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 انفصم االول
 :  . اخلهيفة أبى بكر انصديق 

 اسمو وألقابو :  -
ب عف تيـ بف مرة بف كبكعب بف سعد  فثماف بف عامر بف عمرك باهلل بف عىك عبد     

في مرة ، كينسب أبك  بف لؤم بف غالب بف تيـ القرشي ، يمتقي نسبو مع رسكؿ اهلل 
الكعبة ، فسماه  د، ككاف يسمى بالجاىمية عب (ُ)الى تيـ قريش فقيؿ : التيمي بكر 
 . (ِ)بػ)عبد اهلل( النبي 
، كأجمعت األمة  (ّ)يؽ ، قيؿ : لحسف كجيو أك لعتقو مف النارالعت كمف ألقابو     

كالـز الصدؽ ، السيما ما  عمى تسميتو بالصديؽ ألنو بادر الى تصديؽ الرسكؿ 
يـ فتح مكة ، أما  كأبكه عثماف لقبو أبك قحافة أسمـ ، (ْ)اشتير بو صبيحة يكـ االسراء

 . (ٓ)لخيرسممى بنت ضمر بف عمرك بف كعب كتكنى أـ ا فيي أمو
 
 مولده وحالو في الجاىمية : -

 لمخمر في الجاىمية؟ س: ما سبب عدـ شرب ابا بكر
كلد بمكة بعد عاـ الفيؿ بعاميف كاشير ، ككاف عالمان بأنساب العرب كأخبارىـ ، كقد     

 . (ٔ)نشأ بمكة كال يخرج منيا إال لمتجارة
ؿ الحميدة كلـ يشرب الخمر التي كمما اشتير بو أبا بكر في الجاىمية العفة كالخصا    

كانت متفشية في المجتمع الجاىمي ، كقيؿ ألبي بكر في مجمع مف أصاحب رسكؿ اهلل 
  ـى؟ ، قاؿ : كنت أصكف عرضي : ىؿ شربت الخمر؟ ، فقاؿ : أعكذ باهلل ، فقيؿ : كل

 . (ٕ)كأحفظ مركءتي

                                                 

؛ ابف  294، ص 1؛ ابف عبد البر ، االستيعاب ، ج 425-424، ص 3الطبري ، تاريخ الرسؿ والمموؾ ، ج (1)
 .  151، ص 2حجر ، االصابة ، ج

 .  294، ص 1ابف عبد البر ، االستيعاب ، ج (2)
 .  249، ص 1ابف ىشاـ ، السيرة النبوية ، ج( 3)
  .  424، ص 1العصامي ، سمط النجـو ، ج (4)
   .  41؛ السيوطي ، تاريخ الخمفاء ، ص 426، ص 5الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج (5)
 .  22، ص 3الطبري ، تاريخ الرسؿ والمموؾ ، ج (6)
 .  433، ص 1العصامي ، سمط النجـو ، ج (7)



كانت إليو االشناؽ كىي بزازان يتاجر بالثياب ، كلو رأس ماؿ كبير ، ك  با بكر عمؿ    
 . (ُ)الديات كالمغـر ، كىذه اشتير بيا قبؿ اسبلمو

  المو :اس -
 أوؿ مف أسمـ مف الرجاؿ أـ سبقو أحد؟ س: ىؿ ابا بكر 

 ؿ الكاتب رفيؽ العظـ في كتابو )اشير مشاىير االسبلـ( عف اسبلـ أبي بكر ك يق    
جر ، كال شرع لمنفكس قادر ، كىذا ارأ نشأ بيف األكثاف حيث ال ديف ز : " الميـ اف ام

كءة لجدير بأف يتمقى االسبلـ بمميء مكانو مف الفضيمة كاستمساكو بعرل العفة كالمر 
أنكؼ أىؿ الكبر  ادم العباد ، مبادران بإسبلمو رغـالفؤاد كيككف مف أكائؿ المؤمنيف بي

 . (ِ)كالعناد "
بلؽ الحميدة في المجتمع المكي مف أصحاب القيـ الرفيعة كاألخ فقد كاف أبي بكر     

قبؿ ظيكر االسبلـ ، فمـ يعمـ ألحد قد عاب أبا بكر بعيب ، الى جانب ذلؾ أنو قد 
سمو نبيان بادر الى تصديقو ر ، كىكذا كبمجرد ما ذكر لو أف اهلل أ صاحب النبي محمد 

 . (ّ)دكف تردد
ا محمد مف تركؾ أليتنا فقاؿ : أحقان ما تقكؿ قريش ي لقي النبي  كذكر أف أبا بكر    

: بمى إني كاهلل رسكؿ اهلل كنبيو  كتسفييؾ عقكلنا كتكفيرؾ آبائنا؟ ، فقاؿ رسكؿ اهلل 
فك اهلل انو حؽ كادعكؾ يا ابا بكر الى اهلل  بعثني ألبمغ رسالتو كأدعكؾ الى اهلل بالحؽ

فمـ يقر كلـ  لو كال تعبد غيره كالمكالة عمى طاعتو ، كقرأ عميو القرآف كحده ال شريؾ 
 . (ْ)كرجع أبك بكر كىك مؤمف ينكر،فاسمـ ككفر االصناـ كاقر بحؽ االسبلـ 

: أم الناس كاف أكؿ إسبلمان؟ ، فقاؿ : أبك بكر أكؿ مف أسمـ  كسيئؿ ابف عباس     
مف الرجاؿ ، كأكؿ مف أسمـ مف الصبياف عمي بف أبي طالب ، كخديجة أكؿ مف أسممت 

                                                 

؛ ابف االثير ،  276، ص 5يذيب التيذيب ، ج؛ ابف حجر ، ت 427، ص 5الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج (1)
 .  138، ص 2اسد الغابة ، ج

  .  12، ص 1رفيؽ العظـ ، اشير مشاىير االسالـ ، ج (2)
 .   473، ص 2ابف كثير ، البداية والنياية ، ج (3)
 .  27، ص 3؛ ابف كثير ، البداية والنياية ، ج 44، ص 1ابف اسحاؽ ، السيرة النبوية ، ج (4)



ف أبا بكر  ابف كذكر،  (ُ)مف النساء كثير : أف عمي بف أبي طالب أسمـ قبؿ أبا بكر كا 
 . (ِ)أكؿ مف أظير إسبلمو

عثماف بف  ىمف حينيا دكره في نشر الدعكة ، فذىب ال كأخذ أبكبكر الصديؽ     
د اهلل كالزبير بف العكاـ كسعد بف أبي كقاص فأسممكا ، ثـ جاء في يعفاف كطمحة بف عب

كأبك عبيدة بف الجراح كعبد الرحمف بف عكؼ كأبى سممى  الغد يدعك عثماف بف مضعكف
نو اعتؽ كفؾ رقاب عدد  بف عبد األسد كاألرقـ بف أبي األرقـ فأسممكا عمى يده  ، كا 

 مف العبيد منيـ ببلؿ بف رباح ، ككاف أكؿ خطيب دعا الى اهلل كرسكلو كالنبي 
  (ّ)جالس

  : صحبتو  -
مف حيف إسبلمو الى حيف كفاتو ، لـ يفارقو  النبي  صحب أبك بكر الصديؽ     

في الخركج فيو مف حج كغزك ، كشيد  في سفر كال في حضر ، إال فيما أذف لو 
ة في اهلل كرسكلو ، كىك كىاجر معو كترؾ عيالو كأكالده رغب المشاىد كميا مع النبي 

غَبرِ إِذْ ٌَقٌُلُ نِصَبحِجِوِ نَب تَحْزَنْ إِنَّ انهَّوَ مَعَنَبثَبوًَِ اثْنٍَْهِ إِذْ ىُمَب فًِ انْ: رفيقو في الغار ، قاؿ تعالى 
(ْ) 

نيف كقد فر الناس رسكؿ اهلل  ابا بكر كقد نصر،   (ٓ)في مكاضع عدة كثبت يـك أيحد كحي
. 

كعمى المسمميف في المسجد الحراـ  كثار مرة المشرككف عمى أبك بكر الصديؽ     
نو عتبة بف ربيعة فجعؿ يضربو عمى كجيو كبطنو حتى فضربكه ضربان شديدان ، إذ دنا م

ال يعرؼ كجيو مف أنفو كأصبحكا بنك تيـ قبيمة أبي بكر ال يشككف في مكتو ، كعندما 
؟ ، قالت أمو : سالـ صالح ، قاؿ  آفاؽ أبا بكر أكؿ ما نطؽ بو : ماذا فعؿ رسكؿ اهلل 

 عمي  أف ال أذكؽ طعامان كال : أيف ىك؟ ، قالت : في دار بني األرقـ ، قاؿ : فإف هلل
شرابان إال أكتي رسكؿ اهلل ، كخرج متكان عمى أمو كجارتيا حتى أذا دخبل عمى رسكؿ اهلل 

                                                 

  .  43؛ السيوطي ، تاريخ الخمفاء ، ص 294، ص 1ابف عبد البر ، االستيعاب ، ج (5)
 .  472، ص 2البداية والنياية ، ج( 6)
 .  474، ص 2ابف كثير ، البداية والنياية ، ج (1)

 .  44سورة التوبة اآلية : ( 2)
  .  55، ص 3غات ، ج؛ النووي ، تيذيب االسماء والم 146، ص 2الطبراني ، المعجـ الكبير ، ج (3)



  فأكب عميو رسكؿ اهلل  فقبمو كأكب عميو المسممكف ، كرؽ لو رسكؿ اهلل  رقة
 . (ُ)شديدة

 
 
 والتحاقو بالرفيؽ األعمى : مرض رسوؿ اهلل  -

  ؟ وكيؼ كانت ردود األفعاؿ؟  لمسمموف خبر وفاة النبي محمد س: كيؼ تمقى ا
 تظير كتتضح مف خبلؿ عباراتو كأفعاؿ أخذت طبلئع التكديع لحياة النبي العظيـ     

يعتكؼ إال  ال ، إذ اعتكؼ في رمضاف مف السنة العاشرة لميجرة عشريف يكمان بينما كاف
ال ألقاكـ  :لعمييف ، كقاؿ في حجة الكداع في ىذا العاـ مرت جبريؿ كتدارسو ،عشرة أياـ

 .  (ِ)بعد عامي ىذا
 الى أيحد فصمى عمى الشيداء ، كخرج ىػ خرج النبي ُُر سنة كفي أكائؿ صف    
كبشرىـ إنا بكـ ليمة الى البقيع فاستغفر ليـ كقاؿ : السبلـ عميكـ يا أىؿ المقابر  ذات

 . (ّ)الحقكف
، ككاف  (ْ)ىػُُشير صفر سنة  كاف في أكاخر كتشير الركايات الى أف مرضو     

إذ لـ يعد قادران عمى إمامة المسمميف في الصبلة فطمب مف أبي  قد ضعؼ عف الحركة 
مرضو ثبلثة عشر يكمان ، ابتدأ مف يكـ  ـؤ المسمميف في الصبلة ، ككافأف ي بكر 

ىػ ُُاالكؿ سنة  ربيع ُِاالربعاء في أكاخر شير صفر كانتيى بكفاتو يـك االثنيف في 
 . (ٓ)ـ عمى أشير الركاياتِّٔالمكافؽ لسنة 

شكؿ صدمة مفاجئة أذىمت جؿ الصحابة فمنيـ مف رفض األمر  إف كفاة الرسكؿ     
  خرس كلـ يتكمـ مف شدة اليكؿ ، إال أف ف كمنيـ  كلـ يستكعبو مثؿ عمر بف الخطاب 

اف يعبد محمدان فإف محمدان قد فقاؿ : مف ك في الناس كقؼ خطيبان  أبك بكر الصديؽ 
ًَمَب مُحَمَّدٌ إِنَّب رَسٌُلٌ قَدْ : مات ، كمف كاف يعبد اهلل فإف اهلل حيه ال يمكت ثـ تمى اآلية 

                                                 

  .  474، ص 2؛ ابف كثير ، البداية والنياية ، ج 324، ص 2الصالحي ، سبؿ اليدى والرشاد ، ج (4)
  .  442، ص 2؛ الطبري ، تاريخ الرسؿ والمموؾ ، ج 164، ص 8ابف سعد ، الطبقات الكبرى ، ج (1)
 .  393الرحيؽ المختـو ، ص ؛ المباركفوري ، 443، ص 4ابف كثير ، البداية والنياية ، ج( 2)
 .  246، ص 3؛ ابف سعد ، الطبقات الكبرى ، ج 642، ص 2ج ابف ىشاـ السيرة النبوية ، (3)
 224، ص 2؛ الطبري ، تاريخ الرسؿ والمموؾ ، ج 246، ص 2ابف سعد ، الطبقات الكبرى ، ج( 4)



 شٍَْئًب انهَّوَ ٌَضُرَّ فَهَه عَقِجٍَْوِ عَهَىٰ ٌَنقَهِتْ ًَمَه أَعْقَبثِكُمْ عَهَىٰ اوقَهَجْتُمْ قُتِمَ أًَْ مَّبتَ أَفَئِنخَهَتْ مِه قَجْهِوِ انرُّسُمُ 

رٌِهَانشَّبكِ انهَّوُ ًَسٍََجْزِي
(ُ)  . 

 فمما سمع الناس ىذه اآلية كأنما يسمعكىا ألكؿ مرة ، فأخذكا يرددكنيا حتى عمر     
قاؿ : كاهلل ما أف سمعت أبا بكر تبلىا فعقرت حتى كقعت عمى األرض ما تحممني 

 . (ِ)قد مات رجبلم كعرفت أف رسكؿ اهلل 
كالتحؽ بالرفيؽ األعمى بعدما بمغ رسالة ربو ، فنقؿ العرب مف  لقد تكفى رسكؿ اهلل     

الشرؾ الى ديف اهلل االسبلـ كجاىد بمسانو كسيفو كلـ يغادر قكمو كيرتحؿ إال كقد كضع 
ف ر بيف أيدييـ  نما تسعى ليداية بني البشر كافة ، كا  سالة سامية ال تقتصر عمى العرب كا 

، مة رة كانكا عمى مستكل الظركؼ كالمرحقد ىيأ ليذا النبي الكريـ ثمة خي اهلل عز كجؿ
المياجريف كاالنصار ، ككانت نياية حياة الرسكؿ  فياجركا لنصرتو كنصركه ليجرتو فنعـ

  ما بدأه نبييـ  إلكماؿبداية عصر جديد عمى يد صحابتو . 
 
 الخالفة :  -
قريرىا بيف الناس عمى كجو تالشرائع السماكية ك  تبميغمف المعمـك أف كظيفة الرسؿ ىي    

اىيو لتحقيؽ العبادة هلل ك يد اهلل سبحانو كتعالى كلزـك أكامره كنحيجمع الييا شمميـ عمى تك 
، كبعد ىذا ال يبقى مف كظيفة الرسكؿ لمف يخمفو في قكمو إال الحفاظ كالعدالة بيف الناس 

  كسنة نبيو . زؿ اهللنكحماية ىذه الشرائع كالحكـ بينيـ بما أ
ى كر االدارة كالسياسة عممكعمى ذلؾ يمكف اعتبار أف الخبلفة رئاسة دنيكية لترتيب أ    

، كىك ما تحقؽ في عيد الخمفاء الراشديف ، فكاف مف مقاصد  كفؽ إطار الديف كالشريعة
اجتماعيـ عمى كممة التكحيد  المسمميف مف المياجريف كاالنصار بعد كفاة النبي 

خميفة يجمع األمة عمى كتاب اهلل كسنة نبيو ، كاألخذ بالقكة عمى أيدم ذكم  كتنصيب
العبث بالنظاـ كمحاربة االسبلـ إال أنيـ اختمفكا فيمف يكلكنو ىذا األمر اختبلفان ليس عمى 
أساس المصالح الخاصة بقدر ما ىك الحفاظ عمى المكاسب االسبلمية ، فكاف اختيار أبك 

  (ّ)رحمةليذه الم بكر الصديؽ 
                                                 

 .  144سورة آؿ عمراف اآلية : ( 5)

 .  242، ص 1؛ البخاري ، التاريخ الكبير ، ج 656، ص 2ج ابف ىشاـ ، السيرة النبوية ،( 1)

  .  18-17، ص 1رفيؽ العظـ ، أشير مشاىير االسالـ ، ج (2)



عالف أبو بكر الصديؽ  -  : لممسمميف خميفة اجتماع السقيفة وا 
 س: كيؼ ناقش مؤتمر السقيفة مسألة اختيار الخميقة؟

عة في أطراؼ المسجد النبكم مف ناحية سقيفة بني ساعدة : كىي ظمة غير كاس     
فييا األنصار تعكد لبني ساعدة مف أحياء الخزرج كانكا يجمسكف تحتيا ، اجتمع  الشماؿ ،

 .(ُ)لمناقشة ترشيح خميفة لممسمميف ـ كفاة الرسكؿ ك ي
خبر اجتماع االنصار في السقيفة كصؿ الى المياجريف  كتشير الركايات التاريخية اف    

كمنيـ عمر بف الخطاب الذم أسرع الى دعكة أبك بكر لحضكر ىذا االجتماع ، كذىبا 
 . (ِ)حبيما الى السقيفةكفي الطريؽ لقيا أبك عبيدة بف الجراح فص

عد بف عباد زعيـ الخزرج لمخبلفة إذ كبعد كصكليـ كجدكا القـك يناقشكف ترشيح س    
 . (ّ)كاف االنصار يركف أحقيتيـ بيذا األمر فيـ أىؿ المدينة كأنصار االسبلـ

ى بخبلفة  : إف المياجريف مف قريش ىـ اكلقائبلن  عندىا تدخؿ أك بكر الصديؽ     
آمف باهلل كرسكلو كىـ أكلياءه اكؿ مف رض ، ك الأكؿ عبد اهلل في ا فيـ  رسكؿ اهلل
ك أنتـ يا معشر األنصار ما منا مف ينكر كأحؽ الناس بيذا األمر مف بعده ، كعشيرتو ،

فضمكـ في الديف كال سابقتكـ العظيمة في االسبلـ رضيكـ اهلل أنصاران لدينو كرسكلو كجعؿ 
اجو كأصحابو ، فميس بعد المياجريف األكليف عندنا أحدان إليكـ ىجرتو كفيكـ جمة أزك 

كر ، فقاؿ منقضي دكنكـ األال كف بمشكرة ك فنحف األمراء كأنتـ الكزراء ال تفتاتبمنزلتكـ ، 
الحباب بف المنذر بف الجمكح مف األنصار : فمنا أمير كمنكـ أمير ، كحدثت مشادة 

ألنصار أنكـ أكؿ مف نصر كآزر ، فبل كعمت األصكات ، عندىا قاؿ أبك عبيدة : أييا ا
يا معشر أبك النعماف مف األنصار :ف سعد ا أكؿ مف بدؿ كغير ، فقاؿ : بشر بتككنك 

كاهلل لئف كنا أكلى فضيمة في الجياد كسابقة في ىذا الديف ، كما أردنا إال  االنصار أنا
مف  محمد رضا ربنا كطاعة نبينا فما ينبغي لنا أف نستبطؿ عمى الناس بذلؾ فإف 

  (ْ)قريش كقكمو أحؽ بو كأكلى .
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فقاؿ أبك بكر : ىذا عمر كىذا أبك عبيدة فأييما شئتـ فبايعكا ، فقاال : ال كاهلل ال     
نتكلى ىذا األمر عميؾ فأنؾ أفضؿ المياجريف كثاني اثنيف إذ ىما في الغار كخميفة 

ى ىذا األمر عميؾ أبسط ، فمف ذا ينبغي لو أف يقدمؾ أك يتكلعمى الصبلة رسكؿ اهلل 
 . (ُ)يدؾ نبايعؾ

ر بف سعد ، فمما رأت األكس ما صنع بشير قامكا الى يكقد سبقيما في المبايعة بش    
 . (ِ)جمكعيا كبايعتكبايعكه كأتت أسمـ ب أبك بكر 

النبكم لتمقي في المسجد  كفي اليـك التالي لبيعة السقيفة جمس أبك بكر الصديؽ     
 . (ّ)عو عمكـ المياجريف كاألنصار بيعة الخبلفةالبيعة ، فباي

 
 
 :  أبي بكر الصديؽ  الحميفة  عماؿأ 

إذ لـ تزد عمى سنتيف كثبلثة  عمى الرغـ مف قصر مدة خبلفة أبي بكر الصديؽ     
تحتاج الى سنكات طكاؿ التي عشرة أياـ ، إال أنيا كانت مميئة باألعماؿ الجميمة ك أشير 

صراره عمى ما ،معاني االسبلـ في قمكب الناس  ترسيخإلنجازىا في  ف تطبيقو العممي كا  كا 
التي رسخت دعائـ االسبلـ ك ،  كقيمو الراقية كاف يدؿ عمى كعي تاـ باالسبلـ  بو اعتقد

في تثبيت ركائز مف ذكم الفضؿ  ك بكر الصديؽ حدت أركانو ، لذا يعد الخميفة أبكك 
 .ىذا الديف السيما  محاربة المرتديف

جراءات عدة تمثمت في إنفاذ جيش اسامة كمقارعة  فقد شيدت خبلفتو      أمكر كا 
 المرتديف كحركب التحرير كالفتكح . 

 
 
 :  االولى  الصديؽ  خطبة  -

 ؟ مبلمح الخطاب األكؿ لمخميفة أبك بكر الصديؽ  س: ما 
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اـ فحمد اهلل : فق جاء الخطكة األكلى بعد البعية العامة في المسجد خطبة أبك بكر     
م ىك اىمو كقاؿ : فإني قد كليت عميكـ كلست بخيركـ ، فإف أحسنت ذكأثنى عميو بال

فأعينكني إف اسأت فقكمكني ، الصدؽ أمانة كالكذب خيانة ، كالضعيؼ فيكـ قكم عندم 
حتى أرجع عميو حقو إف شاء اهلل ، كالقكم فيكـ ضعيؼ عندم حتى أخذ الحؽ منو إف 

كال تشيع الفاحشة في قكمان الجياد في سبيؿ اهلل إال ضربيـ اهلل بالذؿ ، شاء اهلل ، ال يدع 
ما أطعت اهلل كرسكلو ، فإذا عصيت اهلل كرسكلو  أطيعكنيميـ اهلل بالببلء ، قـك قط إال ع

 . (ُ)فبل طاعة لي عميكـ
 احتكل عمى األمكر اآلتية : اف مضمكف الخطاب األكؿ لمخميفة

المسمميف كليس بالضركرة أف يككف أفضميـ  إف الخميفة ىك شخص مف عامة .ُ
 )كلست بخيركـ( . 

أف يرتبط اتباع الخميفة ما أطاع اهلل ، فيك مقيد بالقرآف كالسنة كما اجتيد بو في  .ِ
 ىذا االطار .

شرط العدالة ىك أساس الممؾ كالحكـ ، فكانت إشارة كاضحة أف التعامؿ مع  .ّ
 الناس سيككف عمى أساس الحقكؽ كالكاجبات . 

يككف الجياد ركنان أساسيان في سير عمؿ الدكلة االسبلمية كمنياجان ثابتان متى ما س .ْ
 اقتضت الضركرة .

دعكة المسمميف لمراقبة مؤسسات الدكلة كعمى رأسيا الخميفة كاصبلح ما فسد )فإف  .ٓ
 أسأت فقكمكني( .  

 
 
 
 

 . انفاذ جيش اسامة بف زيد : 
 في ىذا الوقت؟  زيد بف الخميفة عمى نفاذ جيش اسامة س: لماذا أصر

أعد قبؿ كفاتو جيشان كعميو مكاله اسامة بف زيد ليبعثو الى الشاـ فتأخر  كاف النبي     
 .  ذلؾ الجيش عف السفر بسبب مرضو ككفاتو 
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أمر أف يخرج كؿ مف ىك في جيش اسامة الى  كلما استقرت الخبلفة ألبي بكر     
أفراد الجيش مف الصحابة طمبكا مف عمر بف معسكره فخرجكا كما أمرىـ ، ككاف بعض 

 أقدـ سنان مف اسامة ، فأخبر عمر  أف يبمغ الخميفة أف يكلي أمر الجيش الخطاب 
بغض قائبلن : ثكمتؾ أمؾ يا ابف  الخميفة بذلؾ المطمب ، كرد عميو أبك بكر الصديؽ 

، كخرج سامة اذ بقيت القيادة الكتأمرني أف أنزعو؟  الخطاب استعممو رسكؿ اهلل 
يكدع الجيش ماشيان كعمى رأسو اسامة ، كلما أراد اسامة أف ينزؿ ليركب أبك  الصديؽ 

 .(ُ)بكر قاؿ لو : كاهلل ال نزلت كال ركبت
يغمكا كال يمثمكا كال يقتمكا طفبلن أك امرأة  ال يغدركا كالأكصاىـ الخميفة أف ال يخكنكا ك ك     

كال بعيران إال لؤلكؿ ، كقاؿ  يقطعكا شجرة كال يذبحكا شاة ، كالأك شيخان كأف ال يحرقكا نخبلن 
 . (ِ)وفدعكىـ كما تفرغكا ل ليـ : إذ مررتـ بقـك تفرغكا لمعبادة في الصكامع

السامة : إف رأيت أف تأذف لعمر بالمقاـ عندم حتى استعيف  ثـ قاؿ الصديؽ     
يمة انتشر فييا االرتداد إال برأيو عمى أمكر المسمميف ، ثـ سار اسامة فكاف ال يمر بقب

مكقنيف أف المسمميف  لقد كانت الرىبة تشيع في أفئدت المتربصيف ببلسبلـ شرا  رجعيا ،أ
يذا لجيش الى الشاـ ، كقد عاد اسامة بلك لـ يككنكا مف القكة لما خرجكا في ىذا الكقت 

فيفة ضد قبائؿ ضية خبعد أربعيف يكمان ، كقيؿ : سبعيف يكمان ، قاـ خبلليا بحمبلت تعر 
 . (ّ)ـ كغنـ كعاد الى المدينةمسقضاعة كآبؿ ف
  حروب الردة

  كانت واحدة أـ متنوعة؟ ةس: ىؿ دوافع أىؿ الرد
فبلف عف دينو ىك الرجكع عف الشيء الى غيره ، كىك الرجكع عف االسبلـ كارتد الردة : 

 . (ْ)كفر بعد اسبلمو ام
قدمة الى الحد الذم ال يجكز العدكاف عمييا ، إف حرية العقيدة مكفكلة في االسبلـ كم    

نَب إِكْرَاهَ فًِ اندٌِّهِ: كما جاء في قكلو تعالى 
فَمَه شَبءَ فَهٍُْؤْمِه ًَمَه شَبءَ : ، كقكلو تعالى  (ٓ)
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فَهٍَْكْفُرْ
دٌِنُكُمْ ًَنًَِ دٌِهِنَكُمْ : كقكلو تعالى ،  (ُ)

تمؾ الحرية في  كقد أكد رسكؿ اهلل ،  (ِ)
المدينة مف خبلؿ دستكر المدينة حيف اعترؼ لمييكد أنيـ يشكمكف مع المسمميف أمة 

 . (ّ)كاحدة
كمف منطمؽ ىذه الحرية الدينية التي يضمنيا االسبلـ ، اعطاء الخميفة عمر بف     

لممسيحييف مف سكاف القدس أنفسيـ كأمكاليـ كصمبنيـ كال يضار أحد  الخطاب 
أف يعتقد ما يشاء ، كأف يتبنى لنفسو مف األفكار ما يريد ، فكؿ فرد حر في ،  (ْ)منيـ

طالما أنو  أفكاران الحادية ، فبل يستطيع أحد مف أف يمنعو مف ذلؾ يعتقدهحتى لك كاف ما 
ه األفكار لنفسو كال يؤذم الناس ، أما إذا حاكؿ نشر ىذه األفكار التي تتناقض يحتفظ بيذ

مع قيـ الناس التي يدنكف ليا بالكالء ، فإف ذلؾ مع معتقدات الديف االسبلمي كتتعارض 
فقتؿ المرتد يككف إلثارة الفتنة كالبمبة  أفراد ىذا الديف . اعتدل عمى حقكؽيككف قد 

 كتعكير النظاـ العاـ في الدكلة االسبلمية . 
أما أذا أرتد بينو كبيف نفسو دكف أف يثير فتف بيف الناس في ذلؾ فبل أحد يستطيع     

كيقكؿ ،  (ٓ)حؽ أف يتعرض لو بسكء ، فاهلل كحده المطمع عمى ما تخفي الصدكرأكلو ال
أًُنَٰئِكَ أَصْحَبةُ ًَ مْ فًِ اندُّوٍَْب ًَانْآخِرَحًَِمَه ٌَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَه دٌِنِوِ فٍََمُتْ ًَىٌَُ كَبفِرٌ فَؤًُنَٰئِكَ حَجِطَتْ أَعْمَبنُيُ: اهلل عف ىذا 

بنِدًُنَىُمْ فٍِيَب خَ اننَّبرِ
كبشرح أبك داكد في سننو عف ابف مسعكد الحديث : " ال يحؿ دـ ،  (6)

مسمـ يشيد أف ال الو اال اهلل كأف محمد رسكؿ اهلل اال بإحدل ثبلث ، الثيب الزاني ، 
 . (ٕ)كالنفس بالنفس ، كالتارؾ لدينو المفارؽ لمجماعة "

نة في صفكؼ جماعة المسمميف بغية كانما إلثارتو الفت إف حد الردة ليس الرتداده فقط    
 لمحاربة . ـ كأىمو ، فصفة مفارقة الجماعة  المقصكد منيا االنيؿ مف االسبل
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 ابف حجر ، فتح الباري ، ج؟؟ ، ص؟؟ . ( 8)



 عاد الىكتفصيبلن ك  فان ، فمنيـ مف ترؾ االسبلـ جممةأما أىؿ الردة فقد كانكا أصنا    
مف دعا  الكثنية كعبادة االصناـ ، كمنيـ مف ادعى النبكة أمثاؿ مسيممة كطمحة ، كمنيـ

 . (ُ)الى ترؾ الصبلة ، كآخريف بقكا عمى االسبلـ إال أنيـ امتنعكا عف أداء الزكاة
 ظيور مدعي النبوة :  -

، إذ ظير مف يدعي النبكة أمثاؿ االسكد  بدأت طبلئع الردة في أكاخر عيد النبي     
، كفي  ىذه الظاىرة باالتساع بعد كفاة الرسكؿ  العنسي كمسيممة الكذاب ، كأخذت

الكقت نفسو ظيرت مجمكعة أخرل مف القبائؿ العربية المسممة ترفض دفع الزكاة ، كىك 
 بو مف خبلؿ كفكدىـ عمى أبي بكر بعد تكليو الخبلفة .ما أبمغكا 

كئد الفتنة كمحاربة المرتديف حتى يردكا الى دينيـ ، كقد  مف ىنا قرر الخميفة     
ة مانعي الزكاة حتى يتمكف االيماف في قمكبيـ عدـ محارب ىال أشار عمر بف الخطاب 

أقاتؿ الناس حتى يقكلكا ال  فمخاطبان أبا بكر بذلؾ مستشيدان بالحديث النبي : " أمرت أ
 . (ِ)كحسابو عمى اهلل " ،لو كنفسو اال بحقواهلل ، فمف قاليا فقد عصـ مني ما اهلل إال
بلة كالزكاة ، فإف الزكاة حؽ الماؿ : كاهلل القاتمف مف فرؽ بيف الص فقاؿ أبك بكر     

:  ، كاهلل لك منعكني عقاالن كانكا يؤدكنيا الى رسكؿ اهلل لقاتمتيـ عمى منعو ، قاؿ عمر 
 .  (ّ)فكاهلل ما أف شرح صدر أبك بكر فعرفت أنو الحؽ

فكبالتالي فقد تعاضد ا     فما اختمفكا في دكافع كأسباب ردتيـ  لمرتدكف كأتسع خطرىـ كا 
 ال محاربتيـ .كاف إ
بالشكؿ التالي كفقان  المكضكع كمف أجؿ التكضيح لحركات كحركب الردة سنفصؿ    

 لمتسمسؿ الزمني : 
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 مدعي النبوة :  -
ف ادعوا النبوة إال نيـ اتبعوىـ ، ما مس: عمى الرغـ مف معرفة الناس بكذب ىؤالء م

 ىي االسباب الدافعة لذلؾ؟ 
النبكة مع نشاط األقكاـ التي تمردت ضد الدكلة كالنظاـ  لقد تزامف ظيكر مف أدعى    

 ادعاءتيـالمدينة أك ما عرفكا بالمرتديف ، عممان أف ىؤالء المدعيف ظيرت  السياسي في
 إال أنيـ نشطكا بعد كفاتو كمنيـ :  قبؿ كفاة النبي 

 . االسود العنسي : 1
دل بطكف قبيمة مذحج العنسي مف عنس إح باألسكدىك عييمة بف كعب المعركؼ     

، ككاف كاىنان مشعكذان قكم الشخصية ، يرل الناس األعاجيب مف حيمو ،  (ُ)في اليمف
شريقان ، زعـ بنبؤتو في ك فتنبأ كأدعى النبكة ، ككاف يزعـ أف ممكيف يأتيانو ىما سحقيان 

نما اعتبره نبيان أسك  ىػ( ، كلـ ينكر نبكة سيدنا محمد َُسنة ) حياة النبي   (ِ)ة بو، كا 
، كذكر أنو كاف معو شيطاف كتابع لو ، كىذا الشيطاف كاف يحرسو كيحيطو عممان ببعض 
األمكر ، كلـ تذكر المصادر أنو كضع ألتباعو طقكسان أك فرائض ، ككاف العنسي يضع 

في ىذه االثناء كبينما الكالة ، ك  (ّ)خماران عمى كجيو عادة الكياف ، لذا سمي بذك الخمار
في بعض مدف اليمف يجمعكف الصدقات ، جاءت كتب األسكد  النبي  الذيف عينيـ

، كىاجـ األسكد العنسي نجراف  (ْ)العنسي ليـ ينذرىـ أف يردكا ما بأيدىـ فيك أكلى بو
أمر األسكد  ، لـ يغفؿ النبي  (ٓ)كصنعاء كسيطر عمييما كعيف كالة يحكمكف باسمو

 (ٔ)ؿ اعتمد عمى أىؿ اليمف في القضاء عميوالعنسي إال أنو لـ يرسؿ جيكشان لمحاربتو ، ب
المسمميف مع بعض مستشاريو الذيف ، كفعبلن تـ اغتياؿ األسكد العنسي مف خبلؿ تعاكف 

، كقيؿ : أنو قتؿ  عد مبايعة أبي بكر الصديؽ أمكا أفعالو ، قد كصؿ خبر مقتمو بس
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عد مقتؿ العنسي حتى ، استقرت األكضاع في اليمف ب (ُ)بيـك أك يكميف قبؿ كفاة النبي 
مكاصمة خركجيـ عمى ك ، فقكيت عزيمة أتباع العنسي مف جديد  أشيع خبر كفاة النبي 

الى محاربتيـ ، كيبدك أف دكافع ردة اليمف الثانية كانت  الدكلة ، فاضطر أبك بكر 
 . (ِ)رغبة باالستقبلؿ عف الدكلة كعدـ دفع الزكاة

 حة االسدي : ي. طم2
كيمد االسدم ، أحد كينة بني أسد ، ككاف خطيبان كشاعران ، ككاف بف خحة يمىك ط    

 ىػ( لمقابمة النبي ٗمف ضمف كفد قبيمة بني أسد الذيف قدمكا الى المدينة سنة )
سنة  حة النبكة في أكاخر حياة النبي كقد أدعى طم،  (ّ)كمبايعتو كالدخكؿ في االسبلـ

ف كحيان ينزؿ عميو ، كقد أكرد بعضُُ) الجمؿ المسجكعة عمى أنيا كبلـ منزؿ  ىػ( كا 
مثؿ : " أف لؾ رحا كرحاء ، كحديثان ال تنساه ، كالحماـ كاليماـ ، كالصرد الصكاـ ، قد 

تباعو الى العكدة احة ي، كلـ يدعك طم (ْ)ضمف قبمكـ بأعكاـ ، يبمغف ممكنا العراؽ كالشاـ "
الكثنية في جزيرة قضي عمى  العكدة لعبادة األصناـ كالراجح أف مرد ذلؾ بأف النبي 

العرب قضاءن تامان ، إذ استقرت العقيدة عمى التكحيد في النفكس بشكؿ جعؿ التفكير في 
، لكنو أنكر الرككع كالسجكد في الصبلة كقاؿ :  (ٓ)العكدة الى األصناـ ضربان مف اليذياف

و : إف اهلل لـ يأمر أف تمرغكا كجكىكـ في الصبلة كأعبدكه قيامان الى غير ذلؾ ، كتبع
عمؿ  ، (ٔ)كغطفاف كطيء مف اسد كثير مف العرب عصبية ، فميذا كاف أكثر أتباعو

الرسؿ لمناس لمتحذير منو  مف خبلؿ إرساؿ لمعنسي نفس األسمكب في محاربتو النبي 
قد أتاح المجاؿ لو أف  ، إال أف خبر كفاة النبي  كالدعكة الى مقاكمتو حتى ضيقكا عميو

حة ي، كسيرد ذكر تفاصيؿ نياية طم (ٕ)بناء قبيمتو كحمفائيـيجذب الى صفو الكثير مف أ
 في مكضكع آخر ضمف حركب الردة . 
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 . مسيممة الكذاب : 3
يؼ باليمامة ، كقد سمي مسيممة تصغيران مسممة بف حبيب بف ثمامة مف بني حن ىك    

مف بعض كياف  كقد تعمـ الحيؿ كالشعكذة،  (ِ)، ككاف خطيبان كشاعران ككاىنان  (ُ)كتحقيران لو
برئاسة سممى  حنيفةببلد العرب كالعجـ ، قدـ الى المدينة في بضعة عشر رجبلن مف بني 

عبلف إسبلميـ ، كقد اشترطكا مقابؿ دخكليـ في االسبلـ أف  بف حنظمة لمقابمة النبي  كا 
ككنيـ أضخـ القبائؿ العربية كأكفرىـ حظان بالمنعة كالجاه ،  يمكا األمر مف بعد النبي 
حنيفة ككاف مف بني ،  (ّ)فأسمـ الكفد دكف تحقيؽ غايتو كقد رفض طمبيـ النبي 

، إال أنو أرتد حنيفة كة قد تعمـ القرآف كسار معممان لبني فشخص اسمو الرجاؿ بف عن
بشرؾ مسيممة في الرسالة فكانت أعظـ فتنة في بني  كأخبر الناس أنو سمع رسكؿ اهلل 

نفكذه في  السنة العاشرة لميجرة ، كبعد أف كطدالنبكة في ، كقد ادعى مسيممة  (ْ)حنيفة
جاء فييا : مف مسيممة  اليمامة أرسؿ رسالة في أكاخر سنة عشرة لميجرة الى النبي 

شركت في األمر معؾ ، ارسكؿ اهلل الى محمد رسكؿ اهلل السبلـ عميؾ ، أما بعد فإني قد 
ف لنا نصؼ األرض كلقريش نصؼ األرض ، كلكف قري ش قـك يعتدكف ، فكتب لو كا 

ـ اهلل الرحمف الرحيـ : مف محمد رسكؿ اهلل الى مسيممة الكذاب : س: ب رسكؿ اهلل 
عباده كالعاقبة مف السبلـ عمى مف أتبع اليدل ، أما بعد فإف األرض هلل يرثيا مف يشاء 

ا : ، كحاكؿ مسيممة أف يقمد أسمكب القرآف مف خبلؿ بعض عبارات السجع مني (ٓ)لممتقيف
كقد أحؿ ،  (ٔ): " لقد أنعـ عمى الحبمى أخرج منيا نسمة تسعى مف بيف صفاؽ كحثى "

خطر ، كقد تفاقـ  (ٕ)مسيممة ألتباعو شرب الخمر ، كاسقط عنيـ بعض فرائض الصبلة
إذ استطاع أف يجمع معظـ رجاؿ قكمو حكلو بفعؿ  مسيممة كأتباعو بعد كفاة النبي 
ف المحرؾ الرئيسي الذم دفع مسيممة الدعاء النبكة ىك عامؿ العصبية ، فعمى ما يبدك أ

                                                 

  .  116، ص 2النووي ، تيذيب االسماء والكنى ، ج (1)
 .  259، ص 1الجاحظ ، البياف والتبييف ، ج (2)
 .  414، ص 1نتظـ ، جابف الجوزي ، الم( 3)
 .  164، ص 1؛ ابف عبد البر ، االستيعاب ، ج 282، ص 3الطبري ، تاريخ الرسؿ والمموؾ ، ج (4)
؛ ابف شبة  273، ص 1؛ ابف سعد ، الطبقات الكبرى ، ج 644، ص 2ابف ىشاـ ، السيرة النبوية ، ج (5)

 . 381، ص 1النميري ، تاريخ المدينة المنورة ، ج
،  1؛ الذىبي ، تاريخ االسالـ ، ج 83، ص 1البر ، الدرر في اختصار المغازي والسير ، جابف عبد  (6)
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  .  83، ص 1ابف عبد البر ، الدرر في اختصار المغازي والسير ، ج (7)



حنيفة ر ىك الذم دفع أفراد قبيمتو يالطمكح السياسي كالعصبية القبمية ، كالعامؿ اآلخ
تذكر بعض المصادر قكؿ طمحة ك ،  (ُ)لمناصرتو عمى الرغـ مف عرفتيـ بكذب مزاعمو

عمى حقيقية دعكاه قائبلن :  النميرم الذم قدـ الى اليمامة لبلجتماع بمسيممة كالكقكؼ
ف محمدان صادقان ، كلكف كذاب ربيعة أحب إلينا مف صادؽ مضر  (ِ)أشيد أنؾ لكاذب كا 

ى جانبو مع لنبكة أيضان الد تمكف مسيممة مف ضـ حركة سجاح التميمية التي أدعت ا، كق
ية بعد مف بني تميـ التي عنيت في االنفصاؿ عف الدكلة المركزية كعدـ دفع الجز  أتباعيا

أف تكجيكا نحك اليمامة حيث يقيـ مسيممة كأتباعو ، كبذلؾ تشكمت قكة ال يستياف بيا 
السيما بعد أف تزكج مسيممة مف سجاح ، كسيرد ذكر تفاصيؿ محاربتيـ في مكضكع 

 حركب الردة . 
 

 حروب انردة :
يف بعد أف سير جيش اسامة مف قبؿ الخميفة نحك الشاـ قدمت بعض الكفكد الرافض    

ذم رفض طمبيـ بيذا الشأف كال دفع الزكاة الى المدينة لمتفاكض مع أبي بكر الصديؽ 
ىذه الكفكد اطمعت عمى كاقع المدينة كما بيا مف نقص في الحماية فأخبركا  ، إال أف

ائميـ بذلؾ ، األمر الذم شجع المنافقكف لشف ىجكمان عمى المدينة ، كىك ما حصؿ بق
مف ذلؾ االجتماع ، إال أنيـ خسركا تمؾ المكاجية ، إذ سبقيـ بالفعؿ بعد ثبلثة أياـ 

زيع المسمميف عمى أسكارىا ، كلـ الى تحصيف حدكد المدينة مف خبلؿ تك  الصديؽ 
كتًؼ المسممكف بصد اليجكـ بؿ الحقكا بالمياجميف كطاردكىـ مف حيث أتكا كاكقعكا بيـ ي

مى ىؤالء المتربصيف بالمدينة القتؿ كفر مف فر ، كيعد ىذا أكؿ انتصار اسبلمي ع
 . (ّ)كأىميا
كبعد عكدة جيش اسامة الى المدينة كتحقيقو بعض االنتصارات عبأ أبك بكر الصديؽ     
 فخصص ثمانية ألكية ،  (ْ)كجيز جيشان مف أحد عشر لكاء تتناسب في عددىا كعدتيا

                                                 

 .  315ىاشـ المالح ، الوسيط في السيرة ، ص (1)

 .  373، ص 1الكامؿ في التاريخ ، ج ؛ ابف األثير ، 156، ص 2الطبري ، تاريخ الرسؿ والممؾ ، ج( 2)
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  .  246، ص 3الطبري ، تاريخ الرسؿ والمموؾ ، ج (4)



حيف كجو ثبلثة ألكية لمجنكب ككف غالبية المرتديف كالمتنبئيف في األماكف الجنكبية ، في 
 .  (ُ)ألكية نحك الشماؿ ، فضبلن عف كجكد قكة عسكرية لحماية المدينة

 ككانت ألكية الجنكب تتألؼ بالشكؿ التالي :
خالد بف الكليد الى طمحة بف خكيمد في بزاخة ، كىي مف نكاحي نجد لمحاربة  .ُ

 المرتديف مف طيء كعبس كذبياف . 
 اليمامة . عكرمة بف أبي جيؿ الى مسيممة الكذاب ب .ِ
شرحبيؿ بف حسنة مددان لعكرمة فإذا فرغ لحؽ بقضاعة لمساعدة عمرك بف  .ّ

 العاص . 
ذا  .ْ المياجر بف أبي أمية المخزكمي الى اليمف لمحاربة أتباع األسكد العنسي ، كا 

 جو الى حضرمكت لمحاربة المرتديف بزعامة األشعث بف قيس .ك فرغ ت
 سكيد بف مقرف الى تيامة اليمف .  .ٓ
 بف الخضرمي الى الحطيـ في البحريف .  العبلء .ٔ
 حذيفة بف محض الى ذم التاج في عماف .  .ٕ
 . (ِ)ة بف ىرثمة الى أىؿ ميرةجرفع .8

 أما ألكية الشماؿ فكانت : 
 لكاء عمرك بف العاص الى شماؿ الحجاز .  .1
 معف بف حاجز السممي الى ىكازف كبني سميـ .  .2
 .  (ّ)خالد بف سعيد بف العاص الى مشارؼ الشاـ .3
كقد سارت األلكية كبحسب الخطة المكضكعة كحمؿ أصحاب األلكية كتب ذا     

مضمكف كاحد الى جميع المرتديف تدعكىـ الى االسبلـ كالرجكع الى ما عاىدكا اهلل 
 .  (ْ)يرجع الى االسبلـ كىك حكـ اهلل في الضاليف ال كرسكلو عميو كفييا تحذير لمف
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 ة االسدي : في مواجية طمح (1)خالد بف الوليد -
انظـ إليو فمكؿ عبس ، ك  (ِ)كاف طمحة االسدم قد استقر في منازؿ بني أسد ببزاخة    

كاف خالد كمعو أربعة االؼ مقاتؿ  غطفاف كسميـ كمف جاكرىا ، ك كذبياف كبعض قبائؿ
، كقد استماؿ المسممكف الى جانبيـ عدم بف حاتـ زعيـ طي الذم ثبت عمى  تولمكاجي

ح في اقناع قكمو بترؾ طمحة كعدـ االلتحاؽ بو ، كبيذا الرأم انسحب اسبلمو ، كقد نج
( مقاتؿ ََٓحة بني طي كانظمكا الى جانب جيش خالد كيقدر عددىـ ب )يمف جيش طم

 . (ّ)، فضبلن عف التحاؽ خمسمائة آخريف مف سميـ الى جانب المسمميف
نتيت بانتصار المسمميف دارت المعركة عند بزاخة كالتحـ الجيشاف في رحى المعركة ا    

حة فطارىـ المسممكف يقتمكنيـ كيأسركنيـ ، كقتؿ منيـ خمؽ يكانفض الناس مف حكؿ طم
حة فقد ىرب مف أرض المعركة بعد أف أيقف يكثير ، كعاد مف بقي عف ردتو ، أما طم

حة كحسف إسبلمو كاشترؾ في ي، كبعد فترة مف ىركبو أسمـ طم (ْ)نيايتو كىزيمة حزبو 
كرأيو في الذم حفظ لو مكانتو  لقادسية في عيد الخميفة عمر بف الخطاب معركة ا

، استثمر خالد ىذا االنتصار في  (ٓ)ىػ(ُِفي معركة نياكند سنة ) الحرب ، كقد استشيد
اخضاع القبائؿ المرتدة في شماؿ الجزيرة العربية كعادت الى حاضرة االسبلـ ممف ارتد 

 . (ٔ)مف بني عامر كسميـ كىكازف
حركات الردة في الشماؿ الشرقي لمجزيرة العربية كبعد انتياء خالد مف القضاء عمى     

لـ تحدث معارؾ أك اشتبكات ، ك  (ٕ)ىػ(ُُسار الى بطائح بني تيـ في شير شعباف سنة )
                                                 

ىػو خالػد بػف الوليػػد بػف المغيػرة بػف مخػػزوـ القرشػي أبػو سػػميماف مػف أشػراؼ قػريش فػػي الجاىميػة ، أسػمـ عػػاـ  (1)
بإسػػالمو ، قػػاد فتػػوح العػػراؽ والشػػاـ وحػػروب الػػردة ، وكػػاف قائػػد محتػػرؼ ومقاتػػؿ  ىػػػ( وقػػد سػػر رسػػوؿ اهلل 7)

اع ، مارس مياـ القائػد العػاـ لمجػيش فػي أكثػر مػف معركػة ، اسػتطاع بذكائػو العسػكري وشػجاعتو الفػذة أف شج
: أنت سيؼ اهلل سػمو عمػى المشػركيف  يحقؽ النجاح واالنتصار في كؿ ميامو ، قاؿ خالد : قاؿ لي رسؿ اهلل 

؛ الذىبي ، العبػر  126، ص 1، جىػ( ، ينظر : ابف عبد البر ، االستيعاب 21ودعا لي بالنصر ، توفي سنة )
  .44، ص 1في خبر مف غبر ، ج
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  .  144، ص 3ابف كثير ، البداية والنياية ، ج (3)
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اشتبكات عسكرية كبيرة ، كلكف الحممة انتيت بقتؿ مالؾ بف نكيرة ، كقد أثارة ىذه الخطكة 
خالد بف الكليد الى مجمكعة انتقادات ، كىناؾ حفيظة بعض المسمميف كعرضت 

 اختبلفات فقيية ألسباب كدكافع ىذه الحادثة يتـ بحثيا في مكضع آخر اف شاء اهلل .
 القضاء عمى مسيممة الكذاب :  -

قـك مسيممة قد كضعكا حنيفة إف الكضع في اليمامة كاف أشد الجبيات خطكرة فبنك     
سكؿ كليـ نبي كرسكؿ كفييـ مف الجند أضعاؼ جند أنفسيـ بمصاؼ قريش فميا نبي كر 

أتباع  سممكف معركتيف معشديد ، فضبلن عف ذلؾ فقد خسر المقريش ، فكانكا أكلي بأس 
بقيادة  كأخرلعكرمة بف أبي جيؿ مسيممة مف قبؿ ، إذ فشمت قكة عسكرية بقيادة 
راضي بني ، كصؿ خالد الى أ (ُ)شرحبيؿ بف حسنة في القضاء عمى مسيممة كأتباعو

، بعد أف تسمـ الخطة العسكرية  (ِ)في السنة الثانية عشر لميجرة قادمان مف المدينةحنيفة 
 . مف مركز القيادة لمقضاء عمى مسيممة 

ككاف مسيممة قد عسكر في عقرباء قرب اليمامة ككصؿ عدد جنكده ما يقارب     
 أشرس معركة سمعلخكض  ربيـ لمتييءاألربعيف ألؼ مقاتؿ ، في حيف عسكر خالد ق

أك يكـ اليمامة ، ،عقرباء بعدة اسماء منيا)معركة بيا العرب حتى ذلؾ الحيف كسميت ال
 ..  (ّ)ككاف أشير االسماء حديقة المكت

 حديقة الموت :  -
ابتدأت المعركة كما ىك مألكؼ بمبارزة فردية حتى اشتدت المكاجية بيف الطرفيف ،     

يممة الكذاب اضطر األخير الى التراجع كدخؿ كبسبب ضغط المسمميف عمى جيش مس
حديقتو مع أعداد كبيرة مف أتباعو كأغمؽ بابيا لمتخفيؼ مف الضغط ، كحاصر المسمميف 
الحديقة كاقتحمكىا كجرل بداخميا قتاؿ عنيؼ ، كالحت لكحشي مكلى المطعـ بف عدم 

ليا أمامو فضربو كشؼ مسيممة خبلاذ أن قاتؿ حمزة في معركة احد ، ككاف قد أسمـ بعدىا
 . (ْ)بحربتو فأصابو ككقع أرضان فمات مسيممة ، كقيؿ : أكمؿ عميو شخص أخر فقتمو
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فضبل عف عامؿ نصر لممسمميف ، إذ تزعزعت قكل المرتديف يممة شكؿ مقتؿ مس    
كمساعد مسيممة ، كالذم تكلى القيادة بعد حنيفة مجاعة بف مرارة كىك مف بني  اعبلف 

كاحد كعشركف ألؼ قتيؿ ، في حنيفة تسبلـ كطمب الصمح ، كخسر بنك مقتؿ مسيممة االس
لمبيعة كالبراء مما كانكا حنيفة حيف خسر المسممكف ألؼ كمائتي ، كبذلؾ حشركا بني 

 . (ُ)عميو كجددكا اسبلميـ
 القضاء عمى الردة في البحريف واليمف : -

مسيممة ، عمى رأس جيش بعد القضاء عمى بقيادة العبلء الحضرمي  تكجو المسممكف    
نحك البحريف ككنيا مجاكرة لميمامة ، كحدثت مكاجية عسكرية شرسة أدت الى انتصار 

 .(ِ)عمى أخرىـالمسمميف كقتؿ المرتديف في البحريف 
جيش الى اليمف بقادة عكرمة بف أبي جيؿ كأخر بقيادة المياجر  كأرسؿ أبك بكر     

مرتديف في اليمف حتى عاد ىذا البمد الى حضيرة بف أبي أمية ، كتعقب الجيشاف فمكؿ ال
االسبلـ ، ككاف آخر معاقؿ لممرتديف في حضرمكت بقيادة األشعث الذم سمـ نفسو 

الذم عفا عنو ، كاستقر الكضع في األماف فكاف ذلؾ آخر  كأرسؿ الى أبي بكر 
 .  (ّ)حركب الردة

 نياية حروب الردة :  -
 ؟المسمميف  اماـمرتديف جميع قوى ال ما اسباب انييار س:

 كانت جممة اسباب ادت في نتيجتيا الى سحؽ جميع حركات الردة ومنيا:
في اتخاذ القرارات بمحاربة المرتديف دكف  حـز كصبلبة أبي بكر الصديؽ  .ُ

 ىكادة . 
كقكؼ عرب الحجاز مف أىؿ مكة كالمدينة كالطائؼ كبعض الشخصيات في  .ِ

 كدعمو لطائي الى جانب أبي بكر مناطؽ التمرد السيما عدم بف حاتـ ا
 في محاربة المرتديف . كقكمو 
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الى جانب ذلؾ فإف تفرؽ حركات الردة كعدـ التنسيؽ فيما بينيا كانكماش كؿ  .ّ
كاحدة منيا عمى نفسيا ضمف سياسة دفاعية ضعيفة مكف المسمميف مف تصفية 

 تمؾ الحركات كاحدة تمك االخرل . 
 س:ما نتائج حروب الردة 

نة الردة كما ترتب عمييا مف حركب كافة أنحاء الجزيرة العربية كرقعة شممت فت .ُ
جغرافية تجاكز عدد مف شارؾ بيا مف الرجاؿ عشرات االلكؼ سكاء كاف مف 
الثابتيف عمى االسبلـ أك المرتديف ، كبذلؾ تككف العرب قد دخمت فعبلن بحرب 

 أىمية . 
كاحدة ، فمنيـ المنافقيف الذيف  لـ تكف أسباب كدكافع مف أرتد في الجزيرة العربية .ِ

أسممكا رغف أنكفيـ في كقت متأخر ، كمنيـ مف لـ يسمـ أصبلن ، كبعضيـ كاف 
دافعو التعصب القبمي ، كما قاؿ عمير بف طمحة النميرم : " كذاب ربيعة أحب 
إلينا مف صادؽ مضر " ، كآخركف أشكؿ عمييـ أمر الزكاة كتفسيرىـ لنصكص 

ا مغرمان ، فأرادكا التكقؼ عف دفع الزكاة مع ابقائيـ عمى أني رءكاالقرآف ، إذ 
 ؿ عف سمطة المدينة التي أصبحت أمرالصبلة ، فضبلن عف أقكاـ أرادكا االنفصا

كاقع ، كبالتالي كشفت حركات الردة عف معادف الناس كأظيرت مف كاف منيـ 
 مدعيان لبلسبلـ غير معتقد بو كمف ىك ثابت عمى إيمانو .

قرار األكضاع بعد القضاء عمى حركات الردة الى إعادة كحدة نتج عف است .ّ
 الجزيرة العربية كأطرافيا كربطيا بالمركز االدارم لمدكلة .

رؾ اعممي عمى األرض شك لقد كانت معارؾ حركب الردة عممية تدريب عسكرم  .ْ
فييا عشرات االالؼ مف المقاتميف سكاء الثابتيف عمى االسبلـ اك المرتديف المذيف 

 دكا الى االسبلـ كانضمكا الى صفكؼ مقاتميو في عمميات الفتح البلحقة .اعا
الى جانب ذلؾ برزت مف خبلؿ ىذه المعارؾ قيادات عسكرية اكتسبت الخبرة  .ٓ

القتالية مف حيث القتاؿ كالخطط العسكرية منيـ خالد بف الكليد كعمرك بف 
 العاص كالقعقاع كغيرىـ . 

