميكن  ،هوإىل نَبي ِ  ،وأََبِ هم إليه ،هذا املوضااااااااااااااوع ال ذي مَيَ
حاب ن ًري و رح م ،ة كما  شااااااءمعه اَلعتماَ على رواَي    سااااارح يف أعرا  الصاااااَّ

، أو خطا   :ومن التُّهم السَّاقطة اّليت ساقتها الرِّواايت الضَّعيفة ،(2)َما  

 :ايسر ـ ضرب عمار بن1

 عترب الرِ واَي  ال يت حتدَّثت عن ضاااااااااارب عثمان لعمَّار من أشااااااااااهر الرِ واَي  يف 
ولقد  هنَّن واضاااااعوها يف ذكر األسااااااليب ال يت اساااااتخدمها  ،وأكثرها ،هذا املوضاااااوع

رب يدها وهي مع فسااااااَ أساااااان ،ويف ذكر ما نت  عنه ،عثمان رضاااااي هللا عنه ابلضاااااَّ

                                                           
 ( . 32ـ18/31( . والجامع ألحكام القران )  9/112اية ) ( . والبداية والن ِّه 236العقيدة في أهل البيت ، ص)  (1)
ار بن ياسر ، ألسامة أحمد سلطان ، ص)  (2)  ( . 122عمَّ
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يقول القاضااااااي أبو بكر بن العريبِ  يف عواصاااااامه  ،(1)ل نكارمل شااااااديدمل يف متوهناحتم
به َلبن وأمَّا ضااااار  :ضااااامن  هنيده ملا نساااااب إىل عثمان رضاااااي هللا عنه من افرتاءا 

 ،ٌك مثلهوضربه لعمَّار رضي هللا عنه إف ،مسعَو رضي هللا عنه ومنعه عطاءه ؛ فزورٌ 
ي أن ينَبغ وقااد اعتااذر عن ذلااك العلماااء بوجوه  َل ،ولو فت  أمعاااءه مااا عاااش أباادامل 

ا مَبنيٌَّة على ابطل   وَل نذهب الزَّمان  ،وَل يَبو َ   على ابطل   ،ُيشاااااااااااااتغل هبا ؛ ألهنَّ
 . (2)فإنَّ ذلك َل اخر له ،اليف ُماشاِ ا هَّ 

يا ه ،وإميانه ،إنَّ أخالق عثمان رضاااي هللا عنه يف سااانِ ه ورقَّة  ،ريكتهولني ع ،َو
رك من جلُّ من أن  نزل به إىل هذا الدَّ وجليل مكانته يف اإلسااال  أ ،طَبعه وسااابقته

 ،يعرف له عثمان سااااااااااابقته ،)ملسو هيلع هللا ىلص(التَّصاااااااااارُّف مع رجل  من أجالء أصااااااااااحاب النَّب  
وهو  - أفريضاااااى عثمان لنهساااااه ،مهما كان بينهما من اختالف يف الرَّأي ،وفضاااااله

دماء ورضاااااااي ابملو  صاااااااابرامل حمتساااااااَبامل َقنامل ل ،ال ذي أَّب على النَّاُ أن يقا لوا َونه
 ،لم بساااااابقتهوهو أع - أفريضاااااى أن يصااااانع بعمار - ملسااااالمني وا  ِقاءمل للهتنة العامَّةا

ضربوه ََّتَّ مانه أبن يما ذكر  الرِ واَي  املزعومة أبنَّه أمر ًل - وفضله يف اإلسال 
، مثَّ يقو  عثمان يف هذه احلال فيطأه يف بطنه ؟ مثَّ هل  رضاااااااى أخالق أًمي عليه

ياؤه أبن يدعو ،عثمان ه مسيَّة ،بدعِو ا اهليَّة َو وهي من أهل  ،فيعريِ  عمارامل أبمِ 
ابقة وعثمان يعرف شااااارف انتسااااااب عمَّار إىل أمِ ه مسيَّة رضاااااي هللا  ،والهضااااال ،الساااااَّ
 يوجد واملوثوقة َل ،أوَّل شهيدِ  يف اإلسال  ؟ ! كال إنَّ األخَبار الصَّحيحة ،عنهما

 ،والتَّأَيب ،ألسلوب املنح؛ِ  يف الزَّجرفيها ما يدن عثمان رضي هللا عنه من هذا ا

                                                           
 المصدر السَّابق نفسه . (1)
 ( .84ـ82العواصم من القواصم ، ص)  (2)
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 :كَّ فيه ساااتَبعد ذلك  امامل . وُمَّا َل شااا ،وساااري ه ،وطَبيعته ،عالومل على أنَّ أخالقه
وأخالق  ،أنَّ عر  أمثااال  لااك الرِ واَي  املوضااااااااااااااوعااة على مااا عرف من مواق 

ة األعال  و هلومعااايريه  ،واألخااذ ابَلعتَبااار مقاااييٍ ذلااك العصاااااااااااااار ،أولنااك األ مااَّ
 . (1)واملهرتين ، ل الوضَّاعنيلكش  َخا ،أصدق ميزان  يف النَّقد

ام عمار ابملسامهة يف الفتنة2  :وإاثرة الشَّغب ضدَّ عثمان ،ـ اهتِّّ

اعتمد املؤر ِخون يف نسَبة هذه اَلفرتاءا  إىل عمَّار رضي هللا عنه على رواَي  
و تنوَّع  ،اساااااااتقامة متوهناأو يف  ،ال  سااااااالم إَداها من الطَّعن يف صاااااااحَّة أساااااااانيدها

وحتريضااااااااااااه على  ،التُّهم املنسااااااااااااوبة إىل عمَّار رضااااااااااااي هللا عنه يف حتريكه ألمر الهتنة
ي هللا فمنها ما ذكر من إرسااال عثمان رضاا ،وسااعيه بني العامَّة للتَّمرَُّ عليه ،عثمان

أنَّ  ،عنه له إىل مصااااار َلساااااتجالء ما حيدث فيها ُمَّا نقل إليه عن  رَُّ العامَّة هناك
ذي يرويه خلرب ال  والتأثري عليه . وهذا ا ،الساااااااااااااَبنيِ ني اساااااااااااااتطاعوا اساااااااااااااتقطاب عمَّار

 ،فيه جهالةٌ  ،فيه شاااااااعيب بن إبراهيم التَّميميُّ الكويفُّ راوية كتب ساااااااي  (2)الطَّربي
 ،كاااِروفيهااا بعض النَّ  ،وأخَبااار ،ولااه أَاااَيااث ،ليٍ ابملعروف :وقااال عنااه الرَّاوي

ل فيه من حتاموفيها ما  وفيه  ،ورواه عمر بن شااَبَّة يف اتريخ املدينة ،(3)ل  على السااَّ
ري كان عليُّ بن عاصاااااااااام  كث  :عليُّ بن عاصاااااااااام . قال عنه ابن املديين ِ  :شاااااااااايخ عمر

 ويروي أَاااااَيااااث ،ديااااثوكااااان معروفااااامل يف احلاااا ،ال يرجع ،وإذا ُرََّ عليااااه ،الغل؛

                                                           
ار بن ياسر ، ص) 41ـ14الخليفة المفترى عليه عثمان بن عفَّان ، ص)  (1)  ( . 137( . وعمَّ
 ( . 5/348تاريخ الطَّبري )  (2)
 ( . 30استشهاد عثمان ووقعة الجمل ، ص)  (3)
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 ،(3)ليٍ بشيء   ،كذَّاب  :ِرَّ وقال م ،(2)ليٍ بشيء   :حيىي بن معني وقال ،(1)منكرمل 
مون ، يتكلَّ ليٍ ابلقويِ  عندهم :وقال الَبخاريُّ  ،(4)مرتوك احلديث :لنَّسااااا يُّ وقال ا
 ،صاااااااااااااادوٌق خيطأى :وقال عنه ابن َجر ،وهناك من  لطَّ  ابلكال  عليه ،(5)فيه

ما ، َل سيَّ ل إسناَه َل ميكن اَلطمننان إليه، وخرٌب هذا َا(6)ورمي ابلتَّشيُّع ،ويصرُّ 
ار رضااااااااااااااي هللا عنه من الورع ال ذي يرأب به عن اَلنغماُ يف مثل  ماعرف عن عمَّ

َي مل َاقدامل  ال ال يت ما عهدان مراتَامل هلا إَل سَبني امل يهَو هللا أن يصل  ومعاذ ، لك األَو
 :إىل هذا املسااااااااتوى . يقول خالد الغيث )ملسو هيلع هللا ىلص(احلال بصااااااااحايب من صااااااااحابة النَّب  

هذا فضالمل  - رضاوان هللا عليهم - عدالة الصاَّحابة وهذا اخلرب يعارضاه ما ثَبت من
  ْ ه من طري   صحي  . (7)عن عد  ورَو

 :وفيها ،ومن الرِ واَي  الَباطلة يف هذا الَباب ما نسااااب إىل سااااعيد بن املساااايِ ب
نق ،أنَّ الصاااحابة دجملهم نقموا على عثمان رضاااي هللا عنه مع من نقم  ،وا عليهَو

ة أاب ذر    . وافة هذه  (8)رضااااااي هللا عنهم ،ر بن َيسااااااروعمَّا ،وابن مسااااااعوَ   ،وخاصااااااَّ
فقد أساااااااق؛  ،والتَّجاَو عنه ،أنَّ فيها  دليساااااااامل ليٍ من النَّوع املمكن إقراره :الرِ واية
ولذلك  ،وهو إمساعيل بن حيىي بن عَبيد هللا ،والكذب ،راو  متَّهم ابلوضااااااااااااااع ،منها

َيههااا ع د بن نااد  رمجتهم  جاااء  ضااااااااااااااعي  علماااء احلااديااث هلااذه الرِ وايااة وبيااان  مااَّ
ن يقول اإلمااا  الَبخاااريُّ عن اب ،عيسااااااااااااااى ابن مسيع راوي اخلرب عن ابن أيب ذ ااب  

                                                           
 ( . 9/253سير أعالم النُّبالء )  (1)
 ( . 9/255المصدر السَّابق نفسه )  (2)
 ( . 9/257المصدر السَّابق نفسه )  (3)
 ( . 9/255المصدر السَّابق نفسه )  (4)
 المصدر السَّابق نفسه . (5)
 ( . 403تَّهذيب ، ص) تقريب ال (6)
 ( . 86استشهاد عثمان ووقعة الجمل ، ص)  (7)
ار بن ياسر ، ص)  39/415تاريخ دمشق )  (8)  ( . 144( . وعمَّ
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ن الزُّهري يعين َديثه ع ،إنَّه ال يسااامع من ابن أيب ذ ب هذا احلديث :يقال :مسيع
 إنَّ ابن مسيع ال يساااااااااااااامع َديثه من ابن أيب :يف مقتل عثمان . ويقول ابن ََبَّان

ا مس ،ذ ب  فدلٍَّ عنه . ،عه من إمساعيل بن حيىيوإمنَّ

 وى عن ابن أيب ذ ااب َااديثااامل ر  - ابن مسيع :يعين - أبو حممااد :وقااال احلاااكم
ن كان يف كتابه عن إمساعيل بن حيىي ع  :ويقال ،، وهو َديث مقتل عثمانمنكرامل 

 . (1)وإمساعيل ذاهب احلديث ،طهفأسق ،ابن أيب ذ ب

ب اية املنساااااوبة إىل ساااااعيد بن املسااااايِ ب جيوالرِ و  :ويقول الدُّكتور يوسااااا  العش
اسااااااتَبعاَها، فهي بعد التحر ِي  ظهر موضااااااوعةمل، فقد نصَّ احلاكم النيسااااااابوريُّ: أنَّ 

ند رجالمل واهيامل  ا منكرٌِ  ،أَد رجال ساااندها قد أساااق؛ من الساااَّ ا َل أ :والواقع ،وأهنَّ هنَّ
واله األخرى أق  نَبأى عن اَلَرتا  ال ذي يكنُّه سااااااااااعيد بن املساااااااااايِ ب للصااااااااااحابة يف

 .(2)الصَّحيحة

 :ـ براءة عمَّار من دم عثمان رضي هللا عنهما3

ا  مسااااروق وأيب موسااااى رضااااي هللا عنهما لعمار بذلك  ،وُمَّا يروى يف ذلك اهتِ 
وهذه الرواية قد َوَهى إسااااااااااناَها  ،عند قدومه مع احلساااااااااان َلسااااااااااتنهار أهل الكوفة

ريِ  َل  ذكر واية ال يت يف صحيْ الَبخاكما أنَّ الر ِ   ،وسي   املعلول ،بشعيب  اجملهول
مثل  َل ساااااااايَّما مع طعنها يف صااااااااحايب    ،فزَيَهتا َل حتتمل القَبول ،شااااااااينامل من ذلك

                                                           
ِّ )  18 - 2/16تحقيق مواقف الصَّحابة )  (1) ( . وتهذيب  9/391( . والتَّهذيب )  1/203( . والتَّاريخ الكبير للبخاري 

 (  9/392التَّهذيب ) 
 ( . 39الدَّولة األموية ، ص)  (2)
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يطان - )ملسو هيلع هللا ىلص(نَّب  على لساااااااان ال - عمَّار ابن َيسااااااار اجملار يء إىل واملل ،(1)من الشاااااااَّ
شاش من اإلميان

ُ
 . (2)امل

ا   بل  ،ال ذي ال خيتصَّ بعمَّار فحساااااااااااابوقد بنيَّ العلماء بطالن مثل هذا اَلهتِ 
حابة اه إىل جمموعة  أخرى من أجلَّة الصااااااااااااَّ كره بعض أمَّا ما يذ  :يقول ابن كثري ، عدَّ

حابة أسااالمه ُّْ عن أَد  من  ،النَّاُ من أن بعض الصاااَّ ورضاااي بقتله ؛ فهذا َل يصااا
حابة بل كلُّهم كرهه بكر بن ويقول القاضااااي أبو  ،(3)وساااابَّ َمْن فعله ،ومقته ،الصااااَّ

لوك سَبيل أهل وأصل املسألة س - وبه يتَبنيَّ  ،فهذا أشَبه ما روي يف الَباب :العريب ِ 
َع عليه - احل  ِ  حابة ال َيساااْ ر ما ًلب ولو اساااتنصااا ،وَل قعد عنه ،أنَّ أَدامل من الصاااَّ

ه ألقى ولكنَّ  ،أو أكثر من ذلك ،أل  أو أربعة اَلف ًرابء عشاااااااااااااارين ألهامل بلديِ ني
ِ :ويقول ،(4)املصاااااااااااااايَبة بيده إىل لَّ إنَّ ك :وا هلة إىل أن يقولوا ،وقد انتدبت املَر

واخرتعوا كتاابمل  ،ودا جرى عليه راضيامل  ،فاضل من الصَّحابة كان عليه مشاًَبامل مؤل َبامل 
 ،صاااااانوعٌ وذلك كل  م ،كتب عثمان به مسااااااتصاااااارخامل إىل علي     ،فيه فصاااااااٌَة وأمثالٌ 

ل  املا روا قلوب املساااالمني على السااااَّ الذي يُنَخل ف ،واخللهاء الرَّاشاااادين ،ضاااانيليًو
ة :من ذلااك حااابااة بُراء من َمااه  ،أنَّ عثمااان مظلوٌ  حمجوٌج بغري َجااَّ وأنَّ الصااااااااااااااَّ

م أ وا إراَ ه  . (5)موا له رأيه يف إسال  نهسهوسلَّ  ،أبمجعهم ؛ ألهنَّ
  

                                                           
 ( . 3743البخاريُّ ، رقم )  (1)
ار بن ياسر ، ص)  (2)  ( . 147عمَّ
 ( . 7/207البداية والن ِّهاية )  (3)
 ( . 129العواصم من القواصم ، ص)  (4)
 ( . 132المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (5)
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 :براءة عمرو بن العاص من دم عثمان :اثلثاا 

هامل ملا أَي؛ بعثمان رضااااااااااااااي هللا عنه خ   رج عمرو بن العاص من املدينة متوجِ 
ا  وهللا َي أهل املدينة ! ما يقيم هبا أٌَد فيدركه قتل هذا الرَّجل إَل  :وقال ،إىل الشَّ
وساار معه  ،ساارف ،ومن ال يساتطع نصاره ؛ فليهرب ،بذل    - عزَّ وجلَّ  - ضاربه هللا

ان بن اثبت ،وحممَّد ،ابناه عَبد هللا لك ما شاااااااااااء على ذ تابعو  ،وخرج بعده َسااااااااااَّ
، وعندما جاءه اخلرب عن مقتل عثمان رضاااااي هللا عنه وأبنَّ النَّاُ ابيعوا عليَّ (1)هللا

ااةمل ؛ ق  كون َرٌب َمْن َااكَّ فيااه ،أان أبو عَبااد هللا :قااال عمرو ،بن أيب طااالااب   َر
م هللا عثماننكأها هر له  ،، ورضااااااااااااااي هللا عنه، َر َنَبار ًو ! فقال سااااااااااااااالمة بن 
ابمل ؛ إذ  ذوا ابفاَّتَّ  ،شااار العرب ! إنَّه قد كان بينكم وبني العرب اببٌ : َي معا ذاميُّ 

 ،(2)وَل يصاااااااالْ الَباب إَل أشاااااااااف   ،: وذاك ال ذي نريدكساااااااار الَباب . فقال عمرو
عمرو بن  مث  ثااَّل ،، ويكون النااَّاُ يف العاادل سااااااااااااااواءمل َُّترج احل َّ من َااافِر الَبااأُ

 :العاص هبذه األبيا 

ي عَ  ا هَلَْ  نَاْهسااااااااااااااِ ك  َلى مااااَ فَايااااَ  الااااِ
 

َدرْ   ْهَظ القااااَ َِ ُك  الااااِ ِرُف مااااَ  أَيصااااااااااااااْ
ر ِ   َن احلااااااَ زٌْع مااااااِ مْ  ( 3)أَناااااااَ  َأْوََى هبااااااِِ

 
َكرْ   ُذُرُهْم أَْ  ِبَقوِمي ساااااااااااااااَ َأعاااااااْ  فاااااااَ

ين .و  ،َي عثماانه ! أنعي احلياء :ويقول ،مثَّ ارحتل راجالمل يَبكي  . ََّتَّ قد  الدِ 

                                                           
 ( . 464، ص) تاريخ الطَّبري ، نقالً عن عمرو بن العاص ، للغضبان  (1)
 جمع أشفى ، وهو المثقب . :أشافٍ  (2)
ة ، وهي الظُّلمة الشَّديدة . (3)  الحرُّ ، جمع حرَّ
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 . (1)َمش 

اَقة عن عمرو رضااااا وِر الصاااااَّ  ،ي هللا عنه واملتتالية مع شاااااخصااااايتههذه هي الصاااااُّ
وِر ال يت  سااااااااااااااخه إىل رجل مصااااااااااااااا  ،وخ؛ِ  َيا ه  ،وقربه من عثمان . أمَّا الصااااااااااااااُّ

عيهة رواية ا ،وراًب َنيا ،وصااااااااااَب مطامع واقديِ  عن لفهي الرِ واية املرتوكة الضاااااااااَّ
عيهة (2)موساااى بن يعقوب قيمة جمموعٌة من ا ،وقد أتثَّر ابلرِ واَي  الضاااَّ كتَّاب لوالساااَّ

، (3)ذي كتَبه حممَو شاااااااااااايت خطَّابكال    ،فأهووا بعمرو إىل احلضاااااااااااايض ،واملؤر ِخني
وعَبَّاُ حممَو العقَّاَ ال ذي يتعاىل عن النَّظر يف  ،(4)َبد اخلال  ساااااااااااااايِ د أبو رابيةوع

 :ماويظهر له صوِر معاوية وعمرو رضي هللا عنهما أبهنَّ  ،ويستخ ُّ بقار ه ،اإلسناَ
ن َيَّ ال يت  ولو أمجع النَّاقدون التَّارخييُّون على بطالن الرِ واَي  ،ا مصااا صاااََب ،انتها

ن ذكر رواَي   فقد قال بعد أ ،اساااااااااااتند إليها يف حتليله فهذا َل يعين للعقَّاَ شاااااااااااينامل 
ةٌ  ،واهيةمل  ،ضااااااااااااااعيهةمل  م أن .. وليقل النَّاقدون التَّارخييُّون ما بدا هل :َل  قو  هبا َجَّ

ثَبت منه وال ي ،وما ثَبت نقله ،وصاااحَّة هذه الكلما  ،اريقولوا يف صااادق هذا احلو 
ه فال ذي َل ريب فيه ،سااااانُده أنَّ  :هولو أمجعت التَّواريخ قاطَبةمل على نقضااااا ،وَل نصاااااُّ

وأنَّ  ،ةوالوَليا ،ومعااوناة  على امللاك ،كاان ا هااق مسااااااااااااااااوماة    ،اَل هااق بني الرَّجلني
ا كان ه ملولوَل ،ل   منهمااملساااااااااااااومة بينهما كانت على النَّصاااااااااااايب ال ذي ال على ك

