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ى بن رياح بن عبد اهللا بن قُرط بن َرزاح بن  هو عمر بن اخلطاب بن ُنفيل بن عبد الُعزَّ
عدي بن كعب بن لؤي، بن غالب القريش العدوي، جيتمع نسبه مع رسول اهللا  يف كعب 
بن لؤي بن غالب، ويكنى أبا حفص، ولقب بالفاروق، ألنه أظهر اإلسالم بمكة ففّرق اهللا 

به بني الكفر واإليامن.
ولد عمر  بعد عام الفيل بثالث عرشة سنة.

واألنف  اخلدين  حسن  محرة،  تعلوه  أمهق،  أبيض    فكان  اَخلْلقية:  صفته  وأما 
فرع  قد  أصلع،  جسيًام  طويًال  وكان  اللحم،  جمدول  والكفني،  القدمني  غليظ  والعينني، 
الناس، كأنه راكب عىل دابة، وكان قويًا شديدًا، ال واهنًا وال ضعيفًا، وكان خيضب باحلناء، 

بلة(1) وكان إذا مشى أرسع وإذا تكلم أسمع، وإذا رضب أوجع. وكان طويل السَّ
وامتاز  أبناء قريش،  من  كأمثاله  ونشأ  حياته،  من  شطرًا  اجلاهلية  يف    عمر  أمىض 
نشأة  ونشأ  صغريًا،  املسئولية  محل  وقد  جدًا،  قليلني  كانوا  وهؤالء  القراءة  بتعلم  عليهم 
غليظة شديدة، مل يعرف فيها ألوان الرتف، وال مظاهر الثروة ودفعه أبوه اخلطاب يف غلظة 
وقسوة إىل املراعي يرعى إبله، وتركت هذه املعاملة القاسية من أبيه أثرًا سيئًا يف نفس عمر 

، فظل يذكرها طيلة حياته.
وال شك أن هذه احلرفة -الرعي- التي الزمت عمر بن اخلطاب يف مكة قبل أن يدخل 
اإلسالم قد أكسبته صفات مجيلة كقوة التحمل، واجللد وشدة البأس، ومل يكن رعي الغنم 

السبلة: طرف الشارب وكان إذا غضب أو حزنه أمر يمسك هبا ويفتلها.  (1)
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هو شغل ابن اخلطاب قبل إسالمه فحسب، بل حذق من أول شبابه ألوانًا من رياضة البدن، 
فحذق املصارعة، وركوب اخليل والفروسية، وتذوق الشعر...

وكان له اهتامم بتاريخ قومه وشئوهنم، وحرص عىل احلضور يف أسواق العرب الكربى، 
كـ «عكاظ» و«جمنة» و«ذي املجاز» واستفاد منها يف التجارة ومعرفة تاريخ العرب وما حدث 
بني القبائل من وقائع ومفاخرات ومنافرات حيث تعرض تلك األحداث ضمن آثار أدبية 
التاريخ  مما جعل  القبائل وأعياهنا،  بالنقد عىل مرأى ومسمع من ملء  كبار األدباء  يتناوهلا 
العريب عرضًا دائم احلركة ال ينسدل عليه ستار النسيان، وربام تطاير رشر احلوادث فكانت 

احلرب وكانت عكاظ - بالذات - سببًا مبارشًا يف حروب أربع سميت حروب الِفجار(1).
واشتغل عمر  بالتجارة وربح منها ما جعله من أغنياء مكة، وكسب معارف متعددة 
من البالد التي زارها للتجارة، فرحل إىل الشام صيفًا وإىل اليمن شتاًء، واحتل مكانًة بارزة يف 
ال يف أحداثه، وساعده تاريخ أجداده املجيد، فقد  املجتمع املكي اجلاهيل، وأسهم بشكل فعَّ
كان جده نفيل بن عبد العزى حتتكم إليه قريش يف خصوماهتا، فضًال عن أن جده األعىل كعب 
بن لؤي كان عظيم القدر والشأن عند العرب، فقد أّرخوا بسنة وفاته إىل عام الفيل، وتوارث 
عمر عن أجداده هذه املكانة املهمة التي أكسبته خربة ودراية ومعرفة بأحوال العرب وحياهتم، 

فضًال عن فطنته وذكائه، فكانت العرب تلجأ إليه يف فض خصوماهتام.
كان ، رجًال حكيًام، بليغًا، حصيفًا، قويًا، حليًام، رشيفًا، قوي احلجة، واضح البيان، 

مما أهله ألن يكون سفريًا لقريش، ومفاخرًا ومنافرًا هلا مع القبائل (2). 

وأعرافها  وتقاليدها  حقيقتها،  وعرف  أغوارها،  وسرب  اجلاهلية  يف  عمر  عاش  لقد 
واستامت يف الدفاع عنها، ولذلك ملا دخل يف اإلسالم وعرف مجاله وحقيقته ورأى ذلك البون 

 ، النبي  مع  الفاروق   . ص90  جمدالوي،  فاروق  اخلطاب،  بن  عمر  عهد  يف  اإلسالمية  اإلدارة   (1)
عاطف ملاضه، ص6، الطبقات الكربى البن سعد (293/3)، التاريخ اإلسالمي العام، عيل حسن 

إبراهيم ص226.
عمر بن اخلطاب، حممد أمحد أبو النرص ص17 . اخلليفة الفاروق عمر بن اخلطاب، العاين ص16 .   (2)
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الواسع بني اهلدى والضالل والكفر واإليامن واحلق والباطل والثرى والثريا فدافع عن احلق 
وصدع به منذ يومه األول، ودافع عن املستضعفني بمكة حتى قويت شوكة اإلسالم.

بلدهن  يرتكن  يوم رأى نساء قريش  قلبه،  المست  نور اإليامن  من  أول شعاعة  كان 
ويرحلن إىل بلد بعيد عن بلدهن بسبب ما لقني منه ومن أمثاله، فرق قلبه، وعاتبه ضمريه، 

فرثى هلن، وأسمعهن الكلمة الطيبة التي مل يكّن يطمعن أن يسمعن منه مثلها.
َبَشِة، َوَقْد َذَهَب َعاِمٌر  ّحُل إَىل َأْرِض اْحلَ َلَنَرتَ إّنا  قالت أم عبد اهللا بِْنت َأِيب َحْثَمَة: َوَاّهللاِ 
َنْلَقى  َوُكّنا  ِكِه،  َعَىل ِرشْ َوُهَو  َوَقَف َعَيلّ  َحّتى  ّطاِب  اْخلَ ْبُن  َأْقَبَل ُعَمُر  إْذ  َحاَجاتَِنا،  َبْعِض  ِيف 
ِمْنُه اْلَبَالَء َأًذى َلَنا َوِشّدًة َعَلْيَنا. َفَقالَ: إّنُه َلِالْنِطَالُق َيا ُأّم َعْبِد اّهللاِ؟ َقاَلْت َفُقْلت: َنَعْم َوَاّهللاِ 
 . اّهللاُ َصِحَبُكْم  َفَقاَل:  َرًجا.  َخمْ اّهللاُ  َعَل  َجيْ َحّتى  وَنا،  َوَقَهْرُمتُ آَذْيُتُموَنا  اّهللاِ  َأْرِض  ِيف  َلَنْخُرَجّن 
تِْلَك،  بَِحاَجتِِه  َعاِمٌر  َفَجاَء  ُخُروُجَنا.  َأْحَزَنُه  َوَقْد  َف  اْنَرصَ ُثّم  َأَراَها،  َأُكْن  َملْ  ِرّقًة  َلُه  َوَرَأْيت 
َرَأْيَت ُعَمَر آنًِفا َوِرّقَتُه َوُحْزَنُه َعَلْيَنا. َقاَل: َأَطِمْعِت ِيف إْسَالِمِه؟  َأَبا َعْبِد اّهللاِ َلْو  َلُه: َيا  َفُقْلت 
ّطاِب. َقاَلْت َيْأًسا ِمْنُه ِملَا  اُر اْخلَ َقاَلْت ُقْلت: َنَعْم. َقاَل: َفَال ُيْسلُِم اّلِذي َرَأْيِت َحّتى ُيْسلَِم ِمحَ

َكاَن َيَرى ِمْن ِغْلَظتِِه َوَقْسَوتِِه َعْن اْإلِْسَالِم(1).
لقد تأثر عمر  من هذا املوقف وشعر أن صدره قد أصبح ضيقًا حرجًا؛ فأي بالء 
يعانيه أتباع هذا الدين اجلديد، وهم عىل الرغم من ذلك ثابتون ثبات اجلبال الروايس! ما 

رس تلك القوة اخلارقة؟ وشعر باحلزن وعرص قلبه األمل.
أعزَّ  «اللهم   : اهللا  رسول  دعوة  بسبب    عمر  أسلم  بقليل  احلادثة  هذه  وبعد   
وكان  قال:  اخلطاب،  بن  بعمر  أو  هشام،  بن  جهل  بأيب  إليك:  الرجلني  بأحب  اإلسالم 

أحبهام إليه عمر»(2). 
بيت أخته  له األسباب، ولذلك ملا حان موعد إسالمه، داهم  أراد اهللا شيئا هيأ  وإذا 
فاطمة بنت اخلطاب، ملا سمع أهنا أسلمت هي وزوجها، ووجد عندهم صحيفة فيها سورة 

سرية ابن هشام، 342/1.   (1)
سنن الرتمذي، كتاب املناقب، باب يف مناقب عمر ، ح3681. قال األلباين: صحيح.  (2)
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  I  H  G  F  E طه، وبعد أخذ ورد وتدافع، قرأ ما يف الصحيفة فإذا قوله تعاىل:  نث
Q  P      O   N  مث  [طه].   M  L  K   J

فعظمت يف صدره. فقال: من هذا فّرت قريش؟ ثم قرأ. فلام بلغ إىل قوله تعاىل: نث'  
  8  7   6   5  4  3  2  1  0  /  .   -      ,   +  *  )  (

>  =  <  ?   @  H  G  F  E  D  C  B  A  مث  [طه].   ;  :     9

قال: ينبغي ملن يقول هذا أن ال ُيعبد معه غريه دلوين عىل حممد.
فلام عرفوا منه الصدق قالوا: هو يف أسفل الصفا. فأخذ عمر سيفه فتوّشحه ثم عمد 
إىل رسول اهللا  وأصحابه  فرضب عليهم الباب، فلام سمعوا صوته َوِجلوا ومل جيرتئ 
أحد منهم أن يفتح له، ملا قد علموا من شدته عىل رسول اهللا ، فلام رأى محزة  وَجَل 
القوم قال: مالكم؟ قالوا عمر بن اخلطاب قال: عمر بن اخلطاب؟ افتحوا له، فإن يرد اهللا 
آخر  هينًا، ففتحوا، وأخذ محزة ورجل  علينًا  قتله  ذلك يكن  يرد غري  وإن  ُيسلم،  به خريًا 
 وأخذ  إليه رسول اهللا  ، فقال أرسلوه، وهنض  بعضديه حتى أدخاله عىل رسول اهللا 
بحجزته(1)، وبجمع ردائه ثم جبذه َجْبَذة شديدة، وقال: ما جاء بك يا ابن اخلطاب؟ واهللا 
فقال له عمر: يا رسول اهللا جئتك أؤمن باهللا  ما أرى أن تنتهي حتى ينزل اهللا بك قارعة، 
وبرسوله وبام جئت به من عند اهللا، قال: فكّرب رسول اهللا  فعرف أهل البيت من أصحاب 
 من مكاهنم وقد عّزوا يف   أن عمر قد أسلم، فتفرق أصحاب رسول اهللا  رسول اهللا 
أنفسهم حني أسلم عمر مع إسالم محزة بن عبد املطلب، وعرفوا أهنام سيمنعان رسول اهللا، 

وينتصفون هبام من عدوهم(2).
النبوة، وهو ابن سبع وعرشين  العام السادس من   يف ذي احلجة من  أسلم عمر 
عاما، وكان إسالمه بعد إسالم محزة  بثالثة أيام، وكان املسلمون يومئذ تسعة وثالثني: 
 إال تسعة وثالثون رجًال فكملتهم  لقد رأيتني وما أسلم مع رسول اهللا   : قال عمر 

أربعني، فأظهر اهللا دينه، وأعز اإلسالم.
حجز اإلنسان: معقد الرساويل واإلزار.  (1)

فضائل الصحابة، أمحد بن حنبل، 279/1. سرية ابن هشام، 343/1.  (2)
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 وليس معنى ذلك أن الذين أسلموا كانوا هذا العدد فقط، فقد كان ثمة عبيد آمنوا، 
وكانوا يف مهنة مالكي رقاهبم، ومنهم من كان يعذب العذاب األليم ليفتن عن دينه، ويكره 
عىل اخلروج منه. وكان من املؤمنني من كان يؤمن، وخيفي إيامنه عن أهله: أبيه وأمه وأخيه 
فرارا من أن يفتتن بمالم أو تعذيب؛ فقد كان أهل كل بيت فيه من دخل يف اإلسالم يأخذ 
هناك  التعذيب، وكان   إىل  اللوم  من  املرء  ينتقل  ثم  الزاجر،  بالتأنيب واللوم  املسلم  ذلك 

إحدى عرشة امرأة مسلمة، ولكن عمر مل يكن يعرفهم كلهم فذكر أنه أكملهم أربعني.
 كانت الكارثة عىل الرشك، وتكامل كيان العهد اجلديد عهد  وعندما أسلم عمر 
بعد أن  املسلمني صفوفا جمتمعني،  بعد استخفائه، ووقوف  باإلسالم واستعالنه  االعتزاز 

كانوا فرادى متفرقني.
هلذا كان سيدنا عبد اهللا بن مسعود  يقول:«ما كنا نقدر عىل أن نصيل عند الكعبة، 
معه  وصلينا  عند الكعبة  صىل  حتى  قريشا  قاتل  أسلم  فلام  اخلطاب،  بن  عمر  أسلم  حتى 

وكان إسالم عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول اهللا  إىل احلبشة. 
إن إسالم عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نرصا، وإن إمارته كانت رمحة ولقد كنا 
ما نصيل عند الكعبة حتى أسلم عمر فلام أسلم قاتل قريشا حتى صىل عند الكعبة، وصلينا 

معه»(1).
ومن مواقف عمر اخلالدة أنه ملا أراد اهلجرة إىل املدينة أبى إال أن تكون عالنية حيث 
تقلد سيفه، وتنّكب قوسه، وانتىض يف يده أسهًام، واخترص عنزته(2)، ومىض قبل الكعبة، 
واملأل من قريش بفنائها، فطاف بالبيت سبعًا متمكنًا، ثم أتى املقام، فصىل متمكنًا، ثم وقف 
عىل احللق واحدة، واحدة، فقال هلم: شاهت الوجوه، ال ُيرغم اهللا إال هذه املعاطس(3)، من 
أراد أن تثكله أمه، ويوتم ولده، أو يرمل زوجه فليلقني وراء هذا الوادي. فام تبعه أحد إال 

قوم من املستضعفني علمهم، وأرشدهم ومىض لوجهه.

سرية ابن هشام، 341/1. البداية والنهاية، 99/3.  (1)
عنزته: عصاه.  (2)

املعاطس: األنوف.  (3)
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 إليها، وكان معه من   إىل املدينة قبل مقدم النبي  وكان قدوم عمر بن اخلطاب 
حلق به من أهله وقومه.

منافحا عن   حمبا نبيه، نارصا لدينه، صادعا باحلق،  بن اخلطاب  وهكذا ظل عمر 
املستضعفني، ال يلني وال يستكني وال خيشى يف اهللا لومة الئم.

   من أكثر الصحابة شجاعة وجرأة، فكثريًا ما كان يسأل رسول اهللا  كان عمر 
عن الترصفات التي مل يدرك حكمها، كام كان  يبدي رأيه واجتهاده بكل صدق ووضوح 
 يف  موافقًا لرأيه  الكريم  القرآن  نزل  الكريم  القرآن  ومن شدة فهمه واستيعابه ملقاصد 
: وافقت اهللا تعاىل يف ثالث، أو وافقت ريب يف ثالث، قلت:  بعض املواقف، قال عمر 
يا رسول  إبراهيم ُمصّىل، فأنزل اهللا تعاىل ذلك، وقلت:  لو اختذت من مقام  يا رسول اهللا 
اهللا، يدخل عليك الربُّ والفاجر، فلو أمرت أمهات املؤمنني باحلجاب، فأنزل اهللا تعاىل آية 
احلجاب، قال: وبلغني معاتبة النبي  بعض أزواجه، فدخلت عليهن، قلت: إن انتهيتن 
أو ليبدلن اهللا رسوله خريًا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه، قالت: يا عمر، أما يف رسول اهللا 

  �    ~   }  |  {     z  y  x ? ما يعظ نساءه، حتى تعظهن أنت؟ فأنزل اهللا: نث 

¡  ¢  ...  ª  مث  [التحريم] (1).
وكان عمر  شديد احلرص عىل صحبة رسول اهللا  ومالزمته، ال يرتك جملس رسول 
اهللا  حتى ينفض، فهو واحد من اجلمع القليل الذي مل يرتك رسول اهللا ، وكان جيلس يف 
  جمالس الرتبية والتعليم النبوي فيستوضح، ويستفهم، ويلقي األسئلة بني يدي رسول اهللا
يف الشئون اخلاصة والعامة، ولذلك روى عن النبي  مخسامئة حديث وتسعة وثالثني حديثًا، 
ويف رواية: مخسامئة وسبعة وثالثني حديثًا، اتفق الشيخان يف صحيحيهام عىل ستة وعرشين 
منها، وانفرد البخاري بأربعة وثالثني ومسلم بواحد وعرشين، والبقية يف كتب األحاديث 
األخرى، وقد وفقه اهللا إىل رواية أحاديث هلا قيمتها األولوية يف مراتب الدين وحقيقة اإليامن 
العلم والذكر والدعاء والعبادات واملعامالت  واإلسالم واإلحسان والقضاء والقدر، ويف 

واحلدود و الزواج والطالق والنسب واألخالق واخلالفة والقضاء وغريها. 
صحيح البخاري، كتاب التفسري، باب سورة البقرة، ح4213.  (1)
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ومن فضائله  ما رواه أبو هريرة  عن النبي  قال: «إنه كان قد كان فيام مىض 
قبلكم من األمم حمدثون وإنه إن كان يف أمتي هذه منهم فإنه عمر بن اخلطاب»(1).

ث.  وقد تضمن منقبة عظيمة وفضيلة كبرية لعمر  وقد اختلف العلامء يف املراد باملحدَّ
فقيل: املراد باملحدث: امللهم. وقيل: من جيري الصواب عىل لسانه من غري قصد، وقيل: 
مكلم أي: تكلمه املالئكة بغري نبوة.. بمعنى أهنا تكلمه يف نفسه وإن مل ير مكلًام يف احلقيقة 

فريجع إىل اإلهلام. وفرسه بعضهم بالتفرس(2).
  أيب بكر الصديق  ومن فضائله أن مجع القرآن الكريم يف عهد خليفة رسول اهللا
كان من اقرتاح عمر ، بناء عىل املصلحة املرسلة وال أدل عىل ذلك من قوله: "إنه واهللا 

خري ومصلحة للمسلمني".
 بعث عمرو بن  : أن رسول اهللا  ومن فضائله ما رواه الشيخان: عن أيب عثامن 
العاص عىل جيش ذات السالسل قال: فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك ؟ قال: (عائشة). 
قلت: من الرجال؟ قال: (أبوها) . قلت: ثم من؟ قال: (عمر) . فعد رجاال فسكت خمافة أن 

جيعلني يف آخرهم(3).
وعن سعد بن أيب وقاص  قال: قال رسول اهللا : «يا ابن اخلطاب والذي نفيس 
بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إال سلك فجا غري فجك»(4). وهذا يدل عىل استقامته 

ومراقبته لنفسه وعدم اتباعه اهلوى وشدة حتكمه يف ميوالته ونوازعه.
ريض اهللا عن عمر، فإن الشياطني تفر منه حيا وميتا.

قال: «إن اهللا جعل احلق عىل لسان    وعن ابن عمر ريض اهللا عنهام: أن رسول اهللا 
عمر وقلبه». وقال ابن عمر: «ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إال نزل فيه 

القرآن عىل نحو ما قال عمر» (5).
صحيح البخاري، كتاب األنبياء، باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، ح3282.  (1)

رشح النووي عىل صحيح مسلم، 166/15. فتح الباري، البن حجر العسقالين، 376/12.  (2)
كتاب  مسلم،  صحيح  ح4100.  السالسل،  ذات  غزوة  باب  املغازي،  كتاب  البخاري،  صحيح   (3)

فضائل الصحابة ، باب من فضائل أيب بكر، ح2384.
صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن اخلطاب ، ح3480.   (4)

األلباين:  قال  ح3682.   ، اخلطاب  بن  عمر  مناقب  يف  باب  املناقب،  كتاب  الرتمذي،  سنن   (5)
صحيح. 
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وتعظم إشادة رسول اهللا  بعمر بن اخلطاب  لتبلغ أقىص مداها يف قوله الذي رواه 
عقبة بن عامر  قال: قال رسول اهللا : «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن اخلطاب»(1).

اهلوادة يف احلق  واللني وعدم  الشدة  بني  متميزة مجعت   شخصية  كان عمر  لقد 
املسلمني  بإمجاع    الصديق  بكر  ثاين شخصية إسالمية بعد أيب  ويعد  بالتزام رشع اهللا، 
نظرا لتفاعله املتميز مع اإلسالم، وملا حتقق عىل يديه من أعامل جليلة يف كافة املستويات 
  اهللا  رسول  لدى  أثريا  كان  ولقد   ، الصحابة  كبار  معظم  عن  إسالمه  تأخر  رغم 
أم املؤمنني حفصة   صهرا وقريبا وتزوج ابنته  اهللا  حيبه حبا خاصا، ولقد اختذه رسول 
الصحابة أصهارا لكي يكون دائم   كثريا من  اهللا  يتخذ رسول  –ريض اهللا عنها-، ومل 

الصلة به.
أما عن مفتاح شخصية الفاروق عمر ، فإن مفتاحها هو إيامنه باهللا تعاىل واالستعداد 
لليوم اآلخر، وكان هذا اإليامن سببًا يف التوازن املدهش واخلّالب يف شخصيته ، ولذلك 
مستحقًا  وأصبح  تواضعه،  عىل  غناه  وال  رمحته،  عىل  وسلطانه  عدالته،  عىل  قوته  تطغ  مل 
لتأييد اهللا وعونه، فقد حقق رشوط كلمة التوحيد، من العلم واليقني، والقبول، واالنقياد، 
فكان  إيامنه،  آثار  فظهرت  اإليامن  حلقيقة  صحيح  فهم  عىل  وكان  واملحبة...  واإلخالص 
شديد اخلشية من اهللا تعاىل، شديد املحاسبة لنفسه، وكان  يقول: أكثروا من ذكر النار، 

فإن حّرها شديد، وقعرها بعيد، ومقامها حديد.
فانطلق  حيلبها  ناقة  له  فكانت   ، عمر  عىل  نزلت  قال:  نجيح  بن  الرمحن  عبد  عن 
أمري  يا  قال:  لك؟  اللبن  هذا  أين  من  وحيك  فقال:  أنكره،  لبنا  فسقاه  يوم  ذات  غالمه 
املؤمنني إن الناقة انفلت عليها ولدها فرشهبا، فحلبت لك ناقة من مال اهللا، فقال وحيك 
تسقيني نارا! واستحل ذلك اللبن من بعض الناس. فقيل: هو لك حالل يا أمري املؤمنني 

وحلمها (2).
سنن الرتمذي، كتاب املناقب، باب يف مناقب عمر بن اخلطاب، ح3686. قال األلباين: حسن.   (1)

تاريخ املدينة املنورة (أخبار املدينة املنورة)، أبو زيد عمر بن شبه النمريي البرصي، 703/2.  (2)
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وهذا من ورع أمري املؤمنني عمر ، حيث خيش من عذاب اهللا جل وعال ملا رشب 
ذلك اللبن مع أنه مل يتعمد ذلك، ومل تطمئن نفسه إال بعد أن استحل ذلك من بعض كبار 

الصحابة  الذي يمثلون املسلمني يف ذلك األمر.
لقد كان الفاروق عمر  شديد الورع، وقد بلغ به الورع فيام حيق له وال حيق، أنه مرض 
يومًا، فوصفوا له العسل دواء، وكان يف بيت املال عسل جاء من بعض البالد املفتوحة، فلم 
يتداو عمر بالعسل كام نصحه األطباء، حتى مجع الناس، وصعد املنرب واستأذن الناس: إن 
له مجيعًا، ومىض بعضهم  إشفاقًا عليه وأذنوا  الناس  فبكى  أذنتم يل، وإال فهو عيل حرام، 

يقول لبعض، هللا درك يا عمر! لقد أتعبت اخللفاء بعدك.
فقد كان يعلم أن األبصار   شديدًا يف حماسبة نفسه وأهله،  لقد كان الفاروق عمر 
مرشئبة نحوه وطاحمة إليه، وأنه ال جدوى إن قسا عىل نفسه ورتع أهله فحوسب عنهم يف 
اآلخرة، ومل ترمحه ألسنة اخلالئق يف الدنيا فكان  إذا هنى الناس عن يشء تقدم إىل أهله 
فقال: "إين هنيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم كام ينظر الطري إىل اللحم 
فإن وقعتم وقعوا، وإن هبتم هابوا، وإين واهللا ال أوتى برجل وقع فيام هنيت الناس عنه إال 

أضعفت له العذاب، ملكانه مني، فمن شاء منكم أن يتقدم، ومن شاء منكم أن يتأخر".


تقلد أمر األمة وخالفة املسلمني بعد أيب بكر  صاحبه ورفيقه وظهريه ووزيره عمر 
هللا  ونصيحة  للدين  نظرا  إياه عليه  واستخالفه  بذلك،  إليه  بكر  أيب  بعهد    اخلطاب  بن 
ولألمة، وذلك ملا استعز بأيب بكر  وجعه وثقل أرسل إىل عثامن وعيل ورجال من أهل 
قائم  من  بد  وال  ترون  ما  حرض  قد  فقال:    واألنصار  املهاجرين  من  والفضل  السابقة 
بأمركم جيمع فئتكم ويمنع ظاملكم من الظلم ويرد عىل الضعيف حقه، فإن شئتم اخرتتم 
ونفيس خريا، قالوا: قد رضينا من  إيل فواهللا ال آلوكم  ألنفسكم، وإن شئتم جعلتم ذلك 

اخرتت لنا. قال: فقد اخرتت عمر وقال لعثامن أكتب:
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«هذا ما عهد أبو بكر يف آخر عهده بالدنيا خارجا منها وعند أول عهده باآلخرة داخال 
فيها، حني يتوب الفاجر ويؤمن الكافر ويصدق الكاذب، عهد أنه يشهد أن ال إله إال اهللا 
وأن وعد اهللا حق وصدق املرسلون وأن حممدا رسول اهللا وخاتم النبيني صىل اهللا عليه وعىل 
وملا انتهى أبو بكر إىل هذا املوضع ضعف ورهقته غشية  أنبيائه ورسله، وقد استخلفت» 
أكتبت  بكر فقال:  أبو  أفاق  بن اخلطاب وأمسك. حتى  فكتب عثامن وقد استخلف عمر 
شيئا؟ قال: نعم كتبت عمر بن اخلطاب. فقال: رمحك اهللا، أما لو كتبت نفسك لكنت هلا 

أهال فأكتب:
فذلك  عدل  فإن  لكم،  ورضيته  عليكم  بعدي  اخلطاب  بن  عمر  استخلفت  «قد 
كسبت  ما  نفس  فلكل  بدل  وإن  باهللا،  إال  توفيقي  وما  أردت  وذلك  ورأيي فيه  ظني به 
منقلب  أي  ظلموا  الذين  وسيعلم  الغيب  أعلم  وال  أردت  واخلري  اكتسبت  ما  وعليها 

ينقلبون».
والتوى عمر  عىل أيب بكر رمحه اهللا يف قبول عهده وقال: ال أطيق القيام بأمر الناس. 
فقال أبو بكر البنه عبد الرمحن: ارفعني وناولني السيف، فقال عمر: أو تعفيني؟ قال: ال. 

فعند ذلك قبل(1). 
إذا  املسلمني  عىل  وخيش  السقيفة  اجتامع  يف  حدث  ما  تذكر    بكر  أبا  الصديق  إن 
اهللا  وفاة رسول  عقب  متت  مما  أخطر  بصورة  اجلامعة  عقد  يفرط  أن  من  ويل  دون  تركهم 
؛ ألن االختالف حينئذ كان حمصوًرا بني املهاجرين واألنصار، ولكن املسلمني يف عهده 

انترشوا جياهدون يف العراق والشام، ويواجهون فارس والروم.
فإذا استخلف ومجع كلمة املسلمني عىل من استخلفه فقد اتقى ما خيشى.

أمريا  والعقد، عمرا  احلل  بأهل  اإلسالمي  الفقه  يسمى يف  ما  أو  الشورى  أهل  وبايع 
وابتدأت   ، الصديق  بكر  أبو    اهللا  خليفة رسول  فيه  تويف  الذي  اليوم  يف  للمؤمنني، 

خالفته  يوم االثنني الثاين والعرشين من مجادى اآلخرة سنة ثالث عرشة للهجرة.

االكتفاء، للكالعي، 162/3.   (1)
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أما إطالق لقب أمري املؤمنني عليه فهذه قصته: ملا مات أبو بكر الصديق  وكان 
خليفة  خليفة  له:  قيل  بكر  أيب  بعد  جاء  من  املسلمون:  فقال    اهللا  رسول  خليفة  يدعى 
بعده  به من  ُيْدعى  به اخلليفة،  هذا، ولكن أمجعوا عىل اسم تدعون  فيطول    رسول اهللا 
من اخللفاء، فقال بعض أصحاب رسول اهللا : نحن املؤمنون وعمر أمرينا، فدعي عمر 
أمري املؤمنني فهو أول من سمي بذلك. ويف رواية: قال الفاروق عمر: «أنتم املؤمنون وأنا 

أمريكم فسمي أمري املؤمنني» (1).

وملا متت البيعة له، صعد املنرب، ونزل درجة عن الدرجة التي كان يقف عليها الصديق 
خطب  ثم  بكر»،  أيب  أهًال ملجلس  نفيس  أرى  لرياين  اهللا  «ما كان  وقال:  بكر وخطب  أبو 

فقال:
نِي. «اللهم إين ضعيف فقويني، اللهم إين غليظ فليني، اللهم إين بخيل فسخِّ

اقرؤوا القرآن تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، 
نوا للعرض األكرب يوم تعرضون عىل اهللا ال ختفى منكم خافية، إنه مل يبلغ حق ذي حق  وتزيَّ
اليتيم؛ إن استغنيت  بمنزلة ويل  اهللا  أنزلت نفيس من مال  أن يطاع يف معصية اهللا أال وإين 

عففت، وإن افتقرت أكلت باملعروف» (2).
وروي إن أول خطبة كانت قوله: «إن اهللا ابتالكم يب وابتالين بكم بعد صاحبّي، فواهللا 
ال حيرضين يشء من أمركم فيليه أحد دوين، وال يتغيب عني فآلو فيه عن أهل اجلزء -يعني 
الكفاية- واألمانة، واهللا لئن أحسنوا ألحسنن إليهم، ولئن أساءوا ألنكلّن هبم، فقال من 

شهد خطبته ورواها عنه: فواهللا ما زاد عىل ذلك حتى فارق الدنيا» (3).
ومن خالل هذه اخلطبة شخصية الفاروق  السياسية ومنهاجه يف احلكم:

تاريخ الطربي، 277/2. تاريخ املدينة، 677/2-678. الطبقات الكربى البن سعد، 281/3.  (1)
كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال، عالء الدين عيل املتقي اهلندي، 167-166/16.  (2)

الطبقات الكربى، البن سعد، 275/3.  (3)



1- أنه ينظر إىل اخلالفة عىل أهنا ابتالء ابتيل به سيحاسب عىل أداء حقه؛ فاحلكم عند 
الراشدين تكليف وواجب وابتالء، وليس جاهًا ورشفًا واستعالء وتكربا عىل خلق اهللا.

وكان الباعث عىل قبول مسئولية اخلالفة ظنه أن يكون يف مستواها قادرا عليها أكثر من 
غريه حرصا منه عىل أداء األمانة عىل أحسن ما يرام، مشريا إىل وعيه بحقيقتها وأهنا أعظم 

حق وأضخم واجب.
2- إقراره بالضعف وعدم القدرة عىل حتمل املسئولية شعورا منه بحجم أمانة احلكم 
به  اعرتف  الذي  الضعف  رغم هذا  به  املتعلقة  واإلدارية  السياسية  الشئون  وإدارة  الثقيلة 
قوة قل نظريها يف احلكم والسياسة عىل مر  أبدى  –تواضعا منه- فقد  يف مستهل خالفته 
العصور بإدارة كافة الشئون بحنكة وحكمة فائقة وعبقرية نادرة حتى أصبح حكمه حديث 

الركبان ومرضب األمثال يف العدل والزهد واالستقامة والصالح.
عليها  كان  التي  األخالق  عىل  بالثبات  األمة،  جتاه  والتغري  التبدل  بعدم  التزامه   -3
يف  وتتسبب  األحوال  تفسد  الدنيا  أن  منه  إدراكا  به،  الناس  عند  عرف  الذي  والسلوك 
االنحراف عن اجلادة يف معظم األحيان إال من كان قوي الشكيمة فوالذي العزيمة حماسبا 

لنفسه قامعا لشهواته مؤمنا بلقاء ربه.
4- التزامه بإعطاء احلرية واحلق لألمة بأن يكون عرضة للنقد واملحاسبة من قبلها يف 

كافة الشئون املسئول عنها.
5- تركيزه يف النصح للمسلمني عىل حتري التقوى يف الرس والعالنية، وهي من أعظم 
الصفات والقيم التي تكفل الصالح واالستقامة يف األمور وهي صفة تتحقق بخشية اهللا 

. والتزام احلق الذي أنزله عىل خاتم أنبيائه وتاج أصفيائه سيدنا حممد
6- حثه الرعية عىل تعاطي احلق فيام بينهم ولو عىل أنفسهم ال تأخذهم يف اهللا لومة 
وإقراره  والعدالة،  العدل  يف حتقيق  العام ومسامهة  الصالح  عىل  احلفاظ  عىل  الئم حرصا 
أو تساهل حرصا منه عىل صالح األمة، واستقامة  أو مداهنة  بااللتزام بذلك دون هوادة 

أمرها. 



7- وهذا االستخالف يتطلب منه أن يبارش محل أعباء الدولة فيام حرضه من أمرها، 
وأن يويل عىل الرعية التي غابت عنه أفضل األمراء والعامل وأكفأهم، وأن يراقبهم يف كل 

صغرية وكبرية، فمن أحسن منهم زاده إحسانًا، ومن أساء عاقبه ونّكل به.
هلم  وسينصب  ورمحة،  لينًا  هلم  سيخلصها  الناس  هاهبا  التي    عمر  شدة  إن   -8
يظلم  أحدًا  أدع  "ولست  واهلوان  التنكيل  إال  جيد  فلن  وتعدى  ظلم  فمن  العدل،  ميزان 
أحدا ويتعدى عليه حتى أضع خده عىل األرض..." أما من آثر القصد والدين والعفاف 
  فسيجد من الرمحة ما ال مزيد عليه؛ "أضع خدي ألهل العفاف"، وسيّتضح عدل عمر
يف رعيته من خالل املواقف واهتاممه بمؤسسة القضاء وتطويرها بحيث سيطر العدل عىل 

كل واليات الدولة.
بالدفاع عن األمة ودينها وأن يسد الثغور ويدفع اخلطر، غري أن  9- وتكفل اخلليفة 
ذلك لن يتم بظلم املقاتلني، فلن حيبسهم يف الثغور إىل حد ال يطيقونه، وإن غابوا يف اجليوش 
فسريعى اخلليفة  وجهازه اإلداري أبناءهم وأرسهم، ولقد قام الفاروق بتطوير املؤسسة 

العسكرية وأصبحت قوة ضاربة ال مثيل هلا عىل مستوى العامل يف عرصه.
- وتعهد اخلليفة  بأداء احلقوق املالية للرعية كاملة ... من خراج ويفء، ال حيتجن 
والغزو  اجلهاد  باستمرار  وأرزاقهم  عطاياهم  بل سيزيد  حمله،  يضعه يف غري  وال  شيئًا  منه 
وضبط  املالية،  املؤسسة  بتطوير  قام  وقد  للدولة،  املايل  األداء  العمل وضبط  عىل  واحلض 

مصادر بيت املال وأوجه اإلنفاق يف الدولة.
10- ويف مقابل ذلك يطالب الرعية بأداء واجبها من النصح خلليفتها والسمع والطاعة 

له واألمر باملعروف والنهي عن املنكر مما يشيع الرقابة اإلسالمية يف املجتمع.
11- ونبه إىل أنه ال يعني عىل ذلك إال بتقوى اهللا وحماسبة النفس واستشعار املسؤولية 

يف اآلخرة(1).

الدولة اإلسالمية يف عرص اخللفاء الراشدين محدي شاهني، ص121.  (1)



غري  أبرم من  أمر  خري يف  قوله: «ال  يف  وذلك  احلكم:  يف  الشورى  بمبدأ  أخذه   -12
شورى»، وقوله: «الرأي الفرد كاخليط السحيل والرأيان كاخليطني املربمني، والثالثة مرار 

ال يكاد ينتقض»، وقوله: «شاور يف أمرك من خياف اهللا عز وجل» (1).