قاعدة  لقضاء عمى اىؿ الردة الى تاسيسادت انتصارات المسميمف في القد  .ٔ
كىي الجزيرة العربية لتنطمؽ منيا الجيكش االسبلمية في  مكحدة  عربية اسبلمية

عمميات فتح العراؽ كفارس كالشاـ كجنكب أفريقيا ، فإف الجيكش التي خرجت 



الشرؽ كالشماؿ  فتكحات  لمقضاء عمى المرتديف استمرت في مسيرتيا نحك
 لتحؽ بيا االلؼ مف المرتديف الذيف عادكا الى االسبلـ.كالجنكب بعدما ا

 :  جمع القراف الكريـ في عيد ابا بكر  -
 ؟ لماذا جمع القرآف الكريـ في عيدهس: كيؼ و 

عف زيد بف ثابت قاؿ : أرسؿ إلي  أبك بكر الصديؽ بعد مقتؿ أىؿ اليمامة كعنده     
القتؿ قد استمر يـك اليمامة بالناس ، عمر ، فقاؿ أبك بكر : إف عمر أتاني فقاؿ : إف 

ني ألخشى أف يستمر القتؿ بالقراء في المكاطف ف يذىب كثير مف القرآف ، إال أف كا 
كه كأني ألرل أف يجمع القرآف ، فقاؿ أبك بكر : فقمت لعمر : كيؼ أفعؿ شيء لـ يجمع

فييا حتى ؟ ، فقاؿ عمر : ىك كاهلل خير ، فمـ يزؿ عمر يراجعني  يفعمو رسكؿ اهلل 
يت رأم عمر ، قاؿ زيد كعمر جالس عنده ال يتكمـ ، فقاؿ بك أشرح اهلل لذلؾ صدرم ، فر 

فتتبع القرآف كأجمعو ،  بكر لزيد : إنؾ شاب عاقؿ ، كقد كنت تكتب الكحي لمرسكؿ 
كاألكتاؼ  (ُ)كقاؿ زيد : بعد أف شرح اهلل صدرم لذلؾ تتبعت القرآف أجمعو مف الرقاع

دكر الرجاؿ حتى كجدت مف سكرة التكبة آيتيف مع خزيمة بف ثابت لـ ، كص (ِ)كالعسب
، فكانت الصحؼ التي جمع فييا  (ّ)أجدىما مع غيره )لقد جاءكـ رسكؿ مف أنفسكـ(

حتى تكفاه اهلل ، ثـ عند  حتى تكفاه اهلل ، ثـ عند عمر  القرآف عند أبي بكر 
 . (ْ)حفصة بنت عمر

كبيف  القرآف بيف لكحيف أم كتب في عيد الصديؽ قد ال يفرؽ البعض بيف جمع     
جمعو مف  ، فإف أبك بكر  جمع القرآف عمى قراءة كاحدة في عيد عثماف بف عفاف 

صدكر الناس يكتب فكاف أكؿ مف جمع القرآف بيف لكحيف ، فيما كحد عثماف المصاحؼ 
ف عمى مصحؼ كاحد أك قراءة كاحدة  اهلل في عيد  تفصيؿ سيرد ذكره إف شاء لؤلمر، كا 

 . عثمف بف عفاف 
 روايتو لمحديث : -
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طيمة حياتو ، إال أف  لمنبي  س: عمى الرغـ مف مالزمة أبو بكر الصديؽ 
 األحاديث الواردة عف طريقو قميمة جدًا؟ 

بسبب ، ك  (ُ)( حديثان َُْ) ركل عف رسكؿ اهلل  ذكر السيكطي أف الصديؽ     
، كفي ىذا الكقت لـ يكف تدريس الحديث النبكم ىػ( ُّسنة ) تقدـ كفاة الصديؽ 

كاالعتناء بو كبطرؽ نقمو ، فقد جاءت األحاديث عف طريقو قميمة مقارنة مع أبك ىريرة 
فقد كرد عف طريقيما آالؼ األحاديث المسندة ، كبالتأكيد لـ يكف الصديؽ  كعائشة 

في كما عمؿ أبك ىريرة  ديث كتدريسو ،حبصفتو رئيس الدكلة كخميفة المسمميف متفرغان لم
داخؿ المسجد النبكم ، فضبلن عف ذلؾ لـ يكف عيد الصديؽ  ـ في الحديث مجالس عم

  بحاجة الى تدريس الحديث كنشرة ككف المسمميف حديثي العيد بكفاة النبي  كقد
 أف يذكر األحاديث إال لضركرة ليس مف باب نشرىا. سمعكا منو ، كما ألبي بكر 

 
 : عيد الصديؽ  الفتوحات في -

الفتكحات أك حركب التحرير أيف كانت تسميتيا السيما نحك الفرس كالرـك قد عمقت     
لعراؽ كغيرىا مف المناطؽ ابسبب حركب الردة ، فعمى ما يبدك كاف فتح ببلد الشاـ ك 

، كخير دليؿ ىك انفاذ جيش اسامة نحك ببلد الرـك  ضمف تكجيات الخميفة الصديؽ 
 قبؿ كفاتو . ه النبي كما حدد مسار 

رة الدكلة المركزية عمى زماـ األمكر بعد حركب طكمع استقرار األكضاع الداخمية كسي    
 شرعت بتنفيذ ىذا التكجو .الردة 
خكؿ في حركب مع قكل دكالسؤاؿ : ىؿ كانت الدكلة المركزية مستعدة لم    

 في المنطقة الساسانية الفارسية كالركمانية؟ فإمبراطكريتي
مى مدل قركف بالصراعات مف المعمـك أف االمبراطكريتيف أتسمت عبلقتيـ ع    

تكسع نفكذ بعضيـ عمى البعض اآلخر مف خبلؿ انتصارات ىنا كىناؾ ، كقد كالحركب ك 
ر كفتح بحرب تحري اليبدؤ استغؿ المسممكف ىذا التناحر كعدـ التكافؽ بيف الطرفيف 

مف أمر أىؿ الردة كتب الى أىؿ  بكر الصديؽ لمناطؽ االمبراطكريتيف ، فمما فرغ أبك 
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مكة كالطائؼ كاليمف كجميع العرب في نجد كالحجاز يستنفرىـ لمجياد كيرغبيـ فيو كفي 
 . (ُ)غنائـ الرـك ، فسارع الناس اليو مف بيف محتسب كطامع

جيوش المسمميف بفتح العراؽ قبؿ الشاـ بعد أف  س: لماذا وجو الخميفة الصديؽ 
 ار نحو الشاـ؟ كاف القر 

كاف حريصان عمى أف تبدأ حركب التحرير في ببلد  عمى ما يبدك أف أبك بكر     
كالتي بدأىا في حياتو غير أف سير المعارؾ في حركب  الشاـ تنفيذان لسياسة النبي 

في سكاد الردة السيما في مناطؽ البحريف قد أدل الى االحتكاؾ بالفرس الساسانييف 
ضبلن عف ترغيب المثنى بف الحارث الشيباني لمخميفة عمى فتح ىذه جنكب العراؽ ، ف

 . (ِ)المناطؽ بعد أف عرض عميو مناطؽ الضعؼ في صفكؼ الفرس
 فتح العراؽ :  -

كتب الخميفة الى خالد بف الكليد الذم كاف في اليمامة يأمره بالتكجو الى العراؽ     
كتب الى عياض بف غنيـ يأمره بغزك لمحاربة الفرس عمى أف يبدأ بػ) بأاليمة( ، كما 

ؿ حتى يمتقي خالدان ، عمى أف تككف القيادة لمف يص (خيبدأ بػ)المصي كالعراؽ مف أعبله 
، كبيذه الخطة  (ّ)يكرىا أحدان عمى المضي معيما الى الحيرة أكالن ، كأمرىـ أف ال

كماشة قكل ككف قد حكصرت القكات الفارسية المكجكدة في العراؽ بيف فكي العسكرية ت
 . (ْ)مف أماميا كأخرل مف خمفيا

كسار المسممكف عمى كفؽ ىذه الخطة ، ككتب خالد بف الكليد الى الخميفة لطب     
الدعـ ، كنزؿ خالد عند النباج كىي مف أراضي البصرة ، ككتب الخميفة الى المثنى أف 

ابف الكليد كال  كرية بقيادةينضـ الى خالد كيككف في إمرتو ، كبذلؾ أصبحت القكة العس
 . (ٓ)ثمانية عشر ألؼ مقاتؿ تصؿ الى

 معركة ذات السالسؿ :  -
ىػ( كتب الى ُِفي شير محـر سنة )عندما كصؿ خالد بف الكليد الى مشارؼ ايمية     

حاكميا ىرمز يدعكه الى إحدل الثبلث )االسبلـ ، الجزية ، الحرب( ، ككاف رد ىرمز 
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تجو الى الكاظمة كىي محطة الستراحة القكافؿ عمى عمى ىذا االنذار أف حشد قكاتو كا
،  (ُ)طريؽ البصرة لمقاتمة خالد بف الكليد كجيشو ، حيث عسكرت قكات خالد بف الكليد

كقد دارت عمى أرض الكاظمة أكلى المعارؾ الكبرل بيف العرب المسمميف كالفرس عرفت 
د قيدكا أنفسيـ بالسبلسؿ بمعركة ذات السبلسؿ ، كسميت بيذا االسـ ألف مقاتمة الفرس ق

خشية الفرار إذ مالت الحرب لغيرىـ ، كانتيت المعركة بيزيمة الفرس كقتؿ قائدىـ ىرمز 
، كحصؿ المسممكف عمى غنائـ كثيرة في ىذه المعركة ، فكانت تمؾ أكلى الغنائـ التي 

خريبة تصؿ الخميفة مف غنائـ الفرس ، كانتقؿ خالد بف الكليد الى البصرة كسيطرة عمى ال
 .   (ِ)كىي مكضع في البصرة مف مناطؽ نفكذ الفرس

 ىػ( :12) (3)معركة المذار -
العرب المسمميف كشعركا بالخطر كصمت األخبار الى ممكؾ الفرس بيذه اليزيمة أماـ     
، كقد كتب المثنى الى خالد بف  (ْ)عسكر الفرس بالمذار استعدادان لمتصدم لممسمميف، ف

كرات ، فتكجو الجيش االسبلمي الى المذار ، كتصادـ الجيشاف ككاف الكليد يعممو بالتط
ىذه المعركة كقتؿ  يكقع السيكؼ أقكل مف معركة ذات السبلسؿ ، كانتصر المسممكف ف

( ألؼ كاف مف بينيـ قائداف مشيكراف ىما )انكشجاف ، كقباذ( ، َّمف الفرس ما يقارب )
دة الفاريف الفتقار المسمميف الى كقد ىرب مف نجا بالسفف كحاؿ الماء دكف مطار 

 .(ٓ)السفف

 : (6)ولجةمعركة ال -
أقاـ خالد بف الكليد في المذار بعد انتصاره عمى القكات الفارسية الستقصاء أخبار     

العدك كجمع المعمكمات عف تحرؾ جيكشيـ ، كفي الكقت ذاتو جيز االمبراطكر الفارسي 
كلجة كينتظر جيش المسمميف فييا ، ككانت اردشير جيشيف كأمرىما أف يعسكراف في ال

الخطة الفارسية أف يحصر الجيش االسبلمي بيف فكي كماشة ، كقد عمـ خالد بنية الفرس 
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لحاؽ اليزيمة  فقرر ضرب الجيشيف الفارسييف كبلن عمى حدة ، كفعبلن تمكف مف ضربيـ كا 
 . (ُ)بيـ
 ىػ( :ُِ) (ِ)معركة أليس -

ىػ ، بعد أف خسر الفرس في معركة ُِفر سنة ص ِٓكقعت ىذه المعركة في     
، حتى  لفرس عدد مف العرب المكاليف ليـالثأر ، إذ انضـ الى ا بالكلجة تنادكا الى طم

أف خالد بف الكليد باغت ىذا التجمع كالتحـ الجيشاف في رحى معركة ضارية انتيت 
 . (ّ)كاليف ليـ( ألؼ مقاتؿ مف الفرس كالعرب المَٕبانتصار المسمميف قتؿ خبلليا )

 فتح الحيرة :  -
تعد الحيرة أكؿ عاصمة إقميمية فارسية يفتحيا المسممكف ، كىي تقع عمى طريؽ     

ضرب المسممكف  المدائف في الجزء أك الضفة الغربية لنير الفرات ، ككاف فتحيا بعد أف
كليد رفضكا ما عرض عمييـ خالد بف القد  تحصف أىميا بحصكنيـ ك الحصار عمييا ، اذ

مف الدخكؿ في االسبلـ أك االستسبلـ كدفع الجزية ، كأصركا عمى المقاكمة ، كبعد 
سكار الحصكف تمكف المسممكف مف اقتحاميا مما اضطر أمناكرات عسكرية خارج 

عمى دفع الجزية كجرل  بمكجبيا  المقاكمكف الى االستسبلـ كجرت مفاكضات كافؽ
ىػ( ، كقد أتاح فتح الحيرة لممسمميف ُِسنة )معاىدة صمح بيف الطرفيف في ربيع األكؿ 

التكغؿ في عمؽ األراضي العراقية في ما كراء نير الفرات حتى شاطئ دجمة ، كلـ يعد 
لمفرس مكطأ قدـ بيف الحيرة كدجمة ، كبذلؾ أقاـ خالد في الحيرة كجعميا مقران لقيادتو 

 .(ْ)كمعقبلن لجيشو
 فتح االنبار ومعركة ذات العيوف :  -
بعد أف تمكف خالد مف فتح الحيرة كسبب تأخر عياض بف غنيـ في ميمتو كىي     

الكصكؿ الى الحيرة مف جية الشماؿ عمؿ خالد عمى تنفيذ ميمة عياض كالتكجو نحك 
إال أف يأمر  لعرب ، فما كاف مف خالداالنبار ، فتخندؽ جيش الفرس كمف معيـ مف ا

ية منيـ لذلؾ سميت بابكا عيكف الغالجيشو بضرب عيكف المتحصنيف كراء الخندؽ فأص
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بمعركة ذات العيكف ، بعدىا اضطر الحاكـ الفارسي الى االستسبلـ كعقد الصمح ، ككاف 
 . (ُ)ىػ(ُِذلؾ في رجب سنة )

 معركة الفراض : -
كة منيا معركة الخنافس حدثت عدة معارؾ كفتكحات في جية العراؽ قبؿ ىذه المعر     

ككانت معركة الفراض آخر أعماؿ خالد بف الكليد في العراؽ  خ كفتح الثني ،كفتح المصي
، كتقع الفراض عمى الحدكد المشتركة بيف البيزنطييف كالفرس كعرب الجزيرة ، انتيت ىذه 

 . (ِ)ىػ(ُِالمعركة بانتصار المسمميف في ذم القعدة سنة )
 فتوح الشاـ : -

ىناؾ انصرفت ىمة أبا بكر  أف استقرت األكضاع في العراؽ بعد عمميات الفتح ما    
تشكمت الجيكش ف، بعة لمممكة الرـك  نحك فتكح الشاـ التي كانت تا الصديؽ 

 االسبلمية لفتح مدف الشاـ عمى النحك التالي : 
 . دة يزيد بف أبي سفياف كىدفو دمشؽالجيش االكؿ : قكامو أربعة االؼ مقاتؿ بقيا .ُ
 ادة شرحبيؿ بف حسنة كىدفو بصرل .الجيش الثاني : قكامو أربعة االؼ مقاتؿ بقي .ِ
 .كمعو ثبلثة االؼ مقاتؿ كجيتو حمصالجيش الثالث : بقيادة أبك عبيدة الجراح  .ّ
معو سبعة االؼ مقاتؿ كىدفو مرك بف العاص يقكد الجيش الرابع ك فيما كاف ع .ْ

 . (ّ)فمسطيف
 معركة مؤاب :  -

شرحبيؿ الى بصرل كبالفعؿ كبحسب الخطة كصؿ يزيد بف أبي سفياف الى تبكؾ ك     
كأبك عبيدة الى الجابية ، كىنا شعر ىرقؿ بخطر زحؼ المسمميف نحكه فحرؾ جيشان 
لمبلقاة المسمميف في مؤاب كاشتبؾ الجيشاف كخسر الرـك المعركة كانسحبكا منيا ، فكانت 

 . (ْ)تسقط في يد المسمميف ةمؤاب أكؿ مدينة بيزنطي
 مية في جية الشاـ؟اللجيوش االسس: لماذا استدعي خالد مف العراؽ ليقود ا
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كبعد عدة مناكرات كمعارؾ حدثت بيف الرـك كالمسمميف كضع ىرقؿ خطة عسكرية     
كانت خطة المسمميف تقضي بتجمع القكات الركمية في انطاكيا كفمسطيف ، في المقابؿ 

حرج  كفي ىذه االثناء أدرؾ الخميفة أبي بكر ، أف تجتمع جيكش المسمميف في بصرل 
نيـ بحاجة لقيادة فذة تخرجيـ مف ىذا الكضع امية الشبكقؼ المسمميف عمى الجم ية كا 

كبالتالي ضعؼ المكقؼ في الشاـ كاستقرار جبية العراؽ جعؿ الخميفة ،  (ُ)الحرج
يستدعي خالد ليقكد الجيكش في الشاـ ، كخرج خالد بف الكليد مف الحيرة بناءن عمى أكامر 

، كقد حدث أثناء سير خالد  (ِ)كمعو تسعة االؼ مقاتؿىػ ُّصفر سنة  ٖالخميفة في 
نحك ببلد الشاـ أف فتح العديد مف المدف كالقرل حتى كصؿ الجانب الشرقي لدمشؽ 

 . (ّ)كتصالح مع أىميا
 فتح بصرى :  -

كضمف االشتباكات االسبلمية البيزنطية تصادـ جيش خالد بف الكليد مع الرـك     
ره الرـك فؾ الحصار عف عمرك بف العاص ىناؾ ، إذ حاصالبيزنطييف قرب بصرل بغية 

إليو ، كتمكف المسممكف مف فرض الحصار عمى بصرل كأجبركا أىميا  قبؿ كصكؿ خالد
عمى طمب الصمح ، فكانت أكؿ مدينة تفتح صمحان في ببلد الشاـ كأكؿ جزية كقعت في 

ىذا البمد في عيد الصديؽ 
(ْ) . 

 ىػ( : 13معركة أجناديف ) -
تجمع جيش المسمميف عند أجناديف حيث تجمع جيش الرـك ، كأجناديف بمدة مف     

جمادل األكلى سنة  ِٕ، كجرت معركة عنيفة يـك السبت المصادؼ  (ٓ)أعماؿ فمسطيف
( ََُ( ألؼ مقاتؿ ، في حيف بمغ جيش الرـك قرابة )ِٕ)ىػ ، ككاف جيش المسمميف ُّ

ة خالد بف الكليد ببلءن حسنان ، ككاف نصران عظيمان ألؼ مقاتؿ ، ، أبمى المسمميف فييا بقياد
لممسمميف ، كبيذا النصر زادت قكة المسمميف كتعززت ثقتيـ بأنفسيـ الستكماؿ تصفية 

، كبعد ىذا النصر تكجو المسمميف الى دمشؽ  (ٔ)الكجكد البيزنطي في ببلد الشاـ
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لخميفة بك بكر الصديؽ كحاصركىا مف جميع أبكابيا ، كفي ىذه األثناء كصؿ خبر كفاة ا

(ُ) . 
 مف بعده :  وترشيحو لعمر بف الخطاب  نياية حياة أبي بكر الصديؽ  -

ذكرت العديد مف المصادر التاريخية إف أبا بكر لما ثقؿ بو مرضو األخير كشعر     
بدنك أجمو راكدتو المخاكؼ مف فتنة قد تحدث مف بعده بسبب أمر الخبلفة كما حدث في 

ف الفتنة ستك سقيفة بني كف أعـ كأكسع فإف األمر لـ ينحصر ىذه المرة بيف ساعدة ، كا 
الردة كالفتكحات غربان المياجريف كاألنصار فحسب ككف الدكلة قد امتدت بعد حركب 

كشرقان ، كأخذ أبا بكر يقمب األمر كىك عمى فراش المكت يختار رجبلن مف الصحابة ، 
ميـ أشادكا بيذا االختيار كأثنكا عميو ، كعندئذ فاستشار الصحابة في عمر بف الخطاب كك

ليككف خميفة لممسمميف مف بعده ، فعرض األمر  قرر الخميفة ترشيح عمر بف الخطاب 
 . (ِ)عمى األمة كخاطب المسممكف في المسجد بيذا األمر فمـ يتردد أحدان بقبكلو

لرحيـ ، ىذا ما عيد فدعا أبا بكر عثماف بف عفاف كقاؿ : أكتب بسـ اهلل الرحمف ا    
أبك بكر بف أبي قحافة في آخر عيده بالدنيا خارجان منيا ، كعند أكؿ عيده باآلخرة داخبلن 
ني لـ آؿ اهلل  فييا ، إني استخمفت عميكـ بعدم عمر بف الخطاب ، فاسمعكا لو كاطيعكا كا 

ف بدؿ ياكـ خيران ، فإف عدؿ فذلؾ ظني بو كعممي فيو كا  فمكؿ  كرسكلو كدينو كنفسي كا 
الغيب " كسيعمـ الذيف ظممكا أم منقمب ينقمبكف  امرئ ما اكتسب ،كالخير اردت كال اعمـ 

 . (ّ)مة اهلل كبركاتو ، ثـ أمر بالكتاب فختموك رح" ، كالسبلـ عميكـ 
 :  وفاة الصديؽ  -

 مريضًا أـ مقتاًل؟  س: ىؿ مات الصديؽ 
يـك االثنيف لثماف  كر الصديؽ عمى كفاة أبي بتجمع جاءت الركايات التاريخية     

، كعف سبب كفاتو قيؿ : أنو  (ْ)لياؿو بقيف مف جمادل اآلخر كىك ابف ثبلث كستيف سنة
اغتسؿ يكـ االثنيف لسبع خمكف مف جمادل اآلخرة ككاف يكمان باردان فحـ خمسة عشر يكمان 
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، كىي الحسكة كقيؿ : سمو الييكد في أرز ، كقيؿ : في صريرة ،  (ُ)ال يخرج الى الصبلة
سـ فأكؿ ىك كالحارث بف كمدة ، فكؼ الحارث كقاؿ ألبي بكر : أكمنا طعامان مسمكمان 

 .  (ِ)سنة فماتا بعد سنة كفي نفس اليـك
في مرضو فقالكا : يا خميفة رسكؿ اهلل أال ندعكا لؾ طبيبان  كدخمكا عمى أبي بكر     

قاؿ : إني فعاؿ لما أريد ، كفي مسند ينظر إليؾ قاؿ : قد نظر ، فقالكا : ما قاؿ لؾ؟ ، 
احمد عف عائشة )رضي اهلل عنيا( قالت : إف أبا بكر لما حضرتو الكفاة قاؿ : أم يكـ 

فبل تنتظركا بي لغد فإف أحب األياـ  يىذا؟ ، قالكا : يكـ االثنيف ، قاؿ : فإف مت مف ليمت
بيا مف رسكؿ اهلل يالي إلي أقر مكال

(ّ) . 
سمو زكجتو اسماء بنت عميس كابنو عبد الرحمف كأف يكفف بثكبو أكصى أف تغ كقد    

في  ، كقد دفف ليبلن كصمى عميو عمر بف الخطاب  كيدفف عند قبر رسكؿ اهلل 
، كجعمكا رأسو  كحمؿ عمى السرير الذم حمؿ عميو رسكؿ اهلل  مسجد رسكؿ اهلل 
فتو سنتيف كثبلثة شير ، ككانت مدة خبل كالصقك لحده بمحد النبي  عند كتؼ النبي 

 .  (ْ)كثبلثة أياـ
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 :  ثانيًا. الخميفة عمر بف الخطاب 
 اسمو ومولده :  -
 أبو حفص عمر بف الخطاب بف نفيؿ بف عبد العزى بف رباح بف عبد اهلل بف قرط بف رزاح بف عدي بف كعب بف    

بكعب بف لؤي بف غالب) ( ، أمػو ختمػة بنػت ىاشػـ بػف عبػد اهلل بػف عمػرو  ه لؤي) ( ، يجتمع نسبو مع رسوؿ ا
. ) (  بف مخزـو

لقػػريش فػػي المنازعػػات ، وفػػي صػػغره كػػاف يرعػػى الغػػنـ ثػػـ  ولػػد بعػػد عػػاـ الفيػػؿ بػػثالث عشػػرة سػػنة ، وكػػاف سػػفيراً     
 احترؼ التجارة) ( .

 حياتو قبؿ االسالـ )الجاىمية( : -
 في اعتقاده قبؿ إسالمو ، أـ مف عبدة األوثاف؟ يشبو أبا بكر الصديؽ  س: ىؿ كاف عمر بف الخطاب 

يكمفو باألعماؿ الشػاقة ، تعمػـ الفروسػية حتػى نشأ في مكة وترعرع في بيئة وثنية في ظؿ والده الخطاب ، وكاف     
أضحى مف أبطاؿ قريش في الجاىميػة ، ميػاب الشخصػية يػدافع عػف عبػادة األصػناـ بقػوة ، اجػاد الكتابػة والقػراءة ، 

 وتذوؽ الشعر ورواه) ( ، وكاف عمر بف الخطاب شديد األذى والخصومة لممسمميف محاربًا ليـ) ( .
 إسالمو :  -

 ؟ بدعاء أـ دعوة النبي  ـ عمر بف الخطاب س: ىؿ كاف اسال
يعػػرؼ تمامػػًا الخصػػاؿ فػػي شػػخص عمػػر بػػف الخطػػاب ويطمػػع فػػي إسػػالمو ، فػػي حػػيف أف بعػػض  كػػاف النبػػي     

دعا : الميـ أعز االسالـ بأحب الرجميف إليؾ بعمر بػف الخطػاب أو  المسمميف يروف استحالة إسالمو ، لكف النبي 
 بأبي جيؿ بف ىشاـ) ( .

وبسبب نظرتو الى أف االسالـ قد فرؽ الجماعة وشتت قريش ، قرر أف يخمد الفتنة بطريقتو الخاصة مػف خػالؿ     
، فخرج عمر بف الخطاب يومًا متوشحًا سيفو فمقيو نعيـ بف عبد اهلل الخاـ ، وكػاف قػد اسػمـ سػرًا فقػاؿ  قتؿ النبي 

حمدًا ذلؾ الذي سفو ديننا وسب أليتنػا فأقتمػو بيػذا السػيؼ لعمر بف الخطاب : الى أيف؟ ، فأجابو عمر : إني أريد م
، فقاؿ لػو نعػيـ : لقػد غرتػؾ نفسػؾ بنفسػؾ يػا عمػر ، أو تػر بنػي عبػد منػاؼ تاركيػؾ تمشػي عمػى االرض وقػد قتمػت 
محمدًا؟ ، ارجع وأصمح أىمؾ ، فقاؿ لػو عمػر وأي أىمػي؟ ، فقػاؿ لػو نعػيـ : أختػؾ فاطمػة وزوجيػا سػعيد فقػد أسػمما 

 حمدًا) ( .تبعا م
ورجع عمر بف الخطاب الى أختو ، وكاف معيا خباب بف األرت يعمميا القرآف مف صحيفة فييا سورة طػو ، فممػا     

سمعوا صوت عكر بف الخطاب أخبأ خباب في مخدع ليـ وخبأت فاطمة الصحيفة ، فػدخؿ عمػر فقػاؿ ليػـ : مػا ىػذه 
كمػا تبعتمػا محمػدًا عمػى دينػو ، وفتػؾ بػزوج أختػو سػعيد وجػاء اليينمة؟ ، قاؿ : لػيس ىنػاؾ شػيئًا ، قػاؿ : أتخبػرت أن

فاطمة تدافع عف زوجيا فضربيا عمر وشج وجييا حتى ساؿ الدـ فيو ، فقػاؿ لػو أختػو : فػاهلل فػد أسػممنا فافعػؿ مػا 
و بدا لؾ ، فرؽ قمب عمر عندما رأى الدـ يسيؿ مف وجو أختو ، وقاؿ ليا : اعطني الصحيفة أنظر ما بيا ، فقالت ل

أختػػو : إننػػا نخشػػاؾ عمييػػا ، فقػػاؿ ليػػا : ال تخػػافي ، فطمعػػت أختػػو فػػي إسػػالمو وقالػػت لػػو : إنػػؾ نجػػس وعميػػؾ أف 
تغتسؿ قبؿ أف تقرأىا ، ففعؿ واعطتو الصحيفة ، وكاف فييا سورة طو فقرأ فييا ، وكاف قارئًا ثـ قاؿ : ما أحسػف ىػذا 

يػدعو ويقػوؿ : الميػـ  يا عمر ، واهلل لقد سػمعت رسػوؿ اهلل الكالـ ، وعندما سمع خباب ذلؾ خرج وقاؿ : اهلل اهلل 
أعز االسالـ بأحد العمريف عمر بف الخطػاب أو عمػرو بػف ىشػاـ ، وآمػؿ أف تكػوف دعوتػو قػد أصػابتؾ ، فقػاؿ عمػر 

 ألسمـ ، فدؿ فذىب الى دار بني األرقـ وأعمف إسالمو) (. لخباب : دلني عمى مكاف رسوؿ اهلل 
فػػي السػػنة السادسػػة مػػف البعثػػة ، وىػػو يومئػػذ ابػػف تسػػع وعشػػريف ، وعػػارض  ر بػػف الخطػػاب وىكػذا أسػػمـ عمػػ    

 اسموب استخفاء المسمميف وأبى إال أف يخرجوا الى الكعبة ليؤدوا الصػالة فييػا جيػارًا أمػاـ قػريش ، ووافػؽ النبػي 



                                                                                                                                                   

كعبػة فػي صػفيف عمػى أحػدىما عمى الفكرة ، وبالفعؿ خرج المسمميف في اليوـ التالي يمشوف في طرقػات مكػة نحػو ال
مػػف ذلػػؾ الوقػػت بالفػػاروؽ ألنػػو فػػرؽ بػػيف الحػػؽ  حمػػزة بػػف عبػػد المطمػػب واآلخػػر عمػػر بػػف الخطػػاب فسػػماه النبػػي 

 والباطؿ) ( .
: إف إسالـ عمر كاف فتحًا ، ولقد كنا ال نصمي عند الكعبة حتػى أسػمـ عمػر ، فممػا  وقاؿ عبد اهلل بف مسعود     

 صمى عند الكعبة وصمينا معو) ( .أسمـ قاتؿ قريشًا حتى 
الػى المدينػة عالنيػة ، إذ توشػح سػالحو ومضػى الػى الكعبػة والمػ  مػف قػػريش  وقػد ىػاجر عمػر بػف الخطػاب     

بفنائيا ، فطاؼ بالبيت سبعًا متمكنًا ، ثػـ أتػى المقػاـ فصػمى ثػـ وقػؼ عمػى الحمػؽ واحػدة واحػدة فقػاؿ ليػـ : شػاىت 
المعاطس )األنوؼ( ، مف أراد أف تثكمو أمو ويؤتـ ولده أو يمؿ زوجتو فميمقني وراء ىذا  الوجو ، ال يرغـ اهلل إال ىذه

 الوادي فما تبعو أحدًا إال قـو مف المستضعفيف عمميـ وأرشدىـ ومضى لجو) ( .
ال يخشػى فػي اهلل لومػة الئػـ ، وكػاف سػندًا ومعينػًا لمػف أراد اليجػرة مػف مسػممي  وىكذا ظؿ عمر بف الخطاب     
 الػػى المدينػػة ، إف صػػرامة عمػػر بػػف الخطػػاب  كػػة حتػػى خػػرج معػػو ىػػذا الوفػػد ، وقػػد ىػػاجر قبػػؿ ىجػػرة النبػػي م

كما في صمح الحديبية لـ تػنقص يومػًا مػف مكانتػو أو احترامػو ، وذلػؾ بأنػو  وصراحتو وشدتو مخالفتو لرأي النبي 
تػػراـ مػػف كػػؿ المسػػمميف وسػػندًا ألبػػي بكػػر كػػاف مخمصػػًا صػػادقًا فػػي كػػؿ مػػا يػػراه ويشػػير بػػو ، وكػػاف موضػػع تقػػدير واح

 في خالفتو) ( . الصديؽ 
 المشاىد كميا ، واستمر أمينًا وفيًا مدافعًا عف الحؽ رافعًا رايتػو حتػى انتقػؿ النبػي  وقد شيد مع رسوؿ اهلل     

 الى الرفيؽ األعمى . 
 توليو الخالفة :  -

 أـ الجتيادات شخصية؟لمخالفة تحت مبدأ الشورى  س: ىؿ كاف اختيار عمر 
حيف شعر بدنو أجمو اختار لممسمميف مف بعده خميفة وىو عمر بف الخطػاب ،  ذكرنا آنفًا إف أبا بكر الصديؽ     

، فضاًل عف ذلؾ فقد استشػار أىػؿ الحػؿ والعقػد  وجاء ترشيحو لو لما رآه مف مواصفات يحمميا عمر بف الخطاب 
عد أف وافؽ الجميع ، فكتب ذلؾ فػي كتػاب وأمػاـ النػاس ، إال أف الػبعض مػف مف الصحابة ، ومف ثـ قدمو لمخالفة ب

كتاب التاريخ مف مسمميف وغيرىـ قد أثاروا عدة تساؤالت إف لـ نقؿ اعتراضات عمى ىػذا الترشػيح كػوف تجػاوز مبػدأ 
 الشورى المتفؽ عميو في تنصيب الخميفة ، فنقوؿ اآلتي : 

ا بعػد االسػتخالؼ أو العيػد وىػو شػكؿ مػف أشػكاؿ البيعػة الخاصػة أو جاءت ىذه الطريقة التػي عرفػت فيمػ  .1
 البيعة الصغرى ، والتي تعد مميدة لمبيعة الكبرى وىي األساس .

ىناؾ مف يرى ىذه الطريقة منافية لمبدأ الشورى ، غير إننا إذا تبصرنا في ىذه المسألة نجدىا قائمة عمػى  .2
بعػػد أف أتخػػذ  مشػػورة الصػػحابة فكػػاف االجمػػاع عمػػى  بػػف الخطػػاب  مشػػورة أىػػؿ الحػػؿ والعقػػد ، فكػػاف ترشػػيح عمػػر

الموافقة والتزكية لو ، فمو أف أفػراد األمػة لػـ يتقبمػوا ىػذا المرشػح فمػـ يترتػب عميػو أي أثػر شػرعي ، فمػف غيػر بيعػة 
 عامة ال تصح الخالفة .

تػػو ، وبػػذلؾ اتيحػػت لػػو عمػػى مػدى خالف كػػاف مالزمػػًا لمخميفػة أبػػا بكػػر الصػػديؽ  إف عمػر بػػف الخطػػاب  .3
فرصة االطػالع عمػى دقػائؽ األمػور أثنػاء تسػيير دفػة الحكػـ ، وىػو بػذلؾ اكتسػب مزيػدًا مػف الخبػرة فػي الشػأف العػاـ 

 والسياسة واالدارة أىمتو ليكوف خميفة لممسمميف . 
بنػي  جاء لمساندتو في سػقيفة مف قبؿ أبا بكر الصديؽ  ىناؾ مف ييمز إف اختيار عمر بف الخطاب  .4

نزعة دنيوية في ذلؾ لكاف رشػح مػف أبنػاءه ، فضػاًل عػف ذلػؾ لػو  ساعدة ، وىو بعيد االحتماؿ فمو كاف ألبي بكر 



                                                                                                                                                   

موفؽ لوجدنا مف اعترض مف الصحابة عمػى ترشػيحو ، فكػاف اجتمػاع الصػحابة  لـ يكف اختيار عمر بف الخطاب 
 لمخالفة .  ابة في تولي أبا بكر عمى تولية الخالفة في حيف لـ نجد ذلؾ االجماع مف قبؿ الصح

بالخالفة في المسجد النبػوي فػي اليػـو نفسػو الػذي تػوفي فيػو الخميفػة  وكانت البيعة العامة لعمر بف الخطاب     
 ىػ . 13جمادى اآلخرة سنة  22يوـ  أبا بكر الصديؽ 

 تمقبو بأمير المؤمنيف :  -
 تمقب بو؟ س: كيؼ استحدث مصطمح أمير المؤمنيف ومف أوؿ مف 

يكتػب مػف خميفػة خميفػة رسػوؿ  يكتب مف خميفة رسوؿ اهلل ، وكاف عمر بف الخطاب  كاف أبا بكر الصديؽ     
الػى عامػؿ العػراؽ أف يبعػث إليػو رجمػيف ليسػأليما عػف العػراؽ وأىمػو ، فبعػث إليػو لبيػد بػف  اهلل ، حتى كتب عمر 

فوجدوا عمرو بف العاص فقاال : استأذف لما أمير المؤمنيف لنػا ربيعة وعدي بف حاتـ ، فقدما المدينة ودخال المسجد 
، فقاؿ عمرو : أنتما واهلل أصبتما ايمو ، فدخؿ عمرو فقاؿ : السالـ عمػى أميػر المػؤمنيف ، فقػاؿ : مػا بػدا لػؾ بيػذا 

التوصػيؼ االسـ؟ ، فػأخبره ، وقػاؿ : أنػت أميػر ونحػف المؤمنػوف ، فجػرى الكتػاب بػذلؾ مػف حينيػا ، وقيػؿ : إف ىػذا 
 أقترحو المغيرة بف شعبة قائاًل : أنت األمير ونحف المؤمنوف) ( .

 :  زىده  -
: ال يحؿ لعمر مف ماؿ اهلل إال حمتيف : حمة الشتاء وحمة الصيؼ ، وما أتحػج بػع واعتمػر ، وقػوتي  قاؿ عمر     

عمر مف أكػؿ الزيػت عػاـ الرمػادة  وقوت أىمي كرجؿ مف قريش ليس بأغناىـ وال بأفقرىـ) ( ، قاؿ أنس : تقرقر بطف
، وكاف قد َحرـَ عمى نفسو السػمف ، فنقػر بطنػو بأصػبعو وقػاؿ : لػيس عػدنا غيػره حتػى يحػي النػاس ، وقػاؿ أنػس : 

 رأيت بيف كتفي عمر أريع رقاع في قميصو) ( .
 إجالء أىؿ نجراف :  -

 س: كيؼ تعامؿ المسمموف مع أىؿ الكتاب في نجراف ولماذا إجموا منيا؟
حيف تسمـ منصبو كانت انتداب الناس مع أبػي عبيػد  مف أوؿ األعماؿ التي قاـ بيا الخميفة عمر بف الخطاب     

الثقفي لحرب الفرس ، وبعث يعمي بف أمية الى اليمف إلجالء أىؿ نجراف وكانوا أىؿ كتػاب ، بػالرجع الػى حيػاة النبػي 
ف يقبػؿ مػنيـ الجػزاء ودعاىـ ا فإف وفدًا مف أىالي نجراف قدـ الى الرسؿ   لى االسػالـ فػأبوا وسػألوه الصػمح ، وا 

فصػالحيـ عبػػى شػيء معمػػـو يؤدونػو كػػؿ سػنة لممسػػمميف ، وكتػب ليػػـ بػذلؾ كتابػػًا جعػؿ فيػػو ذمػة اهلل وعيػػده وأف ال 
يفتنوا عػف ديػنيـ ومػراتبيـ فيػو وال يحشػروا وال يبعثػروا وأف يؤمنػوا عمػى أنفسػيـ وممػتيـ وأرضػيـ وأمػواليـ وغػائبيـ 
يػػرىـ وال يطػػأ أرضػػيـ جػػيش وليػػـ عمػػى ذلػػؾ جػػوار اهلل وذمػػة رسػػولو ، حتػػى يػػأتي أمػػر اهلل مػػا نصػػحوا  وشػػاىدىـ وعر

 وأصمحوا واشترط عمييـ أف ال يأكموا الربا وال يتعامموا بو) ( .
وؿ وأقرىـ عمى حاليـ وكتب ليـ كتابًا عمى نحو كتاب رسػ استخمؼ أبا بكر الصديؽ  ولما توفي رسوؿ اهلل     
 قاؿ : " ال يبقيف في جزيرة العرب ديناف ") ( . ، مع أنو كاف يتخوفيـ ويود إجالئيـ لما روي أف الرسوؿ  اهلل 
بػإجالئيـ لنقضػيـ بإصػابتيـ الربػا ، وكػاف  الوفاة أوصى عمر بػف الخطػاب  ولما حضرت أبي بكر الصديؽ     

العػرب أمػة حديثػة العيػد باإلسػالـ ، فمػف الخطػر أف يوجػد  يرى أف ال يجتمع في جزيرة العػرب دينػاف ، ألف النبي 
بيف ظيرانييا قـو يدينوف بغير دينيا فيغتنوف مف جاورىـ عف االسالـ السيما أنيـ حديث عيد باالسالـ كما ذكرنػا ، 

بالربػا ومف جية أخرى فإف النجرانييف كانوا يتجاروف بالربا ، األمػر الػذي دفػع بػبعض المسػمميف فػي الػيمف بالتعامػؿ 
 وىو محـر في شريعة االسالـ ، عممًا أنيـ عاىدوا رسوؿ اهلل أال يتعامموا بو .

بعػػث يعمػػي بػػف أميػػة إلجالئيػػـ وأمػػره أف يعػػامميـ بالرأفػػة ويشػػتري أمػػواليـ  ولمػػا اسػػتخمؼ عمػػر بػػف الخطػػاب     
أرضػًا كأرضػيـ إقػرارًا ليػـ يخيرىـ عف أرىـ في أي أرض شاءوا مف أراضي المسمميف خػارج الجزيػرة العربيػة فيعطػوف 



                                                                                                                                                   

النجػػرانييف النصػػارى والييػػود ،  بػػالحؽ ووفػػاًء بػػذمتيـ فػػي أمػػر اهلل ، وعمػػى ىػػذا الوجػػو أجمػػى عمػػر بػػف الخطػػاب 
 فتفرقوا فنزؿ بعضيـ الشاـ وبعضيـ الكوفة) ( .

 ؟س: ما قصة سارية الجبؿ 
قػػد أمػػرة  القصػػة : أف الخميفػػة عمػػر ، وخالصػػة  تعػػد ىػػذه الواقعػػة مػػف كرامػػات الخميفػػة عمػػر بػػف الخطػػاب     

واقػؼ عمػى  ىػػ( ، وفػي إحػدى خطػب الجمعػة والخميفػة عمػر 23سارية بف زنيـ) ( جيشًا وسيره الى فػارس سػنة )
المنبر وقع في خػاطره أف الجػيش المػذكور القػى العػدو وىػـ فػي بطػف وادو وقػد ىمػوا باليزيمػة وبػالقرب مػنيـ جبػؿ ، 

اؿو : " يا سارية الجبؿ الجبؿ " ثالثًا ، فألقػاه اهلل ليػذا النػداء فػي سػمع سػارية ، وىو يخطب بصوتو ع فقاؿ عمر 
فإنحاز بالناس الى الجبؿ ، وقاتموا العدو مف جانب واحد ففتح اهلل عمييـ ، وبعد قدـو سػارية الػى عمػر بػف الخطػاب 

سارية الجبؿ ثالثًا فأسندنا ظيورنػا الػى قاؿ : يا أمير المؤمنيف ىتزمنا فبينما نحف كذلؾ إذ سمعنا صوتًا ينادي يا  
نيـ يمروف بجبؿ فإف عدوا إليػو قػاتموا  الجبؿ فيزميـ اهلل ، وقاؿ عمر  : وقع خمدي إف المشركيف ىزموا إخواننا وا 

ف جاوزوا ىمكوا فخرج مني ما تزعموف أنكـ سمعتموه) ( .  مف وجو واحد وا 
 س: كيؼ ومتى استحدث المسمموف التاريخ اليجري؟

لـ يكف لمعرب قبؿ االسػالـ تػاريخ يؤرخػوف بػو إال مػف خػالؿ الحػوادث الشػييرة عنػدىـ مثػؿ : عػاـ الفيػؿ ، حػرب     
ف  الفجار وغيرىا ، وقيؿ أف أىؿ اليمف عرفوا نوعػًا مػف التقػويـ فػي كتابػة تػاريخ الحػوادث قبػؿ غيرىػا مػف العػرب ، وا 

عػض المحػاوالت لممسػمميف فػي تػاريخ بعػض األحػداث أوؿ مف أرخ ىػو يعمػي بػف أميػة وىػو بػاليمف ، وكانػت ىنػاؾ ب
 ) ( .الى الدينة اعتبارًا مف تاريخ ىجرتو  التاريخية بعد ىجرة الرسوؿ 

غير إف تمؾ المحاوالت لـ تؤدي الى وضع تقػويـ ثابػت يعتمػد عميػو النػاس فػي تػدويف الحػوادث واألخبػار ، ومػع     
دعت الحاجة الى تنظيـ تػاريخ الكتػب والمراسػالت ، وذكػرت بعػض  توسع الدولة االسالمية في عيد الخميفة عمر 

ولي البصرة كتب الى الخميفة : " إنو تأتينا منػؾ كتػب لػيس ليػا تػاريخ  المصادر التاريخية إف أبا موسى األشعري 
. ) (" 
جرة الرسػوؿ ، وقػاؿ بعضػيـ : لميػا لممشورة ، فقاؿ بعضيـ : نؤرخ لمبعث رسوؿ اهلل  فجمع الخميفة عمر     
 فإف مياجرتو فرؽ بيف الحؽ والباطؿ) ( . : بؿ نؤرخ لمياجرة الرسوؿ  ، فقاؿ عمر  
حيف أمػر باتخػاذ اليجػرة أساسػًا لمتقػويـ لػـ بجعػؿ بدايتػو مػف شػير ربيػع  والحظ أف الخميفة عمر بف الخطاب     

كبدايػػة لمتقػػويـ اليجػػري ، وذلػػؾ ألف  األوؿ الػػذي حصػػمت فيػػو اليجػػرة ، بػػؿ أتخػػذ بدايػػة شػػير محػػـر مػػف تمػػؾ السػػنة
المحـر ىو منصرغ النػاس مػف حجيػـ وىػو شػير حػراـ ، وبػذلؾ يكػوف المسػمموف قػد أسسػوا لتقػويـ جديػد لػـ تعيػده 

 ىػ) ( . 17ىػ) ( ، وقيؿ : 16العرب مف قبؿ لتدويف األخبار والحوادث التاريخية ، وكاف ذلؾ سنة 
 حروب التحرير والفتوحات االسالمية :  -

العديد مف الحروب والمعارؾ عمى الجبيات  لقد خاضت الجيوش االسالمية في عيد الخميفة عمر بف الخطاب     
المختمفة منيا الجبية العراقية ، وجبية فتح بالد فػارس ، وميػارؾ فتػوح الشػاـ ومصػر حتػى بػالد أفريقيػا ، وسػنذكر 

يز عمى مشاىير المعػارؾ وأىػـ األثػار المترتبػة عمييػا كؿ جبية بشكؿ مفصؿ عف األخرى مع مراعاة األختصار والترك
 وعمى الشكؿ اآلتي : 
 ىػ( : 13أواًل. تحرير العراؽ )

بعد مبايعتو الناس الى االنضماـ لجػيش المسػمميف لمقاتمػة الفػرس فػي العػراؽ  دعا الخميفة عمر بف الخطاب     
المثنػػى بػػف حػػارث الشػػيباني لمخميفػػة شػػرحًا مفصػػاًل  لتحريػػر كامػػؿ األراضػػي العراقيػػة مػػف التواجػػد الفارسػػي ، إذ قػػدـ

بمواضع الضعؼ الدى الفػرس ، إال أف أغمػب العػرب تػرددت فػي قبػوؿ دعػوة الخميفػة لمحاربػة الفػرس لمعػرفتيـ بقػوة 



                                                                                                                                                   

أف يشرؾ القبائػؿ التػي عػادت الػى اسػالميا  وسطوة ىؤالء القـو ، وبسبب عدـ سيولة الموقؼ قرر الخميفة عمر 
 ) ( .إذ لـ تشترؾ ىذه القبائؿ في حروب التحرير عمى جبية العراؽ والشاـ في عيد أبا بكر الصديؽ بعد الردة ، 

، واختار الخميفػة أبػا عبيػد بػف مسػعود الثقفػي قائػدًا لمجػيش ،  وقد استجابت ىذه القبائؿ لدعوة الخميفة عمر     
مي لمجيوش الفارسية ، عبأ أبػو عبيػد الثقفػي جػيش والوقت نفسو أصبح رستـ حاكـ خراساف القائد العاـ والحاكـ الفع

المسػػمميف البػػالد عػػدده عشػػرة آالؼ مقاتػػؿ وزحػػؼ نحػػو النمػػارؽ وىػػو موضػػع قػػرب الكوفػػة ، ودارت بػػيف الجيشػػيف 
ىػػ ، ىتػـز الفػرس فييػا ، وتمتيػا معركػة قػرب السػقاطية 13شػعباف سػنة  13االسالمي والفارسي معركة النمارؽ فػي 

، األمر الذي أدى الى رفع الروح المعنوية لممسمميف وبعد مناوشػات عػدة تمكػف المسػمموف مػف خسرىا الفرس أيضًا 
 بسط سيطرتيـ عمى معظـ مناطؽ سواد العراؽ) ( .

 ىػ( : 13ثانيًا. معركة الجسر )
 س: ما أىـ أسباب خسارة المسمميف في ىذه المعركة؟

الحيرة وبرفقتيـ عدد مف الفيمة حتػى اسػتقر الجػيش فػي  ( ألؼ مقاتؿ وأرسموه الى12جيز الفرس جيشًا قوامو )    
منطقة )قسر النػاطؽ( ، ولػـ يفصػؿ تجمػع جػيش المسػمميف عػنيـ إال نيػر الفػرات ، وقػد خيػر قائػد الجػيش الفارسػي 

ب )بيمف( أبا عبيد أما أف يعبر اليو أو يدعو يعبر الى الجانب اآلخر ، فقرر القائد أبا عبيد الثقفي العبور الى الجانػ
 الفارسي) ( .

فكػػاف ىػػذا أوؿ األخطػػاء فقػػد حسػػر نفسػػو وجيشػػو فػػي مسػػاحة ضػػيقة ال مجػػاؿ لمكػػر والفػػر فييػػا ، وقػػد عبػػر     
المسػمموف نيػر الفػرات فػػوؽ جسػر أقػيـ ليػذه الغايػػة ، وبعػد عبػوره الجسػػر قػرر أبػا عبيػد الثقفػػي قطػع الجسػر حتػػى 

ارة المعركة ، ودارت بيف الطرفيف معركػة ضػارية أدت فييػا يحوؿ دوف تفكير جنوده بالتراع ، وىو السبب الثاني لخس
الفيمػػة دورًا كبيػػرًا ، إذ كانػػت تجفػػؿ خيػػؿ المسػػمميف منيػػػا ، فكػػاف دخػػوؿ الفيمػػة أرض المعركػػة سػػببًا ثالثػػًا لخسػػػارة 

 دىـ .المسمميف ، فكانت معركة غير متكافئة ال بالعدد وال بالعدة خسر المسمموف فييا آالؼ الشيداء بما فييـ قائ
عندئذ أدرؾ المثنى حرج الموقؼ فحمؿ عمى عقد الجسر وانسحب بعػد أف أصػيب بجػروح مػع الجػيش المتبقػي ،     

ىػ) ( ، وقد سميت ىذه المعركة أيضًا بالمروحة ، فخسػر المسػمموف ىػذه 13شعباف سنة  23وقد جرت المعركة في 
ليػذه المعركػة حزنػًا شػديدًا) (  حزف الخميفة عمػر  المعركة وىي األولى التي يخسرىا المسمموف أماـ الفرس ، وقد

، فما كاف مػف الخميفػة إال أف يػدفع بحشػود ضػخمة الػى أرض العػراؽ نػددًا لممثنػى الػذي دعػا القبائػؿ العربيػة ومػنيـ 
 النصارى الى الوقوؼ بجانبو) ( .

 
 ىػ( : 13ثالثًا. معركة البويب )

 سر والبويب؟س: ما أوجو التشابو واالختالؼ بيف معركة الج
بعد أف حشػد المسػمموف الجيػوش فػي العػراؽ أخػذ الفػرس يسػتعدوف ليػذه المواجيػة ، فجيػزوا جيشػًا قوامػو اثنػا     

عشر ألؼ مقاتؿ بقيادة ميراف بف باذاف اليمذاني) ( ، بالمقابؿ تحرؾ جػيش المثنػى بػف حػارث الشػيباني مػع جيشػو 
فػػرات ، وكػػاف قػػواـ جػػيش المسػػمميف نحػػو ثمانيػػة آالؼ مقاتػػؿ ، نحػػو البويػػب وتحديػػدًا عمػػى الشػػاطن الشػػرقي لنيػػر ال

وسار ميراف الى الجية المقابمة مف الفػرات ال يفصػؿ بػيف الجيشػيف إال النيػر ، فأرسػؿ ميػراف الػى المثنػى : إمػا أف 
عبػػروا ، تعبػروا إلينػػا أو نعبػػر إلػػيكـ) ( ، مػا كػػاف لممثنػػى أف يعيػػد خطػأ أبػػي عبيػػد الثقفػػي عنػدما عبػػر إلػػييـ فقػػاؿ : ا

وبالفعػػؿ عبػػروا الفػػرس الػػى البويػػب واشػػتبؾ الطػػرفيف فػػي معركػػة طاحنػػة انتصػػر المسػػمموف فييػػا وقتػػؿ قائػػد الفػػرس 
 )ميراف( ، وطارد المسمموف مف ىرب مف جيش الفرس) ( .



                                                                                                                                                   

لقد كانت معركة البويب في ظروؼ مشابية لظػروؼ معركػة الجسػر ، وفػد اسػتفاد المسػمموف مػف أخطػاء معركػة     
، وثبتت نتائج المعركة أف المثنى بف حارث الشيباني كاف يتمتع بروح قتالية وفنوف عسكرية مكنتو مف رسػـ  الجسر

 ىػ( .13خطة المعركة التي حصد نتائجيا لصالحو ، وكانت ىذه المعركة في شير رمضاف سنة )
 رابعًا. معركة القادسية : 

لػى ترتيػب أوضػاعيـ الداخميػة لمواجيػة خطػر المسػمميف في أعقػاب ىزيمػة الفػرس فػي معركػة البويػب ، عمػدوا ا    
المحيط بيـ ، إذ نصػبوا يزدجػرد الثالػث وىػو ابػف شػيريار بػف كسػرى ، والػذي عػيف رسػتـ قائػدًا لمجػيش وكمفػو بػأمر 
المسمميف فػي الجنػوب ، وأخػذوا عمػى تييػيج السػكاف مػف المسػمميف وتشػجيعيـ لعػدـ دفػع الجزيػة ، لقػد اثػارت ىػذه 

 لسياسية والعسكرية الفارسية المثنى فكتب الى الخميفة يطمب منو النصح والرأي) ( .االجراءات ا
نزؿ المثنػى بػذي قػار ووزع قواتػو ىنػاؾ ، وأمػر الخميفػة جميػع القبائػؿ  وبعد توجيو الخميفة عمر بف الخطاب     

 بجيوش المسمميف ىناؾ) ( .المقاتمة التي كانت مع خالد بف الوليد في السواد بالتوجو الى العراؽ وااللتحاؽ 
سعد بف أبي وقاص قائدًا جديدًا عمى جبية العراؽ بداًل مف المثنى بف حارث الشيباني  وقد عيف الخميفة عمر     

إذ كاف مريضًا وتوفي قبؿ بدء معركة القادسية) ( ، وقد تمركز سعد بف أبي وقاص في القادسػية وأقػاـ فييػا شػيرًا ، 
ؿ الجيػػوش بقيػػادة رسػػتـ لمالقػػاة المسػػمميف فػػي القادسػػية ، وبمغػػت قواتػػو مػػا يقػػارب المائػػة وفييػػا قػػرر يزدجػػرد إرسػػا

وعشريف ألؼ مقاتؿ معززيف بالفيمة واآلالت الحربية المتطورة ، وكما ىو معروؼ إف المسمميف ينػذروف مػف يقػاتميـ 
بػؿ األمػر أدى استشاضػة رسػتـ ويعرضوف عميـ )االسالـ أو الجزيػة أو الحػرب( ، وقػد انتيػت المفاوضػات بالفشػؿ ، 

 بسبب مطالب المسمميف وطريقة تفاوضيـ) ( . 
وقد التحـ الجيشاف بعد أف عبر رسػتـ بجيشػو النيػر الفاصػؿ بينيمػا ، ودارت المعركػة التػي اسػتمرت ثالثػة أيػاـ     

ىػػ() ( ، 15ونصؼ اليـو بانتصار المسمميف وقتؿ رسػتـ فػي المعركػة ، وجػرت المعركػة عمػى أغمػب المصػادر سػنة )
وبالتالي تعد ىذه المعركة بداية نياية التسمط الفارسي في االراضي العربية ، فضاًل عف بدايػة الفػتح االسػالمي لػبالد 

 فارس إذ ىرب يزدجرد ممؾ فارس مف المدائف عاصمة الساسانييف الى حمواف) ( .
 خامسًا. فتح جموالء وحمواف :

ا مػف مدينػة جمػوالء قاعػدة ليػـ فػي محاولػة لوقػوؼ سػير المسػمميف تجػاه بعد أف تمركز الفرس في حمػواف اتخػذو     
حمواف ، وقد خػرج جػيش المسػمميف وحاصػر جمػوالء لمػدة ثمػانيف يومػًا تخممػو بعػض المناوشػات بػيف الجػانبيف حتػى 

الغنػائـ اقتحـ المدينة وكبدوا الفػرس آالؼ القتمػى فجممػوا المجػاؿ بالجثػث ، لػذلؾ سػميت جمػوالء وتػـ الفػتح فييػا مػف 
 أكثر مما أصابوا في القادسية) ( .