 . (5)بينهما ا  ِهاقٌ 

ًاَر  أنَّه رجل مَباَأى :إنَّ شاااخصاااية عمرو بن العاص رضاااي هللا عنه احلقيقية
                                                           

 ( . 481تاريخ الطَّبري ، نقالً عن عمرو بن العاص ، للغضبان ، ص)  (1)
 ( . 481عمرو بن العاص ، للغضبان ، ص)  (2)
 ( . 508سفراء النَّبي )ص( ، ص)  (3)
 ( . 316اص ، لعبد الخالق سيد أبو رابية ، ص) عمرو بن الع (4)
 ( . 232ـ231عمرو بن العاص ، للعقاد ، ص)  (5)
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فقد كان من  ،وبكى عليه بكاءمل ُمر امل َني قُتل ،املدينة َني عجز عن نصاااِر عثمان
ورى ،ومسااتشاااريه ،وخالنه ،أقرب أصااحابه  ثمانع يف عهد - وكان يدخل يف الشااُّ

ومضاااى إىل معاوية رضاااي هللا عنهما ليتعاوان معامل على َرب قتلة  ،من ًري وَلية -
لقد كان مقتل عثمان كافيامل ألن حير ِك كلَّ ًضَبه  ،(1)والثَّأر للخليهة الشَّهيدعثمان 

هَّاكني أر من وكان َل بدَّ من اختيار مكان  ًري املدينة للث ،على أولنك اجملرمني السااااَّ
وأيُّ  ،وقتلوا خليهتااه على أعني النااَّاُ ،ن َرَّؤوا على َر  رسااااااااااااااول هللاهؤَلء الاا ذي

ًرابة  أن يغضااااااااب عمرو لعثمان ؟ وإن كان هناك من يشااااااااكُّ يف هذا املوضااااااااوع ؛ 
 . (2)كملُّ مهِ ه السُّلطة واحلك  :فمداره على الرِ واَي  املكذوبة ال يت  صو ِر عمرامل 

 :من أقوال الصَّحابة يف الفتنة :رابعاا 

 :ـ أنس بن مالك رضي هللا عنه1

عان يف تموعثمان َل جي ،إنَّ َبَّ علي    :قيل ألنٍ بن مالك رضااااااااااااااي هللا عنه
 . (3)د اجتمع ََبُّهما يف قلوبناكذبوا ! لق  :، فقال أنٍقلب  

 :ـ حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه2

 فركاااب إلياااه أبو مسااااااااااااااعوَ   ،مسعناااا بوجع َاااذيهاااة :عن خاااالاااد بن الرَّبيع قاااال
: فقال ،عثمان مثَّ ذكر قتل :قال ،نصاريُّ رضي هللا عنه يف نهر  فيهم إىل املدا ناأل

! وأخرج أَمد بن َنَبل عن ابن سااااريين  (4)وال أر  ،وال أقتل ،أشااااهدال لهمَّ إن ِ ال 
                                                           

 ( . 490،  489عمرو بن العاص ، للغضبان ، ص)  (1)
 ( . 492المصدر السَّابق نفسه ، ص)  (2)
 ( . 7/141( . والتَّهذيب البن حجر )  2/25تحقيق مواقف الصَّحابة )  (3)
 ( . 2/27ابق نفسه ، ص) المصدر السَّ  (4)
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  ال لهمَّ إناااَّك  علم براءي من َ :ملاااَّا بلغاااه قتااال عثماااان ؛ قاااال :قاااال ،عن َاااذيهاااة
ا فقد وإن كانوا أخطؤو  ،فإن ِ بريٌء منهم ،تلوه أصاااااااااااااااابوافإن كان ال ذين ق ،عثمان

 ،نامل وساااااتعلم العرب لنن كانت أصاااااابت بقتله ؛ حللَبنا بذلك لَب ، علم برا يت من َمه
مااا رفعاات  ،فاااَتلَبوا بااذلااك َمااامل  ،وإن كاااناات أخطااأ  بقتلااه لتحتلنبَّ بااذلااك َمااامل 

 . (1)وَل القتل ،عنهم السُّيوف

 ،هةأنَّه لقي َذي :- له صااااحَبةٌ  - د هللاوروى ابن عساااااكر عن جندب بن عَب
م ساااااااااااااايقتلونه ! قال :فذُِكَر له أمري املؤمنني عثمان فقال فأين هو ؟  :لتق :أما إهنَّ

 . (2)يف النَّار :قا لوه ؟ قالفأين  :، قلتيف ا نَّة :قال

 :ـ ُأمُّ سليم األنصاريَّة رضي هللا عنها3

رَمه هللا ! أما  :ملا مسعت بقتل عثمانقالت أ ُّ سليم األنصاريَّة رضي هللا عنها 
 . (3)عده إَل َمامل إنَّه لن حيلَبوا ب

 :ـ أبو هريرة رضي هللا عنه4

وهو ُمسااااٌك  ،رأيت أاب هريِر يو  قتل عثمان وله ضااااهرياتن :وعن أيب مرمي قال
 ! (4)عثمان على ًري وجه احل  ِ  قُتل وهللا :وهو يقول ،هبما

 

                                                           
 لمصدر السَّابق نفسه .ا (1)
 ( . 388( ، تاريخ دمشق ، ص)  2/28تحقيق مواقف الصحابة )  (2)
 ( . 7/195البداية والن ِّهاية )  (3)
 ( . 493( ، تاريخ دمشق ، ص)  2/31تحقيق مواقف الصَّحابة )  (4)
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 :ـ أبو بكرة رضي هللا عنه5

ألن أخرَّ  :ى ابن كثري يف الَبداية والنهاية عن أيب بكِر رضااااااااااي هللا عنه قالورو 
 . (1)ن أن ُأْشَرك يف قتل عثمانمن السَّماء إىل األر  أَبُّ إيلَّ م

 :ـ أبو موسى األشعريُّ رضي هللا عنه6

 قتل إنَّ  :عن أيب عثمان النَّهديِ  قال أبو موساااااااااااى األشاااااااااااعريُّ رضاااااااااااي هللا عنه
 ،ضااااااالَلمل  انولكنَّه ك ،َلَتلَبت به األمَّة لَبنامل  ، عنه لو كان هدىمل عثمان رضااااااي هللا
 . (2)فاَتلَبت به َمامل 

 :ـ مَسَُرة بن جندب رضي هللا عنه7

نَّ اإلسال   إ :روى ابن عساكر ِبسناَه إىل مسُِر بن ُجْنُدب رضي هللا عنه قال
م ثلموا يف اإلسااال  ثلمةمل بقتلهم عثمان ،كان يف َصاان  َصااني   م شاارطوا  ،وإهنَّ وإهنَّ

م ال يساااااادُّوا ثلمتهم ،أشاااااارطةمل  أهل املدينة   وإنَّ  ،أو َل يساااااادُّوهنا إىل يو  القيامة ،وإهنَّ
 . (3)وال  عد فيهم ،فأخرجوها ،كانت فيهم اخلالفة

 :عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما - 8

حابة ( بساااااااااااااانده إىل عَبد هللا بن عم و بن ر وأخرج أبو نعيم يف ) معرفة الصااااااااااااااَّ
 . (4)جرأوي كهلني من األ ،مامل عثمان بن عهَّان ذو النُّورين قتل مظلو  :العاص قال

                                                           
 المصدر السَّابق نفسه . (1)
 ( . 4/1245تاريخ المدينة )  (2)
 ( . 388( . تاريخ دمشق ، ص)  2/31تحقيق مواقف الصَّحابة )  (3)
 ( . 1/46( . والمعجم الكبير )  1/245معرفة الصَّحابة )  (4)
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 :ـ عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه9

أبدامل !  (1)مجيعامل  ال  صااالُّوا ،فعلتمَل  قتلوا عثمان فإنَّكم إن  :قال رضاااي هللا عنه
َََم إَل - عثمانمن َ   :أي - وهللا َل هترقون حِمَْجمامل من َ    :ويف رواية    به من ا
 . (2)هللا بُعدامل 

 :ـ احلسن بن عليّ  رضي هللا عنهما10

فلقينا  ،ومعنا قُر  بن خيثمة ،انطلقنا إىل املدينة :قال ،عن طل  بن خشاااااااف
ل أمري املؤمنني ع ، فقااااال لااااه قر : فيم قُتااااِ ل  ثمااااان؟ فقااااال:احلساااااااااااااان بن علي   قُتااااِ

 .(3)مظلومامل 

 : عنهـ سلمة بن األكوع رضي هللا11

وهو  - ملَّا قُِتل عثمان ؛ خرج سلمة بن األكوع :قال ،وعن يزيد بن أيب عَبيدِ
 .(4)ا ََّتَّ كان قَبيل أن ميو فلم يزل هب ،من املدينة قَبل الرَّبذِ - بدري  

 :ـ عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما12

، قال: كنت عند عَبد هللا بن عمر بن اخلطَّاب   َ  ،نعثما فذكر ،فعن أيب َا
 ومناقَبه، وقرابته؛ ََّتَّ  ركه أنقى من الزُّجاجة، مثَّ ذكر علي بن أيب ،فذكر فضااااااااااااااله

، فذكر فضااااله، وسااااابقته، وقرابته؛ ََّتَّ  ركه أنقى من الزُّجاجة، مث قال من  :طالب 

                                                           
 ( . فضائل الصَّحابة وإسناده صحيٌح . 2/34تحقيق مواقف الصَّحابة )  (1)
 ( . 3/81الطَّبقات )  (2)
 ( . 4/124تاريخ المدينة )  (3)
 المصدر السابق نفسه . (4)
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وقااال ابن عمر رضااااااااااااااي هللا  ،(1)فليااذكرمهااا، هكااذا، أو فلياادعأراَ أن يااذكر هااذين 
 .(2)انَّ كنا نعدُّه من خيارانان، فإعنهما أيضامل: َل  سَبُّوا عثم

 :أثر مقتل عثمان يف حدوث فنت  أخرى :خامساا 

لقد كانت فتنة قتل عثمان سااااااااااااَبَبامل يف َدوث كثري  من الهن األخرى، وألقت 
بظالهلا على أَداث الهن ال يت  لتها، فتغريَّ  قلوب الناُ، وظهر الكذب، وبدأ 

، وكان مقتل عثمان من (3) عقيد ه، وشريعتهإلسال  يفاخل؛ الَبيانُّ لالحنراف عن ا
 ،(4)ليو ا أعظم األساااااااَباب ال يت أوجَبت الهن بني النَّاُ، وبساااااااَبَبه  هرَّقت األمَّة إىل

 وذلَّ األخيار، وسااااااعى يف ،وظهر  األشاااااارار ،، وعظمت الكروبفتهرَّقت القلوب
ه، فَبايعوا امتالهتنة من كان عاجزامل عنها، وعجز عن اخلري والصَّالح من كان َأبه إق

 ،أمري املؤمنني عليَّ بن أيب طالب  رضااااااااااااااي هللا عنه وهو أَ  النَّاُ ابخلالفة َيننذ  
وال  ،تَّه  الكلمةفلم   ،وانر الهتنة متوقِ دٌِ  ،لكنَّ القلوب متهرقةٌ  ،وأفضاااااااااال من بقي
ة من كاالِ  مااا يرياادونااه من اخلري ،وال يتمكَّن اخلليهااة ، نتظم ا ماااعااة  ،وخيااار األمااَّ

 .(5)والهتنة أقوا ٌ  ، الهرقةخل يفَو

نني األخرِي من خالفة عثمان ا   درجيي امل خالل الساااااااااااااِ   ،وبدأ ضاااااااااااااع  الهتَو
قتل  مثَّ  وقهت عندما ،عندما بدأ  الهن  ضاااااااااااارب بالَ اإلسااااااااااااال  ومركز اخلالفة

ية عهد إىل بدا - بل  راجعت يف بعض األماكن - واسااااااااااااااتمرَّ  متوقِ هةمل  ،عثمان

                                                           
 ( . 1/379تحقيق مواقف الصَّحابة )  (1)
 ( . فضائل الصَّحابة وإسناده صحيٌح . 2/379تحقيق مواقف الصَّحابة )  (2)
 ( . 590أحداث وأحاديث فتنة الهرج ، ص)  (3)
 ( . 25/162مجموعة الفتاوى )  (4)
 المصدر السَّابق نفسه . (5)
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ًرابمل و  ،ا  شاااااااااااارقامل فانطلقت الهتَو ،رَّ  أَوال املساااااااااااالمنيَيث اسااااااااااااتق ،معاوية
 . (1)ومشاَلمل 

 ،اب اهلالك يف الدُّنياالظُّلم والعتداء على الخرين من أســــــــب :ســــــــادســــــــاا 

 :والخرة

نياا من أسااااااااااااااَباااب اهلالك يف الاادُّ  ،واَلعتااداء على اَلخرين بغري َ     ،إنَّ الظَّلم
َك ﴿ :كماااا قاااال هللا عز وجااال  ،واَلخِر ا ظََلُموا َوَجَعلْ َو ِلاااْ اُهْم َلماااَّ ا اْلُقَرى َأْهَلْكناااَ ناااَ

ا   دمل وإنَّ املتتَبع ألَوال أولناااااك اخلاااااارجني على [  59 :]الكهف  ِلَمْهِلِكِهْم َمْوعاااااِ
 ،بااال أذهلَّم ،أن هللا  عااااىل ال ميهلهم :عثماااان رضااااااااااااااي هللا عناااه املعتااادين علياااه جياااد

 .(2)م منهم فلم ينُ  منهم أَدوانتق ،وأخزاهم

َ  صااااااحيْ إىل عمران بن احلُديرروى   :قال ،خليهة بن خيَّا  يف اترخيه ِبساااااانا
 :عيني - إن َل يكن عَباااد هللا بن شااااااااااااااقي  َااادَّثين أنَّ أوَّل قطرِ  قطر  من َماااه

َُريت ذكر ، [137 ]البقرة:  َفَسَيْكِهيَكُهُم احَُّ ﴿على  -عثمان أنَّه ذهب  :فإنَّ أاب 
هيُل النَّمريي ا يف املصاااا ،املصااااح فأخرجوا إليه  ،وسااااُ ح  ما فإذا القطِر على فإهنَّ

َيْكِهيَكُهُم احَُّ ﴿َُكَّت   :ن قالويف اتريخ ابن عسااااااااكر عن حممَّد بن ساااااااريي ، َفساااااااَ
 ! ومااا أظنُّ أن  غهر يل ،همَّ اًهر يلاللَ  :جاال يقولفااإذا ر  ،كناات أطوف ابلكعَبااة

عهدامل  عطيت هللاكنت أ  :َي عَبد هللا ! ما مسعت أَدامل يقول ما  قول ! قال :قلت
 ،تفلمَّا قُتل ُوضاااااع على ساااااريره يف الَبي ،إن قدر  أن ألطم وجه عثمان إَل لطمته

د  خلومل فرفعت فوج ،فدخلت كأن أصااااالِ ي عليه ،فيصااااالُّون عليه ،والنَّاُ جيينون

                                                           
 ( . 591رج ، ص) أحداث وأحاديث فتنة اله (1)
 ( . 1/483تحقيق مواقف الصَّحابة في الفتنة )  (2)
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حممَّد بن  قال ،وقد يَبسااااااااااااات مييين ،وساااااااااااااجَّيته ،فلطمت وجهه ،الثَّوب عن وجهه
ا عَورأيتها َيبساااااااةمل كأ :ساااااااريين ولو ال يكن من ااثر ظلم هؤَلء احلاقدين إَل  ،(1)هنَّ

ي  عليهم إىل يو  القيامة ؛ لكهى بذلك راَعامل هلم ولكلِ  من  ،سااالُّ املسااالمني الساااَّ
دينة مر علي  رضاي هللا عنه على رجلني ابمل :قال القاسام بن حممَّد ،ساار يف فلكهم

انه من اإلسااال  ومك ،ابن بيضاااء قتل :ومها يقوَلن ،وقَبل بيعته ،بعدما قتل عثمان
 :ليه، فقالما قُلتما ؟ فأعاَا ع :مثَّ وهللا ما انتطْ فيه عنزان ! فقال علي   ،والعرب

 .(2)أو خيرج ابن مرمي ،كتا ب  وكتا ب بعد ،بلى وهللا ! ورجاٌل بعد رجال  

 :ن أشعاروما قيل م ،أتثُّر املسلمني ملقتل عثمان رضي هللا عنه :سابعاا 

اضت ماقيهم وف ،فجلَّلهم احلزن ،ع املصيَبة على نهوُ املؤمنني عظيمامل كان وق
وقا   ،َُّم عليهوالرتَّ  ،رضااي هللا عنه ،وهلجت ألساانتهم ابلثَّناء على عثمان ،ابلدُّموع

ان بن اثبت رضاااااااي هللا عنه يرثي أمري املؤمنني ويهجو  ،قتلهويكثر التهجُّع مل ،َساااااااَّ
 :فيقول ،(3)يديهمْقَرُعُهم دا كسَبت أوياَ  ،قا ليه

مْ  ْزَو الااااااادُُّروِب َورَْاءَكاااااااُ ُم ًاااااااَ تاااااااُ رَكاااااااْ  أَ ااااااااَ
 

دِ   ماااااااَّ رْبِ حماااااَُ َد قاااااَ ناااااااْ ْواَن عاااااِ َزْو اااااُُ  َوًاااااَ
ِديْاُتمُ   ِلِمنْيَ هاااااااُ سااااااااااااااْ

ُ
ْدُي امل ٍَ هاااااااَ  فَاَلَِبْن

 
دِ   ماااااااِ  عااَ ُتاااَ

ِر املاا اجااِ ُر الااهاااااااَ ٍَ أَمااْ نااْ  َولاَاَبااِ
َرَواِ ُكمْ   ْل ِقَرى سااااااااااااااَ ِدُموا جَنْعاااااَ  ِإن  ُاقاااااْ

 
دِ  

َ
ْوَل املاااا ْذَوَِ ََ لَّ ِلنْيِ مااااِ ِة كااااُ  ( 4)يْانااااَ

افاَْرمُُ   ا ساااااااااااااااااااااَ ٍَ ماااااااَ َلَبْن ْدِبُروا فاَ  َأْو  اااااااُ
 

دِ   ُل أَْمِر أَِمرْيُِكْم الَْ يَاْرشااااااااااااااااااااُ  َوَلِمثاااااااْ
ةمل   يااااااَّ اَب النَّبِ  َعشااااااااااااااِ حااااااَ َأنَّ َأصااااااااااااااْ  وَكااااااَ

 
دِ   جاِ سااااااااااااااْ

َ
َد اَبِب امل ُْ ِعنااْ  باُاْدٌن  اُاَذبَّ

                                                            
وتحقيق مواقف الصَّحابة  ( ، 458( . تاريخ دمشق ، ص)  67سير الشُّهداء دروس وعبر ، للسحيياني ، ص)  (1)

(1/485). 
 ( . 1/485تحقيق مواقف الصَّحابة )  (2)
 ( . 62سير الشهداء ، للسحيباني ، ص)  (3)
 الة الذَّود . :ودمذ (4)
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هِ  ِن باااَال اااااااِ ر و حِلُسااااااااااااااااْ ماااْ كاااي َأاَب عاااَ  أَباااْ
 

ى ُمِقْيمامل يف بَِقْيِع الَغْرقَ أَمْ    (1)دِ ساااااااااااااَ
 

  وقال َسَّان أيضامل: 

ْيِن اَبرَكَ  ُمْ ِمْن َأِخي الدِ   تْ َماَذا أَرَْ
 

  َِ دَّ قااااااااَ ُ
ُد هللا يف َذاَك األَِميِْ املاااااااا  ( 2)يااااااااَ

  ََ ْوِف  ْم َويلَّ هللا يف جاااَ تاااُ لاااْ تااااَ  ارِهِ قااااَ
 

د  تاااااااَ هااااْ رْيَ مااااُ ر  ًااااَ ا ااااِ ر  جاااااااَ ْم أِبَمااااْ تااااُ ناااااْ  َوجااااِ
ال رَ   هااَ نااَ فاااَ ياااْ َة هللا باااَ ْم ِذماااااااَّ تااُ ياااْ مْ عااَ  كااُ

 
دِ   ماااااااَّ ِد حمااااَُ هاااااااْ ِد عااااَ هاااااااْ عااااَ ُم اِبلااااْ تااااُ ياااااْ  َوَأْوفاااااَ

َدق     أالَْ َيُك ِفْيُكْم َذا َبالء  وَمصااااااااااااااْ
 

دِ   هاااَ لِ  َمشااااااااااااااْ َدى كاااُ دامل لاااَ اُكُم َعهاااْ  َوَأْوفاااَ
ايَاعُ   اُن قَاْو    َاَباااااااَ  واَفال َظِهَرْ  أمياااااااَْ

 
ُسااااااااااَ  

ْيِد امل  (3)َِ دَّ َعَلى قَاْتِل ُعْثَماَن الرَّشااااااااااِ
 

  وقال َسَّان أيضامل: 