1- رد سبايا العرب: كان أول قرار اختذه الفاروق عمر  يف دولته رد سبايا أهل الردة 
إىل عشائرهم حيث قال: «كرهت أن يكون السبي سنة يف العرب»، وهذه اخلطوة اجلريئة 
أسهمت يف شعور العرب مجيعًا أهنم أمام رشيعة اهللا سواء، وأنه ال فضل لقبيلة عىل قبيلة إال 
بحسن بالئها وما تقدمه من خدمات لإلسالم واملسلمني، وتلت تلك اخلطوة خطوة أخرى 
هي السامح ملن ظهرت توبتهم من أهل الردة باالشرتاك يف احلروب ضد أعداء اإلسالم، 

وقد أثبتوا شجاعة يف احلرب وصربًا عند اللقاء، ووفاًء للدولة ال يعدله وفاء(2).
2- العدل واملساواة: إن من أهداف احلكم اإلسالمي احلرص عىل إقامة قواعد النظام 
واملساواة،  العدل  القواعد  هذه  أهم  ومن  املسلم  املجتمع  إقامة  يف  تسهم  التي  اإلسالمي 
املبادئ، فعدالته ومساواته تظهر يف نص خطابه  أقر هذه   لألمة  الفاروق  ففي خطاب 
الذي ألقاه عىل األمة يوم توليه منصب اخلالفة؛ وال شك أن العدل يف فكر الفاروق  هو 
عدل اإلسالم الذي هو الدعامة الرئيسة يف إقامة املجتمع اإلسالمي واحلكم اإلسالمي فال 

وجود لإلسالم يف جمتمع يسوده الظلم وال يعرف العدل.
التي  التطوعية  األمور  من  ليست  أفرادًا ومجاعات ودوًال  الناس  بني  العدل  إقامة  إن 
ترتك ملزاج احلاكم أو األمري وهواه، بل إن إقامة العدل بني الناس يف الدين اإلسالمي تعد 

من أقدس الواجبات وأمهها، وقد اجتمعت األمة عىل وجوب العدل(3).
وإن الفاروق  فقد فتح األبواب عىل مرصاعيها يف خطبته األوىل لرعيته لتصل إىل 
الظلم  من  فمنعها  أحواهلا،  بنفسه  وتفقد  بل  منها،  حرمت  هي  إن  عنها  وتدافع  حقوقها 

اخللفاء الراشدون، عبد الوهاب النجار، ص246. رساج امللوك، أبو بكر الطرطويش، ص132.  (1)
جولة تارخيية يف عرص اخللفاء الراشدين، حممد السيد الوكيل، ص89.  (2)

فقه التمكني يف القرآن الكريم، عيل الصاليب، ص455.  (3)
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املتوقع عليها، وأقام العدل بني الوالة والعامل والرعية، يف أهبى صورة عرفها التاريخ فقد 
كان يعدل بني املتخاصمني وحيكم باحلق وال هيمه أن يكون املحكوم عليهم من األقرباء أو 

األعداء، أو األغنياء أو الفقراء، أو الوالة أو الرعية.
لقد كان الفاروق  قدوة يف عدله أرس القلوب وهبر العقول، فالعدل يف نظره دعوة 
عملية لإلسالم، به تفتح قلوب الناس لإليامن، وقد سار عىل منهاج رسول اهللا ، فكانت 
سياسته تقوم عىل العدل الشامل بني الناس، وقد نجح يف ذلك عىل صعيد الواقع والتطبيق 
نجاحًا منقطع النظري ال تكاد تصدقه العقول حتى اقرتن اسمه بالعدل وبات من الصعب 

جدًا عىل كل من عرف شيئًا يسريًا من سريته أن يفصل ما بني االثنني.
لقد قامت دولة اخللفاء الراشدين عىل مبدأ العدل وما أمجل ما قاله اإلمام أبو العباس 
كريمة،  العدل  وعاقبة  وخيمة،  الظلم  عاقبة  "إن  الفتاوى:  يف  اهللا-  -رمحه  تيمية  بن  أمحد 
وإن كانت  الظاملة  الدولة  ينرص  وال  كافرة  كانت  وإن  العادلة  الدولة  تعاىل ينرص  اهللا  وإن 

مؤمنة"اهـ.
وأما مبدأ املساواة الذي اعتمده الفاروق يف دولته، فيعد أحد املبادئ العامة التي أقرها 

  N   M   L   K  J  I  H     G  F  E اإلسالم قال احلق جل وعال: نث
Z  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO  ]  مث  [احلجرات].

إن الناس مجيعًا يف نظر اإلسالم سواسية، احلاكم واملحكوم، الرجال والنساء، العرب 
الفروق بني الناس بسبب اجلنس واللون  ألغى اإلسالم  والعجم، األبيض واألسود، لقد 
أو النسب أو الطبقة، واحلكام واملحكومون كلهم يف نظر الرشع سواء(1). وجاءت ممارسة 
الفاروق عمر  هلذا املبدأ خري شاهد وهذه بعض املواقف التي جسدت مبدأ املساواة يف 

دولته:
يصوم  كان  فقد  املسلمني،  يتيرس جلميع  ال  ما  الطعام  من    عمر  الفاروق  يأكل  مل 
من  يومًا  نحروا  أن  إىل  بالزيت،  ُثرد  قد  بخبز  أتى  أمسى  إذا  الرمادة  زمن  فكان  الدهر، 

فقه التمكني يف القرآن الكريم، عيل الصاليب، ص501.  (1)
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قديد من سنام ومن كبد،  فإذا  به،  فأيت  الناس وغرفوا له طيبها  فأطعمها  األيام جزورًا، 
فقال: بخ بخ،  فقال: أنى هذا؟ فقالوا: يا أمري املؤمنني، من اجلزور التي نحرناها اليوم. 
ارفع هذه اجلفنة، هات غري  الناس كرادسها،  أكلت طيبها، وأطعمت  أنا إن  الوايل  بئس 
عمر  يكن  ومل  اخلبز(1).  ذلك  ويثرد  بيده  يكرس  فجعل  وزيت،  بخبز  فأيت  الطعام،  هذا 
يف  حتى  األقاليم،  يف  لعامله  يعلمه  أن  غري  من  وحدها،  املدينة  يف  املساواة  مبدأ  ليطبق 

مسائل الطعام والرشاب.
انترشت الفتوحات اإلسالمية، وتوالت انتصارات املسلمني عىل الروم، أخذت القبائل 
الشام تعلن إسالمها، وبدا لألمري الغساين أن يدخل اإلسالم هو أيضًا، فأسلم  العربية يف 
القدوم إىل املدينة، ففرح عمر بإسالمه  الفاروق يستأذنه يف  وكتب إىل  وأسلم ذووه معه. 
وقدومه، فجاء إىل املدينة وأقام هبا زمنا والفاروق يرعاه ويرحب به، ثم بدا له أن خيرج إىل 
احلج، ويف أثناء طوافه بالبيت احلرام وطئ إزاره رجل من بني فزارة فحله، وغضب األمري 
وأرسع  أنفه،  هشمت  قاسية  لطمة  فلطم  باإلسالم-  عهد  حديث  -وهو  لذلك  الغساين 
ثم  إليه،  يدعوه  إىل جبلة  الفاروق  وأرسل  إليه ما حل به  املؤمنني يشكو  الفزاري إىل أمري 

سأله فأقر بام حدث فقال له عمر: ماذا دعاك يا جبلة ألن تظلم أخاك هذا فتهشم أنفه؟
فأجاب بأنه قد ترفق كثريًا هبذا البدوي (وأنه لوال حرمة البيت احلرام ألخذت الذي 

فيه عيناه).
فقال له عمر : لقد أقررت، فأما أن تريض الرجل وإما أن أقتص له منك.

وقال: وكيف ذلك وهو سوقة  الذي جيري  األهيم لكل هذا  بن  وزادت دهشة جبلة 
وأنا ملك؟

فقال عمر: إن اإلسالم قد سوى بينكام.
يف  مني  أعز  اإلسالم  يف  أكون  أن  املؤمنني  أمري  يا  ظننت  لقد  الغساين:  األمري  فقال 

اجلاهلية.
انظر: الطبقات الكربى البن سعد، 312/3.  (1)
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فقال الفاروق: دع عنك هذا فإنك إن مل ترِض الرجل اقتصصت له منك.
فقال جبلة: إذا أتنرص.

فقال عمر: إن تنرصت رضبت عنقك، ألنك أسلمت فإن ارتددت قتلتك.
جتدي،  لن    الفاروق  مع  املراوغة  وأن  منه،  فائدة  ال  اجلدال  أن  جبلة  أدرك  وهنا 
باالنرصاف، وفكر جبلة بن  فأذن له عمر  يف األمر،  يمهله ليفكر  الفاروق أن  من  فطلب 
األهيم ووصل إىل قرار، وكان غري موفق يف قراره، فقد آثر أن يغادر مكة هو وقومه يف جنح 
أشد  القرار  هذا  عىل  ذلك  بعد  وندم  متنرصًا،  إليها  فوصل  القسطنطينية،  إىل  وفر  الظالم 

الندم، وصاغ ذلك يف شعر مجيل ما زال التاريخ يردده ويرويه(1).
 ويف هذه القصة نرى حرص أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  عىل مبدأ املساواة أمام 
الرشع، فاإلسالم قد سوى بني احلاكم واملحكوم والعامة واخلاصة، وال بد هلذه املساواة أن 

تكون واقعًا حيًا وليس جمرد حرب عىل ورق، أو كلامت تلوكها األلسن.
لقد طبق عمر  مبدأ املساواة الذي جاءت به رشيعة اإلسالم وجعله واقعًا حيًا يعيش 
ويتحرك بني الناس، فلم يرتاجع أمام عاطفة األبوة، ومل ينثِن أمام ألقاب النبالة، وال تضيع 
أمام اختالف الدين أو جماملة الرجال الفاحتني، لقد كان ذلك املبدأ العظيم واقعًا حيًا، شعر 

به كل حاكم وحمكوم، ووجده كل مقهور وكل مظلوم(2).
 لقد كان لتطبيق مبدأ املساواة أثره يف املجتمع الراشدي فقد أثر الشعور هبا عىل نفوس 
ذلك اجليل فنبذوا العصبية التقليدية أم الفتن، وأزالت الفروق احلسبية اجلاهلية، ومل يطمع 
رشيف يف وضيع، ومل ييأس ضعيف من أخذ حقه، فالكل سواء يف احلقوق والواجبات، 
لقد كان مبدأ املساواة يف املجتمع الراشدي نورًا جديدًا أضاء به اإلسالم جنبات املجتمع 

اإلسالمي وكان هلذا املبدأ األثر القوي يف إنشائه.

انظر: البداية والنهاية البن كثري، 70/8.  (1)
فن احلكم يف اإلسالم، مصطفى أبو زيد، ص476 وما بعدها.  (2)
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إن احلرية من املبادئ األساسية التي قام عليها احلكم يف عهد اخلالفة الراشدة، ويقىض 
هذا املبدأ بتأمني احلريات العامة للناس كافة وكفالتها ضمن حدود الرشيعة اإلسالمية وبام 
ال يتناقض معها، فقد كانت دعوة اإلسالم حلرية الناس مجيعا، دعوة واسعة وعريضة قلام 
هي دعوته  املجال  أطلقها يف هذا  دعوة  أول  التاريخ، وكانت  مثلها دعوة يف  تشتمل عىل 
سائر  دون  وحده  بالعبادة  له  والتوجه  اهللا  لتوحيد  القرآنية  اآليات  من  العديد  يف  الناس 
الكائنات واملخلوقات، ويف دعوة التوحيد هذه كل معاين احلرية واالستقالل لبني اإلنسان، 
أضف إىل ذلك أّن اإلسالم عرف احلرية بكل معانيها ومدلوالهتا ومفاهيمها، فتارة تكون 
فعًال إجيابيًا كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتارة فعًال سلبيًا كاالمتناع عن إكراه أحد 
والشورى  والعدل  الرمحة،  بمعنى  معناها  خيتلط  كثرية  أحيان  ويف  الدين،  يف  الدخول  يف 
واملساواة ألن كل مبدأ من هذه املبادئ التي نادى هبا اإلسالم ال يستقيم أمره وال يمكن 
حتقيقه إال بوجود احلرية، وقد أسهم مبدأ احلرية مسامهة فعالة إبان حكم اخللفاء الراشدين 
ألن  دولتهم  رقعة  واتساع  املسلمني  فتوحات  وبتسهيل  اإلسالمي،  الدين  بانتشار  خاصة 
األخرى  السياسية  النظم  وألن  نطاق،  أوسع  عىل  حرياته  وكفل  اإلنسان  كرم  اإلسالم 
السائدة آنذاك يف دولة الروم والفرس كانت أنظمة استبدادية وتسلطية وفئوية قاسى بسببها 
الكبت  درجات  أشد  الدينية-  واألقليات  السياسيون  املناوئون  خاصة  -وبصورة  الرعايا 

واالضطهاد والظلم.
ولقد سلك أمري املؤمنني عمر  منهاج رسول اهللا  وخليفته الصديق  من بعده 

إقرار مبدأ احلرية عىل شكل اآليت:


حيث: أقّر عمر  أهل الكتاب عىل دينهم؛ وأخذ منهم اجلزية وعقد معهم املعاهدات، 
وخططت معابدهم ومل هتدم وتركت عىل حاهلا.

فحركة الفتوحات يف عهد الفاروق  التي قام هبا الصحابة تشهد عىل احرتام اإلسالم 
للملل األخرى، وحرص القيادة العليا عىل عدم إكراه أحد يف الدخول يف اإلسالم، حتى 
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هلا:  فقال  عنده  حاجة  هلا  كانت  عجوز  نرصانية  امرأة  يوم  ذات  جاءته  نفسه  الفاروق  إن 
أقرب،  إيلَّ  واملوت  عجوز كبرية،  أنا  فقالت:  باحلق،  حممدًا  بعث  اهللا  إن  تسلمي؛  أسلمي 
حاجتها  استغالل  عىل  ينطوي  ما  هذا  مسلكه  يف  يكون  أن  خيش  ولكنه  حاجتها،  فقىض 

ملحاولة إكراهها عىل اإلسالم، فاستغفر اهللا مما فعل وقال: اللهم إين أرشدت ومل أكره.
لعمر،  نرصانيًا  عبدًا  كنت  فقال:  حّدث  (أشق)  اسمه  نرصاين  عبد    لعمر  وكان   
فقال: أسلم حتى نستعني بك عىل بعض أمور املسلمني، ألنه ال ينبغي لنا أن نستعني عىل 
الوفاة أعتقني  فلام حرضته  أمورهم بمن ليس منهم، فأبيت فقال: ﴿ال إكراه يف الدين﴾. 

وقال: اذهب حيث شئت.
وقد كان أهل الكتاب يامرسون شعائر دينهم وطقوس عبادهتم يف معابدهم وبيوهتم، 

ومل يمنعهم أحد من ذلك ألن الرشيعة اإلسالمية حفظت هلم حق احلرية يف االعتقاد.
وقد ثبت عن أمري املؤمنني عمر  أنه كان شديد التسامح مع أهل الذمة، حيث كان 

يعفيهم من اجلزية عندما يعجزون عن تسديدها.


احلاالت  بعض  يف  قيدها  ولكنه  حرصًا شديدًا  احلرية  هذه  عىل    الفاروق  حرص 
تقييد  فيها  جرى  التي  االستثنائية  احلاالت  أما  لذلك،  رضورة  استدعت  التي  االستثنائية 

حرية التنقل أو حرية املأوى فهي قليلة جدًا، ويكفينا أن نشري إىل احلالتني نظرًا ألمهيتها:
احلالة األوىل:  أمسك عمر كبار الصحابة يف املدينة ومنعهم من الذهاب إىل األقطار 
املفتوحة إال بإذن منه أو ملهمة رسمية ؛كتعيني بعضهم والة أو قادة للجيوش، وذلك حتى 

يتمكن من أخذ مشورهتم والرجوع إليهم يف مسائل احلكم ومشكالت الناس.
وأما احلالة الثانية فقد حصلت عندما أمر عمر بإجالء نصارى نجران وهيود خيرب من 
قلب البالد العربية إىل العراق والشام وسبب ذلك أن هيود خيرب ونصارى نجران مل يلتزموا 
بالعهود والرشوط التي أبرموها مع رسول اهللا  وجددوها مع خليفته الصديق ، فقد 



�80

كانت مقرات هيود خيرب ونصارى نجران أوكارًا للدسائس واملكر واملؤامرات فكان ال بد 
من إزالة تلك القالع الشيطانية، وإضعاف قواهتم، أما بقية النصارى واليهود، كأفراد فقد 

عاشوا يف املجتمع املدين يتمتعون بكافة حقوقهم.


وأما حرية امللكية فقد كانت مكفولة ومصانة يف اخلالفة الراشدة ضمن أبعد احلدود 
التي تقرها الرشيعة اإلسالمية يف هذا املجال فحني اضطر عمر  إلجالء نصارى نجران 
وهيود خيرب من قلب شبه اجلزيرة العربية -ملا نقضوا العهود واملواثيق- إىل العراق والشام، 
أمر بإعطائهم أرضًا كأرضهم يف األماكن التي انتقلوا إليها احرتامًا منه وإقرارًا حلق امللكية 

الفردية الذي يكفله اإلسالم ألهل الذمة مثلام يكفله للمسلمني.
املسجد  توسيع  وعندما اضطر  إىل نزع ملكية بعض الدور من أجل العمل عىل 
احلرام يف مكة، ومل يكن دفعه للتعويض العادل إال اعرتافًا منه وإقرارًا بحق امللكية الفردية 
التي ال جيوز مصادرهتا حتى يف حالة الرضورة إال بعد إنصاف أصحاهبا، وحرية امللكية 
املصلحة  وبمراعاة  الرشعية  باحلدود  مقيدة  هي  وإنام  مطلقة  الراشدين  عهد  يف  تكن  مل 

العامة.


كفل اإلسالم للفرد حرية الرأي كفالة تامة، وقد كانت هذه احلرية مؤمنة ومصانة يف 
عهد اخللفاء الراشدين ، فكان عمر  يرتك الناس يبدون آراءهم السديدة وال يقيدهم 
وال يمنعهم من اإلفصاح عام تكنه صدورهم، ويرتك هلم فرصة االجتهاد يف املسائل التي ال 

نص فيها. ومل حيملهم عىل رأي معني.
 مفتوحًا عىل  الراشدين  الفاروق واخللفاء  للحاكم يف عهد  النصح  أو  النقد  وكان 
اعوجاجًا  ّيف  منكم  رأى  من  الناس  "أهيا  فقال:  خيطب    الفاروق  قام  فقد  مرصاعيه، 
عمر:  فقال  بسيوفنا،  لقومناه  اعوجاجًا  فيك  رأينا  لو  واهللا  وقال:  له رجل  فقام  فليقومه، 
خطبة  يف  جاء  وقد  بسيفه"،  عمر  اعوجاج  يقوم  من  األمة  هذه  يف  جعل  الذي  هللا  احلمد 
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عمر ملا توىل اخلالفة: "أعينوين عىل نفيس باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وإحضاري 
عىل  واجبًا  (النصيحة)  البناءة  السياسية   ممارسة احلرية  الفاروق  واعترب  النصيحة" (1)، 
لنا عليكم حقًا: النصيحة بالغيب  الرعية ومن حق احلاكم أن يطالب هبا: «أهيا الرعية إن 
واملعاونة عىل اخلري»(2)، وكان يرى أن من حق أي فرد يف األمة أن يراقبه ويقوم اعوجاجه 
اعوجاجًا  ّيف  من رأى منكم  الناس  أهيا  فقال:  الطريق،  عن  هو حاد  إن  السيف  ولو بحد 

فليقومه، وكان يقول: «أحب الناس إّيل من رفع إّيل عيويب» (3).
إن احلرية يف اإلسالم إشعاع داخيل مأل جنبات النفس اإلنسانية بارتباطها باهللا تعاىل، 
لفعل  تواقة  النفس  فأصبحت  والرفعة،  السمو  درجة  إىل  االرتباط  هبذا  اإلنسان  فارتفع 
املجتمع  يف  فاحلرية  والساموات،  األرض  رب  ابتغاء  اخلريات  يف  واملسارعة  الصاحلات 
اإلسالمي دعامة من دعائمه حتققت يف اخلالفة الراشدة يف أهبى صورها وانعكست أنوارها 

عىل صفحات التاريخ.



ملا علم الفاروق عمر  أن حذيفة بن اليامن  تزوج هيودية كتب إليه: خل سبيلها، 
فكتب إليه حذيفة: أتزعم أهنا حرام فأخيل سبيلها؟ فقال ال أزعم أهنا حرام، ولكني أخاف 

أن تعاطوا املومسات منهن(4).
هو رأي سبق إليه عمر بن اخلطاب : إذ هو أول من منع الزواج بالكتابيات مستندًا 

يف ذلك إىل حجتني:
أ - ألنه يؤدي إىل كساد الفتيات املسلامت وتعنيسهن.

كنز العامل، 683/5.  (1)
تاريخ الطربي، 290/3.  (2)

الطبقات الكربى البن سعد، 293/3.  (3)
تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إسامعيل بن كثري، 583/1.  (4)
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ب - ألن الكتابية تفسد أخالق األوالد املسلمني ودينهم ومها حجتان كافيتان يف هذا 
املنع، إال أنه إذا نظرنا إىل عرصنا فإننا سنجد مفاسد أخرى كثرية استجدت جتعل هذا املنع 

أشد، ومن هذه املفاسد منها:
- قد تكون للزوجة من أهل الكتاب مهمة التجسس عىل املسلمني.

- دخول عادات الكفار إىل بالد املسلمني.
يد  يف  التشكيل  سهلة  عجينة  جيعلهم  مما  بالكتابيات  املتزوجني  املسلمني  جهل   -

الكتابيات.
وهي مفاسد كافية لالستدالل عىل حرمة الزواج بالكتابية يف عرصنا.

الكربى  املصالح  مع  تنسجم  بالكتابيات  الزواج  عىل  عمر  وضعها  التي  القيود  إن 
للدولة واألهداف العظمى للمجتمعات اإلسالمية، فقد عرفت األمم الواعية ما يف زواج 
أو  عفوًا  الوطن  تعيب  أخطار  من  الزواج  هذا  جيلبه  وما  املضار،  من  باألجنبيات  أبنائها 
املجاالت العامة، وهو احتياط  للذين يمثلوهنا يف  قصدًا، فوضعت لذلك قيودًا وبالذات 
له مربراته الوجيهة، فالزوجة تعرف الكثري من أرسار زوجها إن مل تكن تعرفها كلها، عىل 
قدر ما بينهم من مودة وانسجام، ولقد كان هلذه الناحية من اهتامم عمر  مقام األستاذية 
الزواج من الكتابيات فيه  إن  الزمان،  احلازمة احلاسبة لكل من جاء بعده كحاكم عىل مر 
دينهن،  يبقني عىل  وأكثرهن  يشء،  كل  علينا وخيالفننا يف  فإهنن دخيالت  مفاسد عظيمة، 
فال يتذوقن حالوة اإلسالم وما فيه من وفاء وتقدير للزوج، قدر عمر كل ذلك بفهمه 
يرضهم،  وما  املسلمني  ينفع  ملا  معرفته  وبحسن  البرش،  لطبائع  تقديره،  وبصائب  لدينه، 

فأصدر فيه أوامره وعىل الفور ويف حسم(1).


إىل  بذلك  وكتب  الرتاويح،  صالة  عىل  الناس  مجع  من  أول    عمر  الفاروق  يعترب 
قال:  القاري  عبٍد  بن  الرمحن  عبد  عن  البخاري  اإلمام  رواه  ما  ذلك  وسبب  البلدان؛ 

شهيد املحراب، عمر التلمساين، ص214.  (1)



�83

"خرجت مع عمر بن اخلطاب  ليلة يف رمضان إىل املسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، 

لو مجعت  أرى  إين  فقال عمر:  الرهط  فيصيل بصالته  الرجل  الرجل لنفسه ويصيل  يصيل 
هؤالء عىل قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم عىل أيب بن كعب، ثم خرجت معه 
ليلة أخرى والناس يصلون بصالة قارئهم قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها 

أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله". 


األحكام،  يعرف  ال  وهو  السوق  يف  يقعد  من  بالدرة  يرضب    عمر  الفاروق  كان 
باألسواق ويرضب بعض  يطوف  وكان  الربا"،  يف سوقنا من ال يعرف  "ال يقعد  ويقول: 

التجار بدرته ويقول:"ال يبيع يف سوقنا إال من تفقه، وإال أكل الربا شاء أو كره".


روى اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهللا- يف صفة الصفوة عن ابن عمر –ريض اهللا عنهام- 
قال: "قدمت رفقة من التجار فنزلوا املصىل، فقال عمر لعبد الرمحن: هل لك أن حترسهم 
الليلة من الرسق؟ فباتا حيرساهنم ويصليان ما كتب اهللا هلام، فسمع عمر بكاء صبي فتوجه 
نحوه فقال ألمه: اتقي اهللا وأحسني إىل صبيك، ثم عاد إىل مكانه فسمع بكاءه فعاد إىل أمه 
فقال هلا مثل ذلك؟ ثم عاد إىل مكانه فلام كان من آخر الليل سمع بكاءه فأتى أمه فقال هلا: 
وحيك ما يل أرى ابنك ال يقر منذ ليلة؟ قالت: يا عبد اهللا قد أبرمتني منذ الليلة إين أريغه عن 
الفطام فيأبى، قال: ومل؟ قالت: ألن عمر ال يفرض إال للفطم، قال: وكم له؟ قالت: كذا 
وكذا شهرًا، قال: وحيك ال تعجليه فصىل الفجر وما يستبني الناس قراءته من غلبة البكاء 
فلام سلم قال: يا بؤسا لعمر، كم قتل من أوالد املسلمني، ثم أمر مناديًا فنادى أن ال تعجلوا 
صبيانكم عىل الفطام فإنا نفرض لكل مولود يف اإلسالم وكتب بذلك إىل اآلفاق أن يفرض 

لكل مولود يف اإلسالم".
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  ; يقول اهللا تبارك وتعاىل: نث ...  4  5  6  7  8  9  :   
املسلم  من  اعرتاف  املال  وإيتاء  [البقرة]  مث     X   ...   @   ?   >   =   <
الذي يف يده هو رزق اهللا له ألنه خلقه هو، ومن هذا االعرتاف بنعمة  -ابتداء- بأن املال 
الرزق انبثق الرب بعباد اهللا، وعىل هذا األساس اإليامين نظر الفاروق عمر  إىل مال الدولة 
بلدانًا واسعة، وخضعت حلكمها  الدولة  عرصه، حيث فتحت  التي توسعت مواردها يف 
الدولة  حكم  يف  دخل  من  فمنهم  الشعوب،  هذه  مع  الدولة  عالقة  فنظم  كثرية،  شعوبا 
صلحًا، ومنهم من دخل يف حكمها كرهًا، وتبعًا للفتح آلت إليها أرض غلبت عليها عنوة، 
وأراٍض صالح أصحاهبا، وأرٌض جال عنها مالكوها أو كانت ملكًا حلكام البالد السابقني 
 طريقة  (اليهود والنصارى) نظم الفاروق  ورجاهلم، ومن شعوب هذه البالد كتابيون 

التعامل معهم وفق رشع اهللا املحكم.
 بتطوير النظام املايل يف دولته سواء يف املوارد أم اإلنفاقات أم ترتيب حقوق  وقام 
يف  الدولة تزداد يف خالفته، ورشع  موارد  وقد أخذت  الدواوين،  نظام  خالل  الناس من 
الزكاة،  عهده:  يف  الثروة  مصادر  أهم  فكانت  عليها  لإلرشاف  عامًال  هلا  ورتب  تطويرها، 
 عىل تطوير هذه  والغنائم، والفيء، واجلزية، واخلراج، وعرش التجار، فعمل الفاروق 
املصادر واجتهد يف قضايا وفق مقاصد الرشيعة التي وضعت ملصالح العباد، فقد أخذت 
 مطبقا  ، وكان عمر  الدولة تستجد فيها ظروف مل تكن موجودة يف عهد رسول اهللا 
للكتاب والسنة تطبيقا عبقريًا، ال يستأثر باألمر دون املسلمني، وال يستبد بالرأي يف شأن 
بآرائهم، وأما أهم مصادر  املسلمني يستشريهم ويعمل  أمر مجع  به  نزل  الشئون، فإذا  من 

الثروة يف اخلالفة العمرية فهي اآليت:
 ، الصديق  بكر  أيب   وخليفته  اهللا  منهاج رسول  عىل  الفاروق  الزكاة: سار   -1
الدولة  أرجاء  يف  الزكاة  جلمع  املصّدقني  فأرسل  وتطويرها،  الزكاة،  مؤسسة  بتنظيم  فقام 
اإلسالمية بعد أن أسلم الكثري من سكان البالد املفتوحة، وكان العدل يف جباية األموال، 

صفة اخلالفة الراشدة دون اإلخالل بحقوق بيت املال.
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أما مصارف الزكاة: فقد ذكر اهللا جل وعال  ثامنية أصناف ممن جتب هلم الزكاة يف قوله 
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ª  مث  [التوبة].

وقد كان الفقراء واملساكني يف عهد عمر  يعطون من هذه األموال ما يبعدهم عن 
املسكنة والفقر، وخيرجهم من الفاقة والعوز، ويقرهبم إىل أدنى مراتب الغنى واليسار، وكان 
"إذا أعطيتم فأغنوا"(1)، وهذه هي السياسة العمرية الراشدة وهي إعطاء   يقول:  عمر 
فتشمل  املسلمني  العمرية  السياسة  هذه  وتتعدى  املؤقت،  للعجز  النسبة  وزيادة  يكفي  ما 
عليها  العاملني  الزكاة  نفقات  من  أن  كام  عنهم،  إسقاط اجلزية  بعد  الكتاب  أهل  مساكني 
جتب  من  وبإحصاء  الزكاة،  بتنظيم  تتصل  كلها  متشعبة،  وأعامل  شتى،  وظائف  هلم  فهم 
عليه؟ وفيم جتب؟ ... إىل غري ذلك من الشئون التي حتتاج إىل جهاز كامل من اخلرباء وأهل 
االختصاص ومن يعاوهنم، وأما املؤلفة قلوهبم، فقد أسقط عمر  سهمهم، وذلك ألن 
اإلسالم كان قوي اجلانب يف خالفته فال حاجة لإلنفاق من أموال الزكاة عىل هذا الصنف 

من األصناف الثامنية التي نصت عليها اآلية.
وقد وافق الصحابة  عىل قرار الفاروق ، ومل تأت هذه املوافقة اعتباطًا وإنام نتيجة 
االقتناع باملربرات التي دفع هبا إليقاف إعطاء املؤلفة قلوهبم من حيث إن اإلسالم قد غدا 
يف قوة ومكنة جتعالنه يف غنى عن عدد قليل ال وزن له، بعد دخول أمم كثرية يف اإلسالم، 
كام أنه ليس ثمة خوف من هؤالء الذين يطلبون التأليف، بل كان اخلوف عليهم أن يظلوا 

عىل نزعتهم التواكلية، ثم إن حق هؤالء ليس حقًا موروثًا يتوارثونه جيًال بعد جيل.
إن عمر  مل يقف جامدًا أمام هذا النص فيام يتصل بسهم املؤلفة قلوهبم، فهو قد فهم 
أسلم  وتثبيت من  فيه،  العرب  هو إعزاز اإلسالم بدخول أرشاف  النص  من  أن املقصود 
أعز اهللا اإلسالم وكثر  إىل ظاهره، وحيث  النص ال  نظر إىل علة  فقد  منهم عىل اإلسالم، 
أهله فقد أصبح اإلعطاء حينئذ -يف نظر عمر- ذلة وخنوعًا، وزالت العلة التي من أجلها 

سن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر البيهقي، 23/7.  (1)
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جعل اهللا للمؤلفة قلوهبم نصيبًا من الزكاة وبناء عىل ذلك أوقف عمر هذا السهم ومل يعطه 
هلم، وبناء عىل هذا الفهم الصحيح ال جيوز أن نقول إن عمر  ألغى العمل بالنص القرآين 
املتعلق بإعطاء املؤلفة قلوهبم نصيبًا من الزكاة ألن ذلك من قبيل النسخ، وال نسخ إال من 

. لدن صاحب الرشع نفسه وعليه فال نسخ بعد وفاة رسول اهللا
لقد كان عمر  يراعي تغري الظروف والعلل التي بنيت عليها نصوص األحكام، ومل 
يكن يقف مع ظواهرها كام سبق القول، كام كان اإلنفاق يف الرقاب، والغارمني، ويف سبيل 
اهللا وابن السبيل، وقد اعتنى القرآن الكريم بابن السبيل أّيام اعتناء، فقد جعل له سهًام من 
الزكاة ونصيبًا من الفيء ومن مخس الغنائم، وعناية اإلسالم باملسافرين الغرباء واملنقطعني 
عناية فذة مل يعرف هلا نظري يف نظام من األنظمة أو رشيعة من الرشائع، ويؤكد هذه العناية 

. والصديق  هدي النبي
وأن  حالتهم  وتتبع  حرصهم  الدولة  عىل  يوجب  الثامنية  لألصناف  التحديد  هذا  إن 
يكون هناك سجالت يف كل بلد، ثم يف املقر الرئيس للدولة، وقد كان للصدقة ديوان خاص 
هبا يف دار اخلالفة، له فروع يف سائر الواليات وقد كان ذلك يف عهد اخلليفة عمر  بعد 
قد  الذين ذكرهتم اآلية نالحظ أهنا  الثامنية  إىل تلك األصناف  نظرة  إن  الدواوين،  تدوين 
وتكوين  اهللا،  للجهاد يف سبيل  دعوة  من  والسياسية واالجتامعية  الدينية  املصالح  شملت 
اجليوش، والعمل عىل القضاء عىل الفقر، وسداد الدين، ودفع احلاجة عن ذوي احلاجة، 

أي أهنا تشمل كل متطلبات املجتمع وإجياد األمن واملحبة والتآلف بني أفراده(1).
2- اجلزية: هي الرضيبة التي تفرض عىل رءوس من دخل ذمة املسلمني من أهل الكتاب.

وتؤخذ اجلزية من أهل الكتاب: وهم اليهود والنصارى وهو إمجاع ال خالف فيه ومن 
 يف أمرهم يف أول األمر، أيأخذ منهم  هلم شبهة كتاب: وهم املجوس، وقد حار عمر 
  اجلزية؟ أو ال يأخذها؟ حتى قطع عبد الرمحن بن عوف حريته حني حّدثه أن رسول اهللا

أخذها من جموس هجر.
سياسة املال يف اإلسالم يف عهد عمر بن اخلطاب، ص177 وما بعدها. االجتهاد يف الفقه اإلسالمي   (1)

ص132 وما بعدها. األبعاد السياسية ملفهوم األمن يف اإلسالم، مصطفى منجود، ص306 . 
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واجلزية جتب عىل الرجال األحرار العقالء، وال جتب عىل امرأة وال صبي وال جمنون 
وال عبد ألهنم أتباع وذراري، كام أن اجلزية ال تؤخذ من املسكني الذي يتصدق عليه وال من 
ِمن إذا كان هلام يسار أخذت منهام وكذلك األعمى وكذلك املرتهبون  مقعد، واملقعد والزَّ
يتصّدق عليهم أهل  كانوا مساكني  أخذ منهم، وإن  الديارات إذا كان هلم يسار  الذين يف 
اجلزية سقطت  مات من جتب عليه  فإذا  باملوت،  اليسار ومل يؤخذ منهم، وتسقط اجلزية، 
اجلزية، ألن اجلزية واجبة عىل الرءوس، فإذا فاتت الرءوس باملوت سقطت، وباإلسالم، 
فإذا أسلم من فرضت عليه اجلزية، سقطت عنه بإسالمه، فقد أسلم رجالن من أهل أليس، 

فرفع عنهام جزيتهام.
وتسقط باالفتقار، فإذا افتقر الذمي بعد غنى وأصبح غري قادر عىل دفع اجلزية سقطت 
 عن الشيخ الكبري الرضير البرص عندما رآه يسأل الناس  عنه اجلزية وقد أسقطها عمر 
وفرض له ما يعوله من بيت املال، وتسقط عند عجز الدولة عن محاية الذميني، ألن اجلزية 
ما هي إال رضيبة عىل األشخاص القاطنني يف أقاليم الدولة اإلسالمية، وتدفع هذه الرضيبة 
يف مقابل انتفاعهم باخلدمات العامة للدولة، عالوة عىل أهنا نظري محايتهم واملحافظة عليهم 

وبدل عدم قيامهم بواجب الدفاع عن الدولة ومواطنيها.
والفقري  الغني  بني  وميز  السكان  فأحىص   ، عمر  عهد  يف  اجلزية  نظام  تطور  وقد 
ومتوسط احلال، واستحدث كثريًا من الرشوط وااللتزامات يف نصوص املعاهدات مما مل 
يعرف من قبل وذلك التساع العمران وبسط السلطان عىل مرص والعراق والشام وخمالطة 
وشئون  الدولة  سياسة  من  مكنهم  مما  بحضارهتا  الدائم  واتصاهلم  البالد  ألهل  املسلمني 
العمران وما تتطلبه طبيعة التدرج والنمو فأوجدوا ما مل يكن موجودًا من إصالح الطرق 
والعمران وبناء القناطر واجلسور التي هي عون األمم املتحرضة، ومن هنا انتظمت األمور، 

واتسعت البالد ورسخت قواعد النظم املالية وغريها(1).