واستمر الزحؼ االسالمي نحػو وجػرت معركػة قاسػية ىتػـز فييػا الفػرس ودخػؿ القعقػاع حمػواف صػمحًا ، فكػاف فػتح     
حمواف خاتمة فتوح العراؽ مػف جيػة الشػرؽ ، وىكػذا بسػط االسػالـ فػي وسػط وجنػوب العػراؽ بعػد كسػر نفػوذ الفػرس 

 فييا . 
 ىػ( :16تكريت والموصؿ )سادسًا. فتح 

س: لماذا كمفت القوات الخاصة بمحاربة الفرس مف تحرير تكريت والموصؿ عف السيطرة البيزنطية ولـ تكمؼ القوات 
 عمى جية بالد الشاـ بذلؾ؟

بعػػد أف سػػيطر المسػػمميف عمػػى وسػػط العػػراؽ وجنوبػػو تطمعػػوا الػػى فػػتح شػػمالو ، وفػػي الوقػػت ذاتػػو حشػػد جمػػوع     
ف أىالي المصؿ وكانت خاضعة لسيطرتيـ في ذلؾ الوقت ، فيي امتداد لبالد الشاـ ، وقد عسػكرت ىػذه البيزنطييف م

القوات في تكريت تحسبًا ألي عمؿ عسكري اسالمي نحػو تكريػت والموصػؿ ، وبالفعػؿ وصػمت قػوة عسػكرية اسػالمية 
الحصػار عمػى تكريػت ادة أربعػيف  قواميا خمسة آالؼ مقاتػؿ خرجػوا مػف المػدائف بقيػادة عبػد اهلل بػف المقسػـ وضػبوا



                                                                                                                                                   

يومًا حتى جرى قتاؿ عند صناديؽ تكريػت ، وشػارؾ فييػا القبائػؿ العربيػة الػى جانػب المسػمميف وأصػبحت تكريػت بيػد 
 ىػ) ( .16المسمميف في جمادى االولى سنة 

عنػزي الػى نينػوى أرسػؿ عبػد الػو المقسػـ ربيعػًا ال وبعد فتح تكريت وعماًل بتعميمات الخميفػة عمػر بػف الخطػاب     
والموصؿ عمى رأس جيش قوامو أربعة آالؼ مقاتؿ ، فضاًل عف العرب الذيف أسمموا حػديثًا ، وقػد فػاجىء المسػمموف 

ىػػ ، اتجػو بعػدىا الجػيش لفػتح ىيػت) ( . وبيػذا فتحػت 16بسرعة وصوليـ الى الموصؿ وتـ الصمح في أواخر سنة 
 رسية والبيزنطية .جميع األراضي العراقية وتحررت مف السيطرة الفا

لقد كانت ميمة فتح تكريت والموصؿ مف قبؿ قوات تحرير العراؽ مف التسمط الفارسي في اطار عممية استثنائية     
قامت بيا ردًا عمى تحرؾ الرـو ، ولػـ تكمػؼ ىػذه الػوات بالتوسػع فػي تحريػر المنػاطؽ المحيطػة بالموصػؿ والجزيػرة ، 

ارب الروـ في جية الشاـ ، إذ كانػت ىػذه الخطػوة ضػمف جبيػة العػراؽ ولػيس ألف ذلؾ ضمف واجبات القوات التي تح
ف كاف العدو ليس الفرس) ( .  الشاـ وا 

 فتوح فارس : -
الػدخوؿ الػى االراضػي الفارسػية وفتحيػا بعػد أف كػاف قػراره : )وددت أف  س: لماذا قرر الخميفة عمػر بػف الخطػاب 

 بيننا وبيف فارس جباًل مف نار(؟ 
بعد تحرير العراؽ الدخوؿ الى األراضي الفارسية لفتحيا ، وكاف يرغب بعدـ انسياح  قرار الخميفة عمر  لـ يكف    

المسمميف داخؿ بالد الفرس ، وكاف يقوؿ : " وددت أف بيننا وبيف فارس جباًل مف نار ال يصموف إلينػا منػو وال نصػؿ 
جيزوف الجيوش اسػتعدادًا لمواجيػة الحػرب ويثيػروف القالقػؿ إلييـ ") ( ، إال أف الفرس لـ يركنوا الى اليدوء فكانوا ي

والفتف في البالد المفتوحة ، حتى وصؿ المسمموف الى قناعة أف الفتنة لـ تخمد ما لـ يخرج يزدجػرد مػف حػدود بػالد 
فػػارس ، فػػأنيـ لػػـ تنقطػػع آمػػاليـ فػػي اسػػترداد مػػا خسػػروه مػػف أراضػػي العػػراؽ ، األمػػر الػػذي أدى الػػى تغيػػر سياسػػة 

 تجاه الفرس) ( .   خميفة عمر بف الخطاب ال
فكاف يزدجرد الذي ىرب واستقر في مرو قػد بغػض بقػوة عسػكرية نحػو االىػواز بقيػادة اليرمػزاف بالمقابػؿ خرجػت     

قوة عسكرية اسالمية بقيادة النعماف بف مقرف ، وبعػد تصػادـ الجيشػاف انسػحب مػف المعركػة اليرمػزاف بعػد أف تكػب 
يػػد المسػػمميف فػػتـ فػػتح االىػػواز ، مػػف ثػػـ مالحقػػة اليرمػػزاف الػػى تسػػتر والػػذي أتسػػر فييػػا وفتحػػت خسػػائر كبيػػرة عمػػى 

 المدينة بعد ذلؾ) ( . 
ومػػف ثػػـ فتحػػت نياونػػد وكانػػت منطقػػة جبميػػة ، إذ دفػػع المسػػمموف القػػوات الفارسػػية مػػف مقرىػػا ليسػػيؿ عمميػػة     

الداميػة حتػى كسػيت أرض المعركػة بالػدماء ، وكػاف االنتصار عمييـ ، وكانت معركة فتح نياوند مف شػرس المعػارؾ 
ىػ( ، ومف ثـ اصفياف في السنة نفسيا ، وتوالت 21النصر حميؼ المسمميف فييا ، وتالىا فتح ىمذاف أواخر سنة )

ىػػ( مػف 23ىػ( ، حتى تمكف المسمموف سػنة )22فتوحات بالد فارس تباعًا ، ففتحت الري وجرجاف وطبرستاف سنة )
ب االمبراطوريػػة الفارسػػية السػػامانية التػػي حكمػػت الشػػعوب المجػػاورة ، وبيزيمػػة يزدجػػرد الػػى خػػارج الوصػػوؿ الػػى قمػػ

 خراساف ومقتمو أدى الى فتح جميع بالد فارس والقضاء عمى االمبراطورية الفارسية) ( .
 فتوح الشاـ : -

 ؟ مر بف الخطاب س: ما سبب عزؿ خالد بف الوليد عف قيادة الجيوش في جبية الشاـ مف قبؿ الخميفة ع
في جبية الشاـ عزؿ خالد بػف الوليػد عػف قيػادة الجيػوش ىنػاؾ ،  مف األعماؿ التي أقدـ عمييا الخميفة عمر     

وتولية الميمة ألبي عبيدة عمر بف الجراح) ( ، لقد اسيب الكتتاب والمؤرخيف المعاصريف في أمر ىذا العػزؿ وراحػوا 
افع وراء ذلػؾ ، فمػنيـ مػف رأى الموضػوع متعمػؽ بضػغينة قديمػة يخفيػو الخميفػة شػمااًل وجنوبػًا محػاوليف تفسػير الػدو 

مػف تعمػؽ النػاس بشػخص خالػد  تجاه خالد ، وذىب فريؽ آخر يعمؿ السبب عمى أنػو قمػؽ الخميفػة عمػر  عمر 



                                                                                                                                                   

فريػؽ ثالػث الػى  بف الوليد ومحاولة ابف الخطاب إبعاد فكرة انتصارات خالد بف الوليد الى أنو نصر اهلل) ( ، فيما دعا
 أف المسألة كانت بسبب تصرؼ خالد بف الوليد بالماؿ مف غنائـ الحرب) ( . 

قد فسر قضية العزؿ ونيى ىذا الجدؿ مػف خػالؿ قولػو : واهلل يػا خالػد إنػؾ عمػي  كػريـ  ونجد أف الخميفة عمر     
نؾ إلػي  لحبيػب) ( ، وكتػب الػى أىػؿ األمصػار يوضػح سػبب عزلػو لػو قػائاًل :  إنػي لػـ أعػزؿ خالػدًا عػف سػخطة وال وا 

خيانة ، ولكف عزلتو شػفقة عمػى النفػوس مػف سػرعة ىجماتػو وشػدة صػدماتو) ( ، فخفػت أف يوكمػوا إليػو ويبتمػوا بػو 
فأحببت أف يعمموا أف اهلل ىو الصانع ، وأف ال يكونػوا بعػرض فتنػة) ( ، ولمػا وصػؿ خبػر وفػاة خالػد بػف الوليػد تػرحـ 

 وقاؿ : رحـ اهلل أبا سميماف كاف واهلل سدادًا نحور العدو ميموف النقية) ( . طاب عميو الخميفة عمر بف الخ
وىناؾ مف فسر ىذا األمر عمى أنػو متطمبػات المرحمػة فػإف الفتوحػات االسػالمية بعػد أف أتسػعت تطمبػت المرحمػة     

ئد البديؿ بكؿ نجاح ، وعمػى الػرغـ الالحقة قادة إدارييف أكثر منيا عسكرييف السيما معاىدات الصمح التي أجراىا القا
مػف عزلػػو عػػف قيػػادة الجػػيش ، إال أنػػو ظػػؿ يقاتػػؿ وبحماسػػتو ، ظػؿ محػػؿ استشػػارة لػػـ يسػػتغني أحػػدًا مػػف القػػادة عػػف 

 مشورتو الحربية .
ىػػ( 24حتػى شػبو اسػتقرت سػنة ) استمرت الفتوحػات عمػى جبيػة الشػاـ فػي عيػد الخميفػة عمػر بػف الخطػاب     

مف المعارؾ والفتوحات منيا عنوة ومنيا صمحًا ، وسنستعرض بشكؿ مختصر أىـ تمؾ الحػوادث  حدثت خالليا العديد
 والتركيز عمى أشيرىا :

 ؟س: ما أىـ الفتوحات االسالمية في بالد الشاـ خالؿ حكـ الخميفة عمر بف الخطاب 
تجمعػوا فػي فحػؿ بيسػاف )شػرؽ  يعد خسارة القوات البيزنطية في أجناديف تمركزوا في دمشؽ وتحصنوا فييا ، ثـ    

نير األردف( ، وىاجـ لمسمموف ىػذا التجمػع واشػتبكا بمعركػة ضػارية انتيػت بانتصػار المسػمميف وجػرت المعركػة فػي 
 ىػ) ( 13ذي العقدة سنة  28

، وفي أثر ىذه المعركة سػيطرة المسػمموف عمػى جميػع مػدف وقػرى إقمػيـ األردف ، ثػـ خسػر الػروـ البيػزنطييف معركػة 
 في مرج الرـو وقتؿ قائدىـ) ( .أخرى 

 فتح دمشؽ وحمص : -
ىػ( ، إذ تحصف أىػؿ دمشػؽ داخميػا واغمقػوا بابيػا آممػيف أف تصػؿ 14حاصر المسمموف دمشؽ في محـر سنة )    

إلػػييـ النجػػدة مػػف الػػرـو لفػػؾ الحصػػار عػػنيـ ، وقػػد داـ الحصػػار سػػبعيف يومػػًا وازداد التػػوتر بػػيف أىميػػا السػػيما بعػػد 
مؿ بوصوؿ قوة بيزنطية لنصرتيـ وفؾ الحصار عنيـ حتػى استسػمـ أىميػا وعقػدوا الصػمح مػع المسػمميف) فقدانيـ األ

.) 
وبعد أف فتح المسمموف بعمبؾ سار أبو عبيدة الى حمص التي تركيا ىرقؿ وىرب الى أنطاكيا ، فعمػد المسػمموف     

يػأس أىػؿ حمػص مػف أي فػرص  الى حصار حمص عمػى غػرار مػا حصػؿ فػي دمشػؽ وكانػت النتيجػة نفسػيا بعػد أف
 لمخالص مف الحصار وصمحوا المسمميف عمى وفؽ شروط الفتح) ( .

 ىػ(؟14وقؼ األعماؿ العسكرية في جية الشاـ سنة ) س: لماذا قرر الخميفة عمر بف الخطاب 
ـ اسػػتر المسػػمموف بفتوحػػاتيـ بعػػد حمػػص نحػػو أنطاكيػػا وحمػػب ومػػف ثػػـ حمػػاه ، وصػػالح أىميػػا عمػػى الجزيػػة ، ثػػ    

 شيزر حتى بمد معرة النعماف ففتحيا المسمموف ، وبيذا الفتح أتـ المسمموف فتح بالد الشاـ الوسطى) ( .
أف يسقر المسمموف في حمص حتى نياية العاـ قبؿ أف ينطمقػوا الػى الشػماؿ ، وأمػر  وكاف رأي الخميفة عمر     

ولعػػؿ ذلػػؾ يرجػػع الػػى مػػا وصػػمت إليػػو األوضػػاع بتوقيػػؼ حركػػة الفتػػوح فػػي بػػالد الشػػاـ لمػػا فػػي بقػػي مػػف السػػنة) ( ، 
العسكرية عمى الجية الفارسية ، إذ كاف سعد بف أبي وقاص يستعد لالصطداـ بالفرس في القادسية مما يعني توجػو 

 األنظار في حبنيا نحو جية العراؽ وما ستؤوؿ إليو األمور ىناؾ) ( .



                                                                                                                                                   

 معركة اليرموؾ : -
بػيف بحيػرة طبريػة غربػًا ووادي اليرمػوؾ جنوبػًا) ( ، وقػد اختمػؼ المػؤرخيف فػي اليرموؾ وادي بناحيػة الشػاـ يقػع     

، وبمثػؿ ذلػؾ مػا رواه الطبػري ،  ىػػ( فػي عيػد أبػي بكػر 13سنة وقوعيا ، فقسـ منيـ يرى نيػا وقعػت فػي سػنة )
والواقػدي  ، ويمثؿ ىػذا الػرأي ابػف اسػحاؽ ىػ( في عيد الخميفة عمر 15فيما يرى فريؽ آخر أنيا كانت في سنة )

 وخميفة بف الخياط والبالذري وابف عساكر .
ىػػػ( ، فقػػد جػػاءت الروايػػات التاريخيػػة تفيػػد بػػأف الػػروـ قػػد حشػػدوا طاقػػات 15والػػرأي الػػراجح : أنيػػا وقعػػت سػػنة )    

ىػ( ألف الخطر االسػالمي الػذي ييػددىـ لػـ يكػف 13بشرية وعسكرية ىائمة ليذه المعركة ، وال يتحقؽ ذلؾ في سنة )
ىػػػ( بعػػد أف حققػػت الجيػػوش االسػػالمية االنتصػػارات 15بتمػػؾ الخطػػورة ، فػػي حػػيف نجػػدىا وصػػمت ذروتيػػا سػػنة )يكػػف 

وفػػتح المػػدف تباعػػًا ، األمػػر الػػذي دؽ نػػاقوس الخطػػر لػػدى الػػرـو البػػزنطييف وجعميػػـ يفكػػروف فػػي معركػػة فاصػػمة فػػي 
 محاولة منيـ السترداد ما فتحو المسمموف مف بالد الشاـ) ( .

 د المسمموف أمواؿ الخراج الى أىؿ حمص؟ وكيؼ تعاطى األىالي مع ىذا القرار؟س: لماذا ر 
بعد أف أخذت األمور تتجو نحو معركة شديدة مف خالؿ االستعدادات العسػكرية لكػال الطػرفيف ، أمػر أبػو عبيػدة      

حمػص ووفػاًء انسحاب الجيش االسالمي مف حمص ورد أمواؿ الخراج الى أىؿ حمص بسبب ترؾ المسػمميف حمايػة 
بالعيود ، قالوا المسمميف : شغمنا عف نصرتكـ والدفاع عنكـ قائـ عمى أمركـ كرىنا أف نأخذ أموالكـ وال نمنع بالدكـ) 
( ، فقاؿ أىؿ حمص : لواليتكـ وعدلكـ أحب إلينا مما كنا فيو مف الظمـ والغشـ ولندفعف جند ىرقػؿ عػف المدينػة مػع 

التػػوراة ال يػػدخؿ عامػػؿ ىرقػػؿ مدينػػة حمػػص إال أف نغمػػب ونجيػػد فػػأغمقوا األبػػواب عػػاممكـ ، ونيػػض الييػػود فقػػالوا : و 
وحرسػػوىا ، وكػػذلؾ فعػػؿ أىػػؿ المػػدف التػػي صػػولحت مػػف النصػػارى والييػػود وقػػالوا : إف ظيػػر الػػرـو وأتبػػاعيـ عمػػى 

ال فانا عمى أمرنا ما بقي لممسمميف عدد) ( .  المسمميف صرنا الى ما كنا عميو وا 
الة اإلسالـ مف خالؿ ىذه الصورة الى وقوؼ أتبػاع الػديانات األخػرى الػى جانػب الحكػاـ المسػمميف وىكذا أدت عد    

 لما رؤى مف صدؽ العمؿ والوفاء بالعيود .
شرع اإلمبراطور البيزنطي في إعادة تشكيؿ قواتو وتكثيفيا السيما بعد خسارتو عدة مدف في الشػاـ ، وأخػذ بفػتح     

حمػؿ السػالح بمػا فػييـ سػكاف العاصػمة القسػطنطينية ، واسػتطاع أف يجنػد مػا يقػارب باب التطوع لكػؿ مػف يسػتطيع 
مائة ألؼ مقاتؿ وتوجو بيـ نحو فمسطيف حيث تجمػع المسػمموف فػي اليرمػوؾ ، وكػاف تمركػز الجػيش االسػالمي فػي 

سػتة وثالثػيف ألػؼ اليرموؾ مف اختيار خالد بػف الوليػد الػذي جعمػو أبػو عبيػدة لقيػادة المعركػة الػذي بمػد عػدده قرابػة 
 مقاتؿ) ( .

 س: كيؼ نظـ خالد جيش المسمميف وفقًا لتقدير المعركة؟
كاف الجيش البيزنطي قد رتػب عمػى وفػؽ نظػاـ الكػراديس ، كػؿ كػردوس مؤلػؼ مػف سػتمائة جنػدي ، وكػؿ عشػرة     

الحمػاس فػي  كراديس تشكؿ فرقة ، فضاًل عف ذلؾ وضػع القساوسػة أمػاـ الجػيش يحممػوف الصػمباف فػي أيػدييـ لبػث
نفوس الجند ، أما جػيش المسػمموف فانػو لػـ يكػف بنظػاـ عسػكري حػديث قبػؿ اليرمػوؾ ، اال أف نظػرة خالػد العسػكرية 
وتحميمو الى والواقع الذي يمر بو اعتمد نفس النظػاـ البيزنطػي المتمثػؿ بػالكراديس وىػو مػا يعػرؼ فيمػا بعػد )التعبئػة 

 الخالدية() ( .
مي في سنة وثالثػيف كردوسػًا كػؿ كػردوس مؤلػؼ مػف ألػؼ مقاتػؿ ، واعتمػد المسػمموف وىكذا نظـ الجيش اإلسال    

ألوؿ مػػرة فػػي تػػاريخ الحػػروب نظػػاـ الكػػراديس ، فضػػاًل عػػف ذلػػؾ جعػػؿ النسػػاء فػػي مػػؤخرة الجػػيش لمعنايػػة بػػالجرحى 
ثػارة حماسػيـ ، فضػاًل عػف رد الرجػاؿ الفػاريف مػف المع ركػة ، وقػد اسػتمر والمرضى وسػقاية المقػاتميف أثنػاء القتػاؿ وا 

 ترتيب الجيش والمراقبة بيف الطرفيف أشير عدة) ( . 



                                                                                                                                                   

ودارت فػي وادي اليرمػوؾ سمسػػمة مػف المعػارؾ بػػيف الطػرفيف عمػػى مػدى خمسػة أيػػاـ لػـ تكػف متتاليػػة انتقػؿ فييػػا     
عػة وىػو المسمموف مف نصر الى نصر حتى توجوا ىذه االنتصارات بضربة قاصمة وجيوىػا الػى البيػزنطييف يػوـ الواق

ىػػ() ( ، فمػا انتيػى ذلػؾ اليػوـ حتػى كػاف 15اليـو الخامس مف القتاؿ ، وكاف يـو االثنيف الخامس مف رجػب سػنة )
 آخر مقاتؿ بيزنطي قد أخمى ساحة القتاؿ أما ىاربًا أو جثة ىامدة أو في قاع الوادي . 

طػي ، وقػررت ىػذه المعركػة مصػير بػالد البيزن –تعد معركة اليرموؾ مف المعارؾ الحاسمة فػي الصػراع اإلسػالمي     
الشاـ ومستقبميا ، إذ فتحت أماـ المسمميف باب االنتصارات المتتالية في ىذه البالد استمرت بعدىا الفتوحػات ومنيػا 

 فتح فنسريف ، ومف ثـ حمب وأنطاكيا) ( . 
 
 
 إلييا :  فتح بيت المقدس ودخوؿ الخميفة عمر بف الخطاب  -

 الصالة في كنيسة القيامة عند زيارتو لبيت المقدس؟ ة عمر بف الخطاب س: لماذا رفض الخميف
اسػتمرت الفتوحػات اإلسػالمية فػي فمسػطيف ، إذ توجػو عمػرو بػف العػاص الػى ؟؟؟؟ فتحيػا ثػـ ألحػؽ بيػا نػػابمس     

 وعمواس وعسقالف) ( . 
روحػػي ، إذ إسػػراء الرسػػوؿ  وممػػا الشػػؾ فيػػو أف لبيػػت المقػػدس أىميػػة بالغػػة عنػػد المسػػمميف ، فيػػو مركػػز جػػذب    

إليو ومف ثـ عرج منو الى السماء ، حاصر عمرو بف العاص المدينة وبدأ ذلؾ الحصار فػي الشػتاء وكػاف  الكريـ 
البرد قاسيًا يرافقو ىطوؿ أمطار غزيرة وتساقط الثموج ، إذ كانت ظروؼ الحصار قاسية لممسمميف أيضًا ، فضػاًل عػف 

لبيػػزنطييف المحاصػػريف المنجنيػػؽ لضػػرب المسػػمميف ، وبسػػبب صػػعوبة الموقػػؼ أوعػػز األحػػواؿ الطبيعيػػة ، اسػػتعمؿ ا
الى أبو عبيدة في إرساؿ إمدادات لعمػرو بػف العػاص ، فضػاًل عػف قػرار الخميفػة القػدـو  الخميفة عمر بف الخطاب 

خاصػة نظػرًا ألىميتيػا الى بالد الشاـ ليكوف قريبًا مف مجرى األحداث ، وىذا يعني أنو أولى فتح بيت المقدس عناية 
 الدينية والروحية عند المسمميف) ( . 

الػػى الشػػاـ ارتفػػت معنويػػات المسػػمميف  وبوصػػوؿ أبػػو عبيػػدة وجيشػػو وخبػػر توجػػو الخميفػػة عمػػر بػػف الخطػػاب     
المحاصريف لبيت المقدس ، يرافقو انييار معنوي لمبيزنطييف السيما بعػد ادراكيػـ بعػدـ وصػوؿ أي امػدادات عسػكرية 

تيـ ممػػا حػػدى بالقائػػد البيزنطػػي األرطبػػوف اليػػروب مػػع قسػػـ مػػف جنػػده الػػى مصػػر وتسػػميـ زمػػاـ القيػػادة الػػى لنجػػد
البطريرؾ )صفرونيوس( ، وبعد حصار ألربعة اشير اختار البطريرؾ االستسالـ بشػرط أف يسػمميا الػى الخميفػة عمػر 

 فقد عمـ بنزولو في الجابية) ( .  
ابو الى بيػت المقػدس بعػد عقػد الصػمح وكػاف ىػذا الصػمح والػذي سػمي بالعيػدة واصح وقد دخؿ الخميفة عمر     

العمريػػة بمثاابػػة عقػػد أمػػاف ألىػػالي بيػػت المقػػدس عمػػى أف يػػدفعوا الجزيػػة ، وجػػاء فػػي بعػػض الروايػػات : " بسػػـ اهلل 
ـ وكنائسػيـ أال الرحمف الرحيـ ، مف عمر بف الخطاب ألىؿ مدينة الياء ، أنيـ آمنوف عمى دمػائيـ وأوالدىػـ وأمػوالي

 تيدـ وال تسكف ، واشيد الشيود ") ( .
الى كنيسة القيامة وجمس فييػا مػع البطريػرؾ فممػا حػاف وقػت الصػالة طمػب البطريػرؾ  وقد دخؿ الخميفة عمر     

اعتذر عف الصالة فييا ، بأنو إف فعؿ سػوؼ  الصالة في الكنيسة فيي مف مساجد اهلل ، ولكف عمر  مف عمر 
سمموف عمى تعاقب القروف ، إذ يروف عممو سنة مستحبة ، وبػذلؾ سػوؼ يضػعوف يػدىـ عمييػا ويحرمػوف يتبعو الم

النصارى منيا ويخالفوف بذلؾ عيد األماف ، وصمى منفردًا في طرقػات الكنػائس ثػـ أعطػى عيػدًا لمنصػارى أال يصػمى 
 المسمموف عمى عتاب الكنائس جماعة وال يجمعوف في كنيسة لصالة جماعة) ( . 



                                                                                                                                                   

فػػي بيػػت المقػػدس عشػػرة أيػػاـ ، عػػاد مػػع قػػادة جيشػػو الػػى الجابيػػة السػػتكماؿ  وبعػػد أف مكػػث الخميفػػة عمػػر     
 مناقشات ومشاورات شؤوف المسمميف وتنظيـ ما تـ فتحو مف بالد الشاـ) (.

خموا إلييػا وبيذا الفتح تسابقت المدف األخرى في الشاـ لعقد الصمح مع المسمميف حتى وصػموا حػدود أرمينيػا ليػد    
 ىػ( إال أنيـ خرجوا منيا بسبب صعوبات الموقؼ ىناؾ ليستقروا في أطرافيا) ( .  21في ذي العقدة سنة )

 فتوح مصر وأفريقيا :  -
في الشاـ وعرض عمى الخميفة أف نفتح مصر بعػد أف  اجتمع عمرو بف العاص مع الخميفة عمر بف الخطاب     

، سار عمػرو بػف العػاص بجنػده البػالد عػددىـ قرابػة أربعػة آالؼ قاتػؿ مخترقػًا  أصبحت ضرورة لمد النفوذ اإلسالمي
صػحراء سػيناء ومتخػذ الطريػػؽ السػاحمي حتػى وصػؿ الػػى العػريش ، وىػي أوؿ مدينػة مصػػرية مػف جيػة الشػاـ عمػػى 

 ىػػ( ، وأكمػؿ مسػيرتو الػى بمبػيس) ( ،19ساحؿ البحر المتوسػط) ( ، ومػف ثػـ وصػؿ فرمػا وفتحيػا فػي محػـر سػنة )
ىػ( انتصر فييا المسمموف عمى البيزنطييف قادت ىذه المعركة 19ومف ثـ جرت معركة عيف شمس في شعباف سنة )

 لفتح الفيـو ومنيا الى فتح حصف بابميوف) ( .
 فتح حصف بابميوف :  -

 س: كيؼ فتح المسمميف حصف بابميوف رغـ الصعوبات في ذلؾ؟   
وكػػاف مػػف الصػػعوبة بمكػػاف أف يفػػتح بسػػبب التحصػػينات وارتفػػاع اسػػتمر حصػػار حصػػف بػػابميوف أشػػير عػػدة ،     

منسوب نير النيؿ ، فضاًل عف ذلؾ استمرت المفاوضات لمصمح بيف الطرفيف أشير عدة ، وانتيت المفاوضػات بعػدـ 
ىػػػ( والحصػػف محاصػػر ، األمػػر الػػذي ضعضػػع 24موافقػػة ىرقػػؿ إمبراطػػور البيػػزنطييف حتػػى وصػػؿ خبػػر وفاتػػو سػػنة )

مع نفر مف المسمميف اعتالء سور  يش البيزنطي ، وأخيرًا تمكف الصحابي الجميؿ الزبير بف العواـ وخمخؿ مف الج
الحصف وكبروا ، فظف أىؿ الحصف أف المسمميف اقتحموه فيربػوا تػاركيف مػواقعيـ ، فنػزؿ الزبيػر وفػتح بػاب الحصػف 

ىػػ( ، عمػى أف 24ربيػع األوؿ سػنة ) 21ي ألفراد الجيش االسالمي فدخموه ، وبالتالي أجروا الصمح مػع المسػمميف فػ
 يدفعوا الجزية مقابؿ عقد األماف عمى أنفسيـ وأمواليـ وكنائسيـ) ( . 

 فتح اإلسكندرية :  -
يعد سػقوط حصػف بػابميوف فػي أيػدي المسػمميف بمثػاب انييػار خػط الػدفاع األوؿ عػف مصػر ، إذ أصػبح الطريػؽ     

ت اإلسػػكندرية فػػي ذلػػؾ الوقػػت قصػػبة الػػديار المصػػرية وثػػاني حواضػػر مفتوحػػًا الػػى فػػتح اإلسػػكندرية) ( ، كمػػا كانػػ
اإلمبراطورية بعد القسطنطينية وأوؿ مدينة تجارية في العالـ ، وقد تحرؾ الجيش اإلسالمي بقيادة عمػرو بػف العػاص 

ص ، ىػ( ، وبالمقابؿ وصؿ المقوقس بجيشو الى اإلسػكندرية قبػؿ عمػرو بػف العػا24نحوىا في جمادى األولى سنة )
ىػ( بعػد حصػار 24ذو القعدة سنة ) 28وبذلؾ أطبؽ المسمموف الحصار عمى المدينة لمدة أشير حتى اقتحموىا في 

 داـ أربعة أشير ونصؼ) ( .
 
 
 التوسع نحو بالد المغرب : -

 س: لماذا لـ يسمع الخميفة عمر بف الخطاب لمجيوش االسالمية لمزحؼ نحو شماؿ أفريقا؟ 
ىػ( نحو برقة التابعػة 24وضاع في مصر خرج عمرو بف العاص بقواتو مف اإلسكندرية سنة )بعد أف استقرت األ     

لمقوات البيزنطية ، إذ استسممت المدينػة بسػيولة وأقػيـ الصػمح معيػـ عمػى اف تػدفع الجزيػة لمػف يرغػب الػدخوؿ فػي 
د أف رفض أىميا الصػمح اإلسالـ) ( ، ومف ثـ سار عمرو نحو طرابمس وضرب الحصار عمييا مف قبؿ المسمموف بع



                                                                                                                                                   

، وكانت يحدىا مف جية الغرب البحر ، وىو المنفذ الذي تمكف منو المسػمموف مػف اقتحػاـ المدينػة وىػرب مػف ىػرب 
 ومف جيشيا وسط البحر حتى تمكف عمرو مف دخوليا) ( . 

ا مػف شػماؿ يستأذنو في الزحؼ الػى تػونس ومػا ورائيػ وكتب عمرو بف العاص الى الخميفة عمر بف الخطاب     
 أفريقيا ، فمـ يأذف لو ، وربما خشي الخميفة مف تفرؽ المسمموف في بالد واسعة ولـ تثبت أقداميـ فييا بعد) ( . 

 :  التنظيمات المالية واالدارية في عيد الخميفة عمر بف الخطاب  -
تػاؿ فػي والفتوحػات فػي في الخمس سنوات األولى مف عيده ينصب نحو جبيات الق كاف اىتماـ الخميفة عمر     

العراؽ والشاـ ، إذ لـ تشيد ىذه الفترة أي تغيرات واضحة في التنظيمات المالية واالدارية ، كما كانت عميو في عيػد 
، ولكػف وبعػد أف تػوافرت لمدولػة مػوارد ماليػة ضػخمة التػي شػكمت بمجموعيػا  ومف ثـ أبي بكر الصػديؽ  النبي 

ة ، أصبح مف الضروري بوضػع نظػاـ إلدارة المؤسسػة الماليػة والتػي تمثمػت بػالموارد إيرادات الخزينة لمدولة االسالمي
أوؿ مػف أوجػده فػي إدارة الدولػة ،  المالية وطرؽ إنفاقيا مف خالؿ الدواويف أو بيت الماؿ الذي يعد الخميفة عمػر 

 لذا سنستعرض إيرادات الدولة بعد الفتح وطرؽ إنفاقيا بواسطة دواويف بيت الماؿ .
 
 

 ؟س: ما أىـ واردات الدولة المالية في عيد الفاروؽ 
 . الزكاة :1

ىي الركف االجتماعي البارز في أركاف االسالـ ، وىػو تشػريع سػماوي فػرض فػي أمػواؿ أغنيػاء المسػمميف لتؤخػذ     
ية ، وقػد منيـ وتعطى لمفقراء بحسب انصبتيا المعروفة في الزروع والثمار والذىب والفضػة وعػروض التجػارة والماشػ

فػػي تنظػػيـ مؤسسػػة الزكػػاة وتطويرىػػا السػػيما بعػػد  وأبػػي بكػػر الصػػديؽ  عمػػى نيػػج النبػػي  سػػار الخميفػػة عمػػر 
 اتساع مساحة البالد االسالمية) ( .  

 . الجزية : 2
وىي الضريبة التي تفرض عمى رؤوس مف دخػؿ فػي ذمػة المسػمميف مػف أىػؿ الكتػاب ، وقيػؿ : سػميت بالجزيػة     

عف الذمي) ( ، وىي تجب عمػى الرجػاؿ األحػرار العقػالء ، وال تجػب عمػى امػرأة وال صػبي وال مجنػوف وال  ألنيا تجزي
عبد ، فضاًل عف ذلؾ فيي ال تؤخذ مف المسكيف وال مف مقصر وال مف األعمى وال مف المترىبوف الذيف في الػديارات 

نيػ ا تسػقط فػي السػنة التػي أسػمـ بيػا سػواء فػي وتسقط الجزية بالموت ، كذلؾ اذا سمـ الػذمي تسػقط عنػو الجزيػة وا 
 بدايتيا أـ وسطيا أـ أخرىا فترد إذ دفعيا وأسمـ) ( .

 يأمر جباة الجزية بأف يرفقوا بالناس في جبايتيا ، أما وقتيا فقد حػددىا الخميفػة عمػر  وكاف الخميفة عمر     
 فيو تسييؿ لممكمفيف وراحة لمدافعيف) ( .في أواخر الحوؿ أي أخر العاـ الزراعي ، وىو وقت إتياف الغالت ، و 

 
 
 
 
 
 . الخراج :3

األراضػػي المفتوحػػة عمػػى المسػػمميف كغنػػائـ؟ بػػؿ لجػػأ حبسػػيا بيػػد  س: لمػػاذا لػػـ يػػوزع الخميفػػة عمػػر بػػف الخطػػاب 
 أصحابيا؟ 



                                                                                                                                                   

ميف عمػى الخراج : ىو إيػراد األراضػي التػي فتحيػا المسػمموف عنػوة واوقفيػا االمػاـ بيػد أصػحابيا لمصػالح المسػم    
 في أراضي العراؽ والشاـ) ( . الدواـ كما فعؿ الخميفة عمر 

فبعد الفتوحات في العراؽ والشاـ واتساع األراضي المفتوحة أراد الفاتحوف المسمموف أف تقسـ عمييـ كما قسمت     
ا خراجيػا ، وبػذلؾ يػوفر ال يرى ذلؾ ، فأراد أف تبقى بيػد أصػحابيا وأف يػدفعو  األمواؿ والغنائـ ، فكاف الخميفة عمر 

أمواؿ مستمرة ترفد بيف ماؿ المسمميف قائاًل : وقد رأيف أف أحبس األرض بعموجيا وخصًا عمييـ فييػا الخػراج ، وقػاؿ 
: إف ىذه األراضي لو وزعت عمى الفاتحيف لػـ يكػف لمػف جػاء مػف بعػدىـ شػيء، وبيػذا تبقػى ألىػؿ الػبالد المفتوحػة 

 الجند المسمميف بالثروة والماؿ ، وبذلؾ يوفر أمواؿ لخزينة الدولة) ( . سرواتيـ ، فضاًل عف عدـ افتتاف
في أمر تحديد نسبة الخراج مػف خػالؿ تحديػد ثػروة األفػراد وخصػوبة األرض وجػدبيا ،  وقد وجو الخميفة عمر     

يحبػروف بػو النوائػب  ونوع النباتات والشجر والرفؽ بالرعية ، فال تحمؿ األرض ما يستعممو المكمفوف بؿ يترؾ ليـ ما
والحوائج) ( ، وىػذه الطريقػة نفػذت فػي سػواد العػراؽ ومصػر والشػاـ ، وبػذلؾ كثػرت الممتمكػات الخاصػة بالدولػة ، إذ 

 كانت تدر دخاًل عظيمًا ووفيرًا لخزينة الدولة السيما في مصر التساع األراضي الزراعية فييا) ( .
 . العشور : 4

يا عمى التجارة التي تمر عبر حدود الدولة االسػالمية سػواء داخمػة أو خارجػة منيػا وىي األمواؿ التي يتـ تحصيم    
، وىي بمثابة الرسـو الكمركية في العصر الحاضر ، إذ يقػـو بتحصػيميا موظػؼ يقػاؿ لػو : العاشػر ، ولػـ يكػف ليػذه 

بعد اتساع المساحة  ، وقد استحدثيا الخميفة عمر  وخالفة أبي بكر الصديؽ  الضريبة وجود في عيد النبي 
 االسالمية ، إذ كانت في السابؽ تفرض عمى العرب والمسمميف مف قبؿ دوؿ أخرى) (.

وقد أخذت العشور مف التجار المسمميف أيضًا والذمييف ولكف بنسب أقؿ ، وساىـ ىذا التشريع الجديد في تنظػيـ     
 ضيفت الى خزينة الدولة) ( .العالقات التجارية بيف الدوؿ ، مما أدى لمكاسب أمواؿ جديدة ا

 . الفيء والغنائـ :5
 س: ما الفرؽ بيف الفيء والغنيمة؟

الفيء : كؿ ما يحصؿ عميو المسمموف مف أمػواؿ مػف المشػركيف مػف غيػر قتػاؿ ، أمػا الغنيمػة : ىػو مػا يحصػؿ     
اع المنػاطؽ المفتوحػة ، زادت الغنػائـ زيػادة كبيػرة جػدًا التسػ عميو المسػمموف عنػوة أي بقتػاؿ ، وفػي خالفػة عمػر 

 فضاًل عف ازدىارىا مما تحويو مف كنوز المموؾ واألمواؿ السيما سواد العراؽ وما تاله مف بالد فارس) ( .
 بيت ماؿ المسمميف وديواف العطاء : -

بيػػت المػػاؿ : و المكػػاف الػػذي تػػرد إليػػو جميػػع مػػوارد الدولػػة ، فضػػاًل عػػف صػػرؼ تمػػؾ األمػػواؿ مػػف قبيػػؿ اعطيػػات     
ف ىذه العممية تكوف مثبتػة فػي سػجالت ودفػاتر ، وقػد اطمقػت كممػة ديػواف عمػى ال خميفة والجند والقضاة والعماؿ ، وا 

بػيف مػاؿ ،  المكاف الذي يجمع فيو الكتاب والموظفيف العمميف بتمؾ السجالت ، ولـ يكف في بدايػة عصػر الرسػوؿ 
عمػى الػنيج نفسػو ، وبعػد اتسػاع دولػة االسػالـ إذ  فكانت الغنائـ توزع عمى الفػور ، وقػد سػار أبػي بكػر الصػديؽ 

امتدت حدودىا شرقًا وغربًا ، وبالتالي ازدادت الواردات السيما بعد فػتح العػراؽ والشػاـ ، األمػر الػذي أدى الػى إنشػاء 
 بيف الماؿ ، ومف ثـ كتابة ىذه النفقات في سجالت ودفاتر وىو ما عرؼ بديواف العطاء . 

اجت الى ضبط احتياجاتيـ واسماء رجاليا خوفًا مف ترؾ أحدىـ دوف إعطاء أو تكرار العطػاء فكثرت الجيوش احت    
أوؿ مػف وضػػع  ، وبالتػالي أصػبح إنشػاء الػديواف ليػذا الغػرض ضػرورة قصػوى ، ويعػد الخميفػة عمػر بػف الخطػاب 

 الديواف في دولة االسالـ) (.
 اب؟س: ما قصة استحداث الديواف في عيد الخميفة عمر بف الخط



                                                                                                                                                   

بعػد أف سػألو عػف  قدـ مػف البحػريف ومعػو خمػس آالؼ درىػـ ، وقػاؿ لعمػر  مفاد ىذه القصة أف أبا ىريرة     
بيػذا المػاؿ حتػى شػؾ فيمػا يقػوؿ أبػا ىريػرة ، إذ كػاف  أحواؿ الناس : قد جئت بيذا المبمد ، فتعجب الخميفة عمر 
صػعد المنبػر فقػاؿ : لقػد جاءنػا  ة ممػا يقػوؿ أبػو ىريػرة الرقـ خيالي بالنسبة لتمؾ المرحمػة ، وبعػدما تحقػؽ الخميفػ

ماؿ كثير فإف شئتـ أف نكػيمكـ كػياًل أو نعػدكـ عػدًا ، فقػالـ إليػو رجػاؿ فقػاؿ : يػا أميػر المػؤمنيف إنػي قػد رأيػت ىػؤالء 
ذلػؾ  المسمميف فػي تػدويف الػدواويف ، فدونػو المسػمميف مػف األعاجـ يدوف ديونًا ليـ ، وقد استشار الخميفة عمر 

 الوقت) ( .
ىػ( ، إذ اقتصػر عمػى المدينػة المنػورة ، 15وأغمب الروايات التاريخية تشير الى أف ديواف العطاء استحدث عاـ )    

ومف ثـ أخذ ىذا الديواف بػالتطور والتوسػع حتػى شػمؿ كػؿ األمصػار االسػالمية ، ولػذلؾ مػف يػذكر مػف المػؤرخيف أف 
ىػ( ، وبذلؾ يكوف بيف 15الذري ، في حيف يشير الطبري الى أنو أوجد عاـ )ىػ( مثؿ الب24ديواف العطاء أنشأ عاـ )

 التاريخيف عمميات تطوير ليذا النظاـ الجديد) ( . 
إذ كػاف  عمػى تقسػيـ األمػواؿ عمػى خػالؼ مػا سػار عميػو الخميفػة أبػو بكػر الصػديؽ  وقد سار الخميفة عمر     

اعطيػاتيـ عمػى حسػػب سػابقتيـ فػي االسػػالـ  ـ الخميفػة عمػػر يقسػـ األمػواؿ بػيف النػػاس بالتسػاوي ، فػي حػػيف قسػ
 كمف قاتؿ معو) ( . وقرابتو قائاًل : ال أجعؿ مف قاتؿ رسوؿ اهلل  والفضؿ في الجياد ونصرة رسوؿ اهلل 

المسػمميف الػى فئػات فئػة أسػممت قبػؿ الفػتح وقاتمػت معػو فػي بػدر وأتحػد وشػيدوا  وبيذا صػنؼ الخميفػة عمػر     
)الحبشة والمدينػة( ، وفئػة أسػممت بعػد الفػتح )فػتح مكػة( ، وفئػة صػمدت واستمسػكت باإلسػالـ حػيف ارتػد اليجرتيف 

والحسػف والحسػيف  بعطاء خاص السيما العباس عمر النبي  العرب ، فضاًل عف ذلؾ فقد خص قرابة رسوؿ اهلل 
ف الجنػػد عمػػى أسػػاس أف جميػػع ، وقػػد سػػمي ىػػذا الػػديواف أو السػػجؿ بػػديوا )عمييمػػا السػػالـ( ، وزوجػػات النبػػي 

 المسمميف ىـ جند لمجياد) ( .
 ؟ س: ما لغة الدواويف في عيد الخميفة عمر بف الخطاب 

أمػػا عػػف لغػػة كتابػػة الػػدواويف إذ عمػػؿ سػػجؿ الجنػػد بالمغػػة العربيػػة بالمدينػػة عمػػى يػػد نوابػػد مػػف قػػريش وعممػػاء     
 ىػ() (.81ة حتى عربت في عيد عبد الممؾ بف مرواف سنة )واالنساب ، إذ بقيت دواويف األقاليـ بالمغة غير العربي

فكانػت دواويػف العػراؽ تكتػب بالمغػة الفميويػة الفارسػية ، ودواويػف الشػاـ بالمغػة الروميػة ، ودواويػف مصػر فكانػػت     
 بالمغة القبطية) ( .  

 س: ما أىـ االختالفات بيف ديواف العطاء وديواف الجباية؟
ديوانػػًا داخميػػًا )ديػػواف العطػػاء  التميػػز بػػيف الػػدواويف مؤكػػدًا : إف ديػػواف الخميفػػة عمػػر  ويشػػير ابػػف خمػػدوف الػػى    

والجند( ال عالقة لو بمسائؿ تنظيـ وجمع الضرائب مف خراج وعشر وجزيػة ، فػإف شػؤوف ضػبطيا مػف جمػع وتنظػيـ 
 بقيت مف مياـ وصالحيات الدواويف في االقاليـ المفتوحة) ( .

ىي أف ديواف العطاء خاص بصرؼ الماؿ وبعض الغالت الزراعية لممسمميف ، وىػو مػا عػرؼ  يكوف الفرؽ األوؿ    
بديواف عمر ، في حيف باقي الدواويف ىي خاصة لجمع إيرادات الدولة مف البالد المفتوحة ، والفرؽ اآلخر يكػوف أف 

 عبد الممؾ بف مرواف. لغة ديواف عمر العربية ، في حيف ديواف األقاليـ بمغات غير العربية حتى عربيا 
 س: ىؿ مف عواقب عمى المجتمع االسالمي نتيجة إتباع سياسية التفضيؿ في العطاء؟

إف سياسة التفضيؿ المتبعة في توزيع العطاء قد أوجدت مشكمة في التػوازف االجتمػاعي ، فولػدت فػوارؽ طبقيػة     
دات العاليػػة وىػػـ الرعيػػؿ األوؿ مػػف الصػػحابة بػػيف أبنػػاء المجتمػػع االسػػالمي ، ففػػي الوقػػت الػػذي أخػػذ أصػػحاب االيػػرا

يستثمروف أمواليـ بالتجارة وينمونيا السيما قػريش وىػـ المشػيوريف بالتجػارة ، نجػد أصػحاب العطػاءات األقػؿ مػنيـ 
وىـ أغمبية الجند ، كانا ينفقوف كؿ ما يػأتييـ مػف عطػاء عمػى معيشػتيـ ، لػذا كػاف يظيػر ىنػا وىنػاؾ بعػض التػذمر 



                                                                                                                                                   

 قؿ العطاء سبب قمػة االيػرادات ، وقػد اسػتمرت ىػذه المشػكمة الػى عيػد الخميفػة عثمػاف بػف عفػاف السيما عندما ي
 وعيػػد أبػي بكػر الصػػديؽ  ىػذه السياسػػة فػي خالفتػو وأعػػاد مػا كػاف فػػي أيػاـ النبػي  حتػى ألغػى االمػػاـ عمػي 

 والمتمثمة بالمساواة في العطاء بيف الجميع . 
 : التنظيمات االدارية والعمرانية  -

 أواًل. التطور العمراني )تمصير األمصار( : 
مع توسع رقعة الدولة وكثرة الفتوحات فقد احتاج الجند الى أماكف يستريحوف فييا مف عناء السػفر ، فالبػد ليػـ     

ذا رجعػوا مػف غػزوىـ ، لػذلؾ كانػت مػف األىميػة بنػاء المػدف إلقامػة حيػاة إسػالمية ،  مف منازؿ يأووف إلييا شتاًء وا 
يػػت األمصػػار االسػػالمية عمػػى نمػػط إسػػالمي تتوسػػط كػػاًل منيػػا المسػػجد ومقػػر اإلمػػارة ، فضػػاًل عػػف إنشػػاء البيػػوت فبن

 لمجنود .
 ؟س: ما أىـ االعتبارات والشروط الواجب توافرىا لبناء المدف في عيد الفاروؽ 

 نشاء المدف ومنيا : ومف خالؿ الروايات التاريخية استنتج الباحثيف االعتبارات والشروط الالزمة إل     
أف تكوف عمى مشارؼ أرض العرب مما يمي أرض العجـ لتبقى حصونًا منيعػة ال يطمػع العػدو فػي تجاوزىػا  .1
 . 
 أف يراعى في اختيار المدف المراد بناؤىا طبيعة األرض بأف تكوف صالحة لمرعى المواشي . .2
 ة الخالفة المركزية. تأميف مصادر المياه عمى أف ال يكوف بحر يفصميا عف قاعد .3

 ؟س: ما أىـ المدف التي مصرت في عيد الخميفة عمر بف الخطاب 
 . البصرة : 1

النزوؿ في البصرة ، فوافؽ الخميفة عمى ذلػؾ  استشار عتبة بف غزواف والي البصرة الخميفة عمر بف الخطاب     
ور لمجنػود ، ولكنيػا كانػت مػف قصػب ، فكػانوا ىػ( مسجدىا ودار اإلمارة ود14وأمره أف يبني بيا ، فخط عتبة سنة )

إذا غػروا نزعػػوا ذلػؾ القصػػب ثػـ حزمػػوه ووضػعوه حتػػى يعػودوا مػػف الغػزو فيعيػػدوا بنائيػا كمػػا كانػت ، ولمػػا تػولى أبػػو 
بنػػاء المسػػجد ودار اإلمػػارة بػػالمبف والطػػيف وسػػقفيا ، ثػػـ بنوىػػا  موسػػى األشػػعري واليػػة البصػػرة أمػػره الخميفػػة عمػػر 

عموا رحبة فسميت لمرابط الخيوؿ ومقبرة ، فضاًل عف ذلؾ فقد حفر نيرًا ألىؿ البصرة وىو نير االبمػة ، بالحجارة ، وج
 وبذلؾ وفدت أخالط مف القبائؿ فواد عدد سكانيا زيادة كبيرة) ( .

 . الكوفة : 2
الػى سػعد بػف  سوء حاؿ المسمميف مف سكنة المدائف والقادسية ، كتػب بعد أف وجد الخميفة عمر بف الخطاب     

 أبػػي وقػػاص أميػػر العػػراؽ يػػأمره أف يتخػػذ لمجػػيش مكانػػًا آخػػر ، وبعػػد تكميػػؼ سػػمماف الفارسػػي وحذيفػػة بػػف اليمػػاف 
استكشاؼ مكاف يصمح لمجيش مف أراضي العراؽ حتى رشػحا أرض الكوفػة ، انتقػؿ إلييػا سػعد بػف أبػي وقػاص سػنة 

المبف والطػيف بعػد أف كػاف بالقصػب والخيػاـ فوافػؽ عمػى فػي البنػاء بػ ىػ( واستأذنوا الخميفة عمر بػف الخطػاب 17)
 ذلؾ فبنا فييا المسجد ومقر اإلمارة ، وقد نزؿ الكوفة الى جانب المسمميف مف ييود ونصارى نجراف) ( . 

وقد ارتفع شأف البصرة والكوفة بعػد تمصػيرىما وعظػـ أمرىمػا فحممتػا لػواء العمػـ واألدب ، فضػاًل عػف انتقػاؿ مقػر     
 .  ة مف الحجاز الى الكوفة في عيد االماـ عمي بف أبي طالب الخالف

 . الفسطاط )القاىرة حاليًا( : 3
ىػ( تـ اختيار مدينة الفسطاط )القػاىرة حاليػًا( ، إذ بنػى فييػا المسػجد ودار اإلمػارة 24بعد أف فتحت مصر سنة )    

بحفػر خمػيج مػف نيػر النيػؿ نحػو  الخطاب  واختط الناس مف حوليا) ( ، فضاًل عف ذلؾ فقد وجو الخميفة عمر بف
 البحر األحمر كي يسيؿ عممية االتصاؿ بالحجاز الى جانب نقؿ البضائع مف مصر الى مكة والمدينة) ( .



                                                                                                                                                   

 توسيع المسجد النبوي والمسجد الحراـ :  -
ف جيػة القبمػة ، إذ امتدت التوسػعة عشػرة أذرع مػ بتوسيع مسجد رسوؿ اهلل  قاـ الخميفة عمر بف الخطاب     

، وعشػريف ذراعػػًا مػػف الناحيػػة الغربيػػة ، وسػػبعيف ذراعػػًا مػػف الناحيػة الشػػمالية ، فضػػاًل عػػف ذلػػؾ أعػػاد بنػػاء المسػػجد 
 بالمبف والجريد ، وكاف المسجد ترابًا ففرشو بالحصى ليكوف أنظؼ لممصميف) ( .

فيػػو ، إذ اشػػترى دورًا حػػوؿ الحػػـر بعػػض التوسػػيعات  أمػػا الحػػـر المكػػي فقػػد أجػػرى الخميفػػة عمػػر بػػف الخطػػاب     
المكي ليزيدىا في مساحة الحـر ، واتخذ لمبيػت جػدارًا قصػيرًا مػف دوف القامػة ووضػع المصػابيح فيػو ، وكسػا الكعبػة 

 بالقبطي ، وىي ثياب رقيقة بيضاء) ( .
 القضاء :  -

اهلل تعػالى وأخبػار عنػو ، وىػو القضاء في المغة : يػأتي بمعنػى الحكػـ ، أمػا فػي االصػطالح : فيػو إظيػار لحكػـ     
 الحكـ بيف الناس بالحؽ وبما أنزؿ اهلل عز وجؿ) ( .

فكاف يحكـ بيف الناس بما أزؿ اهلل إليو سواء أكػانوا مسػمميف  وأوؿ قاضي في االسالـ ىو سيدنا النبي محمد     
يػدة فكػاف األمػراء الػذيف يعيػنيـ أـ غير مسمميف ما داموا يعيشوف ضمف إطار الدولة االسالمية ، أما فػي المػدف البع

 يقوموف بأمر القضاء . النبي 
شػػبييًا بعيػػد الرسػػالة مػػف حيػػث وضػػع القضػػاء والقضػػاة السػػيما فػػي  وكػػاف عيػػد الخميفػػة أبػػي بكػػر الصػػديؽ     

ىػػو مػف يقضػي بػيف النػاس و وكػؿ  األمصار البعيدة ، فالوالي ىو القاضي ، أما في المدينة فإف الخميفة أبا بكػر 
 . ىذه الميمة الى عمر بف الخطاب 

 القضاء عف اإلمارة؟ س: لماذا فصؿ الخميفة عمر بف الخطاب 
فكانػت البدايػة الجمػع بػيف اإلمػارة والقضػاء ، إذ كػاف الػوالي ىػو مػف  أما في عيد الخميفػة عمػر بػف الخطػاب     

المسػاميف وكثػرة المػاؿ كػاف البػد مػف توليػة  يقضي بيف الناس ، إال أنو مع ازدياد مساحة االقػاليـ االسػالمية وزيػادة
 أعوانًا لو يفضوف مصالح األفراد .

فصػؿ القضػاء عػف الواليػة ، فجعػؿ الػى جانػب الػوالي قاضػيًا ينظػر فػي أمػور  فكاف أو ما فعمػو الخميفػة عمػر     
لعػراؽ والشػاـ ومصػر القضاء ال عمؿ لو غيره ، وقد نفذ ىذه الخطة في الواليات الجديدة التي فتحت غي عيده فػي ا

، وكػػاف الخميفػػة ىػػو مػػف يختػػار القضػػاة بنفسػػو أو يكتػػب لنوابػػو ليختػػاروا الصػػالحيف لمقضػػاء فيولػػوىـ ، وقػػد فػػرض 
ف لػـ يكػف اسػتقالاًل كػاماًل لمقضػاء عػف  الخميفة عمر  راتب لمقضاة الذيف فػرغيـ لمعمػؿ فػي ميػداف القضػاء) ( ، وا 

في قياـ المؤسسة التشريعية التي نمت وتكاممت وأصبح ليا أساسػيا وتنظيميػا سمطة اإلمارة ، إال أنيا كانت البداية 
 في عيود الحقة) ( .

 عاـ الرمادة وطاعوف عمواس : -
ىػػ( ، إذ أصػاب النػاس شػديدة 18وتحديػدًا سػنة ) مف األحداث التي وقعت في عيد الخميفة عمر بف الخطاب     

انت الريح تسفي ترابًا كالرماد فسػمي بعػاـ الرمػادة ، وقػد أصػيب ىػذا وجدب وقحط ، وىو ما يسمى بعاـ الرمادة ، فك
 القحط المدينة والحجاز وداـ تسعة أشير واشتد الجوع بذلؾ العاـ) ( .