ْرفامل ََل ِمزاَج َلهُ  رَّه اْلَمْوُ  صااااااااااااَ  َمْن سااااااااااااَ
 

اانَ   ََْاِر ُعْثمااَ َدمل يف  ْأساااااااااااااااَ  فَاْليااَْأِ  مااَ
َاِذي   

َلِ  امل ََ َان أَْبَداانَ  (5)قَاَْبَل اْلَمَخاِطمِ   َقْد ُشِهَعتْ  (4)ُمْسَتْشِعري   بَاْيٌض 

ا َولااااَ  دملى َلُكُم أُمِ ي َومااااَ رْبامل فااااِ   ْ دَ صااااااااااااااَ
 

ْكُروهِ  
َ
رْبُ يف امل َهُع الصاااَّ َيانَ َقْد يَاناْ َْ   َأ

اِ  اَنِفَرمل   ِل الشااااااااااااااااَّ ا أِبَهاااْ ناااَ ياْ ْد َرضااااااااااااااِ  افَاقاااَ
 

واانَ   واِن إخاااااااااْ رْيِ وابإلخاااااااااْ  َواِبأَلماااااااااِ
ُدوا  هاااِ ابُوا َوِإْن شااااااااااااااَ ُهْم وإْن ًاااَ  ِإن ِ َلِمناْ

 
ان  َُْمُت َي امل َوَما مُسِ ْيُت َساااااااَّ  َما 

 

                                                           
 ( . 5/445تاريخ الطَّبري )  (1)
 الجلد اليابس . :األديم المقدَّد (2)
 خالص الحديد . :الماذيُّ  (3)
 األنوف . :المخاطم (4)
     ( . 5/447تاريخ الطَّبري )  (5)



599 
 

عااُنَّ َوشاااااااااااااااِ  مااَ مالاَاَتساااااااااااااااْ َََِيرِهااِ كاااااااامل يف   يااْ
 

اانَ    ! ( 1)هللا أْكرَبُ ََي اَثرَاِ  ُعْثمااااااَ
 

   وقال أيضامل: 

ةمل  اوياااَ ُه خاااَ ََاُر اْبِن أَْرَوى ِمناااْ  ٍِ  ِإْن ُ ْ
 

رِباااُ   َرٌق خاااَ ٌع َواَبٌب  اااُْ رِياااْ  اَبٌب صاااااااااااااااااَ
اَجَتهُ   ََ ًِي اخَلرْيِ  َُِف اَب ا  فَقْد ُيصاااااااااااااااَ

 
ا الااذ ِْكُر َوا  هااَ ا َويَاْهوي ِإلَياْ هااَ بُ حلَْ ِفياْ  سااااااااااااااااَ

ُكمْ   ُُ أَْبُدوا َذاَ  أنْاُهساااااااااااااِ  ََي أَياَُّها النَّا
 

ْدُق ِعْنَد هللا َواْلَكِذب  َتِوي الصااااااِ   ََل َيسااااااْ
ْعرَتِفُ   ُِ  اَ ا ِك الناااااااَّ ِلياااااااْ  واُقوُموا حبَ ِ  َم

 
بُ   ٌب ِمْن َخْلِههاااا ُعصااااااااااااااااَ  بُِغرَِّ  ُعصااااااااااااااااَ

 ِفْيِهْم ََبيٌب شاااااااهاُب املوِ  يَقُدمُهم 
 

تَاْلِنماااامل قاااَ   ِه الغَ ُمسااااااااااااااْ َدا يف َوْجهاااِ  ضْد باااَ
 

 رضي هللا عنه ،وقال كعب بن مالك: 

عٌ  ْد َأاَتِن رَا اااااااااِ ر  قاااااااااَ ٌْ أِلماااااااااْ  َوياااااااااْ
 

ْت ِبُرُجوفِ   أْنِغضاااااااااااااااااَ  هاااد  ا َباااال فاااَ
عٌ   ُه النُُّجوُ  َخواضااااااااااااااِ اِ  لاااَ ُل اإِلماااَ  قَاتاااْ

 
وفِ   ٌة لااَُه ِبُكسااااااااااااااْ ًَِااَ ٍُ اَب ْم  والشااااااااااااااَّ

دْ   ي ِإْذ  َاَولَّوا ًااااااَ  مل وَ ََي هَلَْ  نَاْهسااااااااااااااِ
 

وفِ   تااااُ َوا ااااِ   وَكااااُ ْوَق عااااَ ِش فاااااَ عااااْ  اِبلااااناااااَّ
 

 
اُهمُ  ِْ َأخاااااااَ رِْي  َولَّوا َوََلَّوا يف الضااااااااااااااَّ

 
ُقوفُ   َساااااااااااااْ

رحِْيَُه امل  (2)َماَذا َأَجنَّ ضاااااااااااااَ
ة    الاااااااَ َ  َوَماااااااَ ْؤَُ ل  َأْو ساااااااااااااااُ ْن اَن اااااااِ  مااِ

 
ُِ َأْو َمْعُرْوفِ   َبَاَقْت َلُه يف النَّا  كسااااااااااااااَ

اَن جَيْرُبُ   هُ عَ كْم ِمْن َيِتْيم  كاااااااَ  ْظماااااااَ
 

اِع َيُطوفُ   ياااَ ة الضااااااااااااااَّ ى ِدَْنزِلاااَ  أَْمسااااااااااااااَ
ا  َدماااااااَ َك بَاعاااااااْ ُه ِبُرَماااااااِْ ا َعناااااااْ  فَارَّْجتَاهاااااااَ

 
َدهاااااااا حبُُتوفِ   َقَن بَاعاااااااْ ََْ  َوأَياْ ا  كاااااااَ

                                                            
 ( . 5/446حبيب بن مسلمة الفهري ، تاريخ الطَّبري )  (1)
 ( . 210التمهيد والبيان ، ص)  (2)
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َمُهمْ  اَْرَأُب ُظْل ُهْم َوي ُل اَ ْقَب اَ ََاَل ي ا   ماااااااَ
 

ياااْ ِ   هاااِ لاااْ ة الاااتااااَّ َرناااااااَّ ُت باااِ عاااااااْ َّتَّ مساااَِ  َاااَ
ى ُمِقْيمامل اِبْلََبِقْيِع وَ   ََبُحواأَ أَمسااااااااااااَ  صااااااااااااْ

 
وفِ   ُهااُ وا حبااِ ْد َأمجااَْعااُ نْيَ قاااااااَ ر ِقااِ هااَ تاااَ  ( 1)مااُ

اِمِهمْ   ِل إماااااااَ ُدُهْم ِبَقتاااااااْ اُر َمْوعاااااااِ  الناااااااَّ
 

ْهر  يف الَِبالَِ َعِهْي ِ   اَن صااااااااااااااِ  ُعْثماااااَ
ة  الااااَ ْ   ( 2)مَجََع احلَمااااَ ْلم  رَاِج َِ ِد   بَاعااااْ

 
ُرْوفُ   عاااااااْ نيٌَّ ماااااااَ َباااااااَ ِه ماااااااُ ياااااااْ رْيُ فاااااااِ  َواخلاااااااَْ

كَّ   هاااَ ُب َل  َاناْ اِلكاااامل   َاَْبِكيََيْ َكعاااْ  هاااَ
 

َِ َ ُطْوفُ   امل يف الَِباَل يااااا  ََ َت  َُماااااْ ا   ماااااَ
 

  وقال كعب أيضامل: 

هُ  َ  اَبباااااااَ لاااااَ اااااْ ِه مُثَّ أًَ َدياااااااْ كاااااَ َّ ياااااااَ  فاااااَ
 

ل  افاااااااِ غاااااااَ ٍَ باااااِ ياااااْ َن أنَّ هللا لاااااَ قاااااَ  َوأَيااااااْ
اِر ََل  َاْقتُاُلوُهمْ   ِل الااااااادَّ اَل أِلهاااااااْ  َوقاااااااَ

 
ل  ا اااِ لِ  امرىء  الَْ يُاقاااَ ا هللا َعْن كاااُ  َعهاااَ

بَّ َعَليْ  َفَكْي َ   َت هللا صاااااااااااااااااَ  ِهمُ رَأَيااااْ
 

اَء بَاْعَد التَّواصااااااُ    ِل ؟الَعَداَوَِ واْلَبَاْغضااااااَ
دَ   عاااااااْ َر باااَ باااَ َْ َت اخلااَْرْيَ َأ يااَْ  رَأَياااااااْ  هُ وَكااَ

 
لِ   اِ  ا ََوافااِ اَبَر الناَّعااَ َْ ُِ إ ا  (3)َعِن النااَّ

 
 وقال راعي اإلبل النَّمرييُّ يف ذلك: 

رْيِ إْذن   غاااَ لاااوَن باااِ ْدخاااُ ة ياااااااَ ياااااااَّ  َعشاااااااااااااااااِ
 

اابَ   ل  َأو  َوطااااااااَ وَكااااااااِ  تاااااااااَ ى مااااااااُ لااااااااَ  عااااااااَ
ْدق    ُر صاااااااااااااااااااااِ َِياااْ د  َوَو ُل حمااَُماااااااَّ ياااااااْ لااِ  خااَ

 
َاابَ   أى الاارتُّ ْن َوطاااااااِ رْيِ مااَ  ( 4)َورَابااُِع خااَ

 خر َعواان أن احلمد هلل ربِ  العاملنيُو  
                                                           

 ( . 211التمهيد والبيان ، ص)  (1)
 المصدر السَّابق نفسه . (2)
 ( . 7/205البداية والن ِّهاية )  (3)
ٍد )ص( بعد رسول هللا )ص( ، ثمَّ أبو بكر ، ثمَّ عمر ، ثمَّ عثمان . البداية والن ِّهاية  :أي (4) ة محمَّ خير من وطأى التُّراب في أمَّ
 (7/206 )  
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 الالصـة

كان رضااااااااااااي هللا عنه يف أَيَّ  ا اهلية من أفضاااااااااااال النَّاُ يف قومه ؛ فهو   - 1
، أشدَّ احلب ِ  ونهفكان قومه حيَبُّ  ،عذب الكلما  ،شديد احلياء ،ثري   ،عريُض ا اه
فلم يشاااااارب  ،وال يقرتف فاَشااااااةمل ق؛ُّ  ،، ال يسااااااجد يف ا اهلية لصاااااانم ق؛ُّ ويوقِ رونه

 اخلمر يف ا اهليَّة .

كاااان عثماااان قاااد انهز الرَّابعاااة والثالثني من عمره َني َعااااه أبو بكر   - 2
ي  إىل اإلسااااال  دِ  امل أجاب على بل كان سااااَباق ،أو  لعثمٌ  ،ف عنه  لكُّؤٌ وال يعر  ،الصااااِ 
ي   فكان بذلك من السَّابقني األولني . ،الهور َعِو الصِ دِ 

امل شديدامل  - 3 م ُعرا ا َبَّة و وثَّقت بينه وبينه ،فرح املسلمون ِبسال  عثمان فَر
 . ةرقيَّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(وأكرمه هللا  عاىل ابلزَّواج من بنت رسول هللا ،وأخوَِّ اإلميان

عوب ،وا ماعا  ،إنَّ ساااااااانَّة اَلبتالء ماضاااااااايٌة يف األفراَ - 4  ،األممو  ،والشااااااااُّ
حابة الكرا  ،والدُّول نَّة يف الصاااَّ  نوء به  وحتمَّلوا من الَبالء ما ،وقد مضااات هذه الساااُّ

ماءهم يف سَبيل هللا ،وبذلوا أمواهلم ،الرَّواسي الشَّا ا   هد ما شاء وبلغ هبم ا ،َو
 ،انفقد أوذي عثم ،وال يسااااااااالم أشاااااااااراف املسااااااااالمني من هذا اَلبتالء ،هللا أن يَبلغ

 وعذِ ب يف سَبيل هللا  عاىل على يدي عمِ ه احلكم بن أيب العاص .

 يهارقه وال ،َيث كان )ملسو هيلع هللا ىلص(منذ اليو  ال ذي أسااااااااااااالم فيه عثمان لز  النَّب   - 5
ًَناءه فوَل يغين ،أو يف مهمَّة  من املها ِ  ال يت يندب هلا ،إَل للهجِر ِبذنه  ،يها أٌَد 

َمة شااااااااااااأن اخللهاء الرَّاشاااااااااااادين مجيعامل  ٌة من   ،شااااااااااااأنه يف هذه املال ا هي خاصااااااااااااَّ كأمنَّ
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 رشَّحهم هلا ما رشحهم بعد ذلك للخالفة متعاقَبني . ،خواصِ هم

فلم  ،كان ذو النُّورين على صاااالة  وثيقة  ابلدَّعِو الكربى من ساااانتها األوىل  - 6
ةيَاُهْتُه من أخَبار النَُّبوَِّ  ال يَاُهْتُه شااااااايٌء بعدها و  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(والعامَّة يف َياِ النَّب   ،اخلاصاااااااَّ

يخني يه اليو  وال يَاُهْتُه بعَبارِ  أخرى شااايٌء ُمَّا نسااا ،من أخَبار اخلالفة يف َياِ الشاااَّ مِ 
 أبعمال التأسيٍ يف الدَّولة اإلسالميَّة .

بويُّ ال ذي  رَّبَّ عليه عثمان بن عهَّان  - 7 حابة و  ،كان املنه  الرتَّ كلُّ الصااااااااااااااَّ
 املنزَّل من عند ربِ  العاملني . ،الكرا  هو القران الكرمي

 ،صقل مواهَبهو  ،إنَّ الرَّافد القويَّ ال ذي أثَّر يف شخصية عثمان بن عهَّان - 8
لى يديه يف و تلمذه ع ،)ملسو هيلع هللا ىلص(وهذَّب نهسااه هو مصاااََبته لرسااول هللا ،وفجَّر طاقته
َ  الرَّسااااااااول أنَّ عثمان رضااااااااي :ذلك ،مدرسااااااااة النَُّبِو بعد  يف مكَّة )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا عنه َل

َمه يف املدينة بعد هجر ه رص على َو ،فقد نظَّم عثمان نهساااااااااه ،إساااااااااالمه كما َل
  على يدي والعلو  التلمذِ يف َلقا  مدرسااااااااااااة النَُّبوَِّ يف فروع شااااااااااااَّتَّ من املعارف

ََّبه ربُّه ،، وهاَيهامعلم الَبشريَّة  فأَسن أتَيَبه . ،وال ذي أ

ٍ  منه ال يكن - 9  ،عثمان بن عهَّان رضااي هللا عنه ُمَّن َّتلَّهوا عن بدر  لتقاع
فهو  ،كما يزعم أصااحاب األهواء ُمَّن طعن عليه بتغيَُّبه عن بدر    ،أو هروب  ينشااده

َه أهل بدر يف شاااااهَو بدر  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(ال يقصاااااد  الهة الرَّساااااول ألنَّ الهضااااال ال ذي َا
عنه خرج فيمن خرج مع رسااااااااااااول وعثمان رضااااااااااااي هللا  ،ومتابعُته ،طاعُة الرَّسااااااااااااول

 ،ل هللافكان يف أَجلِ  فر   لطاعته لرسااااااااااااااو  ،للقيا  على ابنته )ملسو هيلع هللا ىلص(فرََّه )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا
واألجر  ،لوالهضاااااا ،فشاااااااركهم يف الغنيمة ،وأجره ،وقد ضاااااارب له بسااااااهمه ،وَّتلُّهه
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 وانقياَه هلما . ،لطاعته هللا ورسوله

 :منها ،ر  ان بعدَِّ أمو يف احلديَبية ذكر ا بُّ الطَّربيُّ اختصاااااااااااااااص عثم - 10
حابةَ  اختصااااااااااصاااااااااه ِبقامة يد النَّبِ  الكرمية مقا  يد عثمان ملَّا  ؛ وعثمان ابيع الصاااااااااَّ

، ن املسلمنيَمْن دكَّة أسريامل م إىل )ملسو هيلع هللا ىلص(، واختصاصه بتَبليغ رسالة رسول هللاًا بٌ 
 سالة .ر وذكر شهاَِ النَّبِ  لعثمان دوافقته يف  رك الطَّواف ملَّا أرسله يف  لك ال

رح شهاعة عثمان بن عهَّان يف عَبد هللا بن أيب السَّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(قَبل رسول هللا - 11
 يف فتْ مكَّة .

أ ِ    َواجه من :من َياِ عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه اَلجتماعية يف املدينة - 12
د هللا بن ووفاِ عَب ،هللا بعد وفاِ رقيَّة بنت رسااااااااااااااول )ملسو هيلع هللا ىلص(كلثو  بنت رسااااااااااااااول هللا

 لثو  رضي هللا عنهما .، مث وفاِ أ ِ  كعثمان

أل   شاااراء بنر ُرومة بعشااارين :من مساااامهته اَلقتصااااَية يف بناء الدَّولة - 13
وساااعة املساااجد و  ،وجعلها عثمان رضاااي هللا عنه للغين والهقري وابن الساااَبيل ،َرهم
 وإنهاقه الكَبري على جيش العسِر . ،النََّبوي ِ 

َ يف نه ؛ منها ما ور وَر  أَاَيث كثرِي يف فضاال عثمان رضااي هللا ع - 14
ده ،فضله مع ًريه عن الهتنة  ()ملسو هيلع هللا ىلصوقد أخرب رسول هللا ،ومنها ما وَر يف فضله َو

 ال يت يُقتل فيها عثمان .

ورى ال ذين يؤخذ   - 15 حابة وأهل الشاااااااُّ كان عثمان رضاااااااي هللا عنه من الصاااااااَّ
ي  ؛ فهو اثن اثنني يف احلظِو ع دِ  د نرأيهم يف أمَّها  املساااااااااااااااا ل يف عهد الصاااااااااااااااِ 
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دِ ي  دا د ،الصاااااااِ  عمر وكان  ،وعثمان للر ِف  واألانِ ،فعمر ابن اخلطاب للحز  والشاااااااَّ
يقيَّة دِ  َير اخلالفة الصااااااااااااااِ  كا َبها و  ،موسااااااااااااااها األعظموان ،، وكان عثمان أمينها العا و

 األكرب .

فكانوا إذا أراَوا أن يسااااااألوا عمر عن  ،كان عثمان ذا مكانة عند عمر  - 16
ي  ،وبعَبد الرَمن بن عوف ،شاااااااااااااايء َرَموه بعثمان  - وكان عثمان يساااااااااااااامَّى الرََّ

ي  بلسااااااااااااان العرب هو ال ذي يكون بعد الرَّجل رَّجل والعرب  قول ذلك لل - والرََّ
  ٍ َد ر ي على عمااال شاااااااااااااايء ؛ ثلَّثوا وكاااانوا إذا ال يقااادر هاااذان  ،الااا ذي يرجوناااه بَاعاااْ

 .ابلعَبَّاُ

من األمر وقت عزله نهساااااااااه من أفضااااااااال أعمال عَبد الرَمن بن عوف  - 17
ورى مَّ فنهض يف ذلك أ ،والعقد ،، واختياره لألمَّة من أشاااااااااااااااااااااااااار به أهل احلل ِ الشاااااُّ

 هنو   على مجع األمَّة على عثمان .

ت يف التَّاريخ اإلساااااالميِ  يف  ،هناك أابطيل ضاااااالَّة - 18 َُساااااَّ وأكاذيب كثرِي 
ورى ة الشااااااُّ قاموا بتوساااااايع و  ،ونوقد  لقَّهها املسااااااتشاااااارق ،و ولية عثمان اخلالفة ،قصااااااَّ

ْحَدثني ،نشااااارها، وأتثَّر هبا الكثري من املؤر ِخني
ُ
 ،ميحِ صاااااوا الرِ واَي  وال ،واملهكرين امل

 فانتشر  بني املسلمني . ،ومتنها ،وحيقِ قوا يف سندها

 جاء  األَلَّة الكثرِي ال يت  شااااري و نَبِ ه إىل أَقِ يَّة عثمان رضااااي هللا عنه - 19
نَّة يف ذلكوَل نزاع  ،ابخلالفة كني ابلكتاب والساااُّ مجع أصاااحاب وقد أ ،عند املتمساااِ 
نَّة وا ماعة على  ،رسااول هللا وكذا من جاء بعدهم ُمَّن ساالك سااَبيلهم من أهل السااُّ

أنَّ عثمان بن عهان رضاااااااي هللا عنه أَ ُّ النَّاُ خبالفة النَُّبوَِّ بعد عمر بن اخلطَّاب 
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 رضي هللا عنهما.