حممد  اخلطاب،  بن  عمر  فقه  موسوعة  ص42.  املِّمي،  حسن  اإلسالمية  احلضارة  يف  الذمة  أهل   (1)
قلعجي، ص235-238-239. سياسة املال يف اإلسالم يف عهد عمر بن اخلطاب، عبد اهللا مجعان 

السعدي، ص174.
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3- اخلراج: اخلراج له معنيان: عام وهو كل إيراد وصل إىل بيت مال املسلمني من غري 
الصدقات، فهو يدخل يف املعنى العام للفيء ويدخل فيه إيراد اجلزية وإيراد العشور وغري 
افتتحها املسلمون عنوة وأوقفها اإلمام  ذلك، وله معنى خاص: وهو إيراد األرايض التي 

ملصالح املسلمني عىل الدوام كام فعل عمر  بأرض السواد من العراق والشام(1).
القضاء عىل  العظيمة وبالذات بعد  بالفتوحات  ولذلك عندما قويت شوكة اإلسالم 
وكثرت  اإلسالمية  الدولة  يف  املال  موارد  تعددت  والروم،  الفرس  العظيمتني  القوتني 
وسلطاهنا،  عزها  وصون  األطراف  املرتامية  الدولة  هذه  كيان  عىل  وللمحافظة  مصارفه، 
وضامن مصالح العامة، واخلاصة كان البد من سياسة مالية حكيمة ورشيدة، فكر هلا عمر 
، أال وهي إجياد مورد مايل ثابت ودائم للقيام هبذه املهام، وهذا املورد هو: اخلراج فقد 
الكريم  القرآن  يف  جاء  ملا  وفقًا  وأراٍض  أموال  من  الغنائم  عليهم  تقسم  أن  الفاحتون  أراد 
الفاحتني، لكن عيلَّ  تقسيم األرض بعد   يف بداية األمر  أراد عمر  بالغنائم. وقد  خاصًا 
، وحذر عمر من  الرأي معاذ بن جبل  التقسيم، وشاركه   رأى عدم  بن أيب طالب 
ذلك، لقد نبه معاذ بن جبل  أمري املؤمنني عمر  إىل أمر عظيم، جعل عمر يتتبع آيات 
تقسيم  آيات  عند  توقف  حتى  يقرأها  كلمة  كل  معنى  يف  مفكرًا  ويتأملها  الكريم،  القرآن 
الفيء يف سورة احلرش، فتبني له أهنا تشري إىل الفيء للمسلمني يف الوقت احلارض، وملن يأيت 
بعدهم، فعزم عىل تنفيذ رأي معاذ ، فانترش خرب ذلك بني الناس ووقع خالف بينه وبني 
بعض الصحابة ، لكن تنفيذ األمر كان يف مصلحة املسلمني، فقدم املصلحة العامة عىل 

املصلحة اخلاصة.
القرآن الكريم يلتمس منه احللول ويطوف بني خمتلف   كان يلجأ إىل  إن الفاروق 
آياته، ويتعمق يف فهم منطوقها ومفهومها، وجيمع بينها وخيصص بعضها ببعض حتى يصل 
إىل نتائج حتقق املصالح املرجوة منها مستلهًام روح الرشيعة غري واقف مع ظواهر النصوص 
النصوص، وهي  الرشيعة بتلكم  الدقيق ملقاصد  إدراكه  هذه املراحل  أسعفه يف قطع  وقد 
عملية مركبة ومعقدة ال حيسن اخلوض فيها إال من مترس عىل االجتهاد وأعطي فهًام سديدًا 

اخلراج، أليب يوسف ص24.  (1)
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أقدامهم أن  وجرأة عىل اإلقدام حيث حيسن اإلقدام، حتى خيل للذين ال يرون أبعد من 
أمري املؤمنني عمر  كان يرضب بالنصوص ُعرض احلائط يف بعض األحيان، وحاشا أن 
يفعل وهو من هو مع جاللة قدره وعظيم منزلته وجليل مناقبه وفضائله؛ لكنه كان جمتهدًا 
ممتازًا اكتسب حاسة ترشيعية ال تضاهى حتى كان يرى الرأي فينزل القرآن عىل وفقه، ذلك 
أن القرآن الكريم يفرس بعضه بعضًا، ومثله يف السنة، فعىل املجتهد وهو يبحث عن احلكم 
الرشعي أن يستعرض مجيع النصوص التي تساعد عىل احلل دون االقتصار عىل بعضها، 

ًا يف اجتهاده، ويكون ما توصل إليه الغيًا(1). وإال عد مقرصِّ
التجارة التي متر عرب حدود الدولة  يتم حتصيلها عىل  التي  العشور: هي األموال   -4
اإلسالمية سواء داخلة أم خارجة من أرايض الدولة، وهي أشبه ما تكون بالرسوم اجلمركية 
يف العرص احلارض، ويقوم بتحصيلها موظف يقال له (العارش) أي الذي يأخذ العشور(2)، 
ومل يكن هلذه الرضيبة وجود يف عهد رسول اهللا ، وخليفته األول أيب بكر الصديق ، ألن 
تلك الفرتة كانت فرتة دعوة إىل اإلسالم، واجلهاد يف سبيل نرشه، وبناء الدولة اإلسالمية، 
، وامتدت حدودها رشقًا وغربًا وصار  الدولة يف عهد أمري املؤمنني عمر  فلام اتسعت 
  التبادل التجاري مع الدول املجاورة، رضورة متليها املصلحة العامة، رأى اخلليفة عمر
أن يفرض تلك الرضيبة عىل الواردين إىل دار اإلسالم، كام كان أهل احلرب يأخذوهنا من 
أمجع املؤرخون، أن أول من وضع  جتار املسلمني القادمني إىل بالدهم، معاملة باملثل وقد 
 وذلك عندما كتب إليه أهل منبج ومن وراء بحر  العرش يف اإلسالم عمر بن اخلطاب 
عدن يعرضون عليه أن يدخلوا بتجارهتم أرض العرب وله منها العرش فشاور عمر يف ذلك 
  فأمجعوا عىل ذلك، فهو أول من أخذ منهم العشور، ولكن عمر  أصحاب رسول اهللا
أراد أن يتأكد من مقدار ما تأخذه الدول األخرى من جتار املسلمني إذا اجتازوا حدودهم، 
فسأل املسلمني كيف يصنع بكم احلبشة إذا دخلتم أرضهم؟ قالوا: يأخذون عرش ما معنا، 
قال: فخذوا منهم مثل ما يأخذون منكم، وسأل أيضًا عثامن بن حنيف كم يأخذ منكم أهل 
احلرب إذا أتيتم دارهم؟ قال: العرش، قال عمر: فكذلك فخذوا منهم، وروي أن أبا موسى 

االجتهاد يف الفقه اإلسالمي، عبد السالم السليامين، ص131.  (1)
اخلراج أليب يوسف ص271.  (2)
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األشعري  كتب إىل اخلليفة عمر : إن جتارًا من قبلنا من املسلمني يأتون أرض احلرب 
: خذ أنت منهم كام يأخذون من جتار  إليه اخلليفة عمر  العرش، فكتب  فيأخذون منهم 
املسلمني، وخذ من أهل الذمة نصف العرش، ومن املسلمني من كل أربعني درمهًا درمهًا، 

وليس فيام دون املائتني يشء، فإذا كانت مائتني ففيها مخسة دراهم.
وقد أسهم هذا الترشيع اجلديد يف تنظيم العالقات التجارية بني الدول، وقد حققت 
الدولة اإلسالمية  أبواب  التجارة حيث فتحت  التجارة اإلسالمية مكاسب كبرية يف عامل 
بطبيعة  الدولة اإلسالمية من كل أنحاء العامل وهذا  للتجارة وجلبت البضائع والسلع إىل 
احلال شجع التاجر املسلم واألجنبي عىل زيادة نشاطهم يف التصدير، واالسترياد من كافة 
أنحاء العامل، وبذلك نشطت املراكز التجارية داخل بالد الدولة اإلسالمية بام فيها اجلزيرة 
وزادت حركة القوافل التجارية القادمة والذاهبة من أقاليم اجلزيرة إىل األقاليم اإلسالمية 
األخرى، كام استقبلت موانئ بالد اإلسالم السفن الكبرية التي تصل إليها من اهلند والصني 
ورشقي أفريقية حمملة بأغىل وأنفس البضائع وظهر ذلك جليًا يف العرص الراشدي والدولة 
 عشارون يأخذون زكاة ما يمر هبم من أموال  األموية، وقد كان يف عهد اخلليفة عمر 

التجار ويعتربون النصاب واحلول(1).
إن من يفكر يف ذلك التحديد الذي رسمه أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  قد يصل 
إىل أنه فرض العرش عىل احلربيني ملعاملتهم املسلمني كذلك، فهذا مبدأ املعاملة باملثل، وأنه 
فرض نصف العرش عىل أهل الذمة متييزًا هلم عن املسلمني، وتطبيقًا ملا سبق أن فرضه عىل 
املسلمني من  يؤخذ من  ما  نصارى بني تغلب. الذين قبلوا أن تؤخذ منهم اجلزية ضعف 
لعروض  الزكاة  نصاب  ومعروف  زكاة،  بمثابة  هو  املسلمني  عىل  قرره  ما  وأن  الصدقة، 
التجارة، وهو الذي جعله حدًا أدنى ألخذها ومنع من تكرار أخذها من املسلمني وأهل 
الذمة، ما دام رأس املال ثابتًا والبضاعة الواردة مل تزد قيمتها عنه، ولو تكرر مرات دخوهلا، 
من  يأخذونه  ما  احلرب  أهل  يرفع  حينام  فإنه  باملثل،  املعاملة  ملبدأ  ومتشيًا  احلول،  بعد  إال 

انظر: موسوعة فقه عمر بن اخلطاب، ص651 . سياسة املال يف اإلسالم يف عهد عمر بن اخلطاب   (1)
، ص128. التجارة وطرقها يف اجلزيرة العربية، حممد العامدي، ص332 .
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املسلمني من رضيبة، فيحق للمسلمني رفع الرضيبة عىل ما يرد منهم إىل دار اإلسالم بنفس 
النسبة، وكذلك احلال عند إسقاطهم هلا، فعىل املسلمني إسقاطها عنهم.

فإهنم  الواردة إليهم  البضائع واملنتجات  حاجة إىل بعض  املسلمون يف  يكون  وعندما 
فعل  وقد  منها،  واإلكثار  لتوريدها،  تشجيعًا  رضيبتها  من  التجار  يعفون  أو  خيفضون 
حني  احلربيني  من  العرش  نصف  يأخذوا  أن  عامله  أمر  حني  ذلك،  عنه    عمر  الفاروق 

دخوهلم احلجاز بالزيت واحلبوب، كام أمر بإعفائهم أحيانًا أخرى.
والعامل  اخللفاء،  أعطيات  يف  ترصف  فإهنا  والعشور،  واخلراج  اجلزية  مصارف  أما 

واجلند، وآل البيت، وزوجات املجاهدين وغريها من أوجه اخلري.
5-الفيء والغنائم: الفيء هو كل مال وصل املسلمني من املرشكني من غري قتال، وال 
بإجياف خيل وال ركاب، ويوزع مخس الفيء عىل أهل اخلمس الذين بينهم اهللا سبحانه يف 

  e  d   c  b   a   ̀ _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X كتابه الكريم: نث 
g  f  ...  ¡   مث  [احلرش].

أما الغنائم: فهي ما غلب عليه املسلمون من مال أهل احلرب حتى يأخذوه عنوة، قال 
  -   ,   +    *   )   (   '   &   %   $   #   "   ! نث  تعاىل:  اهللا 
   <   ;   :  9  8  7  6  5  4  3  2    1  0  /  .

=<  ?  @   D  C  B  A  مث  [األنفال].

الغنائم زيادة كبرية التساع املناطق املفتوحة وملا   زادت  ففي خالفة الفاروق عمر 
الفرس والروم خيرجون إىل امليدان  به من ازدهار اقتصادي كبري، وكان قادة  تتمتع  كانت 

بكامل أهبتهم، فيقع سلبهم للمسلم. 
نث !    كام جاء يف اآلية الكريمة:  الغنائم فقد قسمها اهللا تعاىل ورسوله  توزيع  أما 
  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %   $  #  "
D  ...  0  مث  [األنفال]، وأما أربعة أمخاس الغنيمة الباقية فكانت توزع بني الغانمني 

للفارس ثالثة أسهم -سهامن لفرسه وسهم له وللراجل سهم(1).
اخلراج أليب يوسف ص22.  (1)
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كتجهيز  العامة،  املسلمني  مصالح  يف  ترصف  السهمني  خمصصات  أصبحت  وبذلك 
وأما  العمرية،  اخلالفة  يف  ومتكينها،  الدولة  تقوية  عىل  والعمل  الثغور،  وسد  اجليوش، 
خمصصات الفقراء واملساكني وأبناء السبيل، فقد بقيت كام كانت عىل أيام رسول اهللا ، ومل 

يطرأ عليها أي تغيري أو تعديل.
هذه بعض املعامل الواضحة للمؤسسة املالية يف الدولة العمرية وكيف عمل الفاروق 
 عىل تطويرها، وقد كان   شديد الورع يف املال العام ويظهر ذلك يف قوله: "أنا أخربكم 
بام أستحل منه، حيل يل حلتان، حلة يف الشتاء وحلة يف القيظ، وما أحج عليه وأعتمر من 
الظهر، وقويت وقوت أهيل كقوت رجل من قريش ليس بأغناهم وال بأفقرهم، ثم أنا بعد 
رجل من املسلمني يصيبني ما أصاهبم" (1)، وكان يقول: «إين أنزلت مال اهللا مني بمنزلة مال 

اليتيم، من كان غنيًا فليستعفف، ومن كان فقريًا فليأكل باملعروف» (2).


والري  ومهذان  وجلوالء  كاملدائن  عظيمة  مدنا  العمرية  اخلالفة  يف  املسلمون  فتح 
أمواًال عظيمة، فدعت الرضورة واحلاجة إىل ختصيص مكان  واصطخر وغريها، فحازوا 

هلذه األموال، وسجالت لتسجيل مداخلها وخمارجها.
فأحدث الفاروق عمر  بيتا للامل، وأمر بتدوين الدواوين:

الذي  املكان  كذلك  وهو  الدولة،  موارد  مجيع  إليه  ترد  الذي  املكان  هو  املال:  بيت 
ترصف منه مجيع مرصوفاهتا من أعطيات اخللفاء واجليش والقضاة والعامل واملرافق العامة 

واخلاصة للدولة... 
أطلقت  وقد  الدولة  أمور  فيها  تسجل  التي  والدفاتر  السجالت  فهي  الدواوين:  أما 
السجالت  بتلك  العاملون  واملوظفون  الكتاب  فيه  جيتمع  الذي  املكان  عىل  ديوان  كلمة 
عند الفرس، ويف بداية الدولة اإلسالمية مل يكن هناك بيت مال باملعنى الذي عرف به فيام 

الطبقات الكربى البن سعد، 276/3. تاريخ املدينة، 698/2.  (1)
املرجع نفسه.  (2)
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بعد، فقد كانت سياسة رسول اهللا  تقوم عىل أن ال يؤخر تقسيم األموال أو إنفاقها، وقد 
سار خليفته من بعده أبو بكر  عىل منهاج رسول اهللا ، وهنج الفاروق عمر  طريق 
بالتفكري يف طريقة  اتسع سلطان الدولة رشقًا وغربًا، فبدأ  صاحبيه يف أول خالفته، حتى 
يدبر فيها ما جتمع لدى اخلليفة من أموال الفتوحات وغنائمها، وإيرادات اجلزية واخلراج 
والصدقات فكثرت اجليوش واحتاجت إىل ضبط احتياجاهتا وأسامء رجاهلا خوفًا من ترك 
أحدهم دون عطاء، أو تكرار العطاء لآلخرين وتوالت محالت الفتح وانتصاراهتا، فكثرت 
 أن ال  األموال بشكل مل يكن معروفًا لدى املسلمني من قبل، فرأى أمري املؤمنني عمر 
األمور  زمام  يرتك  أن  االقتصادية  احلكمة  من  ليس  وأنه  بضبطها،  وأمرائه  للخليفة  طاقة 
املالية بيد العامل والوالة دون أن يضبطها عدًا أو حيصيها حسابًا، فكان نتيجة ذلك التفكري 
مليًا يف وضع قواعد ثابتة هلذه األموال، ومن هنا نشأ الديوان، وكان عمر  هو أول من 

وضع الديوان يف الدولة اإلسالمية.
وكان وضع الديوان باستشارة الصحابة ، فقال له عيل بن أيب طالب : "تقسم كل 
سنة ما اجتمع إليك من مال وال متسك منه شيئا، وقال عثامن بن عفان : أرى ماال كثريا 
يسع الناس وإن مل حيصوا حتى تعرف من أخذ ممن مل يأخذ، خشيت أن ينترش األمر. فقال 
له الوليد بن هشام بن املغرية: يا أمري املؤمنني قد جئت الشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديوانا 

ن ديوانا وجند جنودا" (1). وجندوا جنودا، َفَدوِّ
يف  إن ذلك  قائل  التدوين، فمن  فيه  تم  الذي  العام  املؤرخني يف  اختالف بني  وهناك 
السنة اخلامسة عرشة للهجرة كالطربي وعنه أخذ ابن األثري وغريهم وقال آخرون إن ذلك 
كان يف شهر حمرم من سنة عرشين هجرية كالبالذري، والواقدي، واملاوردي وابن خلدون 
عرشة  مخس  سنة  يف  ألنه  هجرية،  عرشين  سنة  يف  تّم  يكون  أن  واألرجح   (2) وغريهم... 

كانت القادسية، ومل يستكمل فتح العراق والشام ومرص إال بعدها.
للبالذري،  البلدان  فتوح   .278/3 الطربي،  تاريخ   .295/3 سعد،  البن  الكربى  الطبقات   (1)

.549/3
سياسة املال يف اإلسالم يف عهد عمر بن اخلطاب، ص157 وما بعدها.  (2)
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وقد سار اخلليفة عمر  يف تقسيم األموال عىل خالف ما سار عليه أبو بكر الصديق 
 حيث كان الصديق  يقسم األموال بني الناس بالسوية، يف حني قسم عمر أعطياهتم 
، وقد كان رأي  السابقة يف اإلسالم والفضل يف اجلهاد ونرصة رسول اهللا  عىل حسب 
الفاروق  هذا من زمن الصديق  وقال أليب بكر ملا رآه سّوى بني الناس قال له: أتسوي 
بني من هاجر اهلجرتني وصىل إىل القبلتني، وبني من أسلم عام الفتح خوف السيف؟ فقال 
له أبو بكر: إنام عملوا هللا وإنام أجورهم عىل اهللا، وإنام الدنيا دار بالغ للراكب، فقال له عمر: 
ال أجعل من قاتل رسول اهللا كمن قاتل معه... (1)، ولذلك قسم الفاروق الناس يف العطاء 

إىل:
ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل املال.   -

من يغني املسلمني يف جلب املنافع هلم كوالة األمور والعلامء الذين جيلبون هلم منافع   -
الدين والدنيا.

من يبيل بالء حسنًا يف دفع الرضر عنهم كاملجاهدين يف سبيل اهللا من اجلنود والعيون   -
والناصحني نحوهم.

ذوو احلاجات (2).   -
ومقدار  األعطيات  أصحاب  فيه  سجل  بديوان  تسجيله    عمر  املؤمنني  أمري  وبدأ 
ى ديوان اجلند عىل أساس أن مجيع العرب املسلمني جنود للجهاد يف سبيل  أعطياهتم، وسمَّ
 ثم بمن بعدهم  فاألقرب من رسول اهللا  ببني هاشم األقرب  للجيش  اهللا، فبدأ سجله 
  طبقة بعد طبقة، وجعل لكل واحد من املسلمني مبلغًا حمدداً، وفرض لزوجات النبي 
بمقادير  والعبيد  الوالدة  منذ  واألطفال  والنساء  الرجال  من  املسلمني  وسائر  ورساريه، 
بأمر  واعتنى  اهللا،  سبيل  يف  اجلهاد  بأمر  اهتاممه  عمر  أظهر  الديوان  هذا  وبإخراج  خمتلفة، 
املجاهدين حفظًا حلقوقهم، وعمل سجل اجلند باللغة العربية باملدينة املنورة عىل يد نفر من 

األحكام السطانية، للاموردي، ص201 .  (1)
السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية، أبو العباس أمحد ابن تيمية، ص74.  (2)
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أقاليم الدولة اإلسالمية،  الدواوين يف  ثم أمر بعمل  نوابغ قريش وعلامء األنساب منهم، 
فدونت بلغة البالد املفتوحة، ومل يتم تعريبها إال يف إمارة عبد امللك بن مروان وابنه الوليد، 
وبعد تدوين الدواوين صار عمر  جيمع املال مدة سنة ثم يقسمه بني الناس، ألنه يرى 
أن مجعه أعظم للربكة، فكان مجع املال يستلزم أن يكون له أمناء فكان زيد بن أرقم  عىل 

بيت املال يف اخلالفة العمرية(1). 


للحياة  رضورية  وسيلة  وهي  والفضة  كالذهب  الثمينة  املعادن  من  النقود  تعترب 
لإلسالم  أصبح  وقد  والدول،  األمم  بني  التعامل  يف  السيام  والعامة،  اخلاصة  االجتامعية 
دولة فيها مسلمون وغريهم من الناس، وجياورها أمم ودول ذات نظم وحضارات، ظلت 
تتعامل مع الدولة اإلسالمية يف عهد اخلليفة عمر  وغريه، ولقد أبقى أمري املؤمنني عمر 
بن اخلطاب  عىل تداول النقود والعملة التي كانت متداولة قبل اإلسالم ويف عهد رسول 
أو  نقوش نرصانية  عليها  هرقلية  نقوش  من  عليها  كان  بام    الصديق  بكر  وأيب    اهللا 
كرسوية ُرسم فيها بيت النار، بيد أنه أقرها عىل معيارها الرسمي املعروف عىل عهد النبي 
، مضيفًا إليها كلمة جائز، لتمييزها من البهارج الزائفات، فالذي رضب   وأيب بكر 
النقود املسكوكة يف اخلارج وأقر التعامل هبا وقرر الدرهم الرشعي يف اإلسالم هو الفاروق 
الدرهم الرشعي، ويقول  الذي حدد مقدار  بن اخلطاب هو   يقول املاوردي: إن عمر 
من  عرش  ثامين  سنة    اخلطاب  بن  عمر  اإلسالم  يف  النقود  رضب  من  وأول  املقريزي: 
اهلجرة عىل نقش الكرسوية وزاد فيها: احلمد هللا. ويف بعضها: ال إله إال اهللا، وعىل جزء منها 
تنظيًام خاصًا لوسيلة من وسائل   قد وضع  ، وعليه فإن الفاروق  اسم اخلليفة عمر 
احلياة الرضورية للمسلمني وغريهم أثناء حكمه وقد تبعه اخللفاء الراشدون وغريهم ممن 

طوروا هذا األمر مع تطور وتقدم املدنية واحلضارة(2).

تاريخ الطربي، 278/3. صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، أمحد بن عيل القلقشندي، 114/13.  (1)
اإلدارة اإلسالمية يف عهد عمر بن اخلطاب، فاروق جمدالوي، ص364-366. األحكام السلطانية،   (2)

ص147. 
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عندما انترش اإلسالم، واتسعت رقعة الدولة يف عهد عمر ، وارتبط املسلمون بغريهم 
مشاغل  كثرت  فقد  القضاء،  مؤسسة  تطوير  إىل  اجلديدة  املدنية  حالة  دعت  األمم،  من 
اخلليفة، وتشعبت أعامل الوالة يف األمصار، وزاد النزاع والتشاجر، فرأى عمر  أن يفصل 
الواليات بعضها عن بعض وأن جيعل عىل سلطة القضاء قضاة مستقلون، حتى يتفرغ الوايل 
إلدارة شئون واليته، فأصبح للمؤسسة القضائية قضاة مستقلون، عن الواليات األخرى، 
 هبذا أول من جعل للقضاء والية خاصة، فعني القضاة  كوالية احلكم واإلدارة فكان 
تابعة  القضاء سلطة  ومرص، وجعل  والشام،  والبرصة  الكوفة  اإلسالمية، يف  األمصار  يف 
عنه،  نيابة  بذلك  والته  أحد  بتفويض  كان  أم  اخلليفة،  من  التعيني  كان  سواء  مبارشة،  له 
، مل تكن عاجزة عن  وهذا يدل عىل أن القيادة اإلسالمية متمثلة يف شخصية الفاروق 
وضع قواعد أصلية، يف تنظيم الدولة وترتيب شئوهنا، وحتديد سلطاهتا وإذا كانت أوربا قد 
اكتشفت هذه القاعدة بصورة نظرية يف القرن الثامن عرش، واعتربهتا فتحًا جديدًا يف تنظيم 
الدولة، ويف رعاية حقوق املواطنني، يوم حتدث عنها (مونتسكيو) يف كتابة "روح الرشائع"، 
ولكن مل يكتب هلذه القاعدة التطبيق العميل إال يف أوائل القرن التاسع عرش، أي بعد الثورة 
الفرنسية، فإن اإلسالم قد أقّرها قبل أربعة عرش قرنًا، واعتربها أصًال من أصول نظامه وقد 
كان هذا األصل من زمن رسول اهللا  حني أرسل معاذًا إىل اليمن وسأله رسول اهللا  بام 
تقيض يا معاذ؟ فبني معاذ أنه يقيض بكتاب اهللا، فإن مل جيد فبسنة رسول اهللا، فإن مل جيد جيتهد 

رأيه وال يألو، فأقره رسول اهللا عىل ذلك(1).
 أما اخلليفة عمر ، فقد قام بتطوير املؤسسة القضائية وما يتعلق هبا من أمور، وأصبح 
يف عهده مبدأ فصل القضاء عن غريه من السلطات واضحًا يف حياة الناس ومل يكن استقالل 
والية القضاء مانعًا لعمر  من أن يفصل يف بعض القضايا، وربام ترك بعض والته يامرسون 
القايض حارضة  القضائية، وكان مقر  التنفيذية، ويراسلهم يف الشئون  السلطة  القضاء مع 

انظر: سنن أيب داود، كتاب األقضية، باب اجتهاد الرأي يف القضاء، ح3592. مسند أمحل بن حنبل،   (1)
.242/5
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الوالية وإليه ترجع السلطة القضائية يف واليته، وقد تم فصل السلطة القضائية يف الواليات 
الكبرية عىل الغالب، مثل الكوفة، ومرص، وقد مجع لبعض والته بني الوالية والقضاء إذا 
كان القضاء ال يشغلهم عن شئون الوالية، وراسلهم هبذا الوصف يف شئون القضاء، وكان 

يقوم بالقضاء يف بعض األحيان مع وجود قضاة له باملدينة املنورة(1).
لقد وضع أمري املؤمنني عمر  دستورًا قويًام يف نظام القضاء والتقايض، وخري دليل عىل 
 وهذا نص الرسالة: «بسم اهللا الرمحن الرحيم، من  هذا رسالته أليب موسى األشعري 
عبد اهللا بن اخلطاب أمري املؤمنني إىل عبد اهللا بن قيس، سالم عليك، أما بعد، فإن القضاء 
فريضة حمكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا ُأديل إليك، فإنه ال ينفع تكلم بحق ال نفاذ له، آِس بني 
الناس يف وجهك وَعْدلَِك وجملسك، حتى ال يطمع رشيف يف حيفك، وال ييأس ضعيف 
املسلمني إال  أنكر، والصلح جائز بني  اّدعى، واليمني عىل من  البينة عىل من  من عدلك، 
صلحًا أحل حرامًا، أو حّرم حالًال، ال يمنعك قضاء قضيته باألمس، فراجعت فيه َعْقَلَك، 
، فإن احلق قديم، ومراجعة احلق خري من الّتامدي  وُهِديَت فيه لرشدك: أن ترجع إىل احلقِّ
يف الباطل، الفهم الفهم فيام تلجلج يف صدرك مما ليس يف كتاب وال سنة، ثم اْعِرف األشباه 
واألمثال، فقس األمور عند ذلك واْعمد إىل أقرهبا إىل اهللا، وأشبهها باحلقِّ واجعل ملن اّدعى 
له بحقه وإال استْحللت، عليه  بيِّنته أخذت  إليه، فإن أحرض  أمدًا ينتهي  أو بينة  حقًا غائبًا 
القضّية، فإنه أنفى للشك، وأْجىل للَعَمى، املسلمون عدول، بعضهم عىل بعض إال جملودًا يف 
ائر، ودرأ  ، أو ُجمّربًا عليه شهادة زور، أو ظنينًا يف والء أو نسب، فإن اهللا توىل منكم الرسَّ حدِّ
والتأذي للخصوم، والتنكر عند اخلصومات  بالبينات واأليامن، وإياك والغلق، والضجر 
خر، فمن صحت نيته وأقبل  فإن القضاء يف مواطن احلق يعظم اهللا به األجر، وحيسن به الذُّ
ق للناس بام يعلم اهللا أنه ليس من نفسه: شانه  عىل نفسه كفاه اهللا ما بينه وبني الناس، ومن ختلَّ

اهللا فام ظنك بثواب اهللا عز وجل يف عاجل رزقه وخزائن رمحته، والسالم(2).

واخلالفة  النبوي  العهد  يف  القضائي  النظام  ص77.  مصطفى،  عطية  اإلسالم،  يف  القضاء  انظر:   (1)
الراشدة، القطان، ص47.

البيهقي،  القيم، 86/1. صبح األعشى، 197/10. سنن  العاملني، البن  املوقعني عن رب  إعالم   (2)
 .775/2
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وقد مجعت هذه الرسالة العجيبة آداب القايض، وأصول املحاكمة، وقد شغلت العلامء 
برشحها والتعليق عليها هذه القرون الطويلة وال تزال موضع دهشة وإكبار لكل من يطلع 
عليها، ولو مل يكن لعمر من اآلثار غريها، لعد هبا من كبار املفكرين واملرشعني ولو كتبها 
رئيس دولة يف هذه األيام التي انترشت فيها قوانني أصول املحاكامت، وصار البحث فيها 
مما يقرؤه األوالد يف املدارس، لكانت كبرية منه، فكيف وقد كتبها عمر  منذ نحو أربعة 
عرش قرنًا، ومل ينقلها من كتاب وال استمدها من أحد، بل جاء هبا يف ذهنه، ثمرة واحدة من 
آالف الثمرات، للغرسة املباركة التي غرسها يف قلبه رسول اهللا حممد ، حني دخل عليه 

. يف دار األرقم، فقال أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدًا رسول اهللا
أما عن تعيني القضاة واختصاصهم:

بالكوفة، أو يكون   رشحيًا  يعينهم؛ فقد عني عمر بن اخلطاب  فإن اخلليفة هو الذي 
من  لسبب  القايض  يعزل  أن  للخليفة  وجيوز  اخلليفة،  من  بتفويض  الوايل  من  التعيني 
األسباب الداعية إىل ذلك، كام إذا زالت أهلية القايض وصالحيته للحكم، أو ثبت عليه ما 
خيل بواجب القضاء، وإن مل جيد سببًا للعزل فاألوىل أن ال يعزله، ألن القايض معّني ملصلحة 
 بعض القضاة ووىل غريهم.  املسلمني فيبقى ما دامت املصلحة حمققة، وقد عزل عمر 
وكان عمر  يويص الوالة باختيار الصاحلني للقضاء، وبإعطائهم املرتبات التي تكفيهم.

يف  نوعها،  كان  أّيا  كلها،  اخلصومات  يف  يقيض  كان  فقد  القايض  اختصاصات  أما 
املعارضات املالية، ويف شئون األرسة، وسائر ما يكون فيه الشجار، وليس هناك ما يشري إىل 

ما يعرف اليوم باالختصاص القضائي.
القصاص واحلدود فكان  أما  القضاة يقضون يف احلقوق املدنية وقضايا األرسة،  وكان 
انحرصت  ثم  احلكم،  عىل  موافقتهم  من  بد  فال  األمصار،  وأمراء  للخلفاء،  فيها  احلكم 
املوافقة عىل تنفيذ حد القتل باخلليفة وحده، وبقي للوالة حق املصادقة عىل أحكام القصاص 
دون القتل، ومل يكن للقضاء مكان خمصص، بل يقيض القايض يف البيت واملسجد، والشائع 
بإمكان  وكان  حفظها،  وسهولة  لقلتها  تسجل  األقضية  تكن  ومل  املسجد،  يف  جلوسهم 
القايض حبس املتهم للتأنيب واستيفاء احلقوق، وقد فعل ذلك عمر وعثامن وعيل، فكانت 

الدولة هتيء السجون يف مراكز املدن، وكان القصاص ينفذ خارج املساجد.
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أما أهم صفات القايض يف عهد عمر  فهي: 
تطبيقها مع  باألحكام الرشعية: ألنه سيطبقها عىل احلوادث، ويستحيل عليه  العلم   -

اجلهل هبا.
  وأيب عبيدة بن اجلراح  إىل معاذ بن جبل  التقوى: فقد كتب الفاروق عمر   -

أن انظرا رجاًال من صاحلي من قبلكم فاستعملوهم عىل القضاء.
الرتفع عام يف أيدي الناس: فقد قال عمر : ال يقيم أمر اهللا إال من ال يصانع، وال    -

يضارع، وال يتبع املطامع.
الفطنة والذكاء واالنتباه إىل دقائق األمور.   -

الشدة يف غري عنف واللني من غري ضعف.   -
قوة الشخصية: قال عمر: "ألعزلن فالنا عن القضاء وألستعملن عىل القضاء رجًال    -

إذا رآه الفاجر فِرَقه"(1).
أن يكون ذا مال وحسب: فقد كتب عمر إىل بعض عامله: «ال تستقضني إال ذا مال وذا    -
حسب؛ فإن ذا املال ال يرغب يف أموال الناس، وإن ذا احلسب ال خيشى العواقب بني 

الناس».
- ما جيب عىل القايض:

هناك أمور بينها الفاروق البد للقايض من مراعاهتا إلقامة رصح العدالة منها:
اإلخالص هللا يف العمل.   -

فهم القضية فهًام دقيقًا: ودراستها دراسة واعية قبل النطق باحلكم وال جيوز له النطق    -
باحلكم قبل أن يتبني له احلق،

احلكم بالرشيعة اإلسالمية: سواء كان اُخلصوم من املسلمني أم من غري املسلمني.   -

(1)  سنن البيهقي، 108/10.
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االستشارة فيام أشكل عليه من األمور.   -
املساواة بني املتخاصمني، وتشجيع الضعيف: حتى يذهب عنه اخلوف وجيرتئ عىل    -

الكالم.
رسعة البت يف دعوى الغريب أو تعهده بالرعاية والنفقة.   -

سعة الصدر، وجتنب كل ما من شأنه التأثري عىل القايض: كالرشوة، وتساهل التجار    -
 القضاة من العمل  البيع والرشاء واهلدايا ونحو ذلك، ولذلك منع عمر  معه يف 

بالتجارة، والصفق باألسواق، وقبول اهلدايا والرشاوي.
بني  الصلح  عىل  واحلرص  النوايا.  عن  البحث  دون  الظاهرة:  باألدلة  األخذ    -

املتخاصمني. والعودة إىل احلق.
تقرير الرباءة للمتهم حتى تثبت إدانته.   -

ال اجتهاد يف مورد النص.   -
إخضاع القضاة أنفسهم ألحكام القضاء.   -

مصادر األحكام القضائية:
اعتمد القضاة يف العهد الراشدي عىل نفس املصادر التي اعتمدها رسول اهللا  وقضاته، 

وهي الكتاب والسنة واالجتهاد ولكن ظهر يف العهد الراشدي أمران:
وغايات،  ووسائل  مقدمات  من  عنه  نتج  وما  به،  والعمل  االجتهاد  معنى  تطور    -

فظهرت املشاورة والشورى، واإلمجاع، والرأي والقياس.
ظهور مصادر جديدة مل تكن يف العهد النبوي، وهي السوابق القضائية التي صدرت    -
العهد  يف  القضاء  مصادر  فصارت  آخر،  خليفة  إىل  خليفة  عهد  من  الصحابة  عن 
الراشدي هي؛ الكتاب، والسنة، واالجتهاد واإلمجاع، والقياس، والسوابق القضائية 

ويظلل ذلك كله الشورى واملشاورة يف املسائل والقضايا واألحكام (1).
(1)  تاريخ القضاء يف اإلسالم، حممد الزحييل، ص118.
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باللبن وسقفه اجلريد وعمده خشب   مبنيا  النبوي عىل عهد رسول اهللا  كان املسجد 
النخل، فلم يزد فيه أبو بكر الصديق خليفة  رسول اهللا  شيئا، وزاد فيه الفاروق عمر 
 وبناه عىل بنائه يف عهد رسول اهللا  باللبن واجلريد، وأعاد عمده خشبا، وجعل أبوابه 

ستة.
وكان املسجد احلرام فناء حول الكعبة وفناء للطائفني ومل يكن له عىل عهد رسول اهللا 
 جدار حييط به، وكانت الدور حمدقة به وبني الدور أبواب يدخل الناس   وأيب بكر 
واشرتى  املسجد  وسع  الناس،  وكثر    اخلطاب  بن  عمر  استخلف  فلام  ناحية،  كل  من 
دورا وهدمها وزادها فيه واختذ للمسجد جدارا قصريا دون القامة، وكانت املصابيح توضع 

عليه، وكان عمر  أول من اختذ اجلدار للمسجد احلرام.


يقول احلافظ ابن كثري –رمحه اهللا «ثم سار حتى صالح نصارى بيت املقدس، واشرتط 
الباب الذي دخل مـنه  املسجـد من  إذ دخـل  ثم دخلها،  ثــالث،  الروم إىل  عليهم إجـالء 
املقدس، فصىل فيه حتية املسجد بمحراب  أنه لبى حني دخل بيت  . ويقال:  رسول اهللا 
الغد، فقرأ يف األوىل بسورة [ص] و سجد  الغداة من  داود، و صىل باملسلمني فيه صالة 
فيها واملسلمون معه، و يف الثانية بسورة «بني إرسائيل» ثم جاء إىل الصخرة فأستدل عىل 
مكاهنا من كعب األحبار، وأشار عليه كعب أن جيعل املسجد من ورائه، فقال : ضاهيت 
اليهودية. ثم جعل املسجد يف قبيل بيت املقدس، وهو العمري اليوم، ثم نقل الرتاب عن 
الصخرة من طرف ردائه و قبائه، و نقل املسلمون معه يف ذلك، و سخر أهل األردن يف 
نقل بقيتها، وقد كانت الروم جعلوا الصخرة مزبلة، ألهنا قبلة اليهود، حتى إن املرأة كانت 
اليهود  ملا كانت  مكافأة  وذلك  الصخرة،  لتلقى يف  داخل احلوز  من  ترسل خرقة حيضها 
عاملت به القاممة؛ وهي املكان الذي كانت اليهود صلبوا فيه املصلوب فجعلوا يلقون عىل 
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قربه القاممة، فألجل ذلك سمي ذلك املوضع القاممة، وانسحب االسم عىل الكنيسة التي 
بناها النصارى هنالك»(1). 

هكذا قام الفاروق عمر  بتجديد بناء املسجد األقىص يف عام 15 هـ. وقد أعاد بناءه 
من اخلشب الذي وضعه عىل اُجلُدر مبارشة دون عقود، فكان بذلك أول من رفع قواعد 

املسجد األقىص يف اإلسالم.


نظام اجتامعي يكفل هلم حتقيق  املسلمني يف أرجاء العامل وضع  العرب  انتشار  اقتىض 
يف  واجلهاد  اإلسالم  نرش  وهي  ديارهم،  من  أجلها  من  خرجوا  التي  اإلسالمية  الرسالة 
سبيله، متخضت معامل هذا اجلهاد عن تأسيس األمصار لتحفظ ألولئك العرب املسلمني 
األمصار  فبنيت  حياهتم.  وطبيعة  دينهم  تناسب  التي  السليمة  البيئة  هلم  وتوفر  كياهنم 
فكانت  اإلسالمية،  الرشائع  مجيع  فيها  تطبق  حيث  اإلسالمي،  النمط  عىل  اإلسالمية 
األنموذج األمثل للعمران اإلسالمي، ومن هذه املدن، البرصة والكوفة يف العراق واجلابية 

يف الشام، والفسطاط يف مرص. ثم ازداد عدد تلك األمصار باتساع الفتوح. 
وكان بناء هذه األمصار عىل نمط إسالمي، فتوسطتها املساجد وانترشت حوهلا بيوت 
فئاته  مجيع  بني  املجتمع  يف  العدل  وطبق  اإلسالم  نور  انبثق  املجتمعات  هذه  ومن  اجلند، 

عربيها وعجمها أسودها وأبيضها، حاكمها وحمكومها.
وقد اشرتط الفاروق عمر بن اخلطاب  يف اختاذ املدن اجلديدة أال تبنى يف مكان حيول 
بينه وبني املدينة ليسهل اإلمداد، ألنه كان خيشى من جهل العرب بركوب البحر، كام رأى 
الفاروق عمر  أن تكون هذه األمصار معسكرات ال مدنا عامرة، فأمر أن يكون البناء 

بالقصب حتى ال يركن اجلنود إىل الرتف والبناء الفاخر فتوهن عزيمتهم وتثبط مهتهم.
ومتيزت هذه األمصار عىل جانب كوهنا مراكز إدارية للبالد الواسعة التي تتبعها بأهنا 

خضعت مبارشة للخالفة.
البداية و النهاية، 65/7.  (1)
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أنه  الدقيق)، وذلك  (دار  دارًا خاصة أطلق عليها    يف عهده  اختذ عمر بن اخلطاب 
جعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب وما حيتاج إليه، يعني به املنقطع به، والضيف 
ومن ينزل بعمر، ووضع عمر  يف طريق السبل ما بني مكة واملدينة ما يصلح من ينقطع 

به، وحيمل من ماء إىل ماء.


سمي هذا اخلليج باسم عمر بن اخلطاب ، وهو خليج قديم، جدد حفره يف اخلالفة 
العمرية، عندما علم  أن خليجا كان جيري بني النيل من قرب حصن بابليون إىل البحر 
األمحر، فكان يربط احلجاز بمرص، وييرس تبادل التجارة، ولكن الروم أمهلوه، فردم. أمر 

الفاروق  عامله عىل مرص عمرو بن العاص بشق هذا اخلليج مرة أخرى.
و-إصالح الطرق واجلسور: 

الطرق  بإصالح  الفتوحات  بعد توسع   ، اهتمت الدولة اإلسالمية، يف خالفة عمر 
واجلسور. وذلك عن طريق إبرام معاهدات والهتا مع البلدان التي يتم فتحها.