أف ال يػػذوؽ سػػمنًا وال لبنػػًا وال لحمػػًا حتػػى يحيػػا النػػاس ، وقػػد كتػػب الػػى أمػػراء األمصػػار  وأقسػػـ الخميفػػة عمػػر     
ا حوليا ويستيدييـ ، فكػاف أوؿ مػف قػدـ عميػو أبػو عبيػدة بػف الجػراح بأربعػة آالؼ راحمػة يستغيثيـ ألىؿ المدينة وم

مف الطعاـ فواله قسمتيا فيمف حوؿ المدينة ، فضاًل عف ذلؾ أرسؿ عمرو بف العػاص عػف طريػؽ بحػر القمػـز طعامػًا 
 عػدىا صػمى الخميفػة عمػر الى المدينة فصار بالمدينة كسػعر مصػر ولػـ يػرى أىػؿ المدينػة بعػد الرمػادة مثميػا ، وب



                                                                                                                                                   

وبقيػة آبائػو " ، حتػى امطػرت  قائاًل : " الميـ إنػا نتقػرب إليػؾ بعػـ نبيػؾ  االستسقاء متوساًل بالعباس عـ النبي 
 السماء مطرًا غزيرًا) ( .  

ذ أما طاعوف عمواس فقد حدث في السنة نفسيا بالشاـ فمات فيو أبو عبيدة بف الجراح وىو أمير الناس ، ومعا    
قدـ الى الشاـ وفي أثنػاء  بف جبؿ ، ويزيد بف أبي سفياف وصحابة آخريف ، وقيؿ : أف الخميفة عمر بف الخطاب 

قػاؿ :  الطريؽ أخبروه بالوباء وشدتو ، وكاف معو جمع مف الصحابة حتى قاؿ عبد الرحمف بف عػوؼ : أف النبػي 
ذا وقػ ع ببمػد وأنػتـ بػو فػال تخرجػوا فػرارًا منػو " ، فانصػرؼ الخميفػة " إذا سمعتـ بيذا الوباء ببمػد فػال تقػدموا عميػو ، وا 

بالناس الى المدينة ، وقد أصاب الناس مف الموت ما لـ يروا مثمو قط ، إذ مكػث شػيورًا ، ويقػدر عػدد مػف  عمر 
 مات في ىذا الوباء )الطاعوف( بخمسة وعشريف ألؼ شخص) ( .

 
 : ليمؾ عمر  لوال عمي  -

ذلػؾ التعػاوف المتميػز الصػافي بػيف الخميفػة عمػر  حظو المتأمػؿ فػي خالفػة عمػر بػف الخطػاب مف أبرز ما يال    
فػػي سػػائر القضػػايا  المستشػػار األوؿ لمخميفػػة عمػػر  ، فقػػد كػػاف االمػػاـ عمػػي بػػف أبػػي طالػػب  واالمػػاـ عمػػي 

 تنفيذه عف قناعة .رأيًا إال واتجو الخميفة الى  عمى الخميفة عمر  والمشكالت ، وما اقترح االماـ عمي 
حػيف قػاؿ : لػوال عمػي ليمػؾ عمػر ، إذ حكػـ الخميفػة  فقد وردت عدد مف الروايات التي تشير الى اسالـ عمػر     

بػذلؾ  في عػدد مػف القضػايا السػيما حادثػة رجػـ المػرأة الفػاجرة ، فبعػد أف أمػر الخميفػة عمػر  عمر بف الخطاب 
وقػاؿ : "  ميفة كيؼ ترجـ وىي حامؿ ، فأوقؼ الحكـ الخميفة عمػر ، وذكر الخ أوقؼ الحكـ عمي بف أبي طالب 

لوال عمي ليمؾ عمر ، فضاًل عف ذلؾ قاؿ في موضع آخر : " الميـ ال تنزؿ بي شدة إال وأبو الحسف الػى جنبػي ") ( 
. 

الفتػوح ، أف ال يػذىب لممعركػة بنفسػو ، وكانػت معػارؾ  الخميفة عمر  الى جانب ذلؾ فقد نصح االماـ عمي     
وأف يدير رحى الحرب بمف دونو مف العرب وىو في مكانو محذرًا إياه مف الػذىاب خشػية نشػوء ثغػرات داخػؿ صػفوؼ 

 . المسمميف ما ىو أخطر مف العدو الذي سيواجيو ، ومف ىنا نستدؿ عمى قوة العالقة التي تجمع االثنيف 
 ونياية عيده :  مقتؿ الخميفة عمر بف الخطاب  -

 جاء بمؤامرة ييودية مجوسية؟ أـ أنو عمؿ منفرد مف قبؿ الجاني؟ ف قتؿ الخميفة عمر بف الخطاب س: ىؿ أ
ىػ( خػرج مػف منزلػو ليػؤـ النػاس لصػالة الفجػر ، 23في فجر يـو األربعاء ألربع بقيف مف شير ذي الحجة عاـ )    

وىو أبو لؤلػؤة المجوسػي واسػمو فيػروز  وما أف بدأ بتكبيرة الصالة دخؿ في تمؾ المحظة رجؿ جانب الخميفة عمر 
طعنػػات عديػػدة  ، وىػػو فارسػػي األصػػؿ مػػف سػػبي نياونػػد ، وكػػاف خادمػػًا لممغيػػرة بػػف شػػعبة ، فطعػػف الخميفػػة عمػػر 

بخنجر مسمـو ولو حاداف ، وحاوؿ القاتؿ اليرب فتصدى لو المصموف فراح يطعػف بيػـ يمينػًا وشػمااًل فأصػاب ثالثػة 
ى تمكف أحد المصميف مف إلقاء ردائو عميو وطرحو أرضًا ، وعنػدما أيقػف أبػو لؤلػؤة عشر منيـ مات منيـ ستة ، حت

 أنو مقتوؿ ال محاؿ ضرب نفسو بالخنجر نفسو ومات) ( .
وقد نقؿ الخميفة عمر بف الخطاب الى منزلو وىو ينزؼ ، ولما عمـ أف أبو لؤلؤة ىو مف طعنو حمد اهلل الذي لػـ     

مف المسمميف ، ثـ قاؿ لبنو : انظر ما عمي  مف ديوف وأدىا عني ، ثـ قػاؿ لػو : أذىػب يجعؿ قاتمو مف سجد اهلل أو 
الػى أـ المػػؤمنيف عائشػػة )رضػي اهلل عنيػػا( فقػػؿ : يسػتأذف عمػػر أف يػػدفف مػع صػػاحبيو ، ذىػػب إلييػا فقالػػت : كنػػت 

دفػف يػوـ األحػد غػرة شػير عمػى ذلػؾ ، وقػد  لنفسي ، وألثرنو اليػـو عمػي  فحمػد اهلل عمػر  –يعني المكاف  –أريده 
 ىػ( فكانت واليتو عشر سنيف وخمسة أشير واحدى وعشريف ليمة) ( .24محـر سنة )



                                                                                                                                                   

يشكو سيده المغيرة ، ألنػو وضػع عميػو  أما عف أسباب ودوافع االغتياؿ ، فقد جاء أبو لؤلؤة الى الخميفة عمر    
ؿ : درىمػيف يوميػًا ، وأجػػاب عػف صػناعتو ، قػػاؿ : : كػـ خراجػػؾ؟ ، قػا خراجػًا ثقػياًل ، وعنػدما سػػألو الخميفػة عمػر 

: ما أرى خراجؾ بكثير عمى مػا تصػنع مػف األعمػاؿ ، فحقػد عمػى الخميفػة عمػر  نجار ، حداد ، نقاش ، قاؿ عمر 
وقاـ باغتيالو) ( ، والحقيقية إف ىذا السبب ال يبدو كافيًا الغتياؿ رئيس الدولة ، فالبػد مػف أف ىنػاؾ  بف الخطاب 

 ودوافع أخرى) ( .أسباب 
إف ىذا الغموض في أسباب عماية االغتياؿ قد فسح المجػاؿ أمػاـ المػؤرخيف لمبحػث وتخمػيف األسػباب والػدافع ،     

ف أغمػػب المػػؤرخيف يضػػعوف نصػػب أعيػػنيـ العوامػػؿ الخارجيػػة ، فقػػد تكػػوف مػػؤامرة ييوديػػة مجوسػػية ، إذ قضػػى  وا 
رسية وأخرج البيزنطييف مف بػالد الشػاـ ومصػر ، فضػاًل عػف ذلػؾ عمى االمبراطورية الفا الخميفة عمر بف الخطاب 

اخراج الييود مف جزيرة العرب ، ما ولد حقد دفيف ضد االسػالـ بعامػة والخميفػة بخاصػة ، فحػاكوا ىػذه المػؤامرة التػي 
 كاف أبو لؤلؤة أداتيا واهلل أعمـ) ( .

 
 
 انتقاؿ الخالفة ألحد أىؿ الشورى : -

رفػض أف يعػيف خميفػة لػو ، ورفػض فكػرة أف يعػيف أحػد مػف أفػراد  يفػة عمػر بػف الخطػاب في أثناء مرض الخم    
عائمتو خشية تحويؿ الحكـ الى الوراثػة ، إال أنػو اختػار قبػؿ وفاتػو مجمسػًا لمشػورى مؤلفػَا مػف : عثمػاف بػف عفػاف ، 

 وطمحػة بػف عبيػد اهلل  وعمي بف أبي طالب ، والزبير بف العواـ ، وعبد الرحمف بف عوؼ ػ وسعد بف أبػي وقػاص ،
ف يختػػار المجمػػس أحػػد أفػػراده ليكػػوف خميفػػة  ، وعرفػػوا بأىػػؿ الشػػورى ، وقػػد تػػوفي النبػػي  وىػػو راضو عػػنيـ ، وا 

 لممسمميف . 
وىـ يمثموف أبرز رجاالت المسمميف وخيرة الصحابة ودعاىـ الى عدـ االخػتالؼ ، ثػـ حػدد ليػـ طريقػة االنتخػاب     

وا ثالثة أياـ ويصؿ بالناس صييب وال يأتيف اليوـ الرابع إال وعمػيكـ أميػر مػنكـ ، ويحضػر بقولو : " فإذا مت فتشاور 
ما  عبد اهلل بف عمر مشيرًا وال شيء لػو مف األمر " ، وبالفعؿ اجتمع المجمس بعد وفاة الخميفة عمر بف الخطاب 

 خميفة لممسمميف) ( . ف عدا طمحة كاف خارج المدينة ووصموا بعد مناقشات الى اختيار عثماف بف عفا
 خالصة القوؿ :  -
ىػػ( ، وقتػؿ فػي ذي الحجػة مػف عػاـ 13جمػادى اآلخػرة سػنة ) 22الخالفػة فػي  تولى عمر بف الخطػاب  .1

 ىػ ، وكانت مدة حكمو عشرة سنيف وخمسة أشير واحدى وعشريف ليمة .23
 الشاـ ومصر . أكبر الفتوحات االسالمية في العراؽ و  شيد عصر الخميفة الفاروؽ  .2
بسبب زيادة واتساع االقاليـ االسالمية كثػرت األمػواؿ ممػا دعػا الػى اسػتحداث بيػت المػاؿ وديػواف العطػاء ،  .3

 أوؿ مف أنشأ بيت الماؿ والدواويف في االسالـ .  فالخميفة عمر بف الخطاب 
 تو . الزىد والورع والعدالة وشدة محاسبتو لوال  عرؼ عف الخميفة عمر بف الخطاب  .4
 أوؿ مف فصؿ القضاء عف اإلمارة وجعميا ىيأة مستقمة في أغمب المدف االسالمية.  .5
شيد التاريخ مف خالؿ الوقائع تسامحو مع أىؿ الكتػاب والػذمييف مػف خػالؿ الجزيػة والحفػاظ عمػى أديػرتيـ  .6

 وكنائسيـ وتعويض مف أتخرج مف جزيرة العرب )النجرانييف(. 
التاريخ اليجري ، وأوؿ مف مصر المدف ومنيا البصرة والكوفػة  عمر بف الخطاب  وضع في زمف الخميفة .7

 والفسطاط ، وىو أوؿ مف لقب بأمير المؤمنيف .
 



                                                                                                                                                   

 
 :  ثالثان. الخميفة عثماف بف عفاف 

 اسمو كنسبو ككنيتو :  -
، كيمتقػػي نسػػبو ىػك عثمػػاف بػػف عفػاف بػػف أبػػي العػاص بػػف أميػػة بػف عبػػد شػػمس بػف عبػػد منػػاؼ بػف قصػػي بػػف كػبلب     

فػي عبػد منػاؼ) ( ، كأمػو أركل بنػت كريػز بػف ربيعػة بػف حبيػب بػف عبػد شػمس بػف عبػد منػاؼ بػف  بنسب رسكؿ اهلل 
، كقيػؿ : أنيمػا كلػدا تكأمػان) ( ،  قصي ، كأميا أـ حكيـ البيضاء بنت عبد المطمب ، كىػي شػقيقة عبػد اهلل كالػد النبػي 

 بخمس سنكات) ( . مكة ، كىك أصغر مف النبي  كلد في السنة السادسة بعد عاـ الفيؿ في
 بذك النكريف؟ س: لماذا سمي عثماف بف عفاف 

مف أبنتو رقية أنجبت لو عبد اهلل كبػو كػاف يكنػى الػذم  كاف يكنى في الجاىمية أبا عمرك ، كلما زكجو رسكؿ اهلل     
ـ كمثػـك ، إذ ال يعػرؼ فػي العػالميف مػف تػزكج بعد كفاة رقية أختيا أ تكفى في عمر الست سنكات) ( ، كتزكج عثماف 

 ابنتي نبي غيره كلذلؾ سمي ذا النكريف) ( . 
كبعد كفاة أـ كمثـك تزكج عدة زكجات كاف أخرىا نائمة بنت الفرافصة ككانت نصرانية أسممت كحسف أالميػا ، ككػاف     

 لو تسعة أبناء مف الذككر خمسة كالباقي مف البنات) ( .
 مية : حالو في الجاى -

قبؿ االسبلـ مف أثرياء مكة ، كعرؼ بالحياء فكاف قكمػو يحبكنػو كيكقركنػو ، لػـ يسػجد فػي  كاف عثماف بف عفاف     
الجاىمية لصنـ قط ، كلـ يقترؼ فاحشة كلـ يشرب الخمػر قبػؿ االسػبلـ ، ككػاف يقػكؿ : أنيػا تػذىب العقػؿ ، كلػـ ينجػذب 

ال زينػػػت فػػي جاىميػػػة كال فػػي اسػػػبلـ كال شػػربت خمػػػران فػػي جاىميػػػة كال  : الػػى أغػػاني كحمقػػػات الميػػك ، إذ قػػػاؿ عثمػػاف 
إسػػبلـ) ( ، ككػػاف عمػػى عمػػـ بمعػػارؼ العػػرب فػػي الجاىميػػة كاألنسػػاب كاألخبػػار ، كسػػاح فػػي األرض فرحػػؿ الػػى الشػػاؾ 

ضػبلن عػف كالحبشة ، كعاشر أقكامان غير العرب فعرؼ مف أحكاليـ كأطكارىـ ما لػيس يعرفػو كػؿ إعرابػي فػي بػبلده) ( ، ف
 ذلؾ أىتـ بتجارتو التي كرثيا عف كالده إذ نمت تمؾ الثركة كالتجارة قبؿ كبيد االسبلـ) ( .

 إسبلمو :  -
الػػى الػػديف  الػػى االسػػبلـ كسػػنو يقػػارب الرابعػػة كالثبلثػػيف ، إذ دعػػاه أبػػك بكػػر الصػػديؽ  دعػػي عثمػػاف بػػف عفػػاف     

عمى الفكر دعكة الصديؽ ، فكاف بذلؾ مف السابقيف األكلػيف كرابػع مػف الجديد فمـ يتمكأ أك يتمعثـ ، بؿ كاف سباقان أجاب 
 ) ( .أسـ مف الرجاؿ بعد أبا بكر كعمي كبف أبي طالب كزيد بف حارثة 

كمفادىا : " إف منػادم نػادل  قد رأل كىك في الشاـ رؤيا فقصيا عمى رسكؿ اهلل  كذكر ابف سعد : إف عثماف     
 بكا فإف احمد قد خرج في مكة ، فقدمنا كسمعنا بدعكتؾ ") ( .كنحف نياـ ، أييا النياـ ى

 كزكاجو مف ابنتيو : صحبتو لمرسكؿ  -
، فكػػاف لػػو شػػرؼ المصػػاىرة مػػع  ، ككػػاف محبكبػػان مػػف قبػػؿ رسػػؿ اهلل  فػػرح المسػػممكف بإسػػبلـ عثمػػاف بػػف عفػػاف     

عتبػة بػف أبػي ليػب كأختيػا أـ كمثػـك تزكجيػا  ، إذ زكجو مف ابنتو رقية ، كقصة ذلؾ : أف رقية قد تزكجت مػف النبي 
عتيبػػػة بػػػف أبػػػي ليػػػب ، فممػػػا نزلػػػت سػػػكرة المسػػػد : )تبػػػت يػػػدا أبػػػي ليػػػب( ، قػػػاؿ أبػػػا ليػػػب البنيػػػو : فارقػػػا ابنتػػػي محمػػػد ، 

فزكجيػا لػو) ( ، كقػد أنجبػت لػو  ففارقاىما ، كما أف سػمع عثمػاف طػبلؽ رقيػة حتػى بػادر الػى خطبتيػا مػف رسػكؿ اهلل 
عػف  ىػػ( يػـك بػدر ، إذ تخمػؼ عثمػاف بػف عفػاف ِم تكفي في السادسة مف عمره ، كقد تكفيت رقية سػنة )عبد اهلل الذ

الغزكة بأمر النبي ليمارض زكجتو ، كقد ضرب لو سيـ مف غنائـ بدر كعيد  بذلؾ مف أىؿ بدر) ( ، ثـ زكجو رسكؿ اهلل 
لعثمػػاف : " لػػك أف لنػػا ثالثػػة  رة ، فقػػاؿ رسػػكؿ اهلل مػػف بعػػدىا بابنتػػو أـ كمثػػـك التػػي تكفيػػت فػػي السػػنة التاسػػعة لميجػػ 

 . لعثماف  لزكجناؾ ") ( ، كىذا دليؿ لحب النبي 



                                                                                                                                                   

 ىجرتو لمحبشة كالمدينة : -
 الى الحبشة؟ س: ما ىي أسباب ىجرة عثماف بف عثماف 

المضػػايقات مػػف أبنػػاء قػػكميـ لقػػد ابتمػػى المسػػمميف المكيػػكف أشػػد الػػببلء السػػيما الرعيػػؿ األكؿ إذ تحممػػكا أشػػد العػػذاب ك     
، فقد أكذم كعيذب كصبر في سبيؿ اهلل عمى يد عمو الحكػـ بػف أبػي  بسبب انتمائيـ ليذا الديف الجديد كمنيـ عثماف 

العػاص الػذم أخػذه فأكثقػو ربطػان كعذبػػو حتػى يعػكد عػف دينػو ، فممػا رأل الحكػػـ صػبلبتو فػي دينػو تركػو) ( ، فضػبلن عػػف 
ف المسمميف كانكا مف الضعؼ مما سيؿ ذلؾ تعرض المسمميف الى إ يذاء كعذاب لـ يعيشكه مف قبؿ بسبب إسبلميـ ، كا 

لممسػػمميف : " لػػك خػرجتـ الػػى الحبشػػة ، فػػإف بيػػا ممكػػان  أمػر الػػبطش بيػػـ ألنيػػـ قمػػة قميمػػة كمبتمػيف ، ثػػـ قػػاؿ رسػػكؿ اهلل 
 صالحان ال يظمـ عنده أحدان ") ( . 

ف ركب الدكاب كبعضيـ يسير عمى األقداـ حتى كصػمكا سػاحؿ البحػر األحمػر ، كبدأت اليجرة الى الحبشة فمنيـ م    
ثـ أيٌمركا عمييـ عثمػاف بػف مظعػكف كشػاءت عنايػة اهلل أف يجػدكا سػفينتيف فركبػكا حتػى كصػمكا الحبشػة ، إذ كجػدكا األمػف 

كمعو زكجتػو رقيػة  ف عفاف كاألماف كحرية العبادة ، ككاف ممف ىاجر الى الحبشة في اليجرة األكلى كالثانية عثماف ب
 ، ككاف ذلؾ سنة خمسة لميجرة) ( . بنت رسكؿ اهلل 

كلما أشػيع إف أىػؿ مكػة قػد أسػممكا كبمػغ ذلػؾ ميػاجرم الحبشػة عػادكا الػى مكػة حتػى كجػدكا ىػذه األخبػار بعيػدة عػف     
بػػاليجرة الػػى  رسػػكؿ كزكجتػػو رقيػػة كاسػػتقركا فػػي مكػػة حتػػى أيذف ليػػـ ال الصػػحة ، ككػػاف فػػيمف رج عثمػػاف بػػف عفػػاف 

 المدينة المنكرة) ( .
 
 
 جياده كذكده عف االسبلـ :  -

قػد أمػره بالبقػاء  إال غزكة بػدر ، كذكرنػا أف رسػكؿ اهلل  المشاىد كميا مع الرسكؿ  لقد شيد عثماف بف عفاف     
 مف غنائـ المعركة) ( .  كعيد بدريان إذ أصاب  الى جانب رقية لتمريضيا ، ككاف ذلؾ امتثاالن ألمر رسكؿ اهلل 

قد فر مع طائفة مف المسمميف الى مكاف قرب المدينة حتى انتيت المعركة ،  أما في أيحد فكاف عثماف بف عفاف     
في أربعمائة رجػؿ كمعيػـ بعػض الجيػاد إذ اسػتخمؼ عمػى المدينػة عثمػاف بػف  كفي غزكة غطفاف حيث خرج رسؿ اهلل 

خمسة عشر يكمػان عػف المدينػة اسػتخمؼ عثمػاف بػف عفػاف  اع فقد غاب رسكؿ اهلل ) ( ، كفي غزكة ذات الرقعفاف 
 عمييا) ( .  
 صمح الحديبية :  -

الحديبيػػة رأل مػػف األىميػػة كالضػػركرة إرسػػاؿ مبعػػكث الػػى زعمػػاء مكػػة يػػبمغيـ فييػػا بعػػدـ  عنػػدما نػػزؿ رسػػكؿ اهلل     
لػى المدينػة ، فنػاقش رسػكؿ اهلل األمػر مػع الصػحابة حتػى اسػتقر الرغبة في القتاؿ ، كجػاء إلداء العمػرة كمػف ثػـ العػكدة ا

نمػا  كقاؿ لو رسكؿ اهلل  الرأم عمى إرساؿ عثماف بف عفاف  : " اذىب الى قريش فخبرىـ إنا لـ تأًت لقتاؿ أحد ، كا 
التقػػى مكػػة ك  جئنػػا زكاران ليػػذا البيػػت معظمػػيف لحرمتػػو ، معنػػا اليػػدل ، ننصػػره كننصػػرؼ ") ( ، حتػػى كصػػؿ عثمػػاف 

 رجاالتيا كزعمائيا ، فقالكا : إف محمدان ال يدخميا عمينا أبدان) (.
فػي مكػػة الػى أىػػؿ  أف يطػػكؼ بالبيػت فػأبى ، كقػػد أيشػيع أخبػار مقتػػؿ عثمػاف  كعرضػكا عمػى عثمػػاف بػف عفػاف     

يػده  كضػع النبػي أصحابو الى مبايعتو عمى قتاؿ المشركيف كالصبر كعدـ الفػرار حتػى  الحديبية ، فدعا رسكؿ اهلل 
الشريفة اليمنػى عمػى األخػرل كقػاؿ : ىىػده عػف عثمػاف ، ككػاف عػدد الصػحابة الػذيف بػايعكا تحػت الشػجرة ألػؼ كأربعمائػة 

ـٍ فىمىف ن كىثى فى صحابي ، كقاؿ اهلل تعالى :  ا ييبىاًيعيكفى الم وى يىدي الم ًو فىٍكؽى أىٍيًديًي مىٰى نىٍفًسًو ًإف  ال ًذيفى ييبىاًيعيكنىؾى ًإن مى ا يىنكيثي عى ًإن مى
ا مىٍيوي الم وى فىسىييٍؤًتيًو أىٍجرنا عىًظيمن ٍف أىٍكفىٰى ًبمىا عىاىىدى عى مى  ) ( .  كى



                                                                                                                                                   

 تجييزه جيش العسرة )غزكة تبكؾ( : -
 بغزكة تبكؾ؟ في عثماف بف عفاف  س: ماذا قاؿ النبي 

ف العػػدة لمياجمػػة الجزيػػرة العربيػػة ، ككػػاف الحػػر شػػديدان ، أف الػػرـك يعػػدك  ىػػػ( الػػى النبػػي ٗكصػػمت األخبػػار سػػنة )    
بػػالتييؤ كالجيػػاد ، ككانػػت الػػببلد ؟؟؟؟؟ الجػػدب كالعسػػرة ، كالجػػيش االسػػبلمي يحتػػاج الػػى أسػػمحة كمػػا  فنػػادل الرسػػكؿ 

مػاف الى التبرع كقػاؿ : مػف يجيػز ىػؤالء )أم الجػيش( كيعفػر اهلل لػو ، حتػى نيػض عث يمـز لمحرب ، فدعا رسكؿ اهلل 
ليذا النداء كجيز الجيش حتى لـ يترؾ حػاج الػى ذلػؾ إذ قػدـ لجػيش العسػرة مئػات الجمػاؿ كالخيػكؿ فضػبلن  بف عفاف 

 : " ما ضر عثماف ما عمؿ بعدـ اليـك ") ( .  عف عشرة آالؼ دينار ، حتى قاؿ الرسكؿ 
دمشؽ ، حتػى كصػمت األخبػار أف ىرقػؿ كبذلؾ مضى الجيش لمبلقاة الرـك في منطقة تبكؾ التي تقع بيف المدينة ك     

عمى رأس جيش لمبلقاتو ، فعاد  عظيـ الرـك انسحب مف مكاجية المسمميف مغادران دمشؽ بعد أف سمع بخركج النبي 
كلػـ يسػترجع منيػا شػيء تركيػا كقفػان لممسػمميف) (   الجيش منتصران دكف قتاؿ كمعو العدة التي جيزىا عثماف بف عفاف 

. 
 مة كجعمو كقفان لممسمميف :شراءه بئر رك  -

المدينة المنكرة كجد أف الماء العذب قميػؿ كلػيس بالعػذب أال عنػد بئػر ركمػة ، كلقػد كانػت ركمػة  عندما قدـ النبي     
الػى المدينػة ال يشػرب منيػا إال بػثمف ، ككانػت لرجػؿ مػف بنػي غفػار ، كقيػؿ : لرجػؿ ييػكدم ، فػدعا  قبؿ مقػدـ النبػي 

بيػذا العػرض  أف ييبيا لمناس مقابؿ عيف في الجنة ، فرفض ، كلما سمع عثمػاف بػف عفػاف  صاحبيا الى الرسكؿ 
 اشتراىا فجعميا صدقة لممسمميف) ( . 

 
 :  الحياء أبرز صفاتو  -

، كقاؿ عف ذلؾ : " أال أستحي مف رجػؿ  جمع ثيابو حيف دخؿ عثماف بف عفاف  ذؾ في األثر أف رسكؿ اهلل     
ئكة ") ( ، كحيائو الذم عرؼ بو ما ىك إال خصمة مف خصاؿ العباد المقػربيف كاألكليػاء الصػالحيف) ( تستحي منو المبل

  . 
 :  في عيد الخميفة أبي بكر الصديؽ  عثماف بف عفاف  -

، كتذر كتب التاريخ أف الخميفة أبا بكر  كاف مف أىؿ الشكرل لدل الخميفة أبا بكر الصديؽ  عرؼ إف عثماف     
إلػييـ فقػد عػرفيـ كعرفػػكه ،  : ابعػػث رجػبلن بعثػو رسػكؿ اهلل  دما أراد أف يبعػث كاليػان الػى البحػريف قػاؿ عثمػاف عنػ 

 الى البحريف) ( . ، فبعثو الصديؽ  كعرؼ ببلدىـ ، ككاف المقصكد العبلء بف الحضرمي 
كاألرض ال تنػدب  يػد الصػديؽ ، إذ قحط المطػر فػي ع أما عمى صعيد األزمات االقتصادية فكاف ليا عثماف     

كالناس في شدة ، فتبرع بمائة راحمة مف الطعاـ كصمت الى المدينة قادمة مف الشاـ جعميا صدقة لممسمميف ، فيؿ يفتح 
اهلل تعالى آذاف عيباد الماؿ كمحتكرم قكت العبػاد شػحان كجشػعان الػى صػكت ىػذه العظمػة التػي تػكقظ فييػا بكاعػث الرحمػة 

ء كالمسػاكيف كاألرامػؿ كاليتػامى التػي طحنػتيـ أزمػة الحيػاة؟ ، فمػا أحػكج المسػمميف فػي ىػذه المرحمػة الػى كاالحساف بالفقرا
 النفحات العثمانية لمف تأسى بو مف ذكم الماؿ) ( .

 : في عيد الخميفة عمر بف الخطاب  عثماف  -
كالرديػؼ بسػاف العػرب ىػك الػذم يسمى )الرديؼ( ،  في عيد الخميفة عمر بف الخطاب  كاف عثماف بف عفاف     

ذ أراد الناس أف يسألكا الخميفػة عمػر  كاف ذا مكانة كجاه عند الخميفة عمر  يككف بعد الرجؿ ، فإف عثماف   ، كا 
مػػف ذكم الشػػكرل لمخميفػػة عمػػر بػػف  ) ( ، الػػى جانػػب ذلػػؾ فقػػد كػػاف عثمػػاف رمػػكه بعثمػػاف كعبػػد الػػرحمف بػػف عػػكؼ 

بفكرة الديكاف ، إذ قػاؿ :  عمى الخميفة عمر  زير إف صح التعبير فقد أشار عثماف ، إذ كاف بمقاـ الك  الخطاب 



                                                                                                                                                   

ف لػػـ يحصػػكا حتػػى يعػػرؼ مػػف أخػػذ مػػنيـ ممػػف لػػـ يأخػػذ خشػػيت أف ينتشػػر األمػػر ، فػػأقر  أرل مػػاالن كثيػػران يسػػع النػػاس كا 
فػي عػدـ  أم الخميفػة عمػر كانتيى بـ ذلؾ الى تدكيف الدكاكيف) ( ، ككػاف ممػف أيػد ر  رأم عثماف  الخميفة عمر 

بقائيا فيئان لممسمميف .  كتقسيـ أرض الفتكح عمى الفاتحيف كا 
 ركايتو لمحديث النبكم الشريؼ : -

مائػػة كسػػتة كأربعػػيف حػػديثان) ( ، كركل عنػػو أكالده عمػػر كأبػػاف كسػػعيد  عػػف رسػػكؿ اهلل  ركل عثمػػاف بػػف عفػػاف     
اهلل بػف مسػػعكد كعبػد اهلل بػػف عمػر كعبػػد اهلل بػف عبػػاس كعبػد اهلل بػػف كابػف عمػػو مػركاف بػػف الحكػـ ، كمػػف الصػحابة عبػػد 

 كغيرىـ) ( .  الزبير كزيد بف ثابت كأبي ىريرة 
 الخبلفة :  تكليو  -

كعمػـ أنػو ميػت ال محػاؿ اختػار مجمسػان لمشػكرل مػف سػتة أشػخاص ىػـ :  عندما طعف الخميفة عمػر بػف الخطػاب     
لب ، كالزبير بف العكاـ ، كعبد الرحمف بف عكؼ ، كسعد بف أبي كقػاص ، كطمحػة عثماف بف عفاف ، كعمي بف أبي طا

كىػك عػنيـ راضو ، كأمػرىـ  بف عبيد اهلل) ( ، كحدد ليـ طريقة اختيار الخميفة مف ىؤالء الستة الػذيف مػات رسػكؿ اهلل 
و مػػف األمػػر شػػيء ، كحػػدد أف يجتمعػػكا فػػي بيػػت أحػػدىـ كيشػػاكركا كفػػييـ عبػػد اهلل بػػف عمػػر لبلستشػػارة فقػػط كلػػيس لديػػ

صييب الركمي أميران لمصبلة حتى يتكلى أحدىـ الخبلفة ، فضبلن عف ذلؾ أميميـ ثبلثة أياـ فقط بعػد مكتػو ليتفقػكا عمػى 
 خميفة ، كال يأتي يـك رابعان إال كعمييـ أمير) ( .

 :  ف الخطاب س: لماذا أمر الخبلفة محصكر في المدينة مف دكف األمصار لغاية كفاة الخميفة عمر ب
ىػ أم أمر الخبلفة محصكر في المدينة المنػكرة ، ألنيػا مجمػع الصػحابة كالسػيما السػابقيف ِّكاف األمر لغاية سنة     

بجانبو كلـ يأذف ليػـ باالنسػياح الػى االقػاليـ المفتكحػة ،  األكليف مف المياجريف كاألنصار ، إذ استبقاىـ الخميفة عمر 
 دينة يتبعيـ اكني األمصار االسبلمية األخرل . فما يتفقكف عميو أىؿ الم

أعمػى ىيئػة سياسػية بمثابػة البرلمػاف فػي عصػرنا الحاضػر الختيػار رئػيس  كبذلؾ شكؿ الخميفة عمر بف الخطػاب     
لمببلد ، قد عرؼ أف ىذا األمر لـ يظير مف الصحابة مف يعترض عميو ، كىك بذلمؾ يككف ىذا التدبير أك ىذه الطريقة 

ف كانػت ىػذه الطريقػة ىػي اسػتحداث مف ضم ف االجماع الذم يعد مف األسس التي ترتكز عمييا األمة فػي تشػريعيا ، كا 
جديد طرأ عمى األمة كنظاميا السياسي الفتي إال أنو لـ يخرج مف مبدأ الشػكرل كال ننسػى أف الييئػة العميػا )البرلمػاف( لػـ 

 يـ تماـ العشرة المبشرة بالجنة . يكف أحد ينافسيـ في فضميـ كمنزلتيـ بيف المسمميف ف
 خميفة لممسمميف :  س: كيؼ تـ انتخاب عثماف بف عفاف 

أسرع رىط الشكرل الى االجتماع لينتيكا الى أمرىـ كيكلكا عمييـ أحدىـ حتى  بعد دفف الخميفة عمر بف الخطاب     
يػػر بػػف العػػكامر ، كسػػعد بػػف أبػػي كقػػاص ، كصػػؿ األمػػر الػػى أف انقسػػـ أىػػؿ الشػػكرل الػػى فػػريقيف األكلػػى عنيػػا ىػػـ : الزب

كطمحة بف عبيد اهلل ، أما الفريؽ اآلخر ىـ المرشحكف كيضـ : عثماف بف عفاف ، كعمي بف أبي طالب ، كعبد الرحمف 
عرضان مفاده عمى أحدنا أف ينسحب مف الترشيح كيككف لو الحؽ في اختيػار  بف عكؼ ، كقد عبد الرحمف بف عكؼ 

، فقػػاؿ عبػػد الػػرحمف بػػف عػػكؼ : افتجعمكنػػو إلػػي  كاهلل عمػػي  أف ال آلػػك عػػف  مػػف عمػػي كعثمػػاف  الخميفػػة ، فسػػكت كػػبلن 
 افضمكما قاال : نعـ) ( . 

 التي سبقت اختيار الخميفة؟ س: ما ىي خطكات عبد الرحمف بف عكؼ 
: إف لـ أبايعؾ فأشػر  مشاكراتو كاتصاالتو بيف أىؿ الشكرل ، كقاؿ عبد الرحمف لعمي بدأ عبد الرحمف بف عكؼ     

: عثماف بف عفاف ، كذىب الى عثمػاف كقػاؿ لػو : نفػس مػا قالػو لعمػي ، فقػاؿ  عمي  فمف ترشح لمخبلفة؟ ، قاؿ عمي 
: اختار عمي بف أبي طالب ، كأخذ ابف عكؼ يشاكر كؿ مػف يمقػاه فػي المدينػة مػف كبػار الصػحابة كأشػرافيـ  عثماف 

ينة كشممت مشاكراتو النساء في خدكرىف  ، كقد أبديف  رأييف  ، كمػا سػمع مػف الصػبياف كمف أمراء الجند ، كمف يأتي لممد



                                                                                                                                                   

، كتعد ىذه الخطكة بمثابة اسػتفتاء فػي  كآخريف أشاركا الى عمي  كالعبيد في المدينة ، فمنيـ مف أشار الى عثماف 
ىػ( جمع الناس ِّشير ذم الحجة سنة ) الكقت الحالي ، كبعد صبلة الصبح كىك اليـك األخير مف الميمة كاألخير مف

فػي المسػجد النبػكم فقػاؿ : أييػا النػاس إنػي سػألتكـ سػران كجيػران بأمػانيكـ ، فمػـ أجػدكـ تعػػدلكف  عبػد الػرحمف بػف عػكؼ 
بأحػد مػف ىػذيف الػرجميف أمػا عمػي كأمػا عثمػاف ، فقػـ إلػي  يػا عمػي فقػاـ فأخػذ عبػد الػرحمف بيػده فقػاؿ : ىػؿ أنػت مبػػايعي 

اهلل كسنة نبيو كفعؿ أبي بكر كعمر؟ ، فقاؿ : الميـ : ال ، كلكف جيدم مف ذلؾ كطاقتي ، فأرسؿ يده كقاؿ عمى كتاب 
: قـ إلي  يا عثماف ، فإخذ بيده فقاؿ : ىؿ أنت مبايعي عمى كتاب اهلل كسنة نبيو كفعؿ أبػي بكػر كعمػر؟ ، قػاؿ : الميػـ 

يػد عثمػاف قػائبلن : الميػـ اسػمع كأشػيد ، الميػـ اسػمع كأشػيد ،  نعـ ، فرفع عبد الرحمف رأسو الػى سػقؼ المسػجد كيػده فػي
تحػت المنبػر كقػد  الميـ إم قد خمعت ما في رقبتي مف ذلؾ كجعمتو في رقبة عثماف ، فػازدحـ النػاس يبػايعكف عثمػاف 

 ) ( . بايعو عمي 
 لكالتو كلعامة الناس بعد تسممو الخبلفة : تكجييات كرسائؿ الخميفة عثماف  -

 مبلمح سياسية الخميفة الجديد؟  س: ما
جاءت مبلمح العيد الجديد كبرنامجو السياسي كاالجتماعي مف خبلؿ فحكل الرسائؿ التػي بعػث بيػا الخميفػة عثمػاف     
لكالتو كالتي تدعك الى مراعاة مصالح األمة ، كحذر الكالة مف جمع األمكاؿ بغير حؽ مف صدقات كخراج كغيرىػا ،  

 مف قبمو) ( . ة حركب التحرير كالفتكحات عمى ما سار عميو عمر بف الخطاب كما دعى الى مكاصم
كتابػػان الػػى عامػػة النػػاس يػػدعكىـ فيػػو الػػى اليقظػػة كالحػػذر فػػي التعامػػؿ مػػع  الػػى جانػػب ذلػػؾ كجػػو الخميفػػة عثمػػاف     

إشػػػارة الػػػى كثػػػرة األمػػػكاؿ  المتغيػػرات التػػػي بػػػدأت تكاجػػػو مجػػػتمعيـ كمنيػػا قػػػائبلن : فػػػبل تمفتػػػنكـ الػػػدنيا عػػػف أمػػركـ) ( ، فػػػي
 كاإلقباؿ عمى جمعيا كتأثيرىا عمى بنية المجتمع االسبلمي . 

 : أعماؿ الخميفة عثماف بف عفاف  -
فػي حػركب التحريػر كالفتكحػات ، فضػبلن  مف سياستو الخارجية مكاصمة ما بػدأه سػمفو مػف الخمفػاء أبػا بكػر كعمػر     

، كمنيا ما حدث فػي ىمػذاف  كحة حيف سمعكا بكفاة عمر بف الخطاب عف ذلؾ حدثت بعض الثكرات في المدف المفت
كأذربيجػػاف كالػػػرم كجرجػػػاف كخراسػػػاف ككرمػػػاف ، كقػػد تمكػػػف المسػػػممكف مػػػف إخمػػػاد تمػػؾ الثػػػكرات كثبتػػػكا أقػػػداميـ فػػػي تمػػػؾ 

، كمػف الفتكحػات ىػ( بعد أف أغمػكا عمييػا الػرـك البيػزنطييف) ( ِٓالمناطؽ ، كما أعادكا المسمميف فتح االسكندرية سنة )
 الجديد ككاف أبرزىا : 

 . فتح أرمينيا : ُ
ف غػارات االمبراطكريػة البيزنطيػة مسػتمرة عمػى الػببلد المفتكحػة ، كػاف      إف تأميف حدكد األراضي االسبلمي السيما كا 

ينيػا ، إذ قػاد جيشػان يتطمب فتح أرمينيا كالحاقيػا باألقػاليـ االسػبلمية ، كتػـ تعيػيف حبيػب بػف سػممة الفيػرم ليتػكلى فػتح أرم
قكامػػو سػػتة آالؼ رجػػؿ ففاجػػأىـ كتمكػػف مػػف تحقيػػؽ االنتصػػار عمػػييـ ، ممػػا اضػػطرىـ الػػى طمػػب األمػػاف كدفػػع الجزيػػة ، 
كعمى الرغـ مف بعض المعارؾ ىنا كىناؾ إال أف المسمميف تمكنكا مف إخضاع مدف أرمينيا الكاحػدة تمػك األخػرل كتكقيػع 

بتعيػػػيف حذيفػػػة بػػػف اليمػػػاف كاليػػػان  عػػػف ذلػػػؾ فقػػػد قػػػاـ الخميفػػػة عثمػػػاف بػػػف عفػػػاف عيػػػكد الصػػػمح مػػػع المسػػػمميف ، فضػػػبلن 
 ألرمينيا) ( .

 تشكيؿ االسطكؿ البحرم االسبلمي كغزكه البحر:  -
 في عيد البحر؟  س: لماذا عارض الخميفة عمر بف الخطاب 

غػػزك البحػػر كيصػػؼ لػػو قػػرب فػػي  كػػاف معاكيػػة بػػف أبػػي سػػفياف أميػػر الشػػاـ يمػػح عمػػى الخميفػػة عمػػر بػػف الخطػػاب     
الى عمػرك بػف العػاص : صػؼ لػي البحػر كراكبػو فػإف نفسػي تنػازعني إليػو ،  الرـك مف حمص ، فكتب الخميفة عمر 

ف تحرؾ أزاغ العقكؿ يزاد فيو اليقيف  فكتب عمرك إليو : إني رأيت خمقان كثيران يركبو خمؽ صغير ، إف ركف خرؽ القمب كا 



                                                                                                                                                   

ف نجا برؽ ، فمما قرأ الخميفة عمر  قمة ، كالشؾ كثرة ، كىـ كدكد كتاب عمرك ، كتب  عمى عكد ، إف ماؿ غرؽ ، كا 
الى معاكية : ال كالذم بعث محمدان بالحؽ ال أحمؿ فيو مسممان أبدان ، كتاهلل لمسمـ أحب إلي  مما حىكت الرـك ، فإياؾ أف 

يف الثغػػكر البحريػػة كبنػػا القػػبلع كالحصػػكف تعػػرض لػػي كقػػد تقػػدمت إليػػؾ) ( ، كقػػد اكتفػػى معاكيػػة بعػػد ىػػذا الجػػكاب بتحصػػ
 الدفاعية فييا ، كأخذ يشجع الناس عمى اإلقامة فييا ، كتعمـ فنكف القتاؿ البحرم ذكم الطبيعة الدفاعية) ( . 

عميػو بػالرفض  ، كجاء رد الخميفة عثماف  الخبلفة عاد معاكية كطمب ما طمبو مف عمر  كلما تكلى عثماف     
:  ـ كتػب إليػو معاكيػة مػرة أخػرل ييػكف عميػو ركػكب البحػر الػى قبػرص ، فكتػب إليػو الخميفػة عثمػاف لمسبب نفسػو ، ثػ

ال فػػبل ، كاشػػترط عمػػى معاكيػػة كػػذلؾ ال تنتخػػب النػػاس كال تقػػرع بيػػنيـ ، خيػػرىـ  فػػإف ركبػػت معػػؾ امرأتػػؾ فاركبػػو مأذكنػػان كا 
 فمف اختار الغزك طائعان فاحممو كأعنو) ( . 

شػػرع معاكيػػة بتكػػكيف األسػػطكؿ مػػف خػػبلؿ إصػػبلح المراكػػب التػػي اسػػتكلى عمييػػا المسػػممكف مػػف كعمػػى ىػػذا األسػػاس     
البيزنطييف ، كبناء سفف جديدة) ( ، كربمػا اسػتعاف معاكيػة بأىػؿ الػببلد المحػررة فػي ىػذا المجػاؿ كذلػؾ لخبػرتيـ الطكيمػة 

 في صناعة السفف كاستخداميا) ( . 
 فتح قبرص :  -

زنطة ، كيديف سكانيا بالعقيدة النصرانية ، كبعد أخذ المكافقة مػف الخميفػة كتػب معاكيػة الػى كانت قبرص مف مدف بي    
ىػػ( ، كتػألؼ ِٖأىؿ السكاحؿ باالستعداد لغزك قبرص ، كخرج معاكية عمى رأس حممة كىي األكلى عمػى الجزيػرة سػنة )

هلل بػػػف قػػػيس ، كخػػػرج معػػػو جمػػػع مػػػف األسػػػطكؿ االسػػػبلمي المشػػػارؾ فػػػي الحممػػػة مػػػف مائػػػة كعشػػػريف مركبػػػان بقيػػػادة عبػػػد ا
الصحابة كمنيـ أبك ذر الغفارم كعبادة بف الصامت كزكجتو أـ حراـ كالمقػداد بػف األسػكد كغيػرىـ ، كمػا اصػطحب معػو 

 معاكية زكجتو فاختة بنت قرظة ككلده) ( . 
ى طمػب الصػمح كعند كصكؿ األسطكؿ االسبلمي الى قبرص أغار الجنكد عمى نكاحييا مما اضطر ممػؾ قبػرص الػ    

مقابػػػؿ دفعػػػو الفديػػػة لممسػػػمميف جزيػػػة سػػػنكية مقػػػدارىا سػػػبعة آالؼ دينػػػار كنػػػص االتفػػػاؽ أف ييعمػػػـ أىػػػؿ الجزيػػػرة بتحركػػػات 
   . ) (  البيزنطييف المعادية ليـ ، كأف يككف مكقؼ الحياد ألىؿ قبرص مف أم معركة مع الرـك

يف فػػي حػػربيـ ضػػد المسػػمميف كأعطػػكىـ بعػػض المراكػػب ، غيػر أف أىػػؿ قبػػرص لػػـ يفػػكا بالعيػػد ، إذ سػػاعدكا البيػػزنطي    
ىػ( كفتحيا عنكة كعمػد الػى تمصػيرىا كاسػتقرار المسػمميف فييػا ُّمما حمؿ معاكية عمى غزك الجزيرة لممرة الثانية سنة )

حمية ، فبعػث إلييػا اثنتػػي عشػرة ألفػان كبنػػى بيػا المسػػجد) ( ، كقػد اسػتمرت الحمػػبلت البحريػة االسػبلمية عمػػى الجػزر السػػا
لمبحر المتكسط مثؿ جزيرة اركاد كركدكس ، كقد كانت السيطرة عمى ىػذه الجػزر تجػرم عمػى كفػؽ حمػبلت كلػيس حممػة 

 كاحدة ، فضبلن عف نيا جرت في أعكاـ كليس في عاـ كاحد) ( . 
 معركة ذات الصكارم) ( :  -

كتيـ البحريػػػة أخػػػػذ الػػػرـك البيػػػػزنطييف بعػػػد تزايػػػد نفػػػػكذ المسػػػمميف فػػػػي البحػػػر المتكسػػػػط كالجػػػزر السػػػػاحمية كتعػػػاظـ قػػػػ    
أف يكجػو أمػران الػى معاكيػة بػف أبػي سػفياف الػى  االستعدادات لضرب ىذه القكة المتناميػة ، ممػا حػدل بالخميفػة عثمػاف 

إعػػداد أسػػطكؿ ضػػخـ مػػف السػػفف الػػى جانبػػو تحشػػيد جػػيش بػػرم كذلػػؾ لتسػػيير حممػػة بحريػػة بريػػة لمياجمػػة البيػػػزنطييف 
ىػػػ( عمػػى رأس الحممػػة البريػػة ، فػػي حػػيف أبحػػرت القػػكة ّْ، كقػػد خػػرج معاكيػػة مػػف دمشػػؽ سػػنة )المتربصػػيف بالمسػػمميف 

البحرية مف ميناء طرابمس بقيادة بسر بف أبي أرطأة ، أذ انظمت الى األسطكؿ القادـ مف مصر بقيادة عبد اهلل بػف أبػي 
مػائتي سػفينة) ( ، فضػبلن عػف اسػطكؿ  سرح كاجتمع االسطكالف بساحؿ مدينة عكا ، كقػد بمػغ تعػداد األسػطكؿ االسػبلمي

 الشاـ الذم يقدر بخمسمائة سفينة) ( ، فيما يقدر عدد سفف الرـك بألؼ مركب) ( .



                                                                                                                                                   

ىػ( ، كقد أجرل المسممكف اتصاالن مػع البيػزنطييف قبػؿ ّْكالتقى االسطكالف قرب شاطئ ليكيا في شير محـر سنة )    
ف شػػاؤكا فػػالبحر ، كأراد الػػرـك القتػػاؿ فػػي المػػاء لثقػػتيـ  بػػد القتػػاؿ ، كعرضػػكا عمػػييـ أف يكػػكف القتػػاؿ عمػػى السػػاحؿ ، كا 

 بقدرتيـ القتالية في البحر) ( . 
كنفػػػذ الػػػرـك خطػػػة جعمػػػكا المسػػػمميف يرمػػػكف السػػػفف بالسػػػياـ كالرمػػػاح حتػػػى نفػػػذت ذخيػػػرتيـ ، كبعػػػد نفاذىػػػا ظػػػف القائػػػد    

ميف ، إال أف المسػػمميف غيػػركا خطػػتيـ فربطػػكا البيزنطػػي أف المعركػػة سػػكؼ تحسػػـ بمجػػرد ىجػػـك كاحػػد عمػػى سػػفف المسػػم
سػػػفنيـ بعضػػػيا بػػػبعض كاصػػػطفكا عمػػػى ظيكرىػػػا متسػػػمحيف بالسػػػيكؼ كالخنػػػاجر ، كقػػػذفكا السػػػفف البيزنطيػػػة بالخطػػػاطيؼ 
كالكبلليب كجذبكىا إلييـ ، كبذلؾ تحكلت ظيكر السفف الى مياديف قتاؿ فحكلػكا بػذلؾ المعركػة البحريػة الػى معركػة أشػبو 

ما أدل ىذا اإلجراء الى ارتباؾ القادة البيزنطييف كأيقنكا بأف اليزيمة ستحؿ بقكاتو كىك مػا حػدث ، كجػرح قائػد بالبرية ، م
 األسطكؿ البيزنطي الذم فر مف المعركة) ( .   

كتعد معركة ذات الصكارم مف المعارؾ الشرسة أذ كػاف القتػؿ بػيف الطػرفيف كالنصػر حميػؼ المسػمميف ، كقػد سػميت     
عركػػة بػػذات الصػػكارم لكثػػرة عػػدد صػػكارم السػػفف التػػي اشػػتركت فػػي المعركػػة ، كبيػػذه المعركػػة خسػػرت القػػكات ىػػذه الم

 البيزنطية فرصة استعادة مكاقعيـ في ببلد الشاـ كمصر ، إذ كاف اعتمادىـ عمى التفكؽ البحرم) ( .
 فتكحات ببلد المغرب :  -

يستأذنو في تحريػر بػبلد المغػرب العربػي ، كىػي  يفة عثماف ىػ( كتب عبد اهلل بف أبي سرح الى الخمِٕفي سنة )    
ما تعرؼ اليـك )تكنس ، الجزائر ، المغرب( ، إذ كانت تحت النفكذ البيزنطي) ( ، فخرج عبد اهلل بف سعد بف أبػي سػرح 

يشػػان عمػػى رأس جػػيش نحػػك )قرطاجػػة( ، كىػػي مركػػز تجمػػع الجيػػكش البيزنطيػػة ، فممػػا عمػػـ القائػػد البيزنطػػي بػػذلؾ حشػػد ج
 مؤلفان مف مائة كعشريف ألؼ مقاتؿ) ( .

كاصطدـ الطرفاف مف دكف تحقيؽ أحدىما أم نصر حتى كصمت اإلمدادات العسكرية الى المسمميف بقيادة عبػد اهلل     
بف الزبيػر ، فكػاف النصػر لممسػمميف كقتػؿ قائػد الػرـك البيزنطػي فػي المعركػة )جرجيػكس( ، كفػر مػف نجػا مدينتػو سػبيمطة 

ده في الػببلد ، كعقػد صػمح مػع زعمػاء الػببلد مػف البربػر كعػاد الػى مصػر مػف دكف أف يتػرؾ أثػر ، إال أف ىػذه كبث جنك 
 الغزكة رغـ انسحاب المسمميف مف ببلد البربر ، فيي كانت مفيدة لممسمميف فعرفكا طبيعة المنطقة كمدل أىميتيا) ( . 

 استكماؿ فتح ببلد فارس كمقتؿ يزدجرد : -
، كاستكمؿ الخميفػة عثمػاف بػف عفػاف  الجزء األكبر مف ببلد فارس في عيد الخميفة عمر بف الخطاب  لقد تـ فتح    
الفتكحػػات لمػػا تبقػػى مػػف بػػبلد فػػارس ، كال ننسػػى أف عػػدد مػػف المػػدف قػػد انتفظػػت ضػػد السػػمطة االسػػبلمية عنػػد مقتػػؿ  

فة كحػثيـ عمػى فػتح جميػع بػبلد فػارس ، إذ الى كالة البصرة كالكك  ، ككانت تكجييات الخميفة عثماف  الخميفة عمر 
تـ في عيده فتح ىمداف كالرم كسابكر كأرجػاف كدارابجػراد كأذربيجػاف كأصػبياف كاصػطخر كجرجػاف كخراسػاف كسجسػتاف 
كطبرستاف ، كقد استمرت ىذه العمميات أكثػر مػف خمػس سػنكات تقريبػان ، كتكممػت ىػذه الفتكحػات بيػركب )يزدجػرد( أخػر 

ىػػػ( ىػػرب يزدجػػرد الػػى كرمػػاف ، ثػػـ الػػى خراسػػاف َّالساسػػانية أمػػاـ مكاجيػػة المسػػمميف ، ففػػي سػػنة ) ممػػكؾ االمبراطكريػػة
ىػػ() ( . كبػذلؾ انيػارت االمبراطكريػة الساسػانية كأصػبحت جميػع أراضػييا ضػمف أقػاليـ الدكلػة ُّحتى قتؿ ىناؾ سػنة )

 االسبلمية.  
 : فة عثماف األكضاع االقتصادية كاالجتماعية لممسمميف في عيد الخمي -

الخبلفة نكعان مػف التعقيػدات الماليػة السػيما العمػاؿ كاألمػراء ، فضػبلن  شيدت فترة تكلي الخميفة عمر بف الخطاب     
فػي العطػا ، إال   أبقػى عمػى سياسػة عمػر  عف سياسة العطا عمى أساس التفضيؿ ، كحيف تكلى عثماف بف عفاف 

أنو سمح باقتناء الثركات كتشػييد القصػكر كامػتبلؾ المسػاحات الشاسػعة مػف األراضػي الػى جانػب فػتح فػي االنسػياح الػى 



                                                                                                                                                   

بػػاقي األمصػػار االسػػبلمية ، كبالتػػالي زادت الثػػركات كاتسػػعت المػػكارد الماليػػة مػػع أتسػػاع حركػػة الفتكحػػات شػػرقان كغربػػان ، 
 مائة درىـ زيادة لكؿ منيـ ، كأمر لممرابطيف بمضاعفة اعطياتيـ) ( .كازدادت اعطيات الجند بمقدار 

عمػى تكريػث عطػاء الجنػدم لكرثتػو مػف بنػات كزكجػات ، ككػاف  كمف ضمف ساستو المالية أقدـ عثماف بػف عفػاف     
 كثير االنفاؽ عمى أقاربو كمف مالو الخاص ، كىك ما احتج بو الغكغاء يـك الدار . 