وأعلن  ،رضااي هللا عنه ابخلالفة قا  يف النَّاُ خطيَبامل عندما بويع عثمان  - 20
ياسي ِ  نَّة :مَبينامل  ،عن هنجه السِ  كما أنَّه   ،رِي الشَّيخنيوس ،أنَّه سيتقيَّد ابلكتاب والسُّ

َبوه من واحلكمة إَل فيما اساااااتوج ،أشاااااار يف خطَبته إىل أنَّه سااااايساااااوُ النَّاُ ابحللم
نيااامثَّ َااذَّرهم من الرُّكون إىل الاا ،احلاادَو نااافٍ واَلفتتااان حبطااامهااا خوفااامل من التَّ  ،دُّ

 ُمَّا يهضي ابألمَّة إىل الهرقة واخلالف . ،والتَّحاسد بينهم ،والتََّباًض

  رضاي هللا وقد ا َّصا ،إنَّ شاخصاية ذي النُّورين  عترب شاخصاية قياَيَّةمل  - 21
نِ  ؛ من العلم  ،واحللم ،لتَّعليماو  ،والقدِر على التَّوجيه ،عنه بصااااااااااااااها  القا د الرَّابَّ

 ،واحلز  ،شَّجاعةوال ،والكر  ،والعهَّة ،واحلياء ،والتَّواضع ،والعهو ،واللِ ني ،والسَّماَة
رب و هقُّد  ،كروالشااا ،والزُّهد ،وا اساااَبة ،والَبكاء ،واخلوف ،والعَباَِ ،والعدل ،والصاااَّ

 واَلستهاَِ من أهل الكهاءا  . ،وحتديد اَلختصاصا  ،أَوال النَّاُ

وحماولة اَلقتداء هبم خطوٌِ  ،إنَّ معرفة صااااااااااااااها  اخللهاء الرَّاشااااااااااااااادين - 22
وا األمَّة حناااااااااااااااو  نيِ ني ال ذين يساااااااااااااااتطيعون أن يقَو صحيحٌة ملعرفة صها  القاَِ الرَّابَّ

 أهدافها املرسومة خبطوا   اثبتة  .

ي  ساياساة   طَب :قامت ساياساة عثمان املاليَّة على األساٍ العامَّة التَّالية - 23
حل ِ  أخذ ما على املساااااااالمني اب ،عد  إخالل ا َباية ابلر ِعاية ،اليَّة  عامَّة  إسااااااااالميَّة  م

ة لَبيت مال املساااااااااااااالمني ابحل  ِ  ،لَبيت مال املساااااااااااااالمني مَّ  ،وأخذ ما على أهل الذِ 
ال اخلراج ابألمااانااة ،وعااد  ظلمهم ،وإعطاااؤهم مااا هلم هاااَي و  ،والوفاااء ،وَّتلُّ  عمااَّ
 ة  يسهر عنها  كامل النِ عم لدى العامَّة .أيَّة احنرافا   ماليَّ 
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 ،َلِصاااااارف مر ََّبا  الو  :كانت النَّهقا  يف عهد عثمان  صاااااارف على  - 24
وسااااعة املسااااجد و ويل   ،وإعاَِ بناء املسااااجد النََّبوي ِ  ،وعلى احل  ِ  ،ومر ََّبا  ا ند

اَل من الشاااعيَبة إىل ج ،وإنشااااء أوَّل أساااطول  حبري    ،احلرا  هر  ،ِدَّ وحتويل الساااَّ َو
ريها من األمور . ،واإلنهاق على املؤذِ نني ،اَلابر  ًو

اء واخلوارج ِبساااااااارافه يف بيت  - 25 م عثمان رضااااااااي هللا عنه من قَبل الغًو اهتُّ
ا  َملٌة َعا يٌَّة ابطلٌة قاَها  ،وإعطا ه أكثره ألقاربه ،املال وقد سااااااااااااااااند هذا اَلهتِ 

َبنيُّون  ، كتب التاريخو سرَّبت يف ،ه إىل يومنا هذاو لقَّهها أعداء اإلسال  ضدَّ  ،السَّ
ا وهي ابطلااٌة ال  ثَباا ،و عاااماال معهااا املهكِ رون واملؤر ِخون على كوهنااا َقااا   ت ألهنااَّ

  تَلقٌة .

يعترب عهد ذي النُّورين امتداَامل للعهد الرَّاشااااااااااااااادي ال ذي  تجلَّى أمهِ يَّته  - 26
ا انب القضااااا يُّ و  ،د الرَّاشاااادي عامَّةمل فكان العه ،وقربه منه ،بصاااالته ابلعهد النََّبوي ِ 

ةمل  والتَّامَّة على  ،مع ا افظة الكاملة ،، امتداَامل للقضااااااااااء يف العهد النََّبوي ِ فيه خاصاااااااااَّ
 ومعناه . ،نصِ هو نهيذه ب ،و طَبيقه حبذافريه ،مجيع ما ثَبت يف العهد النََّبوي ِ 

ا   تَّسااااااااااام ابحلسااااااااااام، والعز   - 27 ثَّلت يف  ،و كانت خطَّة عثمان يف الهتَو
وإعاَِ سااااااااالطان اإلساااااااااال  إىل هذه  ،والرُّو  ،اَلي: إخضااااااااااع املتمر َِين من الهُر

ا  فيما وراء هذه الَبالَ لقطع املدَ عنهم ،الَبالَ وإقامة  ،واسااتمرار ا هاَ والهتَو
وَِّ  حبريَّة  وإنشاااااااااااااء ق ،قواعد اثبتة  يراب؛ فيها املساااااااااااالمون حلماية الَبالَ اإلسااااااااااااالميَّة

 ة  َلفتقار ا يش اإلسالمي إىل ذلك .عسكريَّ 

كانت معساااااااكرا  اإلساااااااال  ومسااااااااحله ) ثغوره ( يف عهد عثمان هي   - 28



607 
 

ا  ،والَبصااااِر ،الكوفة :فمعسااااكر العراق ،عواصاااام أقطاره الكربى يف  ومعسااااكر الشااااَّ
ا  كلُّه ملعاوية بن أيب ساااااهيان وكان  ،ومعساااااكر مصااااار ،َمشااااا  بعد أن خلص الشاااااَّ

لة ومواصااااا ،َولة اإلساااااال ت هذه املعساااااكرا   قو  حبماية وكان ،مركزه الهساااااطا 
ا   ، ونشر اإلسال  .الهتَو

ا  يف عهد عثم - 29 بن  األَن  :ان رضاااي هللا عنهمن أشاااهر قاَِ الهتَو
َبيب بن مسلمة . ،وعَبد الرَمن بن ربيعة ،، وسليمان ابن ربيعةقيٍ  َو

حيحة كانت معركة ذا  الصااااااااااااااواري من مظاهر  هوق العقيدِ الصااااااااااااااَّ   - 30
لَبة على اخلرِب العساااااكريَّة ان الرُّو  هم أهل فلقد ك ،والتهوُّق يف العدَ والُعدَ ،الصاااااُّ

ة ،الَبحر منااااذ القااااد  نمااااا كااااان بي ،وقااااد مرُّوا بتجااااارب طويلااااة  يف احلروب الَبحريااااَّ
 والقتال الَبحريِ  . ،املسلمون َديثي عهد  بركوب الَبحر

ا  عثمان بن عهَّان رضاااااا والهوا د يف ،والعرب ،من أهم الدُّروُ - 31 ي فتَو
 فنون احلرب تطوُّر يفال ،والتمكني ،حتقُّ  وعااااد هللا للمؤمنني ابلنَّصاااااااااااااار :هللا عنااااه

ياساااااااااة  احلرص على ،مجع املعلوما  عن األعداء ،، ركوب املسااااااااالمني الَبحروالساااااااااِ 
دِ الكلمة يف مواجهة العدوِ  .  َو

ة مجع القران يف عهد عثمان رضاااااااي هللا - 32 هم  عنه مدى فيظهر من قصاااااااَّ
حابة رضااااااااااااي هللا عنهم َلَي  النَّهي عن اَلختالف عن  َيث إنَّ هللا هنى ،الصااااااااااااَّ

ذَّر منهاَلختالف فلعم  فهمهم هلذه اَلَي  ار عد َذيهة رضااااااااااااااي هللا عنه  ،، َو
ل فورامل إىل املدينة النَبويَّة ،عندما مسع بواَر اَلختالف يف قراءِ القران وأخرب  ،فَر

 ،ألمرعثمان اويف مدَِّ قصااااااااااريِ  َساااااااااام  ،ودا مسع ،نه دا رأىعثمان رضااااااااااي هللا ع
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 .وأًل  ابب اخلالف

يد صاااه ِ  ،إنَّ األخذ ابألساااَباب حنو أتلي  قلوب املسااالمني - 33 هم من و َو
كيم شرع وحت ،قامة َولتهموإ ،وهذه اخلطِو مهمٌَّة يف إعزاَ املسلمني ،أعظم ا هاَ

م ثمان رضي ويتجلَّى يف أهبى صورِ  يف مجع ع ،ن، وهذا من فقه اخللهاء الرَّاشديرهبِ 
 هللا عنه لألمة على مصح   واَد  .

 : منن رضاااي هللا عنه كالًّ كانت أقاليم الدَّولة اإلساااالميَّة يف عهد عثما  - 34
ة ضاااااااااااااارم ،واليمن ،واليمامة ،والَبحرين ،، واملدينةمكَّ ا  ،و َو ، وأرمينية ،والشاااااااااااااااَّ
 والكوفة . ،، والَبصِرومصر

واَلطِ الع  ،ذ عثمان رضاااااااااي هللا عنه أسااااااااااليب متنوِ عةمل ملراقَبة عمَّالهاَّتَّ  - 35
 ،سااااااااااااؤال القاَمني من األمصااااااااااااار ،َضااااااااااااوره ملوساااااااااااام احل  ِ  :منها ،على أخَبارهم
ري ذلك من ًو ،اسااتقدا  الوَلِ وسااؤاهلم ،إرسااال املهتِ شااني إىل الوَلَي  ،والوَلَي 

 األساليب .

بذل  ،الطَّاعة يف ًري معصااية هللا :اشااديمن َقوق الوَلِ يف العهد الرَّ  - 36
وإعطاؤهم  ،اَرتامهم بعد عزهلم ،إيصال األخَبار الصَّحيحة إليهم ،النَّصيحة للوَلِ

 مر ََّباهتم.

ين :من واجَبا  الوَلِ يف العهد الرَّاشااادي - 37 نَّاُ أتمني ال ،إقامة أمور الدِ 
اُبااذل ا هااد يف أتمني  ،ا هاااَ يف سااااااااااااااَبياال هللا ،يف بالَهم َاق للنااَّ  عيني  ،األر
مَّة ،واملوظَّهني ،العمال النَّظر يف  ،مشاااااااااااااااوِر أهل الرَّأي يف وَليتهم ،رعاية أهل الذِ 
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 مراعاِ األَوال اَلجتماعيَّة لسكان الوَلية . ،َاجة الوَلية العمرانيَّة

ورية يف وأفعاله  شااكِ ل سااواب  َساات ،إنَّ عثمان خليهٌة راشااٌد يُقتدى به - 38
فإنَّ عثمان  ،مَّة فكما أنَّ عمر ساااااااااااانَّ ملن بعده التَّحرُّج عن  قريب األقربنيهذه األ

ا أنكر على وكلُّ م ،ساااااااااااااانَّ ملن بعده  قريب األقربني إذا كانوا يف كهاءهتم اإلَارية
 عثمان َل خيرج عن َا ِر املَباح .

إنَّ الوَلِ الااا ذين وَلهم عثماااان رضااااااااااااااي هللا عناااه من أقاااارباااه قاااد أثَبتوا  - 39
 وفتْ هللا على أياااديهم الكثري من ،واملقااادِر يف إَاِر شااااااااااااااؤون وَلَيهتم ،كهااااياااةال

ة يف ومنهم من  قلَّد مها  الوَلي ،وساااروا يف الرَّعية ساارِي العدل واإلَسااان ،الَبلدان
ي   رضي هللا عنهما . ،والهاروق ،عهد الصِ دِ 

حيْ ا ض من وقا ع التَّاريخ - 40 تَبَّع ساااااااااارِي يتو  ،إنَّ ال ذي يرجع إىل الصااااااااااَّ
ر وما كان  هاَهم من مجيل األث ،الر ِجال ال ذين اساااااااااااتعان هبم أمري املؤمنني عثمان

اء بل ما كان حلسااااااان إَارهتم من عظيم النَّتا   يف هن ،يف اتريخ الدَّعِو اإلساااااااالميَّة
والهخر   ،وساااااعاَهتا ؛ فإنَّه َل يساااااتطيع أن مينع نهساااااه من ا هر ابإلعجاب ،األمَّة

 عن يف َراسة ذلك الدَّور من أَوار التَّاريخ اإلسالميِ  .كلَّما أم

إنَّ عثمان رضي هللا عنه ال يسلم من كثري  من الَباَثني يف كتاابهتم ًري  - 41
ري ا قَّقاااة عن عهاااد عثماااان ،املنصااااااااااااااهاااة   فقاااد  ورَّ  الكثري منهم يف الرِ واَي ،ًو

عيهة واإلماميَّة ل طه َسااااااني مث ،يف َ ِ  عثمان وجا رمل  ،وبنوا أَكامامل ابطلةمل  ،الضااااااَّ
يم يف كتابه ،الهتنة الكربى :يف كتابه وحممَّد  ،اإلسااااااااالميَّة النُّظم :وراضااااااااي عَبد الرََّ

ياسااايَّة :الرَّي ٍِ يف كتابه : اإلساااال  كتابه  وعلي َساااني اخلربوطلي يف ،النَّظرَي  الساااِ 
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ي يف كتابه ،واخلالفة َو  :طب يف كتابهد قوساااااااااي ِ  ،امللك واخلالفة :وأيب األعلى املَو
ريهم ،العدالة اَلجتماعيَّة   لقد كان عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه حب  اخلليهة املظلو  ،ًو

 وال ينصهه املتأخِ رون . ،ال ذي افرتى عليه خصومه األوَّلون

اب ذر   إنَّ عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه ال ين  أ :إنَّ احلقيقة التَّارخييَّة  قول - 42
ا اسااااااااتأذ ،رضااااااااي هللا عنه ا ولكنَّ أعداء عثمان رضااااااااي هللا عنه كانو  ،فأذن له ،نهإمنَّ

 يشيعون عنه أبنَّه نهاه .

إنَّ أاب ذر   رضاااااااااااااي هللا عنه ال يتأثَّر َل من قريب  وَل من بعيد ابراء عَبد  - 43
ي ِ  نامل ُمَّا وقع من  حيضاااااااااار شاااااااااايوال ،وقد أقا  ابلرَّبذِ ََّتَّ  ويف ،هللا بن سااااااااااَبأ اليهَو

 .الهن

ٌِ من أساااَباب  - 44  ،الرَّخاء :منها ،فتنة مقتل عثمان رضاااي هللا عنه أموٌر عدَّ
ء طَبيعة التحوُّل اَلجتماعيِ  يف عهد عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه جمي ،وأثره يف اجملتمع
حابة من املدينة ،عثمان بعد عمر َبيَّة العصاااااااااا :رضااااااااااي هللا عنهما خروج كَبار الصااااااااااَّ

ة اااااا  ،ا ااااااهلياااااَّ احمني، ،عاملههو  اخلااااااطىء للور  ، وقُّ  الهتَو اتمر  طموح الطاااااَّ
والوساا ل  ،استخدا  األسااليب ،التَّدبري ا كم إلاثِر املاخذ ضدَّ عثمان ،احلاقدين

 َور عَبد هللا بن سَبأ يف الهتنة . ،املهيِ جة للنااُ

مثَّ  ،ا وقد مَّ نهي رجاهلا إىل الشااااَّ  ،كانت بداية اشااااتعال الهتنة ابلكوفة  - 45
ا إىل الكوفة بعد مثَّ رجعو  ،الرََّمن بن خالد بن الوليد اب زيِراستقرَّ أمرهم عند عَبد 

 مكا َبة يزيد بن قيٍ هلم ابجمليء للكوفة .
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ةمل على امل مع الهتنة قا مكانت ساااااياساااااة عثمان رضاااااي هللا عنه يف التَّع  - 46
ذ عدَِّ أساااااااااااااااليب ملواجهتها منها ،والعدل ،، والتَّأن ِ احللم ال  ان إرساااااااااااااا :وقد اَّتَّ
كتب إىل أهل األمصااااااااااااااار كتاابمل شااااااااااااااامالمل دثابة إعالن  عا    لكلِ    ،وحتقي    ، هتيش  

تجابة اَلسااا ،إقامة احلجَّة على املتمر َِين ،مشاااوِر عثمان لوَلِ األمصاااار ،املسااالمني
 لَبعض مطالَبهم .

إنَّ املتأمِ ل يف هدي عثمان رضااااااااااااااي هللا عنه يف  عامله مع الهتنة ال يت  - 47
واب؛ ال يت  عني املساااااااااالم ملواجه ميكنه ،وقعت يف عهده ته أن يسااااااااااتنَب؛ بعض الضااااااااااَّ

واب؛ ،للهن  ،واألانِ ،مواحلل ،واإلنصاااااااااااااف ،لزو  العدل ،التَّثَبُّت :ومن هذه الضااااااااااااَّ
مت واحلذلزو  ،ونَبذ ما يهر ِق بني املساااالمني ،احلرص على ما ينهع ر من كثِر   الصااااَّ

نينيالكال   .يف الهن ()ملسو هيلع هللا ىلصَيث رسول هللااَلسرتشاَ أبَا ،، استشاِر العلماء الرابَّ

حابة من  - 48 يظهر للَباَثني أنَّ هناك أسااااااااَباابمل َعت عثمان إىل منع الصااااااااَّ
مان رضاااي هللا وبيَّنها عث ،ال يت ساااارَّه هبا )ملسو هيلع هللا ىلص(العمل بوصااايَّة الرَّساااول :وهي ،القتال

ا عهٌد ُعِهد به إليه ،عنه يو  الدَّار أوَّل  كره أن يكون  ،وأنَّه صااااابٌر نهسااااه عليه ،وأهنَّ
غاِ َل ِعْلُمه أبنَّ الَب ،يف أمَّته بسااااااااهك َماء املساااااااالمني )ملسو هيلع هللا ىلص(من خل  رسااااااااول هللا

ِعْلُمُه أبنَّ هذه  ،وأَبَّ أن يقيهم بنهساااااااااااااه ،فكره أن يتوقَّى ابملؤمنني ،يريدون ًريه
ه اب نة على عند  َبشاااري  )ملسو هيلع هللا ىلص(وذلك فيما أخربه هبا رساااول هللا ،الهتنة فيها قتُله ه إَيَّ
العمل دشاوِر ابن ساال   ،معطيه يف فتنة ،وأنَّه سايقتل مصاطربامل ابحل  ِ  ،بلوى  صايَبه

 الك َّ ! الك َّ ! فإنَّه أبلغ لك يف احلجَّة . :إذ قال له ،رضي هللا عنه له

عن  ال  هصااااااْ الرِ واَي  ،إنَّ قا ل عثمان رضااااااي هللا عنه رجٌل مصااااااري   - 49
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 ،فهذا ابطلٌ  ،ر  بقتل عثمان دشااااااقصاااااه، وأمَّا ما يتعلَّ  بتهمة حممَّد بن أيب بكامسه
حيحة كما أنَّ متوهنا شاااذٌَِّ ملخالهتها للرِ واية الصااَّ   ،والرِ واَي  بذلك رواَيٌ  ضااعيهةٌ 

 أنَّ القا ل هو رجٌل مصري  . :ال يت  َبنيِ  

 ،إنَّ الصَّحابة مجيعامل رضي هللا عنهم أبرَيء من َ  عثمان رضي هللا عنه - 50
ت األخَبااار د  احلواَث ،وقااد صااااااااااااااحااَّ حااابااة من  ،وأكااَّ والتااَّاريخ على براءِ الصااااااااااااااَّ
ان ذلك ابلر ِ   ،أو املشااااااااااااركة يف الهتنة ضااااااااااادَّه ،التَّحريض على عثمان واَي  كما أوَر

 الصَّحيحة .