يعد التاريخ باهلجرة تطورًا له أمهيته الكربى يف النواحي احلضارية العمرانية، وكان أول 
من وضع التاريخ باهلجرة أمري املؤمنني عمر ، وذلك عندما قدم إليه  صك مكتوب 
أم احلايل؟  : كيف نعلم أن املقصود شهر شعبان املايض  عليه كلمة (شعبان) قال عمر 
فعقد جملًسا للشورى حرضه كبار الصحابة  وعرض هذه املسألة، أي حتديد التاريخ حتى 
ال تقع األخطاء يف العقود واملعامالت، فقال بعضهم: أرخوا من مولد رسول اهللا ، وقال 
 إىل أن يؤرخ من اهلجرة، فاستحسن عمر هذا الرأي،  آخرون: من مبعثه، وأشار عيل 
واستقر األمر عىل أن تكون بداية التأريخ من بداية هجرة رسول اهللا  إىل املدينة، وأرخوا 

من حمرمها. 
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روى اإلمام ابن حجر العسقالين –رمحه اهللا-  يف سبب جعلهم بداية التاريخ يف شهر حمرم 
 الذين أشاروا  وليس يف ربيع األول الشهر الذي متت فيه هجرة النبي  أن الصحابة 
عىل عمر  وجدوا أن األمور التي يمكن أن يؤرخ هبا أربعة، هي مولده ومبعثه وهجرته 
ووفاته، ووجدوا أن املولد واملبعث ال خيلو من النزاع يف تعيني سنة حدوثه، وأعرضوا عن 
التأريخ بوفاته ملا يثريه من احلزن واألسى عند املسلمني، فلم يبق إال اهلجرة، وإنام أخروه 
من ربيع األول إىل املحرم ألن ابتداء العزم عىل اهلجرة كان من املحرم، إذ وقعت بيعة العقبة 
الثانية يف ذي احلجة، وهي مقدمة اهلجرة، فكان أول هالل استهل بعد البيعة والعزم عىل 
اهلجرة هو هالل حمرم، فناسب أن ُجيعل مبتدأ.. ثم قال ابن حجر: وهذا أنسب ما وقعت 

عليه من مناسبة االبتداء باملحرم(1).
وأفاد اإلمام السهييل –رمحه اهللا- يف الروض األنف (255/4) أن الصحابة  أخذوا 
مث     V   ...   G     F   E   D   C   B   A   ... نث  تعاىل:  قوله  من  باهلجرة  التأريخ 
[التوبة] ألنه من املعلوم أنه ليس أول األيام مطلقًا، فتعني أنه أضيف إىل يشء مضمر وهو 
فوافق رأي  آمنًا، وأّسس املساجد،  ربه    النبي  فيه اإلسالم، وعبد فيه  الذي عز  الوقت 

الصحابة ابتداء التاريخ من ذلك اليوم.
وهبذا احلدث اإلداري املتميز أسهم الفاروق  يف إحداث وحدة شاملة بكل ما حتمله 
الكلمة من معنى يف شبه اجلزيرة العربية، حيث ظهرت وحدة العقيدة بوجود دين واحد، 
ووحدة األمة بإزالة الفروق، ووحدة االجتاه باختاذ تاريخ واحد، فاستطاع أن يواجه عدوه 

وهو واثق من النرص.

أ-اجلبهة الفارسية: 
تابع أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  الفتوح التي بدأ أبو بكر الصديق  يف أرض 
إىل  العسكرية  باإلمدادات    عمر  اخلليفة  فبعث  والعراق-  -الشام  اخلصيب  اهلالل 

فتح الباري، 28/7.  (1)
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يف  الفرس  عىل  اجلديد  اإلسالمي  القائد  وانترص   ، وقاص  أيب  بن  سعد  بقيادة  العراق 
معركة القادسية احلاسمة عام 16هـ-637م.

وكانت القادسية تعرف بأهنا باب فارس. وقد تابع املسلمون منها الزحف عىل فارس، 
حيث سقطت يف أيدهيم املدائن عاصمتها آنذاك دون قتال.

وتتابعت فتوح املسلمني بعد ذلك يف قلب بالد فارس، ففتحوا جلوالء وهو اآلن عىل 
يف  تقع  التي  هناوند،  عند  الفرس  عىل  للمسلمني  النرص  وتم  وإيران.  العراق  بني  احلدود 
قلب بالد فارس وأشدها وعورة. ولذا أطلق املسلمون عىل هذا النرص "فتح الفتوح"، ومل 
يستطع آخر أكارسة الفرس متابعة املقاومة وفر من امليدان، حتى قبض عليه وقتل بخراسان 
سنة 31 يف خالفة ذي النورين عثامن . وصارت بالد فارس جزءا من الدولة اإلسالمية 

الفتية، وأخذ أهلها يدخلون يف رحاب اإلسالم ويعرفون عند العرب باسم "املوايل".


الوليد  بدأت االنتصارات الرائعة عىل يد املسلمني بقيادة سيف اهللا املسلول خالد بن 
 يف خالفة أيب بكر الصديق  واستمرت يف خالفة الفاروق عمر  ففتحوا أجنادين 
املقدس، ثم سقطت يف أيدهيم فحل، وهي  الطريق بني غزة وبيت  عىل  سنة 13 هـ وهي 
حصن يسيطر عىل معرب األردن، وأدى ذلك إىل فتح دمشق عام 14 هـ، وأخريا أنزل خالد 
بن الوليد اهلزيمة الساحقة املاحقة بالبيزنطيني يف معركة الريموك احلاسمة يف 15 رجب من 

عام 15هـ.
وملا علم هرقل إمرباطور الروم هبزيمة قواته يف الريموك، فر إىل عاصمته القسطنطينية 

مودعا بالد الشام قائال: "عليك يا سورية السالم، ونعم هذا البلد للعدو".
الشام  يف  للمسلمني  العليا  بالقيادة  الريموك  معركة  أنباء  تلقى  الذي  الفاروق  وعهد 
إىل أيب عبيدة بن اجلراح  بدال من خالد بن الوليد . وكان املوقف يتطلب هذا القائد 
اجلديد لقدرته عىل اإلدارة وتنظيم بالد الشام. وتطلبت الظروف أيضا ذهاب اخلليفة نفسه 

إىل الشام إلمتام تنظيمه.
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عمر،  من اخلليفة  بذلك  األمر  تلقى  بعد أن  العاص  بن  عمرو  القائد  مرص  فتح  توىل 
واجتاز احلدود املرصية عام 18هـ وبدأ يف فتح حصوهنا ومدهنا حتى فتح اإلسكندرية عام 
21هـ وصارت جزءا من الدولة اإلسالمية الفتية، ومركزا هاما من مراكز الدفاع عن هذه 
الدولة، وجتلت أمهيتها أهنا أصبحت قاعدة لفتوح املسلمني يف بالد املغرب وهي الفتوح 

التي أمتها األمراء األمويون.


لعّل مدينة القدس أو بيت املقدس كانت من البواعث القوية التي جعلت خليفة رسول 
اهللا  أبا بكر الصديق  يرسع يف إرسال جنود اإلسالم لفتح بالد الشام، حيث املسجد 
األقىص املبارك أوىل القبلتني وثالث احلرمني الرشيفني ومرسى خاتم النبيني  ومعراجه، 
وحده،ولذا جعله  تعاىل  اهللا  لعبادة  األرض  يف  يقام  الذي  الكعبة  بعد  الثاين  املسجد  وهو 
 أحد املساجد الثالثة التي ُتَشّد إليها الرحال، ويضاعف فيها األجر،  سيدنا رسول اهللا 

وتواترت األحاديث النبوية يف فضل ديار الشام عامة، وفضل القدس خاصة.
وشهدت  فلسطني،  فتح  يتم  أن  قبل  نحبه  قىض    الصديق  بكر  أبا  اخلليفة  أن  إال 
خالفة عمر بن اخلطاب  أشد املراحل حسًام يف تقرير مصري فلسطني، فبعد سلسلة من 
القدس،   نحو مدينة  بن اجلراح  أبو عبيدة عامر  توجه القائد  الشام  الفتوحات يف بالد 
وحارص الروم بداخلها ملدة أربعة أشهر قطع فيها كل سبل احلياة عليهم، وبعد ضيق شديد 
أصاب النصارى طلب البطريرك من املسلمني عرب الرسل أن خيربوه عن صفات أمريهم يف 
املدينة، فأخربوه بصفات عمر بن اخلطاب ، فطابق الوصف ما كان موجودا يف كتبهم 
، فجاءه أبو  املقدسة، فطلب املفاوضات مع قائد جيش املسلمني أبو عبيدة بن اجلراح 
عبيدة ، فسأله البطريرك: ملاذا تريدون فتح هذه البلدة املقدسة؟! إن من قصدها يوشك 
أن يغضب اهللا عليه وهيلكه! فقال له أبو عبيدة: إهنا بلدة رشيفة، وفيها عرج بنبينا إىل السامء 
فكان قاب قوسني أو أدنى، وهي معدن األنبياء وقبورهم فيها، ونحن أحق منكم هبا، وال 
نزال عليها إىل أن يملكنا اهللا إياها كام ملكنا غريها. فقال البطريرك: فام الذي تريدون منا؟! 
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القتال. فوافق البطريق  إما اإلسالم، وإما اجلزية والصلح، وإما  فقال: واحدة من ثالث: 
. عىل الصلح، لكنه اشرتط أال يدخلها أحد قبل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب

 كتابا مع وفد من املسلمني ووفد من الروم وملا وصل   فكتب أبو عبيدة إىل عمر 
املرسلون إىل املدينة وجدوا أمري املؤمنني عمر  زاهدا ليس له رغبة يف الدنيا وال بجميع 
هبذا  فقالوا  األرض،  عىل  نائام  احلر  أصابه  حني  بنفسه  ألقى  فقد  والشهوات،  احلظوظ 
عىل  الكتاب  فقرأ عمر  والروم،  فارس  وغلب  وقيرص،  كنوز كرسى  وأخذ  األمم،  غلب 
أهل الشورى واستشارهم فأشار ذو النورين عثامن  بعدم ذهابه، وقال إهنم وهللا احلمد 
مقهورون عىل كل حال وخمذولون، وأشار عيل املرتىض  بذهابه وقال: يا أمري املؤمنني 
إن يف ذهابك نرصا وعزا للمؤمنني وفتحا، وصغارا وذال عىل الكافرين، ولك فيه األجر 
والثواب يف مشقات ذلك السفر وأتعابه، فاختار عمر املسري، وقال: نادوا باملؤمنني باملسري، 
فعسكر خارج املدينة وجوه قريش واألنصار والعباس عم املصطفى ، حتى تكامل اجليش 
فجعل عىل املدينة عيل بن أيب طالب ، وسار وقت غداة وهو يقبل بوجهه عىل املسلمني 
ويقول: احلمد هللا الذي أعزنا باإلسالم وأكرمنا باإليامن ورمحنا بنبيه حممد ، فهدانا به من 
الضاللة، ومجعنا به بعد الشتات، وألف بني قلوبنا، ونرصنا به عىل األعداء، ومكن لنا يف 
البالد، وجعلنا إخوانا متحابني، فامحدوا اهللا عباد اهللا عىل هذه النعمة واسألوه املزيد منها 

والشكر عليها، ومتام ما أصبحتم متقلبني فيه منها، فإن اهللا يتم نعمته عىل الشاكرين.
أمري  الستقبال  أقبلت  قد  واجلنود  والرماح  الرايات  فإذا  املقدس،  بيت  قاربوا  فلام 
املؤمنني عمر الفاروق ، وأقبل املسلمون يصفون اخليل ويرشعون الرماح يف طريق عمر 
، حتى طلع أبو عبيدة  يف عظيم الناس، فإذا بعمر  عليه ثياب متواضعة مشققة 
اجلوانب، متقلدا سيفه، جير بعريه بغالمه، فلام نظر إىل عمر أناخ كل منهام راحلته، وملا أرادا 
أبا عبيدة، وأهوى يقبل رجل  يا   : املصافحة أخذ أبو عبيدة يد عمر يقبلها، فقال عمر 
أيب عبيدة، فرتاجع أبو عبيدة وقال: يا أمري املؤمنني، فعندها تعانقا وسارا يتحدثان.. ثم قال 
الفاروق  قولته املشهورة: "أنتم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس فأعزكم اهللا 

تبارك وتعاىل باإلسالم، فمهام تطلبوا العز بغريه يذلكم اهللا تعاىل".
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رسول  وجاءه  الطور،  وهو  الرشقي  اجلبل  عىل  نزل  املقدس  بيت    عمر  قدم  وملا 
بطريقها بالرتحيب، وقال: إنا سنعطي بحضورك ما مل نكن نعطه ألحد دونك، وسأله أن 
يقبل منهم الصلح واجلزية، وأن يعطيه األمان عىل دماءهم وأمواهلم وكنائسهم، فقبل عمر 
البطريق»صفرونيوس» الدمشقّي، الذي هاله وأرعبه تواضع أمري املؤمنني  بذلك. وجاءه 
، وعظم شأن اإلسالم يف عينيه، وقال لقومه: إن أحدا يف هذه الدنيا ال يستطيع الوقوف 
يف وجه هؤالء القوم، فسلموا هلم تنجوا، وتم توقيع العهدة العمرّية، وضمنها رشٌط بِناًء 
عىل طلب البطريرك وهو أال يسكن اليهود فيها، وأعطاهم األمن واألمان، وبذلك عرفت 
القدس الرشيف أرحم فاتح يف التاريخ من غري قتال، وطلب عمر  من البطريق أن يدله 
الصحابة  من  آالف  أربعة  بسيفه يف  نعم، فسار عمر متقلدا   فقال:  عىل مسجد داود 
 متقلدين سيوفهم حتى دخلوا املسجد األقىص، ووجدوا عىل الصخرة شيئا كثريا من 
روث الدواب ونحو ذلك، تلقيه الروم غيظا لليهود، وسأل عمر كعبا وتشاوره يف مكان 
عمر:  فقال  القبلتني،  إىل  متوجها  ليكون  الصخرة  شامل  ببنائه  كعب  فأشار  املسجد،  بناء 
لقد ضاهيت اليهود وأمر ببنائه جنوب الصخرة، وجعل يرفع الروث عن الصخرة بعبائه 

ويساعده املسلمون يف ذلك، ثم غادرها بعد عرشة أيام.
لقد فتح املسلمون القدس الرشيف ألسباٍب دينّية وارتيادية بعد انتصارهم عىل الرومان 

يف معركة الريموك، وتم هذا الفتح العظيم سنة 15 هجرية. 
وبدخول اإلسالم واملسلمني مدينة بيت املقدس بدأ التغيري التلقائي والتدرجيي للطابع 
العريب،  متناسب مع أصل املدينة  انترش اإلسالم واللغة العربية، وذلك  إذ  فيها:  العمراين 

وحل السالم واألمن والتعايش والتسامح بني سكاهنا، مسلمني ونصارى.
وهذا نص العهدة العمرية ألهل القدس:

من  إيلياء  أهل  املؤمنني  أمري  عمر  اهللا  عبد  أعطى  ما  هذا  الرحيم،  الرمحن  اهللا  «بسم 
األمان، أعطاهم أمانًا ألنفسهم وأمواهلم، ولكنائسهم وصلباهنم، وسقيمها وبريئها وسائر 
ملتها، أنه ال تسكن كنائسهم وال ُهتدم، وال ينتقص منها وال من حّيزها وال من صليبهم، 
وال من يشء من أمواهلم، وال ُيكرهون عىل دينهم وال ُيضاّر أحد منهم، وال يسكن بإيلياء 
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معهم أحد من اليهود وعىل أهل إيلياء أن ُيعطوا اجلزية كام يعطي أهل املدائن، وعليهم أن 
ُخيرجوا منها الروم واللصوت (اللصوص) فمن خرج منهم فإنه آمن عىل نفسه وماله حتى 
من اجلزية، ومن  إيلياء  أهل  ما عىل  مثل  آمن، وعليه  فهو  منهم  أقام  مأمنهم، ومن  يبلغوا 
آمنون  فإهنم  وُصُلبهم  بَِيعهم  الروم وخيّيل  مع  وماله  بنفسه  يسري  أن  إيلياء  أهل  من  أحب 
عىل أنفسهم وعىل بَِيعهم وُصُلبهم، حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان هبا من أهل األرض قبل 
مقتل فالن؛ فمن شاء منهم قعد، وعليه مثل ما عىل أهل إيلياء من اجلزية، ومن شاء سار مع 
الروم، ومن شاء رجع إىل أهله، فإنه ال يؤخذ منهم يشء حتى حيصد حصادهم، وعىل ما 
يف هذا الكتاب عهد اهللا وذمة رسوله وذمة اخللفاء وذمة املؤمنني إذا أعطوا الذي عليهم من 
اجلزية، شهد عىل ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرمحن بن عوف ومعاوية 

بن أيب سفيان وكتب وحرض سنة مخس عرش» (1).
إن كتاب الصلح الذي أبرمه عمر  يشهد شهادة حق بأن اإلسالم دين تسامح وليس 
دين إكراه وهو شاهد عدل بأن املسلمني عاملوا النصارى املوجودين يف القدس معاملة مل 
ختطر عىل باهلم إن عمر وهو الفاتح كان يستطيع أن يفرض عليهم ما يشاء، وأن جيربهم 
عىل ما يريد، ولكنه مل يفعل ألنه كان يمثل اإلسالم، واإلسالم ال يكره أحدًا عىل الدخول 
فيه وال يقبل من أحد إيامنًا إال عن طواعية وإذعان، إن اإليامن ليس شيئًا جيرب عليه الناس 
أنه  اإلنسان  يريك  فقد  سبحانه  اهللا  إال  يعلم خمبآهتا  ال  والقلوب  القلوب،  عمل  من  ألنه 
مؤمن وليس كذلك وتكون مرضته ألهل اإليامن أكثر ممن جياهرون بالكفر واإلحلاد وهلذا 
آثر املسلمون أن يعطوا الناس حرية العبادة، ويؤمنوهم عىل كل عزيز لدهيم عىل أن يعيشوا 
اهلادئة  احلياة  ظالل  ويف  عنهم،  والذود  محايتهم  مقابل  اجلزية  ويؤدوا  املسلمني،  كنف  يف 
الوديعة ويف رحاب الصالت واجلوار، ويف كنف املسلمني وعدالتهم سريى غري املسلمني 
التي قد عميت  عن قرب مجال اإلسالم وسامحته وإنصافه وعدالته وَسَريون فيه احلقائق 
عليهم لبعدهم عنه، وعندئذ يدخلون يف دين اهللا أفواجًا كام حدث يف كل البالد التي فتحها 

املسلمون، وأعطوا أهلها مثل هذا األمان.
(1)  تاريخ الطربي، (طبعة دار الكتب العلمية)، 449/2. 
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بعد فتوحات العراق والشام ومرص انتقلت إىل أفريقيا ففتح املسلمون طرابلس وبرقة 
جبهة  يف  االنسياح  من  املسلمني  جيوش  عىل  خيشى  كان    عمر  اخلليفة  أن  غري  بليبيا، 
جديدة ومل يطمئن بعد إىل ما فتحت يف زحفها الرسيع من الشام إىل طرابلس، فأمر القوات 
اإلسالمية بالتوقف عند طرابلس، وبذلك امتدت دولة اإلسالم يف اخلالفة العمرية لتشمل 
مساحة شاسعة من األرض، اجلزيرة العربية وبالد الشام والعراق ومرص، وفارس وأرمينيا 
وأذربيجان وجرجان وبالد ما وراء النهر، وطرابلس وبرقة يف أفريقيا، فكانت بالد اإلسالم 
يف عهده حيدها من الرشق هنر جيحون والسند ومن الغرب بالد إفريقية وصحراؤها، ومن 
الشامل جبال آسيا الصغرى وأرايض أرمينيا، ومن اجلنوب املحيط اهلادي وبالد النوبة يف 
اإلسالم  عدل  يف  أهلها  عاش  والعادات،  والنحل  األجناس  متعددة  واحدة  عاملية  دولة 
يف  معه  اختلفوا  وإن  الكريمة  احلياة  يف  بحقهم  هلم  احتفظ  الذي  الدين  ذلك  ورمحته، 

عقائدهم؛ومع أهله يف عاداهتم وأعرافهم(1).
اإلسالم،  دين  ظل  يف  رفيعة  إنسانية  حضارة  اإلسالمية  الفتوحات  أنتجت  لقد 
للجامعة  اإلنسانية  األنشطة  تفاعل  بأهنا:  الربانية  احلضارة  نعرف  أن  نستطيع  وبذلك 
الواحدة خلالفة اهللا يف األرض عرب الزمن، وضمن املفاهيم اإلسالمية عن احلياة والكون 

واإلنسان.


جاء األمر من عمر أمري املؤمنني   إىل سعد بن أيب وقاص  بالرحيل من زرود(2) 
«أما  التالية:  بالوصية  وأوصاه  الفرس  مع  الفاصلة  املعركة  استعدادًا خلوض  العراق  إىل 
بعد فإين آمرك ومن معك من األجناد بتقوى اهللا عىل كل حال، فإن تقوى اهللا عز وجل 
أشدَّ  تكونوا  أن  معك  ومن  وآمرك  احلرب  يف  العدة  وأقوى  العدو،  عىل  العدة  أفضل 
عدوهم،  من  عليهم  اجليش أخوف  ذنوب  فإن  عدوكم  منكم من  املعايص  من  احرتاسًا 

الدولة اإلسالمية يف عرص اخللفاء الراشدين محدي شاهني ص231 .  (1)
زرود: موضع بطريق مكة بعد الرمل.  (2)
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وإنام ينرص املسلمون بمعصية عدوهم هللا، ولوال ذلك مل تكن لنا هبم قوة ألن عددنا ليس 
القوة،  يف  علينا  الفضل  هلم  كان  املعصية  يف  استوينا  فإذا  كعدهتم،  تنا  ُعدَّ وال  كعددهم، 
حفظة من  سريكم  يف  عليكم  أن  واعلموا  بقوتنا،  نغلبهم  مل  بفضلنا  عليهم  ننرص  ال  وإن 
اهللا يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم، وال تعملوا بمعايص اهللا وأنتم يف سبيل اهللا وال 
منهم  عليهم رشٌّ  قوم سلط  فُربَّ  أسأنا،  وإن  علينا  يسلط  ولن  ا  منَّ عدونا رش  إن  تقولوا 
كام سلط عىل بني إرسائيل ملا عملوا بمساخط اهللا كفرة املجوس، فجاسوا خالل الديار، 
وكان وعدًا مفعوال، اسألوا اهللا العون عىل أنفسكم كام تسألونه النرص عىل عدوكم، أسأل 
تقرص  يتعبهم وال  مهم مسريًا  باملسلمني يف مسريهم، وال جتشِّ لناولكم، وترفق  ذلك  اهللا 
سائرون  فإهنم  قوهتم،  ينقص  مل  والسفر  عدوهم  يبلغوا  حتى  هبم  يرفق  منزل  عن  هبم 
وليلة  يومًا  معك كل مجعة  بمن  وأقم  -اخليول-،  والكراع  األنفس  جامِّ  مقيم،  عدو  إىل 
منازهلم  أنفسهم، ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم ونحَّ  هلم راحة، جيمعون فيها  حتى تكون 
ترزأ  وال  بدينه،  تثق  من  إال  أصحابك  من  يدخلنها  فال  والذمة،  الصلح  أهل  قرى  عن 
أحدًا من أهلها شيئًا فإن هلم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء هبا، كام ابتلوا بالصرب عليها، فام 
وطئت  وإذا  الصلح،  أهل  بظلم  احلرب  أهل  عىل  تنترصوا  وال  هلم،  فوفوا  لكم  صربوا 
عندك  وليكن  أمرهم،  عليك  خيف  وال  وبينهم،  بينك  العيون  فأذك  العدو  أرض  أدنى 
الكذوب ال ينفعك  أهل األرض من تطمئن إىل نصحه وصدقه، فإن  أو من  من العرب 
خربه وإن صدق يف بعض، والغاش عني عليك وليس عينًا لك، وليكن منك عند دنوك 
الرسايا بينك وبينهم، فتقطع الرسايا أمدادهم  العدو أن تكثر الطالئع، وتبّث  من أرض 
أصحابك،  من  والبأس  الرأي  أهل  الطالئع  وانتق  عورهتم،  الطالئع  وتتبع  ومرافقهم، 
واجعل  رأيك،  من  القوة  تلقاهم  من  أول  كان  عدوا  لقوا  فإن  اخليل،  هلم سوابق  وختري 
أمر الرسايا إىل أهل اجلهاد، والصرب عىل اجلالد، وال ختص أحدًا هيوى، فيضيع من رأيك 
وأمرك أكثر مما حابيت به أهل خاصتك، وال تبعث طليعة وال رسية يف وجه تتخوف فيه 
وامجع  ورساياك،  وطالئعك  أقاصيك  إليك  فاضمم  العدو  عاينت  فإذا  ونكاية،  ضيعة 
املناجزة ما مل يستكرهك قتال، حتى تبرص عورة  إليك مكيدتك وقوتك، ثم ال تعاجلهم 
ثم  بك  كصنيعته  بعدوك  فتصنع  أهلها،  كمعرفة  كلها  األرض  وتعرف  ومقاتله،  عدوك 
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أذك حراسك عىل عسكرك، وحتفظ من البيات جهدك، وال تؤتى بأسري ليس له عهد إال 
رضبت عنقه لرتهب بذلك عدوك وعدو اهللا، واهللا ويل أمرك ومن معك وويل النرص لكم 

عىل عدوكم واهللا املستعان»(1).
واهلزيمة،  النرص  يف  ثابتة  إهلية  وسنن  نافعة،  وصايا  عىل  يشتمل  عظيم  خطاب  فهذا 
التخطيط  يف  العالية  وخربته  السنني،  الفقه  يف    عمر  عظمة  من  مهًام  جانبًا  لنا  يوضح 
احلريب، وقد كان التوفيق اإلهلي واضحًا يف كل توجيهاته ووصاياه، ونرصا مؤزرا للمؤمنني 

ملا ساروا عىل هدي السنن اإلهلية يف النرص التمكني.

الورع،  النقي  املجاهد  املؤمن،  العادل  للخليفة  مثاًال    الفاروق  املؤمنني  أمري  كان 
القوي األمني، احلصن املنيع لألمة وعقيدهتا، قىض  خالفته كلها يف خدمة دينه وعقيدته 
يرجع  الذي  املجتهد  والفقيه  للجيش  األعىل  القائد  فكان  قيادهتا،  أمر  توىل  التي  وأمته 
اجلميع إىل رأيه، والقايض العادل النزيه، واألب احلنون الرحيم بالرعية، صغريها وكبريها، 
املحنك  السيايس   ، ورسوله  باهللا  املؤمن  الصادق  وغنيها،  فقريها  وقوهيا،  ضعيفها 
املجرب واإلداري احلكيم احلازم، أحكم بقيادته رصح األمة، وتوطدت يف عهده دعائم 
الفتوح،  معارك  يف  الفرس  عىل  االنتصارات  أعظم  بقيادته  وحتققت  اإلسالمية،  الدولة 
فكانت القادسية واملدائن وجلوالء وهناوند، وتّم فتح بالد الشام ومرص من سيطرة الروم 
البيزنطيني، ودخل اإلسالم يف معظم البالد املحيطة باجلزيرة العربية، وكانت خالفته سدًا 
منيعًا أمام الفتن، وكان عمر  بابًا مغلقًا ال يقدر أصحاب الفتن الدخول إىل املسلمني يف 

حياته، وال تقدر الفتن أن تطل برأسها يف عهده.
املنورة،  املدينة  بدخول  املفتوحة  األقطار  يف  للسبايا  يأذن  ال    عمر  الفاروق  كان 
عاصمة دولة اخلالفة، فكان يمنع جموس العراق وفارس، ونصارى الشام ومرص من اإلقامة 
يف املدينة إال إذا أسلموا ودخلوا يف هذا الدين، وهذا املوقف يدل عىل حكمته وبعد نظره، 
للتآمر  مهيئون  له،  مبغضون  املغلوبني املنهزمني حاقدون عىل اإلسالم،  القوم  هؤالء  ألن 

العقد الفريد البن عبد ربه، اجلزء األول.  (1)
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املسلمني  الرشِّ عن  لدفع  فيها  من اإلقامة  والكيد ضد اإلسالم واملسلمني ولذلك منعهم 
أو املجوس،  النصارى  السبايا   كان هلم عبيد ورقيق من هؤالء  الصحابة  ولكّن بعض 
وكان بعضهم يلحُّ عىل عمر  أن يأذن لبعض عبيده ورقيقه من هؤالء املغلوبني باإلقامة 
يف املدينة، ليستعني هبم يف أموره وأعامله، فأذن عمر لبعضهم باإلقامة يف املدينة، عىل كره 

عه الفاروق  وما حّذر منه. منه ووقع ما توقَّ
غداة  عباس،  بن  اهللا  عبد  إال  وبينه  بيني،  ما  لقائم(1)  إين  ميمون:  بن  عمرو  قال 
قرأ  وربام  فكّرب،  تقّدم   ، استووا  فإذا  استووا،  قال  الصفني،  بني  مّر  إذا  وكان  أصيب 
هو  فام  الناس،  جيتمع  حتى  األوىل،  الركعة  يف  ذلك  نحو  أو  النحل  أو  يوسف  سورة 
العلج(2)  فطار  طعنه،  حني  الكلب،  أكلني-  -أو  قتلني  يقول:  فسمعته   ، كربَّ أن  إال 
بسكني ذات طرفني، ال يمرُّ عىل أحد يمينًا وال شامًال إال طعنه، حتى طعن ثالثة عرش 
فلام ظّن  ُبْرنسًا،  املسلمني طرح عليه  ذلك رجل من  منهم سبعة، فلام رأى  رجًال، مات 
العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر  يد عبد الرمحن بن عوف فقّدمه -للصالة 
يدُرون،  ال  فإهنم  املسجد  نواحي  وأما  أرى،  الذي  رأى  فقد  عمر،  ييل  فمن  بالناس-، 
غري أهنم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان اهللا، فصىل هبم عبد الرمحن صالة 
جاء  ثم  ساعة،  فجال  قتلني،  من  انظر  عباس،  ابن  يا  عمر:  قال  انرصفوا  فلام  خفيفة، 
معروفًا،  به  أمرت  لقد  اهللا  قاتله  قال:  نعم،  قال:  َنع(3)،  الصَّ قال:  املغرية،  غالم  فقال: 
يريد  وأبوك  أنت  كنت  قد  اإلسالم  يّدعي  رجل  بيد  منّيتي  جيعل  مل  الذي  هللا  احلمد 
رقيقًا،  أكثرهم  العباس  وكان  باملدينة،  العلوج  تكثر  أن  حتّبان  اهللا  عبد  وابنه  العباس، 
فقال عبد اهللا إن شئت، فعلت، أي: إن شئت َقَتلنا. قال: كذبت -أي: أخطأت- بعدما 
معه،  فانطلقنا  بيته  إىل  فاحتمل  حّجكم.  وحجوا  قبلتكم،  وصّلوا  بلسانكم،  تكلموا 
أيت  ثّم  جوفه،  من  فرشبه، فخرج  بنبيذ  فُأيت  يومئذ،  قبل  مصيبة  تصبهم  مل  الناس  وكأن 

بلبن فرشبه فخرج من ُجْرحه، فعلموا أنه ميت...

أي قائم يف الصف ينتظر صالة الفجر.  (1)
العلج: الواحد من كفار العجم، واجلمع علوج وأعالج وهو يعني أبا لؤلؤة.  (2)

يشري إىل غالم املغرية بن شعبة، أبو لؤلؤة، فريوز.   (3)
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وقال البنه عبد اهللا: انطلق إىل عائشة أم املؤمنني فقل، يقرأ عليك عمر السالم، وال 
اخلطاب  بن  عمر  يستأذن  وقل  أمريًا،  للمؤمنني  اليوم  لست  فإين  املؤمنني(1)،  أمري  تقل 
أن يبقى مع صاحبيه.. فسّلم عبد اهللا بن عمر، واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة 
صاحبيه،  مع  يدفن  أن  ويستأذن  الم،  السَّ اخلطاب  بن  عمر  عليك  يقرأ  فقال:  تبكي، 
اهللا  هذا عبد  أقبل، قيل:  فلام  اليوم عىل نفيس،  به  أريده لنفيس، وألوثرّنه  فقالت: كنت 
حتب  الذي  قال:  لديك؟  ما  فقال:  إليه  فأسنده رجل  ارفعوين،  قال:  جاء،  قد  عمر  بن 
أنا  فإذا  ذلك..  من  إّيل  أهمُّ  يشء  من  كان  ما  هللا،  احلمد  قال:  أذنت،  املؤمنني،  أمري  يا 
وإن  فأدخلوين،  يل  أذن  فإن  اخلطاب  بن  عمر  يستأذن  فقل:  سلم  ثم  فامحلني  قضيت 
ردتني ردوين إىل مقابر املسلمني. قال: فلام قبض خرجنا به، فانطلقنا نميش، فسّلم عبد 
فوضع  فأدخل،  أدخلوه،  عائشة:  قالت  اخلطاب،  بن  عمر  يستأذن  قال:  عمر،  بن  اهللا 

صاحبيه(2). مع  هنالك 
ويف حديث أيب رافع: «أن غالم اُملِغَرية أبا لؤلؤة املجويس لقَي عمَر؛ فقال: إن اُملِغَرية 
ف عنه،  مه فيخفِّ ة عمر أن يلقى اُملِغَرية فيكلِّ . فقال: اتَّق اهللا وأْحِسن إليه، ومن نيَّ أثقل عيلَّ

فقال العبد: َوِسَع النَّاس عدله غريي. وأضمر عىل قتله»(3).
، وليت شعري ما أليب لؤلؤة وأمري  هذا ما روته كتب التاريخ عن استشهاد عمر 
  نقول ال، هل عرف عن اخلليفة عمر  الذي أرهقه؟  ، هل كان سيده  املؤمنني عمر 
الظلم واجلور بحيث مل يبق أمام أيب لؤلؤة خيار سوى القتل؟ نقول حاشى أن يكون خليفة 
املسلمني هبذه الصورة، أمل يأمر اخلليفة املغرية بن شعبة باإلحسان إىل عبده؟ أمل يكن أوىل 
بأيب لؤلؤة أن يقتل املغرية بدال من خليفة املسلمني الذي ليس له ذنب فيام حصل إن كان 

هناك ذنب فللمغرية؟.

أمٌر، وهو اإلمام؛ فطاعته واجبٌة،  أم املؤمنني عائشة-ريض اهللا عنها- أنه  وإنام قال ذلك لئالَّ تفهم   (1)
جاء، وليس عىل سبيل األمر. فرتك هلا اخليار، وطلب منها هذا الطلب عىل سبيل الرَّ

 ، عفان  بن  عثامن  عىل  واالتفاق  البيعة  قصة  باب  الصحابة،  فضائل  كتاب  البخاري،  صحيح   (2)
ح3497.

أخرجه أبو يعىل (2731) واحلاكم (91/3) والبيهقي (16/4) وصححه ابن حبان (6905).  (3)
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هذه التساؤالت تدفع القارئ املتمعن إىل أن يلمس من وراء مقتل أمري املؤمنني دوافع 
سياسية كربى، ومؤامرات خفية، ودسائس خطط هلا بليل، وإن وراء أيب لؤلؤة(1) جهات 
كربى ال يستهان هبا، ولعلنا ال نغايل حينام نحمل الفرس واليهود والنصارى تلك اجلريمة 
، نستشف ذلك من خالل  بن اخلطاب   املؤمنني عمر  ارتكبت بحق أمري  التي  البشعة 
حادثة انتقام عبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب لدم أبيه بقتله للهرمزان(2) وجفينة(3) النرصاين 
إىل شهادة  استنادا  والده، وذلك  قتل  باالشرتاك يف  إياهم  متهام  فارسيان-،  -مها رجالن 
يوم من حادث  قبل  وأيب لؤلؤة  اهلرمزان وجفينة  بأنه شاهد عند  بكر  بن أيب  الرمحن  عبد 
مل  رأسني  ذا  غريبا  خنجرا  وكان   ،(4) اخلطاب  بن  عمر  اخلليفة  فيه  طعن  الذي  اخلنجر 
يعهد استخدامه يف املجتمع العريب مما يدل عىل أن سالح اجلريمة جيء به من بالد فارس 
أو انه من مقتنيات اهلرمزان ودفع أليب لؤلؤة لقتل اخلليفة، ويف هذا دليل عىل أن العملية قد 
دبر هلا من قبل أكثر من جهة، فإذا كان أبو لؤلؤة مترضًرا فام عالقة اهلرمزان وجفينة حتى 
هييئوا له سالح اجلريمة ما مل تكن هناك مؤامرة قد دبرت من قبل قادة الفرس املترضرين 
، وسقوط اإلمرباطورية الفارسية  حيث الفتوحات اإلسالمية التي قادها اخلليفة عمر 

وفقداهنم ملراكزهم وامتيازاهتم .
إىل  العربية  من اجلزيرة  نجران   لليهود ونصارى  عمر  الفاروق  إليه إجالء  أضف 
الدسائس وتدبري املؤامرات،  أهنم جبلوا عىل دس  اليهود  الشام والعراق، واملعروف عن 
أبو لؤلؤة فريوز: كان عبدا للمغرية بن شعبة أخذه من حروب الفرس، وكان جموسيا فارسيا صناعا   (1)

حدادا ماهرا.
يف  املسلمني،  ضد  حرهبم  يف  الفرس  قادة  كبار  ومن  األهواز،  ملك  املجويس،  الفاريس  اُهلْرُمزان:   (2)
يف  املجاهدين  املسلمني  أيدي  هزيمة ساحقة عىل  هزمه اهللا  وبعدها. وقد  وقبلها  القادسية،  معركة 
معركة «َتْسُرت» يف األهواز، وُألقي القبض عليه وسيق إىل املدينة سنة 18 هـ، وبقي فيها بعدما أخذ 

. األمان من الفاروق عمر
ُجَفْيَنة: عبد رقيق نرصاين رومي، كان من سبي الروم يف فتوح الشام، وصار رقيقا من نصيب أحد   (3)

املسلمني، وأقام يف املدينة.
عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق قال حني قتل عمر: قد مررت عىل أيب لؤلؤة قاتل عمر ومعه جفينة   (4)
واهلرمزان وهم نجي فلام بغتهم ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان ونصابه وسطه، فانظروا ما 
اخلنجر الذي قتل به عمر، فوجدوه اخلنجر الذي نعت عبد الرمحن بن أيب بكر. الطبقات الكربى 

البن سعد، 355/3. تاريخ الطربي، 302/3.  
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وال أعتقد أن بمجرد إجالئهم ستتوقف دسائسهم، فرأس احلية مازال حيا، وإخراج احلية 
من اجلزيرة العربية ال يعني انقطاع سمها، بل ستنتهز أي فرصة لبث سمومها من جديد، 
الغتيال  مكيدة  لتدبري  املجوس  الفرس  مع  للتحالف  فرصة  العراق  إىل  إجالءها  وكان 

الفاروق عمر ، فكان األمر كذلك.
املجوس  ثالثة:  أطراف    عمر  الفاروق  اغتيال  يف  اشرتك  لقد  القول:  وخالصة 

واليهود والنصارى.
استمر اهتامم الفاروق عمر  بوحدة األمة ومستقبلها، حتى اللحظات األخرية من 
حياته، رغم ما كان يعانيه من آالم جراحاته البالغة، وهي بال شك حلظات خالدة، جتىل فيها 
 يف تلك اللحظات احلرجة   العميق وإخالصه وإيثاره، وقد استطاع  إيامن الفاروق 
أن يبتكر طريقة جديدة مل يسبق إليها يف اختيار اخلليفة اجلديد وكانت دليًال ملموسًا، ومعلًام 
واضحًا عىل فقهه يف سياسة الدولة اإلسالمية. لقد مىض قبله رسول اهللا  ومل يستخلف 
بعده أحدا بنص رصيح، ولقد مىض أبو بكر الصديق  واستخلف الفاروق بعد مشاورة 
يف  فكر  فراش املوت،  عىل  يستخلف وهو  أن  الفاروق  من  طلب  وملا   ، الصحابة  كبار 
ا وقرر أن يسلك مسلكا آخر يتناسب مع املقام، وقد حرص ستة من صحابة رسول  األمر ملي�
اهللا  كلهم يصلحون لتويل األمر ولو أهنم يتفاوتون وهم: (عيل بن أيب طالب، وعثامن بن 
عفان، وعبد الرمحن بن عوف، وسعد بن أيب وقاص، والزبري بن العوام، وطلحة بن عبيد 
باجلنة،  املبرشين  العرشة  من  للخالفة وهو  ومل يرشحه    زيد  بن  وترك سعيد   ،( اهللا 
حريصا عىل إبعاد اإلمارة    الفاروق  من قبيلته بني عدي. وكان عمر  ولعله تركه ألنه 
بيت أحدهم ويتشاوروا  جيتمعوا يف  أقاربه، مع أن فيهم من هو أهل هلا، وأمرهم أن  عن 
األمر  من  له  وليس  فقط  مشريا  معهم  حيرض  عنهام-  اهللا  –ريض  عمر  بن  اهللا  عبد  وفيهم 
يشء، ويصيل بالناس أثناء التشاور صهيب الرومي ، وقال له: أنت أمري الصالة يف هذه 
األيام الثالثة. حتى ال يويل إمامَة الصالة أحدا من الستة فيصبح هذا ترشيحا من عمر له 
–ريض اهللا عنهام- أن يرقبا سري  باخلالفة، وأمر املقداد بن األسود وأبا طلحة األنصاري 
االنتخابات، وحدد هلم مدة االنتخاب يف ثالثة أيام، وأمر جمموعة من جنود اهللا ملراقبة سري 
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االنتخابات يف املجلس، ومعقابة من خيالف أمر اجلامعة، ومنع الفوىض بحيث ال يسمحون 
ألحد يدخل أو يسمع ما يدور يف جملس أهل الشورى أو أهل احلل والعقد.