 لماؿ : بعض نفقات بيت ا -
سينة جديدة إذ أر بكضع الطعاـ في المسجد خبلؿ شير رمضاف )كجبة إفطار  كقد سىفى الخميفة عثماف بف عفاف     

كسحكر( كيصرؼ عمى ذلؾ مف بيت الماؿ ، كيكػكف لممتعبػديف كالعػاكفيف فػي المسػجد النبػكم ، فضػبلن عػف ابػف السػبيؿ 
 د في مكة كالمدينة الى يكمنا ىذا ، كمف نفقة الميسكريف مف المسمميف .كالمعتمريف) ( .  كىذه السينة أك التقميد مكجك 

مرتبان لممؤذنيف مف بيت الماؿ ، كىك أكؿ مف فعؿ ذلؾ مف الخمفاء الى جانب ذلؾ  كقد خصص الخميفة عثماف      
كمػا أف بيػت المػاؿ  ، ثـ تعمير المساجد بصكرة عامة كالصرؼ عمى رحبلت الحج الى بيػت اهلل الحػراـ ككسػكة الكعبػة ،

 قدـ أماالن لحفر اآلبار ، كجعؿ مف بيت الماؿ فؾ الرقاب كمساعدة أبناء السبيؿ) ( .  
 سياسة إقطاع األراضي : -

 سياسة ناجحة؟ س: ىؿ كانت عممية إقطاع األراضي ألجؿ استصبلحيا في عيد الخميفة عثماف 
، إال أنيػا انحسػرت بشػػكؿ  النبػكم كعيػػد الخميفػة أبػا بكػػر إف عمميػة أك سياسػة إقطػػاع األراضػي سػارية فػػي العيػد     

الخبلفػة أتخػذ مػف عمميػة إقطػاع األراضػي السػيما فػي  ، كلما تكلى الخميفة عثمػاف  كبير في عيد الخميفة الفاركؽ 
مػف جيػة الببلد المفتكحة سياسية مالية لرفد خزينة الدكلة مف جيػة ، كالخشػية مػف تػرؾ األراضػي الميجػكرة كػي ال تبػكر 

أخػػرل ، كمػػف بػػيف األشػػخاص الػػذيف اقطعػػكا عبػػد اهلل بػػف مسػػعكد كعمػػار بػػف ياسػػر كخبػػاب بػػف الحػػارث كسػػعد بػػف أبػػي 
كآخػػريف ، ككانػػت األراضػػي فػػي منػػاطؽ مختمفػػة مػػف الػػببلد االسػػبلمية  كقػػاص كطمحػػة كالزبيػػر كأبػػك مكسػػى األشػػعرم 

 السيما في العراؽ) ( .
نجاحػان كبيػران ، اسػيمت فػي زيػادة كاردات الدكلػة ، فعمػى سػبيؿ  الخميفػة عثمػاف  لقد أثبتػت ىػذه السياسػية فػي عيػد    

تصػػؿ الػػى تسػػعمائة ألػػؼ درىػػـ ، فػػي حػػيف بمغػػت فػػي عيػػد  المثػػاؿ كانػػت إيػػرادات األراضػػي فػػي عيػػد الخميفػػة عمػػر 
 خمسيف ألؼ ألؼ درىـ) ( . الخميفة عثماف 

( قراران سمح بمكجبو تبادؿ كبيع األراضي بصػكرة شخصػية لمػف لػو ىػَّكفي ىذا السياؽ أتخذ الخميفة عثماف سنة )    
نصػػيب فػػي األراضػػي المفتكحػػة ، فكػػاف بعػػض الصػػحابة الػػذيف شػػارككا فػػي المعػػارؾ الكبػػرل كػػاف ليػػـ نصػػيب مػػف تمػػؾ 
األراضػػي المفتكحػػة كقيمػػكف فػػي الحجػػاز ، فقػػد أجػػاز ليػػـ ممػػف يرغػػب كلػػو أراضػػي فػػي الجزيػػرة بمقايضػػتيا بنصػػيب أىػػؿ 

ببيػع األسػيـ مػف الفتػكح لمػف يرغػب  ينة مف الفي في أرض العراؽ كالشاـ ، فضبلن عف ذلؾ سمح الخميفة عثمػاف المد
  في ذلؾ ، كبالتالي مكف البعض مف بيع أك استبداؿ سيمو) ( . 

 تأثير األكضاع االقتصادية عمى المجتمع االسبلمي : -
المػذاف امتػازكا بالشػدة ، إذ كػاف سػيبلن لينػان ، كلقػد  عمػر صػفة تختمػؼ عػف سػمفو أبػي بكػر ك  كاف لمخميفة عثمػاف   

، إذ سػػمح لكبػػار  لمػػا كجػػدكا فيػػو مػػف لػػيف كتيسػػير بعػػد شػػدة الخميفػػة عمػػر  اغتػػبط أغمػػب المسػػمميف بخبلفػػة عثمػػاف 
مػػكاؿ الصػػحابة بػػالخركج الػػى االقػػاليـ كامػػتبلؾ الضػػياع فييػػا ، كتػػرؾ األغنيػػاء يػػدفعكف زكػػاتيـ كمػػا شػػاءكا ، كأصػػبحت األ

 تتدفؽ عمى أىؿ الحجاز مما دفع العديد الى الرككف لحياة البذخ كالترؼ ، األمر الذم كاف يحػذر منػو الخميفػة عمػر 
دائمان ، كبدأ النػاس يميمػكف نحػك الميػك ، كذكرنػا أف عػدد غيػر قميػؿ مػف أعػبلـ قػريش قػد رحمػكا كاسػتقركا فػي األمصػار ، 

يرت طبقة مف المعدكميف مف أىالي تمؾ الببلد بسبب عػدـ تسػاكم العطػاء كأصبحت ليـ قصكر كأمكاؿ ، في المقابؿ ظ



                                                                                                                                                   

، فكانت ىناؾ طبقة فقيرة كأخرل نقيضتيا ، األمر الذم أسيـ في تأجيج بعػض االنتقػادات الحػادة لمسػمطة الحاكمػة مػف 
 إمارة كخبلفة ، كالتي فيما بعد في تأجيج الرأم العاـ ضد الخميفة كعمالو) ( .

ذر الغفارم يدعك كيستنكر كنز األمػكاؿ بيػد األغنيػاء حتػى شػككه األغنيػاء لمعاكيػة أميػر الشػاـ الػذم بػدكره ككاف أبا     
رفع الشككل الى الخميفة ، كىذه صكرة داخؿ المجتمع االسبلمي في ذلؾ العيد ، إذ أصبح أغنيا كفقػراء ، كيرجػع سػبب 

 ظيكر طبقات في المجتمع االسبلمي الى عدة نقاط منيا : 
تفاكت كبير فػي الػدخؿ السػنكم لمفػرد يصػؿ  لقد أكجدت سياسة التفضيؿ في العطاء منذ عيد الخميفة عمر  .ُ

الى عشرة أضعاؼ ، مما أكجد تذمر مف قبؿ فئة الركادؼ كىـ المتأخريف مف المسمميف الذيف ساىمكا في حركب الفتكح 
 . 
ران يممكػػكف األراضػػي ، أمػػا الػػركادؼ مػػف أبنػػاء تكػػدس األمػػكاؿ عنػػد أصػػحاب العطػػاءات العاليػػة جعػػؿ مػػنيـ تجػػا .ِ

القبائؿ فقػد كػانكا ينفقػكف مػا يحصػمكف عميػو لسػد حاجػاتيـ اليكميػة ، كقػد سػاء حػاليـ بعػد فتػكر حركػات الفتػكح فػي نيايػة 
 . عيد الخميفة عثماف 

دكف غيػػرىـ ،  سياسػة بعػػض كالة الخميفػػة قػػد زادت مػػف حػػدة التػػكتر بسػػبب اسػػتحكاذ األمػػكاؿ بيػػد القريشػػيكف مػػف .ّ
 كبالتالي زادت انتقاداتيـ ضد الكالة) ( .

عاش اثنتي عشرة سنة ، ست سنيف االكلى كػاف األحػب الػى قػريش مػف  كيشير ابف سعد قائبلن : لما كلي عثماف     
ة ألنو كاف شديدان عمييـ ، أما الست السنكات األخرل قد نقـ الناس عميو بسبب سياسة بعػض الػكال عمر بف الخطاب 

 كاستعماؿ أقاربو في إدارة بعض األمصار االسبلمية الذيف أساءكا لمناس) ( .
كقػاؿ الحسػػف البصػػرم ، كىػػك مػف التػػابعيف كأدرؾ حيػػاة الصػػحابة : أدركػت عثمػػاف عمػػى مػػا نقمػكا عميػػو ، قممػػا يػػأتي     

عطيػاتكـ فيأخػذكنيا كافػرة ، ثػـ عمى الناس يـك إال ىـ يقتسػمكف فيػو خيػران ، يقػاؿ ليػـ : يػا معشػر المسػمميف أغػدكا عمػى ا
يقاؿ ليـ : أغدكا عمى السمف كالعسؿ ، كاالعطيات جاريػة ، كاألرزاؽ دائػرة ، كالعػدك متقػى كذات البػيف حسػف ، كالخيػر 
كثير ، ككاف السيؼ مغمدان عمى أىؿ االسبلـ فسػمكه عمػى أنفسػيـ ، فػكاهلل مػا زاؿ مسػمكالن الػى يػـك النػاس ىػذا ، كأيػـ اهلل 

 ه سيفان مسمكالن الى يـك القيامة) ( .إني ألرا
كبدأ تصرفات أبناء األغنياء كأبناء السبايا تطفك الػى السػطح ، األمػر الػذم أحػدث بعػض مظػاىر الميػك فػي المدينػة     

فما مف الخميفة إال أف يقػيـ إجػراءات تعزيزيػة تجػاه ىػؤالء مػف أبنػاء األغنيػاء الػذيف أظيػركا نكعػان مػف حيػاة التػرؼ كفسػاد 
خبلؽ ، كال ننسى أف ىذا التغيير في سمكؾ الناس كاف في أطراؼ الدكلة حتى كصؿ الى العاصمة )المدينة المنػكرة( األ

الػى تػػذكير المسػمميف فػػي خطبتػو بضػػركرة الحػذر مػػف التيالػؾ عمػػى الػدنيا كزخرفتيػػا ،  ، كىػك مػا دفػػع الخميفػة عثمػػاف 
 ي حصمت) ( .فكانت لحياة البذخ كالرخاء أثر في تحريؾ الفتنة الت

 التحكالت في طبيعة المجتمع االسبلمي :  -
أما عػف تركيبػة المجتمػع اسػبلمي فػإف حركػة الفتكحػات سػاىمت بتغييػر بنسػبة المجتمػع مػف خػبلؿ األجنػاس الداخمػة     

داريػػػة كغيرىػػػا ، فأصػػػبح سػػػكاف األقػػػاليـ  تحػػػت مظمػػػة األمػػػة االسػػػبلمية ثقافػػػة كلغػػػة كعػػػادات كتقاليػػػد كفنػػػكف عمرانيػػػة كا 
االسػبلمية خمػػيط مػػف عػػرب كفػػرس كنصػػارل كييػػكد كتػػرؾ ، كبػػذلؾ تشػػكمت طبيعػػة جديػػدة لممجتمػػع االسػػبلمي شػػكمو ىػػذا 

 النشيج الغير متجانس ، كظيكر لكف جديد مف االنحرافات كتركيج الشائعات) ( .
 :  التقييـ االدارم لممدف االسبلمية في عيد الخميفة عثماف  -

عمى كفػؽ التصػنيؼ  دة أقساـ ، ككانت االقساـ اإلدارية لمدكلة في عيد الخميفة عثماف قسمت إدارة الدكلة الى ع    
 اآلتي : 

 . مكة المكرمة : ُ



                                                                                                                                                   

عمييا خالد بف العػاص بػف ىشػاـ ، ثػـ عػزؿ كعػيف مكانػو  الخبلفة كاف عامؿ الخميفة عمر  حيف تسمـ عثماف     
مػػف األمػػراء مػػنيـ عبػػد اهلل الحضػػرمي حتػػى استشػػيد الخميفػػة  عمػػي بػػف ربيعػػة بػػف عبػػد العػػزل ، ثػػـ تػػكلى إمػػارة مكػػة عػػدد

اليػػدكء المسػػتمر عمػػى الػػرغـ مػػا حصػػؿ مػػف فتنػػة فػػي  ، أبػػرز مػػا تميػػزت بػػو مكػػة فػػي عيػػد الخميفػػة عثمػػاف  عثمػػاف 
 أمصار المسمميف) ( .

 
 
 . المدينة المنكرة :ِ

، فضبلن عف ضػميا شػيكخ الصػحابة مػف الميػاجريف تعد المدينة المنكرة أىـ المدف االسبلمية ، فيي عاصمة الدكلة     
كاألنصار ، كفييا بيف الماؿ كديكاف االعطيات العاـ ، كتعد مػف أىػدأ المػدف حتػى حصػكؿ الفتنػة كمقتػؿ الخميفػة عثمػاف 

 ) ( .، ككاف عند سفره يكلي عمييا زيد بف ثابت  
 . البحريف كاليمامة : ّ

طؽ الخميج كبعض أجزاء السعكدية مف دكف الككيػت ، كبػبلد اليمامػة ىػي نجػد البحريف كانت تشمؿ سابقان جميع منا    
تابعػة لكاليػة البصػرة ، كفػي عيػد الخميفػة  ، تذكر بعض المصادر أف كالية البحػريف أصػبحت فػي عيػد الخميفػة عمػر 

 أصبح عامؿ البحريف أحد القادة التابعيف لكالي البصرة) ( . عثماف 
 . اليمف : ْ

، كقػد  يعمي بف منبو ، كبقي عامبلن عمييا حتى مقتؿ الخميفػة عثمػاف  اليمف في عيد الخميفة عمر  كاف عامؿ    
 طاعتيـ كانقيادىـ لكالتو) ( . أشتير عف أىؿ اليمف في عيد الخميفة عثماف 

 . ببلد الشاـ : ٓ
اه عمييػػا ، كيعػػد مػػف أقػػكل عمػػاؿ الخبلفػػة أبقػػ كػػاف معاكيػػة بػػف أبػػي سػػفياف كاليػػان عمػػى الشػػاـ ، كبعػػد تػػكلي عثمػػاف     

كأشدىـ نفكذان ، كقد ضمت حمص كفمسطيف الى الشاـ ، كىي مف األقاليـ المتاخمة ألراضي الرـك ،  الخميفة عثماف 
 كشيد ببلد الشاـ العديد مف المعارؾ كالفتكحات) ( .

 . أرمينيا : ٔ
، كقػد ذكػرت تفاصػيؿ فتحيػا فػي  اف بػف عفػاف كىي أقرب المدف الى ببلد الشػاـ ، كفتحػت فػي عيػد الخميفػة عثمػ    

ػػيف عمييػػا كاليػػان حذيفػػة بػػف اليمػػاف  ػػيف بػػدالن عنػػو المغيػػرة بػػف شػػعبة  مكضػػكع سػػابؽ ، عي ػػزؿ كعي حتػػى مقتػػؿ  ، ثػػف عي
 ) ( .  الخميفة عثماف 

 . كالية مصر : ٕ
دة أربػع سػنكات ، كبعػد عمػرك بػف العػاص الػذم حكميػا لمػ كاف كالػي مصػر فػي عيػد الخميفػة عمػر بػف الخطػاب     

حتى عيزؿ كعييف بدالن عنو عبد اهلل بف أبي سػرح) ( ، كقػد أكعيػد  بقى في عيد الخميفة عثماف  مقتؿ الخميفة عمر 
عمرك بف العاص الى منصبو ثـ عيكؿ مرة أخرل ككاف في محمو مرة أخرل عبد اهلل بػف سػعد بػف أبػي سػرح ، إذ أصػبح 

ا ، ككانػػت كاليػػة مصػػر مػػف الكاليػػات التػػي ثػػارت فييػػا الفتنػػة ، فكػػاف مػػف مصػػر مػػف الػػكالي الرسػػمي عمػػى مصػػر كأجنادىػػ
 شارؾ في يـك الدار) ( .

 . كالية البصرة : ٖ
، ككانػت البصػرة كبسػبب حػركب  أبك مكسػى األشػعرم  تكلى إمارة البصرة في عيد الخميفة عمر بف الخطاب     

، كلمبصػرة دكران كبيػػران كبػػارزان فػي ىػػذه الفتكحػػات ، كقػد أبقػػى الخميفػػة  التحريػر كالفتكحػػات مػػف أكبػر المعسػػكرات االسػػبلمية
، كبػذلؾ أذ أثبتػت األحػداث قدرتػو العسػكرية  أبػك مكسػى األشػعرم عمػى البصػر بكصػية مػف الخميفػة عمػر  عثماف 



                                                                                                                                                   

جمػب ميػاه الشػرب  ، فضػبلن عػف كاإلدارم في إدارة ىذا االقميـ ، فقػاـ بحفػر اآلبػار كاألنيػار فػي عيػد الخميفػة عثمػاف 
أجنػاد البحػريف  لمبصرة حتى عيزؿ ليككف بدالن عنػو عبػد اهلل بػف عػامر الػذم أكمػؿ الميمػة ، كقػد ضػـ الخميفػة عثمػاف 

كعيماف الى البصرة ، بسبب الظركؼ الصعبة كمشاكؿ الجنػد فييػا ، كأصػبحت البصػرة مػف المػدف االسػبلمية المسػتقرة ، 
كانت تدار مػف قبػؿ  ان إداريان مرمكقان ، لذا نجد البصرة خبلؿ عيد الخميفة عثماف كازدادت اليجرة إلييا فأصبحت مركز 

 رجميف أثبتا نجاحيما في ميمتيما األكؿ أبك مكسى األشعرم ، كاآلخر عبد اهلل بف عامر) ( .
 . كالية الككفة : ٗ

كانػو سػعد بػف أبػي كقػاص عمػى الخػبلؼ كػاف كالػي الككفػة المغيػرة بػف شػعبة ، كعزلػو ككلػى م حيف تػكلى عثمػاف     
الصبلة كالجند ، كعيف عبد اهلل بف مسعكد عمى بيت الماؿ ، ثـ عزؿ سعد بف ابي كقػاص كعػيف مكانػو الكليػد بػف عقبػة 
كضـ إليو بيت الماؿ بعد أف كاف مفصكالن عف اإلمارة ، ثـ حدثت مشاكؿ بيف بعض أىؿ الككفة كالكليد بف عقبة انتيت 

ػػيف سػػعي ىػػػ() ( ، كاسػػتطاع سػػعيد بػػف العػػاص أف يػػنظـ أمػػكر الككفػػة َّد بػػف العػػاص أميػػران عمييػػا سػػنة )بعػػزؿ الكليػػد كعي
كيعيف الكالة في مختمؼ الثغكر التابعة لمككفة ، كيضبط أمكرىا ، فضبلن عػف قيامػو بغػزكات ناجحػة ، حتػى بػدأت بػكادر 

عترضكا مػف قبػؿ عم ػى سػعد بػف ابػي ىػ( ، كاعترض بعض القـك عمى سعيد بف العاص كما اّّالفتنة تظير في سنة )
كقػػاص كالكليػػد ، كطمبػػكا خمعػػو ميػػدديف بالسػػبلح إف لػػـ ينفػػذ أمػػرىـ ، كقػػد أصػػدر الخميفػػة أمػػرن بتكليػػة اإلمػػارة أبػػي مكسػػى 

) ( ، كأشػتير عػف أىػالي الككفػة تمػردىـ كتسػمطيـ عمػى كاستمر عمى الككفة حتى مقتػؿ الخميفػة عثمػاف  األشعرم 
ف بعػض أىػؿ الككفػة كػاف ليػـ دكر فػي أحػداث فتنػة  فة عثماف كالتيـ ، إذ شيدت خبل تكلي خمسػة أمػراء الككفػة ، كا 
 ) ( . مقتؿ الخميفة عثماف 

السػػيما  كمػػف خػػبلؿ مػػا ذيكػػر مػػف األحػػداث نجػػد أف بعػػض اإلمػػارات شػػيدت اضػػطرابات فػػي عيػػد الخميفػػة عثمػػاف     
 أىؿ مصر كالبصرة في مقتؿ الخميفة) ( .  الككفة ، إذ كلدت فييا فتنة ، كشارؾ مف أىميا مع بعض 

 حاؿ القضاء كالقضاة : -
، إذ أسػس ليػا قكاعػد كنظػـ ، فضػبلن عػف بعػػض  بعػد أف تطػكرت مؤسسػة القضػاء فػي خبلفػة عمػر بػف الخطػاب     

عتػػو لمسػػير فػي تطػكير ىػػذه المؤسسػة ، كعنػد مباي السػكابؽ فػي الحكػػـ ، كػؿ ىػذا قػػدـ الخبػرة الكافيػة لعثمػػاف بػف عفػاف 
يحكػػـ  ، كقػػد كػػاف عثمػػاف  كزيػػد بػػف ثابػػت كالسػػائب بػػف يزيػػد  كػػاف عمػػى قضػػاء المدينػػة االمػػاـ عمػػي بػػف طالػػب 

بنفسو في المدينة كيستشير الصحابة الثبلثة كآخريف ما يعني أنو قد أصبح القاضي األكؿ في المدينة ، كبقي عمػى ىػذا 
قضاة في األقاليـ أك يترؾ اختيار القاضي ألميػر المصػر ، كأحيانػان الحاؿ حتى قتؿ يـك الدار) ( ، ككاف الخميفة يعيف ال

أكؿ مػػف أتخػػذ داران لمقضػػاء فػػي  يجمػػع لؤلميػػر القضػػاء) ( ، كقػػػد جعػػؿ داران لمقضػػاء كبػػذلؾ يكػػكف عثمػػاف بػػف عفػػاف 
 يقضياف في المسجد أباف خبلفتيما) ( . االسبلـ ، إذ كاف أبا بكر كعمر 

فيػـ : زيػد بػػف ثابػت فػي المدينػة ، كأبػك الػدرداء فػي دمشػؽ ، كأبػك مكشػػى  الخميفػة عثمػاف أمػا أشػير القضػاة أيػاـ     
 األشعرم كشريح في الككفة ، كيعمي بف أمية في اليمف ، كعثماف بف قيس في مصر) (.

 جمع الناس عمى قراءة كاحدة لمقرآف : -
، إذ أمػػر بكتابػػة اآليػػات  فػػي عيػػد النبػػي لقػد كانػػت عمميػػة جمػػع القػػرآف ككتابتػػو فػػي مصػػحؼ عػؿ مراحػػؿ ، أكليػػا     

القرآنية ، ككاف ىناؾ كٌتاب لمكحي أختمؼ في عددىـ كمنيـ الخمفاء الراشديف األربعة ، كزيد بػف ثابػت كمعاكيػة بػف أبػي 
، كمنيػػا قػػاؿ البػػراء : لمػػا  سػػفياف كغيػػرىـ ، كجػػاءت ركايػػات كأحاديػػث عػػدة تشػػير الػػى كتابػػة القػػرآف فػػي عيػػد الرسػػكؿ 

: " أدعي لػػػي زيػػػدان كليجػػػيء بػػػالمكح كالػػػدكاة ، أك  آليػػػة : )ال يسػػػتكم القاعػػػدكف مػػػف المػػػؤمنيف ...( ، قػػػاؿ النبػػػي نزلػػػت ا
 : أكتب ال يستكم ...") (. الكتؼ كالدكاة " ، قاؿ لو النبي 



                                                                                                                                                   

ف القرآف كاف مكتكبان في مكة كليس في المدينة فقط ، بدليؿ قصة إسبلـ عمر بف الخطاب      يت أختػو كدخكلو ب كا 
، إال أنػػو غيػر مجمػكع فػػي مكضػكع كاحػد ، فكػػاف  كفيػو صػحيفة فييػا سػػكرة طػو ، إذف القػرآف مكتػػكب فػي عيػد النبػي 

مػػع فػػي  يكتػب عمػػى العسػب كالمحفػػاؼ كالرقػاع كجريػػد النخػؿ ، كاالكتػػاؼ ، فضػبلن عػػف حفظػو فػػي صػدكر الرجػػاؿ ، ثػـ جي
معو ، إف جمع القرآف ككتابتو في صحؼ في عيد الصديؽ ، كقد أكردنا تفاصيؿ ذلؾ ككيؼ كلماذا ج عيد الصديؽ 

 جاء لضركرات أىما المحافظة عميو مف الضياع بعد أف كثر القتؿ في الصحابة مف حفظتو .
 س: ما أكجو االختبلفات بيف كتابة القرآف في العيد النبكم كعيد الصديؽ؟

كااللػكاح كالعسػب )جريػد النخػؿ( كلػـ تكػف كتابتػو عمػى  مفػػرقان فػي الصػحؼ إف القرآف الكػريـ كيتب فػي عيد النبي     
كفؽ تسمسؿ اآليات في السكرة الكاحدة ، بؿ متفرقة ، ما في عيد الصديؽ كيتب في صحؼ كؿ سكرة في صحيفة مرتبة 

 حسب اآليات) ( . 
 ؟القرآف الكريـ عمى الرغـ مف جمعو في عيد الصديؽ  س: لماذا جمع عثماف 

نمػػا كػػاف  لترتيبػػو ، فقػػد كتبػػو مػػف قبػػؿ أبػػا بكػػر الصػػديؽ  ف جمػػع القػػرآف مػػف قبػػؿ عثمػػاف لػػـ يكػػف الػػدافع مػػ     ، كا 
الختبلؼ قراءاتو بيف المسػمميف التػي أكشػكت أف تخمػؽ فتنػة بػيف المسػمميف ، إذ بعضػيـ يقػكؿ : قراءتػي ىػي الصػحيحة 

كالي أرمينيا لما شاىد ذلػؾ االخػتبلؼ فػي  كىي خير مف قراءتؾ ، كاآلخر يرد بالعبارة نفسيا ، ما أفزع حذيفة بف اليماف
كطمػب منػو أف يػدرؾ األمػة قبػؿ أف يتفػاقـ خطػر االخػتبلؼ كتحريػؼ كممػات  رعيتو ، فأقدـ فزعان الػى الخميفػة عثمػاف 

أعػبلـ الصػحابة كأىػؿ الشػكرل كشػاكرىـ فػي األمػر ، كقػدـ  القرآف كآياتو الختبلؼ القراءة ، كقد جمع الخميفػة عثمػاف 
 ) ( . تكحيد القراءة لمقرآف الكريـ فكافقو الصحابة كمف بينيـ االماـ عمي بف أبي طالب  رأيو عمى

: أف حذيفة بػف اليمػاف قػاؿ لعثمػاف : يػا أميػر المػؤمنيف أدرؾ ىػذه األمػة قبػؿ أف يختمفػكا فػي  فعف أنس بف مالؾ     
مي بالصػػحؼ ، ننسػػخيا كنردىػػا إليػػؾ ، الكتػػاب اخػػتبلؼ الييػػكد كالنصػػارل ، فأرسػػؿ الخميفػػة حفصػػة بنػػت عمػػر أف أرسػػ

فأرسمت بيا ، فأمر زيد بف ثابت ، كعبد اهلل بف الزبير ، كسعيد بف العاص ، كعبد اهلل بف الحارث بف ىشاـ فنسخكىا ، 
كقاؿ لمرىط القريشييف أذا اختمفتـ أنتـ كزيد بف ثابت في شيء مف القرآف فأكتبكه بمساف قريش ، فإنما نزؿ بمسانيـ ففعمكا 
حتى إذ نسخكا المصحؼ في المصاحؼ أرسؿ عثماف الى كؿ أفؽ بمصحؼ مما تسخكا ، كأمر بما سكاه مف الصػحؼ 

 أف تحرؽ) ( .
كقػػد اختمػػؼ فػػي عػػدد المصػػاحؼ التػػي فرقيػػا فػػي األمصػػار كبعػػض األقػػكاؿ تشػػير الػػى أنيػػا أربعػػة ، األكؿ أبقػػاه فػػي     

دينة ، كالثاني أيرسؿ الى الشاـ كمرشد قراءتو المغيرة بف شياب ، أمػا المدينة ، كأمر زيد بف ثابت أف يقرأه لمناس في الم
الثالث فكاف فػي الككفػة كعميػو أبػك عبػد الػرحمف السػممي ، كالرابػع فػي البصػرة كمػف يرشػد النػاس عميػو عػامر بػف قػيس ، 

 كقيؿ : الخامس في مكة كمرشده عبد اهلل بف السائب) ( .
 

 : اشعاؿ الفتنة الكبرل كمقتؿ الخميفة
 ؟ س: ما األسس التي قامت عمييا الفتنة في األمصار االسبلمية كأدت الى مقتؿ الخميفة عثماف 

ىػ( كليدة المحظة بؿ سبقتيا ظػركؼ كمكاقػؼ شػكمت ّٓفي ذم الحجة سنة ) لـ تكف حادثة مقتؿ الخميفة عثماف     
 في مجمكعيا أسس كدكافع ساىمت في اشعاؿ الفتنة كمنيا:

 ميكؿ نحك ترؼ الحياة : . الرخاء كالُ
امػػتؤلت أيػػدم النػػاس بػػالخيرات كالػػرزؽ  بسػػبب الفتكحػػات كاتسػػاعيا السػػيما فػػي النصػػؼ األكؿ مػػف خبلفػػة عثمػػاف     

الػى ذلػؾ فكػاف يشػير  فكانت أكؿ العيد لمدخكؿ في فتنػة المػاؿ كالميػكؿ الػى حيػاة التػرؼ كاالفسػاد ، كقػد تنبػو عثمػاف 
 ة الحذر مف التيالؾ عمى الدنيا كحكاميا) ( .الى الناس في أحد خطبو بضركر 



                                                                                                                                                   

كبيذا الطبع الجديد ألغمب الناس قد حرؾ ميكليـ نحك ترؼ الحياة كالرككف الى القيػؿ كالقػاؿ ، كانجػذابيـ الػى دعػاة     
 الفتنة كأفكارىـ .

 . تحكالت في طبيعة النسيج االجتماعي االسبلمي : ِ
مػف غيػر العػرب كأىػؿ الجزيػرة الػى النسػيج االجتمػاعي كتحػت مظمػة الحكػـ  إف نتائج حركة الفتكحات دخكؿ أجنػاس    

االسػػبلـ ، فكػػاف مػػنيـ الييػػكد كالنصػػارل كالركػػكد كاالعػػراب كالتػػرؾ كالفػػرس ، كبالتػػالي ىػػذا الخمػػيط غيػػر المتجػػانس فػػي 
جنػػاس لػـ تكػػف أغمبيػػا االفكػار كالميػػكؿ كالثقافػات قػػد دخػػؿ نػكع مػػف األفكػار الجديػػدة فػػي ىػذا المجتمػػع السػيما اف ىػػذه اال

 عمى كد الى االسبلـ كأراء المسمميف باتجاه المعارضة لمحكاـ .
 . تكقؼ الفتكحات كقمة العطاءات : ّ

السػػباب طبيعيػة أك بشػرية فػػي جيػة فػارس أك الشػػاـ  مػف المعمػـك إف الفتكحػات قػػد تكقفػت فػي نيايػػة عيػد عثمػاف     
نيػا بػدأ النػاس يخكضػكف فػي أمػكر السياسػة كالتشػكيؾ فػي طبيعيػة االراضػي كأفريقيا ، كبذلؾ لـ تعد الغنائـ كما سػبؽ كم

المفتكحػػة كممكيتيػػػا كاعتبػػركا أف االمػػػكاؿ فػػي بيػػػت المػػػاؿ مػػف حقيػػػـ كلػػيس مػػػف حػػػؽ أنػػاس معػػػدكديف مػػف قػػػريش كأخػػػذكا 
خميفػة بسػبب قد كزع األراضي لمف شاء مف الناس كبدأ بكادر النقمة عمػى الػكالة كال يركجكف الشائعات مف أف عثماف 

 نقص األمكاؿ . 
 . الغكغاء مف أىؿ األمصار : ْ

كىـ مجمكعة مف األشخاص الناقميف عمى السمطة بسبب عقكبات صدرت بحقيـ كصدان أك تغرير ألمر ارتكبػكه فػي     
االقػػاليـ االسػػبلمية ، ككانػػت العقكبػػة صػػدرت مػػف الخميفػػة نفسػػو أك كالتػػو السػػيما فػػي مػػف صػػدرت فػػي حقػػو مػػف البصػػرة 

الككفػػة كمصػػر ، ككػػاف أغمػػبيـ مػػف االعػػراب ككصػػفكا بأصػػحاب شػػر أك الغكغػػاء شػػكمكا بمجمػػكعيـ فػػي ىػػذه األمصػػار ك 
 طائفة شكمت خطران حقيقيان عمى الدكلة ، ككانكا أحد أذرع الفتنة) ( .

 . نشاطات عبد اهلل بف سبأ : ٓ
،  ، أسػمـ فػي عيػد عثمػاف بػف عفػاف كىك ييكدم مػف أىػؿ صػنعاء كسػمي أيضػان ابػف السػكداء ، فأمػو مػف السػكد     

ككاف لو نشاط ممحكظ في بعض األمصار االسبلمية ، محاكالن إظبلؿ الناس فبدأ بالحجاز كمنيا الػى البصػرة ثػـ الككفػة 
خػاتـ أحػؽ بالرجيعػة مػف  ثـ الشاـ كلـ يستطع بث أفكاره اليدامػة حتػى اسػتقر بػو األمػر فػي مصػر ، كزعػـ أف محمػد 

قػد جمػع  اغتصػب الخبلفػة كأخػذ أف يشػيع أف عثمػاف  أف عمػي خػاتـ األكصػياء كأف عثمػاف  عيسى بف مػريـ كقػاؿ
أمػػكاالن بغيػػر حػػؽ ، كدعػػا النػػاس عمػػى أف ينيضػػكا ليػػذا األمػػر بػػدكاعي األمػػر بػػالمعركؼ كالنيػػي عػػف المنكػػر ، أخ يػػنظـ 

ف الصػػحابة قػػد راسػػمكه مػػف المدينػػة ككالتػػو ، كيػػدعك النػػاس لمتكجػػو الػػى المدينػػة المنػػكرة كاكىميػػـ ا حممتػػو ضػػد عثمػػاف 
) ( ، كلػػػـ يكػػػف ابػػػف سػػػبأ لكحػػػده بػػػؿ كػػػاف األمػػػر يػػػدار مػػػف شػػػبكة مػػػف المتػػػ مريف يػػػدعكف النػػػاس لمثػػػكرة عمػػػى عثمػػػاف 
 كالمتعاكنيف معو ليذا الغرض) ( .

ريف ليػذه كقد شكؾ بعض الباحثيف فػي عبػد اهلل بػف سػبأ كقػالكا : انػو شخصػية كىميػة كأنكػركا كجػكده ، كأغمػب المنكػ    
 الطائفة ىـ مف المستشرقيف كبعض الباحثيف العرب . 

فػػي حػػيف نجػػد اتفػػاؽ المػػؤرخيف كالمحػػدثيف كأصػػحاب الطبقػػات كاالنسػػاب عمػػى كجػػكد شخصػػية ابػػف سػػبأ ، فقػػد ذكػػره     
ىػػ( فػي كتابػو ميػزاف االعتػداؿ ، ذكػره ابػف ْٖٕىػ( ، كذكػر ترجمتػو الػذىبي )تِٓٓىػ( ، كالجاحظ )تَُّالشعبي )ت

ىػػ( فػػي كتابػو االنسػاب ، كجػاء خبػػر ِٔٓىػػ( ، ككتػب االنسػػاب أشػارت الػى ابػف سػػبأ كمػنيـ السػمعاني )تِٖٓر )تجػ
في كتاب المقريزم الخطػط ، اذف اف شخصػية ابػف سػبأ حقيقيػة ال لػبس  ابف سبأ في زمف االماـ عمي بف ابي طالب 

تػأخرة ، فضػبلن عػف ذكرىػا فػي كتػب بعػض المستشػرقيف فييا ، ذكرت في المصادر كالمراجع التاريخية المتقدمة منيا كالم
 أمثؿ فمياكزف كفكلتف كغيرىـ مف الكتاب) ( . 



                                                                                                                                                   

 مف بني أمية السيما مركاف بف الحكـ :  . عماؿ عثماف ٔ
مػػف المعػػركؼ اف الحاشػػية أك القػػادة دائمػػان مػػا يرتكبػػكف أخطػػاء جسػػيمة سػػكاء كػػاف لسػػكء اإلدارة أك عػػدـ العدالػػة أك     

 عية كتأتي تمؾ الممارسات عمى رأس الحاكـ العاـ أك خميفة المسمميف كعمى مر العصكر يتكرر ىذا المكقؼ . الظمـ لمر 
كتحديدان مف أقاربو بعض التصرفات التي استغمت مف قبؿ الناقميف عمى السمطة ،  فكاف ما كاف مف كالة عثماف     

ئثارىـ بالنفكذ كالسمطاف مع غض النظر مػف قبػؿ الخميفػة فقد ىيمنت بعض رجاالت األمكييف عمى مقدرات الخبلفة كاست
أك حممو تجاه ىؤالء القادة ، فمف قرارات الخميفة عزؿ سعد بف بي كقاص مف كاليػة الككفػة كعػيف بػدالن عنػو شػقيقو ألمػو 

، كقػد جمػده  الكليد بف عقبة بف أبي العيط ككاف أحد الطمقاء) ( ، كقد شككه أىؿ الككفػة الػى الخميفػة بأنػو يشػرب الخمػر
كعزلو) ( ، ككاف تعييف الخميفة الكليد بف عقبة بدالن عف سعد بف أبي كقاس كاف لو أثر شيء ، كحقد بعض  عثماف 

 المسمميف عمى دكر األمكييف عمكمان في إدارة األمكر) ( .
كذكر أف سػعيدان فػي ،  ىػ( سعيد بف العاص بدالن مف الكليد بف عقبة ، كىك مف أقارب عثماف َّكقد عيف سنة )    

مشجرة كبلمية في مسجد الككفة مع األشتر النخغي عف أراضي الفتكحات ، قاؿ سعيد : إنما السكاد بستاف لقريش) ( ، 
كىذا النقاش يعكػس حالػة المجتمػع فػي الككفػة كحالػة عػدـ االنسػجاـ مػع السػمطة ، جعػؿ الػبعض يشػعر بتسػمط القرشػييف 

ـ سػػعيد بإرسػػاؿ كتػػاب الػػى الخميفػػة يشػػرح فيػػو حػػاؿ المجتمػػع الكػػكفي كنقػػد بعػػض عمػػى حقػػكقيـ مػػا أثػػار حفيظػػتيـ ، كقػػا
 كجيائيا ، فأصدر الخميفة قراران بترحيؿ ىذه المجمكعة الى الشاـ) ( .

، كعػيف بػدالن عنػو عبػد اهلل بػف  ىػػ( عػزؿ الخميفػة كالػي البصػرة أبػا مكسػى األشػعرم ُّأما في البصرة ففي سنة )    
، كقػد كجيػت لمخميفػة  سف إذ كاف عمره خمسة كعشريف سنة ، كىك ابف خاؿ عثمػاف بػف عفػاف عامر ككاف صغير ال

اسػتعمؿ اسػامة  انتقادات لتعينو مػف صػغار السػف كقميػؿ التجربػة) ( ، كقػد رد عثمػاف عمػى ىػذا النقػد : إف رسػكؿ اهلل 
 بف زيد كىك أصغر سنان مف ابف عامر) ( . 

مى مصر شػقيقو مػف الرضػاعة عبػد اهلل بػف سػعد بػف أبػي سػرح ، كالمعػركؼ إف بػف كفي ىذا السياؽ عيف الخميفة ع    
بعػد بقتمػو  عنػد النبػي  ، ثـ عاد الى االسبلـ كقد تشفع لو عثماف  ابي سرح قد أرتد عف االسبلـ في عيد النبي 

، فنقمػكا أىػؿ مصػر  فعفى عنو ، ككاف عبد اهلل في سػعد جػاؼ المعاممػة مػع أىػؿ مصػر ، كزاد فػي قيمػة الخػراج عمػييـ
 قد أباح دمو) (. عميو ، فكاف االنتقادات الى الخميفة إف استعمؿ رجبلن كاف رسكؿ اهلل 

 كاف لو دكر في تأجيج الرأم العاـ ضد عثمػاف بػف عفػاف  كما يخص مركاف بف الحكـ ، كىك ابف عـ عثماف     
ككاف بمثاب المستشار الخاص لو ، ككاف لمػركاف  اف فقد انتقد الصحابة قبؿ غيرىـ مكانة مركاف بف الحكـ عند عثم

مكقؼ مف الكفكد القادمة الى المديف ، فبعد أف ىدأ الخميفة مف المكقؼ كامػتص غضػبيـ خػرج عمػييـ مػركاف بػف الحكػـ 
كنػػا ليزيػد مػػف التشػنج الحاصػػؿ ، حيػػث قػاؿ : جئػػتكـ تريػػدكف أف تنزعػكا ممكنػػا مػػف أيػدينا ، أخرجػػكا منػػا أمػا كاهلل لػػئف رمتم

ليمػرف عمػػيكـ منػػا أمػران ال يسػػركـ ارجعػػكا الػى منػػازلكـ فأنػػا كاهلل مػا نحػػف مغمػػكبيف عمػى مػػا فػػي أيػدينا) ( ، كقػػد كجػػد القػػـك 
العائػػدكف مػػف أىػػؿ مصػػر كتػػاب بخػػتـ الخميفػػة يػػأمر عاممػػو عمػػى مصػػر أف يعاقػػب قػػادة المجمكعػػة ، كقػػد عػػاد القػػـك الػػى 

أثارت الشككؾ حكؿ مركاف بف الحكـ أنػو الكاتػب أك صػاحب ذلػؾ القػرار بالكتاب كحمؼ أنو لـ يعمـ بو حتى  عثماف 
 العثماني دكف عمـ الخميفة األمر الذم أدل الى احتقاف المكقؼ كالكصكؿ الى التصادـ) ( .

 الجكلة األخيرة مقتؿ الخميفة :  -
قكا جيػكدىـ كبمػكركا أفكػارىـ ذكرنا في مكضكع سابؽ إف الناقميف عمى الخبلفػة فػي مصػر كالبصػرة كالككفػة ، قػد نسػ    

 كاتخذكا القرار بالتكجو الى المدينة كخمع الخميفة أك قتمو .
ىػػ( خػرج مػا بػيف سػتمائة الػى ألػؼ رجػؿ مػف مصػر بقيػادة الغػافقي بػيف حػرب المكػي ّٓكلما كاف شير شكاؿ سنة )    

ائتي مقاتػػؿ بقيػػادة عمػػرك بػػف األصػػـ كادعػػكا بػػأنيـ يريػػدكف العمػػرة) ( ، كخرجػػت الجماعػػة الثانيػػة مػػف الككفػػة كعػػددىا مػػ



                                                                                                                                                   

كاالشػػػتر النخعػػػي) ( ، أمػػػا المجمكعػػػة الثالثػػػة فخرجػػػت مػػػف البصػػػرة كقػػػد بمػػػغ عػػػدد أفرادىػػػا مائػػػة كخمسػػػيف مقػػػاتبلن بقيػػػادة 
حرقكص بف زىير السعدم ، كعمى ما يبدك أف ىدؼ الجماعػات فػي ىػذه المرحمػة لػـ يكػف لقتػؿ الخميفػة بػؿ لحممػو عمػى 

كمحاسػػػبة المسػػػؤكليف عػػػف األخطػػػاء كالتجػػػاكزات . كقػػػد قػػػدمكا الثػػػأريف مجمكعػػػة مطالػػػب منيػػػا تعػػػديؿ تعجػػػو فػػػي الحكػػػـ 
 :  اداعائيـ ضد عثماف 

 العمؿ بكتاب اهلل كسنة نبيو .  .ُ
 ال يأخذ عطاء أىؿ المدينة مف عطاء األمصار .  .ِ
 ال تجمر البعكث .  .ّ
 رفع المظالـ .  .ْ
 . خمع كؿ كؿو ال ترضى عنو األمصار) ( .ٓ

ليذه المطالب كتعامؿ بكؿ رفؽ كليف مع الثائريف خكفان مف إراقػة الػدماء كاشػترط عميػو أال يشػقكا  استجاب عثماف     
عصا المسمميف كال يفارقكا الجامعة ، كانتيت المفاكضات بكعكد قطعيا الخميفة ليـ بالتخمي عف االجػراءات التػي طالػب 

 ب الى المسمميف كأىؿ األمصار بذلؾ) ( . بيا الثائريف بإلغائيا أك تعديميا ، ككت
ككاف ممف أقيؿ مف منصبو عبد اهلل بف سػعيد بػف أبػي سػرح ، كعػيف بػدالن عنػو محمػد بػف أبػي بكػر الصػديؽ كتكجػو     

محمد بف أبي بكر كمعو أمر الخميفة كعدد مف الصحابة ، فمما كانكا عمػى مسػيرة ثبلثػة أيػاـ مػف المدينػة ، إذ ىػـ بغػبلـ 
كقالكا لػو : مػا قصػتؾ كمػا شػأنؾ كأنػؾ ىػارب أك  بعير يضبطو كيستعجمو ، فاستكقفو أصحاب رسكؿ اهلل  أسكد عمى

طالب؟ ، كلما قيؿ لو غبلـ مف أنت؟ تعمثـ كأخذ يقكؿ مرة : أنا غبلـ أمير المػؤمنيف ، كيقػكؿ أخػرل : أنػا غػبلـ مػركاف 
اف عنػػده مػػف األنصػػار كالميػػاجريف كغيػػرىـ ثػػـ فػػض ، ثػػـ اسػػتخرجكا مػػف امتعتػػو كتابػػان فجمػػع محمػػد بػػف أبػػي بكػػر مػػف كػػ

الكتاب بمحضرىـ فإذا ىي : إذ أتػاؾ محمػد كفػبلف كفػبلف فأقتػؿ فػي قػتميـ كأبطػؿ كتابػو ، كقػر عمػى عممػؾ حتػى يأتيػؾ 
 رأيي كأحبس مف يحيء إلي  يتظمـ منؾ) ( .

صػحابة كاطمعػكىـ عمػى الكتػاب كقصػة فرجع ىػؤالء الصػحابة بالكتػاب الػى المدينػة كجمعػكا طائفػة مػف أبػرز رجػاؿ ال    
 كبعػػض الصػػحابة عمػػى عثمػػاف  ، كدخػػؿ االمػػاـ عمػػي  الغػػبلـ فمػػـ يبقػػى أحػػد فػػي المدينػػة إال حنػػؽ عمػػى عثمػػاف 

: ىػذا الغػبلـ غبلمػؾ؟ ، قػاؿ : نعػـ ، قػاؿ : كالبعيػر بعيػرؾ؟ ، قػػاؿ :  كمعػو الكتػاب كالغػبلـ كالبعيػر ، فقػاؿ لػو عمػي 
ىذا الكتاب ، قاؿ : ال كخمؼ باهلل ما كتبت ىذا الكتاب كال أمرت بو كال عمػـ لػي بػو ، فقػاؿ لػو نعـ ، قاؿ : فأنت كتبت 

: فالختـ ختمؾ؟ ، قاؿ : نعـ ، قاؿ : ككيؼ يخرج غبلمؾ ببعيػرؾ كبكتػاب عميػو خاتمػؾ ال تعمػـ بػو؟ ، فحمػؼ  عمي 
 ) ( .باهلل ما كتبت ىذا الكتاب كال أمرت بو كال كجيت ىذا الغبلـ الى مصر قط

ثـ نظركا في الخط فعممكا أنو خط مركاف فسألكه أف يدفع إلييـ مػركاف ، فػأبى ككػاف مػركاف عنػده فػي الػدار ، فخػرج     
مػركاف ليػـ)  ال يحمؼ كاذبان إال أنيـ غضبكا مف عدـ تسميـ عثمػاف  الجمع مف عنده غضباف ، كعممكا أف عثماف 

. ) 
كمنعػكه المػاء حتػى تمكػف االمػاـ عمػي بػف أبػي طالػب  لنػاس فحاصػركا عثمػاف كانتشر الخبر في المدينة ، كأقبؿ ا    
، فقػاؿ  مف ارسالو ثػبلث قػرب مػا كصػمت إليػو إال يشػؽ األنفػس ، كبمػغ عميػان إف فػي النػاس مػف يريػد قتػؿ عثمػاف  

إليو ، كفعؿ ذلؾ  فبل تدعا أحدان يصؿ لمحسف كالحسيف )عمييما السبلـ( : إذىبا بسيفكما حتى تقما عمى باب عثماف 
يريدكف الكصكؿ إليو لقتمو ، فيعدىـ عف ذلؾ السبطاف  كتزاحـ الغكغاء عمى باب عثماف  عدد مف أصحاب النبي 

كمف معيـ مف بعػض الصػحابة كابنػاءىـ مثػؿ عبػد اهلل بػف الزبيػر ، كعندئػذ تسػكركا عميػو الػدار كسػقطكا عميػو مػف أعمػى 
، فأقبػؿ مغضػبان كقػاؿ ألبنيػو : كيػؼ قتػؿ أميػر المػؤمنيف  كه ، كبمػغ الخبػر عميػان المنزؿ كأقبمػكا عميػو بسػيكفيـ حتػى قتمػ

 كأنتما عمى الباب كزجر مف كاقؼ معيـ) ( .



                                                                                                                                                   

 س: لماذا لـ يكافؽ الخميفة الدفاع عنو مف قبؿ الصحابة في المدينة؟ 
القػـك ، فإنػؾ لػـ تحػدث شػيئان  فقاؿ لو : إف معي خمسمائة دراع فأذف لػي فأمنعػؾ مػف الى عثماف  أرسؿ عميان     

 يستحؿ بو دمؾ ، فقاؿ : جزيت خيران ما أحب أف ييرؽ دـ بسببي) ( .
كػؿ الػذيف أتػكا لمػدفاع عنػو كأمػرىـ أف يتفرقػكا الػى منػازليـ كقػاؿ : مػف كانػت لػي  فضبلن عف ذلؾ لقد منع عثماف     

قد  خشية إراقة الدماء ، كقد ذكر إف رسكؿ اهلل طاعة عميو فميكؼ عف الدفاع عني) ( ، إذ منع الصحابة مف القتاؿ 
بشػره بالجنػة عمػػى بمػكل تصػيبو إنػػو سػيقتؿ مصػػطبران بػالحؽ كرفػض التنػػازؿ عػف الخبلفػػة حتػى ال تكػكف سػػنة كممػا كرىػػكا 

 أمير خمعكه قائبلن : فبل أنزع قميصان قمصنيو اهلل عز كجؿ كأكرمني بو كخصني بو عمى غيرم) ( . 
 ؟ عممية اغتياؿ عمر كمقتؿ عثماف  س: ما ىك الفرؽ بيف

قتػؿ عمػى  ، ألف عمػر  كمقتؿ عثمػاف  ىناؾ ثمة اختبلؼ بيف دكافع كأساليب الحادثيف فمـ يكف مقتؿ عمر     
يد دخيمة عمى االسبلـ كبتخطيط مف خصـك االسبلـ ، أما عثمػاف فقػد قتػؿ عمػى يػد مسػمميف حركيػا كقادىػا المشػاغبكف 

 مسمميف. مف االعراب كاف كانكا
 ىك عممية اغتياؿ أـ إنيا ثكرة ضد الحاكـ انتيت بمصرعو؟ س: ىؿ مقتؿ الخميفة عثماف 

كما يجػرم فػي عصػرنا الحػديث مػف ثػكرات مثػؿ  ىػ( يرل إف ما جرل لعثماف ّٓالبعض عند قراءة أحداث سنة )    
كة األمػة ، كمػف جيػة أخػرل ككانػت ىنػاؾ الثكرة االنكميزم التي حصمت بيف قكة العرش كأنصاره مف النببلء مف جيػة كقػ

 حرب كىزيمة غمبت أحد القكتيف كىي قكة األمة ، كاألمر نفسو في الثكرة الفرنسية التي اطاحت بمكيس السادس عشر .
لـ تكف فيو حرب بيف قكة الدكلة كقكة األمة ، بػؿ إنيػا حادثػة محميػة ، أك حادثػة اغتيػاؿ الػرئيس  إف مقتؿ عثماف     

قػػكة الدكلػػة فػػي الصػػراع ، إذ رفػػض الخميفػػة الػػدفاع عنػػو كمػػا رفػػض التنػػازؿ عػػف الخبلفػػة ، كبيػػذا استسػػمـ ليػػـ  فمػػـ تػػدخؿ
 فقتمكه ، كما كاف لفريؽ ابف سبأ إال أف ينفذ مخططو بسيكلة . 

مػػف  أف يغتػػالكه لػػك كانػػت داره محركسػػة حراسػػة الػػدكر التػػي يقػػيـ فييػػا كالة األمػػر كالسػػؤاؿ ىػػؿ كػػاف لقتمػػة عثمػػاف     
يـك  أمثاؿ كالي الشاـ معاكية بف أبي سفياف لك أنيا ىاجمت كحاصرت داره ىؿ ستنتج العممية؟) ( ، استشيد عثماف 

قد حكـ كخميفة أحد عشر سنة  ىػ( كبذلؾ يككف عثماف ِٖىػ( عف عمر ناىز )ّٓمف ذم الحجة سنة ) ُٖالجمعة 
 كأحد عشر شيران كاثنيف كعشريف يكمان) ( .

، ككيػػؼ أنػػو لػػـ يتخمػػى عنػػو ، فػػنحف معاشػػر المسػػمميف يػػا مػػف نقتػػدم  تجػػاه عثمػػاف  كقػػؼ االمػػاـ عمػػي فيػػذا م    
حتى المحظة األخيرة ، فمف باب أكلػى كنحػف المحبػيف المتبعػيف أف  ، إذ كاف حالو مع عثماف  بسيدنا االماـ عمي 

يػدفعاف عنػو آذل  ـ( حيثما كقفنا بباب عثماف كما أبداه الحسف كالحسيف )عمييما السبل يككف حبنا كغيرتنا لعثماف 
 الحاقديف بأمر أبييـ رضي اهلل عنيـ أجمعيف .

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                   

 
 الفصؿ الرابع

 الخميفة عمي بف ابي طالب 
 اسمو كألقابو :

 كليد الكعبة ، ابف عـ الرسكؿ ، اكؿ الفتياف اسبلمان ، الكرار كما قيؿ المعركؼ ال يعرؼ : ىك عمي بف ابي طالب  
في المؤاخاة،زكج البتكؿ ،ابك  ، حيدرة ، ال فتى اال عمي ، الفدائي االكؿ ، يحبو اهلل كرسكلو ، اخك رسكؿ اهلل 

السبطيف الحسف كالحسيف،ابا تراب،العالـ الرباني،باب مدينة العمـ،اسد اهلل الغالب،فارس المشارؽ كالمغارب،صاحب 
ف مكسى ،مف كنت مكاله فعمي مكاله ، مف اىؿ المباىمة راية خيبر،عمي مني كانا مف عمي،بمنزلة ىاركف م

كالكساء،اقضاكـ عمي،مف المبشريف بالجنة،مطمؽ الدنيا بالثبلث،امير المؤمنيف،رابع الخمفاء الراشديف،لكال عمي ليمؾ 
 عمر ، كـر اهلل كجيو.

عمييا السبلـ( فمـ يجد عميان في جاء بيت فاطمة ) بذلؾ ، اذ اف الرسكؿ  ككانت احب الكنى اليو ابا تراب اذ كناه 
ككجده  البيت فقاؿ : ايف ابف عمؾ ؟ قالت:  كاف بيني كبينو شيء فغاضبني فخرج فمـ يقؿ عندم فجاء النبي 

 يمسح عنو كيقكؿ قـ أبا تراب) ( . مضطجعان في المسجد كاصابو تراب فجعؿ رسكؿ اهلل 
 كالدتو :

في جكؼ الكعبة) ( ، ككاف اسمو حيف كالدتو )اسد( اذ سمتو امو بذلؾ عمى  كلد قبؿ البعثة بعشر سنيف ، كانو كلد    
 اسـ ابييا اسد ، ككاف ابك طالب غائبان فمما عاد سماه عميان) ( .