وَل  ،وال  نطاال عليااه املؤامِر ،إن عثمااان رضااااااااااااااي هللا عنااه كااان متيقِ ظااامل  - 51
 ،ويكشااااااااا   طَّطهم كامالمل  ،بل اساااااااااتطاع أن خيرتق صاااااااااهوف املتمر َِين ،أهدافها

واثر أن  ،وكره أن يكون أوَّل من يسالَّ الساي  يف املسالمني ،وواجه بشاجاعة  فا قة  
 واإليثار . ،وهذه قمَّة التَّضحية ،يهدي األمَّة بنهسه

 ،كانت فتنة مقتل عثمان سااااااااااااااَبَبامل يف َدوث كثري  من الهن األخرى  - 52
وظهر  ،فتغريَّ  قلوب النااااااُ ،يهااااااوألقااااات بظالهلاااااا على أَاااااداث الهن ال يت  ل

 ته .وشريع ،وبدأ اخل؛ُّ الَبيان لالحنراف عن اإلسال  يف عقيد ه ،الكذب

واَلعتاداء على اَلخرين بغري َ    من أسااااااااااااااَبااب اهلالك يف  ،إنَّ الظُّلم - 53
نياااا واَلخِر ا ظََلُموا َوجَ ﴿ :كماااا قاااال  عااااىل  ،الااادُّ اُهْم َلماااَّ َك اْلُقَرى َأْهَلْكناااَ ا عَ َو ِلاااْ ْلناااَ
ا وإنَّ املتتَبِ ع ألَوال أولنك اخلارجني على عثمان  [ 59 :]الكهف   ِلَمْهِلِكِهْم َمْوِعدمل

وأخزاهم ؛  ،ذهلَّمبل أ ،أنَّ هللا  عاىل ال يهملهم :رضااااااااااااااي هللا عنه املعتدين عليه جيد
 فلم ين  منهم أٌَد . ،وانتقم منهم
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 ،فذهلت عقوهلم ،كان وقع املصاااااااااااااايَبة على نهوُ املساااااااااااااالمني عظيمامل   - 54
 ،لى عثمانناء عوهلجت ألساااااااانتهم ابلثَّ  ،وفاضاااااااات ماقيهم ابلدموع ،وجلَّلهم احلزن
َُّم عليه ان بن اثبت رضااااااااااااااي هللا عنه يرثي أمري املؤمننيوالرت ويكثر  ،، وقا  َسااااااااااااااَّ
وال هتملها  ،لتَّاريخا اَهظها لن ،ويهجو قا ليه بقصاااا د مَبكية  َزينة   ،التهجُّع ملقتله

 وَل أسوار القرون . ،، وال  هصلها عنَّا َواجز الزَّمناللَّيايل

ضمَّنتها فصول   ،وحتليل   ،و ر يب   ،وبعد فهذا ما يسَّره هللا يل من مجع   - 55
ا كان فيه وعصااره ( فم ،شااخصاايَّته ،هذا الكتاب ) عثمان بن عهَّان رضااي هللا عنه

، ن خطأوما كان فيه م ،د واملنَّةفله احلم ،فهو حمض فضاااااال هللا عليَّ  ،من صااااااواب  
س ،ورسولُه بريٌء منه ،وهللا ،وأ وب إليه ،فأستغهر هللا  عاىل ب أن ِ كنت َريصامل َو
ان بن والرباهني واألَلَّة ال يت  َبنيِ  َقيقة اخلليهة الرَّاشاااااااااااااااد عثم ،على بيان احلقا  
وأن  ،وأَعو هللا  عاىل أن ينهع هبذا الكتاب إخوان املساالمني ،عهَّان رضااي هللا عنه

إن  ،فإنَّ َعِو األخ ألخيه يف ظهر الغيب مسااااااااااتجابةٌ  ،يذكرن من يقرؤه يف َعا ه
 شاء هللا  عاىل .

 :وأختم هذا الكتاب بقول هللا  عاىل

ًِالًّ ِللَِّذي﴿ َََْعْل يف قُاُلوِبَنا  َبَاُقواَن اِبإِلميَاِن َوََل  َن َُمُنوا رَباََّنا َوإِلْخَوانَِنا الَِّذيَن سااااااااااااااَ
يٌم  َرؤُ ِإنََّك   [ . 10 :]الحشر  وٌف َرَِ

 :وبقول الشَّاعر 

دَّ اخلاَالااَال امل َفساااااااااااااااااااااُ َباااااااَ ياااْ ْد عااَ  ِإْن َاااااااَِ
 

ال  ِه َوعااَ ياااااااْ َب فااِ ياااااااْ ْن َل عااَ لَّ مااَ  جاااااااَ
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 :وبقول الشَّاعر 

ا ْل، َفمااااَ ِب الِعْلَم َوَل َ ْكسااااااااااااااااااَ  اْطلااااُ
 

ل  ِل اْلَكسااااااااااااااااااَ َد اخلَْرْيَ َعَلى َأهااااْ  أَبْاعااااَ
ِه يف الاااااااد ِ   قاااااااْ هااِ لااْ ْل لااِ هاااااااِ تااَ ااْ  ن َوَلياااَْ

 
َولْ   ال  َوَااااَ ُه داااااااَِ ناااااااْ ْل عااااَ غاااااااِ تااااَ  َ شاااااااااااااااااْ

نْ   ماااَ ُه فاااَ لاااااااْ ََصااااااااااااااااِ  وَ  َو ِر الاااناااَّ جاااُ  َواهاااْ
 

َذلْ   ا باااااااَ ِقْر ماااااااَ َْطُلوَب حَيْ
ْعِرِف امل  يَا

هُ   ْت أَْراَبباااااااُ َباااااااَ ْد َذهاااااااَ ْل قاااااااَ قاااااااُ  َل  ااااااااَ
 

لْ   اَر َعَلى الدَّْرِب َوصاااااااَ  ُكلُّ َمْن ساااااااَ
 خر َعواان أن احلمد هلل ربِ  العاملنيُو  

 لهقري إىل عهو رب ِهكتَبه ا

 ورضوانه ،ورَمته ،ومغهر ه

 علي حممَّد حممَّد الصَّاليب ِ 

 ها 1423ربيع الثان  8

18/6/2002   
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 (1)ناطق اّليت ذكرت يف البحثتعريف ببعض امل

جاء  ،عاصااااااامتها مدينة مهدان ،منطقٌة  قع جنوب حبر قزوين :طربساااااااتان -1
ال يت « انن  »يف اللُّغة الهارسيَّة الهأُ مع  ال يت  عين« طرب » امسها من مجع كلمة 

 النِ ساء . : عين

قع هاذه و  ،أر  الناَّار :ال يت  عين ،أ رواب ن :أصااااااااااااااال الكلماة :أذربيجاان -2
بيل » عاصمتها مدينة  ،املنطقة ًرب حبر قزوين  « .أَر

جاء   ،صقٌع كَبرٌي يقع شرق اسيا الصُّغرى جنوب الَبحر األسَو :أرمينيا -3
داية وهم قَبا ل هندية وأوروبية اعتنقوا النَّصااارانية يف ب ،تها من ساااكَّاهنا األرمن سااامي

يعة بعد ذلك حتوَّلوا إىل املذهب املنوفيسااااايت ) أصاااااحاب الطََّب ،القرن الرَّابع امليالَي
ال  ( يِ د املساااايْ عليه السااااَّ سااااالميَّ قاوموا الهتْ اإلكان سااااكَّاهنا قد   ،الواَدِ للسااااَّ

 حمافظني على ََينتهم النَّصرانية . ، وبقوالَبالَهم

« بلخ»عاصمتها  ،إقليم يقع جنوب ًرب بالَ ما وراء النَّهر :طخارستان -4
« قندَ»أهم مراكزها اليو  « أفغانسااااااااااااااتان» قع ًالَبية أراضاااااااااااااايها َالي امل ضاااااااااااااامن 

 «.خوست»و

متها عاص ، قع شرق اهلضَبة اإليرانيَّة ،مشرق الشَّمٍ :معناها :خراسان -5
 مرو.

اء ج« بست » عاصمتها  ،منطقة  قع جنوب إقليم خراسان :سجستان -6
                                                           

 اطق قام به الدكتور فرست مرعي الدهوكي جزاه هللا خيراً.التعريف بهذه المن (1)
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مج ،امسها من َسَكِن قو  فيها يدعون ابلسَّاكا ) اإلسكيثيني ( ة احلرفيَّة هلا ؛ أمَّا الرتَّ
 ،سيةالكالب يف اللُّغة الهار  : عين« سك » أر  الكالب على أساُ أنَّ  :فتعين

الي امل  دعى  ،واستان املنطقة  « .ان سيست» َو

ارَيوهي األراضي الواق :بالَ ما وراء النهر -7  (عة ما بني هنري جيحون ) امَو
ارَي ( الي امل  قع ضاااااامن ،ومن مدهنا خبارى ومسرقند وطشااااااقند ،وساااااايحون ) سااااااَر  َو

َبيكستان وطاجيكستان .  مجهورَي   ركمنستان وأو

 ،رتَيكوكان امسها ساااااااااابقامل إقليم اب ،إقليٌم يقع شااااااااارق حبر قزوين :جرجان - 8
َراَشت بدعو ه .  َيث بشَّر فيه 

َسااااااتان -9  ،إقليٌم يقع جنوب ًرب اهلضااااااَبة اإليرانيَّة حياََ العراق العريب :خو
اه رضااا ساايطر عليه ال ،أطل  عليها العرب اساام إقليم عربسااتان ،قصااَبتها األهواَ شااَّ
يخ خزعل الكعبَّ 1925هبلوي ساااااانة  وهي  ،  بعد أن اعتقل َاكمها العريبَّ الشااااااَّ

 شهورٌِ ابلنَّه؛ .م
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 املراجع واملصادر

اريخ -1 كتااب امل ،بريو  ،إبراهيم شااااااااااااااعو  ،أابطياال جيااب أن  حى من التااَّ
   . 1983ها   1403 ،5  ،اإلسالميُّ 

ة -2 ارخيياااااَّ َار  ،يلد العزيز نور و َ . عَبااااا ،أثر التَّشاااااااااااااايُّع على الرِ واَي  التاااااَّ
   . 1996ها   1417 الطََّبعة األوىل ،، املدينةاخلضريي

 َبع .حتت الطَّ  ،عَبد العزيز صغري َخان ،أَداث وأَاَيث الهتنة األوىل -3

لطانيَّة -4 يُّ  أبو احلساااان عليُّ بن حممَّد ،األَكا  السااااُّ َار  ،بن ََبيب املاوَر
 بدون اتريخ . ،، بريو الهكر

 واضْ الصَّمد . ،أَب صدر اإلسال  -5

 ،عروفَ . اني  م ،َبوَِّ وخالفة الرَّاشاااديناألَب يف اإلساااال  يف عهد النُّ  -6
   . 1990ها   1410الطََّبعة األوىل  ،َار النَّها ٍ

نَّة -7 رِي النََّبويَّة ،وفقهها ،األسااااُ يف الساااُّ ال  ،ساااعيد َوَّى ،والساااِ   ،َار الساااَّ
   . 1989ها   1409الطََّبعة األوىل 

سن بن عليِ  أيب احل ،ألثريلعز الدين بن ا ،أسد الغابة يف معرفة الصَّحابة - 8
اث العريب ِ  ،بن حممااااد ا زري ِ  ها   1417الطََّبعااااة األوىل  ،بريو  ،َار إَياااااء الرتُّ

1996 .   
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 ،لَبنان ،بريو  ،َار الرَّا د العريب ،رفي  العظم ،أشاااااهر مشااااااهري اإلساااااال  -9
   . 1983ها   1403الطََّبعة الساَسة 

 ،لُّو رمجه إىل العربيَّة خليل أَمد ج ،لويٍ ابرانَر ،أصاااااااااااااول اإلمساعيليَّة -10
   . 1947ها   1367بغداَ مكتَبة املثوَّ  ،جاسم حممد الرَّجب

يعة اإلماميَّة -11 الرِ ضااا  َار ،انصاار بن عَبد هللا الغهاري ،أصااول مذهب الشااِ 
َيع    . 1998ها   1418الطََّبعة الثَّالثة  ،للنَّشر والتَّو

َار عاال  ،صابر َسن حممَّد أبو سليمان ،رانأضواء الَبيان يف اتريخ الق -12
   . 2000ها   1421طََّبعة األوىل ال ،الكتب

 أعال  املسلمني خلالد الَبيطار . -13

َي رسااااااول هللا والثَّالثة اخللهاء -14 أليب الرَّبيع  ،اَلكتهاء دا  ضاااااامَّنه من مغا
َبعة األوىل الطَّ  ،بريو  لَبنان ،عاال الكتب ،سااليمان بن موسااى الكالعي األندلسااي ِ 

   . 1997ها   1417

 األموال أليب عَبيد . -15

. أَمد  َ ،أمري املؤمنني عليُّ بن أيب طالب  من امليالَ إىل اَلساااااتشاااااهاَ -16
 القاهِر . ،َار الهضيلة ،السَّيد يعقوب السيد يوس  الر ِفاعي

وىل الطََّبعة األ ،املكتب اإلسااااااااااالمي ِ  ،حممَو شاااااااااااكر ،األمني ذو النُّورين -17
   .1997ها   1418



620 
 

 :حتقي  ،أبو سعيد عَبد الكرمي بن حممد بن منصور التَّميمي ،األنساب -18
ها   1400 ،النَّاشااااار حممَّد أمني َم  ،بريو  ،عَبد الرََّمن بن حيىي املعلمي اليمان

1980 .   

المي املكتب اإلساااااااا ،َ . ًالب عَبد الكايف القرشاااااااايُّ  ،أوَّليَّا  الهاروق -19
   .1983ها   1403الطََّبعة األوىل  ،مكتَبة احلرمني الر َي  ،بريو 

اإلابنة يف أصااااااااااااااول الدِ َينة، أليب احلساااااااااااااان األشااااااااااااااعريِ ، طَبعة ا امعة  -20
  .1975اإلسالميَّة 

، َار ابن كثري، َمشاااااااااااااا ، بريو ، الطََّبعااة األوىل  -21 يوطيِ  اإل قااان للسااااااااااااااُّ
  .1987ها  1407

الطََّبعة  ،ريو ب ،َار املعرفة ،حممَّد اخلضري ،ءإ ا  الوفاء يف سرِي اخللها -22
  . 1996ها   1417األوىل 

دُّكتور ال ،و طوُّرها ،اإلَاِر العسااااااااااااكريَّة يف الدَّولة اإلسااااااااااااالميَّة نشااااااااااااأهتا -23
 معهد الَبحوث وإَياء ،جامعة أ ِ  القرى ،ساليمان بن صاا  بن ساليمان ال كمال

اث .  الرتُّ

لمان ،ليو  املعاَإرشاااَ العَباَ لالسااتعداَ  -24 مطابع  ،عَبد العزيز ا مَّد السااَّ
 ها . 1406الطََّبعة األوىل  ،الر َي  ،اخلالد

حابة -25 ب َار الكت ،أَمد بن علي بن َجر ،اإلصاااااااااااااااابة يف  ييز الصااااااااااااااَّ
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  . 1995ها   1415الطََّبعة األوىل  ،بريو  ،العلميَّة

ي -26 دِ  ي  بسااااااااااارِي أيب بكر الصاااااااااااِ  مَّد َ . علي حم ، اَلنشاااااااااااراح ورفع الضاااااااااااِ 
  . 2000ها   1421الطََّبعة األوىل  ،الشَّارقة ،مكتَبة الصَّحابة ،الصَّاليب

ليمانُّ  ،اَلجتهاَ يف الهقه اإلساااااالمي -27 َاِر األ ،عَبد الساااااال  الساااااُّ وقاف و
  . 1996ها   1417طَبعة  ،ابملغربوالشؤون اإلسالميَّة 

   بن عمر يف اتريخووقعة ا مل يف مروَي  سااااااي ،اسااااااتشااااااهاَ عثمان -28
 ،جدَِّ ،َار األندلٍ اخلضاااااااراء ،َ . خالد بن حممد الغيث ،الطَّربيِ  َراساااااااة نقديَّة

 ها . 1418الطََّبعة األوىل 

عَبد  مر يوس  بن عَبد هللا بنأليب ع ،اَلستيعاب يف معرفة األصحاب -29
  . 1992ها   1412الطََّبعة األوىل ،بريو  ،، َار ا يلالرب

 أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللَّخمي . ،اَلعتصا  -30

را  املساااااااتقيم  الهة أصاااااااحاب ا حيم -31 ين ابن لتقيِ  الد ِ  ،اقتضااااااااء الصاااااااِ 
ة طََّبعااااااة ال ،طَبع مطااااااابع العَبيكااااااان الر َي  ،َ . انصاااااااااااااار العقاااااال :حتقي  ، يميااااااَّ
 ها . 1404األوىل

ن عَبد عَبد الرََّم ،وأثرها يف َركة اخلوارج ،الَبحرين يف صااااااادر اإلساااااااال  -32
  . 1973َار احلرية بغداَ  ،الكرمي النَّجم

 ،ر الرََّينَا ،أبو الهاداء احلاافظ ابن كثري الادِ مشااااااااااااااقي ،الَباداياة والنِ هااياة -33
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  . 1988ها   1408الطََّبعة األوىل

 ،اجني دصرَار اخل ،أبو عثمان عمرو بن حبر ،للجاَظ ،الَبيان والتََّبيني -34
  . 1968ها   1388

َمن الرَّسااااول واخللهاء الرَّاشااااديناتريخ ال -35 َ . مجيل  ،دَّعِو اإلسااااالميَّة يف 
  . 1987ها   1407الطََّبعة األوىل  ،عَبد هللا املصري

 اتريخ ابن خلدون . -36

ها   1419الطََّبعاااة األوىل  ،الر َي  ،َار النَّهاااا ٍ ،اتريخ ابن خلااادون -37
1999.  

طََّبعااااااة بريو  ال ،َار الهكر ،ياتريخ األمم وامللوك أليب جعهر الطَّرب  -38
  . 1987ها   1407األوىل 

حممَّد بن أَمد بن عثمان  ،عهد اخللهاء الرَّاشاااااااااااااادين ،اتريخ اإلسااااااااااااااال  -39
  . 1987ها   1407الطََّبعة األوىل  ،َار الكتاب العريب ،الذَّهب

َار  ،َ . عَبد العزيز عَبد هللا احلميدي ،التاريخ اإلساااالمي مواق  وعرب -40
ها   1418الطََّبعة األوىل  ،جدَِّ ،َار األندلٍ اخلضاااااااااااااراء ،اإلساااااااااااااكندريَّة ،عِوالدَّ 

1998 .  

 ،لكربىاملكتَبة التِ جارية ا ،حممَّد اخلضاااااااري ،اتريخ التَّشاااااااريع اإلساااااااالمي ِ  -41
  . 1954ها   1373الطَبعة السَّاَسة  ،مطَبعة السَّعاَِ
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 اتريخ ا دل -42

 ،ولدرين ،نكلسااااااااان ،ة وصااااااااادر اإلساااااااااال اتريخ العرب األَيب يف ا اهليَّ  -43
  . 1969ها   1388مطَبعة املعارف  :بغداَ ، رمجة صهاء خلوصي

يلي ،اتريخ القضاااء يف اإلسااال  -44 َار  ،َار الهكر َمشاا  ،َ . حممد الزَُّ
  . 1995ها   1415الطََّبعة األوىل  ،الهكر املعاصر لَبنان

ما  خَبار اخلال   ل وفنون أ ،كتاب عيون املعارف  ،اتريخ القضاااااااااااااعي -45
 مطَبوعا  جامعة أ ِ  القرى . ،القاضي حممَّد بن سال  بن جعهر الشَّافعي ِ 

َيد عمر بن شاااااااااَبَّة النَّمرييُّ الَبصاااااااااريُّ  ،اتريخ املدينة -46 حممَو  :قي حت ،أبو 
 ها . 1393املدينة  ،نشر السَّيد ََبيب حممَو أَمد ،شلتو 

  ها 1400طَبعااااااة  ،عااااااة والنشااااااااااااااراتريخ اليعقويب، َار بريو  للطِ َبااااااا -47
1980.  

 ،َساااان سااااليمان حممَو ،اتريخ اليمن السااااياسااااي يف العصاااار اإلسااااالمي ِ  -48
  . 1969بغداَ  ،الطََّبعة األوىل

 ،َبرِي اللَّيثي  بن أيب هأبو عمر خليهة بن خيَّا ،اتريخ خليهة بن خيَّا  -49
سااااة الر ِ  ،الطََّبعة الثَّانية ،: أكر  ضااااياء العمريحتقي  ار ال ،سااااالةمؤسااااَّ بريو   ،قلمَو

 ها . 1397

سكينة  :حتقي  ، رمجة عثمان رضي هللا عنه ،ابن عساكر ،اتريخ َمش  -50
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  . 1984نشر اجملمع العلمي بدمش   ،الشِ هايب

اليب ، َبصااااري املؤمنني بهقه النَّصاااار والتَّمكني يف القران الكرمي -51  ،علي الصااااَّ
 ها . 1421الطََّبعة األوىل  ،َار الصَّحابة

ين أيب حممد عَبد هللا ب ،التََّبيني يف أنساب القرشيني -52 ن أَمد بن موف  الدِ 
َبعة الثَّانية الطَّ  ،عاال الكتب ،َقَّقه حممد اني  الدُّليمي ،حممد بن قدامة املقدساااااي

. 

حابة -53 ين حممَّد بن أَمد بن عثمان الذَّهب ،َريد أمساء الصاااااااااااَّ  ،مشٍ الدِ 
ين صااااااااحيْ صاااااااااحلة عَبد احل ين الكتب وأوَلَ ،كيم شاااااااارف الدِ  ه طَبعة شاااااااارف الدِ 

 ها . 1389 ،اهلند ،بومَباي

مذي ِ  -54  ،يحممَّد عَبد الرَمن املَباركهور  ،حتهة األَوذي بشاااااااااارح ساااااااااانن الرتِ 
 نشااااااااااار حممد عَبد ا سااااااااااان ،اَمطَبعة اَلعتم ، صاااااااااااحيْ عَبد الرََّمن حممَّد عثمان

 .الكتب

حابة يف الهتن -55 أتلي   ،ة من رواَي  الطَّربي وا دِ ثنيحتقي  مواق  الصااااااااَّ
ها   1415لطََّبعاااة األوىل ا ،الر َي  ،مكتَباااة الكوثر ،َار طيَباااة ،. حمماااد أحمزونَ

1994 .  