اخلليفة  :" أويص  األمة  قيادة  يف  وخيلفه  بعده،  األمر  سيتوىل  ملن  هذه وصيته  وكانت 
باملهاجرين األولني خريا؛ أن تعرف  له، وأوصيك  بتقوى اهللا وحده ال رشيك  من بعدي 
هلم سابقتهم، وأوصيك باألنصار خريا، فاقبل من حمسنهم وجتاوز عن مسيئهم. وأوصيك 
بأهل األمصار خريا، فإهنم ردء العدو، وجباة الفيء، ال حتمل منهم إال عن فضل منهم، 
حوايش  تأخذ من  أن  ومادة اإلسالم،  العرب،  فإهنم أصل  خريا،  البادية  وأوصيك بأهل 
أمواهلم فرتد عىل فقرائهم. وأوصيك بأهل الذمة خريا؛ أن تقاتل من وراءهم، وال تكلفهم 
وأوصيك  صاغرون.  وهم  يد  عن  أو  طوعا،  للمؤمنني  عليهم  ما  أدوا  إذا  طاقتهم،  فوق 
يف  اهللا  ختشى  أن  وأوصيك  ريبة،  عىل  منك  يطلع  أن  مقته  وخمافة  منه،  واحلذر  اهللا  بتقوى 
الناس وال ختشى الناس يف اهللا، وأوصيك بالعدل يف الرعية، والتفرغ حلوائجهم وثغورك، 
ا لوزرك، وخريا  وال تؤثر غنيهم عىل فقريهم؛ فإن يف ذلك -بإذن اهللا- سالمة لقلبك وحط�
يف عاقبة أمرك حتى تفيض يف ذلك إىل من يعرف رسيرتك وحيول بينك وبني قلبك، وآمرك 
أن تشتد يف أمر اهللا ويف حدوده ومعاصيه عىل قريب الناس وبعيدهم، ثم ال تأخذك يف أحد 
الرأفة حتى تنتهك منه مثل جرمه، واجعل الناس عندك سواء، ال تباِل عىل َمْن وجب احلق، 
فتجور  املؤمنني  عىل  أفاء  مما  فيام والك اهللا  واملحاباة  وإياك  الئم،  لومة  اهللا  يف  تأخذك  وال 
وتظلم وحترم نفسك من ذلك ما قد وسعه اهللا عليك، وقد أصبحت بمنزلة من منازل الدنيا 
واآلخرة، فإن اقرتفت لدنياك عدال وعفة عام بسط لك اقرتفت به إيامنا ورضوانا، وإن غلبك 
اهلوى اقرتفت به غضب اهللا. وأوصيك أال ترخص لنفسك وال لغريك يف ظلم أهل الذمة، 
وقد أوصيتك وخصصتك ونصحتك، فابتغ بذلك وجه اهللا والدار اآلخرة، واخرتت من 
بالذي وعظتك، وانتهيت إىل الذي  داللتك ما كنت داال عليه نفيس وولدي، فإن عملت 
أمرتك أخذت منه نصيبا وافرا وحظا وافيا، وإن مل تقبل ذلك ومل هيمك، ومل ترتك معاظم 
فيه مدخوال؛ ألن  انتقاصا، ورأيك  بك  ذلك  به اهللا عنك، يكن  يرىض  الذي  األمور عند 
األهواء مشرتكة، ورأس اخلطيئة إبليس داع إىل كل مهلكة، وقد أضل القرون السالفة قبلك 
النار وبئس املورود، وبئس الثمن أن يكون حظ امرئ مواالة لعدو اهللا الداعي  فأوردهم 
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اهللا  وأناشدك  لنفسك.  واعظا  وكن  الغمرات،  إليه  احلق، وخض  اركب  ثم  معاصيه.  إىل 
عاملهم،  ووقرت  صغريهم،  ورمحت  كبريهم،  وأجللت  املسلمني،  مجاعة  عىل  ترمحت  إال 
وال ترض هبم فيذلوا، وال تستأثر عليهم بالفيء فتغضبهم، وال حترمهم عطاياهم عند حملها 
رهم يف البعوث فينقطع نسلهم، وال جتعل املال دولة بني األغنياء منهم،  فتفقرهم، وال جتمِّ
وال تغلق بابك دوهنم فيأكل قوهيم ضعيفهم، هذه وصيتي إليك، وأشهد اهللا عليك وأقرأ 

عليك السالم"(1).
النظر يف مسائل احلكم  بعده، وهي تدل عىل ُبْعد  للخليفة من    كانت هذه وصيته 
من  احتوته  ملا  نفيسة  وثيقة  وهي  متكامل؛  حكم  منهاج  عن  وتفصح  والقيادة،  واإلدارة 
قواعد أساسية لنظام احلكم، متكاملة اجلوانب الدينية والسياسية والعسكرية واالقتصادية 

واالجتامعية.
ُطِعن  فجر األربعاء 26 ذي احلجة، سنة 23ه، واستشهد بعد ثالثة أيام من طعنه: 
صهيب  الليلة، وصىل عليه  يف نفس  األحد األول من شهر حمرم احلرام 24هـ ودفن  ليلة 
 وهو ابن ثالث وستني سنة عىل الصحيح، يف العمر الذي تويف  ، استشهد  الرومي 

عليه رسول اهللا  وخليفته الصديق ، وكانت خالفته عرشة أعوام ونصفًا وأيامًا.
قام أحبابه أعداء اإلسالم ببناء    الذي قتل الفاروق عمر  لؤلؤة-  –أبو  واملجويس 
من  املوسوي  حسني  السيد  يقول  إيران  يف  املجهول  اجلندي  غرار  عىل  له  تذكاري  مشهد 
علامء النجف: "واعلم أن يف مدينة كاشان اإليرانية، يف منطقة تسمى (باغي فني) مشهدًا 
عىل غرار اجلندي املجهول، فيه قرب ومهي أليب لؤلؤة فريوز الفاريس املجويس، قاتل اخلليفة 
الثاين عمر بن اخلطاب، حيث أطلقوا عليه ما معناه بالعربية (مرقد بابا شجاع الدين)، وبابا 
شجاع الدين هو لقب أطلقوه عىل أيب لؤلؤة لقتله عمر بن اخلطاب، وقد كتب عىل جدر هذا 
املشهد بالفاريس: (مرك بر أبو بكر، مرك بر عمر، مرك بر عثامن) ومعناه بالعربية: املوت 
أليب بكر، املوت لعمر، املوت لعثامن وهذا املشهد ُيزار من قبل الشيعة اإليرانيني، وُتلقى 

اجلاحظ،  بحر  بن  عمرو  عثامن  أيب  والتبيني،  البيان   .339/3 سعد،  البن  الكربى  الطبقات   (1)
.236/1
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فيه األموال، والتربعات، وقد رأيت هذا املشهد بنفيس، وكانت وزارة اإلرشاد اإليرانية قد 
بارشت بتوسيعه وجتديده، وفوق ذلك قاموا بطبع صورة عىل املشهد عىل كارتات تستخدم 

إلرسال الرسائل واملكاتيب"(1). 
 يف زَمٍن تناَسى الناُس  ما أحوَجنا إىل اسرتجاِع ِسرية اخلليفة العادل أمري املؤمنني 
فضَل الصحابة الكرام  بل كُثر اهلجوم والطْعن عىل سادتنا الصحابة ِمن ِقَبل َمْن ال ِديَن 
ِديٌن  هم  «حبُّ الطحاوية»:  «العقيدة  يف  اهللا-  -رمحه  الطحاويُّ  اإلمام  قال  َخالَق،  وال  هلم 

وإيامن، وُبغُضهم كفٌر وفسوق وُطغيان».

هللا ثم للتاريخ كشف األرسار وتربئة األئمة األطهار، ص94.  (1)
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أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قيص بن  هو عثامن بن عفان بن أيب العاص بن 
كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، القريش، األموي، جيتمع هو والنبي  يف عبد 

مناف وهو ثالث اخللفاء الراشدين.
ويكنى بأيب عبد اهللا وأيب ليىل، وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس 
أسلمت وأمها البيضاء بنت عبد املطلب عمة رسول اهللا ، أسلمت وماتت يف خالفة ابنها 

 . عثامن
ويلقب ذا النورين؛ ألنه تزوج ابنتي رسول اهللا  رقية –بعد إسالمه- ثم ماتت بعد 
غزوة بدر الكربى، ثم تزوج أختها أم كلثوم ثم ماتت حتته، وروي أن رسول اهللا  قال: 

"لو كانت يل ثالثة؛ لزوجته إياها".
ولد بالطائف بعد الفيل بست سنني عىل الصحيح.

أما صفاته اِخللقية: ذكر أهل السري أنه رجل مجيل ليس بالقصري وال بالطويل، حسن 
الوجه، رقيق البرشة، عظيم اللحية، أسمر اللون، كثري شعر الرأس.

وكان  أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بام كان فيها من خري ورش، وكان رجال 
قريش يأتونه ويألفونه لغري واحد من األمور، لعلمه وجتاربه وحسن جمالسته وكان شديد 
احلياء ومن كبار التجار، اهتم بتجارته التي ورثها عن والده، ونمت ثرواته، وأصبح يعد 
من رجاالت بني أمية الذين هلم مكانة يف قريش كلها، فقد كان املجتمع املكي اجلاهيل الذي 
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عاش فيه عثامن يقدر الرجال حسب أمواهلم، وهياب فيه الرجال حسب أوالدهم وإخوهتم 
 يف  ثم عشريهتم وقومهم، فنال عثامن مكانة مرموقة يف قومه، وحمبة كبرية.. مل يسجد 
وال حلقات  الشباب  أغاين  جتذبه  ومل  اإلسالم،  قبل  مخرا  يرشب  ومل  قط،  لصنم  اجلاهلية 

اللهو، ثم إن عثامن كان يتعفف عن أن يرى عورة.

الزبري  أثر  عىل  اهللا  عبيد  بن  وطلحة  عفان  بن  عثامن  خرج  قال:  رومان  بن  يزيد  عن 
، فعرض عليهام اإلسالم وقرأ عليهام القرآن وأنبأمها  العوام فدخال عىل رسول اهللا  بن 
بحقوق اإلسالم ووعدمها الكرامة من اهللا، فآمنا وصدقا فقال عثامن: يا رسول اهللا قدمت 
حديثا من الشام فلام كنا بني معان والزرقاء فنحن كالنيام إذا مناد ينادينا: أهيا النيام هبوا فإن 

أمحد قد خرج بمكة، فقدمنا فسمعنا بك(1).
  قبل دخول رسول اهللا  مبكًرا عىل يد الصديق أيب بكر  أسلم عثامن بن عفان

دار األرقم، وكان عمره قد جتاوز الثالثني.
وأوذي عثامن  وُعذب يف سبيل اهللا تعاىل عىل يد عمه احلكم بن أيب العاص بن أمية 
ك أبدا  الذي أخذه فأوثقه رباطا وقال: أترغب عن ملة آبائك إىل دين حمدث؟ واهللا ال أحلُّ
: واهللا ال أدعه أبدا وال أفارقه، فلام  حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين، فقال عثامن 

رأى احلكم صالبته يف دينه تركه(2).
وهو رابع من أسلم من الرجال، ومن السابقني األولني، وهاجر اهلجرتني، فهو أول 
املهاجرين إىل احلبشة مع زوجه رقية –ريض اهللا عنهام-، وهاجر إىل املدينة، وشهد املشاهد 
كلها؛ إال وقعة بدر؛ فإنه كان يمرض زوجته رقية، ورضب له رسول اهللا  بأجره وسهمه، 

وهو سفري اإلسالم إىل قريش يوم احلديبية، وكاتب الوحي.

الطبقات الكربى البن سعد، 55/3.  (1)

الطبقات الكربى البن سعد، 55/3.  (2)
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أما عن أخالقه وفضائله ومناقبه: فكان  عظيم اُخللق، شديد احلياء، رفيع التهذيب، 
عايل الرتبية، كثري القنوت، سليم الطوية، عظيم اخلوف من اهللا تعاىل، أواًبا لربه، ثبت عن 

رسول اهللا ، أنه قال: «...وأصدقهم حياًء عثامن بن عفان»(1).
كان عثامن  أحد العرشة الذين شهد هلم رسول اهللا  باجلنة عن أيب موسى األشعري 
 قال: «كنت مع رسول اهللا  يف حديقة بني فالن والباب علينا مغلق إذ استفتح رجل 
فقال النبي : «يا عبد اهللا بن قيس –وهو اسم أيب موسى األشعري- ُقم فافتح له الباب 
وبرشه باجلنة»، فقمت ففتحت الباب فإذا أنا بأيب بكر الصديق فأخربته بام قال رسول اهللا 
يف األرض  بعود  ينكت    النبي  فجعل  الباب  أغلقت  ثم  وقعد.  ودخل  اهللا  ، فحمد 
فاستفتح آخر فقال: «يا عبد اهللا بن قيس قم فافتح له الباب وبرشه باجلنة»، فقمت ففتحت 
فإذا أنا بعمر بن اخلطاب فأخربته بام قال النبي  فحمد اهللا ودخل فسلم وقعد وأغلقت 
الباب. فجعل النبي  ينكت بذلك العود يف األرض إذ استفتح الثالث الباب فقال النبي 
: «يا عبد اهللا بن قيس قم فافتح الباب له وبرشه باجلنة عىل بلوى تكون» فقمت ففتحت 
الباب فإذا أنا بعثامن بن عفان فأخربته بام قال النبي  فقال: «اهللا املستعان وعليه التكالن» 

ثم دخل فسلم وقعد» (2).
باهللا  أنشدكم  وقال:  عليهم  أرشف  حورص   حيث  عثامن  أن  الرمحن:  عبد  أيب  عن 
وال أنشد إال أصحاب النبي  ألستم تعلمون أن رسول اهللا  قال: «من حفر رومة فله 
اجلنة». فحفرهتا ألستم تعلمون أنه قال «من جهز جيش العرسة فله اجلنة». فجهزته قال: 

فصدقوه بام قال(3).
: «الّلُهّم اْرَض َعْن ُعْثَامَن، َفإِّين  وملا أنفق أمواال عظيمة يوم العرسة َقاَل َرُسوُل اّهللاِ 

َعْنُه َراٍض»(4).

سنن الرتمذي، كتاب املناقب، باب مناقب معاذ بن جبل ، ح3790. قال األلباين: صحيح.  (1)
رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق.  (2)

صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضا أو بئرا، ح2626.  (3)
سرية ابن هشام، 517/2.  (4)
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وعن أم املؤمنني عائشة –ريض اهللا عنها- قالت: كان رسول اهللا  مضطجعا يف بيتي 
فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو عىل تلك احلال فتحدث، ثم  أو ساقيه،  كاشفا عن فخذيه 
استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثامن فجلس رسول اهللا  وسوى 
ثيابه. فلام خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم هتتشَّ له ومل ُتَبالِه، ثم دخل عمر فلم هتتش 
له ومل تباله، ثم دخل عثامن فجلست وسويت ثيابك، فقال: «أال أستحي من رجل تستحي 

منه املالئكة؟!»(1).
 عن أم املؤمنني عائشة ريض اهللا عنها قالت: أرسل رسول  عن النعامن بن بشري 
أقبلت    اهللا  رأينا رسول  فلام   ، اهللا  عليه رسول  فأقبل  عفان،  بن  عثامن  إىل    اهللا 
اهللا  إن  عثامن،  «يا  وقال:  منكبه  رضب  مه أن  كلَّ كالم  آخر  فكان  األخرى،  عىل  إحدانا 
حتى  ختلعه  فال  خلعه  عىل  املنافقون  أرادك  فإن  قميصا،  يلبسك  أن  عسى  وجل-  -عز 
فال  خلعه  عىل  املنافقون  أرادك  فإن  قميصا،  يلبسك  أن  عسى  اهللا  إن  عثامن،  يا  تلقاين. 
نسيته  قالت:  املؤمنني، فأين كان هذا عنك؟  أم  يا  هلا:  فقلت  ثالثا.  ختلعه حتى تلقاين» 

واهللا فام ذكرته(2).
إن شخصية ذي النورين عثامن بن عفان  شخصية قيادية، وقد اتصف  بصفات 
القائد الرباين، فمن أهم صفاته: إيامنه العظيم باهللا واليوم اآلخر، والعلم الرشعي، والثقة 
والعطاء  البذل  وحب  والزهد،  واملروءة،  والشجاعة،  والكفاءة  والصدق،  والقدوة  باهللا، 
اهلمة، واحلزم، واإلرادة  والصرب، وعلو  النصيحة، واحللم،  والسخاء، والتواضع، وقبول 
القوية، والعدل، والقدرة عىل حل املشكالت، والقدرة عىل التعليم وإعداد القادة، وغري 
ذلك من الصفات. وبسبب ما أودع اهللا فيه من صفات القيادة الربانية استطاع أن حيافظ 
عىل الدولة ويقمع الثورات التي حدثت يف األرايض املفتوحة، وينتقل باألمة نحو أهدافها 

املرسومة بخطى ثابتة.

صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عثامن بن عفان ، ح2401.  (1)
مسند أمحد بن حنبل، 86/6. قال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح.  (2)
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  الكرام  الصحابة  وكل    عفان  بن  عثامن  عليه  تربى  الذي  الرتبوي  املنهاج  كان 
العاملني  رب  عند  من  املنزل  الكريم،  القرآن  نور  وتلقي    اهللا  لرسول  املبارشة  الصحبة 
للتلقي يف ظالل الصحبة  الوحيد  ، فهو املصدر  عىل خري خلق اهللا أمجعني سيدنا حممد 
يكون  وأن  وتفرده،  التلقي  مصدر  توحيد  عىل    املصطفى  احلبيب  حرص  فقد  النبوية، 
القرآن الكريم وحده هو املنهاج الذي يرتبى عليه الفرد املسلم واألرسة املسلمة واجلامعة 
املسلمة يف حمضنه الرتبوي، فكانت اآليات الكريمة التي سمعها عثامن  من سيدنا رسول 
النورين  صياغة شخصية ذي  يف  أثرها  هلا  كان  الرشيف  قلبه  من  وترشهبا  مبارشة    اهللا 
اإلسالمية؛ فقد طهر قلبه، وزكت نفسه، وتفاعلت معها روحه؛ فتحول إىل إنسان جديد 

بقيمه ومشاعره وأهدافه وسلوكه وتطلعاته. 
وكان له  تعلق فريد بالقرآن الكريم، حافظا لكتاب اهللا، وكان حجره ال يكاد يفارق 
املصحف، وكان يقول: «لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كالم ربنا، وإين ألكره أن يأيت عيل 
يوم ال أنظر يف املصحف، وما مات عثامن  حتى خرق مصحفه من كثرة ما يديم النظر فيه»  

وقالت زوجته يوم الدار: «اقتلوه أو دعوه، فواهللا لقد كان حييي الليل بالقرآن يف ركعة» (1). 
وقال غري واحد: «إنه ريض اهللا عنه كان ال يوقظ أحدا من أهله إذا قام من الليل ليعينه 

عىل وضوئه، إال أن جيده يقظانا، وكان يصوم» (2).
 وصقل مواهبه وفجر طاقته،  إن الرافد القوي الذي أثر يف شخصية سيدنا عثامن 
وهذب نفسه هو صحبته املبارشة لسيدنا رسول اهللا  وتتلمذه عىل يديه يف مدرسة النبوة، 

ومالزمته له يف مكة واملدينة، وأحبه حبا شديدا، وبذل ماله ونفسه يف سبيل اهللا.
 عىل املنهاج القرآين، وكان املريب له رسول اهللا ، وكانت نقطة  لقد تربى عثامن 
البدء يف تربية عثامن  هي لقاءه برسول اهللا ، فحدث له حتول غريب واهتداء مفاجئ 

البداية والنهاية، 240/7.  (1)

البداية والنهاية، 240/7.  (2)
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بمجرد اتصاله بالنبي ، فخرج من دائرة الظالم إىل دائرة النور، واكتسب اإليامن وطرح 
الكفر، وقوى عىل حتمل الشدائد واملصائب يف سبيل اإلسالم وعقيدته السمحة. كانت 
عىل  اهللا  صنعه  فقد  اآلخرين،  عىل  والتأثري  اجلذب  قوى  متلك    اهللا  رسول  شخصية 
فقط كام حيب  لذاته   ال حيبه  تاريخ األرض، فهو  يف  صورة لبرش  أكمل  عينه، وجعله 
فهو معه  التي تشمله من عند اهللا،  الربانية  لتلك النفخة  الناس، ولكن أيضا  العظامء من 
العظيم  البرش    الرسول  شخص  يف  يلتقي  ثم  ومن  املكرم،  اإلهلي  الوحي  حرضة  يف 
النهاية،  وال  البداية  متميز  غري  النهاية،  يف  واحدا  شيئا  يصبحان  ثم  العظيم،  والرسول 
ويرتبط حب اهللا بحب رسوله   ، الرسول  أو للبرش  البرش  للرسول  حب عميق شامل 
وحمور  كلها،  املشاعر  ارتكاز  نقطة  مها  مشاعره  يف  فيصبحان  نفسه  يف  ويمتزجان   ،

احلركة الشعورية والسلوكية كلها كذلك.
كان هذا احلب الذي حرك الرعيل األول من الصحابة  هو مفتاح الرتبية اإلسالمية 

ونقطة ارتكازها ومنطقها الذي تنطلق منه(1). 


عندما طعن عمر بن اخلطاب ، هرع إليه بعض الصحابة  يطلبون منه أن يستخلف، 
ولكنه أبى بادئ األمر بقوله: فإن أستخلف فقد استخلف من هو خري مني -يعني أبا بكر- 

وإن أترك فقد ترك من هو خري مني -يعني رسول اهللا - ولن يضيع اهللا دينه).
لكنهم أعادوا عليه الكرة، ففوض األمر إىل الستة الذي مات رسول اهللا  وهو عنهم 
راض، وأوىص بأن تكون اخلالفة للذي يقع عليه االختيار من الفريق الذي يف صفه ابنه عبد 
اهللا يف حالة تساوي األصوات، واضعا هلم أسس الشورى واخلطوات التي ينبغي عليهم 

اتباعها، ثم أوصاهم قائًال: «فإذا وليتم والًيا فأحسنوا مؤازرته وأعينوه» (2).

منهج الرتبية اإلسالمية، ملحمد قطب، ص34، 35. سرية سيدنا عثامن بن عفان للصاليب.  (1)
تاريخ الطربي، 293/3.  (2)
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ذوي  وحيرم  وحيابيهم  أقاربه  إىل  بعده  من  اخلليفة  يميل  أن  خيشى    عمر  كان  وقد 
الكفايات فتسوء احلال فقال لعيل : «إن وليت من أمر املؤمنني شيئا فال حتملن بني عبد 
يا عثامن إن وليت من أمر املسلمني شيئا فال   :الناس . وقال لعثامن املطلب عىل رقاب 

حتملن بني أيب معيط عىل رقاب الناس» (1).
وبعد وفاة عمر ، اجتمع هؤالء الرهط فخلع عبد الرمحن نفسه، فابتعد عن منافسة 

الباقني وخضع ملشيئتهم إذا أرادوا تفويض االختيار له، فقبلوا أن يفعل ذلك.
واستشار عبد الرمحن بن عوف  كل من كان حاًرضا من وجوه املهاجرين واألنصار 
وأمراء األجناد الذين حرضوا احلج مع عمر  قبل وفاته. ثم اجتمع بالرهط الذين عينهم 
عمر واحًدا فواحد، وبعد مشاورات وجمادالت بينهم انحرص االختيار يف هناية املطاف بني 
 بعد استقرار  اهللا عنهام-. قال عبد الرمحن موجًها الكالم إىل عيل  –ريض  عثامن وعيل 

: الرأي عىل عثامن
«أما بعد يا عيل إين قد نظرت يف أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثامن، فال جتعلن عىل 
نفسك سبيًال. فقال: أبايعك عىل سنة اهللا ورسوله واخلليفتني من بعده فبايعه عبد الرمحن 

وبايعه الناس املهاجرون واألنصار وأمراء األجناد واملسلمون»(2).
وَقبِل عثامن بن عفان  التقيد بمنهاج سلفيه أيب بكر وعمر -ريض اهللا عنهام- فضًال 
. أما عيل فقد حتفظ، إذ سأله عبد الرمحن: «عليك عهد اهللا  عن كتاب اهللا وسنة رسوله 
وميثاقه لتعملن بكتاب اهللا وسنة رسوله وسرية اخلليفتني من بعده» فكانت إجابته: «أرجو 
أن أفعل بمبلغ علمي وطاقتي»، أما عثامن فقد أجاب باإلجياب عىل الفور دون تعليقه عىل 

العلم ومدى الطاقة كام فعل عيل(3).
وكان هذا االختيار -أي لعثامن دون عيل- موضع اهتامم أهل السنة أنفسهم قبل الشيعة. 
فقد تساءل أبو وائل - كام ذكر اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده- حيث سأل عبد الرمحن بن 

الطبقات الكربى، البن سعد، 343/3.  (1)
صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب كيف يبايع اإلمام الناس، ح6781.  (2)

انظر: تاريخ الطربي، 297/3.  (3)
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فقد  الصحابة عثامًنا دون عيل، فأجاب «ما ذنبي؟  بايع  الذي من أجله  عوف عن السبب 
بدأت بعيل. فقلت: أبايعك عىل كتاب اهللا وسنة رسوله  وسرية أيب بكر وعمر، فقال: فيام 

استطعت، ثم عرضت ذلك عىل عثامن فقال: نعم"(1). 
. ،عيل، وسعد، والزبري، وطلحة، وسعيد بن زيد  وكان يف مقدمة من بايع عثامن

الرابع  العام  يف  احلرام،  حمرم  شهر  من  الرابع  األربعاء  يوم  شمس  أرشقت  أن  وما 
والعرشين للهجرة، حتى كان أهل الشورى من املسلمني قد بايعوا ذي النورين عثامن بن 

عفان  خليفة للمسلمني، وبذلك كان  ثالث اخللفاء الراشدين.
ثم  العرص،  بالناس صالة  السبعني من عمره- صىل  –وهو يف  املبايعة  له  وبعدما متت 

صعد منرب رسول اهللا ، وخطب يف املسلمني خطبة اخلالفة.
ال يشك مؤمن يف أحقية صحة خالفة سيدنا عثامن ، وأنه ال مطعن فيها ألحد إال ممن 
أصيب قلبه بزيغ فنقم عىل أصحاب رسول اهللا  بسبب ما حل يف قلبه من الغيظ منهم، 
وهذا مل حيصل إال من الشيعة الروافض الذين جعلوا رأس ماهلم يف هذه احلياة الدنيا هو 
سب الصحابة  وثلبهم، وال قيمة ملا يوجهونه من املطاعن عىل خالفة الثالثة  لظهور 
بطالنه، وأهنا افرتاءات باطلة وأكاذيب مزعومة وإشاعات ال تصح. فأنى لألقزام أن تطال 
اجلبال الراسيات، وأنى للمتسولني عىل أبواب القنوات الفضائية واملواقع اإللكرتونية أن 
الروافض  حال  أن  الطباق، فال شك  السبع  من فوق  اهللا واصطفاهم  ينالوا ممن اختارهم 
كحال من يلقي بنفاياته عىل وجه الشمس، فتعود نفاياته عليه وتبقى الشمس هي الشمس 

ساطعة بضيائها وهاجة بنورها ثابتة يف عليائها! 



منهاجه  عن  فأعلن  خطيبا  الناس  يف  قام  باخلالفة    عفان  بن  عثامن  بويع  عندما 
كام  عنهام-،  اهللا  –ريض  الشيخني  وسرية  والسنة  بالقرآن  سيتقيد  أنه  مبينا  احلكم،  يف 

مسند أمحد بن حنبل، 75/1.  (1)
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فيام استوجبوه من احلدود،  الناس باحللم واحلكمة إال  أشار يف خطبته إىل أنه سيسوس 
والتباغض  التنافس  من  خوفا  بحطامها؛  واالفتتان  الدنيا  إىل  الركون  من  حذرهم  ثم 
وراء  ينظر    عثامن  وكان  واخلالف.  الفرقة  إىل  باألمة  يفيض  مما  بينهم،  والتحاسد 
احلجب ببصريته النفاذة إىل ما سيحدث يف هذه األمة من الفتن بسبب األهواء وهتالك 

بويع. بعدما  الناس 
 يف أول خطبته يوم مبايعته للخالفة: بعد أن محد اهللا وأثنى عليه وصىل عىل  قال 
تقدرون  ما  بخري  آجالكم  فبادروا  أعامر،  بقية  ويف  ُقْلَعة  دار  يف  «إنكم  قال:    النبي 
تغرنكم  فال  الغرور،  عىل  طويت  الدنيا  وإن  أال  مسيتم،  أو  صبحتم  ُأتيُتم  فلقد  عليه، 
فإنه ال  ثم جدوا وال تغفلوا  اعتربوا بمن مىض،  الغرور،  الدنيا وال يغرنكم باهللا  احلياة 
أمل  الذين أثاروها وعمروها ومتعوا هبا طويال؟  الدنيا وإخواهنا  أبناء  يغفل عنكم، أين 

؟ تلفظهم
فقال  مثال  هلا  رضب  قد  اهللا  فإن  اآلخرة،  واطلبوا  هبا،  اهللا  رمى  حيث  بالدنيا  ارموا   

   Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø   ×    Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ عز وجل: نث 
  & %   $   #   "   !    é   è   ç   æ   å   ä  ã   âá   à   ß   Þ

*   +  ,  -  .  /  مث  [الكهف](1).   )    (  '

وروي كذلك أنه افتتح خالفته هبذه اخلطبة: بعد احلمد والثناء والصالة عىل رسول اهللا  
بمبتدع، أال وإن لكم عيلَّ  فإين كلفت وقد قبلت، أال وإين متبع ولست  قال:»أما بعد، 
بعد كتاب اهللا وسنة نبيه   ثالثا: اتباع من كان قبيل فيام اجتمعتم عليه وسنتم، وسنن أهل 
اخلري فيام تسنوا عن مأل، والكف عنكم إال فيام استوجبتم العقوبة. وإن الدنيا خرضة وقد 
شهيت إىل الناس ومال إليها كثري منهم، فال تركنوا إىل الدنيا وال تثقوا هبا فإهنا ليست بثقة، 

واعلموا أهنا غري تاركة إال من تركها» (2).
ومن هذه اخلطبة نستنبط منهاجه يف احلكم:

تاريخ الطربي، 305/3.  (1)
انظر: تاريخ الطربي، 446/3.  (2)
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- اختاذ القرآن والسنة وهدي اخلليفتني أيب بكر وعمر –ريض اهللا عنهام- هم مرجعيته 
يف دولته، متسكا بقول رسول اهللا  فيام -رواه عنه حذيفة بن اليامن -: «اقتدوا باللذين 

من بعدي: أيب بكر وعمر»(1)، ووفاء برشوط املبايعة.
ومبادئها،  اإلسالمية  الرشيعة  ألحكام    اهلجرتني  صاحب  خالفة  خضعت  لقد 
وأصبحت سيادة الرشيعة فيها فوق كل ترشيع وفوق كل قانون، وأعطت لنا صورة مرشقة 
عىل أن الدولة اإلسالمية دولة رشيعة، خاضعة بكل أجهزهتا ألحكامها، واحلاكم فيها مقيد 

بأحكامها ال يتقدم وال يتأخر عنها.
القرآن الكريم  رصًحيا ورد يف  ا  ونقده: إذا خالف نص� - حق األمة يف حماسبة اخلليفة 
والسنة، وأن يكون اإلجراء الذي يتخذه خمالفا مع روح الرشيعة ومقاصدها. أو خالف ما 
اتفقت عليه األمة اإلسالمية أو خرج عىل إرادهتا. ويتجىل هذا يف قوله : «إن وجدتم يف 

كتاب اهللا عز وجل أن تضعوا رجيل يف القيد فضعوها»(2).
«أما  عامله:  إىل  كتابه   يف  لقوله  قرآنية:  فريضة  لكوهنا  الشورى  بمبدأ  االلتزام   -
إلينا نجمع  تبدلوا، ومهام أشكل عليكم فردوه  بعد فقوموا عىل ما فارقتم عليه عمر وال 
عليه األمة ثم نرده عليكم، وإياكم أن تغريوا فإين لست قابال منكم إال ما كان عمر يقبل» 
(3). فألزم عامله بذلك، فكانوا إذا مهوا بالغزو والتقدم يف الفتوحات اإلسالمية استأذنوه 

وتنفيذ،  إعداد  من  يتطلبه  وما  ذلك  يف  ويستشريهم    الصحابة  فيجمع  واستشاروه، 
اتفقوا  الشورى وما  أهل  ما اجتمع عليه  إليهم  ثم يرسل  املناسبة لذلك،  ووضع اخلطط 

عليه من األمر.
- العدل يف احلكم ويف توزيع األرزاق واملساواة بني الناس مجيعا: حيث كتب  يف 
األمصار أن يوافيه العامل يف كل موسم ومن يشكوهم، وكتب إىل الناس إىل األمصار: أن 

قال  ح3663.  عنهام-،  اهللا  –ريض  وعمر  بكر  أيب  مناقب  باب يف  املناقب،  كتاب  الرتمذي،  سنن   (1)
األلباين: صحيح. مسند امحد بن حنبل، 382/5.

مسند أمحد بن حنبل، 72/1. قال شعيب األرنؤوط : صحيح.  (2)
تاريخ الطربي، 318/3.  (3)



�130

ائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر، وال يذل املؤمن نفسه، فإين مع الضعيف عىل القوي 
ما دام مظلوما إن شاء اهللا(1).

لقد كانت سياسته  يف رعيته تقوم عىل العدل بأسمى صوره؛ فقد أقام احلد عىل وايل 
الكوفة الوليد بن عقبة (أخوه ألمه) عندما شهد عليه الشهود بأنه رشب اخلمر، وعزله عن 

الوالية بسبب ذلك.
وكان يقوم باحلسبة بنفسه، يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، وينصح الناس، وينبههم، 

ويذكرهم باهللا والدار اآلخرة..
املسكن،  وحرمة  األمن،  وحق  التنقل،  وحرية  الدينية،  العقيدة  (حرية  احلريات   -
وحرية امللكية، وحرية الرأي): سار ريض اهللا عنه عىل منهاج الرشيعة واخلليفتني من قبله 
جتلت  وقد  معها.  يتناقض  ال  وبام  اإلسالمية  الرشيعة  دائرة  ضمن  للناس  احلريات  فأمن 

احلرية يف أهبى صورها يف عهده.