 اسرتو :
كلـ يكف مف اصحاب االمكاؿ   كالده ابك طالب كاسمو عبد مناؼ بف عبد المطمب كيككف ابك طالب عـ النبي    

 بعد كفاة عبد المطمب) ( . ان شديدان كىك الذم تكلى تربية الرسكؿ حب ككاف يحب النبي 
كاجار ابف اخيو اجارة مفتكحة حتى اصابتيـ  كضؿ ابك طالب مدافعان عف النبي حتى كفاتو اذ كقؼ بجانب النبي 

يف مف محاصرة اىالي مكة في شعب ابي طالب اذ استمرت المقاطعة ثبلث سنكات مف قبؿ مكة بسبب مكقؼ الياشمي
، كقد مات ابا طالب في شكاؿ مف السنة العاشرة مف البعثة كقد تجاكز الثمانيف مف عمره)  دعـ ابي طالب لمرسكؿ 

 ( . اما أمو فيي السيدة الفاضمة الصحابية فاطمة بنت اسد بف ىاشـ بف عبد مناؼ بف قصي الياشمية) ( .
لب ، فكانت لو امان بعد امو ترعى أمكره إذ عاش النبي محمد حيف تكفمو زكجيا ابك طا كقد اىتمت برعاية النبي     
 سنكات في رعايتيا كاسممت كىي مف اصحاب السابقات االكليات) ( .  
الذم دخؿ عمييا فجمس عند رأسيا فقاؿ : رحمؾ اهلل يا أمي ، كنت أمي بعد أمي كقد  كتكفيت في حياة النبي     

ردتو فكقو . كحفر عميو الصبلة كالسبلـ بيده الشريفة لحدىا فأضطجع فيو قميصو ككفنيا بب البسيا رسكؿ اهلل 
 انيا كانت احسف خمقان الي صنعان بعد ابي طالب) ( . كادخميا المحد كدعا ليا كقاؿ عنيا النبي 

 أخكتو : 
كر االخبار مصيره كاف ألبي طالب أربعة ابناء ىـ )طالب( اكبر إخكتو سنان كقيؿ كاف مف المشركيف اياـ بدر كلـ تذ  

اذ لـ يكجد بيف القتمى كاألسرل) ( . كاالبف الثاني )عقيؿ( يكنى ابا زيد اسمـ عاـ الفتح ، شيد غزكة مؤتة كحنيف مات 
في خبلفة معاكية كعمره ست كستكف سنة) ( . كجعفر االبف الثالث ألبي طالب ، كىك مف السابقيف في االسبلـ ، 

 ي عمى يديو ، استشيد بمؤتة  في ارض الشاـ) ( .كىاجر الى الحبشة فأسمـ النجاش



                                                                                                                                                   

كمف البنات كاف البي طالب بنتاف اـ ىانيء قيؿ اسميا فاختة تزكجت ىبيرة بف عمرك بف عائذ المخزكمي ،     
كعاشت بعد عمي) ( . كالبنت االخرل ىي جمانة اـ عبد اهلل بف ابي سفياف بف الحارث  كركت اـ ىانيء عف النبي 

 في خيبر) ( .  طمب سيـ ليا النبي بف عبد الم
 : اسبلمو 

في بيت النبي ذلؾ الشرؼ الرفيع الذم ال يعمك عميو شرؼ ، اذ اف ابا طالب كاف كثير العياؿ ،  لقد تربى عمي    
كقد اصاب مكة جدب ، فطمب النبي مف عمو العباس اف يساعدا ابك طالب قائبلن : يا عباس اف اخاؾ ابا طالب كثير 

اؿ كقد ترل ما اصاب الناس مف ىذه االزمة فانطمؽ بنا فمنخفؼ عنو عيالو ، اخذ مف بيتو كاحدان ، كتاخذ كاحدان العي
 فضمو اليو) ( . عميان فضمو اليو كاخذ  العباس جعفران  فنكفييما عنو ، كبالفعؿ اخذ رسكؿ اهلل 

 فاحسف تربيتو ، كعندما بعث رسكؿ اهلل   كقد نشأ ىذا الفتى في اشرؼ بيكت العرب اال كىك بيت رسكؿ اهلل    
 عرض االسبلـ عمى عمي حتى اسمـ كىك اكؿ فتى دخؿ االسبلـ) ( . 

متخفيان مف ابيو ابا طالب  الى شعاب مكة ، كخرج معو عمي  كقيؿ : اذ حضرت الصبلة خرج رسكؿ اهلل     
 فمكثا كذلؾ ما شاء اهلل اف يمكثا) ( .كمف جميع اعمامو كسائر قكمو يصمياف الصمكات فييا فاذا امسيا 

 كابناءه : ازكاج عمي 
في السنة الثانية لميجرة كانجبت لو الحسف كالحسيف كزينب  تزكج االماـ عمي السيدة فاطمة الزىراء بنت النبي     

ا محمد بف خكلة بنت جعفر بف قيس بف مسممة ، ككلد لو مني الكبرل كاـ كمثـك الكبرل كتزكج بعد كفاتيا عمي 
الحنفية ،كتزكج ليمى بنت مسعكد كلدت لو عبيد اهلل كابك بكر ، ككلد لو مف اـ البنيف بنت حزاـ بف خالد ،العباس 

االكبر ،كعثماف ، كجعفر االكبر ،كعبد اهلل كتزكج مف اسماء بنت عميس الخشحمية ككلدت لو يحيى كعكف ، كتزكج 
بر كانجبت لو عمر االكبر كرقية ، ككاف لو محمد االكسط مف زكجتو ايضان مف الصيباء اـ حبيب بنت ربيعة بف يج

 امامة بنت العاص بف الربيع) ( .
كتزكج مف اـ سعيد بنت عركة بف مسعكد الثقفي كلو منيا اـ الحسف كرممة الكبرل ككاف لو مف اميات اكالد  محمد     

كفاطمة ، كخديجة ، كاـ الكراـ ، كاـ سممة ، كاـ  االصغر ، اـ ىانئ ، كميمكنة ، كزينب الصغرل ، كرممة الصغرل ،
 جعفر ، كجمانة ، كنفيسة) ( .

 قبؿ اليجرة :  كاجباتو 
في مكة قبؿ اليجرة لو مف الكاجبات ذات البعد االستخباراتي ، فيك كاف يرصد كيراقب كؿ  ككاف سيدنا عمي     

كأخبرت المصادر التاريخية قصة إسبلـ الصحابي أبي ذر ليدلو عميو سران ،  مف يأتي مف خارج مؾ باحثان عف النبي 
بعد أف سمع بو كبرسالتو ، كلكنو كره أف يسأؿ الناس عنو حتى أدركو الميؿ  الغفارم إذ دخؿ مكة يبحث عف النبي 
إف  يراقبو ، كبعد ثبلث لياؿو صار بيف أبا ذر كعمي حكاران حتى أخبره عمي  في المسجد الحراـ ، فناـ ككاف عمي 

ف ما جاء بو حؽ ، كقاؿ ألبي ذر : فإذا أصبحت فاتبعني لتراه فإف رأيت شيئان أخاؼ عميؾ منو ، قمت  محمد نبي كا 
 ، فعرض عميو النبي  كأني أريؽ الماء فإف مضيت فاتبعني حتى تدخؿ معي مدخمي ، كدخبل عمى رسكؿ اهلل 

 ؿ مف يأتيو) ( .كك االسبلـ فأسمـ أبا ذر) ( . ككانت قريش تراقب النبي 
 الفدائي االكؿ :  عمي 

 مكانو ليمة ىجرتو ؟  اف يناـ االماـ عمي  س: لماذا طمب سيدنا النبي 
في مكة بعد اف ىاجر جميع المسمميف الى المدينة كلـ يبقى اال عمي بف ابي طالب كابي بكر  أقاـ رسكؿ اهلل     

يف اصبحت ليـ قكة خارج مكة كاف ليـ داران اصابك منيا منعة . كبعد اف ايقنت قريش اف المسمم بف ابي قحافة 
 الى اصحابو ، فاجتمعكا في دار الندكة كقرركا اف يقتمكه) ( . فحذركا خركج رسكؿ اهلل 



                                                                                                                                                   

 كقاؿ : ال تبت ىذه الميمة عمى فراشؾ الذم كنت تبيت عميو . فقاؿ رسكؿ اهلل  رسكؿ اهلل  فأتى جبريؿ     
اشي كتسبح ببردم ىذا الحضرمي االخضر ، فنـ فيو ، فانو لف يخمص اليؾ شيء تكرىو منيـ لعمي : نـ عمى فر 
 يناـ في برده ذلؾ اذ ناـ) ( .  ،ككاف رسكؿ اهلل 

دكف اف يشعر بو احد اذ كضع التراب عمى رؤكس المتربصيف بو في بابو كىـ نياـ فأتاىـ ات  فخرج رسكؿ اهلل     
تنتظركف ىا ىنا ؟ قالك : محمدان قاؿ :خيبكـ اهلل ، قد كاهلل خرج عميكـ ثـ ما ترؾ منكـ  ممف لـ يكف معيـ فقاؿ : ما

رجبلن اال كقد كضع عمى راسو ترابا كانطمؽ لحاجتو ، ثـ جعمكا يتطمعكف فيركف عميان عمى الفراش متسجيا ببرد رسكؿ 
عف الفراش فقالكا:  لؾ حتى اصبحكا ، فقاـ عمي فيقكلكف : كاهلل اف ىذا لمحمد نائـ عميو برده ، فمـ يبرحكا كذ اهلل 

 كاهلل لقد كاف صدقنا الذم حدثنا) ( . 
بخركجو كطمب منو اف يناـ مكانو في تمؾ الميمة كالكاجب االخر الذم كمؼ بو عمي  عمي  كقد اخبر الرسكؿ     
 لمناس ، ككاف رسكؿ اهلل  الكدائع، التي كانت عنده اف يتخمؼ بعده في مكة ، حتى يؤدم عف رسكؿ اهلل  

 ) ( . ليس بمكة احدان عنده شيء يخشى عميو اال كضعو عنده ، لما يعمـ مف صدقو كامانتو 
كىنا مممح يشير اليو الشيخ محمد سعيد البكطي فيقكؿ : كاف مف التناقض العجيب الذم كاف المشرككف كاقعيف     

ران اك مخادعان لـ يككنكا يجدكف مف حكليـ مف ىك خير منو امانة فيو ، ففي الكقت الذم كانكا يكذبكنو كيركنو ساح
كصدقان ، فكانكا ال يضعكف حكائجيـ كامكاليـ التي يخافكف عمييا اال عنده كىذا دليؿ عمى اف كفرانيـ لـ يكف بسبب 

اتيـ كطغيانيـ الشؾ لدييـ في صدقيـ ، كانما ىك بسبب تكبرىـ كاستعبلئيـ عمى الحؽ الذم جاء بو كخكفان عمى زعام
 مف اتباعو) ( .

كحركتو  داخؿ الدار اليياـ مشركي قريش بعض الكقت انو مازاؿ في الدار  اما سبب نـك عمي عمى فراش النبي     
 ، حتى يككف كصاحبو ابا بكر قد جاكزكا منطقة الخطر) ( .

كلكف عميان  قريش عمى رأس عمي كىذا المكقؼ يعد تضحية عالية ، اذ كاف مف المحتمؿ اف تيكل سيكؼ فتياف     
ليذه الميمة اال  عميان  كلك كمفو ذلؾ حياتو ، كلـ يكف اختيار النبي  لـ يباؿ بذلؾ فحسبو اف يسمـ رسكؿ اهلل 

 لثقتة عالية كاطمئنانو الى قدرات عمي التي ال يحمميا شخصان مثمو) ( . 
فقالكا لعمي : ايف صاحبؾ ؟ قاؿ : ال  مف نجاة رسكؿ اهلل كلما اصبح عمي قاـ مف فراشو فعرفو القـك كتأكدكا     

كلـ  ادرم ، اك رقيبان كنت عميو ؟ امرتمكه بالخركج فخرج كضاؽ القـك بتمؾ االجابة الجريئة ، كغاضيـ خركج النبي 
 يركه فأنتيركا عميان كاخذكه الى المسجد فحبسكه ساعة ثـ ترككه) ( . 

 : ىجرتو 
في مكة يجكب شكارعيا باحثان عف اصحاب  مف مكة ، انطمؽ عمي  خركج رسكؿ اهلل بعد اف شاع خبر     

مف اجميا كقد ردىا الى اصحابيا ، كظؿ يرد االمانات حتى برئت منيا ذمة رسكؿ اهلل  الكدائع التي خمفو رسكؿ اهلل 
 ) ( . ، كبعد ثبلث لياؿ قضاىف في مكة تأىب لمخركج كاليجرة الى سيدنا محمد  

 الى المدينة المنكرة ؟ س: كيؼ كانت رحمتو 
مف الشدة كالتعب ما القاه في رحمتو ،اذ كاف في النيار ال يستطيع السير لشدة الحرارة ، فاذا جف  لقد القى     

عميو الميؿ سار حتى قدـ المدينة ، كقد تفطرت قداه فضبلن عف ذلؾ لـ تكف لو راحمة يمتطييا اذ قطع الطريؽ عمى 
 دكف اف يككف رفيؽ يؤنسو) ( . كىكذا كانت ىجرتو ، تضحية كفداء كشجاعة  اذ فاقت التصكر . قدميو

 المؤاخاة في المدينة المنكرة :
اخا بينو كبيف عمي في  ذكرت مصادر عدة اف ىناؾ مؤاخاة في مكة قبؿ اليجرة بيف المسمميف كقيؿ اف النبي     

خاة في مكة بؿ في المدينة المنكرة بعد كصكؿ المياجريف الييا مف مكة) ( ، كذكرت مصادر اخرل انو ؿ يكف مؤا



                                                                                                                                                   

اخا عميان في المدينة المنكرة) ( ، كذكر ابف ىشاـ في السيرة عف ابي اسحؽ قاؿ : كاخى   مسممي مكة كاف النبي 
مي بف ابي بيف اصحابو مف المياجريف كاالنصار كقاؿ : تأخكا في اهلل اخكيف اخكيف ، ث اخذ بيد ع رسكؿ اهلل 

في مكة كاخاه في المدينة  ربيب النبي  طالب ، فقاؿ : ىذا اخي) ( ، كيالو مف شرؼ عظيـ اف يككف عمي 
 كاف اخاه عمي في دار اليجرة. المنكرة اذ تاخى كؿ مياجرم مع انصارم اال رسكؿ اهلل 

 
 : في عيد الرسكؿ  جياده 
المكاء في  اال تبكؾ كاعطاه النبي  لمشاىد كميا ع رسكؿ اهلل شيد ا اجمع المؤرخكف ككتاب السيراف عمي     

مكاطف كثيرة) ( ، كنحف ال نذكر تمؾ الغزكات بتفاصيميا النيا معركفة مف جية كليس المكضع كافي لشرحيا مف جية 
 اخرل ، اذ نستعرض مكقؼ عمي كدكره مف ىذه المشاىد :

 .غزكة العشيرة : ُ
تعمؿ عمى المدينة ابا سممة بف عبد االسد كمكث جمادم االخرل كقد شارؾ في ىذه الغزكة قريشان كاس كفييا غزا     

 كلـ يكف فييا قتاؿ) ( . عمي بف ابي طالب 
 
 ىػ( : ِ.غزكة بدر )ِ

مف احد ابطاؿ معركة بدر ،فيذكر عمي معركة بدر كتفاصيميا كيشير الى القبض عمى  كاف عمي بف ابي طالب     
) ( ، كعف  بؿ المعركة كىك مكسى لعقبة بف ابي معيط كقد عرؼ الرسكؿ احد المشركيف ق مف ىذا المكلى عدد القـك

: خرج  المبارزة التي سبقت المعركة كىي غالبان ما تككف في المعارؾ اذ تبدء قبؿ االلتحاـ بيف الطرفيف قاؿ عمي 
يبارز؟ فخرج فتياف مف االنصار فقاؿ عتبة : ال نريد لممبارزة مف المشركيف عتبة كاخكه شيبة كابنو الكليد فقالكا : مف 

"قـ يا عمي ،كقـ يا حمزة ،كقـ يا عبيدة "  ىؤالء كلكف يبارزنا مف بني عمنا مف بني عبد المطمب فقاؿ رسكؿ اهلل 
ا منيـ كعبيدة بف الحارث بف عبد المطمب " ، فقتؿ اهلل عتبة كشيبة ابني ربيعة كالكليد بف عتبة كجرح عبيدة ، فقتمن

سبعيف كاسرنا منيـ سبعيف) ( ، كيقكؿ عمي : بينما انا امتح مف قمب بدر اذ جاءت ريح شديدة لـ ار مثميا ثـ ذىبت 
ثـ جاءت ريح شديدة كالتي قبميا ، فكانت الريح االكلى جبريؿ نزؿ في الؼ مف المبلئكة ككانت الثانية ميكائيؿ نزؿ 

يا اسرافيؿ في الؼ) ( . ككاف لكاء المشركيف في بدر مع طمحة بف ابي في الؼ مف البلئكة ، كجاءت ريح ثالثة في
 ) (.  طمحة فقتمو عمي 

 ىػ( : ّ.معركة احد )ّ
مع طمحة   كما ىك معمـك تبدء المعارؾ في غالبيتيا بالمبارزة الفردية كقد بدءىا فارس المشارؽ كالمغارب عمي     

: كالذم نفسي بيده ال افارقؾ حتى يجعمؾ اهلل بسيفي الى  لو عمي  بف عثماف الذم كاف يحمؿ لكاء المشركيف فقاؿ
النار ، اك يجعمني بسيفؾ الى الجنة ، فضربو عمي فقطع رجمو فكقع عمى االرض فانكشفت عكرتو فقاؿ : يا ابف عمي 

اجيزت عميو ؟ كقاؿ لعمي بعض اصحابو : افبل  انشدؾ اهلل كالرحـ ؟ فرجع عنو كلـ يجيز عميو ، فكبر رسكؿ اهلل 
قاؿ : اف ابف عمي ناشدني الرحـ حيف انكشفت عكرتو فاستحيت منو ، ككاف عمي )رض(بعد االلتحاـ  اخذ الراية بعد 

 استشياد مصعب بف عمير )رض( ) ( .
 ىػ( :ٓ.معركة الخندؽ )ْ

ابان في المعارؾ عندما اخذ المشرككف مكانيـ مقابؿ الخندؽ ، ككقؼ احد اكبر فرساف المشركيف الذم كاف مي    
كيحسب لو الؼ حساب  كىك عمرك بف كد ، كقاؿ : مف يبارز فبرز لو عمي بف ابي طالب )رض( فقاؿ لو : يا عمرك 
، انؾ كنت قد عاىدت اهلل اال يدعكؾ رجؿ مف قريش الى احدل خمتيف اال اخذتيا منو ، قاؿ لو : اجؿ ، قاؿ لو عمي 



                                                                                                                                                   

لى االسبلـ ، اؿ : ال حاجة لي بذلؾ ، قاؿ : فاني ادعكؾ الى النزاؿ ، فقاؿ لو : فاني ادعكؾ الى اهلل كالى رسكلو ، كا
: لـ يا ابف اخي ؟ فكاهلل ما احب اف اقتمؾ ، قاؿ لو عمي : لكني كاهلل احب اف اقتمؾ ، فحمي عمرك عند ذلؾ فاقتحـ 

( كخرجت خيميـ منيزمة ، حتى عف فرسو ، فعقره كضرب كجيو ، ثـ اقبؿ عمى عمي ، فتنازال كتجاكال فقتمو عمي )رض
 اقتحمت مف الخندؽ ىاربة) ( ، كقيؿ عندما دعا المسمميف لممبارزة )رض( قاؿ عمي ابيات مف الشعر جاء فييا :

 ال تعجمف فقد اتاؾ ... مجيب صكتؾ غير عاجز
 في نية كبصيػرة ... كالصدؽ منجنى كؿ فائز
 اني الرجك اف اقيـ ... عميؾ نائمػػػة الجنائز

 ربة نجبلء يبقى ... ذكرىػػا عند اليزائزفي خ
كبعد مقتؿ عمرك بف عبد كد بعث المشرككف الى رسكؿ اهلل )ص (يشتركف جثتو بعشرة االؼ فقاؿ : رسكؿ اهلل     

 )ص (:ادفعكا اليـ جيفتيـ ، فانو خبيث الجيفة ، خبيث الدية ، فمـ يقبؿ منيـ شيئان) ( .
 
 
 
 
 ىػ( :ٓ.غزكة بني قريظة )ٓ

ني قريظة ىـ مف ييكد المدينة كقد نقظكا العيد مع رسكؿ اهلل )ص ( كتامركا عمى المسمميف مع مشركي العرب ، ب    
فبعد انسحاب جيكش الخندؽ ، امر رسكؿ اهلل المسمميف بالتكجو الى بني قريظة) ( ، اما عف عمي )رض( في ىذه 

ركا بني قريظة : يا كتيمة االيماف ، كتقدـ ىك الغزكة ، فكاف حامؿ راية المسمميف ، كانو )رض( صاح كىـ محاص
كالزبير بف العكاـ )رض( ، كقاؿ كاهلل الذقف ما ذاؽ حمزة ، اك القتحمف حصكنيـ ، فقالكا يا محمد ننزؿ عمى حكـ سعد 

 بف معاذ) ( .
 ىػ( :ٕ.غزكة خيبر(ٔ

 س: ما ىك الكساـ الذم منحو رسكؿ اهلل )ص (الى عمي يـك خيبر ؟ 
خيبر عبارة عف مجمكعة حصكف لمييكد كقاعدة حربية ليـ كىي تقع الى الشماؿ الشرقي مف المدينة عمى  لقد كانت    

بعد سبعيف ميبلن منيا فاراد الرسكؿ )ص( اف يأمف مكرىـ كيستريح مف شرىـ اذ تكجو بجيشو الى خيبر ككانكا الفان 
لمسمميف ككاف عمي )رض( في حينيا رمدان كاربعمائة كبدء يفتحيا حصنان حصنان ، كاستعصى حصف القمكص عمى ا

.كفي ذلؾ المشيد قاؿ رسكؿ اهلل )ص (" العطيف ىذه الراية غدان رجبلن يفتح اهلل عمى يديو ،يحب اهلل كرسكلو ، كيحبو 
اهلل كرسكلو "فبات الناس ليمتيـ اييـ يعطاىا ؟ فمما اصبح الناس ،غدكا عمى رسكؿ اهلل )ص (كميـ يرجكف ذلؾ ، فقاؿ: 

(: ايف عمي بف ابي طالب ؟ فقيؿ : ىك يا رسكؿ اهلل يشتكي عينيو ، قاؿ : فأرسمكا اليو ، فأتي بو فكضع مف  )ص
رقو الشريؼ في عيف عمي ،كدعا لو فبرأ حتى كأنو لـ يكف بو كجع ، فأعطاه الراية ، فقاؿ عمي : يا رسكؿ اهلل اقاتميـ 

ؿ بساحتيـ ثـ ادعيـ الى االسبلـ كاخبرىـ بما يجب عمييـ مف حؽ حتى يككنكا مثمنا ؟ فقاؿ : انفذ عمى رسمؾ حتى تنز 
اهلل فيو ،فكاهلل الف ييدم اهلل بؾ رجبلن كاحدانخيري لؾ مف اف يككف لؾ حمر النعـ) ( ، كقد خرج لو مرحب زعيـ ييكد 

 خيبر ، فانشد عمي )رض( بعض االبيات كفييا :
 

 المنظرةانا الذم سمتني امي حيدرة ... كميث غابات كريو 
 اكفييـ بالصاع كيؿ السندرة



                                                                                                                                                   

فضرب رأس مرحب فقتمو ثـ كاف الفتح عمى يده) ( ، كبيذا المكقؼ قد ناؿ عمي بف ابي طالب ) رض( شرؼ ما بعده 
شرؼ اذ قاؿ : رسكؿ اهلل )ص ( )يحبو اهلل كرسكلو( فضبلن عف دعاء النبي لو كشفائو مف مرضو فمـ يعكد ذلؾ الكجع 

 اليو بعد) (. 
 ىػ( :ٖكة حنيف).غز ٕ

مف اعمالو الجيادية )رض( كالتي تتسـ بالشجاعة كتدؿ عمى خبرة في القتاؿ كفنكنو ما كاف في غزكة حنيف ، اذ     
ثبت مع الرسكؿ )ص ( مع مف ثبت ، ككاف في جيش ىكزاف رجؿ عمى جمؿ احمر بيده راية سكداء ، اذ ادرؾ طعف 

فأتبعكه ، فأدرؾ عمي )رض( عبقرية ىذا الرجؿ الحربية كاف لو عامؿ  برمحو ، كاذ فاتو الناس رفع رمحو لما كراءه
مؤثر في حماس ىكزاف كشدتيا فأتجو عمي كرجؿ مف االنصار نحكه ، كاستطاعا اسقاطو مف عمى جممو كقتمو ، فما 

 كانت اال ساعة حتى انيزمكا ككلكا االدبار كانتصر المسمكف) ( .
 في ىدـ اصناـ المشركيف : دكره 
بعث رسكؿ اهلل )ص ( السرايا ليدـ االصناـ في جزيرة العرب بعد اف طير بيت اهلل الحراـ منيا فكانت سرية عمي     

بف ابي طالب ارسمو رسكؿ اهلل )ص (بيا الى ببلد طيء ، كىي ارض حاتـ الطائي ) الفمس ( كىك صنـ طيء ككاف 
يف رجبلنفشنكا الغارة مع الفجر فيدمكا الفمس كخربكه كاجبو )رض( ىدـ ) الفمس(، ككانت السرية مككنة مف مئة كخمس

 كجمعكا الغنائـ كالسبايا ككانت بنت حاتـ الطائي احداىف فأطمقيا رسكؿ اهلل )ص ( تكريمان البييا حاتـ الطائي) ( .
 اال ترضى اف تككف مني بمنزلة ىاركف مف  مكسى :  -

دما خرج رسكؿ اهلل )ص (الى تبكؾ استعمؿ عمى المدينة ىػ(، فعنٗكانت مناسبة ىذا الحديث غزكة تبكؾ في سنة )
عمي بف ابي طالب )رض( ، فكجد المنافقكف في المدينة فرصتيـ في بث نفاقيـ كسمكميـ فأخذكا يتكممكف في عمي 

سكؿ اهلل فمف ذلؾ قكليـ :ػ ما تركو اال لثقمو عميو ، كبعد ذلؾ خرج عميان ممتحقان بالجيش كاراد الغزك معيـ قائبلن :ػ يا ر 
اتخمفني في الصبياف كالنساء ، فقاؿ رسكؿ اهلل )ص (:ػ اال ترضى اف تككف مني بمنزلة ىاركف مف مكسى ، غير انو 

 ال نبي بعدم) ( .
 تغسيمو لرسكؿ اهلل )ص ( :

لما تكفي رسكؿ اهلل )ص ( ، كاف عمي )رض( ممف غسمو ، كقاؿ عمي غسمت رسكؿ اهلل )ص (، فذىبت انظر ما     
مف الميت فمـ ار شيئان ، ككاف طيبان حيان كميتان ، ككاف عمي )رض( ممف نزؿ في قبر رسكؿ اهلل )ص ( كباشركا  يككف

 في دفنو ىك كالفضؿ بف العباس ، كقثـ بف عباس كشقراف مكلى رسكؿ اهلل )ص ( ) (. 
 عمي )رض( في عيد الخمفاء الراشديف :

 اكالن . في عيد ابا بكر : 
ؿ االكؿ كالخاص بسيرة ابا بكر الصديؽ اف عميان )رض( قد بايع ابا بكر بالخبلفة ككيؼ كانت ذكرنا في الفص    

العبلقة الحميمة كحرص االماـ عمي )ع( عمى حياة الصديؽ اذ كاف ناصحان لو بعدـ السير بنفسو في حركب الردة 
التعاكف ، ككاف ساندان لو في حركب خشيةن عمى حياتو كعمى المسمميف اذا اصيب خميفتيـ بسكء ما يدؿ عمى المحبة ك 

 الردة كمستشاران لو ال يفارقو ابدان .
 ثانيان . في عيد عمر بف الخطاب :

لقد كاف عمي )رض(المستشار االكؿ لعمر بف الخطاب  )رض( اذ قاؿ عمر : اقضانا عمي . كقاؿ ايضان : اعكذ     
لتاريخ العديد مف االمكر القضائية التي اقضا فييا عمي باهلل مف معضمة ليس ليا ابا الحسف) ( ، كقد ذكر في كتب ا

 بعد اف استعصت عمى الصحابة كمنيا ما قضي بيا حكمان في غير محمو .



                                                                                                                                                   

اما في الجكانب المالية : كاف لعمي رأم في خبلفة عمر اخذ بيا الخميفة عمر منيا في تخصيص شيء مف  بيت     
ت عنكة اشار عمي عمى عمر اال تقسـ االراضي عمى الفاتحيف كتككف الماؿ لمخميفة ،كعف اراضي السكاد التي فتح

 خاصة ببيت الماؿ .
كفي الجانب االدارم : فعندما اراد عمر اف يضع تاريخان لممسمميف لتنظيـ امكر الدكلة كضبطيا ، جمع الناس     

 كىك ما اقره عمر) ( . كسأليـ مف ام يـك نكتب التاريخ ؟ فقاؿ عمي )رض( : مف يـك ىاجر رسكؿ اهلل )ص (،
الى جانب ذلؾ فقد استخمؼ عمر عميان عمى المدينة عدة مرات كالسيما عند نزكؿ عمر في الجابية كحيف حج عمر     

 ىػ( ) (.ِّبالناس سنة )
 زكاج عمر بف الخطاب مف اـ كمثـك بنت عمي : -

 س: ما سبب مصاىرة عمر بف الخطاب لعمي بف ابي طالب ؟ 
الخطاب اـ كمثـك ابنة عمي كفاطمة )رضكاف اهلل عمييـ( كقاؿ في ذلؾ : فكاهلل ما عمى االرض  خطب عمر بف    

يرصد مف حسف صحبتيا ما ارصد ، فقاؿ عمي : قد فعمت ، فأقبؿ عمر الى المياجريف ، كىك مسركر ، كذكر سبب 
قطع يـك القيامة اال ما كاف مف زكاجو مف اـ كمثـك قائبلن : سمعت مف رسكؿ اهلل )ص ( يقكؿ : " كؿ سبب كنسب من

 سببي كنسبي " . فأحببت اف يككف بيني كبيف رسكؿ اهلل)ص ( سبب) ( .
كقد كلدت اـ كمثـك بنت عمي ابنة سميت )رقية( ككلدان سمتو )زيدان( كقد مات زيد في حادث كحزنت امو لمكتو ككقعت 

 دىا زيد بف عمر في كقت كاحد) ( . مغشيةن عمييا مف الحزف فماتت مف ساعتيا ، كدفنت اـ كمثـك ككل
 ثالثان. عمي ) رض( في عيد عثماف :

كاف عمي احد الستة المرشحيف مف قبؿ عمر لمخبلفة ، حتى تـ االختيار لعثماف ليككف الخميفة كىك احد الستة      
ثماف بجمع القرأف عمى ككاف عمي مف اكئؿ المبايعيف لعثماف في المسجد النبكم . ككاف عمي ممف ايدكا قرار الخميفة ع

مصحفان كاحدان ككاف عمي ينيي مف يعيب عمى عثماف جمعو لمقرأف قائبلن كاهلل لك كليت لفعمت مثؿ الذم فعؿ  اك في 
 ركاية اخرل لصنعت مثؿ الذم صنع) ( .

فاع عنو ، كاما مكقؼ عمي في الفتنة التي ادت الى قتؿ عثماف فكاف لو دكران كبيران في الذكد عف عثماف كالد     
فعندما نزؿ المتمردكف في ذم المركة قبؿ قتميـ لعثماف ارسؿ الييـ عثماف عميان اذ التقى بيـ اقنعيـ بالرجكع الى ديارىـ 
راضيف) ( ، كبعد عكدة المتمرديف الى المدينة كحصار عثماف ، كاف عمي مف المدافعيف عف عثماف ، فأرسؿ الحسف 

حتى ال يصؿ اليو عدك) ( ، كدعا الخميفة الى حمايتو مف خبلؿ مئات مف الرجاؿ كالحسيف أبناءه لحراسة دار عثماف 
، اال اف الخميفة رفض ذلؾ قائبلن :ػ ما أحب اف ييرؽ دمان بسببي كارسؿ اليو الماء بعد اف منع منو) ( ، كىكذا نجد 

 عميان ناصحان كمدافعان لعثماف عمى مدل خبلفتو .
 ىػ :ّٓتكليو الخبلفة سنة 

عد استشياد الخميفة عثماف بف عفاف )رض( عمى ايدم الخارجيف عميو يـك الجمعة لثماني عشرة ليمة مضت مف ب    
ىػ) ( ، فقاـ كؿ مف بقي بالمدينة مف اصحاب رسكؿ اهلل )ص ( لدعكتو بتكلي الخبلفة كخاطبكه  ّٓذم الحجة سنة 

جد اليـك احدان احؽ بيذا االمر منؾ ، ال قدـ سابقة ، قائميف :" اف ىذا الرجؿ قد قتؿ ، كالبد لمناس مف اماـ ، كال ن
كقرب مف رسكؿ اهلل )ص ( ) ( ، الى جانب ذلؾ اف الثائريف عمى عثماف كانكا يشكمكف عامؿ ضغط كقد تراجعكا عف 

مف التدخؿ في ىذه العممية معترفيف بأف اىؿ المدينة كحدىـ ىـ الذيف كانكا يمنحكف الشرعية كنجحكا في طي خبلفاتيـ 
مشكمة المرشحيف) ( ، بقكليـ : " انتـ اىؿ الشكرل ، كانتـ تعقدكف االمامة كأمركـ عابر عمى االمة ، فأنظركا رجبلن 

 تنتخبكنو ، كنحف لكـ تبع ") (.
 س: ما مكقؼ عمي مف ترشيحو لمخبلفة ؟



                                                                                                                                                   

قائبلن : " ال تفعمكا فأني أككف لـ يكف عميان راغبان في الخبلفة كسط ىذه االجكاء الصعبة ، اذ خاطب الذيف رشحكه     
كزيران خير مف أف أككف أميران ") ( ، لكف الكاقع فرض امره عمى عمي )رض( اذ ال يمكف اف يككف منصب الخبلفة 

شاغران كالمسمميف ببل راع، كالقمؽ مف انييار كؿ شيء كالبد مف تنصيب خميفة كدفع الفتنة عف الناس فكافؽ كرىان خشيةن 
سمميف كاعادة جمع االمة بعد تفرقيا ، كاشترط عمي )رض( عمى اىؿ المدينة اف تتـ بيعتيـ لو عف عمى الديف كالم

عممية شكرل يشترؾ فييا الصحابة مف اىؿ الحؿ كالعقد كعامة الناس كاف تككف في المسجد ، كبذلؾ تتـ البيعة في 
 مقتؿ عثماف) ( . ىػ بعد سبعة اياـ مفّٓذم الحجة سنة  ِْالمسجد في يـك الجمعة المكافؽ 

 خطبتو االكلى بعد تكليو الخبلفة : -
دعا الخميفة عمي )رض( في اكؿ خطبة لو بعد بيعتو بالخبلفة المسمميف الى التمسؾ بشرائع اهلل كالتمسؾ بالثكابت     

لحؽ( مف حبلؿ كحراـ كفرائض كتذكير المسمميف بحرمة المسمميف )المسمـ مف سمـ المسممكف مف لسانو كيده اال با
 كيذكرىـ باالخرة ككبلن مسؤكالن عف اعمالو )كال تعصكا اهلل ، كاذ رأيتـ الخير فخذكا بو كأذ رأيتـ الشر فدعكه() ( .  

لقد كاف الخميفة حريصان عمى قيادة الدكلة كفؽ المبادلء كالمثؿ التي فيميا مف رسالة االسبلـ كالتي جاىد مف     
تكلى فييا الخبلفة لـ تكف مكاتية كال مساعدة لو عمى تحقيؽ اىدافو كذلؾ الف اجميا ، كلكف الظركؼ العاصفة التي 

منصب الخبلفة قد فقد كثيران مف ىيبتو كمكانتو المعنكية بعد اف تجرأ بعض اىؿ االمصار عمى قتؿ الخميفة في عقر 
يار الخميفة بحكـ ماليـ مف صحبة داره ، كما فقد اىؿ المدينة مف المياجريف كاالنصار امتيازاتيـ في ادارة الدكلة كاخت

لمرسكؿ )ص ( كجياد في سبيؿ االسبلـ ، فجاء اىؿ االمصار بحكـ ما لدييـ مف قكة لمشاركتيـ في ىذا االمتياز 
 كفرض ارائيـ كاىكائيـ المتضاربة في بعض االحياف عمييـ) ( . 

ف الصحابة ليطالبكه بمعاقبة قتمة كقد عبر عمي )رض( عف المأزؽ حينما دخؿ عميو طمحة كالزبير في عدة م    
عثماف )رض( ، فقاؿ ليـ : يا اخكتاه ، اني لست اجيؿ ما تعممكف كلكني كيؼ اصنع بقـك يممككننا كال نممكيـ ىا ىـ 
ىؤالء قد ثارت معيـ عبدانكـ ، كثابت الييـ اعرابكـ كىـ خبللكـ يسكمكنكـ ما شاؤكا ، فيؿ تركف مكضعان لقدرة عمى 

ف؟ ، كطالبيـ االنتظار الى اف تيدأ الناس كتقع القمكب مكاقعيا كتكخذ الحقكؽ ، كقاؿ : فاىدأ كاعني شيء مما تريدك 
 كانظركا ماذا يأتيكـ ، ثـ عكدكا) ( . 

 التحقيؽ في معرفة قتمة عثماف :  -
 س: ماىي مساعي عمي )رض( في معرفة القتمة ؟

عمى امؿ معاقبتيـ حينما تسنح الفرصة كلكنو لـ يصؿ  لقد حاكؿ الخميفة عمي )رض( التعرؼ عمى قتمة عثماف    
الى نتيجة كاضحة ، اذ ذىب عمي )رض( الى نائمة زكجة عثماف ، كقاؿ ليا :ػ مف قتؿ عثماف ؟ قالت :ػ ال ادرم ، 
دخؿ عميو رجاؿ ال اعرفيـ) ( ، كبذلؾ فأف التحقيؽ في مقتؿ عثماف )رض( لـ يكف بالسيؿ ، اذ اف القتمة لـ يككنكا 

معركفيف عمى كجو التحديد ، ككانكابمجمميـ مندمجيف في مجمكع الخارجيف عمى الخميفة مف اىؿ االمصار ، كقد كانكا 
متضامنيف في مكقفيـ في مسؤليتيـ عف مقتؿ عثماف )رض( كمف ثـ فقد كاف التحرؾ نحك معاقبة قتمة عثماف يعني 

كاء منيـ المسيطركف عمى المدينة اـ المكجكدكف في التحرؾ بأتجاه مقاتمة الخارجيف عمى عثماف )رض( جميعانس
 االمصار مف ابناء قبائميـ كمناصرتيـ) ( .

 س: ما قرار الخميفة عمي )رض( في مسألة االقتصاص مف قتمة عثماف ؟
بعد سماع الخميفة لمجمكعة اراء قدميا الصحابة في ىذا الشأف منيا الجبار الثائريف الخركج مف المدينة بالقكة     

كاالقتصاص منيـ كجد الخميفة انيا ستؤدم الى حرب اىمية ال سيما كانت بعض االراء تقضي بجمب قكة مف خارج 
المدينة الخراج ىؤالء بالقكة ، في نياية المطاؼ كجد الخميفة عمي )رض( بعد تأمؿ االحداث كما جرل اف يؤجؿ 



                                                                                                                                                   

مكر بالركية كالتسكيف  حتى تتكافر الظركؼ المبلئة السعي في معاقبة قتمة عثماف كسط ىذه االجكاء ككجد انتعالج اال
 التخاذ االجراء المناسب) ( .

 :  االصبلحات االدارية في عيده 
 في بداية عيده : س: ما االصبلحات التي اقدـ عمييا الخميفة عمي بف ابي طالب 

 . تغيير كالة االمصار :ُ
ض( ىك اعادة النظر في الجياز االدارم المسؤكؿ عف ادارة كاف التغيير االكثر الحاحان مف كجية نظر عمي )ر     

الدكلة في امصارىا ، كالمتمثؿ بالعماؿ كالمكظفيف ، ال سيما اف خمع عماؿ عثماف )رض( كاف المطمب الرئيسي 
قثـ بف لمثائريف مف القبائؿ في الككفة كالبصرة كمصر ، لذا حدد االمر بعزؿ كالة عثماف كاستبداليـ بفئة جديدة ، فبعث 

العباس كاليان عمى مكة ، كعثماف بف ضيؼ كاليان عمى البصرة ، كعمارة بف شياب كاليان عمى الككفة ، كعبيد اهلل بف 
 العباس كاليان عمى اليمف ، كقيسان بف سعد كاليان عمى مصر ، كسيبلن بف ضيؼ كاليان عمى الشاـ) ( . 

يتمكف جميع الكالة الجدد تكلي مسؤكليتيـ كااللتحاؽ بمركز كلـ يكلي احدان ممف خرج عمى عثماف  ، كلكف لـ     
عمميـ بسبب معترضة بعض االمصار استبداؿ كالتيـ القدامى بالكالة الجدد ، فعارض اىؿ اىؿ الككفة استبداؿ عمارة 

ف بأميرىـ بف شياب بكالييـ ابي مكسى االشعرم ، اذ قاؿ القعقاع حيف قابؿ الكالي الجديد ) ارجع فأف القـك ال يردك 
 بدالن ، كاف ابيت ضربت عنقؾ ( ) (.

فعاد الى الخميفة بالخبر ، اما سيؿ بف ضيؼ الذم عيف عمى الشاـ فأنو ما كاد يصؿ الى تبكؾ حتى لقيو بعض     
رجاؿ معاكية فقالكا لو : مف انت ، قاؿ : امير ، قالكا : عمى ام شيء ؟ قاؿ عمى الشاـ ، قالكا: اف كاف عثماف بعثؾ 

 يبلن بؾ ، كاف كاف بعثؾ غيره فأرجع ، قاؿ : اكقد سمعتمتـ بالذم كاف ؟ قالكا : بمى ،فرجع الى عمي) ( .فح
اما عثماف بف ضيؼ الذم عيف عمى البصرة فأنو تمكف مف دخكليا الف عامميا السابؽ لـ يشأ المقاكمة ، اال اف     

 -ام المعارضكف لعميى )رض(  -يا ،فأتبعت فرقة القـك اىميا كانكا منقسميف تجاه العيد الجديد " كافترؽ الناس ب
كدخمت فرقة في الجماعة كفرقة قالت : ننظر ما يصنع اىؿ المدينة فنصنع كما صنعكا ") ( ، بالمقابؿ تمكف قيس بف 

سعد مف دخكؿ مصر ، لكنو كجد اىميا منقسميف عمى انفسيـ الى ثبلث فرؽ " فرقة دخمت بيف مؤيد كمعارض 
حداث كما ترتب عمييا ") ( ، ككذلؾ تمكف عبيد اهلل بف عباس الذم ارسؿ الى اليمف في تكلي عممو ىناؾ كمعتزؿ لبل

الف عامميا السابؽ يعمي بف امية جمع كؿ شيء مف بيت الماؿ كخرج منيا) ( . في حيف لـ يقدـ الخميفة عمي )رض( 
 . عمى عزؿ كالي مكة مف قبؿ عثماف )رض( عبد اهلل بف عامر الحضرمي

 . اعادة بعض اراضي الصكافي الى بيت الماؿ :ِ
كاف الخميفة عثماف )رض( قد اقطع بعض االراضي المممككة لمدكلة اقطعيا بعض االشخاص ، االمر الذم اثار     

حفيظة بعض الناس) ( . كقد شممت االجراءات الجديدة مف قبؿ الخميفة عمى )رض( اعادة بعض االراضي التي 
ة الى بيت ماؿ المسمميف كقد اثارت ىذه الخطكة بعض المنتفعيف مف ىذه االراضي اال اف عمي تصرؼ بيا الخميف

 اصر عمى عدالة خطكتو ىذه كتمسؾ بيا) ( . 
 . تغيير سياسة العطاء :  ّ

لقد شرع الخميفة عمر بف الخطاب )رض( بسياسة جديدة لتكزيع العطاء عمى الجند ككانت تقـك عمى اساس     
اف يرل مف غير االنصاؼ تكزيع العطاء عمى مف قاتؿ الى جانب الرسكؿ كبيف مف قاتؿ رسكؿ اهلل )ص( التفضيؿ فك

اك مف حارب ضد المسمميف في حركب الردة مع مف كاف الى جانب المسمميف كىذا العطاء كاف يعد عكدة مف عاد مف 
مى نفس السياسة كىذه السياسة قد كلدت بعض المرتديف الى قانكف االدارة المركزية لدكلة االسبلـ كقد  سار عثماف ع

السمبيات ما دعا العديد مف ابناء القبائؿ في الببلد المفتكحة الى المطالبة بتبديؿ ىذه السياسة ككاف عمي )رض( يرل 



                                                                                                                                                   

اف تكزع العطاء عمى اساس المساكاة بيف الناس ىك االعدؿ كاالكثر انسجامان مع سياسة رسكؿ اهلل ) ص ( ، لذا فقد 
مف عف تخميو عف سياسة العطاء عمى اساس التفضيؿ كاف اكؿ تطبيؽ ليذه السياسة مف قبؿ الخميفة كاف في البصرة اع

ىػ اذ كجد في بيت الماؿ ستمائة الؼ كزيادة فقسميا عمى مف شيد معو الكقعة ، فأصاب كؿ  ّٔعند دخكلو الييا سنة 
لماؿ كيكزعو في الحاؿ ، فدخؿ يكميان عمى بيت فنظر رجؿ منيـ خمسمائة) ( .فكاف عمي )رض( ال يدخر مف بيت ا

فيو فقاؿ : ال امسي كفيؾ درىمان) ( ، كقد ترتب عمى ذلؾ اف قاـ الخميفة عمي )رض( بتكزيع العطاء عمى الناس اكثر 
 مف مرة في السنة كصمت في احد السنيف اف كزع العطاء اربع مرات) ( .

 الب )رض(الكاليات االسبلمية في عيد عمي بف ابي ط
حيث الكاليات  لقد كاف التقسيـ االدارم لبلقاليـ االسبلمية في عيد عمي )رض( ال تختمؼ كثيران عف عيد عثماف     

نفسيا ما عدا بعض التغييرات بسبب الظركؼ الطارئة مثؿ ما حصؿ في الجزيرة ، حيث كانت الجزيرة احدل كاليات 
اده كانت الشاـ بيد معاكية كالعراؽ تحت سيطرة عمي ، مما جعؿ الشاـ اياـ عثماف بف عفاف )رض( كبعد استشي

الجزيرة محؿ تنازع بيف الفريقيف نظران لمكقعيا الجغرافي بيف العراؽ كالشاـ كسعى الطرفيف لمسيطرة عمييا اذ حدثت 
مى ارض ىػ اال اف  عدة معارؾ جرت عّٖمعارؾ عدة لمسيطرة عمييا كقد استطاع عمي )رض( السيطرة عمييا  سنة 

ىػ ، كىكذا اصبحت ىذه الجزيرة مسرحان لمعارؾ ّٗالجزيرة مكنت معاكية بف ابي سفياف السيطرة عمييا في اكاخر سنة 
 بيف جيش العراؽ كجيش الشاـ) ( .

 القضاء في خبلفة عمي )رض( )اقضاكـ عمي( :
جميع بعد قضائو كدقتو كيؼ ال كعمي )رض( بالقضاء كانو كاف ابير قضاة المسمميف عمى االطبلؽ ككيؼ اقر ال    

 كقد قاؿ رسكؿ اهلل )ص( " اقضاكـ عمي " كذكرت المصادر انو كاف شديد االىتماـ بيذا الجانب في خبلفتو .
امر رسكؿ اهلل )ص ( عميان اف يذىب الى اليمف كيقضي بينيـ ، فقاؿ عمي : يا رسكؿ اهلل ثبعثني الى قـك اسنف     

ء ، قاؿ :ػ فكضع يده عمى صدرم ، كقاؿ : " الميـ ثبت لسانو كاىد قمبو ، يا عمي اذ مني كاني حدث ال ابصر القضا
جمس اليؾ الخصماف فبل تقتص بينيما حتى تسمع االخر ما سمعت مف االكؿ فانؾ اذا فعمت ذلؾ تبيف لؾ القضاء " 

اهلل )ص (: اقضاكـ عمي  ، فقاؿ عمي : فما اختمؼ عميى قضاء بعد، اكقاؿ : اشكؿ عميى قضاء بعد) ( ، قاؿ رسكؿ
بف ابي طالب) ( .كقاؿ عمر بف الخطاب : عمي اقضانا ، كعف ابف مسعكد )رض( قاؿ : اف اقضى اىؿ المدينة 

 عمي) ( .
 حادثة زبية األسد) ( كحكـ عمي فييا : -

ذ قضا مف الحاالت التي حدثت في زمف الرسكؿ )ص ( في اليمف حادثة مقتؿ اربعة اشخاص في زبية االسد ا    
عمي فييا كاكد رسكؿ اهلل )ص (ذلؾ الحكـ اذ قاؿ عمي )رض(: بعثني رسكؿ اهلل )ص (الى اليمف فأنتيينا الى قـك قد 
بنك زبية لبلسد ، فبينما ىـ كذلؾ يتدافعكف ، اذ سقط رجؿ فتعمؽ بأخر ، ثـ تعمؽ رجؿ بأخر ،حتى صاركا فيو اربعة 

، كماتكا مف جراحاتيـ كميـ ، فقاـ اكلياء االكؿ الى اكلياء االخر ،  فجرحيـ االسد ، فأنتدب لو رجؿ بحربة فقتمو
فأخرجكا السبلح ليتقاتمكا ، فأتاىـ عمي عمى تفيئة) ( ، تفيئة ذلؾ فقاؿ : تريدكف اف  تتقاتمكا كرسكؿ اهلل )ص ( حيى 

ص ( فيككف ىك الذم اني اقضي بينكـ قضاء اف رضيتـ فيك القضاءكاال حجز بعضكـ عف بعض ، حتى تأتكا النبي )
يقضي بينكـ ، فمف عدا ذلؾ فبل حؽ لو ، اجمعكا مف قبائؿ الذيف حفركا البئر ربع الدية كثمث الدية ، كنصؼ الدية ، 
كالدية كاممة ، فمبلكؿ الربع ، النو اىمؾ مف فكقو ، كلمثاني ثمث الدية ، كلمثالث نصؼ الدية ، كلمرابع الدية كاممة فأبكا 

ا النبي )ص ( كىك عند مقاـ ابراىيـ فقصكا عميو القصة ، فقاؿ اف اقضي بينكـ احتبي، فقاؿ رجؿ مف اف يرضكا ، فأتك 
 القـك : اف عميان قضى فقصكا عميو فأجازه رسكؿ اهلل )ص() ( . 



                                                                                                                                                   

كذكرنا حكمة في زبية االسد في عيد رسكؿ اهلل )ص( ككيؼ اقر حكمو النبي )ص( ، اما اشير القضاة في خبلفتو 
 فيـ :
 شريح بف الحارث عمى قضاء الككفة) ( . .ُ
 ابك مكسى االشعرم الذم كاله عثماف القضاء عمى الككفة فأقره ، عمي ثـ عزلو. .ِ
 عبد اهلل بف مسعكد ، الكالي كالقاضي عمى اليمف . .ّ
 عثماف بف حنيؼ ، عمى البصرة . .ْ
 قيس بف سعد ، عمى مصر . .ٓ
 عمارة بف شياب ، عمى الككفة . .ٔ
 تماـ بف العباس ، عمى المدينة المنكرة . .ٕ
 قثـ بف العباس ، عمى مكة كالطائؼ . .ٖ
 عبد اهلل بف عباس ، عمى البصرة . .ٗ

 ابك االسكد الدؤلي ، عمى البصرة . .َُ
 سعيد بف نمراف اليمداني عمى الككفة ثـ عزؿ . .ُُ
 عبيدة السمماني ، عمى الككفة عزؿ كعيف مكانو شريحان . .ُِ
 حمد بف يزيد بف خميدة الشيباني ، عمى الككفة) ( . م .ُّ
ككاف عمي )رض( يطمب مف كالتو التحرم في تعييف القضاة ما يدؿ عمى انو خكؿ ليـ تعييف القضاة في البمداف     

يا مف التابعة لكالياتيـ عممان اف الكالة في الغالب ىـ قضاة االمصار ك ككاف لمكالة حؽ النظر في المظالـ التي قضي في
 قبؿ القضاة المعينيف مف قبؿ الكالة) ( .

 مكاصفات القاضي كمؤىبلتو عند عمي )رض( : -
ككاف عمي )رض( يختبر بعض القضاة قبؿ اف يكلييـ اك اذا كلكا مف قبؿ ، فسأؿ عمي )رض( احد القضاة : ىؿ     

 تعمـ الناسخ مف المنسكخ ؟ ، قاؿ: ال ، قاؿ : ىمكت كاىمكت) ( .
اف يككف القاضي عالمان بأحكاـ الشريعة كبناسخيا كمنسكخيا ، كقاؿ عمي )رض( : ال ينبغي اف يككف  اذ يجب    

القاضي قاضيان حتى تككف فيو خمس خصاؿ : عفيؼ ، حميـ ، عالـ بما كاف قبمو ، يستشير ذكم االلباب ، ال يخاؼ 
 في اهلل لكمة الئـ) ( .

لتسريع في اصدار الحكـ اال بعد دراسة جميع ظركؼ الحادثة قائبلن كمف كصايا عمي )رض( لمقاضي شريح بعدـ ا    
: لسانؾ عبدؾ مالـ تتكمـ ، فأذا تكممت فأنت عبده ، فأنظر ما تقضي ، كفيما تقضي ، ككيؼ تقضي) ( . كلما عزؿ 

يعمك كبلمؾ ابا االسكد الدؤلي عف القضاء ، قاؿ الى عمي لـ زلتني كما خنت كال جنيت ؟ فقاؿ )رض( : انما رأيتؾ 
 عمى الخصميف) ( . 

 كالقاضي شريح :  درع عمي  -
ذكر الشعبي : كجد عميى درعان لو عند نصراني ، فأقبؿ بو الى شريح كجمس الى جانبو كقاؿ : لك كاف خصمي     

ي : ما مسممان لساكيتو كجمست معو اال انو ال نصراني ، ثـ قاؿ : ىذا الدرع درعي كلـ ابع كلـ اىب ، فقاؿ النصران
الدرع اال درعي ، فألتفت شريح الى عمي فقاؿ يا امير المؤمنيف ىؿ مف بينة ؟ فضحؾ عمي ى كقاؿ : مالي بينة ، كفي 
ركاية اخرل عند السيكطي قاؿ عمي : عندم قنبر كابني الحسف يشيداف ، قاؿ شريح : شيادة االبف ال تجكز لبلب ، 

كمشى خطا ثـ رجع فقاؿ : اما انا فأشيد اف ىذه احكاـ االبناء امير فقضي شريح بالدرع لمنصراني كاخذه النصراني 



                                                                                                                                                   

المؤمنيف يرفض الى قاضيو ، فيقضي ضده ، اشيد اف ال الو اال اهلل كاشيد اف محمدان رسكؿ اهلل ، الدرع كاهلل درع 
 امير المؤمنيف) ( .

 
 : عممو 
بااللياـ كفضؿ العمـ  بابيا ") ( ، كدعا رسكؿ اهلل  قاؿ : " أنا مدينة العمـ كعمي عف الترمذم إف رسكؿ اهلل     

بعد كفاة أبيو : لقد فارقكـ  قائبلن : " الميـ عممو الحكمة كتأكيؿ الكتاب ") ( ، كقاؿ الحسف بف عمي بف أبي طالب 
مينو كميكائيؿ يبعثو بالراية كجبريؿ عف ي رجؿ باألمس لـ يسبقو األكلكف بعمـ ، كلـ يدركو اآلخركف ، كاف رسكؿ اهلل 

 عف شمالو ال ينصرؼ حتى يفتح لو) ( .
مف عمماء الصحابة الكبار ، كاف حريص كؿ الحرص عمى العمـ كالقمـ ، كقاؿ : ما دخؿ نـك عيني  كاف عمي     

مف حبلؿ أك سنة ، أك كتاب ، أك  حتى عممت ذلؾ اليـك ما نكؿ بو جبريؿ  ، كغمض رأس عمى عيد رسؿ اهلل 
صاحب لساف سئكؿ كقمب عقكؿ ،  يي ، كفيمف نزؿ ككاف يتمقى النص مف الرسكؿ مباشرة) ( ، ككاف أمر ، أك ن

 فقد قاؿ : إف ربي كىب لي قمبان عقكالن كلسانان سؤالن) ( .
مف بيف القمة مف المسمميف الذيف كانكا يعرفكف الكتابة في صدر االسبلـ ، فضبلن عف  ككاف أمير المؤمنيف عمي     

بأخذ العمـ بمعزؿ عف العمؿ ، إذ دعا  ك مف كتاب الكحي فكاف مف المتبحريف بالعمـ) ( ، كلـ يكف ينصح ذلؾ في
الى ربط االثنيف عمـ كعمؿ قائبلن : تعممكا العمـ تعرفكا بو ، كاعممكا بو تككنكا مف أىمو) ( ، كقد كصؿ مف العمـ مرتبة 

: ما كاف أحدان مف الناس يقكؿ : سمكني غير عمي بف أبي   جعمتو يقكؿ لمناس : سمكني ، فيقكؿ سعيد بف المسيب
 طالب) ( .