د بن أَمد بن عثمان الذَّهب ، ذكِر احلهَّاد -56 ين حممَّ  ،بريو  ،مشٍ الدِ 
اث .  َار إَياء الرتُّ
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بية القياَيَّة -57 الطََّبعة  ،رمصااااااااا ،املنصاااااااااوِر ،َار الوفاء ،منري الغضاااااااااَبان ،الرتَّ
  . 1998ها   1418األوىل 

َار  ،لقرطبا ،أليب عَبد هللا حممَّد بن أَمد األنصااااااري ، هساااااري القرطب -58
اث العريب   . 1965لَبنان  ،بريو  ،إَياء الرتُّ

حابة -59  ،عجميَمد بن بيلة بن مرهان ال ،التهوُّق والنَّجابة على هن  الصاااااااَّ
 الطََّبعة األوىل . ،الر َي  ،عَبيكانمكتَبة ال

 َلبن َجر . ، قريب التَّهذيب -60

هيد عثمان -61 د بن حيىي ب ،التَّمهيد والَبيان يف مقتل الشااااااااااااااَّ ن أيب بكر حممَّ
َايد ،املالقي األندلساااااااااااااي ة ،َقَّقه َ . حممَو يوسااااااااااااا   لطََّبعة ا ،َار الثقافة الدََّو

  . 1985ها   1405األوىل 

 ،جريواَلقتصاَيَّة يف الَبصِر يف القرن األول اهل ،اَلجتماعيَّة التَّنظيما  -62
  . 1969بريو   ،َار الطَّليعة ،الطََّبعة الثانية ،صا  العلي

اث العريب ،هتذيب ابن عساااااااااااااااكر -63 عة الثَّالثة الطََّب ،بريو  ،َار إَياء الرتُّ
  . 1987ها   1407

 بريو  . ،اَرَار ص ،أَمد بن علي بن َجر ،هتذيب التهذيب -64

 ،املنوَِّر املاادينااة ،مكتَبااة طيَبااة ،جااامع العلو  واحلكم َلبن رجااب احلنَبلي -65
  . 1990ها   1410الطََّبعة الثانية  ،بريو  ،مؤسَّسة الكتب الثَّقافية
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َي ،ا رح والتعاااديااال -66 مطَبعاااة  ،أبو حمماااد عَباااد الرََّمن بن أيب َاااام الرَّا
 ها . 1372اهلند  ،در اابَ الدَّكنجملٍ َا ِر املعارف العثمانيَّة حبي

عَبد  :حتقي  ،علي بن أَمد بن َز  األندلساااااي ،مجهِر أنسااااااب العرب -67
 ها . 1382 ،القاهِر ،السال  هارون

يِ د الو  ،جولة اترخييَّة يف عصااار اخللهاء الرَّاشااادين -68 َار  ،كيلَ . حممد الساااَّ
  . 1995ها   1416الطََّبعة اخلامسة  ،اجملتمع

ىل لطََّبعاة األو ا ،َمشاااااااااااااا  ،َار القلم ،إبراهيم العلي ،هاة بن اليماانَاذي -69
  . 1996ها   1417

ا  يف عهَو اخللهاء الرَّاشاااااااااادين -70 د حممَّد أَم ،َروب اإلسااااااااااال  يف الشااااااااااَّ
  . 1980ها   1400الطََّبعة األوىل ،ابمشيل

 ،ملنارَار ا ،أَمد سااااعيد بن ساااااال ،َروب الرََِّ وبناء الدَّولة اإلسااااالميَّة -71
  . 1994ها   1415

ساااااة احلديث ،مدَ . واضاااااْ الصاااااَّ  ،احلضااااااِر العربيَّة يف اإلساااااال  -72 ة املؤساااااَّ
 لَبنان . - ، طرابلٍللكتاب

 اإلسكندرية . ،َار اإلميان ،عثمان اخلميٍ ،َقَبة من التَّاريخ -73

ساااااااااة ا ريساااااااااي ،ساااااااااعيد القحطان ،احلكمة يف الدَّعِو إىل هللا -74  ،مؤساااااااااَّ
يَّة ،الر َي    . 1992ها   1412الطََّبعة األوىل ،السُّعَو
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أليب نعيم أَمااااد بن عَبااااد هللا  ،َليااااة األولياااااء وطَبقااااا  األصااااااااااااااهياااااء -75
 بريو  . ،َار الكتب العلميَّة ،األصههان

ريخ بدون ات ،  احلديثةمنشااااااااااااورا  مكتَبة الر َي ،اخلراج أليب يوساااااااااااا  -76
 .الطََّبع

َيَ أبو ال ،اخلراج وصاااااااااناعة الكتابة -77 هتوح قدامة بن جعهر بن قدامة بن 
اَ بغد ،َار الرَّشاااااااااااااايد ،َ . حممد َسااااااااااااااني الزَّبيدي :وحتقي  ،شاااااااااااااارح ،الَبغداَي
1981.  

 ،راهيم اليحىيحيىي بن إب ،اخلالفة الرَّاشدِ والدَّولة األمويَّة من فتْ الَباري -78
  . 1996ها   1417الطََّبعة األوىل  ،َار اهلجِر

اوي ،نظري والتَّطَبي اخلالفااة بني التَّ  -79  1403 ،ألوىلالطََّبعااة ا ،حممَو املَر
  . 1983ها  

لمي ،خالفة عثمان بن عهَّان - 80  ،المكتَبة ساااا ،َ . حممد بن صاااامل الساااُّ
 ها . 1419 ،الطََّبعة األوىل ،جامعة أ ِ  القرى ،العزيزيَّة

ورى ،اخلالفة - 81 ملسااتشااار ساااال ا ،والدميقراطيَّة ،واخللهاء الرَّاشاادون بني الشااُّ
  . 1997ها   1418الطََّبعة الثانية  ،مكتَبة املنار اإلسالميَّة ،الَبهنساوي

 ،َار الهرقان ، القضااااااااااَِ . أمني ،اخللهاء الرَّاشااااااااادون أعماٌل وأَداثٌ  - 82
ن   . 2000ها   1420، طَبعة الهرقان األوىل األَر
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هتاح عَبد الصاااالح  ،تشاااهاَاخللهاء الرَّاشااادون بني اَلساااتخالف واَلسااا - 83
ار الشاااااااااااااااميَّة ،َمشاااااااااااااا  ،، َار القلماخلالدي ها   1416لطََّبعة األوىل بريو  ا ،الدَّ
1995 .  

َيع والنَّشر اإلسالميَّة ،َسن أيُّوب ،اخللهاء الرَّاشدون - 84 الطََّبعة  ،َار التَّو
  . 1997ها   1418األوىل 

 ،نانلَب ،بريو  ،َار القلم ،عَبد الوهاب النَّجار ،اخللهاء الرَّاشااااااااااااااادون - 85
  . 1986ها   1406الطََّبعة األوىل 

َ .  ،عَبد الرََّمن عَبد الكرمي العان ،اخلليهة الهاروق عمر بن اخلطاب - 86
ًَني   . 1989بغداَ طَبعة  ،َار الشؤون الثقافية العامَّة ،َسن فاضل 

َن . ،اخلوارج والشِ يعة - 87  يوليوُ فلهاو

ل  منها ،والَبدعَراساااا  يف األهواء والهرق  - 88 ر َ . انصااا ،وموق  الساااَّ
  . 1997ها   1418الطََّبعة األوىل  ،مركز َار إشَبيليا ،بن عَبد الكرمي العقل

جاع ،َراساااااا  يف عهد النَُّبِو واخلالفة الرَّاشااااادِ - 89  ،َ . عَبد الرَمن الشاااااُّ
 صنعاء . -  . َار الهكر املعاصر 1999ها   1419الطََّبعة األوىل 

املضاااروبة على الطِ راَ السااااساااان للخلهاء الرَّاشااادين يف املتح   الدَّراهم -90
اَ علي القزاَ  ، 1969مديرية اَلاثر العامَّة بغداَ  ،جملَّة املساااااااكوكا  ،العراقي َو

. 
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 1421الطََّبعة األوىل  ،َار الَبشااري ،َماء على قميص عثمان بن عهَّان -91
  . 2001ها  

ة النََّبويَّة -92 َو ىل الطََّبعة األو  ،َمشاااااااااااااا  ،مَار القل ،ق َماََِ . فارو  ،الدَّ
  . 2000ها  1420

ياسااااااااي يف عهد النَّب   -93  :أتلي  ،واخللهاء الرَّاشاااااااادين )ملسو هيلع هللا ىلص(َور املرأِ السااااااااِ 
َيَِ   . 2001ها   1421الطََّبعة األوىل  ،َار السال  دصر ،أمساء حممَّد أَمد 

َ .  ،ورَ  املهرتَي  َراسااااااااااااااة الشااااااااااااااَبها  ،الدَّولة األمويَّة املهرتى عليها -94
  . 2001َار القاهِر للكتاب  ،َمدي شاهني

ها   1406الطََّبعة الثانية  ،َار الهكر ،يوساااااااااااااا  العش ،الدَّولة األمويَّة -95
1985.  

َار  ،َ . َمدي شااااهني ،الدَّولة اإلساااالميَّة يف عصااار اخللهاء الرَّاشااادين -96
 القاهِر .

ياَِ -97 الطََّبعة  ،مكتَبة وهَبة دصااااااااااااار ،د الكرميَ .فتحي عَب ،الدَّولة والساااااااااااااِ 
  . 1984ها   1404الثانية 

ين اخلالص -98 ي  َساااااان القنوجيُّ الَبخاريُّ  ،الدِ  حممد  : حتقي ،حممَّد صاااااادِ 
 لهرقان .مكتَبة ا ،َهري النَّجار

َ .  :ي حتق ،عَبد الرََّمن بن عَبد هللا بن احلارث ،َيوان أعشاااااااااى مهدان -99
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  . 1983ها   1403 ،َار العلو  ،َي الر ِ  ،َسن عيسى أبو َيسني

واري، شااااااااااااااوقي أبو خليااال، َار الهكر -100 الطََّبعاااة الرَّابعاااة  ،ذا  الصااااااااااااااَّ
  .1980ها  1400

 ،ميَّةَار الكتب العل ،حممَّد رشاااايد رضااااا ،ذو النُّورين عثمان بن عهَّان -101
 لَبنان . -   بريو 1982ها   1402الطََّبعة الثانية 

الطََّبعة  ،مكتَبة ابن  يميَّة ،حممد مال هللا ،مان بن عهَّانذو النُّورين عث -102
  . 1989ها   1410األوىل 

الوهاب  عَبد :حتقي  ،الرَُّ على الرَّافضااااااااة أليب َامد حممَّد املقدسااااااااي -103
 ها .1403الطََّبعة األوىل  ،بومَباي اهلند ،الدَّار السلهيَّة ،خليل الرََّمن

ين عَبااد هللا بن أَمااد بن قاادامااةموف  الاا ،الر ِقااَّة والَبكاااء -104  ،ر القلمَا ،دِ 
  . 2001ها   1422بريو  الطََّبعة الثانية  ،الدَّار الشَّاميَّة ،َمش 

رِي النََّبوية َلبن هشااااااااااا  -105 م أبو القاساااااااااا ،الرو  األن  يف شاااااااااارح السااااااااااِ 
 ها .1387طَبعة  ،َار الكتب احلديثة ،عَبد الرََّمن الوكيل :حتقي  ،السُّهيلي

هري اب  ،َي  النَّضااااااِر يف مناقب العشااااااِرالر ِ  -106 بِ  أليب جعهر أَمد الشااااااَّ
 القاهِر . ،املكتَبة القيِ مة ،الطَّربي ِ 

د بن أيب بكر ابن ،َاَ املعاااَ يف هاادي خري العَباااَ -107  أبو عَبااد هللا حممااَّ
 ها .1406 ،13  ،مؤسَّسة الر ِسالة بريو  ،شعيب األرانؤو  :حتقي  ،القيم
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ًَل :حتقي  ،ل ما  أَمد بن َنَبل الزُّهد -108 عيد بسااااااايون   ،ولحممد الساااااااَّ
  . 1988ها   1409بريو   ،َار الكتاب العريب

سااااااااة الرََّين ،حممَو شاااااااايت خطَّاب ،)ملسو هيلع هللا ىلص(سااااااااهراء النَّب   -109 ا ،مؤسااااااااَّ ر َو
  . 1996ها   1407الطََّبعة األوىل  ،األندلٍ اخلضراء  دَِّ

سااورية  ،حتقي  و علي  عزَّ  الدَّعاُ ،اإلما  أبو َاَو ،ساانن أيب َاَو -110
 ها .1391

َيااد القزويين، َار  ،ساااااااااااااانن ابن ماااجااه -111 د بن  احلااافظ أبو عَبااد هللا حممااَّ
 الهكر .

مذي ِ  -112 مذيُّ، َار الهكر  ،سااااااااانن الرتِ  أبو عيساااااااااى حممَّد بن عيساااااااااى الرتِ 
 ها.1398

 ،ار املعارفطَبع َ ،للحافظ أَمد بن احلسني الَبيهقي ِ  ،السُّنن الكربى -113
َيع مكتَبة املعارف  ،بريو  لَبنان  الر َي  . ،و

نَّة -114 الدار  ،مش َ ،َار القلم ،عَبد هللا ابعلوي احلضرميُّ  ،والَبدعة ،السُّ
  . 1992ها   1413طَبعة َار القلم األوىل  ،بريو  ،الشَّاميَّة

نَّة -115  ،ران  هَ . عطية الزَّ  :حتقي  ،أبو بكر أَمد بن حممد اخلالل ،الساااااااااااااُّ
 ها .1410 ،1  ،الر َي  ،َار الرَّاية

ياَِ العربيَّة -116 يعة ،السااااااِ  رمجة َساااااان فان فولن   ،واإلساااااارا يليَّا  ،والشااااااِ 
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 2  ،كتَبة النهضااااااااااااااة املصااااااااااااااريَّةم ،القاهِر ،وحممد َكي إبراهيم ،إبراهيم َساااااااااااااان
  . 1965ها  1385

رعيَّة يف إصااااااالح الرَّاعي والرَّع -117 ياسااااااة الشااااااَّ ي ،يَّةالسااااااِ  ن أَمد بن  قي الدِ 
  . 1969الطََّبعة الرَّابعة  ،َار املعرفة بريو  ، يميَّة

ياساااة املاليَّة لعثمان بن عهَّان -118 هلينة املصاااريَّة ا ،قطب إبراهيم حممَّد ،الساااِ 
  . 1986 ،العامَّة للكتاب

ين حممَّد بن أَمد بن عثمان الذَّهب ،سااااااااااااااري أعال  النَُّبالء -119  ،مشٍ الدِ 
 ها .1402مؤسسة الر ِسالة بريو   ،الطََّبعة الثانية

هداء َروُ وعرب -120 حيَبان ،سااااري الشااااُّ  ،عَبد احلميد بن عَبد الرََّمن السااااَّ
  . 1999ها   1419الطََّبعة األوىل  ،َار الوطن

رِي النَبويَّة يف ضوء القران والسُّنَّة -121  ،َار القلم ،َ . حممَّد أبو شهَبة ،السِ 
  . 1996ها   1417 3  ،َمش 

رِي النَبويَّة يف ضاااوء املصااااَر األصاااليَّة -122 َق هللا ،الساااِ   ،أَمد َ . مهدي ر
راسااااااااااا  اإلسااااااااااالميَّ  ها   1412 1  ،الر َي  ،ةمركز امللك فيصاااااااااال للَبحوث والدِ 

1999.  

رِي النََّبويااَّة َلبن هشااااااااااااااااا  -123 اث ،السااااااااااااااِ   ،انيااةالطََّبعااة الثاا ،َار إَياااء الرتُّ
  . 1997ها  1417
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رِي النََّبويَّة -124 ٌُ  ،السِ  َباعي ،وعربٌ  ،َرو  ،ب اإلسالميُّ املكت ،مصطهى السِ 
  . 1986ها   1406الطََّبعة التاسعة  ،لَبنان - بريو 

 ،صَّاليبَ . علي حممد ال ،عر  وقا ع وحتليل أَداث ،السِ رِي النَبويَّة -125
  . 2001طَبعة أوىل  ،الشَّارقة ،َار الصَّحابة

أبو الهالح عَبد احلي بن أَمد  ،الذَّهب يف أخَبار من ذهب شاااذرا  -126
 والنَّشر . ،لتِ جاري للطِ َباعةاملكتب ا ،بريو  ،بن حممَّد احلنَبلي

 طَبعة ،َار الهكر ،بريو  ،ل ما  النَّووي ِ  ،شااااااااااارح صاااااااااااحيْ مسااااااااااالم -127
  . 1981ها   1401

رف والتَّساااامي حبركة الهتْ اإلساااالمي -128 اليبد الَ . علي حممَّ  ،الشاااَّ  ،صاااَّ
  . 2001ها   1422الطََّبعة األوىل  ،الشَّارقة ،مكتَبة الصَّحابة

 نَبال  يسري اخلماش . ،شعراء اخللهاء -129

 ،مَّارَار ع ،َار الَبيارق ،أَمد اخلروف ،شهيد الدَّار عثمان بن عهَّان -130
  . 1997ها   1418الطََّبعة األوىل 

ين ابن  يميَّة . ،سولالصَّار  املسلول على شام الرَّ  -131  لتقي الدِ 

أبو العَباُ أَمد بن علي  ،صاااااااااااَبْ األعشاااااااااااى يف صاااااااااااناعة اإلنشااااااااااااء -132
َاِر الثَّقافة واإلرشاااااَ القومي ،القلقشااااندي ة مصااااوَِّر نسااااخ ،القاهِر بدون اتريخ ،و

 عن الطَبعة األمرييَّة .
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َار  ،أليب عَبااد هللا حممااد بن إمساااعياال الَبخاااري ِ  ،صااااااااااااااحيْ الَبخاااري ِ  -133
  . 1991ها   1411 ،الطََّبعة األوىل ،الهكر

ياِ ذي النُّورين -134 يِ دجمدي فتحي ا ،صحيْ التَّوثي  يف سرِي َو َار  ،لسَّ
  . 1996ها   1417الطََّبعة األوىل  ،الصَّحابة بطنطا

رِي النََّبويَّة -135 ها   1408 3  ،َار النَّها ٍ ،إبراهيم العلي ،صاااحيْ الساااِ 
1998 .  

بيااة العريب لاادول اخللي  ،النَّسااااااااااااااااا يِ  لأللَبااانصااااااااااااااحيْ  -136  ،مكتااب الرتَّ
  . 1988ها   1408الطََّبعة الثالثة  ،الر َي 

بية العريب لدول اخل ،لأللَبان ،صحيْ سنن ابن ماجه -137  ،لي مكتب الرتَّ
  . 1988ها   1408 3  ،الر َي 

مذي ِ  -138 بية كتَبة الم ،حممَّد انصااااااااار الدين األلَبان ،صاااااااااحيْ سااااااااانن الرتِ  رتَّ
 ها .1408 ،1  ،الر َي  ،العريب لدول اخللي 

اث ،حممد فؤاَ عَبد الَباقي :حتقي  ،صااااااااااااحيْ مساااااااااااالم -139  َار إَياء الرتُّ
  . 1972لَبنان الطََّبعة الثانية  - بريو  ،العريب ِ 

ي  -140 يقة بنت الصِ دِ    . 1943مصر  ،مطَبعة املعارف ،للعقاَ ،الصِ دِ 

َي صهة الصَّهِو -141  ريو  .ب ،َار املعرفة ،ل ما  أيب الهرج ابن ا و

 ،ر الر ِسالةَا ،َ . سيد بن َسني العهَّان ،صالح األمَّة يف علو اهلمَّة -142
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  . 1997ها   1417لطََّبعة األوىل ا

واع  ا رقة يف الرَِ  على أهل الَبدع والزَّندقة -143 ين أبو شاااااااااهاب ال،الصاااااااااَّ دِ 
 َار الكتب العلميَّة بريو  . ،يثميالعَباُ أَمد بن َجر اهل

الطََّبقا  الكربى، حممد سااعيد بن منيع اهلامشي، َار صاااَر، بريو ،  -144
 بدون اتريخ.