تتجىل سياسة سيدنا عثامن بن عفان  الداخلية يف الكتب التي وجهها إىل والته وعامله 
وأمراء أجناده والتي استفتح هبا عهده وخالفته:

كان أول كتبه  إىل مجيع والته:
وإن  جباة،  يكونوا  أن  إليهم  يتقدم  ومل  أن يكونوا رعاة،  أمر األئمة  اهللا  بعد، فإن  «أما 
وال  جباة  يصريوا  أن  أئمتكم  وليوشكن  جباة،  خيلقوا  مل  رعاة،  خلقوا  األمة  هذه  صدر 
أن  السرية  وإن أعدل  واألمانة والوفاء، أال  انقطع احلياء  كذلك  عادوا  فإذا  رعاة،  يكونوا 
تنظروا يف أمور املسلمني فيام عليهم فتعطوهم ما هلم، وتأخذوهم بام عليهم، ثم تثنوا بالذمة 
فتعطوهم الذي هلم وتأخذوهم بالذي عليهم، ثم العدو الذي تنتابون، فاستفتحوا عليهم 

بالوفاء»(2). 
انظر: تاريخ الطربي، 427/3.  (1)

تاريخ الطربي 306/3.  (2)
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وكان أول كتاب كتبه إىل قادة األجناد يف األقاليم: 
«أما بعد، فإنكم محاة املسلمني وذادهتم، وقد وضع لكم عمر ما مل يغب عنا، بل كان 
بكم  ويستبدل  بكم،  اهللا  فيغري  تبديل  وال  تغيري  منكم  أحد  عن  يبلغني  وال  منا،  مأل  عىل 

غريكم، فانظروا كيف تكونون؛ فإين أنظر فيام ألزمني اهللا النظر فيه والقيام عليه»(1).
كتابه إىل عامل اخلراج:

«أما بعد، فإن اهللا خلق باحلق فال يقبل إال احلق، خذوا احلق وأعطوا احلق به، واألمانة 
األمانة، قوموا عليها، وال تكونوا أول من يسلبها فتكونوا رشكاء من بعدكم إىل ما اكتسبتم، 

والوفاء الوفاء، ال تظلموا اليتيم وال املعاهد؛ فإن اهللا خصم ملن ظلمهم» (2). 
كتابه إىل العامة:

أمر  فإن  أمركم،  الدنيا عن  تلفتنكم  واالتباع فال  باالقتداء  بلغتم  إنام  فإنكم  بعد،  «أما 
أوالدكم من  وبلوغ  النعم،  تكامل  بعد اجتامع ثالث فيكم:  إىل االبتداع  هذه األمة صائر 
العجمة،  «الكفر يف   قال:  فإن رسول اهللا  القرآن،  وقراءة األعراب واألعاجم  السبايا، 

فإذا استعجم عليهم أمر تكلفوا وابتدعوا»» (3).
وفاء  فيها  لنالحظ  وإنا  الداخلية،  سياسته  الراشد  اخلليفة  حدد  الثالثة  الكتب  وهبذه 
باخلليفتني  ويقتدي   ، رسوله  تعاىل وسنة  اهللا  بكتاب  بأن يعمل  التزم  فقد  البيعة،  بعهد 
وعاد  إىل سياسته،  الناس  اطمأن  هذا  أجل  ومن  عنهام-،  اهللا  –ريض  والفاروق  الصديق 
بزيادة  معهم  العهد  بدأ  وكيف وهو  عهده،  يف  اخلري  يتوقعون  أمصارهم وهم  إىل  اجلميع 

خمصصاهتم وأعطياهتم.
ثم  وافرة،  فيأخذوهنا  أعطياتكم،  عىل  اغدوا  املسلمني  معرش  "يا  ينادي:  مناديه  فكان 
يقال هلم: اغدوا عىل أرزاقكم فيأخذوهنا وافرة، ثم يقال هلم اغدوا عىل السمن والعسل، 

تاريخ الطربي 306/3.  (1)
تاريخ الطربي 307-306/3.  (2)

تاريخ الطربي 307/3.  (3)
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األعطيات جارية، واألرزاق دارة، والعدو متقى، وذات البني حسن، واخلري كثري»(1).
وكان  لينا عطوفا يسأل عن أحوال رعيته حتى قبل خطبته يوم اجلمعة: فعن موسى 
بن طلحة قال: «رأيت عثامن خيرج يوم اجلمعة عليه ثوبان أصفران فيجلس عىل املنرب فيؤذن 

املؤذن وهو يتحدث يسأل عن أسعارهم وعن قدامهم وعن مرضاهم»(2).
وكان يؤثر احلق عىل كل يشء، فريسل إىل عامله ويلزمهم بحضور موسم احلج كل عام، 
ويكتب إىل الرعايا: من كانت له عند أحد منهم مظلمة فليواف إىل املوسم فإين آخذ له حقه 

من عامله(3).
املزورة  والرسائل  اإلشاعات  بكثرة  عهده  يف  الثورة  وبوادر  الفتنة  ظهرت  وعندما 
كاذبة   الهتامه باهتامات  ، وحتض عىل الثورة ضد عثامن  املنسوبة إىل كبار الصحابة 
مجع مستشاريه واستشارهم يف األمر واتفقوا عىل إرسال أشخاص من املوثوق هبم ليقفوا 
عىل حقيقة األمر وعىل من وراء الفتنة، وجاء الرسل وقالوا إن هذه البالد ال فتنة فيها وال 
أن  عىل  األقاليم فاتفقوا مجيعا  والة    فاستدعى اخلليفة  كاذبة،  إشاعات  هي  وإنام  ثورة 
  التسامح الزائد واللني املفرط من اخلليفة شجع أولئك الذين تآمروا عىل قتل الفاروق
فكثرت اتصاالهتم وأتباعهم وأحدثوا هذه اإلشاعات وأنه البد من أخذهم بالشدة كام كان 

. يفعل عمر بن اخلطاب
ولقد انتهى قرار اخلليفة الراشد عثامن  أنه ال شدة إال يف حدود اهللا، وال قتل إال يف 
الكفر الرصيح، ثم قال: «إن رحى الفتنة لدائرة فطوبى لعثامن إن مات ومل حيركها،كفكفوا 

الناس وهبوا هلم حقوقهم واغتفروا هلم وإذا تعوطيت حقوق اهللا فال تدهنوا فيها» (4).
بينهم  الرعية واملساواة  والعدل بني  التسامح والعفو  الداخلية،  وهكذا كانت سياسته 

حكاما وحمكومني، والصفح إال عند الكفر البواح أو ارتكاب اجلرائم الكبرية وهي احلدود.

البداية والنهاية، 239/7.  (1)
الطبقات الكربى البن سعد، 59/3.  (2)

البداية والنهاية، 244/7.  (3)
تاريخ الطربي 380-379/3.  (4)
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لقد أغرى اغتيال الفاروق عمر  أعداء اإلسالم يف بالد الفرس والروم إىل الطمع 
مدينة  فيها  يقيم  التي  العاصمة  يف  خيطط  الفرس  ملك  يزدجرد  فبدأ  ملكهم،  اسرتداد  يف 
ومل  تقتله  مل  عليه  انترصت  عندما  املسلمني  ألن جيوش  ذلك  سمرقند،  عاصمة  (فرغانة) 

تأرسه وتركته يقيم يف هذا اإلقليم.
البيزنطية،  العاصمة  القسطنطينية  إىل  وانتقلوا  فقد تركوا بالد الشام  الروم  أما زعامء 
الروم  الوسائل التي متكنهم من اسرتداد ملكهم وكان بقايا جيوش  البحث يف  وبدءوا يف 
يف مرص قد حتصنوا باإلسكندرية  يف اخلالفة العمرية، وبدءوا يبحثون عن وسيلة السرتداد 
بثالثامئة سفينة  فأمدوهم  البحرية،  الروم  بقوات  واستعانوا  الصلح  نقض  فقرروا  ملكهم 
حتمل الرجال والسالح، ولقد واجه اخلليفة عثامن  كل ذلك بسياسة تتسم باحلزم والعزم 

ومتثلت يف اخلطة اآلتية:
إخضاع املتمردين من الروم والفرس وإعادة سلطان اإلسالم إىل هذه البالد.  -

استمرار اجلهاد والفتوحات فيام وراء هذه البالد لقطع املدد عنهم.  -
إقامة قواعد ثابتة يرابط فيها املسلمون حلامية البالد اإلسالمية.  -

إنشاء قوة بحرية عسكرية الفتقار جيش املسلمني إىل ذلك.  -
كانت معسكرات اإلسالم يف خالفة عثامن بن عفان  هي عواصم أقطاره الكربى، 
كله  الشام  خلص  أن  بعد  دمشق  يف  الشام  ومعسكر  والبرصة،  الكوفة  العراق  فمعسكر 
ملعاوية بن أيب سفيان ومعسكر مرص الفسطاط، وكانت هذه املعسكرات تقوم بحامية دولة 

اإلسالم ومواصلة الفتوحات، ونرش اإلسالم.
الربية  الفتوحات  من  وانتقلت    عثامن  خالفة  يف  اإلسالمية  الفتوحات  وزادت 
وأرمينيا  خراسان  فتح  وأعيد  اإلسالمي،  األسطول  إنشائه  بعد  البحرية،  الفتوحات  إىل 
فتح  واكتمل  وجرجان  وطربستان  ومهذان  الري  وفتحت  انتقاضها،  بعد  وأذربيجان 
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إيران، ووصلت فتوحاته إىل بالد السند يف شبه القارة اهلندية، وإفريقية (تونس)، وأرض 
السودان... 

نظام الصوائف والشوايت ملتابعة غزو الروم. ويف    أنشأ معاوية  وعىل جبهة الروم 
سنة 27هـ بلغ القسطنطينية وحارصها، وأنشأ يف عكا دارا لصناعة السفن، وفيها تم أول 
األسطول  ُأبيد  وبه  وأرواد،  قربص  جزيريت  عىل  فتح  عمله  باكورة  وكان  عريب  أسطول 
البيزنطي يف وقعة (ذات الصواري) سنة 34هـ، وأصبح رشق البحر املتوسط بعدها بحرا 

حتت سيطرة املسلمني.



يف  القراء  وتفرق    عثامن  اخلليفة  عهد  يف  اإلسالمية  الفتوحات  اتسعت  أن  بعد 
رسول  يدرك  مل  ممن  باإلسالم  العهد  حديثي  لبعض  يترسب  الشك  جعل  مما  األمصار، 
اهللا ، فأمر اخلليفة عثامن بجمع الناس عىل مصحف واحد وحرف واحد من األحرف 
وختتلف  األمة  تتفرق  ال  حتى  األمصار،  إىل  هبا  وبعث  املصاحف  ونسخ  السبعة، 
اختالف اليهود والنصارى، وتلقت األمة ذلك بالطاعة وتركت القراءة باألحرف الستة 

األخرى.
عن أنس بن مالك : أن حذيفة بن اليامن  قدم عىل عثامن  وكان يغازي أهل 
الشام يف فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختالفهم يف القراءة فقال 
حذيفة لعثامن: يا أمري املؤمنني أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب اختالف اليهود 
ثم  املصاحف  ننسخها يف  بالصحف  إلينا  أرسيل  أن  إىل حفصة  فأرسل عثامن  والنصارى. 
نردها إليك، فأرسلت هبا حفصة إىل عثامن فأمر زيد بن ثابت وعبد اهللا بن الزبري وسعيد 
بن العاص وعبد الرمحن ابن احلارث بن هشام فنسخوها يف املصاحف، وقال عثامن للرهط 
القريشيني الثالثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف يشء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش 
فإنام نزل بلساهنم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف يف املصاحف رد عثامن الصحف إىل 
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حفصة، وأرسل إىل كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بام سواه من القرآن يف كل صحيفة 
أو مصحف أن حيرق(1).

وهبذا قطع ذو النورين عثامن  دابر الفتنة، وحسم مادة اخلالف، وحصن القرآن من 
أن يتطرق إليه يشء من الزيادة والتحريف عىل مر األزمان والعصور.

وعليه، فإن الفرق بني مجع أيب بكر ومجع عثامن، هو أن مجع أيب بكر خيتلف عن مجع 
عثامن يف الباعث والكيفية.

فالباعث لدى الصديق  جلمع القرآن خشية ذهابه بذهاب محلته، حيث استحر القتل 
بالقراء.

والباعث لدى عثامن كثرة االختالف يف وجوه القراءة، حني شاهد هذا االختالف يف 
األمصار وخطأ بعضهم بعضا.

ومجعا  والعسب.  واألكتاف  الرقاع  يف  مفرقا  كان  ملا  نقال  كان    الصديق  ومجع 
عىل  مشتمال  تالوته،  ُتنسخ  مامل  عىل  مقترصا  والسور.  اآليات  مرتب  واحد  مصحف  يف 

األحرف السبعة التي نزل هبا القرآن.
ومجع عثامن  للقرآن كان نسخا عىل حرف قريش من األحرف السبعة لكونه نزل 
بلغتهم، حتى جيمع املسلمني عىل مصحف واحد. وحرف واحد يقرأون به دون ما عداه 

من األحرف الستة األخرى.


ملا توىل ذو النورين عثامن بن عفان  زاد يف املسجد النبوي زيادة كبرية وبنى جداره 
وجعل  بالساج،  وسقفه  منقوشة،  حجارة  من  عمده  وجعل  والفضة،  املنقوشة  باحلجارة 
أبوابه ستة كام كانت يف خالفة عمر . وجعل  طول املسجد مائة وستني ذراعا وعرضه 
مائة ومخسني. وكان أول عمله يف شهر ربيع األول من عام 29هـ وفرغ منه حني دخل العام 

هلالل املحرم عام 30هـ، فكان عمله عرشة أشهر.

صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب مجع القرآن، ح4702.  (1)
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احلرام  املسجد  وبنى  هبا،  ووسعه  منازل    ابتاع  فقد  احلرام،  املسجد  توسعته  أما 
واألروقة فكان عثامن  أول من اختذ للمسجد األروقة، وكانت كسوة الكعبة يف اجلاهلية 
األنطاع(1) واملغافر فكساها رسول اهللا  الثياب اليامنية، ثم كساها عمر وعثامن –ريض اهللا 

عنهام- القباطي(2). وكان توسيعه للحرم عام 26هـ.


عىل  الناس  من مجع  وأول  بأهله،  هاجر  من  وأول  اإلسالم،  يف  أول من هاجر  هو   
حرف واحد يف القراءة، أول من رزق املؤذنني، وأول من قدم اخلطبة يف العيد عىل الصالة، 
أمه، وأول من  وأول من فوض إىل الناس إخراج زكاهتم، وأول من ويل اخلالفة يف حياة 
اختذ صاحب رشطة، وأول من زاد النداء الثالث يوم اجلمعة عىل الزوراء، وأول من نخل له 
الدقيق، وأول من أقطع القطائع (االقتطاعة طائفة من أرض اخلراج، يقطعها اجلند فتجعل 

هلم غلتها رزقا). وأول من محى احلمى لنعم الصدقة، وأول من سمى العطية جائزة.
وهو أول من رخص يف الغزو البحري وذلك ملا ألح عليه معاوية يف غزو البحر أذن 
طائعا  الغزو  اختار  بل خريهم، فمن  بينهم،  الناس وال تقرع  وقال له: «ال تنتخب  له فيه 
فامحله وأعنه». عند ذلك عقد معاوية لواء البحر لعبد اهللا بن قيس احلارثي، فانطلق أول 
أسطول إسالمي لفتح قربص عام 28هـ حتت قيادة أمري البحر األول: عبد اهللا بن قيس، 
وفتح املسلمون قربص صلحا. وقد غزا األسطول اإلسالمي حتت قيادته مخسني غزاة، فلم 
هيزم يف واحدة منها، ومل يغرق من جنده أحد، وكان سيدنا عثامن  بذلك أول من أجاز 

الغزو البحري.

كانت خالفة سيدنا عثامن  اثني عرش عاما، وكانت خالفته فتحا وفوزا للمسلمني 
النقود  رضبت  حتى  اهلند  بحدود  واتصلت  مرص  يف  النوبة  بالد  إىل  سطوهتم  امتدت 

األنطاع: بسط من األديم أي اجللد.  (1)
القباطي: ثياب من كتان نسجت يف مرص.  (2)
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اإلسالمية عىل ما قيل هبراة، وأنشئوا األساطيل بعد أن مل يكن هلم سفينة واحدة يف البحر، 
وغزوا اجلزر وحاربوا يف البحر، وزادت هيبتهم يف نفوس الدول األخرى، والسيام الروم، 
الفتوح  الرتك وواصلوا  وقتلوا آخر ملك للفرس، وغزوا  أفريقية،  املسلمون شاميل  وفتح 
واستأذن  ورودس  قربص  جزيرة  وفتحوا  واجلبال  والقفار  الفيايف  جمتازين  القوقاز  حتى 

معاوية بفتح القسطنطينية فأذن له فسار إليها ورجع عنها بعد أن حارصها مدة.
 متت كل هذه الفتوح العظيمة برسعة مدهشة مل يعهدها التاريخ من قبل بالرغم من 
الفتن الداخلية، والنقمة عىل عثامن ، وبالرغم من لني اخلليفة وشدة حيائه ألن املسلمني 
كانوا جياهدون يف سبيل اهللا بقوة إيامهنم وقد ذاقوا حالوة الفتح والنرص والغنائم فلم يكن 
يعوقهم عن الفتح عائق. وقد قامت هذه الفتوح عىل يد الوالة الذين والهم عثامن، أمثال: 
الوليد وسعيد بن العاص، وعبد اهللا بن عامر، وعبد اهللا بن سعد بن أيب رسح، ومعاوية بن 
أيب سفيان. فال غرو إذا قلنا إن عهد عثامن كان عهد فوز للمسلمني، وكانت هذه الفتوح 
العظيمة سببا يف اتساع الدنيا عىل الصحابة . وكانت املدينة املنورة عامرة، كثرية اخلريات 
واألموال والناس جيبى إليها خراج املاملك وهي دار األمان وقبة اإلسالم فبطر الناس بكثرة 
ينقمون عىل  . ثم أخذوا  وتفرغوا  واطمأنوا  الدنيا  أقاليم  وفتحوا  والنعم  األموال واخليل 

خليفتهم.


خبت جذوة اليهود بعد الرضبات التي تعرضوا هلا يف جزيرة العرب، بسبب خيانتهم 
ومكرهم ونقضهم للعهود واملواثيق التي كانت تربطهم برسول اهللا ، وبرغم الدسائس 
واملؤامرات التي ما فتئوا حييكوهنا ضد اإلسالم واملسلمني من وراء الكواليس، إال أهنم مل 

ينجحوا يف استعادة أجمادهم الغابرة.
ومنذ ذلك احلني، مل يسجل التاريخ لليهود أي نشاط ظاهر يذكر، ألن الدولة اإلسالمية 
ال  فاألفاعي  خفية،  دسائس  هلم  كانت  وإن  واملسلمون مرتاصون،  متامسكة،  قوية  كانت 

هتدأ، والذئاب املاكرة الغدارة تنتظر أي فرصة سانحة لتبدأ عملها.
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بالتنظيم  اتسم  العرب،  جزيرة  من  اليهود  طرد  بعد  للعيان  ظهر  نشاط  أول  إن 
والتخطيط، كان عىل يد اليهودي املاكر عبد اهللا بن سبأ، الذي أظهر اإلسالم، وأبطن الكفر 

والنفاق والضالل.
–ظاهرا- يف خالفة  أسلم  سوداء.  أمه  صنعاء  أهل  من  هيوديا  سبأ  بن  اهللا  عبد  كان 
ثم  باحلجاز  فبدأ  وشبهاته،  ضالالته  باثا  اإلسالمية  الديار  يف  ينتقل  راح  ثم    عثامن 
بالبرصة ثم الكوفة ثم الشام فلم يقدر عىل ما يريد عند أحد من أهل الشام فأخرجوه حتى 
أتى مرص فقال هلم: "إنه كان لكل نبي ويص وعيل ويص حممد، فمن أظلم ممن مل جيز وصية 
ثم قال هلم بعد ذلك : "إن عثامن أخذها بغري حق . وهذا ويص رسول اهللا   ." رسول اهللا
. فاهنضوا يف هذا األمر فحركوه وابدأوا بالطعن عىل أمرائكم وأظهروا األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر تستميلوا الناس، وادعوهم إىل هذا األمر". وبث الدعاة لنرش ضالالته 
وإشاعاته، وكاتب عمالءه من أهل اهلوى والفتنة يف األمصار وكاتبوه ودعوا يف الرس إىل 
ما عليه رأهيم، وأظهروا األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وجعلوا يكتبون إىل األمصار 
بكتب يضعوهنا يف عيوب والهتم، ويكاتبهم إخواهنم بمثل ذلك، ويكتب أهل كل مرص 
منهم إىل مرص آخر بام يصنعون، فيقرؤه أولئك يف أمصارهم وهؤالء يف أمصارهم، حتى 
تناولوا بذلك املدينة وأوسعوا األرض إذاعة وهم يريدون غري ما يظهرون ويبطنون غري ما 

يظهرون.
والسذج  الرعاع  من  واملنحرفني  املوتورين  أهدافهم،  لتحقيق  األعداء  هؤالء  وجند 

والُبَلهاءـ والتفَّ حوَهلم احلاقدون ممن أدهبم أو حدهم أو عزرهم اخلليفة أو أحد والته.
وزعزعوا  كلمتهم،  املسلمني، ومزقوا  السبئيون يف األرض، وأفسدوا  وبذلك أفسد 

أخوهتم ووحدهتم، وهيجوا الناس عىل الوالة واألمراء...
وإنا ال ندري السبب الذي محل ابن اليهودية عىل نرش هذه الدعاية ضد اخلليفة الراشد 
، وإن اإلنسان ليعجب من ارحتال هذا  بن أيب طالب   وحتزبه لعيل  عثامن بن عفان 
بث  عىل  الناس  وحض  املذاهب  واختالقه  املشقات  واحتامله  مرص  إىل  مرص  من  الرجل 
الدعوة إال إذا كان قد أراد بذلك هدم اإلسالم وحدوث الفتن والثورات، ولو أن عثامن 
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 استعمل الشدة مع أمثال عبد اهللا بن سبأ وأدهبم ملا اجرتأوا عىل بث بذور الفتن، وال 
قطع رأس احلية يف أول وهلة،  لكنه الن هلم فلم خيشوا بأسه.

عىل  يتآمرون  واملجوس  والنصارى  اليهود  من  املوتورون  اإلسالم  أعداء  وظل 
ويستثمرون  والوالة،  اخلليفة  ضد  الكاذبة  اإلشاعات  وينرشون  واملسلمني،  اإلسالم 
من  الكثري  عليها  ويزيدون  ضدهم،  العامة  هتييج  يف  بعضهم  عن  تصدر  التي  األخطاء 
االفرتاءات والتزويرات. وهم هيدفون من ذلك نرش الفوىض وتعميق الفرقة بني املسلمني 
عىل  قىض  الذي  اإلسالم  لتغذية حنقهم وحقدهم عىل  ووحدهتم، وذلك  صفهم  ومتزيق 
وقىض  حطم قالعهم ودولتهم،  الذي  نظام احلكم اإلسالمي،  الباطلة، وهدم  معتقداهتم 

عىل جيوشهم.
واستمرت جهود ابن سبأ اليهودي وأعوانه من النصارى واملجوس واملنافقني، حيث 
 ، بدأوا أعامهلم الشيطانية سنة ثالثني، ونجحوا يف آخر سنة 35هـ يف قتل اخلليفة عثامن

. واستمر إفسادهم طيلة خالفة عيل
السبئيني يف املدينة وحصارهم خلليفة املسلمني عثامن بن عفان  وكان نزول اخلوارج 

صهر رسول اهللا  وأحد املبرشين باجلنة يف الثامن من ذي القعدة احلرام سنة 35هـ.
وملا كانت اجلمعة األوىل من حصاره، صعد املنرب وحذرهم من إشاعاهتم وتزويرهم 
وحصبوا  املسجد  يف  ثاروا  أن  إال  السبئيني  من  كان  فام   ، الصحابة  لسان  عىل  للكتب 
الصحابة واملسلمني اآلخرين باحلجارة، وأخرجوهم من املسجد، وطردوهم وشتموهم، 
 عىل املنرب باحلجارة، فسقط عن املنرب إىل أرض املسجد مغشيا  وحصبوا اخلليفة عثامن 

عليه، ومحل وأدخل داره، وهو مريض مغمى عليه!
عن  بالكف  أمرهم    اخلليفة  لكن  السبئيني،  لقتال  الصحابة  من  جمموعة  وشمر 

القتال ووضع السالح والعودة إىل بيوهتم فأطاعوه وهم مكرهني.
، وعرضوا  بن أيب طالب  السبئيني املرصيني عليا  أتى نفر من  األيام  يوم من  ويف 
هلم:"لقد  قاله  مما  وكان  وطردهم،  هبم  فصاح  اخلليفة،  يكون  أن  منه  وطلبوا  عليه  األمر 
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 ، علم الصاحلون أن جيش ذي خشب وذي مروة واألعوص ملعونون عىل لسان حممد
ارجعوا ال حفظكم اهللا وال صحبكم. 

وأتى نفر من السبئيني البرصيني طلحة ، ففعل معهم كام فعل اإلمام عيل . وأتى 
.(1) أو كام قال طلحة  فقال هلم كام قال عيل ، نفر من الكوفيني الزبري

وقد أرسل املتمردون السبئيون األشرت النخعي-مالك بن احلارث- إىل اخلليفة بإحدى 
ثالثة: أن خيلع نفسه من اخلالفة وجيعل األمر يف الناس خيتارون من يشاءون، أو يقتص من 
نفسه، أو يقتلوه. فرده عثامن عىل عقبيه، وأبى أن خيلع رسباال رسبله اهللا إياه، وكيف يقتص 

من نفسه ومل يفعل ما يوجب القصاص، وكيف يقتلونه ومل يرتكب ما يوجب القتل.
واستشار عثامن  كبار الصحابة  يف األمر وكل أشار عليه برأيه، إال عبد اهللا بن 
القوم يقولون يل: اخلع نفسك أو نقتلك.  إن  –ريض اهللا عنهام- فلام قال له عثامن:  عمر 
قال: هل يزيدون عىل أن يقتلون؟  الدنيا؟ قال عثامن: ال.  له ابن عمر: أخملد أنت يف  قال 
قال عثامن: ال. قال: هل يملكون لك جنة أو نارا؟ قال عثامن: ال. قال ابن عمر: فال ختلع 

قميص اهللا عنك، فتكون سنة من بعدك، كلام كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه(2).
عثامن سنة  أن يسن  يريد  ال  إنه  نظره،  أبعَد  ما كان  اهللا بن عمر،  عن عبد  ريض اهللا   
وخلص  األنذال،  السبئيني  هلؤالء  عثامن  تنازل  فلو  يفعل-  أن  لعثامن  –وحاشا  للخلفاء 
صورة  هتتز  وبذلك  املغرضني،  أو  الطامعني  بأيدي  وملهاة  ألعوبة  اخللفاء  لصار  نفسه، 

اخلليفة، وتزول هيبته عند الناس.
 ، ولقد سن عثامن سنة حسنة ملن بعده بمشورة ابن عمر وغريه من الصحابة الكرام

حيث صرب واحتسب، فلم يتنازل عن اخلالفة، ومل يسفك دماء املسلمني!!
وهللا در حنظلة بن الربيع  القائل يف أيام الفتنة:

انظر: تاريخ الطربي، 387/3. والبداية والنهاية البن كثري، 195/7.  (1)
العواصم من القواصم،  حممد بن عبد اهللا املعافري املالكي، ص137.  (2)
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عجبت ملا خيوض الناس فيه                     يرومون اخلالفـــــة أن تزوال
 ولو زالت لزال اخلري عنهـم                     والقوا بعـــدها ذال ذليــــــال
هم ضلوا السبيال(1)  وكانوا كاليهود أو النصارى                      سواًء كلُّ

وقد حصل ما توقعه حنظلة بفراسته اإليامنية، حيث إن ُفرقة املسلمني وضعف اخلالفة 
أو زواهلا، يؤدي إىل ذل املسلمني وهواهنم وضالهلم.

وقد أدرك حنظلة بثاقب نظره، ونفاذ بصريته، أن هدف السبئيني واملنافقني ليس هو 
إزالة  يريدون  نظام احلكم اإلسالمي، فهم  هو  ، وإنام هدف شياطينهم  شخص عثامن 

اخلالفة، والقضاء عليها!!
للحج، وكان حيج كل   من اخلروج  يتمكن عثامن  مل  القعدة  شهر ذي  ويف أواخر 
سنة، أما يف هذه السنة فإن السبئيني قد احتلوا املدينة، وحارصوا عثامن  يف داره. والبد 
 ،  عبد اهللا بن عباس  من تعيني أمري للحج، ليحج بالناس، فاستدعى اخلليفة عثامن 

وكلفه أن حيج بالناس هذا املوسم.
ودخل شهر ذي احلجة والسبئيون احلاقدون حمارصون لعثامن، حمتلون للمدينة، ومع 

هذا كان عثامن يصيل هبم وبغريهم من املسلمني، وكانت هذه األفاعي السبئية تصيل خلفه.
وملا رأى عثامن أن هؤالء السبئيني ال يريدون مغادرة املدينة، كتب كتابا إىل املسلمني 
املدينة، ليطردوا  املدد والقدوم إىل  الشام ومرص والكوفة والبرصة يطلب  يف األمصار، يف 

عنها السبئيني.
اخلوارج  جرأة  من  وعجبوا  به،  تأثروا  األمصار،  يف  املسلمني  الكتاب  وصل  وملا 

املشاغبني، وهبوا لنجدة خليفتهم، من كل األمصار إلنقاذه من احلصار.
وملا علم السبئيون يف املدينة بمسري جيوش النجدة من الشام ومرص والكوفة والبرصة 
بتنفيذ  فعجلوا  أنفسهم،  عىل  خافوا  احلج،  موسم  انتهاء  بعد  املدينة  إىل  احلجاج  وتوجه 

. مؤامرهتم، وقاموا بقتل عثامن
تاريخ الطربي، 417/3.  (1)
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  مر هبم الصحايب اجلليل عبد اهللا بن سالم ، وقبل أيام من قتل اخلوارج لعثامن
السبئيني  وخاطب  عثامن،  دار  باب  عىل  ووقف  اليهود-  أحبار  كبري  إسالمه  قبل  -وكان 

املحارصين له قائال:
«يا قوم ال تسلوا سيف اهللا عليكم، فواهللا إن سللتموه ال تغمدوه، ويلكم إن سلطانكم 
اليوم يقوم بالدرة فإن قتلتموه ال يقوم إال بالسيف، ويلكم إن مدينتكم حمفوفة بمالئكة اهللا 

واهللا لئن قتلتموه لترتكنها، فقالوا: يا ابن اليهودية وما أنت وهذا» (1).
وبقي عثامن  داخل الدار، مع بعض أهله وخدمه، حيارصه ثالثة آالف من السبئيني 
األرشار، وأخريا جاء يوم اجلمعة 18 من شهر ذي احلجة سنة مخس وثالثني. وقد مىض عىل 
احلصار أربعون يوما كاملة. أصبح عثامن يوم اجلمعة صائام، وهو يوقن أنه قد دنا أجله، وأن 
القوم قاتلوه، فأقبل عىل قراءة القرآن، ليلقى اهللا صائام قارئا، دخل عليه السبئيون –الذين 
كتب اهللا عليهم الشقاوة- الدار، وعاثوا فيها فسادا، وأسفكوا الدم الزكي –قاتلهم اهللا- 
ظلام من عند أنفسهم، يف الشهر احلرام، يف البلد احلرام، فكان أول قطرة من دمه الرشيف 

      h  g  f  ed  c النقي الزكي سقطت عىل قوله تبارك وتعاىل: نث ...  
i  مث  [البقرة].

. أما   عثامن بن عفان   أن يقتل صهر رسول اهللا  مل يتوقع أحد من الصحابة 
السبطني احلسن واحلسني ريض اهللا عنهام ومن معهام فقد كانوا حيرسون بابه، ولكن القتلة 
تسوروا عليه من دار جماورة لداره. لقد قتلوه قتلة شنيعة ترتعد منها الفرائص، ومثلوا به 
بتسع  آخر  وطعنه  بمشقص،  رضبه  وبعضهم  بحديدة  بعضهم  فرضبه  القرآن،  يتلو  وهو 
طعنات، وكرس اآلخر ضلعا من أضالعه. ومل يكتفوا بذلك بل تعدوا عىل زوجته املخلصة 
بالسيف وببذيء الكالم، وأرادوا قطع رأسه بعد أن فارق احلياة، وهنبوا أمتعة املنزل وما يف 
بيت املال ومنعوا عنه املاء أثناء احلصار، حتى غضب عيل وهالته قسوهتم فقال هلم: "أهيا 
الناس إن الذي تفعلون ال يشبه أمر املؤمنني وال أمر الكافرين، فال تقطعوا عن هذا الرجل 

املاء وال املادة فإن الروم وفارس لتأرس فتطعم وتسقي".

تاريخ الطربي، 421/3.  (1)
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   والتمثيل به . ومل جيرتئ عليه أحد من كبار الصحابة  ال أحد يربز قتل عثامن 
حتى املخالفني له يف الرأي ألهنم كانوا جيلونه ويوقرونه ملكانه من رسول اهللا ، وأياديه 

البيضاء يف سبيل اإلسالم وحسن أخالقه وعواطفه وسائر فضائله التي ال ينكرها أحد.
ال شك أن هؤالء القتلة جمرمون غالظ األكباد قساة القلوب. فلم يراعوا حرمة صحبته 
لرسول اهللا  وصهره ومنزلته يف اإلسالم وفضائله العظيمة ومناقبه النبيلة وخدماته اجلليلة 
وبذل األموال الطائلة لنرصة اإلسالم ورفع رايته، ومل خيجلوا من التهجم عىل رجل كريم 
منه».  تستحي  املالئكة  «إن   : قال عنه رسول اهللا  لني سهل رحيم  حيي سخي  مفضال 
رجل كف يده وهنى عن سفك دماء املسلمني وهو حمارص أشد احلصار مهدد بالقتل، وكان 
للناس ال يميل إىل الشدة والعنف، لقد فتكوا  مثال الصاحلني والقراء للقرآن وعاش حمبا 
به وهو قابع يف بيته يتعبد بتالوة القرآن، وهنى أصحابه حتى عن الدفاع عنه. فأي قلب ال 
يتفطر وأي دمع ال ينهمر وأي فؤاد ال يذوب كمدا وأسى عىل قتل اخلليفة الصالح العادل 

الراشد  من غري أن يرتكب إثام يوجب القتل. 
كالثوب  «تركتموه   : عثامن  قتل  حني  –ريض اهللا عنها-  عائشة  املؤمنني  أم  قالت 
الكبش؟»  يذبح  ثم ذبحتموه كام  قربتموه  «ثم  ثم قتلتموه». ويف رواية:  الدنس  النقي من 
فقال هلا مرسوق: هذا عملك، أنت كتبت إىل الناس تأمرهيم أن خيرجوا إليه، فقالت: «ال 
جلست  بيضاء حتى  هلم سوداء يف  كتبت  ما  الكافرون،  به  املؤمنون وكفر  به  آمن  والذي 

جمليس هذا» 
قال األعمش: فكانوا يرون أنه كتب عىل لساهنا(1). 

التي  الشيطانية،  الوسائل  أخبث  من    الصحابة  كبار  عىل  الكتب  تزوير  كان  لقد 
 ، سلكها اليهود السبئيون للتأثري عىل الرعاع وهتييجهم عىل أمري املؤمنني عثامن بن عفان
زوروا الكتب عىل لسان أم املؤمنني عائشة وعيل وطلحة والزبري ، كام زوروا الكتب عىل 
لسان اخلليفة عثامن  نفسه، وكان هلذه الكتب املزورة بالغ األثر يف استرشاء الفتنة التي 

شوهت وجه التاريخ اإلسالمي، لتنتهي إىل ما انتهت إليه من مواقف مفجعة.

البداية والنهاية، 218/7. وهذا إسناده صحيح كام قال ابن كثري.  (1)
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 ، عليه  املفرتى  اخلليفة  قتل  عنها  متخض  عمياء  فتنة  من  الدار  يوم  جرى  ما  إن 
هبا  وجهود حثيثة اضطلع  مربمج،  وختطيط  بشكل جيد،  مؤامرات مدروسة  حمصلة  كان 
الفتن  بث  الفتية، عن طريق  الدولة اإلسالمية  للقضاء عىل  كانوا يسعون  الذين  السبئيون 
عىل  املوتورة  اليهودية  لترتبع  املسلمني،  صفوف  بني  والشبهات  واألباطيل  والضالالت 

أنقاضها من جديد.
فام جرى يف تلك املرحلة املشئومة من فتن وأحداث، ال يقدر عىل حتقيقه إال العقلية 
اليهودية املاكرة، ومل ينته الدور اليهودي عند قتل اخلليفة، حيث ظل اليهود-خاصة أولئك 
رغم  وأهدافهم  مآرهبم  لتحقيق  واملسلمني  لإلسالم  يكيدون  باإلسالم-  يتسرتون  الذي 
ختلصهم من شخص اخلليفة، فعاثوا يف املدينة الفساد، وكانوا أصحاب السلطة فيها طيلة 

أيام، كام استطالوا عىل بيت مال املسلمني فنهبوه.
ومل يتوقف الدور اليهودي عند هذا احلد، حيث استمرت عمليات التشويه والتضليل، 

يكتوي املسلمون بنارها حتى اليوم.
فاحلادث الذي تعرض له أمري املؤمنني عثامن ، وما تبعه من آثار ومطاعن استهدفت 
من  اليهود  بأن  يؤكد  أخرى،  جهة  من   ، اهللا  رسول  وصحابة  جهة،  من  نفسه  اخلليفة 
السبئية قد استأنفوا محلتهم لتشويه سمعة الصحابة، وزعزعة مكانتهم يف نفوس املسلمني، 
بام أثاروه حوهلم من شبهات، وخاصة تلك الدعوى الكاذبة بأهنم هم الذين استباحوا دمه، 

القرتافه أعامال تتناىف مع الرشيعة اإلسالمية عىل حد زعمهم وكذهبم.
 مل يشاركوا قط يف قتل اخلليفة، ومل ينقموا عليه كام يزعم أهل  علام بأن الصحابة 
الباطل، وعرضوا عليه النرصة وفيهم اإلمام عيل ، وأبناؤه وجم غفري من خرية الصحابة 
اهللا-:"فإن  تيمية-رمحه  ابن  العباس أمحد  أبو  يقول شيخ اإلسالم  ويف ذلك   ، وأبنائهم 
خيار املسلمني مل يدخل واحد منهم يف دم عثامن، وال قتل وال أمر بقتله، وإنام قتله طائفة من 

املفسدين من أوباش القبائل وأهل الفتن"(1).

منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية، 186/2.  (1)
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أسلم عليه فقال: مرحبا  ««أتيت عثامن وهو حمصور  أنه قال:  عن عبد اهللا بن سالم 
فقال: بىل. قال: رأيت رسول  الليلة يف املنام؟  بأخي مرحبا بأخي. أفال أحدثك ما رأيت 
فقال:   . نعم  فقلت:  فقال: أحرصوك؟  البيت-.   يف هذه اخلوخة -وإذا خوخة يف  اهللا 
عطشوك؟ فقلت: نعم. فأدىل يل دلوا من ماء فرشبت حتى رويت فإين ألجد بردا بني كتفي 
أن  : فاخرتت  . قال  أفطرت عندنا  وإن شئت  وبني بدين. فقال: إن شئت نرصت عليهم 

أفطر عندهم . قال: فقتل عثامن يف ذلك اليوم".
وعن أيب سعيد موىل عثامن أن عثامن أعتق عرشين مملوكا، ودعا برساويل فشدها عليه 
 البارحة وأبا بكر وعمر  "إين رأيت رسول اهللا  يلبسها يف جاهلية وال إسالم. قال:  ومل 

فقالوا يل: صربا فإنك تفطر عندنا القابلة، ثم دعا بمصحف فنرشه بني يديه". 
 عن ابن عمر أن عثامن أصبح حيدث الناس. قال: رأيت رسول اهللا  يف املنام. قال: 

يا عثامن أفطر عندنا غدا، فأصبح صائام وقتل من يومه"»(1).
  بالصحابة  وقد ضحى بنفسه وُقتل شهيًدا مظلوًما، وكان باستطاعته أن يستعني 
فاع عنه، ولكنه مل يرغب أن ُتراق قطرُة دم من أْجله، وقد أخرب سيدنا رسول اهللا  بقتله  للدِّ
ظلًام يف حياته، وكانت هذه عالمًة من عالمات النبوة، عن ابن عمر –ريض اهللا عنهام- قال 
املؤمنني  أم  وعن   .(2) لعثامن»  مظلوما"  هذا  فيها  "يقتل  فقال:  فتنة     اهللا  رسول  «ذكر   :
يقمصك  اهللا  لعل  إنه  عثامن،  «يا  قال:    النبي  أن  عنهام:  اهللا  ريض  الصديق  بنت  عائشة 

قميصا، فإن أرادوك عىل خلعه فال ختلعه هلم»(3). 
استشهد سيدنا عثامن بن عفان  يوم اجلمعة 18 ذي احلجة سنة 35 من اهلجرة بعد 
العرص، وكان يومئذ صائام. عىل رأس إحدى عرشة سنة وأحد عرش شهرا واثنني وعرشين 

البداية والنهاية، البن كثري، 190/1. مسند أمحد بن حنبل، 72/1.  (1)
سنن الرتمذي، كتاب املناقب، باب يف مناقب عثامن بن عفان ، ح3708. قال األلباين يف صحيح   (2)

الرتمذي: حسن اإلسناد.
، ح3705. قال األلباين: حديث  سنن الرتمذي، كتاب املناقب، باب يف مناقب عثامن بن عفان   (3)

صحيح.
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 .(1)  وعىل رأس مخس وعرشين من متوىف رسول اهللا  يوما من مقتل عمر بن اخلطاب
وكانت مدة  خالفته  اثني عرش عاما إال اثني عرش يوما. 