 بيف العمـ كالماؿ؟ س: كيؼ قارف عمي 
لكميؿ بف زياد : " العمـ خير مف الماؿ ، العمـ يحرسؾ كأنت تحرس الماؿ ،  جاءت في كصية االماـ عمي     

كالماؿ محكـك عميو ، كصنعة الماؿ تزكؿ بزكالو ، كمحبة  العمـ يزكك مع العمؿ ، كالماؿ تنقصو النفقة ، العمـ حاكـ ،
العمـ ديف يداف بيا ، العمـ يكسب العالـ الطاعة في حياتو ، كجميؿ االحدكثة بعد مماتو ، مات خازف الماؿ كىـ أحياء 

 ، كالعمماء باقكف ما بقي الدىر ، اعيانيـ مفقكدة كأمثاليـ في القمكب مكجكدة) (.
المتعمـ : مف حؽ العالـ عميؾ أذ أتيتو أف تسمـ عميو خاصة كعمى القـك عامة ، كتجمس قدامو ،  كفي أدب قاؿ     

كال تشير بيدؾ ، كال تغمز بعينؾ ، كال تقكؿ : قاؿ فبلف خبلؼ قكلؾ ، ال تأخذ بثكبو ، كال تمحي عميو في السؤاؿ ، فإنما 
 ء) ( .ىك بمنزلة النخمة المرطبة التي ال تزاؿ يسقط عميؾ منيا شي

 في المغة العربية :  كمف عمكمو  -
فرأيتو مطرقان مفكران فقمت : فيـى  عف أبي األسكد الدؤلي قاؿ : دخمت عمى أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب     

تفكر يا أمير المؤمنيف؟ ، قاؿ : أني سمعت ببمدكـ ىذا لحنان فأردت أف أضع كتابان في أصكؿ العربية ، فقمت : إف 
ىذا أحييتنا كبقيت فينا ىذه المغة ، ثـ أتيتو بعد ثبلث ، فألقى إلي صحيفة فييا : بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ، فعمت 

الكممة اسـ ، كفعؿ ، كحرؼ ، فاالسـ : ما أنبأ عف المسمى ، كالفعؿ : ما أنبأ عف حركة المسمى ، كالحركؼ : ما 
د فيو ما كقع لؾ كأعمـ يا أبا األسكد إف االشياء ثبلثة : ظاىر أنبأ عف معنى  ليس باسـ كال فعؿ ، ثـ قاؿ : تتبعو كز 

نما يتفاضؿ العمماء في معرفة ما ليس بظاىر كال مضمر ، قاؿ أبك  كمضمر ، كشيء ليس بظاىر كال مضمر ، كا 
األسكد : فجمعت منو أشياء كعرضتيا عميو فكاف مف ذلؾ حركؼ النصب ، فذكرت منيا إف كأف كليت ككأف ، كلـ 

ـى تركتيا؟ ، فقمت : لـ أصبيا منيا فقاؿ : بؿ ىي منيا فزدىا فييا) ( .أذك  ر )لكف( فقاؿ : لي : ل



                                                                                                                                                   

،  يقكؿ الشعر ، ككاف عمر يقكؿ الشعر  ممف يقكؿ الشعر ، فعف الشعبي قاؿ : كاف أبك بكر  ككاف عمي     
أنو خرج عمييـ كىك يقكؿ  ف عمي أشعر الثبلثة) ( ، كعف الشعبي ع يقكؿ الشعر ، ككاف عمي  ككاف عثماف 

 : ما أبردىا عمى الكبد ، فقيؿ لو : كما ذلؾ؟ ، قاؿ : إف تقكؿ لمشيء ال تعممو : اهلل أعمـ) ( .
 لمحديث النبكم : ركايتو  -

خمسمائة كست كثمانكف حديثان ، كقد ركل عنو بنكه الحسف كالحسيف كمحمد بف الحنفية  ركل لو عف النبي     
سبلـ ، كابف مسعكد كابف عمر كابف عباس كابف الزبير كأبك مكسى األشعرم كأبك سعيد كأبك ىريرة كالعديد مف عمييـ ال

 التابعيف) ( . الصحابة 
 ىػ( : ّٔمكقعة الجمؿ )

تصدعان في المجتمع االسبلمي كدخؿ الناس في فتف الحقة جراء ىذا الحادث ، إذ  لقد أحدثت مقتؿ عثماف     
في طريقة معالجة الفتنة كما ترتب عمييا ، فمنيـ مف رأل االنتظار حتى تيدأ األمكر كىك فريؽ الخميفة انقسـ الناس 

، كفريؽ أراد التعجؿ في إقامة الحد عمى القتمة متمثبلن بجيش طمحة كالزبير كأـ المؤمنيف عائشة  عمي بف أبي طالب 
أسمـ كأصح ، فيما كاف مثيرم مف أتباع ابف سبأ يحاكؿ إثارة ، كفريؽ ثالث رأل االعتزاؿ ليذه الفتنة كالجمكس عنيا  

الكقيعة بيف المسمميف كعدـ ترؾ األمكر تيدأ خشية مبلحقة الخميفة أك مف أراد االقتصاص منيـ، فكانت المكاقؼ 
 عمى النحك اآلتي :  مختمفة لدل المسمميف في معاقبة قتمة عثماف 

 :   مكقؼ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب -
، إال أنو كاف يرل أف يؤخر  كاف يرل كجكب االقتصاص مف قتمة عثماف  كذكرنا مف قبؿ أف عميان     

 االقتصاص مف ىؤالء الى حيف استقرار األكضاع كىدكء األمكر كاجماع الكممة . 
 مكقؼ الصحابة في المدينة :  -

جعمت  مدينة المنكرة ، إذ أف صدمة مقتؿ عثماف كاف االعتزاؿ ىي الصفة البارزة عمى أغمب الصحابة في ال    
منيـ أف يركا أحداث يـك الدار كما تبلىا ما ىي اال فتنة كاالبتعاد عنيا ىك الصكاب فيـ لـ يخرجكا الى الجيش الذم 
 . ناد بجمعو كالتكجو بو لمشاـ لردع مف خرج عميو في الشاـ ، فضبلن عف عدـ التحاقيـ بالجيش المتكجو الى البصرة 

كآثركا السككف كالرككف الى  تخمفكا عف القتاؿ في زمف عمي  كذكر ابف حجر : إف جيؿ أصحاب رسكؿ اهلل     
، كحدد ابف حجر بعض الصحابة المتجنبيف القتاؿ كمنيـ  السبلـ كالتباعد عف األحداث التي جرت بعد مقتؿ عثماف 

، كعبد اهلل بف عمر ، كاسامة بف زيد ، كأبك أيكب  سعد بف أبي كقاص ، كأبك مكسى األشعرم ، كسعيد بف زيد
،  غير عمي بف أبي طالب  األنصارم كآخريف) ( . إذ لـ يشيد مكقعة الجمؿ مف البدرييف مف صحابة رسكؿ اهلل 

 كياسر كطمحة كالزبر) ( .
 مكقؼ أـ المؤمنيف عائشة )رضي اهلل عنيا( :  -

، فعندما كصمت  ف الذيف يصركف عمى االقتصاص مف قتمة عثماف كانت السيدة عائشة )رضي اهلل عنيا( م    
أخبار مقتؿ الخميفة الى مسامع عائشة )رضي اهلل عنيا( التي كانت في طريؽ العكدة الى المدينة قطعت مسيرتيا 

س تميزت كعادت الى مكة حتى اجتمع الناس حكليا ، إذ كانت مف فقياء كمحدثي المسمميف ، ككاف ليا تأثيران عمى النا
بو عف بقية أميات المؤمنيف )رضي اهلل عنيف( ، قالت : أييا الناس إف الغكغاء مف أىؿ األمصار كعبيد أىؿ المدينة 
اجتمعكا فسفككا الدـ الحراـ كاستحمكا البمد الحراـ ، كاستحمكا الشير الحراـ ، كاهلل ألصبع عثماف خير مف طبقات األرض 

ف عثماف قيتؿ مظمكم ان كاهلل ألطمبف بدمو) ( . حتى كصؿ الى مكة طمحة كالزبير كالتقى المسمميف ىناؾ كأـ أمثاليـ ، كا 
 .  المؤمنيف حتى اتخذكا القرار بالخركج كالمطالبة بدـ عثماف 



                                                                                                                                                   

كفي ىذا الشأف يقكؿ ابف العربي : كأما خرجيا الى البصرة فما خرجت عائشة )رضي اهلل( لحرب ، كلكف تعمؽ     
إلييا ما صاركا إليو مف عظيـ الفتنة كتعارج الناس ، كرجكا بركتيا في االصبلح ، كطمعكا في  الناس بيا كشككا

ـٍ االستحياء منيا إذ كقفت لمخمؽ ، كظنت ىي ذؿ فخرجت مقتدية بقكلو اهلل عز كجؿ :  ٍيرى ًفي كىًثيرو مِّف ن ٍجكىاىي ال  خى
كؼو أىٍك إً  دىقىةو أىٍك مىٍعري ٍف أىمىرى ًبصى حو بىٍيفى الن اسً ًإال  مى ) ( ، كاألمر باإلصبلح مخاطب بو جميع الناس مف ذكر أك ٍصبلى

 انثى حر أك عبد) ( .
 مكقؼ طمحة كالزبير : -

في المدينة كاقترحا عميو  باالقتصاص مف قتمة عثماف  بينا في مكضكع سابؽ إف طمحة كالزبير قد طالبا عمي     
اعدة إال أف الخميفة رفض المقترح عادان ذلؾ حربان أىمية في ىذا الكقت ، كبعد جمب الرجاؿ مف البصرة كالككفة لممس

مف معاقبة الجناة بسبب الظركؼ الراىنة طمب طمحة  مركر أربعة أشير عمى حادثة الدار دكف أف يمكف عمي 
ميف كطالبا الناس الخركج مف المدينة فكافؽ ، حيث ذىبا الى مكة كالتقكا بجمع غفير مف المسم كالزبير مف عمي 

ىػ) ( ، قاؿ طمحة : إف كاف ّٔبالخركج لبلصبلح مف خبلؿ معاقبة مرتكبي الجريمة ككاف ذلؾ في ربيع اآلخر سنة 
 مني في عثماف شيء ليس نكبتي إال أف ييسفؾ دمي في طمب دمو) ( .

ىيف سمطاف اهلل بيننا أبدان ، إذ لـ أما الزبير فقاؿ : فنيض الناس فيدرؾ بيذا الدـ لئبل يبطؿ ، فإف في إبطالو تك      
 يفطـ الناس عف أمثاليـ لـ يبؽ إماـ إال قتمو ىذا الضرب ، كاهلل أف ترؾ ىذا لشديد) ( .

 مكقؼ أىالي مكة :  -
كانت ىناؾ ضغكط نفسية كبيرة في مكة عمى الذيف كجدكا أنفسيـ لـ يفعمكا شيئان إليقاؼ عممية قتؿ الخميفة     

كأنو ال تكفير لذنبيـ ىذا إال الخركج لممطالبة بدمو ، عممان أف  يمكا أنفسيـ بأنيـ خذلكا عثماف المظمـك ، فقد ات
ىك الذم نيى كؿ مف أراد أف يدافع عنو في حياتو ، فيذا االحساس الضاغط عمى النفكس المحبة لعثماف  عثماف 

رىـ ، بؿ كانكا يخرجكف كىـ يدرككف إنيـ السيما في مكة كفيبلن بأف يحرؾ الناس كيخرجيـ مف راحتيـ كاستقرا 
يخرجكف الى أىكاؿ مجيكلة ، فكؿ كاحد منيـ خرج مف بيتو كىك غير متكقع العكدة مرة أخرل ، فشيعو أكالده بالبكاء 
. ) (  كسمي يـك خركجيـ مف مكة نحك البصرة بيـك النصيب ، فمـ يرل يـك كاف أكثر باكيا عمى االسبلـ مف ذلؾ اليـك

 البصرة :  اختيار -
 س: ما سبب تكجو جيش مكة الى البصرة أكالن قبؿ غيرىا مف األمصار؟ 

ناقش الجيش بعد تجمعو في مكة السيما قادتو طمحة كالزبير كعائشة كبني أمية الى أم جية يككف مقصدىـ ،     
تبعد بسبب كثرة الثكار كصعكبة فمنيـ مف اقترح المدينة المنكرة بصفتيا المركز أك التجمع لمغكغاء إال أف ىذا الرأم اس

مكاجيتيـ في ىذا الكقت ، كاستبعد أيضان التكجو الى الشاـ لبلستعانة بيـ ففييا معاكية الذم يستعد لمغرض نفسو ، 
، لذا جاء القرار بالتكجو الى البصرة ألنيا أقؿ البمداف قكة كسمطة  فضبلن عف ككنو خارج عف طاعة الخميفة عمي 

 الكثير ما يستطيعكف تحقيؽ أىدافيـ) ( . كفييا مف األتباع
عبلـ الناس بما فعؿ الغكغاء ، كمف ثـ االستعانة بأىميا عمى قتمة      ككانت الخطة تقضي الدخكؿ الى البصرة كا 

عثماف المكجكديف فييا ، كمف ثـ الذىاب الى الككفة كاالقتصاص ممف شارؾ مف أىميا في قتؿ عثماف ، ثـ الدعكة الى 
ار كاؼ لمشر ذاتو حتى ينيي األمر بتضييؽ الخناؽ عمى ما بقى منيـ في المدينة المنكرة فيأخذكنيـ بأقؿ أىؿ األمص

 قدر ممكف مف الضحايا) ( .
 ما قبؿ المعركة :  -

عندما كصؿ جيش طمحة كالزبير كأـ المؤمنيف عائشة الى البصرة نزلكا جانب الخريبة كبدؤكا يرسمكف الى أعياف     
، فقد انظـ خمؽ كثير مف أىالي البصر الييـ ، كبذلؾ أصبح  ائؿ يستعينكف بعـ عمى قتمة عثماف كأشراؼ القب



                                                                                                                                                   

لطمحة كالزبير أنصاران جدد ، كقد نشبت مصادمات مسمحة بيف فريؽ الداعميف لجيش طمحة كالزبير مف جية كبيف مف 
مف  جميع مف شارؾ في قتؿ عثماف شارؾ في مقتؿ عثماف كمناصرييـ مف جية أخرل ، كانتيت ىذه الجكلة بقتؿ 

أىالي البصرة كلـ يفمت إال كاحدان منيـ كىك حرقكص بف زىير) ( ، كبذلؾ سيطر طمحة كالزبير كمف معيـ عمى 
 البصرة) ( .

 
كىك في المدينة بما جرل خرج بجيش قكامو سبعمائة رجؿ بينيـ بعض  كلما كصمت األخبار الى االماـ عمي     

ييف مستخفيف ضمف الجيش قاصدان البصرة لكقؼ التطكرات األخيرة كحقف دماء المسمميف) ( ، كعندما الككفييف كالبصر 
الى الربذة استنفر أىؿ الككفة كدعاىـ الى االلتحاؽ بو كأكمؿ مسيرتو حتى كضؿ ذم قار كىك  كصؿ االماـ عمي 

بعة آالؼ رجؿ كمف أىؿ البصرة ألفاف ثـ ما يقارب س في تسعمائة رجؿ تقريبان ، كقد التحؽ مف أىؿ الككفة بعمي 
 تكافدت عميو القبائؿ الى أف بمغ جيشو اثنى عشر ألؼ رجؿ) ( .

 بجيشان الى البصرة؟ س: ما سبب قدـك عمي 
عف سبب قدكمو الى البصرة قاؿ : عمي  االصبلح كاطفاء النائرة )العداكة( ، لعؿ اهلل  عندما سيئؿ االماـ عمي     

األمة بنا كيضع حربيـ) ( ، كسألو أحد أتباعو في البصرة قائبلن : ألؾ حجة في تأخير االقتصاص؟ ، يدمع شمؿ ىذه 
 : نعـ اف الشيء اذ كاف ال يدرؾ فالحكـ فيو أحكطو كأعمو نفعان) ( . قاؿ االماـ عمي 

 مساعي الصمح : -
ككاف يسعى في تمؾ االياـ لمقضاء عمى  بجيشو نحك البصرة أقاـ في ذم قار أيامان  قبؿ أف يتحرؾ االماـ عمي     

ىذه الفتنة بالكسائؿ السممية كتجنب المسمميف القتاؿ كالصداـ المسمح بكؿ ما أكتي مف قكة كجيد ، ككاف مف مساعي 
القعقاع بف عمرك التميمي الى طمحة كالزبير في ميمة لمصمح ،  الصمح كتجنب الفتنة الجديدة أرسؿ االماـ عمي 

الى البصرة فبدأ بعائشة )رضي اهلل عنيا( كقد حضر االجتماع طمحة كالزبير كسأليـ ما الذم جاء بكـ كذىب القعقاع 
، فاف ترككا دكف قصاص كاف  الى البصرة؟ ، قالكا : االصبلح بيف الناس مف خبلؿ االقتصاص مف قتمة عثماف 

 لمقرآف ، فقاؿ القعقاع : لقد قتمتـ قتمة عثماف ىذا تراكان لمقرآف كتعطيبلن ألحكامو ، كاف اقتص منيـ كاف ىذا إحياءن 
في البصرة إال رجبلن كاحدان كىك حرقكص بف زىير السعدم ، فمما ىرب منكـ احتمى بقكمو مف بني سعد ، كلما أردتـ 
أخذه منيـ كقتمو منعكـ قكمو في ذلؾ كغضب لو ستة آالؼ رجؿ اعتزلككـ ، ككقفكا أمامكـ كفقة رجؿ كاحد فإف تركتـ 

رقكصان كلـ تقتمكه كنتـ تاركيف لما تقكلكف كتنادكف بو كتطالبكف عميان بو ، كاف قاتمتـ بني سعد مف أجؿ حرقكص ح
كغمبككـ كىزمككـ كأديمكا عميكـ ، فقد كقعتـ في المحذكر ، كقكيتمكىـ كاصابكـ ما تكرىكف ، كانتـ بمطالبتكـ بحرقكص 

ا عمى حربكـ كخذالنكـ نصرة لني سعد ، كىذا ما حصؿ مع اغضبتـ ربيعة كمضر مف ىذه الببلد ، حيث لجتمعك 
في جيشو ، كاضاؼ قائبلن : اف ىذا دكاؤه التسكيف فاذا انتيت الخبلفات  ككجكد قتمة عثماف  االماـ عمي 

 كاف انتـ بايعتـ عميان كاتفقتـ معو كاف ىذا عبلمة خير كاجتمعت كممة األمة عمى أمير المؤمنيف تفرغ لقتمة عثماف 
كتباشير رحمة كقدرة عمى األخذ بثأر عثماف ، كاف انتـ أبيتـ ذلؾ كأصررتـ عمى المكابرة كالقتاؿ كاف ىذا عبلمة شر 

ياكـ) ( .  كذىابان ليذا الممؾ فككنكا مفاتيح خير كما كنتـ أكالن كال تعرضكنا لمببلء فيصرعنا كا 
دعكتو لمصمح كقالكا لو : قد أحسنت كأصبت المقالة  بكبلـ القعقاع ككافقكا عمى اقتنع طمحة كالزبير كعائشة     

في ذم قار  فارجع ، فاف قدـ عمي كىك عمى مثؿ رأيؾ صمح ىذا األمر إف شاء اهلل ، فعاد القعقاع الى اإلماـ عمي 
بذلؾ كأكشؾ القـك عمى الصمح كرىو مف  بما جرل معو فأعجب عمي  كقد نجح في ميمتو ، كأخبر االماـ عمي 

الرحيؿ الى البصرة صكب القـك كطالب بعدـ مسير مف أعاف عمى  رضيو مف رضيو) ( . فقرر االماـ عمي كرىو ك 
بطمحة كالزبير كتكممكا فيما اختمفكا فيو كحتى اتفقكا عمى  معو الى البصرة) ( ، كقد التقى االماـ عمي  عثماف 



                                                                                                                                                   

ألزمة ، فبات الناس عمى نية الصمح ، كبات الصمح ، كرجع كؿ طرؼ الى معسكره كأخبر جيشو بالصمح كانقشاع ا
 الذيف أثاركا الفتنة بشر ليمة باتكىا) ( .

 نشكب القتاؿ كانييار الصمح :  -
أك أعانكا عميو كىـ غير  عدد مف الغكغاء الذيف شارككا في قتؿ عثماف  كاف في معسكر االماـ عمي     

ف ىذه الثمة مف أتباع ابف سبأ قد شعرك  ا بالخطر الذم يحيط بيـ فيما لك استقرت األمكر كتصالح القـك معركفيف ، كا 
فيذا يعني أنيـ سيبلحقكف كيقتص منيـ حاؿ استقرار األحكاؿ ، كجعمكا يتشاكركف حتى استقر رائييـ عمى اشعاؿ 
الى  الحرب بيف الطرفيف ، ففركا في الغمس كعمييـ ظممة كما يشعر بيـ جيرانيـ فخرج مضرييـ الى مضرييـ كربيعيـ

ربيعيـ فكضعيـ فييـ السيكؼ ، فثار أىؿ البصرة كثار البصرة كؿ قـك في كجكه أصحابيـ الذيف بيتكىـ ككبلن يتيـ 
 اآلخر بالغدر) ( .

كىكذا تـ اشعاؿ نيراف معركة ضارية ألكؿ مرة بيف المسمميف فقتؿ المسمـ أخاه المسمـ ، كقد عرفت ىذه المعركة     
ـ المؤمنيف عائشة )رضي اهلل عنيا( كانت قرب المعسكر تركب الجمؿ ، ككانت المعركة باسـ معركة الجمؿ ، ألف أ

 ىػ في منطقة الزابكقة قرب البصرة) ( .ّٔفي يـك الجمعة السادس عشر مف جمادل اآلخرة سنة 
 أثناء القتاؿ :  -

قكد جيش البصرة الزبير بف العكاـ كانت المعركة عمى جكلتيف األكلى بدأ منذ الفجر كانتيت قبيؿ الظير ، إذ كاف ي    
الذم أكصى جيشو أف ال تقتمكا  كطمحة ، فيما قاد المعركة أك الجيش في الطرؼ اآلخر االماـ عمي بف أبي طالب 

مدبران كال تجيزكا عمى جريح ، كال تمحقكا خارجان مف المعركة تاركان ليا ، كاألمر نفسو كاف يكجو مف قبؿ طمحة كالزبير 
 ي ىذه األثناء تكقؼ القتاؿ بعد أف سقط العديد مف القتمى) ( .لجيشيما كف

 انسحاب الزبير بف العكاـ مف المعركة :  -
مف صفكؼ أىؿ البصرة فنادل : ادعكا لي الزبير بف العكاـ ، فدعي لو  في أثناء تكقؼ المعركة دنا االماـ عمي     

: يا زبير أنشدتؾ اهلل أتذكر يـك مررنا أنا كأنت  اـ عمي الزبير ، فأقبؿ حتى اختمفت اعناؽ دكابيما ، فقاؿ االم
: " يا زبير أال تحب عميا؟ ، فقمت : أال أحب ابف خالي كابف  كيدم بيدؾ ، فقاؿ لؾ رسكؿ اهلل  برسكؿ اهلل 

نسيتو منذ أف عمتي كعمى ديني؟ ، فقاؿ : يا زبير أما كاهلل تقاتمنو كأنت لو ظالـ " ، فقاؿ الزبير : بمى ، كاهلل لقد 
، ثـ ذكرتو اآلف كاهلل ال اقاتمؾ أبدان ، كرجع الزبير عمى دابتو يشؽ الصفكؼ ، كقد خرج  سمعتو مف رسكؿ اهلل 

الزبير مف المعركة ، فألحقو عمرك بف جرمكز في أثناء الطريؽ حيث نزؿ الزبير لمصبلة في ذلؾ ضرب عمرك بف 
السيؼ قاؿ  ، كلما رأل االماـ عمي  يفو كدرعو كأقبؿ عمى االماـ عمي جرمكز بسيفو الزبير كأرداه قتيبلن ، كأخذ س

 ، كقاؿ لعمرك : ابشر يا قاتؿ بف صفية بالنار) ( . : إف ىذا السيؼ طالما خرج بو صاحبو الكرب عف رسكؿ اهلل 
يعرؼ مف رماه فأصابو  أما طمحة بف عبيد اهلل القائد الثاني لجيش البصرة فقد أصيب في المعركة إذ جاءه سيـ ال    

إصابة مباشرة كنزؼ دمو بغزارة كذىب الى أحد البيكت ليعالج فييا ، كلكف جرحو ما زاؿ ينزؼ حتى تكفي في البيت 
 ثـ دفف في البصرة) ( .

كبخركج الزبير مف ميداف المعركة كبمكت طمحة ، فضبلن عف سقكط القتمى كالجرحى مف الجانبيف تككف قد انتيت     
ينظر الى القتمى  ، فكاف االماـ عمي  األكلى مف معركة الجمؿ ، إذ كانت الغمبة فييا لجيش االماـ عمي الجكلة 

 كالجرحى في الجانبيف كيبكي حزنان عمى ما جرل قائبلن : كأم خير يرجى بعد ىذا؟) ( .
 الجكلة الثانية :  -

ا( بما حدث مف انتقاض الصمح كنشكب معركة كما أف كصمت األخبار الى أـ المؤمنيف عائشة )رضي اهلل عني    
ضارية بيف الطرفيف خرجت عمى جمميا كمعيا مف يرافقيا كنادت الناس لكقؼ القتاؿ ، فرمى السبئييف نباليـ حتى 



                                                                                                                                                   

يأمر بالكؼ عف القتاؿ لكف ال مجيب  أصابت ىكدج عائشة )رضي اهلل عنيا( كىي عمى جمميا ، ككاف االماـ عمي 
تمعف قتمة  نيف عائشة )رضي اهلل عنيا( : أييا الناس العنكا قتمة عثماف ، كلما سمعيا االماـ عمي ، فقالت أـ المؤم

: ادعكا عمى قتمة عثماف ، إذ قاؿ : الميـ العف قتمة عثماف في السيؿ كالجبؿ) ( ،  ، قاؿ االماـ عمي  عثماف 
عنيا( ، فسارع أىؿ البصر لحماية ىكدجيا حتى  اشتد القتاؿ كحاكلكا السبئييف عقر الجمؿ كقتؿ عائشة )رضي اهلل

إخراج  أصبح اليكدج كأنو لما رمي فيو مف النبؿ) ( ، كقد قتؿ مف حكؿ الجمؿ خمقان كثيران حتى أمر االماـ عمي 
بعاد ىكدجيا عف ساحة القتاؿ ، فما أف خرج اليكدج مف ميداف المعركة  السيدة عائشة )رضي اهلل عنيا( مف المعركة كا 

 انتيت المعركة بيزيمة جيش البصرة . حتى
 ما بعد المعركة : -

اسفرت ىذه المعركة عف عدد مف القتمى كالجرحى اختمفت الركايات في تقديرىا ، إذ قيؿ : عدد القتمى في معركة     
ذلؾ إذ قد الجمؿ عشركف ألفان) ( ، كقيؿ : حمسة عشر ألفان) ( ، إال أف األقرب لمصكاب إف عدد القتمى أقؿ بكثر مف 
 يصؿ الى بضع مئات ، كأكرد خميفة بف خياط في تاريخو اسماء مف قتؿ يـك الجمؿ فكانكا قريب المائة) ( .

لنتيجة المعركة التي أزىقت أركاحان كثيرة مف المسمميف ، كجمع القتمى مف الطرفيف كدعا ليـ كصمى  كتألـ عميان     
نيـ مسممكف كحـر كمنع سمبيـ كالنيؿ مف منزلتيـ ، كأقاـ صبلة األمكات عمييـ ، كلـ يرمي أحد مف خصكم و بالكفر كا 

في المعسكر ثبلثة أياـ ال يدخؿ البصرة كترحـ عمى الزبير كبشر قاتمو بالنار ، كدعا اهلل أف يجمعو بطمحة في الجنة) 
. ) 
ذ نقمت بعد انتياء الكاقعة في دار عبد اهلل بف خمؼ الخزاعي ، إ ثـ اجتمع االماـ عمي بأـ المؤمنيف عائشة     

كجرل بينيما حكار ىادلء ىك أقرب الى االستعتاب ، ثـ سيرىا الى المدينة يـك السبت غرب رجب في جماعة مف 
نساء أىؿ البصرة المعركفات لمؤانستيا في الطريؽ ، كجعؿ في صحبتيا أخاىا محمد بف أبي بكر ، كزاد في تكريميا 

ؿ ، كقد ندمت عمى ما جرل كاعتزلت السياسية ما بقي مف حياتيا ككرست نفسيا بأف خرج بنفسو مكدعان عدة أميا
 لمعبادة) ( .

، إذ بايعتو القبائؿ كميا) ( ، ككلي عمييـ عبد اهلل بف  كبايع أىؿ البصرة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب     
 ، ككلي عمى خراجيا زياد بف أبيو) ( . عباس 
كاكلئؾ الذيف كانكا يستعجمكف في طمب الثأر مف قتمة  اؾ أم خبلؼ جذرم بف عمي كالخبلصة : لـ يكف ىن    

كمف معيـ كانكا حريصيف عمى أف يككف تنفيذ القصاص في حؽ اكلئؾ القتمة أكؿ األعماؿ التي يفتتح بيؿ  عثماف 
 خبلفتو كعيده .  عمي 
عادة الن أما عمي      ظاـ ، ثـ السعي الى اقتناص قتمة عثماف كاالحاطة فكاف يرل ضركرة البدء بتكطيد األمكر كا 

كطمحة كالزبير كعائشة ، إال أف كيد إبطاؿ  بيـ بطرؽ أكثر ىدكءان كلباقة ، كبمكجبو تـ الصمح بيف االماـ عمي 
حتى الفتنة كفي مقدمتيـ ابف السكداء عبد اهلل بف سبأ الذيف أفزعيـ اتفاؽ المسمميف ىذا حتى لحقكا المكيدة المعركفة 

 يظف كؿ طرؼ أف الطرؼ اآلخر قد غدر بو . 
نما  إذف ىذه الفتنة لـ تنبعث مف رعكنة ىيمنت عمى نفكس الصحابة       سكاء كانكا في ىذا الطرؼ أك ذاؾ ، كا 

انبعثت مف دخبلء مدسكسيف كانكا يمكركف بمـؤ بحؽ الصحابة كميـ دكف تفريؽ ، كلكف مع األسؼ نجد أكثر الذيف 
المكضكع يتحدثكف عف السطح الظاىرم مفصكالن عف جذكره كعكاممو ، كيسمكف ضحايا الفتنة ىجكمان كتبكا بيذا 

 كانتياءن بقتؿ عمي  كتحريمان كاتيامان كال يمتفتكف بشكؿ جدم الى صناع ىذه الفتنة بدءان مف التخطيط لقتؿ عثماف 
ب الطعف كالتجريح لمصحابة دكف المس بابطاليا ، ككما يقكؿ الشيخ البكطي : أليست الكتابة عف ىذه الفتنة باسمك 

 الحقيقيف يعد جزءان ال يتجزأ مف المكيدة ذاتيا) ( .



                                                                                                                                                   

 
 
 الككفة عاصمة الخبلفة :   -

ىػ قاعدة الخبلفة اذ استقر عمي )رض( فييا كبالتالي كاف عمي ىك ّٔاما كالية الككفة فأصبحت بعد معركة الجمؿ     
فة كما يتبعيا مف كاليات ، كاصبح ليا مكانة خاصة ما بقي مف عيد عمي )رض( السؤكؿ المباشر عف احكاؿ الكك 

حيث كانت عاصمة الخبلفة كمنيا يدير امير المؤمنيف مختمؼ انحاء الدكلة ، كالييا تقدـ الكفكد ، كمنيا تخرج االجناد 
تجارية كالعمرانية في الككفة طيمة ، ككما كاف ذلؾ سببان في جذب السكاف الييا ، كىذا بدكره ادل الى تنشيط الحركة ال

 خبلفة عمي )رض( ) ( .
 اف ينقؿ مقر الخبلفة كعاصمتيا مف المدينة المنكرة الى الككفة ؟ س : ما الدكافع التي جعمت االماـ عمي 

بعد الفكضى التي شاعت في المدينة المنكرة كمعارضة اىؿ الشاـ لمبايعة عمي )رض( دعا الخميفة عمي بف ابي     
الب المسمميف في المدينة لمنيكض الى الشاـ كمف ثـ حدث تجمع في البصرة كشعكر عمي )رض( مف فتنة اخرل ط

 كىك ما عرؼ بمعركة الجمؿ ، قرر عمي اف ينتقؿ الى الككفة لبلسباب التالية :
 كاف يرل عمي اف المدينة لـ تعد تمتمؾ المقكمات التي تمتمكيا بعض االمصار في تمؾ المرحمة . .ُ
 اخذ يفكر في االنتقاؿ الى العراؽ كتحديدان الككفة ليككف قريبان مف اىؿ الشاـ الخارجيف عميو . .ِ
تثاقؿ اىؿ المدينة عف دعـ عمي كنصرتو كالتكجو معو الى البصرة كالشاـ اذ كاف يرل بعض اىؿ المدينة اف  .ّ

 عمي بالبحث عف االنصار خارج المدينة . الفتنة مازالت مستمرة كالبد مف التركم حتى تتضح االمكر دفع االماـ
 كاف عمي يرل اف في العراؽ مف يسانده قائبلن: اف الرجاؿ كاالمكاؿ بالعراؽ . .ْ
اغمب الصحابة حاكلكا اقناع عمي )رض( عف المسير نحك العراؽ كالخركج مف المدينة اال انو اصر عمى  .ٓ

 مغادرتيا كاستقر فييا .
 
 

 أحداث صفيف : 
حيف تكلى الخبلفة كاف مف أكلكياتو استقرار األكضاع  ع الى االحداث سبقت مكقعة الجمؿ فإف عمي بالرجك     

، فضبلن عف اجراءاتو االصبلحية المتمثمة بتغيير كالة األمصار ، إذ كاف  المضطربة بعد مقتؿ الخميفة عثماف 
سييؿ بف ضيؼ كاليان  رسؿ االماـ عمي ، كقد أ معاكية بف أبي سفياف كاليان عمى الشاـ في عيد عمر كعثماف 

عمى الشاـ بدالن مف معاكية ، إال أف مجمكعة مف أىؿ الشاـ اعترضكا ابف ضيؼ عند مشارؼ الشاـ فقالكا لو : أيف 
ف كاف بعثؾ غيره فأرجع) ( .  كاف بعثؾ عثماف فحييبل بؾ كا 

معو مف أىؿ الشاـ يرل إف عميو مسؤكلية  كىذا يعني إعبلف التمرد عمى سمطة الخبلفة ، إذ كاف معاكية كمف    
نو  االنتصار لعثماف كالقصاص مف قاتميو ، ككنو كلي الدـ ، لذلؾ جمع معاكية الناس كخطب بيـ بشأف عثماف  ، كا 

قتؿ مظمكمان كطالب الناس بتأييده في االقتصاص مف القتمة ، فكاف السبب الرئيسي في رفض أىؿ الشاـ بزعامة 
، كرأكا إف تقديـ حكـ القصاص مقدـ عمى البيعة ، كليس الطماع معاكية في الخبلفة ، إذ كاف  معاكية بيعة عمي 

ف عميان  أفضؿ كأكلى باالمر منو ،  يدرؾ إدراكان تامان إف ىذا األمر أم الخبلقة في بقية الستة مف أىؿ الشكرل ، كا 
 ليس كفاءن لو) ( . فإف الناس كمعاكية يدرككف إف عميان 

ف كانت القة ىي السبيؿ  درؾ االماـ عمي كأ     خضاعيا لسمط الخبلفة ، كا  إف االمر يقتضي السير الى الشاـ كا 
الكحيد حتى تستقيـ األمة ، أخذ يجيز الجيش كاستخمؼ قشـ بف العباس عمى المدينة في أثناء ذلؾ كصمت األخبار 



                                                                                                                                                   

ؿ ميمة الذىاب الى الشاـ لتككف كجيتو البصرة ، تأجي الى المدينة بخركج جيش البصرة عند إذف قرر الخميفة عمي 
في الككفة كاتخذىا عاصمة لمخبلفة ، كفي محاكلة مف الخميفة  فكاف ما كاف مف أحداث يـك الجمؿ ، ثـ استقر عميان 

لحؿ العقدة الشامية بالكسائؿ السممية ، إذ بعث الصحابي الجميؿ جرير بف عبد اهلل البجمي كحممو كتاب الى  عمي 
معاكية بف أبي سفياف يذكر فيو اجتماع المياجريف كاألنصار عمى بيعتو كيخبره بما كاف مف مكقعة الجمؿ ، كيدعكه 

الى الدخكؿ فيما دخؿ فيو الناس ، كفي ضكء ذلؾ اجتمع معاكية مع رؤكساء الشاـ لمتشاكر بيذا الخصكص ، بيد أف 
ممكا الييـ كاف لـ يفعؿ عميان فمـ يبايعكه بؿ يقاتمكه) ( ، ككرر أك يس القـك أبٌك أف يتبايعكا حتى يقتؿ قتمة عثماف 

ىػ اذ بعث الى معاكية حمزة بف يزيد كعمرك بف زرارة النخعي ككاف ّٔالمحاكلة في رمضاف سنة  االماـ عمي 
 الجكاب ذاتو مف معاكية) ( .

شان يقدر بخمسيف ألفان) ( ، إذ لغزك الشاـ كجيز جي كيعد كصكؿ المفاكضات الى طريؽ مسدكد استعد عمي     
تجمع الجيش في الككفة ثـ تكجو الى المدائف كبعدىا سار حتى كصؿ قرقيسياء تقع عند الخابكر عند مصبو في الفرات 
، كبالمقابؿ خرج معاكية بجيشان لمبلقاة جيش عمي كعسكر بصفيف حتى كصؿ جيش العراؽ الى صفيف حيث اجتمع 

 الجيشاف) ( .
 كلى : المكاجية األ -

لما كصؿ جيش أىؿ العراؽ الى صفيف في ذم الحجة كاف معاكية كجيشو قد سبقو الى المكاف ككاف جيش الشاـ     
مف الكصكؿ إليو ، حتى دارت مكاجية مسمحة  قد سيطركا عمى الماء في صفيف محاكليف منع جيش االماـ عمي 

الشاـ مف الماء دكف قتاؿ تتبعو مفاكضات جرت بيف  كابعدكا بمكجبيا جيش الشاـ عف الماء ، كقيؿ : انسحب جيش
 الطرفيف) ( .

ككانت المكاجيات العسكرية بيف الطرفيف قد استمرت عمى طكؿ شير ذم الحجة إال أف القتاؿ كاف متقطع عمى     
بيف  شكؿ كتيبة تخرج مف كؿ فريؽ ثـ يعكدا ، ككانت تجرم االشتباكات بيذا الشكؿ البسيط أمبلن في كقكع الصمح

 الطرفيف لحؽ الدماء) ( .
ىػ بدأت ىدنة كمراسبلت بيف الجيشيف ، ككاف مف بدأ بالمراسمة االماـ عمي ّٕكما أف دخؿ شير محـر مف سنة     
داعيان معاكية الى الدخكؿ في الجماعة كالمبايعة ، بيد أف جكاب معاكية كاف ذاتو باالمتناع عف البيعة إال بقتؿ أك  

) ( ، كقد تدخؿ عدد مف الصحابة في محاكلة الصمح لكف دكف جدكل ، إذ أف كؿ فريؽ متمسؾ ف تسميـ قتمة عثما
 بما يراه) ( .

كاستأنؼ القتاؿ مف جديد بعد محـر ، إذ حصمت في االسبكع األكؿ مف صفر أكثر مف سبعيف كقعة ، إال أف عمي     
كف االلتحاـ الكمي لجميع الجيش ، يقابمو األمر مف صفر( سيك ُُأعمف في جيشو أف غدان ككاف يـك االربعاء ) 

نفسو في الطرؼ المقابؿ ، كبات الجيشاف يعداف العدة ليـك االلتحاـ ، كبالفعؿ تصادـ الجيشاف في قتاؿ عنيؼ استمر 
 محتدمان حتى غركب الشمس ال يتكقؼ إال ألداء الصبلة ، حتى انتيى ذلؾ اليـك كال منتصر بينيما) ( .

 لي : اليـك التا -
منذ الفجر لميجـك كغير بعض القيادات كزحؼ الفريقاف نحك  كفي اليـك التالي كىك الخميس استعد عمي     

بعضيما كاشتبككا في قتاؿ عنيؼ أشد مف سابقو كبدأ أىؿ العراؽ في التقدـ كأظيركا تفكقان عمى أىؿ الشاـ ، ثـ مالت 
 الكفة الى أىؿ الشاـ كأظيركا تقدمان) ( .

 : بف ياسر  عمار -
 مف حرب صفيف؟  س: ما ىك مكقؼ عمار بف ياسر 



                                                                                                                                                   

كىك صحابي مياجرم بدرم قد جاكز الرابعة كالتسعيف سنة ، ككاف يحارب الى جانب  كاف عمار بف ياسر     
ككمو حماس رغـ كبر سنو ، ككاف يحرض الناس عمى الثبات كيستنيض اليمـ إال أنو يدرؾ األمكر جيدان كاف  عمي 
الشاـ باغيف كليس بكفار ، فقد سمع رجبلن بجكاره يقكؿ : كفر أىؿ الشاـ ، فنياه عمار عف ذلؾ ، كقاؿ : إنما  أىؿ

تقيقر اصحابو كتقدـ  بغكا عمينا ، فنحف نقاتميـ لبغييـ فإلينا كاحد كنبينا كاحد كقبمتنا كاحدة ، كعندما رأل عمار 
دكران بارزان في رفع معنكيات كحماس جيش عمي  ، فكاف لعمار خصكمو ، أخذ يستحثيـ كيبيف ليـ أنيـ عمى الحؽ 

، كقد استطاعكا بيذا الحماس أف يحكلكا المعركة لصالحيـ ، كعند غركب شمس ذلؾ اليـك الخميس ، طمب عمار  
قتؿ قاؿ لي : " إف آخر شربة تشربيا مف الدنيا شربة لبف ") ( ، ثـ تقدـ ك  شربة لبف ثـ قاؿ : إف رسكؿ اهلل  

إذ قاؿ  رحمو اهلل كرضي عنو ، كبذلؾ تحقؽ لدل الجميع أف جيش الشاـ ىك الفئة الباغية مف خبلؿ حديث الرسكؿ 
 لعماؿ : " تقتمؾ الفئة الباغية ") ( .

 يـك اليرير )يـك الجمعة( :  -
الترامي بالحجارة كالتراب  عاد القتاؿ في نفس الميمة كبشد كاندفاع لـ تشيدىا األياـ السابقة حتى كصؿ األمر الى    

كسمي بيـك اليرير حتى صبح يـك الجمعة) ( ، كبعد ما جرل مف قتؿ شعر الطرفيف بقساكة ما حصؿ كرأل القـك إف 
ىذه الخسارة ليس في مصمحة المسمميف بؿ تصب في صالح أعداءه السيما الرـك كالفرس ، حتى نشأة فكرة كقؼ 

 احؼ عمى الرماح أك ما عرفت بالتحكيـ) ( .القتاؿ في صفكؼ جيش الشاـ كرفع المص
عمى دخكؿ معاكية في طاعة عمي  كبالتالي فاف الدعكة الى تحكيـ كتاب اهلل دكف التأكيد عمى تسميـ قتمة عثماف     
كالبيعة لو ، تطكر فرضتو أحداث حرب صفيف ، إذ أف الحرب التي أكدت بحياة الكثير مف المسمميف كالتي كانت  

كافؽ عمى  ة الحمؿ بستة أشير قد فاقت ضحاياىا أضعافان مضاعفة لما كقع في يـك الجمؿ ، كاف عمي بعد معرك
 التحكيـ ككقؼ القتاؿ كعد ذلؾ فتحان كرجع) ( .

 عدد القتمى في صفيف :  -
فان ، لكف تضاربت األقكاؿ في عدد القتمى فمنيـ مف قاؿ عدد الضحايا يصؿ الى تسعيف ألفان ، كآخر قاؿ سبعيف أل    

كبكؿ األحكاؿ كعمى الرغـ مف الضحايا في ثبلثة أياـ إال أنيا لـ تصؿ الى مثؿ ىذا الرقـ السيما أف معركة القادسية 
عمى الرغـ مف قساكتيا لـ تتجاكز ثمانية آالؼ ، كبغض النظر عف العدد فإنيا كانت فتنة عظيمة أبتمى بيا المسممكف 

ا ما اجتيد بو معاكية كمف معو كخركجيـ عمى أمير المؤمنيف كعدـ طاعتو ، فيما بينيـ بسبب االجتيادات السيم
كبالتالي خسر المسممكف آالؼ القتمى ، ككاف األكلى أف يكجو لمفتح اإلسبلمي مف ربكع المعمكرة كلكف اهلل قدر ما شاء 

. 
 التحكيـ : 

لقتاؿ بيف المسمميف كاتخاذ القرآف حكمان بيف كاف رفع المصاحب مف قبؿ مقاتمي أىمي الشاـ بمثابة دعكة الى كقؼ ا    
الطرفيف المتخاصميف )كتاب اهلل يحكـ بيننا كبينكـ( ، إف ما يترتب عمى قبكؿ التحكيـ مسألتاف األكلى كقؼ القتاؿ ، 

ف كاف البعض رفضيا كالثانية المجكء الى التحكيـ ، كالكاقع إف رغبة السبلـ كانت قكية لدل أغمبية جيش عمي   ، كا 
 إذ بمغ عدد الرافضيف ليذا الصمح زىاء أربعة آالؼ شخص كىك ما ذكره الببلذرم) ( .

ف ىؤالء الرافضيف لمبدأ التحكيـ اعتقدكا حيف امتثمكا لحكـ القرآف إف دكران ما سيؤكؿ إلييـ إلصدار الحكـ مف      كا 
ف القرآف سكؼ يديف معاكية ألنو يمثؿ الفئة الباغية ، فمما كقؼ القتاؿ  خبلؿ مضمكنو رافضيف تدخؿ البشر التحكيـ كا 

بعد إف الحت أفؽ النصر عمى جيش الشاـ ، كبالتالي كانت عممية رفع المصاحؼ ىي بمثابة استسبلـ جيش الشاـ ، 
، كعندما جاؿ األشعث بف قيس بيف المقاتميف في جيش العراؽ ليركج لفكرة  كمف ىنا كاف االنقساـ في جيش عمي 



                                                                                                                                                   

لرافضكف أمامو يصرخكف في كجيو )ال حكـ إال هلل( فعرفكا بالمحكمة كأعمنكا تكبتيـ عف قبكؿ كقؼ التحكيـ ، اندفع ا
 القتاؿ كطالبكا عميان أف يستأنؼ الحرب) ( . 

أخيران أقر مبدأ التحكيـ ككاف أىؿ العراؽ قد رشحكا أبك مكس األشعرم ممثبلن عنيـ ، ككاف عمرك بف العاص ممثبلن     
 عف أىؿ الشاـ .

 كثيقة التحكيـ :  -
ىػ ، كتتضمف تسميـ الطرفيف المتنازعيف أمرىما لحكـ القرآف ، ّٕصفر سنة  ُّكتبت كثيقة التحكيـ يـك االربعاء     

ف الحكميف المذككريف )عمرك بف العاص عف أىؿ الشاـ ، كأبك مكسى األشعرم عف أىؿ العراؽ( ممزماف بالتقيد  كا 
أشير ينتيي في شير رمضاف مف السنة نفسيا ، كيككف مكاف االجتماع في دكمة  بحكـ القرآف كحدد األجؿ بثمانية

 الجندؿ أك اذرح) ( .
 بنكد االتفاؽ) ( :  -
ىذا ما تقاضى عميو عمي بف أبي طالب كمعاكية بف أبي سفياف كشيعتيما ، فما تراضيا فيو مف الحكـ بكتاب  .ُ

 . اهلل كسنة نبيو 
كـ القرآف فيما يحكـ مف فاتحتو الى خاتمتو ، نحي ما أحيا كنميت ما أمات عمى إنا تراضينا أف نقؼ عند ح .ِ

 ذلؾ تقاضينا كبو تراضينا . 
إف عميان كشيعتو رضكا بعبد اهلل بف قيس )أبك مكسى األشعرم( ناظران كحاكمان ، كرضي معاكية بعمرك بف  .ّ

 العاص ناظرا كحاكمان .
 بف قيس كعمرك بف العاص عيد اهلل كميثاقو كذمتو كذمة رسكلو ، أف إف عميان كمعاكية أخذا عمى عبد اهلل .ْ

يتخذا القرآف إمامان كال يعدكا بو الى غيره في الحكـ بما كجداه فيو مسطكران ، ما لـ يجدا في الكتاب أداه سنة رسكؿ اهلل 
 الجامعة ، ال يعتمداف ليا خبلفان كال يبغياف فييا بشيية .  
قيس كعمرك بف العاص عمى عمي كمعاكية عيد اهلل كميثاقو بالرضا بما حكما بو ، مما في  كأخذ عبد اهلل بف .ٓ

 كتاب اهلل كسنة نبيو كليس ليما أف ينقضا ذلؾ كال يخالفاه الى غيره . 
فإف تكفى أحد الحكميف قبؿ انقضاء الحككمة ، يرشح مكانو رجبلن مف أىؿ العدؿ كاالصبلح عمى ما كاف  .ٔ

 العيد .  عميو صاحبو مف
كاألجؿ الى انقضاء شير رمضاف ، فإف رأل الحكماف تعجيؿ الحككمة عجبلىا ، إف رأيا تأخيرىا الى آخر  .ٕ

 األجؿ أخراىا .
الناس آمنكف عمى أنفسيـ كأىالييـ كأكالدىـ كأمكاليـ الى انقضاء األجؿ كالسبلح مكضكعة كالسبؿ آمنة ،  .ٖ

 مر . كالغائب مف الفريقيف مثؿ الشاىد في األ
كلمحكميف أف ينزال منزالن متكسطان عدالن بيف أىؿ العراؽ كالشاـ ، كال يحضرىما فيو اال مف أحبا عف تراضي  .ٗ

 منيما . 
 كعمى األمة عيد اهلل كميثاقو في ىذا األمر ، كىـ جميعان يد كاحدة عمى ما أراد في ىذا األمر .  .َُ
عد يكميف مف إنجاز الكثيقة لمعكدة الى الككفة بعد أف أمر بدفف القتمى قكاتو ب كبيذا االتفاؽ دعا االماـ عمي     

 ىػ) ( .ّٕكاطبلؽ سراح األسرل ككاف ذلؾ في شير ربيع األكؿ سنة 
 ظيكر فرقة الخكارج :  -

ى بعد قبكلو التحكيـ في مكقعة صفيف بعد أف شارككا ال الخكارج : ىـ أكلئؾ النفر الذيف خرجكا عمى االماـ عمي     
 جانبو في تمؾ المعركة قبؿ التحكيـ ، كليـ ألقاب أخرل عرفكا بيا غير لقب الخكارج منيا : 



                                                                                                                                                   

 الحركرية : نسبة الى نزكليـ بحركراء في أكؿ أمرىـ .  .ُ
 الشراة : إذ قالكا شرينا أنفسنا في طاعة اهلل أم بالجنة .  .ِ
 المارقة كالمحكمة : لقكليـ إف الحكـ إال هلل .  .ّ

 ـ يرضكف بيذه األلقاب كميا إال بالمارقة فإنيـ ينكركف أف يككنكا مارقيف مف الديف) ( .كى    
الى الككفة مف معركة صفيف ، إذ انفصؿ مف جيشو ما سمكا  ككاف أمرىـ قديدان أثناء عكدة جيش األماـ عمي     

بمف بقي مف جيشو حتى دخؿ الككفة ،  بالخكارج كىـ باالالؼ قبؿ أف يصمكا الككفة بمراحؿ ، فيما سار االماـ عمي 
ف البيعة هلل كاألمر  ككصمت األخبار إف ىؤالء القـك المنشقيف بدأ ينظمكف أنفسيـ كعينكا أميران لمصبلة كآخر لمقتاؿ ، كا 

 بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ، مما يعني انفصاليـ فعميان عف جماعة المسمميف .
 لمخكارج :  مناظرة ابف عباس  -

عمى ارجاعيـ الى جماعة المسمميف ، فأرسؿ ابف عباس إلييـ لمناظرتيـ ، كقد ركل ابف  اف االماـ عمي ك    
قالكا : فما جاء بؾ؟ ، قاؿ : قد  –أم الخكارج  –تفاصيؿ ما جرل في تمؾ المناظرة قائبلن : دخمت عمييـ  عباس 

كصيره كعمييـ نزؿ القرآف ، فيـ  ف عـ النبي مف المياجريف كاألنصار مف عند اب أتيتكـ مف عند صحابة النبي 
أعمـ بتأكيمو منكـ ، كليس فيكـ منيـ أحدان  ألبمغكـ ما يقكلكف ، كأبمغيـ ما تقكلكف ، فانتحى لي نفر منيـ ، قمت : 

لحكـ إال ىاتكا ما نقمتـ عمى أصحاب رسكؿ اهلل؟ ، قالكا : أما إحداىف : فإنو حكـ الرجاؿ في أمر اهلل كقاؿ اهلل : )إف ا
هلل( ، ما شاء الرجاؿ كالحكـ؟ ، قمت : ىذه كاحدة ، كأما الثانية فإنو قاتؿ كلـ يسًب كلـ يغنـ ، فإف كانكا كفاران لقد حؿ 

سبييـ ، كلئف كانكا مؤمنيف ما حؿ سبييـ ال قتميـ ، قمت : ىذه اثنتاف ، فما الثالثة؟ ، قالكا : محا نفسو مف أمير 
مير المؤمنيف الى جانب اسمو في العيد أك الكثيقة بسبب رفض أىؿ الشاـ تمقب عمي بأمير المؤمنيف )لـ يذكر لقب أ

المؤمنيف إذ كافؽ عمي بعدـ ذكر لقب أمير المؤمنيف( ، فإف لـ يكف أمير المؤمنيف فيك أمير الكافريف ، قمت : ىؿ 
 كـ مف كتاب اهلل جؿ ثناؤه كسنة نبيو عندكـ شيء غير ىذا؟ ، قالكا : حسبنا ىذا ، قمت ليـ : أرأيتكـ إف قرأت عمي

ما يرد قكلكـ أترجعكف؟ ، قالكا : نعـ ، قمت : قكلكـ : حكـ الرجاؿ في أمر اهلل ، فإني أقرأ عميكـ مف كتاب اهلل إف قد 
:  صير اهلل حكمو الى الرجاؿ في ثمف ربع دىـ ، فأمر اهلل تبارؾ كتعالى أف يحكمكا فيو أرأيتـ قكؿ اهلل تبارؾ كتعالى
)يا أييا الذيف آمنكا ال تقتمكا الصيد كأنتـ حـر كمف قتمو منكـ متعمدان فجزاء مثؿ ما قتؿ مف النعـ يحكـ بو ذكا عدؿ 
كـ الرجاؿ في صبلح ذات البيف كحقف دمائيـ أفضؿ أك في أرنب؟ ، قالكا : بمى بؿ ىذا  منكـ() ( ، أنشدكـ باهلل أحي

ف خ فتـ شقاؽ بينيما فابعثكا حكمان مف أىمو كحمان مف أىميا() ( ، فنشدكـ باهلل أفضؿ ، قمت كفي المرأة كزكجيا : )كا 
حكـ الرجاؿ في صبلح ذات بينيـ كحقف دمائيـ أفضؿ مف حكميـ في امرأة أخرجت مف ىذه؟ ، قالكا : نيـ ، قمت 

غيرىا كىي أمكـ؟ ، فإف كأما قكلكـ : قاتؿ كلـ يىسًب كلـ يغنـ ، أفتسبكف أمكـ عائشة كتستحمكف منيا ما تستحمكف مف 
قمتـ : إنا نستحؿ منيا ما نستحؿ مف غيرىا فقد كفرتـ ، إف قمتـ ليست بأمنا فقد كفرتـ )النبي أكلى بالمؤمنيف مف 

أنفسيـ كأزكاجو أمياتيـ() ( ، فأنتـ بيف ضبللتيف فأتكا منيا بمخرج ، افخرجت مف ىذه؟ ، قالكا : نعـ ، فقاؿ : كأما 
يـك الحديبية صالح المشركيف فقاؿ لعمي : )أكتب  مؤمنيف ، فأنا أتيكـ بما تضركف ، إف النبي محا نفسو مف أمير ال

: " إمح يا  يا عمي ما صالح عميو محمد رسكؿ اهلل( ، قالكا : لك نعمـ إنؾ رسكؿ اهلل ما قاتناؾ ، فقاؿ رسكؿ اهلل 
ما صالح عميو محمد بف عبد اهلل " ، كاهلل لرسكؿ اهلل عمي ، الميـ إنؾ تعمـ إني رسكؿ اهلل ، إمح يا عمي كأكتب : ىذا 

خير مف عمي ، كقد محا نفسو ، كلـ يكف محكه نفسو ذلؾ محاه مف النبكة ، أخرجت مف ىذه؟ ، قالكا : نعـ ، فرجع 
 منيـ ألفاف كخرج سائرىـ ، فقاتمكا عمى ضبللتيـ) ( .