ياسااة، سااعيد األفغان، َار الهكر، بريو ، الطََّبعة الثانية  -145 عا شااة والسااِ 
  .1971ها  1391

ساااالمان  ،ال عَبد هللا بن سااااَبأ وأثره يف أَداث الهتنة يف صاااادر اإلساااا -146
ِ  ها .1412الطََّبعة الثالثة  ،الر َي  ،َار طيَبة ،بن َمد العَو

تار الشااايخ ،عَبد هللا بن مساااعَو -147 لطََّبعة ا ،َمشااا  ،َار القلم ،عَبد الساااَّ
  . 1990ها   1410الثانية 

ين الري ٍِ مطااابع  ،عَبااد امللااك بن مروان والاادَّولااة األمويااَّة -148 ضااااااااااااااياااء الاادِ 
  . 1969سنة  ،عة الثَّالثةالطََّب ،سجل العرب

الطََّبعة  ،يخعَبد السَّتار الش ،اخلليهة الشَّاكر الصَّابر ،عثمان بن عهَّان -149
  . 1991ها   1412 ،األوىل

ار السااااااااااا ،صااااااااااااَق عرجون ،عثمان بن عهَّان -150 يةالدَّ الثة الطََّبعة الثَّ  ،عَو
  . 1990ها  1410
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 حممَّد َسني هيكل . ،عثمان بن عهَّان -151

رون اب نَّة -152 سااااااااة املختار ،عو حممَّد صااااااااا   ،العشااااااااِر املَبشااااااااَّ  ،مؤسااااااااَّ
  . 1999ها   1419، الطََّبعة األوىل القاهِر

و  مكتَبة العل ،الدكتور أكر  ضاااااااياء العمري ،عصااااااار اخلالفة الرَّاشااااااادِ -153
  . 1994ها   1414الطََّبعة األوىل  ،واحلكم

 ،صاارَار املعارف د ،حلميد خبيتَ . عَبد ا ،عصاار اخللهاء الرَّاشاادين -154
  . 1965الطََّبعة الثانية 

يعة -155 تب مك ،  ( القاهِر ،َوايت  عريب ) ع ،رونلدساااان ،عقا د الشااااِ 
  . 1946ها   1365اخلاجني 

د بن عَبااد رباا ،العقااد الهريااد -156 َار  ،ه بن ََبياابأبو عمر أَمااد بن حممااَّ
 بريو  . ،الهكر

ل  -157 يخ  ،ضااامن الرَّساااا ل املنرييَّة ،ديثوأصاااحاب احل ،عقيدِ الساااَّ للشاااَّ
  . 1970 ،بريو  ،نشر حممد أمني َم  ،إمساعيل الصَّابون

حابة الكرا  -158 نَّة وا ماعة يف الصااااااَّ ر بن الدُّكتور انصاااااا ،عقيدِ أهل السااااااُّ
 الرَي  . ،مكتَبة الرُّشد ،علي عايض َسن الشَّيخ

بن ساااااااااال  َ . سااااااااليمان ،هري؛العقيدِ يف أهل الَبيت بني اإلفرا  والتَّ  -159
 2000هاااااااااااااا   1420الطََّبعة األوىل  ،مكتَبة اإلما  الَبخاري ،بن رجاء السُّحيمي
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.  

ريعة اإلسااااالميَّة -160 حممَّد   رمجة َ . ،جولد  سااااهري أجناُ ،العقيدِ والشااااَّ
 َار الكتب احلديثة . ،القاهِر ،يوس  موسى واخرين

 ،أسااااااااااامة أَمد ساااااااااالطان ،الهتنة رجل ا نة وميزان ،عمَّار بن َيساااااااااار -161
يَّة   . 1999ها   1420الطََّبعة األوىل  ،مكَّة املكرَّمة ،املكتَبة املكِ 

 عمدِ القاري شرح صحيْ الَبخاري . -162

 جامعة أ  ِ  ،َ . منري حممد الغضاااااااااَبان ،عمرو بن العاص األمري اجملاهد -163
 ها .1420الطََّبعة األوىل  ،القرى

ها  1408الطََّبعة األوىل  ،د اخلال  سيِ د أبو رابيةعمرو بن العاص، عَب -164
1988.  

 بريو  ،َار الكتاب العريب ِ  :النَّاشاااار ،حممَو العقَّاَ ،عمرو بن العاص -165
   . 1969الطَبعة الثَّانية  ،لَبنان -

حمبِ   :حتقي  ،القاضااااااااي أبو بكر بن العريب ،العواصاااااااام من القواصاااااااام -166
ين اخلطياب اةا ،َار الثَّقاافاة قطر ،سااااااااااااااعياد مَبيِ ضإعاداَ حمماد  ،الادِ  َو الطَبعاة  ،لادَّ

   .1989الثَّانية 

ن . ،عمَّان ،َار الهرقان ،ًزِو احلديَبية أليب فاُر -167  األَر

دِ ين األسااااااااتاذ حمبِ  ال :حتقي  ،فتْ الَباري بشاااااااارح صااااااااحيْ الَبخاري -168
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ناخلطيب  ها .1407الطََّبعة األوىل  ،القاهِر ،، َار الرَيَّ

راية من علم التَّهسااااااااااااااريفتْ  -169 حممد  ،القدير ا امع بني فين الرِ واية والدِ 
   . 1983ها   1403علي الشَّوكان، َار الهكر للطَباعة والنشر 

   . 1947َار املعارف دصر  ،طه َسني ،عثمان ،الهتنة الكربى -170

 . 1966َار املعارف دصر  ،طه َسني ،علي وبنوه ،الهتنة الكربى -171

طََّبعة ال ،انمكتَبة العَبيك ،َ . حممد عَبد هللا الغَبَّان ،فتنة مقتل عثمان -172
   . 1999ها   1419األوىل 

 أَمد عرموش . ،الهتنة -173

سااااااااااااااااة مؤ  ،حيىي الَبالذريأَمااد بن  ،أليب العَبااَّاُ ،فتوح الَبلاادان -174 سااااااااااااااَّ
   . 1987ها   1407 ،لَبنان ،، بريو املعارف

ن أبو القاسااااااام عَبد الرََّمن ب ،عَبد احلكمَلبن  ،فتوح مصااااااار وأخَبارها -175
نشر مكتَبة  ، 1920ها   1339نسخة عن طَبعة لندن  ،عَبد هللا بن عَبد احلكم

 بغداَ . ،املثوَّ 

ها  1419ر، الطََّبعة األوىل فرا د الكال  للخلهاء الكرا ، قاسااام عاشاااو  -176
1998 . 

ر َا ،حممَّد صاااااااا  الغرساااااااي ،فصااااااال اخلطاب يف مواق  األصاااااااحاب -177
   . 1996ها   1416الطََّبعة األوىل  ،مصر ،السَّال 
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د بن َز  الظااَّاهري،  -178 الهصاااااااااااااااال يف امللاال واألهواء والنِ حاال، أليب حممااَّ
 مكتَبة اخلاجني، مصر .

حابة -179 َار ابن  ،مَّد بن َنَبلأليب عَبد هللا أَمد بن حم ،فضاااااااااا ل الصاااااااااَّ
َي ِ  يةا و    . 1999 ها  1420الطَبعة الثَّانية  ،، السُّعَو

د الوكيلي ،فقاااه األولوَيَّ  -180  ،عااااملي للهكر اإلسااااااااااااااالمي ِ املعهاااد ال ،حمماااَّ
 الطََّبعة األوىل . ، 1997ها   1416، فريجينيا هريندن

الرََّاق أَمد  َ . عَبد ،و طوُّرها لتصَبْ عصَبة أمم شرقيَّة ،فقه اخلالفة -181
   . 2001ها   1422الطََّبعة األوىل  ،مؤسَّسة الرسالة ،السَّنهوري

 كامل الشَّري  .  ،الهكر اإلسالميِ  بني املثاليَّة والتَّطَبي  -182

 فيض القدير للمناوي . -183

ندلٍ َار األ ،حممَو شيت خطَّاب ،قاَِ الهتْ اإلسالميِ  يف أرمينية -184
   . 1998ها   1419الطََّبعة األوىل  ،َار ابن َز  ،اخلضراء

ند وأفغا -185  َار األندلٍ ،حممَو شااااااايت خطَّاب ،نساااااااتانقاَِ فتْ الساااااااِ 
   . 1998ها   1419الطََّبعة األوىل  ،َار ابن َز  ،اخلضراء

عاة الطََّب ،َار الهكر ،حممَو شاااااااااااااايات خطاَّاب ،قااَِ فتْ بالَ املغرب -186
   . 1984ها   1404السَّابعة 

 لَبنان . ،بريو  ،مؤسَّسة الر ِسالة ،للهريَو اابَي ،القاموُ ا ي؛ -187
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 - تهاااأَلَّ  ،َراساااااااااااااااة مؤلهاااهتااا ، طوُّرهااا - مههومهااا ،القواعااد الهقهيااَّة -188
دويُّ  ، طَبيقااااااهتاااااا ها   1406طََّبعاااااة األوىل ال ،َار القلم ،بريو  ،علي أَماااااد الناااااَّ
1986 .   

ِ على سااااااااااااالطة الدَّولة -189  ،شاااااااااااااريَار الَب ،عَبد هللا الكيالن ،القيَو الواَر
   . 1997ها   1418عة األوىل الطََّب ،مؤسسة الر ِسالة ،عمَّان

يَبان املعرو  ،الكامل يف التَّاريخ -190 ف أبو احلسااان علي بن أيب املكار  الشاااَّ
اث العريب ِ  ،علي شاااااااااااريي :حتقي  ،اببن األثري الطََّبعة األوىل  ،بريو  ،َار إَياء الرتُّ
   . 1989ها   1408

الَبايب  :اشاااارالنَّ  ،ن يزيدأليب العَبَّاُ حممَّد ب ،الكامل يف اللُّغة واَلَاب -191
 مؤسسة الر ِسالة . ،  1937ها   1356طَبعة  ،مصر ،احللب

كتَبة م ،أليب نعيم األصاااااااااااااَبهان ،والرَُّ على الرَّافضاااااااااااااة ،كتاب اإلمامة  -192
   . 2001ها   1422الطََّبعة الثَّالثة  ،املدينة املنوَِّر ،العلو  واحلكم

ياسااااااااااة ا -193 رعيَّةالكهاءِ اإلَاريَّة يف السااااااااااِ  َار  ،َ . عَبد هللا قاَري ،لشااااااااااَّ
   . 1986ها   1406جدَِّ  ،اجملتمع

عو  ،كي  نكتب التَّاريخ اإلسااالميَّ ؟ حممَّد قطب  -194  ،َيةَار الوطن السااُّ
 ها .1412الطََّبعة األوىل 

 َار صاَر بريو  . ،حممد بن مكر  بن منظور ،لسان العرب -195
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 مطَبعة ،َيدر اابَ الدَّكن ،َجرأَمد بن علي بن  ،لساااااااااااااااان امليزان -196
   . 1912ها   1331َا ِر املعارف العثمانية 

َ .  ،ليَبيا من الهتْ العريب ََّتَّ انتقال اخلالفة الهاطميَّة إىل مصاااااااااااااار -197
َيب ،منشاااااورا  جامعة قاريونٍ ،صاااااا  مصاااااطهى مهتاح املزيين َبعة الثَّالثة الطَّ  ،نغا

1994.   

 ،َار عاال الكتب ،سااعاَ إبراهيم صااا  ،يمَباَىء اَلقتصاااَ اإلسااالم -198
   . 1997ها   1417الطََّبعة األوىل  ،الر َي 

ني من ا اادِ ثني -199 د بن ََبااَّان بن أَمااد التَّميمي ،اجملرَو  ،أبو َااام حممااَّ
َايد :حتقي   َار الوعي . ،َلب ،إبراهيم حممَو 

 العدَ العاشر . ،جملة الَبحوث اإلسالميَّة -200

 . 21رقم  ،ة املؤر ِخ العريبجملَّ  -201

ين عَبااد احلميااد :حتقي  ،جممع األمثااال للمياادان -202 َار  ،حممااد حميي الاادِ 
   . 1955ها   1374 ،بريو  ،املعرفة

ين  ،ومنَبع الهوا اااد ،جممع الزَّوا اااد -203  ،ثميعلي بن أيب بكر اهلينور الااادِ 
طََّبعااة الثااَّالثااة بريو  ال ،َار الكتاااب العريب ،وابن َجر ،العراقي :احلااافظني بتحرير
 ها .1402

ة احلرَّان ،جمموعاااة الهتااااوى -204 ين أَماااد بن  يمياااَّ  ،الوفااااء َار ، قي الااادِ 
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   . 1997ها   1418الطََّبعة األوىل 

ياساااايَّة يف العهد النََّبوي ِ  -205 حممَّد  ،رَّاشاااادِواخلالفة ال ،جمموعة الواث   السااااِ 
   . 1985ها   1405 ،ة اخلامسةالطََّبع ،َار النَّها ٍ ،َميد هللا

ن حممَّد حممَّد َساااا ،والعصاااار الرَّاشاااادي ،فجر اإلسااااال  ،املدينة املنوَِّر -206
رَّاب ار الشاااااااااااميَّة ،َمشاااااااااا  ،َار القلم ،شااااااااااُ ها   1415الطََّبعة األوىل  ،بريو  ،الدَّ
1994.   

َار  ،حيىي إبراهيم اليحىي ،مروَيَّ  أيب  ن  يف اتريخ الطَّربي -207
 ها .1410الطََّبعة األوىل  ،الر َي  ،عاصمةال

 عاَل عَبد الغهور . ،مروَي  العهد املكِ ي -208

ندلٍ َار األ ،خالد الغيث ،مروَي  خالفة معاوية يف اتريخ الطَّربي -209
   . 2000ها   1420الطََّبعة األوىل  ،جدَِّ ،اخلضراء

حيحني -210 د  ،املسااااااااااااااتااادرك على الصااااااااااااااَّ  بن عَباااد هللاأليب عَباااد هللا حمماااَّ
ة ،النِ يسااااااااااااااااابوري ها   1411الطََّبعاااة األوىل  ،لَبناااان - بريو  ،َار الكتاااب العلمياااَّ

1990 .   

 لَبنان . ،بريو  ،املكتب اإلسالميُّ  ،مسند اإلما  أَمد -211

 املعارف َلبن قتيَبة . -212

مد منري حم ،وملٌك جماهدٌ  ،صااااااااااااااحايب  كَبريٌ  ،معاوية بن أيب سااااااااااااااهيان -213
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   . 1996ها   1417الطََّبعة الثالثة  ،القلم َمش  ، َارالغضَبان

ها   1397بريو   ،َار صااااااااااااااااااَر ،َيقو  احلموي ،معجم الَبلااادان -214
1977 .   

مكتَبة  ،أليب القاسم سليمان بن أَمد الطَّربان ِ  ،معجم الطَّربانِ  الكَبري -215
   . 1985ها   1406 ،الطَبعة الثَّانية ،العلو  واحلكم

حممَّد راضي بن  :ها حتقي 430لصَّحابة أليب نعيم املتو  سنة معرفة ا -216
الطََّبعااة  ، ومكتَبااة احلرمني يف الر َي ،مكتَبااة الاادَّار يف املاادينااة النََّبويااة ،َاااج عثمااان

 ها .1408األوىل 

 ،اء العمريأكر  ضااااي :حتقي  ،أليب يوساااا  الهسااااوي ،املعرفة والتَّاريخ -217
 ها .1394بغداَ  ،اإلرشاَ مطَبعة

َي -218 عاال  ،َ . مارساااااااااادن جونساااااااااان :حتقي  ،حممَّد عمر الواقدي ،املغا
   . 1984ها   1404الطََّبعة الثَّالثة  ،الكتب بريو 

د عَبااد هللا بن أَمااد بن قاادامااة ،املغين -219 ين أبو حممااَّ  :حتقي  ،موف  الاادِ 
انيااااة الطَبعااااة الثااااَّ  ،َار هجر القاااااهِر ،َ . عَبااااد الهتاااااح احللو ،عَبااااد هللا الرتُّكيَ.

 ها .1412

 .نَّة ا مَّديَّةمطَبعة السُّ  ،القاهِر ،والضَّعي  ،املنار املني  يف الصَّحيْ -220

افعيِ  للَبيهقي ِ  -221 اثمكتَبة َا ،أَمد صااااااااااقر :حتقي  ،مناقب الشااااااااااَّ  ،ر الرتُّ
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 ها .1391الطََّبعة األوىل  ،طَبع َار النَّصر

ليِ  بن رج عَبااااد الرََّمن بن عأليب اله ،املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم -222
َي  بريو  . ،َار الكتب العلميَّة ،حممَّد بن ا و

 سة قرطَبة .مؤسَّ  ،حممَّد رشاَ ساال :حتقي  ،منهاج السُّنَّة َلبن  يميَّة -223

روق ،منه  الرتبية اإلساااااالميَّة  مَّد قطب -224 خلامساااااة الطََّبعة ا ،َار الشاااااُّ
   . 1983ها   1403

يِ د  ،سول يف ًُر الرُّوح ا هاَيَّة يف نهوُ أصحابهمنه  الر  -225 َ . السَّ
د نوح ها   1411الطََّبعااة األوىل  ،نشاااااااااااااار ااه جااامعااة اإلمااارا  العربيااَّة املتحاادِ ،حممااَّ
1990 .   

َوا د ابن ََبَّان -226 َبده  ع ،َسااااااااااااااني الدَّاران : حتقي ،مواَر الظمان إىل 
 ها .1411األوىل  الطََّبعة ،َمش  ،، َار الثقافة العربيةكوشك

 ،ياملعروف ابخلط؛ للمقريز  ،املواعظ واَلعتَبااار بااذكر اخلط؛ واَلاثر -227
ين أيب العَبَّاُ املقريزي .  أَمد ابن علي بن عَبد القاَر  قيِ  الدِ 

 ،مكتَبة النَّهضاااااة املصااااارية ،أَمد شااااالب ،موساااااوعة التَّاريخ اإلساااااالمي -228
   . 1996الطََّبعة الرَّابعة عشِر 

َاِر الشااااااااؤون اإلسااااااااالميَّة ،ملوسااااااااوعة احلديثية مسااااااااند اإلما  أَمدا -229  ،و
ية ،والدَّعِو ،واألوقاف    . 1999ها   1420 ،الطَبعة الثَّانية ،واإلرشاَ ابلسُّعَو
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ان -230 َار  ،الدُّكتور حممد روَّاُ قلعجي ،موسااااااااااااااوعة فقه عثمان بن عهَّ
   . 1983ها   1404النَّها ٍ طَبعة 

د بن ،ال يف نقااد الر ِجااالميزان اَلعتااد -231  ،أَمااد بن عثمااان الااذَّهب حممااَّ
ة ،: علي الَبجاااااااويحتقي  ىل الطََّبعااااااة األو  ،القاااااااهِر ،َار إَياااااااء الكتااااااب العربيااااااَّ

 ها.1382

ين أبو ا اساااااااااااااان  ،النُّجو  الزَّاهِر يف ملوك مصاااااااااااااار والقاهِر -232 مجال الدِ 
ي َاِر الثَّقافة واإلرشاَ  ،يوس  بن  غري بَر  ريخ .القاهِر بدون ات ،القومي ِ و

 ة .سوري ،َمش  ،َار ابن كثري ،أَمد خليل مجعة ،نساء أهل الَبيت -223

د الساااااااااااااااايٍ ،نشاااااااااااااااأِ الهقه اَلجتهاَي وأطواره -234 َهر  ،حممَّ مطَبعة األ
َهر املؤ ر الرَّابع . 1967ها   1387    جممع الَبحوث ابأل

َار  ،مَّد َسن أبو حيىيحم ،نظا  األراضي يف صدر الدَّولة اإلسالميَّة -235
   . 1988ها   1408الطََّبعة األوىل  ،عمَّان ،عمَّار

ن ،َار النَّهااا ٍ ،عااارف أبو عيااد ،نظااا  احلكم يف اإلسااااااااااااااال  -236  ،األَر
   . 1996ها   1416الطََّبعة األوىل 

ريعة والتَّاريخ اإلسااااااااااااااالم -237 َار  ،ظافر القامسي ،ي  نظا  احلكم يف الشااااااااااااااَّ
   . 1987ها   1407الطََّبعة الثالثة  ،، بريو النها ٍ

مد ،نظا  احلكم يف عهد اخللهاء الرَّاشاادين -238 سااة امل ،َمد حممَّد الصااَّ ؤسااَّ
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َيع  ها .1414الطََّبعة األوىل  ،بريو  ،ا ماعية للدراسا  والنشر والتَّو

ار َ ،الدكتور مصاااااااااااطهى َلمي ،نظا  اخلالفة يف الهكر اإلساااااااااااالمي ِ  -239
 دريَّة .الدَّعِو اإلسكن

 ،لَبنان ،و بري  ،َار العلم للماليني ،صَبحي الصَّا  ،النُّظم اإلسالميَّة -240
   . 1989الطَبعة السَّابعة 

اث العريب لم ،وقا ع ندِو أبو ظب ،النُّظم اإلسااااااااااااااالميَّة -241 دول كتب الرتُّ
   . 1987ها   1407، طَبعة اخللي 

ي ،هناية األرب يف فنون األَب -242 ن أَمد بن عَبد الوهاب شااااااااااااااهاب الدِ 
القاهِر  ،راهيمحممد أبو الهضااااااال إب :حتقي  ،اهلينة املصاااااااريَّة العامَّة للكتاب ،النُّويري
   . 1975ها   1395

مكتَبة الرُّشاااااااااااااااد  ،جزويل أَزمي ساااااااااااااااامعون ،اهلجِر يف القران الكرمي -243
   . 1996ها   1417، الطََّبعة األوىل الر َي 

عديوجوب التَّعاون بني ا -244 طَبعة  ،الر َي  ،َار املعارف ،ملسااالمني للساااَّ
 ها .1402

دِ اإلسالميَّة -245 َهِر . ،الَو  حممَّد أبو 

ن كان أيب العَباُ مشٍ الدِ يَلبن خل ،وأبناء الزَّمان ،وفيا  األعيان -246
 بريو  . ،َار صاَر ،إَسان عَباُ :، حتقي أَمد
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 َ . َسااااني :حتقي  ،أبو يوساااا  حممَّد يوساااا  الكندي ،وَلِ مصاااار -247
 بدون اتريخ . ،بريو  ،َار صاَر ،نصَّار