«كان االغتيال اخلاطف حلياته قد تم بني العرص واألصيل.
عند  اجلنة،  يف  اإلفطار  مائدة  عىل  موعدها  لبلوغ  كاف  وقت  روحه  فأمام  وإذن، 

الغروب.
فلتعرج إىل بارئها.. ولتذهب إىل ضيافته يف ُحبور عظيم..

يق، والفاروق.. دِّ إن رسول اهللا  هناك ينتظر عىل شوق.. وينتظر معه صاحباه: الصِّ
أعباءها  حامال  اخلالفة  يف  قضاها  سنة  عرشة  اثنتي  مضت  طويال،  عثامن  تعب  لقد 

ولواءها..
يديه قطرة  يلقاه، وعىل  اهللا حني  يلقى  يمينه.. وأال  الراية من  تسقط  أال  ولقد كان مهه 

واحدة من دماء مسلمة..
لألرض  فليبق  نصيبه..  والفوز  حظه  الظفر  كان  أجل..  بمبتغاه..؟؟  ظفر  قد  أَو 
قد  الطاهرة  روحه  دامت  ما  يعنيه..  ال  أمر  ذلك  معاىف..  سليام  أو  داميا..  مثخنا  جسده، 

فازت بمستقبلها عند اهللا..“(2).

البداية والنهاية، البن كثري، 212/7. تاريخ الطربي، 442/3.  (1)
خلفاء الرسول ، خالد حممد خالد، ص224.  (2)



�147

�

������




هو عيل بن أيب طالب عبد مناف بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قيص بن 
بن  مدركة  بن  بن خزيمة  كنانة  النرض بن  بن  مالك  فهر بن  بن  بن غالب  لؤي  بن  كالب 
إلياس بن مرض بن نزار بن معد بن عدنان، فهو ابن عم رسول اهللا  ويلتقي معه يف جده 
األول عبد املطلب بن هاشم، وولده أبو طالب شقيق عبد اهللا والد النبي ، وكان اسم عيلٍّ 

عند مولده أسد، سمته بذلك أمه -ريض اهللا عنها- باسم أبيها أسد بن هاشم.
كنيته: أبو احلسن، نسبة إىل ابنه األكرب احلسن وهو من ولد موالتنا فاطمة بنت رسول 
اهللا ، ويكنى أيًضا بأيب تراب، كنية كناه هبا النبي ، وكان يفرح إذا نودي هبا. وسبب 
البيت، فقال:  فلم جيد علًيا يف  فاطمة -ريض اهللا عنها-  بيت   جاء  ذلك أن رسول اهللا 
  «أين ابن عمك؟» قالت: كان بيني وبينه يشء فغاضبني فخرج فلم يِقل عندي، فقال 
  إلنسان: «انظر أين هو؟» فجاء فقال: يا رسول اهللا هو يف املسجد راقد، فجاء رسول اهللا
وهو مضطجع وقد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول اهللا  يمسحه عنه 

ويقول: «قم أبا تراب قم أبا تراب» (1).
صاحب    اهللا  رسول  عن  املدافع  احلدب  طالب  أبو  ووالده  السبطني،  والد  وهو 
استقرارهم،  وأفقدهتم  أمنهم،  وروعت  قريش،  مأل  أفئدة  أرعبت  التي  اخلالدة  املواقف 

وأذلت استكبارهم..
ولد عيل  يف جوف الكعبة قبل البعثة بعرش سنني.

صحيح البخاري، كتاب املساجد، باب نوم الرجال يف املسجد، ح430.  (1)
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كان ربعة من الرجال إىل القرص ما هو، أدعج العينني، حسن الوجه، كأنه القمر ليلة 
إبريق  عنقه  كأن  أغيد،  َعَتًدا  الكفني  شثن  املنكبني،  عريض  البطن،  ضخم  حسًنا،  البدر 
فضة، أصلع ليس يف رأسه شعر إال من خلفه، كبري اللحية، ملنكبه مشاش كمشاش السبع 
الضارى، ال يتبني عضده من ساعده، قد أدجمت دًجما، إذا مسك بذراع رجل أمسك بنفسه 
للحرب  وإذا مشى  واليد  الساعد  شديد  هو،  ما  السمن  إىل  وهو  يتنفس،  أن  يستطع  فلم 

ا شجاًعا(1). هرول، ثابت اجلنان، قوي�

كان من نعمة اهللا عز وجل عىل عّيل بن أيب طالب  وما صنع اهللا له وأراد به من اخلري 
أن قريًشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثرية، فقال رسول اهللا  للعباس 
عمه - وكان من أيرس بني هاشم-: يا عباس، إن أخاك أبا طالب كثري العيال، وقد ترى ما 
أصاب الناس من هذه األزمة، فانطلق بنا فلنخفف عنه عياله، آخذ من بيته واحًدا وتأخذ 
واحًدا، فنكفيهام عنه، فقال العباس: نعم.. فانطلق حتى أتيا أبا طالب، فقاال له: إنا نريد أن 
نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه، فقال هلام: إن تركتام يل عقيًال 
 فضمه  العباس جعفًرا  إليه، وأخذ   علًيا فضمه  اهللا  فأخذ رسول  ما شئتام،  فاصنعا 
إليه، فلم يزل عيل بن أيب طالب  مع رسول اهللا  حتى بعثه اهللا نبًيا، فاتبعه عيل، فأقر به 

وصدقه، ومل يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه(2).
أراد أن يرد اجلميل واملعروف لعمه أيب طالب الذي كفله بعد    النبي  ونالحظ أن 
، إذ رباه وأدبه الذي أدبه  وفاة جده عبد املطلب، فكان هذا من أكرب نعم اهللا عىل عّيل 
فانعكس  القرآن،  خلقه  كان  والذي  عينه،  عىل  وعصمه وصنعه  ورعاه  تعاىل وحفظه  اهللا 
هذا اخللق القرآين عىل عّيل، وكفى بالرتبية النبوية تربية لعيل ، فقد نشأ يف بيت اإلسالم 
وتعرف إىل أرساره يف مرحلة مبكرة من حياته، وذلك قبل أن تتخطى الدعوة حدود البيت 
وتنطلق إىل البحث عن أنصار يشدون أزرها وينطلقون هبا يف دنيا الناس، وخيرجوهنم من 

الظلامت إىل النور، فكان عيل  أول من أسلم من الصبيان.
االستيعاب يف معرفة األصحاب، البن عبد الرب، 1123/3.  (1)

سرية ابن هشام، 245/1.  (2)
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لقد اهتم عيل  منذ أسلم بحفظ القرآن الكريم وفهمه وتأمله، وظل مالزًما لرسول 
 بربكة  يتلقى عنه ما أنزل عليه حتى تم له حفظ مجيع آياته وسوره، لقد حصل    اهللا 
صحبته املبارشة لرسول اهللا  وتربيته عىل يديه خًريا كثًريا، وأصبح من اخللفاء الراشدين 
  فيام بعد، فقد حرص عىل التبحر يف اهلدي النبوي احلكيم يف غزواته وسلمه، وأصبح له
علم واسع ومعرفة غزيرة بالسنة النبوية املطهرة، فقد استمد من رسول اهللا  علًام وتربية 
شديد،  حب  عيل   وبني  اهللا  رسول  بني  العظيم، وقد مجع  الدين  هذا  بمقاصد  ومعرفة 
واحلب عامل مهم يف هتيئة مناخ علمي ممتاز بني املعلم وتلميذه، يأيت بخري النتائج العلمية 
والرتبوية، ملا له من عطاء متجدد، وعيل  قد أحب رسول اهللا  حًبا ًمجا، وتعلق فؤاده 

بشخصه العظيم الكريم.
شارك  مع رسول اهللا ، يف الكثري من املشاهد، وخلفه رسول اهللا  يوم اهلجرة إىل 
  املدينة يرد الودائع إىل أهلها ويؤدي األمانات ألصحاهبا يف مكة، ونام يف فراش رسول اهللا
يوم اجتمع املرشكون حول بيت رسول اهللا  ليغتالوه، ففدى روح رسول اهللا  كام فداه أبو 

 . يف الغار. فكل منهام قدم روحه نثارا يف سبيل حفظ روح الرسول األعظم  بكر
الرفيق   حتى انتقل الرسول األعظم  إىل  ظل اإلمام عيل  مالزما لرسول اهللا 
األعىل، وبعدها بايع خليفة رسول اهللا  أبا بكر الصديق  والزمه ومل يفارقه يف وقت 
من األوقات، ومل ينقطع عنه يف مجاعة من اجلامعات، وكان يشاركه يف املشورة، ويف تدبري 
أمور املسلمني حتى تويف الصديق ، فعن حممد ابن احلنفية قال: "قلت أليب –أي عيل-: 
أي الناس خري بعد رسول اهللا ؟ قال: أبو بكر، قلت: ثم من؟ قال: عمر، وخشيت أن 

يقول عثامن قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إال رجل من املسلمني" (1).
هو  كان  بل  الشورى،  جملس  يف  بارًزا  عضًوا  اإلمام  فكان    الفاروق  عهد  يف  أما 
املستشار األول يف األمور الكبرية والصغرية، فقد كان عمر  يعرف لعيل فضله، وفقهه، 
وحكمته، وكان رأيه فيه حسًنا، فقد ثبت قوله فيه: "أقضانا عيل"(2)، كام كان عمر  يتعوذ 

من معضلة ليس هلا أبو حسن (3).
صحيح البخاري، بكتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي : "لو كنت متخذا خليال"، ح3468.  (1)

الطبقات الكربى البن سعد، 339/2.  (2)
الطبقات الكربى البن سعد، 339/2. اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالين، 568/4.  (3)



حمًبا   ، عمر  املؤمنني  ناصًحا ألمري  عمر مستشاًرا   طيلة حياة  عيل  وظل اإلمام 
ذلك  ومع  متبادلة،  وثقة  وحمبة  مودة  بينهام  وكانت  حيبه     عمر  وكان  عليه،  خائًفا  له 
التاريخ ويشوهوا احلقائق، ويقصوا بعض  يأبى األقزام من أعداء اإلسالم إال أن يزوروا 
الروايات التي تناسب أمزجتهم ومشارهبم ليصوروا لنا عرص اخللفاء الراشدين  عرص 
املؤامرات والرصاع عىل السلطة وتربص كل واحد منهم باآلخر الدوائر لينقض عليه، وكل 

أمورهم كانت جتري من وراء الكواليس.
وهم غافلون أن عليا كان له أبناء سامهم أبا بكر وعمر وعثامن... وزوج ابنته أم كلثوم 
من فاطمة الزهراء –ريض اهللا عنها- لعمر ؛ ذلك أن عمر  كان ُيكن ألهل بيت النبي 

. حمبة خاصة ال يكنها لغريهم لقرابتهم من النبي 
 يف جملس شورى   فكان اإلمام عيل  أما يف خالفة ذي النورين عثامن بن عفان 

اخلليفة الراشد عثامن ، وكان صاحب إقامة احلدود.
واجلدير بالذكر هنا أن هناك أباطيل شيعية رافضية دست يف التاريخ اإلسالمي يف قصة 
وتأثر هبا  نرشها،  املسترشقون وقاموا بتوسيع  تلقفها  الشورى وتولية عثامن اخلالفة، وقد 
الكثري من املؤرخني واملفكرين املحدثني، ومل يمحصوا الروايات وحيققوا يف سندها ومتنها، 
فانترشت بني املسلمني، وقد تضمنت الروايات الشيعية الرافضية عدة أمور مدسوسة ليس 
عيل  رضا  وعدم  املسلمني،  أمر  يف  باملحاباة    الصحابة  كاهتامهم  الصحة،  من  دليل  هلا 
بأن يقوم عبد الرمحن باختيار اخلليفة، وصوروا تشاور أصحاب النبي  يف حتديد اخلليفة 
اجلديد بصورة اخلالف العشائري وأن الناس قد انقسموا إىل حزبني؛ حزب أموي وحزب 
نابًعا من ذلك اجلو  هاشمي، وهو تصور موهوم واستنتاج مردود ال دليل عليه، إذ ليس 
الذي كان يعيشه أصحاب النبي ، إىل غري ذلك من األخبار املخالفة ملا ثبت يف الصحاح، 

فهي مردودة عىل قائليها وناقليها.
إن اإلمام علًيا  ال حيفظ عنه الصحابة  ومن تبعهم من التابعني ومن بعدهم من 

أئمة املسلمني إال حمبة أيب بكر وعمر وعثامن  يف حياهتم، ويف خالفتهم وبعد وفاهتم.
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قال اإلمام عيل : «واهللا ما نزلت آية إال وقد علمت فيام نزلت، وأين نزلت، وعىل 
من نزلت! إن ريب وهب يل قلبا عقوال ولسانا طلقا». قال : «سلوين عن كتاب اهللا، فإنه 

ليس من آية إال وقد عرفت بليل نزلت أم هنار، ويف سهل أم يف جبل»(1).
وملا كان  بالعراق وقد مات أكثر علامء الصحابة ، كان حريصا عىل تعليم الناس 

القرآن الكريم واهلدي النبوي الرشيف، وإرشادهم للحق، فقد كان أعلم أهل زمانه.
  t   sr   q     p   o   n   m نث  الكربى:  بدر  يوم  تعاىل  قوله  نزل  وفيه 

z  y  x  w  v  u     }   |  {  ~  �  ¡  مث  [احلج].
مريم-عليهام  ابن  عيسى  يف    وجادهلم    اهللا  رسول  عىل  نجران  وفد  قدم  ويوم 
السالم-، وأنه عبد اهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إىل أمه الطاهرة، فأجابته، وكذهبم يف أنه اهللا 
أو ابن اهللا أو ثالث ثالثة، ودعاهم إىل اإلسالم، فأبوها فدعاهم إىل املباهلة، فعن عامر بن 
¿  ...  Ë   مث  [آل    ¾     ½  ¼  » سعد بن أيب وقاص قال: وملا نزلت: نث ...    

عمران] دعا رسول اهللا  علًيا، وفاطمة، وحسًنا وحسيًنا  فقال: اللهم هؤالء أهيل(2).
عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال: قال رسول اهللا : «أنا مدينة العلم و عيل باهبا، 

فمن أراد املدينة فليأت الباب»(3).
 «أنت مني بمنزلة هارون من   قال: قال رسول اهللا  وعن سعد ابن أيب وقاص 

موسى إال أنه ال نبي بعدي»(4).
 : وعن زر  قال: قال عىل: والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي األمي  إىلَّ

«أن ال حيبني إال مؤمن، وال يبغضني إال منافق»(5).
الطبقات الكربى البن سعد، 338/2.  (1)

صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عيل بن أيب طالب ، ح2404.  (2)
.3/137 ، املستدرك عىل الصحيحني للحاكم النيسابوري، كتاب معرفة الصحابة  (3)

صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عيل بن أيب طالب ، ح2404.  (4)
صحيح مسلم، كتاب اإليامن، باب الدليل عىل أن حب األنصار  وعيل  من اإليامن، ح78.  (5)
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وعن سعيد بن زيد  قال: سمعت رسول اهللا  يقول:«النبي يف اجلنة، وأبو بكر يف 
اجلنة، وعمر يف اجلنة، وعثامن يف اجلنة، وعيل يف اجلنة، وطلحة يف اجلنة، والزبري يف اجلنة، 
وعبد الرمحن بن عوف يف اجلنة، وسعد يف اجلنة، ولو شئت أن أسمي العارش» قال: فقالوا: 

من هو؟ فسكت. قال: فقالوا: من هو ؟ فقال: «هو سعيد بن زيد»(1).
وعن أم سلمة ريض اهللا عنها قالت: سمعت رسول اهللا  يقول: «من سب علًيا فقد 

سبني»(2).
اية غًدا رجًال ُيفتح عىل يديه، ُحيبُّ اَهللا  ويف  غزوة خيرب قال رسول اهللا :  « ألعطني الرَّ
هم يرجوه، فقال  م ُيعطى،  فغدوا  كلُّ ه اُهللا ورسوُله»، فبات الناس ليلتهم أهيُّ ورسوَله، وحيبُّ
: «أين  عيل؟»،  فقيل: يشتكي عينيه، فبصق يف عينيه، ودعا له َفَربأ كأْن مل يكن به وجٌع، 
فأعطاه، فقال: أقاتلهم حتى يكونوا ِمثَلنا، فقال: «انفذ  عىل ِرسلك،  حتى تنزَل بساحتهم، 
ثم ادُعهم إىل اإلسالم، وأخْربهم بام جيب عليهم، فواهللا ألْن هيدَي اهللا بك رجًال خٌري لك 

. ر النَّعم»(3). ففتح اهللا عىل يديه ِمن أن يكوَن لك  ُمحْ
 كثرية ال حتىص،كان  من الشجاعة باملحل األسنى،  وفضائل أمري املؤمنني عيل 

ومن التقوى يف عليائها، ومن العلم يف قممه السامقة.


متت بيعة عيل باخلالفة بطريقة االختيار وذلك بعد أن استشهد اخلليفة الراشد عثامن 
 عىل أيدي اخلارجني املارقني الشذاذ الذين جاءوا من اآلفاق، ومن أمصار  بن عفان 
خمتلفة، وقبائل متباينة ال سابقة هلم، وال أثر خري يف الدنيا، فبعد أن قتلوه  ظلًام وزوًرا 
وعدواًنا، يوم اجلمعة لثامين عرشة ليلة مضت من ذي احلجة سنة مخس وثالثني. قام كل 

سنن أيب داود، كتاب السنة، باب يف اخللفاء، ح4649. قال األلباين: صحيح.  (1)
مسند أمحد بن حنبل، 323/6. قال شعيب األرنؤوط: حديث صحيح اإلسناد.  (2)

صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب من أسلم عىل يديه رجل، ح2847.   (3)
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من بقي باملدينة من أصحاب رسول اهللا  بمبايعة عيل  باخلالفة، وذلك ألنه مل يكن 
  أحد أفضل منه عىل اإلطالق يف ذلك الوقت، فلم يدع اإلمامة لنفسه أحد بعد عثامن
، حريًصا عليها، ولذلك مل يقبلها إال بعد إحلاح شديد ممن بقي  ومل يكن أبو السبطني 
نقد  من  يسلم  مل  ذلك  ومع  وانتشارها،  الفتن  ازدياد  من  وخوًفا  باملدينة،  الصحابة  من 
تلك الفتن كموقعة اجلمل وصفني التي أوقد نارها وأنشبها احلاقدون  بعض اجلهال إثر 
عن  قلوهبم  ولزيغ  لفسقهم  فأطاعوه،  استخفهم  الذين  وأتباعه  سبأ  كابن  اإلسالم  عىل 

احلق واهلدى.
أما عن كيفية اختيار خليفة للمسلمني، فريوي ابنه حممد ابن احلنفية  قال: كنت مع 
عيل رمحه اهللا وعثامن حمارص قال: فأتاه رجل فقال: إن أمري املؤمنني مقتول الساعة، قال: 
فقام عيل رمحه اهللا، قال حممد: فأخذت بوسطه ختوًفا عليه فقال: خلَّ ال أم لك، قال: فأتى 
الناس فرضبوا  عيل الدار، وقد قتل الرجل رمحه اهللا، فأتى داره فدخلها فأغلق بابه، فأتاه 
عليه الباب فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا قد قتل، والبد للناس من خليفة وال نعلم أحًدا 
أحق هبا منك، فقال هلم عيل: ال تريدوين فإين لكم وزيًرا خري مني لكم أمًريا، فقالوا: ال واهللا 
ال نعلم أحًدا أحق هبا منك، قال: فإن أبيتم عيل فإن بيعتي ال تكون ًرسا، ولكن أخرج إىل 
املسجد، فبايعه الناس"(1). ويف رواية: «فلام دخل املسجد جاء املهاجرون واألنصار فبايعوا 

وبايع الناس»(2).
املدينة،  يف  عامة  والناس  واألنصار  املهاجرين  من  الصحابة  بإمجاع  مبايعته  إذن متت 
وهم الذين قصدوا علًيا  وطلبوا منه أن يوافق عىل البيعة، وأحلوا عليه حتى قبلها، وليس 

للغوغاء وقتلة عثامن  كام يف بعض الروايات الضعيفة واملوضوعة.
كان اإلمام عيل  زاهدا يف اخلالفة ومل يطلبها ومل يطمع فيها، واعتزاله يف بيته للناس 
خري شاهد عىل هذا، وكان  يومئذ أحق الناس باخلالفة، لذلك سارع إليه أهل الشورى-

أهل احلل والعقد- وأحلوا عليه إحلاحا ليبايعوه خليفة للمسلمني.

السنة، أبو بكر أمحد بن حممد اخلالل، 416/2.   (1)
السنة، أبو بكر أمحد بن حممد اخلالل، 417/2.   (2)
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الذين  اخلوارج  كون   ، عيل  اإلمام  بيعة  عىل  بعضهم  أدخلها  التي  الشبهة  أما 
حارصوا عثامن ، وشارك بعضهم يف قتله، كانوا يف املدينة، وأهنم أول من بدءوا بالبيعة 
وأن طلحة والزبري –ريض اهللا عنهام- بايعا مكرهني، وهذه أقاويل املؤرخني، ال تقوم عىل 
  أساس وليس هلا سند صحيح، والصحيح أنه مل جيد الناس بعد أيب بكر وعمر وعثامن
واألنصار، ورأى  املهاجرون  وتقى وديًنا، وسبًقا وجهاًدا، فعزم عليه  قدًرا وعلام  كالرابع 
ذلك فرًضا عليه، فانقاد إليه، ولوال اإلرساع بعقد البيعة لإلمام عيل ، ألدى ذلك إىل فتن 
واختالفات يف مجيع البالد اإلسالمية، فكان من مصلحة املسلمني أن يقبل عيل البيعة مهام 
كانت الظروف املحيطة هبا، ومل يتخلف عن عيل أحد من الصحابة الذين كانوا باملدينة، وقد 
 عن املسري معه إىل البرصة وبني البيعة؛ أما البيعة فلم  خلط الناس بني ختلف الصحابة 
يتخلف أحد عنها، وأما املسري معه فتخلفوا عنه ألهنا كانت مسألة اجتهادية، كام أن علًيا 

 مل يلزمهم باخلروج معه.
يقول اإلمام أبو احلسن األشعري-رمحه اهللا-: "ونثبت إمامة عيل بعد عثامن ، بعقد 
من عقد له من الصحابة من أهل احلل والعقد ألنه مل يدع أحد من أهل الشورى غريه يف 
وقته، وقد اجتمع عىل فضله وعدله، وأن امتناعه عن دعوى األمر لنفسه يف وقت اخللفاء 
قبله كان حًقا لعلمه أن ذلك وقت قيامه، ثم ملا صار األمر إليه أظهر وأعلن، ومل يقرص حتى 
مىض عىل السداد والرشاد، كام مىض من قبله من اخللفاء وأئمة العدل عىل السداد والرشاد؛ 

.(1)" متبعني لكتاب رهبم وسنة نبيهم هؤالء األربعة املجمع عىل عدهلم وفضلهم
أما ما قيل يف قتال معاوية  له منازعة له عىل اخلالفة فغري صحيح؛ ذلك أن معاوية 
مل يقاتل علًيا  عىل اخلالفة ومل ينكر إمامته وال ينازعه يف اخلالفة، بل كان يقر له بذلك، 
وإنام كان يقاتل من أجل إقامة احلد الرشعي عىل الذين اشرتكوا يف قتل اخلليفة عثامن  مع 
ظنه أنه مصيب يف اجتهاده ولكنه كان خمطئا يف ذلك(2)، وقد ثبت هذا بالروايات الصحيحة 
فعن أيب مسلم اخلوالنى أنه جاء وأناس معه إىل معاوية وقالوا: «أنت تنازع علًيا، هل أنت 
مثله؟ فقال: ال واهللا، إين ألعلم أنه أفضل مني، وأحق باألمر مني، ولكن ألستم تعلمون 

اإلبانة عن أصول الديانة، ص251.  (1)
انظر: ملعة األدلة يف عقائد أهل السنة واجلامعة، إمام احلرمني اجلويني، ص115.  (2)
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أن عثامن ُقتل مظلوًما، وأنا ابن عمه والطالب بدمه فأتوه فقولوا له: فليدفع إيلَّ قتلة عثامن 
وأسلم له، فأتوا علًيا فكلموه فلم يدفعهم إليه»(1). ويف رواية أخرى قال معاوية: «أقاتله 
عىل دم عثامن وإنه آوى قتلته، فاذهبا إليه فقوال له فليقدنا من قتلة عثامن ثم أنا أول من بايعه 

من أهل الشام»(2).
وكانت مبايعته  يوم اجلمعة خلمس بقني من ذي احلجة، وكان أول خطبة خطبها 
أنه محد اهللا وأثنى عليه، ثم قال: «إن اهللا تعاىل أنزل كتابا هاديا بني فيه اخلري والرش، فخذوا 
باخلري ودعوا الرش، إن اهللا حرم حرما غري جمهولة، وفضل حرمة املسلم عىل احلرم كلها، 
وشد باإلخالص والتوحيد حقوق املسلمني، واملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده 
إال باحلق، ال حيل ملسلم أذى مسلم إال بام جيب، بادروا أمر العامة، وخاصة أحدكم املوت، 
بالناس  الساعة حتدو بكم فتخففوا تلحقوا، فإنام ينتظر  أمامكم، وإنام خلفكم  الناس  فإن 
البقاع والبهائم، ثم  اتقوا اهللا عباده يف عباده وبالده، فإنكم مسئولون حتى عن  أخراهم، 

  "  ! أطيعوا اهللا وال تعصوه، وإذا رأيتم اخلري فخذوا به وإذا رأيتم الرش فدعوه  نث 
%  &  '  ...  4  مث  [األنفال]»(3).   $  #

 وملا كانت بيعة عيل  جاءت بعد فتنة عمياء ذهب ضحيتها خليفة املسلمني السابق، 
فقد دعا املسلمني إىل اخلري ونبذ الّرش، وبني هلم أن حرمة املسلمني فوق كل احلرمات، فال 
جيوز أذاه يف حال من األحوال، ثم ذكرهم باملوت واآلخرة وحثهم عىل التقوى والطاعة 

والعمل الصالح.

 مل حيدث تغيري يذكر يف السياسة  بن أيب طالب  أ- املؤسسة املالية: يف خالفة عيل 
املالية للدولة اإلسالمية، إال أنه  رجع إىل ما كان عليه أبو بكر الصديق  يف التسوية 
البلدان  لوالة  كان  وقد  السادة،  أعطى  كام  املوايل  فأعطى  أحًدا،  يفضل  فلم  العطاء،  يف 

فتح الباري البن حجر، 86/13.  (1)
البداية والنهاية، 288/7.  (2)

البداية والنهاية، 254/7. تاريخ الطربي، 457/3.  (3)
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أمواهلا، فكانوا ينفقون من األموال  يف املرصوفات من والياهتم وبيوت  صالحيات عامة 
التي لدهيم يف األوجه الرشعية يف مصالح الوالية، ويستخدموهنا يف شئون اجلهاد والفتوح 
من إعداد للسالح والدواب ومرتبات اجلند وغري ذلك من أوجه اجلهاد، ونفقات العامل، 
واملوظفني يف الوالية، باإلضافة إىل ما كانوا يقومون به من إصالحات كبناء اجلسور وحفر 

القنوات والعيون واألهنار، وكان ذلك يستدعي الرصف مما جيبونه من والياهتم.
واقرتنت   ، أيب طالب  بن  عىل  املؤمنني  أمري  اخلالفة  القضائية: ويل  املؤسسة  ب- 
توليته التي نجمت عن قتل عثامن  وما تبعها من أحداث شقت صف املسلمني وفرقت 
هذا  الشاغل، ومل يكن  الصدع شغله  لرأب  األحداث  تلك  مواجهة  كلمتهم، وأصبحت 
الرصاع الدامي يف عهد عيل  مانًعا له من أن يعطي للقضاء نصيًبا من االهتامم به وتنظيمه، 
األحكام  نقضه  وعدم  قبله،  الثالثة  اخللفاء  عهد  يف  السابق  القضاء  أسلوب  عىل  كإبقائه 
الصادرة يف عهدهم، إضافة إىل أنه يشرتط يف القايض ما يشرتط فيمن تكون له والية عامة 
أيدي الناس، واحللم، والصرب  عىل املسلمني من العقل والبلوغ واإلسالم، والعفة عام يف 
عىل كالم الناس، والتأين وعدم الغضب، والعلم بأحكام الرشيعة، ومواطن التدرج فيها، 

وعىل القايض أن يستشري ذوي العلم، والرأي لئال يفلت منه حق.
توقفت    طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  عهد  يف  اإلسالمية:  ت-الفتوحات 
الفتوحات اإلسالمية، ما خال توغل جرى يف جبهة السند بقيادة احلارث بن مرة العبدي 

سنة 39هـ، وذلك بسبب الفتن التي ثارت يف عهده وانتهت باستشهاده.



رأي  إلجياد  يسعون  معهم   ومن  والزبري وطلحة  عائشة  املؤمنني  أم  السيدة  كانت 
إسالمي عام يف مواجهة الطغمة السبئية اليهودية التي قتلت خليفة املسلمني عثامن بن عفان 
، وأصبحت ذات شوكة ال يستهان هبا، وذلك من خالل تعريف املسلمني بام أتى هؤالء 
السبئيون والغوغاء من أهل األمصار ونّزاع القبائل، ومن ظاهرهم من األعراب والعبيد، 



عائشة  املؤمنني  أم  رأي  يرى  كان  الذي  الفريق  من    الصحابة  عند  واضًحا  بات  فلقد 
-ريض اهللا عنها- أن الغوغاء والسبئيني هلم وجود يف جيش عيل ، وأنه ألجل ذلك فإن 
علًيا  يصعب عليه مواجهتهم، خشية منه عىل أهل املدينة، ومن ثم فإنه ينبغي عليهم أن 
حياولوا السعي إلفهام املسلمني، وتقوية اجلانب املطالب بإقامة احلدود، لتتم إقامتها بأقل 

اخلسائر يف دماء األبرياء، وهو هدف ال نشك أن علًيا  كان يسعى إليه، وحياوله.
قال اإلمام ابن تيمية –رمحه اهللا- يف الرد عىل الرافضة الذين أنكروا خروج أم املؤمنني 
عائشة –ريض اهللا عنها-: "فهي -ريض اهللا عنها- مل تتربج تربج اجلاهلية األوىل، واألمر 
باالستقرار يف البيوت ال يناىف اخلروج ملصلحة مأمور هبا، كام لو خرجت للحج والعمرة، أو 
خرجت مع زوجها يف سفره، فإن هذه اآلية قد نزلت يف حياة النبي  وقد سافر هبن رسول 
اهللا  بعد ذلك، كام سافر يف حجة الوداع بعائشة -ريض اهللا عنها- وغريها، وأرسلها مع 
عبد الرمحن أخيها فأردفها خلفه، وأعمرها من التنعيم، وحجة الوداع كانت قبل وفاة النبي 
 بأقل من ثالثة أشهر، بعد نزول هذه اآلية، وهلذا كان أزواج النبي  حيججن بعده كام 
كن حيججن معه، يف خالفة عمر  وغريه، وكان عمر يوكل بقطارهن عثامن ، أو عبد 
السفر  اعتقدت أن ذلك  فعائشة  ، وإذا كان سفرهن ملصلحة جائًزا،  الرمحن بن عوف 
مصلحة للمسلمني فتأولت يف ذلك"(1)، فخرجت إىل البرصة ملحاولة اإلصالح ومجع كلمة 

املسلمني ملواجهة أعداء الدين.
البرصة  يوم خروجها إىل  –ريض اهللا عنها- عىل احلوأب  املؤمنني عائشة  أم  وملا أتت 
«أيتكن  لنا:   قال  إن رسول اهللا  إال راجعة،  «ما أظنني  الكالب، فقالت:  نباح  سمعت 
تنبح عليها كالب احلوأب». فقال هلا الزبري: أترجعني؟ عسى اهللا عز وجل أن ُيصلح بك 
وقال  احلاكم،  عند  وهو  إسامعيل،  عن  عبيد  بن  يعىل  أخرجه  اللفظ  وهبذا  الناس(2).  بني 
األلباين(3): إسناده صحيح جًدا وقال: صححه من كبار أئمة احلديث: ابن حبان، والذهبي، 

منهاج السنة النبوية، 318-317/4.  (1)
مسند أمحد بن حنبل، 52/6 و97/6. قال شعيب األرنؤوط: صحيح اإلسناد. املستدرك للحاكم،   (2)

.129/3
سلسلة األحاديث الصحيحة 767/1.  (3)



أو  الزور  شهادة  فيها يشء من  ليس  الصحيحة،  الروايات  فهذه  حجر.  وابن  كثري،  وابن 
التدليس الذي يتنزه عنه مقام الصحابة والذي زعمته الروايات الضعيفة واملوضوعة.

اختيار من عيل وال  فتنة اجلمل عىل غري  اهللا-: «فجرت  الطحاوى-رمحه  اإلمام  قال 
أبو بكر  املفسدون بغري اختيار السابقني»(1). وقال اإلمام القايض  أثارها  من طلحة، وإنام 
بن الطيب الباقالين-رمحه اهللا-:»وتم الصلح والتفرق عىل الرضا، فخاف قتلة عثامن من 
آراؤهم عىل أن  اتفقت  التمكن منهم، واإلحاطة هبم، فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا، ثم 
يفرتقوا فرقتني، ويبدءوا باحلرب سحرة يف املعسكرين وخيتلطوا، ويصيح الفريق الذي يف 
عسكر عيل: غدر طلحة والزبري، ويصيح الفريق الذي يف عسكر طلحة والزبري: غدر عيل، 
فريق منهم دافًعا ملكروه عن نفسه  فتم هلم ذلك عىل ما دبروه ونشبت احلرب، فكان كل 
الفريقني وطاعة هللا تعاىل إذ وقع، واالمتناع  بدمه، وهذا صواب من  من اإلشاطة  ومانًعا 

منهم عىل هذا السبيل، فهذا هو الصحيح املشهور(2).
زاد السبئيّون يف اجليشني من جهودهم يف إنشاب القتال، ومهامجة الفريق اآلخر، وإغراء 
قاسية حامية رشسة، وهي  املعركة عنيفة  قتاله، ونشبت  فريق بخصمه، وهتييجه عىل  كل 
املعركة  يف  كانت  عنها،  اهللا  ريض  عائشة  املؤمنني  أم  ألنَّ  بذلك  وسميت  اجلمل،  معركة 
أمية يف مكة،  الذي قدمه هلا يعىل بن  الثانية وسط جيش البرصة، تركب اجلمل  يف اجلولة 
وخرجت عىل هذا اجلمل من مكة إىل البرصة، ثم ركبته أثناء املعركة، وكانت املعركة يوم 
اجلمعة يف 16 من مجادى اآلخرة، سنة 36ه، يف منطقة «الزابوقة» قرب البرصة، حزن عيل ملا 
جرى، ونادى مناديه: كفوا عن القتال أهيا الناس: ومل يسمع نداءه أحد، فالكل كان مشغوًال 
بقتال خصمه، كانت معركة اجلمل عىل جولتني: اجلولة األوىل كان قائدا جيش البرصة فيها 
نادى  جيشه،كام  عيل يف  ونادى  الظهرية،  قبيل  الفجر حتى  والزبري، واستمرت من  طلحة 
طلحة والزبري يف جيشهام: ال تقتلوا مدبًرا، وال ُجتهزوا عىل جريح، وال تلحقوا خارًجا من 
املعركة تارًكا هلا. وقد كان الزبري ، وىص ابنه عبد اهللا بقضاء دينه فقال: إنه ال يقتل اليوم 
أمري  دعا  دَيْني. وقد  أكرب مهي  أراين إال سأقتل مظلوًما، وإن  وإين ال  مظلوم،  أو  إال ظامل 

رشح العقيدة الطحاوية، ابن أيب العز احلنفي، ص482.  (1)
متهيد األوائل وتلخيص الدالئل، ص233.  (2)
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 ، املؤمنني عيلٌّ الزبري، فكلمه فخرج الزبري من املعركة، فلقيه ابن جرموز فقتله. فالزبري
كان عىل وعي هلدفه -وهو اإلصالح- ولكنه ملا رأى حلول السالح مكان اإلصالح رجع، 
ومل يقاتل. وملا علم عيل بمقتله قال: سمعت رسول اهللا  يقول: «برش قاتل ابن صفية(1) 

بالنار» ويقول : «لكل نبي حواري و إن حواري الزبري»(2).
إذ  املعركة،  أصيب يف بداية  الثاين جليش البرصة، فقد  القائد  اهللا  بن عبيد  وأما طلحة 
جاءه سهم غريب ال يعرف من رماه، فأصابه إصابة مبارشة، ونزف دمه بغزارة فقالوا له: 
يا أبا حممد، إنك جلريح، فاذهب وادخل البيوت لتعالج فيها، فقال طلحة لغالمه: امحلني، 
وابحث يل عن مكان مناسب، فأدخل البرصة، ووضع يف دار فيها ليعالج، ولكن جرحه ما 

. زال ينزف حتى توىف يف البيت، ثم دفن يف البرصة
فيتأمل وحيزن،  اجلانبني،  واجلرحى يف  القتىل  ويرى  املعركة  يراقب سري    عيل  وكان 
وأقبل عيل عىل ابنه احلسن، وضّمه إىل صدره، وصار يبكى ويقول له: يا ُبني، ليت أباك 
مات قبل هذا اليوم بعرشين عاًما. فقال احلسن: يا أبت، لقد كنت هنيتك عن هذا، فقال 
عيل: ما كنت أظن أن األمر سيصل إىل هذا احلد، وما طعُم احلياة بعد هذا؟ وأيُّ خري ُيرجى 

بعد هذا؟(3).
بام  عنها-  اهللا  –ريض  عائشة  املؤمنني  أم  إىل  اخلرب  وصل  املعركة:  من  الثانية  اجلولة 
حدث من القتال، فخرجت عىل مجلها حتيط هبا القبائل األزدية، ومعها كعب الذي دفعت 
إليه مصحًفا يدع الناس إىل وقف احلرب، تقدمت أم املؤمنني وكلها أمل أن يسمع الناس 
كالمها ملكانتها يف قلوب الناس؛ فتحجز بينهم وتطفئ هذه الفتنة التي بدأت تشتعل، ومحل 
أمام جيش البرصة، ونادى جيش عيل قائًال: يا قوم، أنا  كعب بن سور املصحف، وتقدم 
كعب بن سور، قايض البرصة، أدعوكم إىل كتاب اهللا، والعمل بام فيه، والصلح عىل أساسه. 
وخيش السبئيون يف مقدمة جيش عيل أن تنجح حماولة كعب فرشقوه بنباهلم رشقة رجل 
واحد، فلقي وجه اهللا، ومات واملصحف يف يده، وأصابت سهام السبئيني ونباهلم مجل أم 

. صفية عمة رسول اهللا  (1)
البداية والنهاية البن كثري، 278/7.  (2)
البداية والنهاية البن كثري، 268/7.  (3)
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اهللا،  اهللا،  بنى،  يا  وتقول:  تنادي،  فصارت  وهودجها،  عنها-  اهللا  –ريض  عائشة  املؤمنني 
اذكروا اهللا ويوم احلساب، وكفوا عن القتال. والسبئيون ال يستجيبون هلا، وهم مستمرون 
يف رضب جيش البرصة، وكان عيل  من اخللف يأمر بالكف عن القتال، وعدم اهلجوم 
عىل البرصيني، لكن السبئيني يف مقدمة جيشه ال يستجيبون له، ويأبون إال إقداًما وهجوًما 
وقتاًال، وملا رأت عائشة –ريض اهللا عنها- عدم استجابتهم لدعوهتا، ومقتل كعب بن سور 
قتلة  عىل  تدعو  وأشياعهم. وصارت عائشة  عثامن  قتلة  العنوا  الناس،  أهيا  قالت:  أمامها، 
عثامن وتلعنهم، وضج أهل البرصة بالدعاء عىل قتلة عثامن وأشياعهم، ولعنهم، وسمع عيلٌّ 
الدعاء عالًيا يف جيش البرصة فقال: ما هذا؟ قالوا: عائشة تدعو عىل قتلة عثامن، والناس 
يدعون معها. قال عيل: ادعوا معي عىل قتلة عثامن وأشياعهم والعنوهم. وضّج جيش عيل 
بلعن قتل عثامن والدعاء عليهم، وقال عيل: اللهم العن قتلة عثامن يف السهل واجلبل والرب 

والبحر(1).
اشتدت احلرب واشتعلت وتشابك القوم وتشاجروا بالرماح، وبعد تقصف الرماح، 
استلوا السيوف فتضاربوا هبا حتى تقصفت، ودنا الناس بعضهم من بعض، ووّجه السبئيون 
جهودهم لعقر اجلمل وقتل عائشة أم املؤمنني، فسارع جيش البرصة حلامية عائشة ومجلها، 
أمام  وقاتلوا أمام اجلمل، وكان ال يأخذ أحد بخطام اجلمل إال ُقتل، حيث كانت املعركة 
اجلمل يف غاية الشدة والقوة والعنف والسخونة، حتى أصبح اهلودج كأنه قنفذ مما رمى فيه 
من النبل، وقتل حول اجلمل كثري من املسلمني من األزد وبني ضبة وأبناء قريش وفتياهنم 
بعد أن أظهروا شجاعة منقطعة النظري، وقد أصيبت عائشة بحرية شديدة وحرج فهي ال 
تريد القتال ولكنه وقع رغًام عنها، وأصبحت يف وسط املعمعة، وصارت تنادي بالكف، 
فال جميب، وكان كل من أخذ بخطام اجلمل قتل، فجاء حممد بن طلحة (السجاد) وأخذ 
بخطامة وقال ألمه أم املؤمنني: يا أماه ما تأمرين؟ فقالت: كن كخريي ابني آدم -أي كف 

يدك- فأغمد سيفه بعد أن سله ُفقتل رمحه اهللا.
بقاء  أويت من حنكة وقوة ومهارة عسكرية فذة أن يف   بام  املؤمنني عيل  أمري  أدرك 
اجلمل استمراًرا للحرب، وهالًكا للناس، وأن أصحاب اجلمل لن ينهزموا أو يكفوا عن 

مصنف ابن أيب شيبة، 712/8. تاريخ الطربي 43/3.  (1)
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احلرب ما بقيت أم املؤمنني عائشة –ريض اهللا عنها- يف امليدان، كام أن يف بقائها خطًرا عىل 
حياهتا، فأمر عيل نفًرا من جنده منهم حممد بن أبى بكر «أخو أم املؤمنني» وعبد اهللا بن بديل 
أن يعرقبا اجلمل وخيرجا عائشة من هودجها إىل الساحة، فعقروا اجلمل، واحتمل أخوها 
حممد وعبد اهللا بن بديل اهلودج حتى وضعاه أمام عيل ، فأمر به عيل ، فأدخل يف منزل 
الدافع الذي   العسكري، فام إن زال السبب أو  عبد اهللا بن بديل، وصدق حدس عيل 
دفع البرصيني إىل اإلقبال عىل املوت بشغف، وأخرجت أم املؤمنني من امليدان، حتى ولوا 

األدبار منهزمني.
اخلميس  يوم  وثالثني  ست  سنة  اآلخرة  مجادى  من  النصف  يف  اجلمل  وقعة  كانت 

وكانت الوقعة يوم اجلمعة(1).
  وملا أرادت أم املؤمنني عائشة –ريض اهللا عنها- اخلروج من البرصة بعث إليها عيل
بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وغري ذلك، وأذن ملن نجا ممن جاء يف اجليش معها أن 
يرجع إال أن حيب املقام، واختار هلا أربعني امرأة من نساء أهل البرصة املعروفات، وسري 
عىل  فوقف    عيل  فيه جاء  ارحتلت  الذي  اليوم  كان  فلام  أيب بكر،  بن  حممد  معها أخاها 
الباب وحرض الناس وخرجت من الدار يف اهلودج فودعت الناس ودعت هلم، وقالت: يا 
بني ال يعتب بعضنا عىل بعض، إنه واهللا ما كان بيني وبني عيل يف القدم إال ما يكون بني املرأة 

وأمحائها، وإنه عىل معتبتي ملن األخيار.
فقال عيل : صدقت واهللا كان بيني وبينها إال ذاك، وإهنا لزوجة نبيكم  يف الدنيا 

واآلخرة.
يوم  اليوم - كان  ذلك  بقية  بنيه معها  أمياال، ورسح  مودعا ومشيعا  معها  وسار عيل 
السبت مستهل رجب سنة ست وثالثني- وقصدت يف مسريها ذلك إىل مكة فأقامت هبا 

إىل أن حجت عامها ذلك ثم رجعت إىل املدينة ريض اهللا عنها.