 كممة حؽ يبتغى بيا باطؿ :  -



                                                                                                                                                   

فرجعكا الى الككفة ، لكنيـ أم  لمخكارج استجاب ألفيف منيـ لو إذ كمميـ االماـ عمي  بعد مناظرة ابف عباس     
، فخطب يـك الجمعة  تراجع عف التحكيـ حتى كصمت األخبار الى عمي  الخكارج العائديف زعمكا أف عمي 

 حكـ إال هلل ، كقاؿ آخر ، كذكرىـ بما جرل ، فقاـ رجؿ مف المكجكديف فقاؿ : ال حؾ إال هلل ، ثـ قاـ آخر فقاؿ : ال
بيده اجمسكا ، نعـ ال حكـ إال هلل كممة حؽ يبتغى بيا باطؿ ، حكـ اهلل انتظر فيكـ) ( ، حتى قاؿ عمي  فأشار عمي 

ليؤالء الجماعة : إف لكـ عندنا ثبلثان ، ال نمنعكـ صبلة في ىذا المسجد ، كال نمنعكـ نصيبكـ مف ىذا الفيء ما  
 يدينا ، كال نقاتمكـ حتى تقاتمكنا) ( .كانت ايديكـ في أ

بيذه الحقكؽ ما دامكا لـ يقاتمكا الخميفة أك يخرجكا عمى جماعة المسمميف مع احتفاظيـ  كبذلؾ سمـ ليـ عمي     
بتصكراتيـ الخاصة في إطار العقيدة االسبلمية ، فيك بذلؾ ال يرجيـ بداية عف االسبلـ ، فيك لـ يضطيدىـ كلـ 

 حريصان عمى إظيار الحؽ ليـ كلغيرىـ ممف قد ينخدع بارآىـ كمظيرىـ كمظيرىـ .  تيـ ، ككاف يحجر عمى حيا
عازمان عمى المضي في مسألة التحكيـ ، طمبكا منو االمتناع عف ذلؾ  كبعدما كصمكا الخكارج الى قناعة أف عمي     

كتبنا بيننا كبيف القـك عيكدان ، كؽ قاؿ تعالى : فأبى ذلؾ كبيف ليـ إف ىذا يعد غدران كنقضان لئليماف كالعيكد ، كقد 
)كأفكا بعيد اهلل إذا عاىدتـ كال تنقضكا اإليماف بعد تككيدىا كقد جعمتيـ اهلل عميكـ كفيبل() ( ، فقرر الخكارج االنفصاؿ 

 ، كتعييف أميران عمييـ كىك عبد اهلل بف كىب الراسبي) ( . عف أمير المؤمنيف عمي 
 :  اجتماع الحكميف -

ىػ ، إذ لـ تحدث عكائؽ كبالفعؿ حصؿ ّٕكاف المكعد المحدد لبلجتماع كما جاء في الكثيقة في رمضاف عاـ     
االجتماع في المكعد المقرر كقيؿ : في دكمة الجندؿ ، كقيؿ : في أذرح كىي مف أطراؼ الشاـ نحك العراؽ) ( ، ككاف 

 راؽ كالشاـ) ( .مع كؿ كاحد منيما أم الحكميف مئات يمثمكف كفدم الع
 تصادـ المعقكؿ بالمنقكؿ )غفمة أبك مكسى األشعرم كمكر عمرك بف العاص( : -

إف أشير الركايات التي ذكرت في ىذا الباب تكحي الى غفمة أبا مكسى األشعرم رئيس كفد العراؽ يقابمو مكر     
العاص ألبي مكسى األشعرم قائبلن : كخداع عمرك بف العاص رئيس كفد الشاـ ، كالركاية تشير الى سؤاؿ عمرك بف 

ألست تعمـ عثماف قتؿ مظمكمان؟ ، قاؿ : أشيد ، قاؿ : ألست تعمـ معاكية كآؿ معاكية أكلياءه؟ ، قاؿ : بمى ، قاؿ كما 
يمنعؾ مف معاكية كلي عثماف يا أبا مكسى ، فأجابو أبا مكسى بأف معاكية إذ جاز لو أف يككف كليان لممطالبة بدـ قريبو 

 ) ( . ف فإنو ال يجكز لو أف يطالب بالخبلفة متجاكزان المياجريف األكليف مف أصحاب رسكؿ اهلل عثما
نيما تبادال اآلراء في مكضكع الخبلفة عمى أف يخمعا عميان كمعاكية كيختار المسمميف خميفة جديد .      كا 
ى الناس كيعمف ليـ ىذا االتفاؽ ، ثـ كقد أشير الى أف عمرك بف العاص طمب مف أبي مكسى األشعرم أف يخرج ال    

يقـك ىك بعده بتأكيد ما تـ االتفاؽ عميو ، فتقدـ أبك مكسى األشعرم فقاؿ : أييا الناس إنا قد نظرنا في أمر ىذه األمة 
فمـ نرى أصمح ؟؟؟؟؟ ، كال ألـ لشعثيا مف أمر قد اجمع رأيي كرأم عمرك عميو ، كىك أف نخمع عميان كمعاكية كتستقبؿ 

ني قد خمعت عميان كمعاكية ، فاستقبمكا أمركـ ككلكا عميكـ مف ىذ ه األمة ىذا األمر فيكلكا منيـ مف أحبكا عمييـ ، كا 
رأيتمكه ليذا األمر أىبلن ، ثـ تنحى ، كأقبؿ عمرك بف العاص فقاـ مقامو فحمد اهلل كأثنى عميو كقاؿ : إف ىذا قد قاؿ ما 

ما خمعو ، كأثبت صاحبي معاكية ، فإنو كلي عثماف بف عفاف كالطالب سمعتـ كخمع صاحبو ، كأنا أخمع صاحبو ك
 بدمو ، كأحؽ الناس بمقامو ، فقاؿ أبك مكسى : ما لؾ ال كفقؾ اهلل غدرت كفجرت) ( .

إال أف مثؿ ىكذا ركاية كبيذا المدلكؿ تفضي الى كقكع أبك مكسى االشعرم في حباؿ مكائد كمكر عمرك بف     
 بعث عمى الشؾ كعدـ القبكؿ بيذه الركاية مف عدة أكجو : العاص األمر الذم ي

 ذكر ابف خياط اف الحكميف لـ يتفقا أصبلن عمى شيء كافترؽ الناس دكف اتفاؽ) (. .ُ



                                                                                                                                                   

قد قتؿ  كما أشار المسعكدم الى أف االتفاؽ بيف الحكميف قد اقتصر عمى القكؿ بأف الخميفة عثماف  .ِ
ف مف حؽ معاكية أف يط نيما لـ يخطبا كلـ يكف ىناؾ خدعة أصبلن) ( .مظمكمان ، كا   الب بمعاقبة قتمتو ، كا 

كينفي ابف العربي الركايات التي تتحدث عف مخادعة عمرك بف العاص ألبي مكسى األشعرم في أثناء  .ّ
 التحكيـ كيقكؿ : إف ىذا كمو كذب صراح ، كما جرل منو حرؼ فقط) ( .

حديد أسـ المرشح لمخبلفة ، إذ طرح اسـ عبد اهلل بف عمرك ، كعبد كمف غير المعقكؿ أف يناقش الحكماف ت .ْ
اهلل بف عمرك لـ يكف ىذا المكضكع ضمف كثيقة التحكيـ ، كالراجح إف الحكميف تناكال جكانب الخبلؼ بيف عمي 

ر عمى عمي كمعاكية كفقان لما تضمنتو كثيقة التحكيـ ، كما تكد ايحائو الركاية إظيار القضية بمظير الخداع كالت م
 كحقو) ( .

إف القكؿ بأف عمرك بف العاص خدع أبا مكسى األشعرم الذم سارع الى إتياـ ابف العاص بأنو أحجـ عف  .ٓ
تأكيد االتفاؽ )غدرت كفجرت( ، ال يعكس الصكر الصحيحة في الركاية التاريخية ، إذ لـ يكف مف السيكلة عمى عمرك 

كيمة في السياسة مثؿ أبا مكسى األشعرم ميما بمغت الحنكة كالبراعة في أف يخدع عمى ىذا النحك شيخان لو تجربة ط
 المناكرة) ( .

إف حياة أب مكسى األشعرم منذ إسبلمو ، إذ قضاىا في نشر اإلسبلـ كتعميـ الناس كالعمـ السيما القرآف  .ٔ
ؿ ، كضبط الكاليات في اإلمارة الكريـ الذم اشتير بقراءتو كالجياد في سبيؿ اهلل ، كالفصؿ بيف الخصكمات كنشر العد

،  ، فضبلن عف تكليو القضاء الى جانب اإلمارة في عيد عثماف  كالقضاء ، إذ تكلى إمارة البصرة في عيد عمر 
، فبل شؾ إف ىذه المياـ الصعبة كلسنكات طكاؿ تحتاج الى ميارات  ثـ تكلى كالية الككفة في عيد االماـ عمي 

فيـ كالفطنة كالحذؽ ، الى جانب الزىد كالكرع الذم كاف يتمتع بيما ، كالسؤاؿ ىؿ يتصكر كصفات فريدة مف العمـ كال
كمف ثـ خمفاءه برجؿ يمكف أف تنطمي عميو مثؿ ىذه الخدعة التي تركييا قصة التحكيـ) (  أحدان أف يثؽ رسكؿ اهلل 

. 
كالسنة المجمع عمييما يكجباف ليس مف مياـ كمسؤكلية الحكماف خمع أك تثبيت خميفة حتى يككف الكتاب  .ٕ

ف اختيار الخميفة منكط بأىؿ العقد كالحؿ كبيعة األمة كليس مرتبط بشخصيف .  الخمع ، كا 
كعمى أم حاؿ فقد فشمت المفاكضات كلـ يصؿ الحكماف الى نتيجة كعاد كؿ طرؼ الى مصره دكف اتفاؽ عمى     

 شيء . 
 معركة النيركاف : 

ميصر عمى المضي في قضية التحكيـ ، كأخذكا  ا الى النيركاف بعد أف كجدكا عميان ذكرنا إف الخكارج تسممك     
يكاتبكف أتباعيـ في البصرة لبللتحاؽ بيـ فكافقكىـ عمى رأييـ كساركا لمناصرتيـ ، إذ بمغ عدد الممتحقيف بيـ قرابة 

في النيركاف حكالي أربعة آالؼ خمسمائة رجؿ بقيادة مسعر بف فدكي التميمي ، فأصبح مجمكع الخكارج المجتمعيف 
 رجؿ) ( .

يدعكىـ الى االنضماـ إليو في محاربة أىؿ الشاـ  كبعد فشؿ التحكيـ كتب إلييـ الخميفة عمي بف أبي طالب     
فرفضكا دعكتو ككتبكا إليو : " أما بعد ، فإنؾ لـ تغضب لربؾ ، إنما غضبت لنفسؾ ، فإف شيدت عمى نفسؾ بالكفر 

ة نظرنا فيما بيننا كبينؾ ، فمما قرأ كتابيـ آيس منيـ ، فرأل أف يدعيـ كيمضي بالناس الى أىؿ الشاـ كاستقبمت التكب
 حتى يمقاىـ فيناجزىـ ") ( .

يحشد أتباعو لمقاتمة أىؿ الشاـ بعد فشؿ المفاكضات ، جاءتو األخبار بأف الخكارج أخذكا  بينما كاف عميان     
كزكجتو بطريقة بشعة ، كقتمكا  قتؿ ، إذ قتمكا عبد اهلل بف خباب صاحب رسكؿ اهلل يتعرضكف لمف يخالفيـ بالرأم بال

، كقد أتخذ القرار بمقاتمتيـ بعد أف رفضكا تسميمو الجناة لمعاقبتيـ كازدادكا  نسكة آخريف ، فألـ ذلؾ الخميفة عمي 



                                                                                                                                                   

متـ ، كمنا نستحؿ دماءىـ كدماءكـ ") ( ، لذا عمى ذلؾ بقتميـ مبعكثو الذم أرسمو إلييـ كبعثكا إليو قائميف : " كمنا قت
 قرر عميان محاربة الخكارج كالقضاء عمييـ قبؿ التكجو لمشاـ .

نحك النيركاف بجيش كبير ، كقبؿ بدأ القتاؿ منحيـ األماف لكؿ مف يحب أف  كبذلؾ فقد تكجو االماـ عمي     
الخكارج حكالي ألؼ كمائتي رجؿ ، فمـ يبقى في ساحة ينصرؼ عف مقاتمتو ما لـ يكف ارتكب دمان حراـ ، فانصرؼ مف 

المعركة منيـ سكل ألفيف كثمانمائة رجؿ أصركا عمى مقاتمتو ، كدارت المعركة حتى قيضي عمى الخكارج عمييـ جميعان 
ممكىـ كلـ يبقى منيـ إال أربعمائة رجؿ قد جرحكا في القتاؿ فأمر الخميفة أف يؤسمكا الجرحى الى عشائرىـ قائبلن : اح

 معكـ فداككىـ ، فإذا برئكا فكافكا بيـ الككفة ، كخذكا ما في عسكرىـ مف شيء) ( .
كجيان  كبذلؾ تـ تكجيو ضربة ساحقة الى حركة الخكارج كلـ يعد بإمكانيـ تحدم الخميفة عمي بف أبي طالب     

ف المعركة قد حصمت في شعباف سنة   ىػ عمى أشير األقكاؿ) ( .ّٖلكجو ، كا 
ال أف أمر الخكارج لـ ينتيي في النيركاف فكانت ىناؾ بعض المحاكالت الجادة لنشر أفكارىـ بعد النيركاف إ    

 كاستقطاب المئات الى جانبيـ السيما المكالي مف غير العرب ، إذ دخمكا عمى الخط كعمى الرغـ مف سيطرة عمي 
بسبب  المجاميع قد اضعفت جيش عمي عمى الكضع تجاه الخكارج كتصفيتيـ كتشتيت شمميـ ، بيد إف ىذه 

 المكاجيات كالصدامات عمى الرغـ مف انتصار ق في جميعيا ، إال أف ىذا الفكر لـ ينتو بؿ تبنى اغتياؿ عمي 
 ىػ .َْأشقاىـ ىذا الحادث في رمضاف سنة 
 تصدع جبية العراؽ بعد النيركاف : 

خركج بعض المدف عف طاعتو السيما أحد قادتو  مي مف االنتكاسات الداخمية التي كقعت في عيد االماـ ع    
، التحؽ بو مع ثبلثمائة رجؿ مف قكمو بني ناجية قدمكا معو  كتباعو )الخريت بف راشد( كىك مف أتباع االماـ عمي 

في الجمؿ كصفيف كالنيركاف ، فمما كاف التحكيـ كظيرت نتائجو رفض ابف راشد  مف البصرة كدخمكا مع االماـ عمي 
مر كخرج عف طاعة الخميفة كمف تبعو ، كاتجو بيـ الى األحكاز كتابعيـ في دعكتيـ بعض أىؿ األحكاز فامتنعكا األ

جيشان مف الككفة تحت قيادة معقؿ بف الخريت الى العكدة الى ببلده في البحريف  عف دفع الخراج ، فأرسؿ إلييـ عميان 
 خريت بف راشد في البحريف كتشتيت أتباعو) ( .كضـ إليو بعض أىميا ككانت النتيجة إف قضي عمى ال

في محاربة الخكارج ، فأعمنت الخركج عمى طاعة  الى جانب ذلؾ استغمت بعض األمصار انشغاؿ عمي     
منيا ، فما كاف مف عمي  الخميفة كعدـ دفع الزكاة السيما في خراساف في نيسابكر ككرماف ، إذ أخرجكا عماؿ عمي 

 بف أبيو كاليان عمييـ ككجيو في أربعة آالؼ فدكخ تمؾ الببلد حتى استقامكا) ( . إال أف عيف زياد 
 س: ما مكقؼ الرـك البيزنطييف مف حركب المسمميف؟

أما مكقؼ الرـك فقد حاكؿ ممؾ الرـك استغبلؿ الخبلؼ الحاصؿ بيف المسمميف كطمع في ضـ بعض األراضي     
لرـك تجاه تمؾ الحدكد ، فكتب إليو معاكية : كاهلل لئف لـ تنتًو كترجع الى التي تحت ىيمنة معاكية إليو ، زحؼ ممؾ ا

ببلدؾ يا لعيف الصطمحف أنا كابف عمي عميؾ كألخرجنؾ مع جميع ببلدؾ ، كالضيقف عميؾ األرض بما رحبت ، فعند 
 ذلؾ خاؼ ممؾ الرـك كانكؼ كبعث يطمب اليدنة) ( .

 امتداد سمطاف معاكية لمصر :  -
كف تفكؾ الجبية الداخمية العراقية استغؿ معاكية ىذا األمر حتى أرسؿ جيشان الى مصر بقيادة عمرك بف في غض    

 العاص إذ سيطر عمييا كضميا الى الشاـ كساعده في ذلؾ عدة أسباب منيا : 
 بالخكارج .  انشغاؿ عمي  .ُ
فو قيس بف سعد بف عبادة ، عمى مصر محمد بف أبي بكر لـ يكف عمى قدر مف الدىاء مسم عامؿ عمي  .ِ

 كلـ يسايسيـ كما صنع الكالي الذم سبقو فيزمكه . فدخؿ في حرب مع المطالبيف بدـ عثماف 



                                                                                                                                                   

 في مصر الرأم ساعده في السيطرة عمييا) ( . اتفاؽ معاكية مع المطالبيف بدـ عثماف  .ّ
 كقربيا مف الشاـ .  بيعد مصر عف مركز أمير المؤمنيف عمي  .ْ
تيا الجغرافية فيي متصمة بأرض الشاـ عف طريؽ سيناء ، كتمثؿ امتدادان طبيعيان ليا ، إف سيطرة معاكية طبيع .ٓ

 عمى مصر أضافت لو قكة بشرية كاقتصادية كبيرة. 
ليذه الظركؼ كأخذ يبذؿ قصارل جيده في انتياض  في المقابؿ كعمى الرغـ مف تدىكر الحاؿ لـ يستسمـ عمي     

ؿ الشاـ عمى الرغـ مف ظيكر التقاعس كالخذالف في صفكفيـ ، إال أف أفراد جيشو بدأ ينسمكا مف جيشو لمكاجية أى
 معسكره في النخيمة قرب الككفة بحجة الراحة كشحذ االسمحة) ( .

في أحرج لحظات المكاجية مع معاكية ، فترككه بكؿ بساطة كىـ  كىكذا تخمكا الككفييف عف االماـ عمي     
الككفة فحنؽ عمى أىؿ  تعب الداخمي كالنفسي ، كبالتالي أثارة ىذه التطكرات غضب االماـ عمي منيمككف مف ال
ع المرير مما دفعو الى تأجيؿ قراره بمياجمة الشاـ ، كاعتكؼ في عاصمتو ، كطكل مشاريع القتاؿ لخذالنيـ لو ، ك 

ف نفكذ معاكية بدأت تزداد نحك مكة كالم  دينة كبعض األمطار االسبلمية . بانتظار ظركؼ أفضؿ ، السيما كا 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احراقو لمف ادعكا فيو االلكىية
: إف ىنا قكمان عمى باب المسجد يدعكف أنؾ ربيـ ، فدعاىـ فقاؿ ليـ : كيمكـ ما تقكلكف؟ ، قالكا :  قيؿ لعمي     

ف أطعت اهلل أنت ربنا كخالقنا كرازقنا ، فقاؿ : كيمكـ إنما عبد مثمكـ ، آكؿ الطعاـ كما تأكمكف ك  أشرب كما تشربكف ، كا 
ف عصيتو خشيت أف يعذبني فأتقكا اهلل كارجعكا ، فأبكا فمما كاف الغد غدكا عميو فجاء قنبر فقاؿ :  أثابني إف شاء اهلل كا 

تمنكـ قد كاهلل رجعكا يقكلكف ذلؾ الكبلـ ، فقاؿ : ادخميـ ، فقالكا كذلؾ ، فمما كاف اليـك الثالث ، قاؿ : لئف قمتـ ذلؾ الق
بأخبث قتمة ، فأبكا إال ذلؾ فخد ليـ أخدكدان بيف المسجد كالقصر ، كقاؿ : إني طارحكـ فييا أك ترجعكا ، فأبكا أف 

 يرجعكا ، فقذؼ بيـ فييا ، حتى احترقكا) ( .
 :  استشياد االماـ عمي 

تكجو الى اهلل بالدعاء كيطمب خذالف قكمو لو ، كره الحياة كتمنى المكت ، ككاف ي لما رأل عمي بف أبي طالب     
منو عز كجؿ أف يعجؿ منيتو ، فمما ركل عنو أنو خطب يكمان فقاؿ : الميـ إني سئمتيـ كسئمكني ، كمممتيـ كممكني ، 
فأرحني منيـ كأرحيـ مني ، فما يمنع اشقاىـ أف يخضبيا بدـ ، ككضع يده عمى لحيتو) ( ، كىنا إشارة الى عيد رسكؿ 

 خبره بكيفية قتمو قائبلن : " لتخضبف ىذه مف ىذه كأشار الى لحيتو كرأسو ") ( .إذ أ لعمي  اهلل 
 اجتماع المت مريف :

كرد أف عبد الرحمف بف ممجـ كالبرؾ بف عبد اهلل كعمرك بف أبي بكر التميمي اجتمعكا فتذاكركا أمر الناس ، عابكا     
لكا : ما نصنع بالبقاء بعدىـ شيئان ، اخكاننا الذيف كانكا دعاة عمى كالتيـ ، ثـ ذككا أىؿ النيركاف فترحمكا عمييـ ، كقا

الناس لعبادة ربيـ ، كالذيف كانكا ال يخافكف في اهلل لكمة الئـ ، فمك شرينا أنفسيـ فأتينا أئمة الضبللة فالتمسنا قتميـ 



                                                                                                                                                   

طالب ، ككاف مف أىؿ مصر ، كقاؿ فأرحنا منيـ الببلد ، كثأرنا بيـ إخكاننا ، فقاؿ ابف ممجـ : أنا أكفيكـ عمي بف أبي 
البرؾ بف عبد اهلل : أنا أكفيكـ معاكية ، كقاؿ عمرك بف أبي بكر : كأنا أكفيكـ عمرك بف العاص) ( ، فتعاىدكا عمى 

ذلؾ كتعاقدكا ال ينكص رجؿ منيـ عف صاحبو الذم سمي كيتكجو إليو حتى يقتمو أك يمكت دكنو ، فاستعدكا لذلؾ ، إذ 
 ـ الى المصر الذم فيو صاحب ، إذ كاف المكعد فجر السابع عشر مف رمضاف) ( .تكجو كؿ رجؿ مني

ككاف يـك التنفيذ بيد أف عمرك بف العاص نجا مف صاحبو إذ لـ يحضر صبلة الصبح لكعكة ألمت بو ، أما     
 معاكية فقد أصيب بجرح خفيؼ لـ يمحؽ بو آذل كبير) (.

فأخبر أصحابو فييا بمقصده كالتقى عبد الرحمف بف ممجـ شبيب االشجعي ،  أما ابف ممجـ فقد تكجو الى الككفة ،    
 فاعممو ما يريد كدعاه الى أف يككف معو فأجابو الى ذلؾ) (.

كقد كمف ىذا الشخصاف لمخميفة قبؿ صبلة الصبح كمعيما سيفاىما في المسجد مقابؿ السدة التي يخرج منيا عادة     
الى المسجد فاعترضو الرجبلف ، فقاؿ بعض مف حضر ذلؾ ، فرأيت  ماـ عمي ، فمما حاف كقت الصبلة خرج اال

بريؽ السيؼ ، كسمعت قائبلن يقكؿ : هلل الحكـ يا عمي ال لؾ ، ثـ رأيت سيفان ثانيان فضربا جميعان ، فأما سيؼ عبد 
يقؿ  سمعت عميان الرحمف بف ممجـ فأصاب جبيتو الى قرنو ككصؿ الى دماغو ، كأما سيؼ شبيب فكقع في الطاؽ ك 

: ال يفكتنكـ الرجؿ ، كشد عمييا الناس مف كؿ جانب ، فأما شبيب فأفمت كأخذ عبد الرحمف بف ممجـ فأدخؿ عمى عمي 
ف مت فالحقكه بي أخاصمو عند   فقاؿ : اطيبكا طعامو كألينكا فراشو فإف أعش فأنا أكلى بدمو عفكان أك قصاصان ، كا 

 رب العالميف) ( .
فإذا الضربة قد كحمت الدماغ فقاؿ الطيبي : يا أمير المؤمنيف أعيد  بيب عمى جرح االماـ عمي ككشؼ الط    

الحسف كالحسيف )عمييما السبلـ( في تقكل اهلل كلزـك أكامره كقكال  عيدؾ فإنؾ ميت) ( ، كقد أكصى االماـ عمي 
 كما في اهلل لكمة الئـ) ( .الحؽ ، كارحما اليتيـ كاصنعا لآلخرة ، كاعمبل بكتاب اهلل ، كال تأخذ

كلـ يمكث أمير المؤمنيف بعد إصابتو في يـك الجمعة إال ليمية السبت ثـ خرجت ركحو الشريفة ليمة األحد إلحدل     
ىػ ، كقيؿ : لتسعة بقيف مف رمضاف عف عمر ناىز الثالثة كالستيف سنة ، ككانت َْعشرة ليمة بقيت مف رمضاف سنة 

 ال ثبلث أشير) ( .مدة خبلفتو خمس سنيف إ
 خبلصة القكؿ : 

شخصية عابرة أك اعتيادية في تاريخ الرسالة كاالسبلـ ، كيؼ ال إذ تربى عمى يد خير  لـ يكف االماـ عمي  .ُ
معمـ لمبشرية ، كيؼ ال كىك أسد اهلل الغالب أشجع الناس كأفقييـ كاقضاىـ ، كيؼ  كىك زكج بضع الرسكؿ كأب سيدا 

 يؼ ال كىك باب مدينة العمـ ، كيؼ ال كمات شييدان في رمضاف .شباب أىؿ الجنة ، ك
شاء قدر اهلل عز كجؿ أف يجعؿ عيده مف أشد عيكد الفتف في القرف اليجرم األكؿ ، فكانت حادثة مقتؿ  .ِ

أفرزت يـك الجمؿ كصفيف ، كصفيف أخرجت الخكارج كبذلؾ بدأت صفحة جديدة في سجؿ التاريخ االسبلمي  عثماف 
 بمكف الدـ ما زالت تقطر دمان الى يكمنا ىذا .  ممطخة

كالدفاع عنو الى أقصى درجات  إف المتتبع لمكاقؼ الخكارج كانقبلبيـ مف أقصى درجات التأييد لعمي  .ّ
كانكا أجبلؼ البادية كقساة االعراب ،  -أم الخكارج  -التمرد عميو كالتربص بو حتى ذىب ضحية لتطرفيـ ، فيـ 

بسبب قبكلو التحكيـ  يستسممكا لرعكناتيـ النفسية كجبلفتيـ الطبيعية ، كقد تجمى ذلؾ في تكفيرىـ عميان  فكانكا البد أف
كال يزاؿ آثار ىذا التطرؼ ممتدة الى عصرنا ىذا ، فيكاية التكفير ألبسط األسباب إنما تمثؿ عقمية التطرؼ ىذه ، كىي 

 عقمية ترفض العمـ كتتمرد عمى قكاعده كضكابطو) ( .



                                                                                                                                                   

إف ما جرل بيف الصحابة خبلؿ الخمس سنكات مف عيده ليك أران جمؿ إذ سقطت االؼ مف المسمميف بيف الجمؿ 
كصفيف كالنيركاف ، إال أف ىذا ال يترؾ الحبؿ عمى غاربو بما تشتيي االلسف في التجريح ، فمف المعمـك إف الخميفة 

ف معاكية كاف يمث ىك االماـ عمي  الشرعي بعد عثماف   هلل ؿ في تمرده عميو طرؼ البغي ، ثـ نكؿ األمر، كا 
 
 

 الفصؿ الخامس
 خامش الخمفاء الراشديف الحسف بف عمي بف أبي طالب 

 اسمو كمكلده :
ىك أبك محمد الحسف بف عمي بف أبي طالب بف عبد المطمب بف ىاشـ المدني الشييد) ( ، سبط رسكؿ اهلل     

، كأبكه فارس المشارؽ كالمغارب  نة ، ابف الزىراء فاطمة بضعة الرسكؿ كريحانتو مف الدنيا ، سيد شباب أىؿ الج
، حفيد خديجة الكبرل )رضي اهلل عنيا( ، كلد في رمضاف سنة ثبلث مف  اسد اهلل كرسكلو عمي بف أبي طالب 
 اليجرة ، كقيؿ كلد في شعباف) ( .

فقاؿ : رني بني ما سميتمكه؟ ، قمنا حربان ،  نبي : لما كلد الحسف سميتو حربان ، فجاء ال كعف اسمو قاؿ عمي     
، فقاؿ ركني أبني ما سميتمكه؟ ، قمنا : حربان  قاؿ : ال ، بؿ ىك حسف ، فمما كلد الحسيف سميتو حربان ، فحاء النبي 

 ، قاؿ : بؿ ىك حسيف) ( .
بالسيد ، إذ قاؿ : " إف ىذا  هلل كلـ يعرؼ اسـ الحسف في الجاىمية) ( ، ابف أبني ىذا سيد ، كقد لقبو رسكؿ ا    

 سيد كلعؿ اهلل أف يصمح بو بيف فئتيف مف المسمميف ") ( .
 :  في عيد جده النبي  الحسف 

في حجر  قد أحب الحسف كالحسيف حبان جمان ، فكاف يحمميما كيداعبيما ، كترعرع الحسف  كاف رسكؿ اهلل     
: " مف أحب الحسف كالحسيف فقد أحبني كمف أبغضيما فقد  اهلل  قاؿ : قاؿ رسكؿ ، عف أبي ىريرة  النبي 

، عف الحسف : " الميـ إني أحبو ، فأحبو كأحب مف يحبو ") ( ، كقاؿ البراء بف عازب  أبغضني ") ( .، كقاؿ النبي 
 كىك يقكؿ : الميـ إني أحبو فأحبو ") ( . : " رأيت الحسف بف عمي عمى عاتؽ النبي 

يخطب ، إذ أقبؿ الحسف كالحسيف )عمييما السبلـ( عمييما قميصاف أحمراف يمشياف  سكؿ اهلل كذكر إف ر     
ـٍ ًفٍتنىةه()التغابف :  كيتعثراف ، إذ نزؿ رسكؿ اهلل  ديكي ـٍ كىأىٍكالى ا أىٍمكىاليكي ( ُٓعف المنبر فرفعيما إليو كقاؿ : صدؽ اهلل : )ًإن مى

 ف فمـ أصبر حتى قطعت حديثي كرفعتيما) ( .، نظرت الى ىذيف الصبييف يمضياف كيعثرا
 :  شبيو رسكؿ اهلل  الحسف 

، عف  ما بيف الصدر الى الرأس) ( ، كقاؿ ابف عباس  عف ىانئ بف ىانئ قاؿ : الحسف أشبو برسكؿ اهلل     
مف الحسف بف  ) ( ، كقاؿ الزىرم ، عف أنس قاؿ : لـ يكف أحد أشبو بالنبي الحسف : أنو كاف يشبو رسكؿ اهلل 

 عمي) ( .
 مف الدنيا : الحسف كالحسيف سيدا شباب أىؿ الجنة كريحانتا النبي 

: " الحسف كالحسيف سيدا شباب أىؿ الجنة ") ( ، رسكؿ اهلل  قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل  غف أبي سعيد الخدرم     
 عف الحسف كالحسيف : " رحيانتي مف الدنيا ") ( . 

 أىؿ الكساء : 
غداة كعميو مرط مرحؿ )كساء مف صكؼ( ، فأدخؿ عميان  عائشة )رضي اهلل عنيا( فقالت : خرج النبي  ركت    

ـٍ تىٍطيً  كي ييطىيِّرى ـي الرٍِّجسى أىٍىؿى اٍلبىٍيًت كى ا ييًريدي الم وي ًلييٍذًىبى عىنكي ( ، ّّيرنا()االحزاب : كفاطمة كالحسف كالحسيف ، كقاؿ : )ًإن مى



                                                                                                                                                   

ة عائشة ىي مف تركم الحديث كتظير فضؿ آؿ عمي كفاطمة بعكس ما يقاؿ مف أف ىناؾ عدـ كىنا مممح إف السيد
 انسجاـ بيف الطرفيف كاهلل أعمـ . 

 
 في عيد الخمفاء الراشديف :  الحسف 

، إذ بمغ عمره سبع سنكات ، كمما ال شؾ فيو أنو  طفبلن صغيران في عيد أبي بكر الصديؽ  لقد كاف الحسف     
نو يكف لو المحبة ، كقد سمي الحسف أحد أبناءه أبي بكر) ( .بيذا ال  عمر يدرؾ األشياء كعاصرىا ، كا 
نظرة حب كتقدير لمحسف كالحسيف )عمييما السبلـ( ، فكاف يقكؿ لمحسيف : أم بني لك  ككاف لعمر بف الخطاب     

بإعطاء الحسف كالحسيف  ، فقاـ عمر ىػ( جاءت األمكاؿ ُٔجعمت تأتينا تغشانا) ( ، كعندما فتحت المدائف عاـ )
)عمييما السبلـ( ألؼ درىـ لكؿ كاحد منيما ، في حيف أعطى ألبنو عبد اهلل خمسمائة ، كىك تفضيؿ كاضح لسبطي 

 عمى أبناءه) ( .  رسكؿ اهلل 
ر ، مستشاران لعم طيمة عيده ، ككيؼ كاف عمي  بعمي بف ابي طالب  كالمعركؼ عبلقة عمر بف الخطاب     

 . لعمر  كىذا يعكس نكع العبلقة التي تجمع االثنيف ، األمر الذم يأخذ بالحسباف في نظرة الحسف 
: مف بيف المشاركيف في فتكح أفريقيا ، فكاف ضمف ما بعدؼ بجيش  قاؿ الحسف  كفي عيد عثماف بف عفاف     

د اهلل بف جعفر ، كالحسيف بف عمي ، كأبك ذر الغفارم العبادلة الذم ضـ عبد اهلل بف الزبير ، كعبد اهلل بف عباس ، كعب
 ، إذ استشيد عدد كبير منيـ في ىذه المعارؾ) ( .

 
،  في فتنة مقتمو ، أرسؿ كبار الصحابة أبناءىـ دكف استشارة عثماف  كحيف اشتد الحصار عمى بيت عثماف      

أقسـ عمى الحسف بالرجكع الى  عمى عثماف ، كمع اشتداد الحصار  كمف ىؤالء : الحسف كالحسيف ابنا عمي 
 منزلو كذلؾ شية عميو أف يصاب بمكركه قائبلن : " أرجع يا ابف أخي حتى يأتي اهلل بأمره ") ( ، كقد جرح الحسف 

 كبعض الحراس) ( . 
 

 :  في عيد كالده عمي بف أبي طالب  الحسف 
كبعد مقتمو ، كاف يرل أف تأتي البيعة مف  تنة عثماف دعا أبيو الى الخركج مف المدينة في ف كاف الحسف     

 مع فكرة عدـ الخركج الى جيش البصرة ، كقد رد االماـ عمي  األمصار لكالده ، فضبلن عف ذلؾ كاف الحسف 
 قائبلن : إذ لـ أنظر فيما لزمني مف ىذا األمر كيعنيني فمف ينظر فيو؟) ( . 

 في المحف العسكرية :  مكاقفو 
الى الككفة الستنفارىـ الى  كعبداهلل بف عباس رسكال أمير المؤمنيف عمي  عف أياـ معركة الجمؿ كاف الحسف ك     

 مف قبؿ لمميمة نفسيا) ( . ، كقد نجحا في الميمة بعد أف فشؿ كؿ مف أرسمو عمي  جيش عمي 
يا الناس أجيبكا دعكة أميركـ كسيركا الى ذك تأثير كبير في الناس إذ كقؼ خطيبان فييـ قائبلن : أي ككاف الحسف     

إخكانكـ ، فإنو يكجد ليذا األمر ما ينفر إليو ، كاهلل ألف يميو اكلك النيى ... فأجيبكا دعكتنا كأعنكنا عمى ما ابتمينا 
 ما بيف ستة الى سبعة آالؼ رجؿ) ( .  كابتميتـ ، كقد لبى كثير مف أىؿ الككفة كخرجكا الى عمي 

في عيد كالده معركة صفيف كأحداثيا كما تبلىا مف أحداث كالمتمثمة  اث الكبيرة التي شيدىا الحسف كمف األحد    
ىػ( َْفي رمضاف سنة ) بالتحكيـ كما نتج عنيا مف ظيكر الخكارج كمعركة النيركاف حتى استشياد الخميفة عمي 

اتمو قائبلن : إف مت فأضربو ضربة أبنو الحسف بحؽ ق عمى يد الخارجي عبد الرحمف بف ممجـ ، كأكصى عمي 
 يقكؿ : " إياكـ كالمثمة كلك نيا بالكمب العقكر ") (. بضربة كال تمثؿ بالرجؿ ، فإني سمعت رسكؿ اهلل 



                                                                                                                                                   

 الخبلفة :  تكلي الحسف بف عمي 
خبلفة في ، كدفف بالككفة ، كقد اختار الناس الحسف بعد كالده كبايعكه بال صمى عميو الحسف  بعد مقتؿ عمي     

: أبس  قيس بف سعد بف عبادة إذ قاؿ لمحسف  ىػ() ( ، ككاف أكؿ مف بايع الحسف َْالككفة في رمضاف سنة )
: عمى كتاب اهلل كسنة نبيو ،  يدؾ أبايعؾ عمى كتاب اهلل عز كجؿ كسنة نبيو ، كقتاؿ المحتميف ، فقاؿ لو الحسف 

عمى أىؿ العراؽ عندما أرادكا بيعتو  كبايعو الناس ، كقد اشترط فإف ذلؾ يأتي مف كراء كؿ شرط ، فبايعو كسكت ، 
قائبلن : تسالمكف مف سالمت كتحاربكف مف حاربت) ( ، كباشر سمطتو كخميفة ، فربت العماؿ ، كأمر األمراء ، كجند 

فسو بكيع معاكية الجنكد ، كفرؽ العطايا ، كزاد المقاتمة في العطاء مائة مائة فأكسب بذلؾ رضاىـ) ( . كفي الكقت ن
 خميفة لممسمميف في الشاـ .

كتكلية الحسف كانت معقدة ، إذ ال  أما مف النكاحي اإلدارية فإف الظركؼ التي تمت مقتؿ عمي بف أبي طالب     
متسع مف الكقت إلجراء تغييرات إدارية ، فأقر عماؿ أبيو  زاؿ الصراع قائمان مع معاكية ، لذلؾ لـ يكف لدل الحسف 

 كالياتيـ ، عدا الككفة إذ كلي عمييا المغيرة بف نكفؿ) ( . عمى 
 : االستعدادات العسكرية لمحسف 

دعكه الى مقاتمة أىؿ الشاـ ، إذ قالكا : سر الى ىؤالء القـك  تشير الركايات إف أىؿ العراؽ بعد مبايعة الحسف     
الى  ، فإنا نرجك أف يمكننا اهلل منيـ ، فسار الحسف  الذيف عصكا اهلل كرسكلو كارتكبكا العظيـ كابتزكا الناس أمكرىـ

أف يقاتؿ  أىؿ الشاـ كجعؿ عمى مقدمتو قيس بف سعد بف عبادة في اثني عشر ألؼ) ( ، كلـ يكف في نية الحسف 
 أحدان بحسب ما يرل ابف كثير : أنيـ غمبكه عمى رأيو) ( . 

جتاز المدائف نزليا كقٌدـ المقدمة بيف يده ، كقد أظير الحسف بالجيش قاصدان ببلد الشاـ ، فمما ا كسار الحسف     
حنكة كبيرة دلت عمى سعة أفقو كبصيرتو عندما لـ يشأ أف يكاجو أىؿ العراؽ مف البداية بميمو الى مصالحة معاكية  

ى المسير لحرب ، ألنو يعرؼ طبيعتيـ كتيكرىـ ، فأراد أف يقيـ مف مسمكيـ الدليؿ عمى حذؽ نظرتو فييـ ، فكافقيـ عم
 معاكية كعبء جيشو) ( .

ىػ( ، كلما كصمت األخبار الى معاكية عف تكجو جيش ُْككاف خركج جيش العراؽ نحك الشاـ في صفر سنة )    
العراؽ نحكه ، خرج مف الشاـ لمبلقاة أىؿ العراؽ حتى نزؿ )منيح( كىي قرية في الجزيرة الفراتية التي كصميا بعد ستة 

 ( .أياـ مف مسيره) 
 :  عممية االغتياؿ الثانية لمحسف 

إذ طعف في الككفة مف قبؿ حتى تعافى مف جركحو ، أما الثانية فبينما  كانت المحاكلة األكلى الغتياؿ الحسف     
في المدائف نادل منادو مف أىؿ العراؽ : إف قيس بف سعد قائد جيش الحسف قيتؿ ، فشاعت الفكضى  كاف الحسف 

 الى أىؿ العراؽ طبيعتيـ في عدـ الثبات ، حتى كصؿ األمر بيـ الى االعتداء عمى الحسف  في الجيش كعادت
كنيبكا متاعو ، إذ كصؿ األمر الى منازعتو  نفسو ، إذ عمت الفكضى في صفكؼ الجيش فاعتدكا عمى سرداقو 
ال فائدة منيـ ، كال نصر صنع أصحابو أيقف أف  عمى بساطان كاف تحتو ، حتى طعنكه كجرحكه ، فمما رأل الحسف 

يرجى عمى أيدييـ ، كقد كانت قناعتو منذ البداية أف ال فائدة مف أىؿ العراؽ في ىذا الجانب ، فكاف ما جرل أحد أكبر 
 األسباب لتعجيمو الصمح مع معاكية) ( . 

 الصمح مع معاكية : 
لمسمـ كمقدمو عمى الحرب ، كلـ يكف  حريصان كؿ الحرص عمى حقف دماء المسمميف ، ككاف مياالن  كاف الحسف     

ذلؾ مف ضعؼ بؿ كجد أف األمر لـ يجرم إال نحك ىدران مف دماء المسمميف ، الى جانب ذلؾ ما كجده مف أىؿ العراؽ 
 مف تقمبيـ كأمزجتيـ ، فضبلن عف خذالنيـ ألبيو مف قبؿ كىك مف بعد ، ككاف كما الشؾ فيو أف حديث رسكؿ اهلل 



                                                                                                                                                   

كشرؼ ما بعده شرؼ ، فكانت كفكد  فئتيف عظيمتيف مف المسمميف ، كىك كساـ قمده إياه جده بحقو أف يصمح بو 
عف  في ىذا الشأف حتى تـ االتفاؽ عمى جممة شركط بمكجبيا يتنازؿ الحسف  معاكية تتكاصؿ مع الحسف 

 الخبلفة لمعاكية .
 
 

 شركط الصمح : 
 اء :أكالن . العمؿ بكتاب اهلل كسنة نبيو كسيرة الخمف

كسيرة  لمصمح أف يعمؿ معاكية بف أبي سفياف في الناس بكتاب اهلل كسنة رسكلو  كاف مف شركط الحسف     
 ) ( .الخمفاء الراشديف الميديف 

 ثانيان . العفك العاـ :
رد أف تضمف عقد الصمح أف يعمف العفك العاـ ، فإف الناس كميـ آمنكف ال يؤخذ أحدان منيـ بيفكة أك أحنة ، كك     

 أبمغ كفد معاكية المفاكض قائبلن : إف ىذه األمة عاثت في دمائيا) ( . الحسف 
ف اشترط عمى معاكية أف ال يطالب أحدان مف أىؿ المدينة كالحجاز كالعراؽ بشيء ، كمنذ ذلؾ الكقت تيرؾ الطمب      كا 

ى فتح صفحة جديدة في تاريخ المسمميف كتـ االتفاؽ عمى عدـ مطالبة أحدان بشيء ، إذ كاف التركيز عم بدـ عثماف 
نياء االقتتاؿ اإلسبلمي اإلسبلمي كاالتفاؽ عمى االلتزاـ بالشرع ، فيككف الصمح عمى أساس العفك المطمؽ لكؿ ما  كا 

بدر مف الفريقيف ، كىك ما حصؿ إذ لـ يعاقب معاكية أحدان بعد تكليو السمطة جراء ذلؾ االتفاؽ ، ما جعؿ مف اليدكء 
 ار يشيع بيف صفكؼ المسمميف . كاالستقر 

 ثالثان . كالية العيد :
أشار بعض المؤرخيف الى أف االتفاؽ تـ عمى أف يككف األمر مف بعد معاكية لمحسف) ( ، كعند التأمؿ ففي ىذه     

بتغاء عف الخبلفة حقنان لدماء المسمميف كا الركاية نجد أنيا غير مقنعة كتتنافى مع الكاقع ، فكيؼ يتنازؿ الحسف 
أف الناس يزعمكف أنؾ تريد  مرضاة اهلل ، ثـ يكافؽ عمى أف يككف تابعان يطمب أسباب الدنيا؟ ، إذ سأؿ الحسف 

الخبلفة؟ ، فقاؿ : كانت جماجـ العرب بيدم يسالمكف مف سالمت كيحاربكف مف حاربت ، فتركتيا ابتغاء مرضاة اهلل) ( 
. 

ا لمعاكية أصبلن ، فضبلن عف ذلؾ لك كانت ىناؾ نية لتكلي األمر مرة يريدىا لماذا سممي إذف إف كاف الحسف     
 إدارة إحدل أقاليـ الدكلة اإلسبلمية ال أف يذىب الى المدينة كيعتزؿ السياسة .   أخرل لكاف األجدر أف يتسمـ الحسف 

 رابعان . األمكاؿ :
مف بيت الماؿ لتكزيعيا عمى مف معو  لحسف ذيكر إف مف شركط الصمح أف يترؾ معاكية األمكاؿ التي أصابيا ا    

ابتغاءن ألكلئؾ ماالن المحاربيف الذيف كانكا معو يكزعو بينيـ كيبقي  ، فضبلن عف ديكف كانت بذمتو ، إذ أراد الحسف 
 لمعيشتو لو كألىؿ بيتو كأصحابو) ( . 

لفترة ، كبيذا الشرط تـ الصمح بيف إف تكزيع األمكاؿ عمى بعض الجنكد يساعد في تخفيؼ شدة التكتر في تمؾ ا    
 الطرفيف .

 مسيرة معاكية نحك الخبلفة : 
المسير مف المدائف الى الككفة جاءه عبد اهلل بف عامر كعبد الرحمف بف سمرة قد أرسميما  لما أراد الحسف     

كىك مكقع قرب الككفة ، معاكية بكتاب الصمح كالمكافقة عمى الشركط ، كبعد ذلؾ سار معاكية مف مسكف الى النخيمة 
 مف الككفة نحك النخيمة ليقابؿ معاكية كيسمـ األمر لو ، كالتقى االثناف كبعد المقاء خطب الحسف  ثـ خرج الحسف 



                                                                                                                                                   

ف ىذا األمر الذم اختمفت فيو أنا  ف أحمؽ الحمؽ الفجكر ، كا  في الناس قائبلن : أما بعد فإف أكيس الكيس التقكل ، كا 
لي تركتو لمعاكية إدارة صبلح ىذه األمة كحقف دمائيـ ، أك يككف حقان ىك أكلى بو مني تركتو  كمعاكية أما كاف حقان 

( )األنبياء: مىتىاعه ًإلىٰى ًحيفو ـٍ كى ٍف أىٍدًرم لىعىم وي ًفٍتنىةه ل كي  ( .ُُُلذلؾ) ( ، كتبل اآلية : )كىاً 
( ، كبذلؾ كانت البيعة الخاصة ، إذ سار  معاكية ، ثـ بايع قائد جيشو قيس بف سعد) كىكذا بايع الحسف     

معاكية الى الككفة كنزؿ بيا في قصر اإلمارة ، ككانت البيعة العامة ، كقد كانت خطب قصيرة لمحسف كلمعاكية ، كلما 
بيف الجمكع كقاؿ : إني قد اخترت ما عند اهلل كتركت ىذا األمر لمعاكية ، فكبر الناس فرحان  تـ الصمح برز الحسف 

 تمطكا مف ساعتيـ) ( .كاخ
كىكذا استحصؿ معاكية بيف أبي سفياف الخبلفة ، فاستيؿ بذلؾ عصر جديد ىك العصر األمكم ، فصارت لو     

ىػ( )عاـ ُْالسيادة عمى جميع كاليات الدكلة العربية اإلسبلمية ، كسمي العاـ الذم اعتمى في الخبلفة كىك عاـ )
 كاحد لممسمميف بعد فرقة كحركب استمرت سنكات . الجماعة( ، الجتماع الكممة عمى خميفة

 بعد الصمح :  الحسف بف عمي 
الككفة بعد تنازلو لمعاكية كرجع الى المدينة المنكرة كمعو أصحابو كبني ىاشـ ، حيث استقركا بيا  ترؾ الحسف     

عمى جيؿ الصحابة ، إذ برز  ، كما زاؿ مف بقي مف الصحابة مكجكد في المدينة ، فضبلن عف التابعيف الذيف تربكا
عبلقة طيبة مع معاكية بعد تكلي األخير الخبلفة ، إذ كاف بعض الزيارات  منيـ عدد مف العمماء ، ككاف لمحسف 

الى الشاـ كلقاء معاكية ، فضبلن عف العطايا التي خص بيا الحسف مف قبؿ الخميفة الجديد) ( ، كقد  قاـ بيا الحسف 
 ة لمحسف كالحسيف )عمييما السبلـ( كبعض أىؿ بيتيـ) ( .خصص معاكية عطايا سنكي

 كفاتو : 
تكفى متأثران بالسـ الذم كضع لو ، كأشارت الركايات ذاتيا بأصابع  ذكرت بعض الركايات التاريخية إف الحسف     

، كقيؿ : إف االتياـ الى زكجتو جعدة بنت األشعث بف قيس ، كقد مرض جراء ذلؾ قرابة ربعيف يكمان حتى تكفى) ( 
قد جيد  يزيد بف معاكية ىك مف أمر جعدة بسـ الحسف) ( ، كقد أثيرت الشككؾ حكؿ ىذه الراكية السيما إف الحسيف 

ال فبل  في معرفة مف كضع السـ سائبلن الحسف  عف ذلؾ إال أنو لـ يخبره قائبلن : اهلل أشد نقمة إف كاف الذم أظف ، كا 
 يقتؿ بي كاهلل برمء) ( .

أف يدفف عند النبي إال أف تخاؼ فتنة ، فينقؿ الى مقابر المسمميف ، فأستأذف الحسيف عائشة ليدفف  د أكصى كق    
، فقاـ  كما أكصى  ، فقالت : نعـ ككرامة ، فمما تكفى أرادكا دفنو عند النبي  الحسف في بيتيا عند رسكؿ اهلل 

المكاجية فقيؿ لو : إف أخاؾ قاؿ : إذ خفتـ  د الحسيف مركاف بف الحكـ كجمع بني أمية كشيعتيـ كمنع ذلؾ فأرا
 الفتنة ففي مقابر المسمميف ، كىذه فتنة ، فسكت ، فدفف في البقيع الى جانب أمو فاطمة الزىراء )عمييا السبلـ() ( .

: سنة ىػ() ( ، كقيؿ : سنة خمسيف) ( ، كقيؿ ْٗ، فقيؿ : سنة ) كقد اختمؼ المؤرخكف في سنة كفاة الحسف     
 ىػ( كىي أشير الركايات ، تكفى كعمره ثماف كأربعكف سنة) ( .ُٓ)

 مف الخمفاء الراشديف :  س: ىؿ الحسف 
خامس الخمفاء الراشديف مستنديف اختمؼ العمماء كالمؤرخيف بشأف ىذا السؤاؿ ، إذ أف أغمبيـ لـ يعد الحسف     

السيما إف الشاـ بايعت معاكية خميفة لممسمميف بعد استشياد  بذلؾ لعدـ كجكد اجماع األمة عمى خبلفتو كالبيعة لو ،
، كخضعت جميع ببلد الشاـ كمصر الى سيطرة معاكية ، فكاف خميفتيف في آف كاحد كبذلؾ لـ  عمي بف ابي طالب 

، ىػ( ُْخمفاء إال بعد اجماع المسمميف عمى خميفة كاحد سنة ) يعد معاكية كالحسف ضمف فترة ما بعد مقتؿ عمي 
 كىك ما عرفف بعاـ الجماعة إلجماع المسمميف عمى خميفة كاحد . 



                                                                                                                                                   

كليست خبلفة منفصمة  كمف العمماء مف يعتبر خبلفة الحسف ما ىي إال امتداد لخبلفة أبيو عمي بف أبي طالب     
. 

راجح لدينا مف إال أف ىناؾ رأم آخر يشير بكضكح الى أف الحسف بف عمي ىك الخميفة الراشدم الخامس ، كىك ما     
 خبلؿ األدلة اآلتية :

: الخبلفة في أمتي ثبلثكف سنة ، ثـ ممـ بعد ذلؾ) ( ، كعند أبي داكد كرد الحديث : " خبلفة  قاؿ رسكؿ اهلل     
 النبكة ثبلثكف سنة ، ثـ يؤتي اهلل ممؾ مف يشاء أك ممكو مف شاء ") ( .

في الخبلفة بعد مكت أبيو كانت  األشير التي قضاىا الحسف  كقد أجمع أغمب العمماء نسبة الى ىذا الحديث أف    
 داخمة في خبلفة النبكة كمكممة ليا . 

كقاؿ القاضي عياض : لـ يكف في الثبلثيف سنة إال الخمفاء الراشديف األربعة كاألشير التي بكيع فييا الحسف بف     
 عمي) ( .

ثكف سنة بخبلفة الحسف فإنو نزؿ عف الخبلفة لمعاكية في ربيع كاألمر نفسو ذكره ابف كثير إذ قاؿ : كممت الثبل    
تكفى في ربيع األكؿ  ، فإنو  األكؿ مف سنة إحدل كأربعيف ، كذلؾ يككف كماؿ ثبلثيف سنة مف كفاة رسكؿ اهلل 

 ) ( .سنة إحدل عشر مف اليجرة ، كىذا مف دالئؿ نبكتو 
: كلي الخبلفة بعد مقتؿ أبيو بمبايعة أىؿ الككفة  يف بنص جده كقاؿ البعض : أف الحسف آخر الخمفاء الراشد    

ماـ عدؿ كصدؽ تحقيقان ، أخبر بو جده الصادؽ المصدكؽ الخبلفة بعدم  فأقاـ بيا سنة أشير كأيامان ، خميفة حؽ كا 
 ثبلثكف سنة فإف تمؾ الستة أشير ىي المكممة لتمؾ الثبلثيف .

 خبلصة القكؿ : 
حدل دالئؿ نبكة الرسكؿ الكريـ  يعد الحسف بف عمي  .ُ الذم قاؿ فيو : " إف  أحد مصمحي أمة اإلسبلـ كا 

ابني ىذا سيد ، كلعؿ اهلل أف يصمح بو فئتيف عظيمتيف مف المسمميف " ، فعندما تنازؿ مف الخبلفة كاف بذلؾ إصبلحان 
 لذات البيف كحقف اهلل بو دماء المسمميف . 

قائبلن :  امس الخمفاء الراشديف كمكمؿ الثبلثيف سنة التي أشار إلييا النبي كاف أمامان عدالن كصدؽ ، كىك خ .ِ
 " الخبلفة في أمتي ثبلثكف سنة ، ثـ ممؾ بعد ذلؾ ".

لـ تدـ خبلفتو إال أشير معدكدة لـ يكف فييا مف إصبلحات إدارية كعسكرية إال أنيا كانت حجر األساس  .ّ
 ة الفتف . الستقرار األمة اإلسبلمية كالخركج مف آف

بعد تنازلو عف الخبلفة ما يقارب العشر سنكات ، حيث الى مسقط رأسو المدينة المنكرة  عاش الحسف  .ْ
 كاعتزؿ الحياة السياسية ، إال أنو التقى عدة مرات بمعاكية ككاف لو عطايا مف الخميفة . 

يف حكصر في داره حتى جرح ، ح كانت مسيرة حياتو مميئة بالتحديات فكاف لو مكقؼ الذكد عف عثماف  .ٓ
اتبعيا مشاىد الجمؿ كصفيف كالنيركاف ، كما أريؽ فييا مف دماء حتى تكجت معاناتو حيف خبلفتو السيما خذالنو مف 

 قبؿ أىؿ الطرؽ كمحاكالت االغتياؿ التي تعرؼ ليا فكانت نيايتو مسمكمان . 
عيف سنة كدفف في مقبرة البقيع جكار أمو فاطمة ىػ( إذ عاش ثماف كأربُٓكفاتو كبحسب أغمب الركايات سنة ) .ٔ

 الزىراء )عمييا السبلـ( .
 خبلصة الخبلصة : 

ف  .ُ لـ يتكؿ  أحد مف الراشديف أمر المسمميف بفرض نفسو عمييـ ، بؿ كانت الشكرل كاإلجماع ىك األساس ، كا 
 ك معركؼ . كانت الشكرل قد أخذت صكران مختمفة ، إال أنيا بقيت في اإلطار العاـ كما ى

 كانت الخبلفة ال تتـ ألحد منيـ إال بعد أخذ البيعة مف المسمميف .  .ِ



                                                                                                                                                   

بداء الرأم في ذلؾ ضمف أطر حددىا اإلسبلـ ، فمبدأ  .ّ األمة مسؤكلة عف محاسبة الخميفة في كؿ تصرفاتو كا 
يقكؿ : فإف أحسنت  يؽ محاسبة الحاكـ كحؽ األمة في مراقبتو قرره الخمفاء بأقكاليـ كأفعاليـ ، أبك بكر الصد

ف أسأت فقكمكني) ( ، كعمر  :  يقكؿ : أحب الناس إلي  مف رفع إلي  عيكبي) ( ، كما قالو عثماف  فأعينكني ، كا 
: إف ىذا أمركـ ليس ألحد فيو  إف كجدتـ في كتاب اهلل أف تضعكا رجمي في القيد فضعكىما) ( ، كقاؿ اإلماـ عمي 

 لي أمران دكنكـ) ( . حؼ إال مف أمرتـ أنو ليس 
ىناؾ إجراءات إدارية كتنظيمية ال نصر فييا فصميا الخمفاء ضمف إطار الشكرل ، إذ جمع القرآف أبي بكر  .ْ

الذم كحد قراءة القرآف عمى حرفان كاحدان)  في أرض السكاد كديكاف الجند أك العطاء ، الى عثماف  ، كرأم عمر  
اجتيد في  ارب أىؿ الشاـ حتى يعكدكا الى حاضرة الخبلفة ، كنجد الحسف أف يح ( ، فيما رأم اإلماـ عمي 

 التنازؿ عف الخبلفة لحقف دماء المسمميف .
 
 
 
 
 
 
 
 
 