رطة يف اإلسااااااااااااااال  -248  ،َار عاال الكتب ،انَ . منر احلميد ،وَلية الشااااااااااااااُّ
   . 1994ها   1414 ،، الطَبعة الثَّانيةالر َي 

يز َ . عَبد العز  ،الوَلية على الَبلدان يف عصاااااااااااااار اخللهاء الرَّاشاااااااااااااادين -249
 ها .1409 ،عة األوىلالطََّب ،إبراهيم العمري

جاع ،اليمن يف صاااااااااادر اإلسااااااااااال  -250  ،َار الهكر ،َ . عَبد الرَمن الشااااااااااُّ
 َمش  .
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 61 ......................................... عثمان: فيها يُقتل ال يت الهتنة عن هللا رسول إخَبار اثنيامل:

ي  عهد يف النُّورين ذو : اخلامٍ املَبحث  66 ........................................ والهاروق الصدِ 
ي   66 ................................................................... أوَلمل: يف عهد الصِ دِ 
 69 .................................................................. اثنيامل: يف عهد الهاروق:

 74 .............. : استخالف ذي النُّورين، ومنهجه يف احلكم، وأهمُّ صفاته الشَّخصية الفصل الثَّاين
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 74 ....................................................... النُّورين ذي استخالف : األوَّل املَبحث
 74 ...................................................... أوَلمل: الهقه العمري يف اَلستخالف:

 82 ........................................ اثنيامل: وصية عمر رضي هللا عنه للخليهة ال ذي بعده:
 88 ......................................... اثلثامل: منه  عَبد الرَمن بن عوف يف إَاِر الشُّورى:

َُسَّت يف قصَّة الشُّورى:راب  93 .............................................. عامل: أابطيل إماميَّة 
 98 ...................................... خامسامل: أَقِ يَّة خالفة عثمان بن عهَّان رضي هللا عنه:

 103 .............................................. ساَسامل: انعقاَ اإلمجاع على خالفة عثمان:
 108 .................................... سابعامل: َكم  قدمي علي   على عثمان رضي هللا عنهما:

 110 ............................................. احلكم يف عهَّان بن عثمان منه  : الثان املَبحث
 111 ........................... ُكتب عثمان إىل عمَّاله، ووَل ه، وأمراء ا ند، وعامَّة النَّاُ:  أوَلمل:

 115 ............................................................ اثنيامل: املرجعيَّة العليا للدَّولة:
 117 ..................................................... اثلثامل: َ ُّ األمَّة يف حماكمة اخلليهة:

 118 ....................................................................... رابعامل: الشُّورى:
 120 .............................................................. خامسامل: العدل واملساواِ:

 121 ..................................................................... ساَسامل: احلر َيَّ :
 121 ................................................................... سابعامل: اَلَتساب:

 130 .............................................................. صها ه أهمُّ  : الثَّالث املَبحث
 130 .............................................. أوَلمل: العلم، والقدِر على التَّوجيه، والتعليم:

 136 .......................................................................... احللم: اثنيامل:
 137 ...................................................................... اثلثامل: السَّماَة:
 137 .......................................................................... رابعامل: اللني:

 138 ....................................................................... خامسامل: العهو:
 139 ..................................................................... ساَسامل: التَّواضع:

 140 ................................................................. سابعامل: احلياء، والعهَّة:
 141 .......................................................................... اثمنامل: كرمه:
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 142 ..................................................................... اتسعامل: شجاعته:
 144 ........................................................................ عاشرامل: احلز :

: الصرب:  145 ................................................................. احلاَية عشِر
: العدل:  147 .................................................................. الثَّانية عشِر
: عَباَ ه:  147 .................................................................. الثالثة عشِر

: خوفه من هللا، وبكاؤه، وحماسَبته لنهسه:  148 .................................... الرَّابعة عشِر
َهده:  :  149 ................................................................. اخلامسة عشِر

: الشُّكر:  151 .............................................................. السَّاَسة عشِر
:  هقُّد أَوال النَّاُ:  151 ..................................................... السَّابعة عشِر
: حتديد اَلختصاصا :  152 .................................................... الثامنة عشِر

: اَلستها  152 ............................................ َِ من أهل الكهاءا :التاسعة عشِر

 154 ...................... الفصل الثَّالث : املؤسسة املالية والقضائية يف عهد عثمان رضي هللا عنه

 154 ............................................................ املاليَّة املؤسَّسة : األول املَبحث
 154 ................................. أوَلمل: السِ ياسة املاليَّة ال يت أعلنها عثمان عندما  وىلَّ احلكم:

 164 ...................................... اثنيامل:  وجيهاٌ  عثمانيَّة  وضِ ْ للنَّاُ قواعد َكاهتم:
 169 ................................................................... اثلثامل: مخٍ الغنا م:

 174 ............................ رابعامل: اإليراَا  العامَّة من ا زية يف عهد عثمان رضي هللا عنه:
 179 ..............................خامسامل: اإليراَا  العامَّة من اخلراج والعشور يف عهد عثمان:

 180 ....................................... ساَسامل: سياسة عثمان بن عهَّان يف إقطاع األر :
 184 .................................................. سابعامل: سياسة عثمان يف َمى األر :

 185 .............................................. اثمنامل: أنواع النهقا  العامَّة يف عهد عثمان:
 190 .................... اتسعامل: استمرار نظا  األعطيا  يف عهد عثمان بن عهَّان رضي هللا عنه:

 191 ................................ عاشرامل:  دفُّ  األموال على احلياِ اَلجتماعيَّة، واَلقتصاَية:
: عثمان، وأقاربه، والعطاء من بيت املال:  193 .................................... احلاَية عشِر

 199 ................................. الهقهيَّة اَلجتهاَا  وبعض القضا يَّة املؤسَّسة : الثَّان املَبحث



651 
 

، والتَّعزير:  203 ........................................... أوَلمل: فيما يتعلَّ  ابلقصاص، واحلدَو
 214 ......................................................... اثنيامل: يف العَباَا  واملعامال :

 231 ............................. حات يف عهد عثمان بن عفَّان رضي هللا عنهالفصل الرَّابع: الفتو 

ا  األوَّل: املَبحث  233 .................................................. املشرق يف عثمان فتَو
ا  أهل الكوفة: أذربيجان   233 ........................................... ها: 24أوَلمل: فتَو

 234 ....................................... اثنيامل: مشاركة أهل الكوفة يف إََبا  حترُّكا  الرُّو :
 235 ........................................... ه: 30لثامل: ًزو سعيد بن العاص طربستان: اث

جَر ( إىل خراسان:  237 ....................................... رابعامل: هروب ملك الهُر ) يَز
جَر ( ملك الهُر   237 .......................................... ها: 31خامسامل: مقتل ) يَز

جَر ( بعد مقتله:  240 ..................................... ساَسامل:  عاط  النَّصارى مع ) يَز
ا  عَبد هللا بن عامر   240 ............................................... ها: 31سابعامل: فتَو

 242 ............................................ اثمنامل: ًزو الَباب وبَاَلْنَجر سنة اثنتني وثالثني:
 246 ........................... ها: 32اتسعامل: أوَّل اختالف وقع بني أهل الكوفة، وأهل الشا  

ا  ابن عامر  سنة اثنتني وثالثني:  246 ........................................... عاشرامل: فتَو
َجان، والطَّالقان، والهارَين: : القتال بني جيش األَن  وأهل طخارستان وا و  248 .. احلاَية عشِر

: صلْ األَن  مع أهل بلخ   250 ........................................ ها: 32الثانية عشِر
: ألجعلنَّ شكري هلل على ذلك أن أخرج حُمْرِ   251 .......... مامل معتمرامل من موقهي هذا:الثالثة عشِر

: هزمية ) قارِْن ( يف خراسان:  252 ............................................... الرَّابعة عشِر
: من قاَِ فتْ بالَ املشرق يف عهد عثمان: األَن  بن قيٍ:  254 ............... اخلامسة عشِر

ا  : الثَّان املَبحث  264 ........................................................ الشَّا  يف الهتَو
ا  َ  264 ................................................َبيب بن مسلمة الههري:أوَلمل: فتَو

 265 ..................................... اثنيامل: أوَّل من أجاَ الغزو الَبحريَّ: عثمان بن عهَّان:
 266 .................................................................... اثلثامل: ًزِو قربص:

 269 ...................................................... رابعامل: اَلستسال ، وطلب الصُّلْ:
 270 ............................. يٍ قا د األسطول اإلسالمي يف الشَّا :خامسامل: عَبد هللا بن ق
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 272 ..................................................... ساَسامل: القَبارصة ينقضون الصلْ:
 273 ........................................... سابعامل: ما أهون اخلل  على هللا إذا هم عصوه:
 275 ............................................ اثمنامل: عَباَِ بن الصَّامت يقسِ م ًنا م قربص:

ا  : ثَّالثال املَبحث  276 .................................................... املصريَّة ا َبهة فتَو
 276 ..................................................... أوَلمل: رَع املتمر َِين يف اإلسكندريَّة:

 280 ................................................................. اثنيامل: فتْ بالَ النُّوبة:
 281 .................................................................... اثلثامل: فتْ إفريقية:

 285 ............................................  يف فتْ إفريقية:رابعامل: بطولة عَبد هللا بن الزُّبري
 290 ......................................................... خامسامل: معركة ذا  الصَّواري:

ا  عثمان رضي هللا عنه:  299 ................... ساَسامل: أهمُّ الدُّروُ، والعرب، والهوا د يف فتَو
 315 ............................ واَد   مصح    على األمَّة مجعُ  عثمان مهاخر أعظم : الرَّابع املَبحث

 315 ........................................... أوَلمل: املراَل ال يت مرَّ  هبا كتابة القران الكرمي:
 323 .......................................... اثنيامل: استشاِر مجهور الصَّحابة يف مجع عثمان:

 325 .............................. اثلثامل: الهرق بني مجع الصِ دي ، ومجع عثمان رضي هللا عنهما:
 326 ........................ رابعامل: هل املصاَ  العثمانية مشتملٌة على مجيع األَرف السََّبعة ؟

 328 .................... خامسامل: عدَ املصاَ  ال يت أرسلها عثمان رضي هللا عنه إىل األمصار:
 329 .................................. ساَسامل: موق  عَبد هللا بن مسعَو من مصح  عثمان:

 332 ....................................... سابعامل: فَاْهُم الصحابة َلَي  النَّهي عن اَلختالف:

 336 ................................ الفصل الامس : مؤسَّسة الولة يف عهد عثمان رضي هللا عنه

 336 ................................الوَلِ مع وسياسته عثمان عهد يف الدَّولة أقاليم : األوَّل املَبحث
 336 .................................................................... أوَلمل: مكَّة املكرَّمة:
 337 ................................................................... اثنيامل: املدينة النََّبويَّة:

 338 ............................................................... اثلثامل: الَبحرين، واليمامة:
ضرمو :  339 ............................................................. رابعامل: اليمن، َو

 340 ..................................................................خامسامل: وَلية الشَّا :
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 342 ...................................................................... ساَسامل: أرمينية:
 343 ................................................................... سابعامل: وَلية مصر:
:  345 ................................................................... اثمنامل: وَلية الَبصِر
 349 .................................................................. اتسعامل: وَلية الكوفة:

قوقهم الوَلِ مع عثمان سياسة : الثَّان املَبحث  357 .................................. وواجَباهتم َو
 357 ......................................................... أوََّلمل: سياسة عثمان مع الوَلِ:

 359 .................. اثنيامل: أساليب عثمان رضي هللا عنه ملراقَبة عمَّاله، واَلطِ الع على أخَبارهم:
 363 ................................................................... اثلثامل: َقوق الوَلِ:
 366 ................................................................. رابعامل: واجَبا  الوَلِ:

 377 ........................................... عنه هللا رضي عثمان وَلِ َقيقة : الثَّالث ثاملَبح
 379 ............................................ أوَلمل: معاوية بن أيب سهيان بن َرب األمويُّ:

 385 ........................................................اثنيامل: عَبد هللا بن عامر بن كريز:
 390 ................................................................. اثلثامل: الوليد بن عقَبة:

 397 ............................................................... رابعامل: سعيد بن العاص:
 402 ................................................ خامسامل: عَبد هللا بن سعد بن أيب السَّرح:

 405 ...................................................... ساَسامل: مروان بن احلكم، ووالده:
 409 ......................... أَدامل من أقاربه على َساب املسلمني ؟ سابعامل: هل جامل عثمان

 413 ............. اعنهم هللا رضي عهَّان بن وعثمان الغهاري ذر    أيب بني العالقة َقيقة : الرَّابع املَبحث
 413 .................................................................... أوَلمل: جممل القصَّة:

 422 .................................... اثنيامل: بطالن أتثري ابن سَبأ على أيب ذر   رضي هللا عنه:
 425 .............................. اثلثامل: وفاِ أيب ذر   رضي هللا عنه وضمُّ عثمان عياله إىل عياله:

 427 ................................... الفصل السَّادس : أسباب فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه

 427 ................. أَداث من عليها  ر َّب وما عثمان مقتل فتنة وقا ع َراسة أمهيَّة : األوَّل املَبحث
 427 ....................................  ع فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنهأوَلمل: أمهِ يَّة َراسة وقا

 434 ................................................. ( بوقوعها:ملسو هيلع هللا ىلصاثنيامل: احلكمة من إخَباره)
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 441 ....................................... عنه هللا رضي عثمان مقتل فتنة أسَباب : الثَّان املَبحث
 446 ........................................................... أوَلمل: الرَّخاء وأثره يف اجملتمع:

 450 ............................ اثنيامل: طَبيعة التَّحوُّل اَلجتماعيِ  يف عهد عثمان رضي هللا عنه:
 462 ........................................... اثلثامل: جميء عثمان بعد عمر، رضي هللا عنهما:

 463 .................................................. رابعامل: خروج كَبار الصَّحابة من املدينة:
 464 ............................................................. خامسامل: العصَبية ا اهليَّة:
ا :  465 ............................................................. ساَسامل:  وقُّ  الهتَو

 466 .......................................................... سابعامل: املههو  اخلاطئ للورع:
 467 ................................................................ :اثمنامل: طموح الطَّاحمني
 468 ................................................................. اتسعامل: اتمر احلاقدين:

 469 .............................. عاشرامل: التَّدبري ا كم إلاثِر املاخذ ضدَّ عثمان رضي هللا عنه:
 471 ............................... احلاَي عشر: استخدا  األساليب والوسا ل املهيِ جة للنَّاُ:

 472 ............................................... الثان عشر: أثر السََّبنية يف أَداث الهتنة:

 483 ........................................ الفصل السَّابع : مقتل عثمان بن عفَّان رضي هللا عنه

 483 ............................................................. الهتنة اشتعال : األوَّل املَبحث
 484 .............................................. أوَلمل: أتذِ ي أصحاب األهواء من اإلصالح:

ي على رأُ العصابة:اثنيامل: عَبد هللا  485 .......................................  بن سَبأ اليهَو
 488 .................................... اثلثامل: أهل الهتنة يهسدون يف جملٍ سعيد بن العاص:

 490 ................................................... رابعامل: أهل الهتنة منهيُّون عند معاوية:
:  498 ................................. خامسامل: رجوع أهل الهتنة إىل الكوفة مث نهيهم إىل ا زيِر

 508 .............................. الهتنة مع التَّعامل يف عنه هللا رضي عثمان سياسة : الثَّان املَبحث
، وحتق :أوَلمل: رأي بعض الصَّحابة أبن يرسل عثمان  ان  هتيش   508 .......................... ي  

 510 .................. اثنيامل: كتب إىل أهل األمصار كتاابمل شامالمل دثابة إعالن عا    لكلِ  املسلمني:
 511 ..................................................... اثلثامل: مشوِر عثمان لوَلِ األمصار:
 516 ...................................................... رابعامل: إقامة احلجَّة على املتمر َِين:
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 520 .................................................... بة لَبعض مطالَبهم:خامسامل: اَلستجا
 521 .............................. ساَسامل: ضواب؛ التَّعامل مع الهن عند عثمان رضي هللا عنه:

 525 ................................................ للمدينة الهتنة أهل اَتالل : الثَّالث املَبحث
 525 ..................................................... أوَلمل: قدو  أهل الهتنة من األمصار:

 532 .............................. ورأي عثمان يف الصَّالِ خل  أ مَّة الهتنة:اثنيامل: بدء احلصار 
 533 .................................................. اثلثامل: املهاوضا  بني عثمان وحماصريه:

 539 .............................. رابعامل: َفاع الصَّحابة عن عثمان رضي هللا عنه ورفضه لذلك:
 546 .....................................خامسامل: موق  أمَّها  املؤمنني، وبعض الصَّحابيا :

 551 .................. : من َ َّ ابلنَّاُ ذلك العا  ؟ وهل طلب عثمان من الوَلِ ُنصر ه؟ساَسامل 
 559 .................................................. سابعامل: استشهاَ عثمان رضي هللا عنه:

فنه: َ ه، والصَّالِ عليه، َو  566 .................... اثمنامل: اتريخ قتله، وسنُّه عند استشهاَه، وجنا
 572 ...................عنه هللا رضي عثمان مقتل من عنهم هللا رضي الصَّحابة موق  : الرَّابع املَبحث

 574 .......................... أوَلمل: ثناء أهل الَبيت على عثمان رضي هللا عنه وبراءهتم من َمه:
 583 .............................................. اثنيامل: موق  عمَّار بن َيسر رضي هللا عنه:
 589 .............................................. اثلثامل: براءِ عمرو بن العاص من َ  عثمان:

 591 ..................................................... من أقوال الصَّحابة يف الهتنة: رابعامل:
 595 ......................................... خامسامل: أثر مقتل عثمان يف َدوث فن  أخرى:

: نيا، واَلخِر  596 ................ ساَسامل: الظُّلم واَلعتداء على اَلخرين من أسَباب اهلالك يف الدُّ
 597 ...................... سابعامل: أتثُّر املسلمني ملقتل عثمان رضي هللا عنه، وما قيل من أشعار:

 601 ................................................................................. الالصـة

 648 ........................................................................ فهرس املوضوعات

 656 ................................................................... صدرت للمؤلف: كتب
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 تب صدرت للمؤلف:ك

 السرِي النَبوية: عر  وقا ع وحتليل أَداث. - 1

 سرِي اخلليهة األول أبو بكر الصدي  رضي هللا عنه: شخصيته وعصره. - 2

 سرِي أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: شخصيته وعصره. - 3

 سرِي أمري املؤمنني عثمان بن عهان رضي هللا عنه: شخصيته وعصره. - 4

 سرِي أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: شخصيته وعصره. - 5

 سرِي أمري املؤمنني احلسن بن علي بن أيب طالب: شخصيته وعصره. - 6

 الدولة العثمانية: عوامل النهو  والسقو . - 7

 فقه النصر والتمكني يف القران الكرمي. - 8

 اتريخ احلركة السنوسية يف إفريقيا. - 9

دين يف الشمال اإلفريقي. - 10  اتريخ َوليت املرابطني واملَو

 عقيدِ املسلمني يف صها  رب العاملني. - 11

 الوسطية يف القران الكرمي. - 12

ََهار و داعيا  اَلهنيار. ،الدولة األموية - 13  عوامل اَل

 شخصيته وعصره. ،معاوية بن أيب سهيان - 14
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 مهكر ومؤرخ وفقيه   

َي بليَبيا عا    -   1963ها/  1383ولد يف مدينة بنغا
َِ العاملية )الليسانٍ( من كلية الدعِو وأصول الدين من جامعة  - انل َرجة اإلجا

  ، وابلرت يب األول.  1993املدينة املنوِر عا  
َصل على َرجة املاجستري من كلية أصول الدين يف جامعة أ  َرمان اإلسالمية عا   -

1996 .  
ته - ن انل َرجة الدكتوراه يف الدراسا  اإلسالمية أبطرَو الكرمي  فقه التمكني يف القُر

ان عا     . 1999من جامعة أ  َرمان اإلسالمية ابلسَو
ن الكرمي والهقه والتاريخ والهكر اإلسالمي.  -  اشتهر دؤلها ه واهتماما ه يف علو  القُر
َها:   -  َاَ  مؤلها  الدكتور الصاليب عن ستني مؤلهملا أبر

  السرِي النَبوية عر  وقا ع وحتليل أَداث 
  سري اخللهاء الراشدين 
 الدولة احلديثة املسلمة 
   الدولة العثمانية عوامل النهو  والسقو 
 ْ فا ْ القسطنطينية السلطان حممد الها 
 .ن الكرمي يف العقا د  وسطية القُر
 .صهحا  مشرقة من التاريخ اإلسالمي 
 اتريخ كهاح الشعب ا زا ري 
  العدالة واملصاحلة الوطنية 
 خر مؤلها ه "اإل  ابضية. مدرسة إسالمية بعيدِ عن اخلوارج".ُو

 