انظر: تاريخ الطربي 54/3. مصنف ابن أيب شيبة، 720/8. تاريخ خليفة خياط، ص138.  (1)
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أم  من  يناالن  رجلني  الباب  عىل  إن  املؤمنني،  أمري  يا   : عيل  املؤمنني  ألمري  وقيل 
املؤمنني عائشة–ريض اهللا عنها-، فأمر عيلٌّ القعقاع بن عمرو أن جيلد كل واحد منهام مائة، 

وأن خيرجهام من ثياهبام(1).
ا ، سواًء من كانوا معه، أم من كانوا  وبعد أحداث اجلمل بايع أهل البرصة مجيًعا علي�
عليه، ومتكن  من األمور، ووّىل عىل البرصة بعد أن تم له األمر فيها -عبد اهللا بن عباس 
التي كان أغلب جيشه منها، ونزل  ترك البرصة، وتوّجه إىل الكوفة  اهللا عنهام-، ثم  ريض 
يف بيت متواضع، ورفض أن ينزل يف قرصها الذي كان ُيسّمى القرص األبيض؛ ألن أمري 
الكوفة ليسيطر   يف  يكره هذا القرص لفخامته، ومكث   كان  الفاروق عمر  املؤمنني 
الكثري، وال  البرصة والكوفة، وهي مناطق كبرية، وهبا من اجلنود  عىل األمور، ودانت له 
زال بعض من أهل الفتنة يف جيش عيل  إىل هذا الوقت، منهم من ُقتل يف معركة البرصة 

األوىل، وكثري منهم ُقتل يف معركة اجلمل.


  r   q   po  n   m   l   k    j   i نث  وتعاىل:  تبارك  اهللا  يقول 
  ¤   £   ¢    ¡   �   ~}   |      {   z   y      x    w   v   u   t       s
   µ   ´   ³ ²   ±   °        ¯   ®   ¬   «    ª   ©   ̈   §   ¦¥
̧  ¹  مث  [احلجرات]، فهتان اآليتان أصل من األصول التي تنظم عالقة املسلم    ¶
بأخيه املسلم. فاهللا تعاىل مل ينف صفة اإليامن عن إحدى الطائفتني أو كلتيهام مع وقوع القتال 
بينهام، وإن أوىل الناس بالدخول حتت معنى هذه اآلية هم سادات املؤمنني الصحابة الكرام 
، سواء ما وقع يف معركة اجلمل أم صفني، وقد قام أمري املؤمنني عّيل  بتطبيق هذه اآلية 
من حرصه عىل اإلصالح. وقد استجاب طلحة والزبري لذلك، إال أن أتباع عبد اهللا بن سبأ 
أنشبوا احلرب بني الطرفني، وحرص أمري املؤمنني  عىل اإلصالح مع أهل الشام، وبذل 
ما يف وسعه، من طرق سلمية، وجّرد سيفه بعد فشل كل املحاوالت اإلصالحية لكي يفيء 
معاوية إىل السمع والطاعة، ووحدة اخلالفة اإلسالمية، إال أن معاوية اشرتط تسليم قتلة 

عثامن، فاجتهد وأخطأ، وكان احلق مع أمري املؤمنني عيل ووقع القتال.
البداية والنهاية البن كثري، 274/7.  (1)
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وبعد انتهاء أحداث اجلمل صمم أمري املؤمنني عيل عىل أن حيمل معاوية –وايل الشام-
وأهل الشام عىل البيعة، وكان معاوية يرفض مبايعة عّيل حتى يسلمه قتلة عثامن لالقتصاص 

منهم ألنه وليه وابن عّمه، وكان عيل يرفض هذا الرشط، ويشرتط عليه املبايعة أوًال.
العراق  (بني  صفني  إىل  للهجرة  والثالثني  السابعة  السنة  يف  عيل  املؤمنني  أمري  وسار 
أفضل من  نفسه  يعترب نفسه خليفة وال يرى  معاوية  معاوية، ومل يكن  قتال  يريد  والشام) 
يف  بعضهم  كان  قتلة عثامن، حيث  تسليمه  يتم  أن  عّيل وهو  ملبايعة  رشطًا  إنام وضع  عيل، 

جيش عيل، كام أن معاوية رفض قرار عزله.
 والناس عىل قتال أهل الشام،  وبرز السبئية من جديد وأخذوا حيثون اخلليفة عيل 
فخرج  لقتال معاوية، وقتل من املسلمني عدد كثري، إال أنه دون ما ذكرته بعض الكتب 
التارخيية التي بالغت حتى أن أحدها ذكر أن قتىل الشام بلغوا تسعني ألفًا يف الوقت الذي مل 

يتجاوز اجليش مخسة وثامنني ألفًا!
مل يكن أمري املؤمنني عيل  جيهل خطورة أهل الريب والفتنة من السبئيني املارقني عىل 
الدولة  أمور  التمهل يف هذا األمر حتى تستقر  يقلل من شأهنم، لكنه كان يرى  األمة، وال 
وتقوى شوكتها وتضعف قوة املتمردين ويتفرقوا يف قبائلهم، فآنئذ يؤخذون ويقتلون تقتيال، 
ولقد رأى اإلمام قوة بأسهم وكثرة مادهتم ومن أيدهم من جفاة األعراب، والرعاع من الناس 
الذين يسمعون لكل ناعق، فيصدقون كل إرجاف، وينساقون وراء املكر واخلداع. أضف إليه 

سيطرة أولئك القتلة عىل املدينة، فأدرك خطأ الصدام معهم وهم عىل هذه احلالة.
الصحابة  من  اآلخر  الفريق  وبني    عيل  املؤمنني  أمري  بني  اختالف  هناك  يكن  ومل 
يف تطبيق الرشيعة وإقامة احلدود، وإنام كان االختالف يف توقيت ذلك، فاآلخرون يرون 
إىل األمر نظرة مصلحة ومفسدة ،  نظر  القصاص، وهو يرى اإلرجاء، حيث  اإلرساع يف 

فرأى أن املصلحة تقتيض تأخري القصاص ال تركه، فأخر القصاص من أجل هذا.
ومع  القتال،  أكثرهم  اعتزل  وقد  الفتنة،  من  حيذرون    الصحابة  أغلبية  وكان 
عىل  املصاحف  ورفعت  القتال،  ووقف  الصلح  إىل  املسلمون  تنادى  القتال  اشتداد 
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التحكيم  عىل  الفريقني  بني  االتفاق  وتم  القتال  عن  بعيدًا  جديدة  مرحلة  لتبدأ  الرماح، 
يتفق  ثم  جهته  من  رجًال  منهام  واحد  كل  م  ُحيكِّ أن  وهو  صفني؛  موقعة  انتهاء  بعد 
أبا  عّىل  ووكل  العاص  بن  عمرو  معاوية  فوّكل  املسلمني،  مصلحة  فيه  ما  عىل  احلكامن 
يف  احلكمني  اجتامع  مقر  وكان  ذلك،  يف  وثيقة  الفريقني  بني  وُكتبت  األشعري،  موسى 
عمله  أن    قسم من جيش عيل  رأى  وقد  37هـ،  سنة  رمضان  شهر  اجلندل يف  دومة 
هذا ذنب يوجب الكفر، فعليه أن يتوب إىل اهللا تعاىل، وخرجوا عليه فسموا اخلوارج، 
ناظرهم  ثم  وجادهلم  فناظرهم  عنهام-،  اهللا  -ريض  عباس  ابن  إليهم    عيل  فأرسل 
  عيل  وبني  بينهم  فجرت  أخرى،  طائفة  وأبت  منهم  طائفة  فرجعت  بنفسه    عيل 
حروب يف النهروان -وبعدها- قضت عليهم إال قليال منهم، وكان هلذه  املعارك أثرها 
به  زالوا  وما  أصحابه،  وأهنكت  جيشه  من  أضعفت  حيث  ؛  عيل  اإلمام  جيش  عىل 
إن  اهلوى  عن  ينطق  الذي ال  املصدوق  الصادق  اخلوارج أخرب  وعن  قتلوه غيلة،  حتى 
: «َمتُْرُق َماِرَقٌة   ِ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ ْدِريِّ  هو إال وحي يوحى: َعْن َأبِى َسِعيٍد اْخلُ

.(1)« قِّ بِاْحلَ ائَِفَتْنيِ  الطَّ َأْوَىل  َيْقُتُلَها  اْملُْسِلِمَني  ِمَن  ُفْرَقٍة  ِعْنَد 
أما ما ورد يف بعض الروايات الباطلة بأن احلكمني (أبو موسى األشعري وعمرو بن 
أو معتربة؛  العاص) اتفقا عىل عزل عيل ومعاوية، فغري صحيح ومل يثبت برواية صحيحة 
ذلك أن معاوية مل يكن خليفة، ومل يطلب البيعة عىل اخلالفة يف تلك احلروب التي خاض 

غامرها، وإنام خرج للمطالبة بدم ابن عمه عثامن بن عفان رمحه اهللا.
   ِ ولقد أخرب رسول اهللا  عن موقعة صفني فيام رواه أبو هريرة  َأنَّ َرُسوَل اهللاَّ
َام  َدْعَوُهتُ َعِظيَمٌة،  َمْقَتَلٌة  َبْيَنُهَام  َيُكوُن  َعِظيَمَتاِن،  ِفَئَتاِن  َتْقَتتَِل  َحتَّى  اَعُة  السَّ َتُقوُم  «َال  َقاَل: 
للحديث:»املراد  رشحه  يف  اهللا-  –رمحه  العسقالين  حجر  ابن  اإلمام  قال  َواِحَدٌة»(2). 
قوله  ومن  مسلمني  تسميتهم  من  ويؤخذ  معه،  ومن  ومعاوية  معه،  ومن  عيل  بالفئتني 
ودل  الطائفتني،  من  كال  تكفريهم  يف  تبعهم  ومن  اخلوارج  عىل  الرد  واحدة)،  (دعوهتام 

صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر اخلوارج وصفاهتم، ح1064.  (1)
صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب خروج النار، ح 6704. صحيح مسلم، كتاب الفتن وأرشاط   (2)

الساعة، باب باب إذا تواجه املسلامن بسيفيهام، ح157.
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حديث: (تقتل عامرا الفئة الباغية) عىل أن عليا كان املصيب يف تلك احلرب؛ ألن أصحاب 
قتلوه»(1). معاوية 

وخالصة القول: إن موقف أهل السنة واجلامعة من احلرب التي وقعت بني الصحابة 
الكرام  هو اإلمساك عام شجر بينهم إال فيام يليق هبم  ملا يسببه اخلوض يف ذلك من 
حيب  أن  مسلم  كل  عىل  جيب  إنه  وقالوا:  الطرفني  ألحد  والبغض  واحلقد  العداوة  توليد 
اجلميع ويرىض عنهم ويرتحم عليهم، وحيفظ هلم فضائلهم، ويعرتف هلم بسوابقهم، وينرش 
مناقبهم، وأن الذي حصل بينهم إنام كان عن اجتهاد، واجلميع مثابون يف حالتي الصواب 
واخلطأ، غري أن ثواب املصيب ضعف ثواب املخطئ يف اجتهاده، وأن القاتل واملقتول من 

ز أهل السنة واجلامعة اخلوض فيام شجر بينهم(2).  الصحابة يف اجلنة، ومل جيوَّ


التي  فرقة اخلوارج  املشئومة سنة 37هـ ظهور  صفني  تداعيات حرب  أسوأ  من  كان 
استباحت دماء املسلمني وكفروهم وكفروا عثامن وعلًيا ومعاوية وسائر الصحابة والتابعني، 
  الفرقة الضالة أمري املؤمنني عيل  وقطعوا السبيل وسفكوا دماء األبرياء، فتصدى هلذه 
وشتت شملهم يف معركة النهروان سنة 38هـ، مما زاد من نقمة اخلوارج عىل املسلمني عامة 
الكوفة  اخلارجي  ملجم  ابن  فدخل  الغتياله،  مكيدة  فدبروا  خاصة،  عيل  املؤمنني  وأمري 

. وأخذ يدبر قتل أمري املؤمنني عيل
يف هذه الفرتة كان أمري املؤمنني عيل  يف رمضان يفطر يوًما عند احلسن والثاين عند 
احلسني والثالث عند ابن أخيه عبد اهللا بن جعفر، وكان ال يزيد يف إفطاره عن ثالث لقم، 
اخلوارج  وظهور  ألوامره  وعصياهنم  له  خلذالهنم  شيعته  من  العراق  أهل  كره  قد  وكان 
ويف  معه،  القيام  عن  ونكلوا  جيشه  عليه  واضطرب  أموره  عليه  تنغصت  وقد  بأرضهم، 
ا خري أهل األرض  أمر معاوية يستفحل يف الشام، هذا عىل الرغم من أن علي� املقابل كان 
وقتها، أعبدهم وأزهدهم، وأعلمهم وأخشاهم هللا عز وجل، ومع ذلك خذله أهل العراق 

فتح الباري، 85/13.  (1)
عقيدة أهل السنة واجلامعة يف الصحابة الكرام ، نارص عىل عائض حسن، 2/727.  (2)
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وختلوا عنه، حتى كره احلياة ومتنى املوت، وذلك لكثرة الفتن وظهور املحن، حتى جاءت 
 عندما قال له: «أشقى الناس رجالن: أحيمر  التي سبق وأخربه هبا رسول اهللا  اللحظة 
الناقة، والذي يرضبك يا عيل عىل هذه ـ يعني قرنه ـ حتى تبتل منه هذه ـ  ثمود الذي عقر 

يعني حليته»(1).
يوم  فجر  الناس ومعه رجالن واسمهام وردان وشبيب، ويف  أشقى  ابن ملجم  فكان 
أثناء    عيل  املؤمنني  أمري  عىل  ملجم  وابن  شبيب  شد  40هـ  سنة  رمضان   17 اجلمعة 
أيب  بن  ابن ملجم رأس عيل  سيف  الفجر فطاش سيف شبيب، وأصاب  خروجه لصالة 
طالب  فسال دمه الطاهر الرشيف من قرنه حتى ابتلت حليته كام أخرب من قبل رسول 

. اهللا
ومحل عيل  إىل منزله، ومحل إليه عبد الرمحن بن ملجم فأوقف بني يديه وهو مكتوف 

فقال له: "أي عدو اهللا أمل أحسن إليك ؟ قال: بىل: قال.
فام محلك عىل هذا: قال ؟ شحذته أربعني صباحا وسألت اهللا أن يقتل به رش خلقه.

 فقال له عيل: ال أراك إال مقتوال به، وال أراك إال من رش خلق اهللا. ثم قال: إن مت 
فاقتلوه وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به"(2).

وكانت هذه وصيته ملا حرضته الوفاة: «بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما أوىص به عيل 
بن أيب طالب، أوىص أنه يشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له وأن حممدا عبده ورسوله 
أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كله ولو كره املرشكون، ثم إن صاليت ونسكي 
وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال رشيك له وبذلك أمرت أنا من املسلمني، ثم أوصيكام يا 
حسن ويا حسني ومجيع أهيل وولدي ومن بلغه كتايب بتقوى اهللا ربكم وال متوتن إال وأنتم 
(إن  يقول:    القاسم  أبا  فإين سمعت  تفرقوا  وال  بحبل اهللا مجيعا  واعتصموا  مسلمون، 
صالح ذات البني أعظم من عامة الصالة والصيام)، وانظروا إىل ذوي أرحامكم فصلوهم 

مسند أمحد بن حنبل، 263/4. قال شعيب األرنؤوط: حسن.  (1)
البداية والنهاية، 362/7.  (2)
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الصالة  بحرضتكم، واهللا اهللا يف  األيتام ال يضيعن  هيون اهللا عليكم احلساب، واهللا اهللا يف 
فإهنا عمود دينكم، واهللا اهللا يف الزكاة فإهنا تطفئ غضب الرب عز وجل، واهللا اهللا يف الفقراء 
واملساكني فأرشكوهم يف معايشكم، واهللا اهللا يف القرآن فال يسبقنكم بالعمل به غريكم، واهللا 
اهللا يف اجلهاد يف سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم، واهللا اهللا يف بيت ربكم عز وجل ال خيلون 
ما بقيتم فإنه إن ترك مل تناظروا، واهللا اهللا يف أهل ذمة نبيكم  فال يظلمن بني ظهرانيكم، 
واهللا اهللا يف جريانكم فإهنم وصية نبيكم  قال: (مازال جربيل يوصيني هبم حتى ظننت أنه 
سيورثهم)، واهللا اهللا يف أصحاب نبيكم  فإنه وىص هبم، واهللا اهللا يف الضعيفني: نسائكم 
وما ملكت أيامنكم، فإن آخر ما تكلم به  أن قال: (أوصيكم بالضعيفني النساء وما ملكت 
عليكم،  وبغى  أرادكم  من  يكفكم  الئم  لومة  اهللا  يف  ختافن  ال  الصالة  الصالة  أيامنكم)، 
فيويل  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  ترتكوا  اهللا، وال  أمركم  حسنا كام  للناس  وقولوا 
أمركم رشاركم ثم تدعون فال يستجاب لكم، عليكم بالتواصل والتباذل، وإياكم والتقاطع 
والتدابر والتفرق، وتعاونوا عىل الرب والتقوى وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان واتقوا اهللا 
، أستودعكم اهللا  نبيكم  إن اهللا شديد العقاب، حفظكم اهللا من أهل بيت وحفظ فيكم 

وأقرأ عليكم السالم»(1).
واآلداب  املحمدية،  واخلصال  اإلسالمية،  لألخالق  جامعة    وصيته  هذه  كانت 

القرآنية، وخلري الدنيا واآلخرة. 
 بعد إصابته مدة يومني اجلمعة والسبت، ويف ليلة األحد  وظل عيل بن أيب طالب 
التاسع عرش من رمضان سنة أربعني للهجرة، تويف ، متأثرا باجلرح البالغ الذي سببه له 
سيف ابن ملجم املسموم، وبذلك لقي اهللا شهيدا وهو يف الثالثة والستني من عمره، وغسله 
ولداه احلسن واحلسني –ريض اهللا عنهام-، وصىل عليه احلسن، ودفن بدار اخلالفة بالكوفة، 

خوفا من اخلوارج أن ينبشوا عن جثته.
وكانت مدة خالفته أربع سنوات وتسعة أشهر إال أياما.

وملا ُقبض أخرج ابن ملجم اخلارجي من سجنه فرضبت عنقه.

املعجم الكبري، أليب القاسم سليامن الطرباين: 97/1.  (1)
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هي  قبله    الراشدين  اخللفاء  اغتيال  عىل  جترأت  التي  فاأليادي  القتلة،  هم  فالقتلة 
؛ حرصا عىل استمرار  املؤمنني عليا  نفسها وبامتداداهتا املاكرة احلاقدة التي قتلت أمري 
وقود الفتنة ودوامها، وهي األيدي ذاهتا التي ال زالت جريئة عىل دماء املسلمني، وحريصة 

بكل الوسائل الباطنة والظاهرة عىل إيذائهم.
"لقد كان حظ اإلمام مع الناس عاثرا.. لكن حظوظه مع نفسه يف طهرها وتقاها كانت 

رابية ووافية.. فبغري عون من تأييد يبذله مؤيدون وأصدقاء..
وبغري جزع أمام املؤامرات الضاربة، يثريها يف وجهه أعداء، تلو أعداء.. وقف اإلمام 
عيل يبني وحده بإيامنه الفرد، وبساعده األشد، حياة سامقة تبقى عىل مر الزمان منارا لذوي 

الرشد والنهى..
ولئن مل ينصفه الذي غلوا يف حربه.. ومل ينصفه الذين غلوا يف حبه..

فقد أنصفته عظمته الفريدة، إذ فرضت عىل األعداء جالهلا، وعىل األصدقاء استغناءها، 
وسارت عىل وجه الزمان طاهرة، نارضة، ظافرة.. وتلكم هي العظمة حًقا.." (1).

ا. فقال: أو تعفيني يا  دخل رضار بن ضمرة الكناين عىل معاوية فقال له: «صف يل علي�
أمري املؤمنني؟ قال: ال أعفيك. قال: أما إذ ال بد، فإنه كان واهللا بعيد املدى، شديد القوى، 
يقول فصال وحيكم عدال، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق احلكمة من نواحيه، يستوحش 
من الدنيا وزهرهتا، ويستأنس بالليل وظلمته ،كان واهللا غزير العربة، طويل الفكرة، يقلب 
كفه وخياطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قرص ومن الطعام ما جشب، كان واهللا كأحدنا 
فإن  له،  نكلمه هيبة  ال  منا  وقربه  إلينا  تقربه  مع  وكان  سألناه،  إذا  أتيناه وجييبنا  إذا  يدنينا 
تبسم فعن مثل اللؤلؤ املنظوم، يعظم أهل الدين وحيب املساكني، ال يطمع القوي يف باطله 
الليل  أرخى  وقد  مواقفه  بعض  يف  رأيته  لقد  باهللا  فأشهد  عدله،  من  الضعيف  ييأس  وال 
سدوله وغارت نجومه، يميل يف حمرابه قابضا عىل حليته يتململ متلمل السليم، ويبكي بكاء 
احلزين، فكأين أسمعه اآلن وهو يقول: يا ربنا يا ربنا يترضع إليه ثم يقول: للدنيا إيل تغررت 

خلفاء الرسول ، خالد حممد خالد، ص314.  (1)



إيل تشوفت هيهات، هيهات، غري غريي، قد أبنتك ثالثا، فعمرك قصري، وجملسك حقري، 
وخطرك يسري، آه آه من قلة الزاد، وبعد السفر، ووحشة الطريق! 

القوم  اختنق  وقد  بكمه  ينشفها  وجعل  يملكها  ما  حليته  عىل  معاوية  دموع  فوكفت 
بالبكاء فقال: كذا كان أبو احلسن رمحه اهللا.كيف ُوْجُدك عليه يا رضار؟ قال: ُوْجد من ذبح 

واحدها يف حجرها ال ترقأ دمعتها وال يسكن حزهنا! ثم قام فخرج(1).

ملا رضب أمري املؤمنني عيل  قال له جندب بن عبد اهللا: "يا أمري املؤمنني إن مت نبايع 
احلسن؟ فقال: ال آمركم وال أهناكم، أنتم أبرص"(2).

وملا استشهد أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  بايع أهل الكوفة احلسن بن عيل –ريض 
اهللا عنهام-، وكان أول من بايعه قيس بن سعد بن عبادة، قال له: ابسط يدك، أبايعك عىل 
كتاب اهللا وسنة نبيه ، فسكت احلسن فبايعه ثم بايعه الناس بعده، وكان قيس عىل إمرة 
قيس  ألح  عيل  استشهد  فلام  املوت،  عىل  عليا  بايعوا  مقاتل  ألف  أربعون  وحتته  أذربيجان 
 أن يقاتل أحدا، ولكن  نية احلسن  الشام، ومل يكن يف  أهل  عىل احلسن يف النفري لقتال 
غلبوه عىل رأيه، فاجتمعوا اجتامعا عظيام مل يسمع بمثله، فلام وصل املدائن ونزهلا ثار الناس 
فانتهبوا أمتعته وطعنوه طعنة قاسية، فكرههم احلسن ، ونزل قرص املدائن وهو جريح، 
وكان عامله عىل املدائن سعد بن مسعود الثقفي، فلام استقر اجليش بالقرص، قال املختار بن 
أيب عبيد الثقفي الذي يصوره روافض اليوم يف أفالمهم السينامئية أنه البطل الشجاع الذي 
ذاد عن أهل البيت يف حني كان أول اخلائنني هلم املتخاذلني عنهم، قال املختار الشيطان(3) 
لعمه سعد بن مسعود: «هل لك الرشف والغنى؟ قال: ماذا؟ قال: تأخذ احلسن بن عيل، 
فتقيده وتبعثه إىل معاوية، فقال له: قبحك اهللا وقبح ما جئت به، أغدر بابن بنت رسول اهللا 

؟!»(4).
حلية األولياء وطبقة األصفياء، أبو نعيم أمحد األصبهاين، 75-74/1.  (1)

البداية والنهاية، 362/7. تاريخ الطربي، 157/3.  (2)
وقد ادعى هذا الشيطان النبوة فيام بعد وقتله مصعب بن الزبري.  (3)

البداية والنهاية، 16/8.  (4)



وملا رأى احلسن تفرق جيشه عليه، مقتهم وكتب عند ذلك إىل معاوية يبذل له الصلح 
ويشرتط عليه رشوطا، فأرسل له بصك خمتوم فيه كتابة، وطلب إليه أن يشرتط لنفسه ما 

يشاء.
فكتب احلسن رشوطا: أمهها: تأمني جيشه وشيعة عيل كلهم، فقبلها معاوية، كام تضمن 
الكتاب أن يكون األمر للحسن بعد معاوية. فكان بعض شيعة احلسن املتخاذلني يقولون 

للحسن: يا عار املؤمنني، فيقول هلم: العار خري من النار(1).
وقدم معاوية إىل العراق فقابله احلسن بجيشه وبايعه هو وجنده، وكان ذلك يف عام 

إحدى وأربعني للهجرة، وسمي بذلك العام بعام اجلامعة.
وحلق احلسن باملدينة وأهل بيته وحشمهم ، وجعل الناس يبكون عند مسريهم من 

الكوفة.
قيل للحسن: "ما محلك عىل ما فعلت؟ فقال: كرهت الدنيا ورأيت أهل الكوفة قومًا ال 
يثق هبم أحٌد أبدًا إال غلب، ليس أحد منهم يوافق آخر يف رأي وال هوى، خمتلفني ال نية هلم 
يف خري وال رش، لقد لقي أيب منهم أمورًا عظامًا، فليت شعري ملن يصلحون بعدي، وهي 

أرسع البالد خرابًا!"(2).
فيام عند اهللا  لعلة، بل رغبة  –طائعا خمتارا- ال لذلة وال لقلة وال  فتنازل عن اخلالفة 
تعاىل، ملا رآه من حقن دماء املسلمني، يف الوقت الذي كان يدرك فيه هتافت أتباعه واحتامل 
ختلفهم عن نرصته إذا جد اجلد، وقد خلوا أباه من قبله، فراعى أمر الدين ومصلحة األمة 
وسلم زمام اخلالفة ملعاوية، فتحقق إخبار رسول اهللا : فعن أيب بكرة قال: َرَأْيُت َرُسوَل 
ًة َوَعَلْيِه ُأْخَرى َوَيُقوُل:  َسُن ْبُن َعِيلٍّ إَِىل َجْنبِِه، َوْهَو ُيْقبُِل َعَىل النَّاِس َمرَّ ِ  َعَىل اْملِْنَربِ َواْحلَ اهللاَّ

َ َأْن ُيْصِلَح بِِه َبْنيَ ِفَئَتْنيِ َعِظيَمَتْنيِ ِمَن اْملُْسِلِمَني»(3). «إِنَّ اْبنِي َهَذا َسيٌِّد، َوَلَعلَّ اهللاَّ
البداية والنهاية، 45/8. فتح الباري، 65/13.  (1)

الكامل يف التاريخ البن األثري، 204/3.  (2)
صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب قول النبي  للحسن بن عيل ريض اهللا عنهام، ح2557.  (3)
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ساميا،  مثال  اخلالفة  عن  بتنازله  ورحيانته    اهللا  رسول  سبط  احلسن  رضب  ولقد 
حيث أن سدة احلكم ليس كل يشء يف حياة العظامء من الرجال ذوي األهداف السامية، 
وأن كريس احلكم ال يستحق من أرباب النفوس العالية أن يتزامحوا عليه إال بالقدر الذي 

يمكنهم من اإلصالح، ويعينهم عىل حتقيق اخلري ألمتهم ورعيتهم. 
واجلدير بالذكر هنا أن بيعة احلسن  كانت باالختيار ومل تكن بالوصية وبنص من 
املفرتيات  من  يعد  األمر  وهذا  الروافض!  الشيعة  يروج  كام    عيل  املؤمنني  أمري  والده 
عىل أمري املؤمنني عيل  حيث مل يصح النقل عنه بذلك، إن الشيعة الرافضة يعتقدون أن 
اإلمامة كالنبوة ال تكون إال بالنص من اهللا تعاىل عىل لسان رسوله  وأهنا مثلها لطف من 
اختيار اإلمام وتعيينه، بل وليس لإلمام نفسه حق تعيني من  اهللا تعاىل، وليس للبرش حق 
يأيت بعده، وقد وضعوا عىل لسان أئمتهم عرشات الروايات الباطلة املوضوعة املدسوسة 

يف ذلك.
وأساس عقيدة الوصية هو ابن سبأ وكان ينتهي بأمر الوصية عند عيل  ولكن جاء 
فيام بعد من عممها يف جمموعة من أبنائه، وكانت اخلاليا الشيعية الرافضية تعمل بصمت 
ورسية، كام اخرتعوا "عقيدة التقية" حتى يسهل نرش أفكارهم وهم يف مأمن من تأثر األتباع 

بمواقف أهل البيت الصادقة واملعلنة للناس.
للمسلمني  –ريض اهللا عنهام- بعد مبايعته خليفة  استمر أمري املؤمنني احلسن بن عيل 
عىل احلجاز واليمن والعراق وغري ذلك ستة أشهر، وكانت خالفته هذه املدة خالفة راشدة 
حقة ألن تلك املدة كانت تتمة ملدة اخلالفة الراشدة التي أخرب رسول اهللا  أن مدهتا ثالثون 
سنة ثم تصري ملكًا، فقد روى الرتمذي بإسناده إىل سفينة موىل رسول اهللا  أنه قال: قال 
رسول اهللا : «اخلالفة يف أمتي ثالثون سنة ثم ملك بعد ذلك»(1)، وقد كملت الثالثون 
ربيع األول   يف  –ريض اهللا عنهام-، حيث تويف رسول اهللا  سنة بخالفة احلسن بن عيل 
سنة إحدى عرشة من اهلجرة، وتوىل أبو بكر الصديق  اخلالفة يف ربيع األول عام 11هـ، 
 يف ربيع األول عام 41هـ، وهبذا متام الثالثني، وهذا من دالئل  وتنازل احلسن ملعاوية 

سنن الرتمذي، كتاب الفتن، ح2226. قال األلباين: صحيح.  (1)
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النبوة صلوات اهللا وسالمه عليه. وبذلك يكون احلسن بن عيل -ريض اهللا عنهام- خامس 
اخللفاء الراشدين.

ومل يكن يف الثالثني بعد رسول اهللا  إال اخللفاء األربعة وأيام احلسن وقد قرر مجع من 
أهل العلم عند رشحهم للحديث السابق. أن األشهر التي توىل فيها احلسن بن عيل –ريض 

اهللا عنهام- بعد موت أبيه كانت داخلة يف خالفة النبوة ومكملة هلا.
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التي  الوسائل  الطعن يف صحة  من  اختذوا  املجوس  السبئية وورثة  من  املخذولني  إن 
عمل هبا الصحابة الكرام  يف تداول السلطة مفتاحا لتحريك الفتن وزرع األحقاد وإيقاد 
يرددون  الغوغاء  من  اجلدد  تالمذهتم  فهاهم  الشبهات،  وبث  الكراهية  ونرش  الضغائن 
عن  أبصارهم  يغمضون  عندما  يرددون  فيام  يفكرون  وال  العرص،  هذا  يف  ذاهتا  شبهاهتم 
يقذفوهنا  ثم  أسامعهم  ويصمون  اإلسالم،  يف  ومكانتهم    الراشدين  اخللفاء  إنجازات 
إفكا مبينا بأن اخللفاء الراشدين الثالثة أبخسوا عليا حقه صاّبني جام غضبهم عليهم، ظلام 

وعدوانا.
إن اخللفاء الراشدين انتخبوا دون أن يسعى أحد منهم للوصول للسلطة، أو استخدامها 

من أجل مدها إىل أقارهبم، بل كانت رغبتهم يف تفادي حتملها بينة واضحة.
فلامذا يتغافل هؤالء عن الروايات الصحيحة التي تتحدث عن عالقة املحبة واألخوة 
الصادقة بني اخللفاء الراشدين ويطمس ذكرها، وال تذكر إال الروايات املوضوعة املدسوسة 
 من  التي تيسء وال حتسن، وختالف وال توافق ما عرف عن اخللفاء الراشدين األربعة 
التاريخ  ومل يعرف  يف كل يشء، وحمبة ال نظري هلا،  وتآزر وتوافق  وتفاهم  وتعاون  تشاور 
أرسع  وقت  يف  وفتوحات  وسياسية  واقتصادية  عمرانية  وإنجازات  األمة  ووحدة  مثلها، 

من الربق.
االنتفاع  ويكون  األجيال،  عرب  لألمة  مذكرًا  يظل    الراشدين  اخللفاء  تاريخ  إن 
أن هذه  الكريمة حتى ال يظن ظان  العظامء وتطبيق مواقفهم اخلالدة  بأولئك  بالتأيسِّ  به 
يتطلب  تكرارها  وأن  لوجودها  مالئمة  عصور  يف  كانت  إنام  والعرب  والدروس  املواقف 
القدوم  فقه  واتضح  اإليامين  املحرك  قوَي  كلام  إنه  تقول  ظروفًا حياتية مشاهبة، واحلقيقة 
أوليائه وتسخري ظروف  املسلمون عىل العمل به، فإن اهللا يتكفل بنرص  عىل اهللا وحرص 

احلياة لصاحلهم.
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اللهم ارض عن سادتنا أيب بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثامن وعيل املرتىض 
وسبطي املصطفى احلسن واحلسني وأمهام فاطمة الزهراء وعن الصحابة أمجعني وعن أزواج 

نبيك أمهات املؤمنني وعن التابعني وتابعي التابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وصل اللهم أفضل صلواتك عىل أرشف خملوقاتك سيدنا وحبيبنا وموالنا حممد وآله 

وصحبه وسلم.
واحلمد هللا رب العاملني.
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