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بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  

ولكن بدا لي كأنما الموكب واقف يترقب.. إنه  لقد بدأ المشهد هكذا...محمد والوحي والقرآن..
يجيء.. وهذا الرجل ليس نبيا..  ينتظر رجال له في الموكب مكان شاغر، لن يتحرك الموكب حتى

ومع هذا فهو الذي سيتم دور النبي. وفجأة.. غردت العصافير.. وأهلت البشرى.. وأقبل الرجل.. 
  !!أبو بكر.. وجاء 

جاء اإلنسان الذي سيقول للنبي دائما، وفي غير تلعثم أو تردد: صدقت.. صدقت.. جاء الرجل الذي كان 
مع الرسول، األداة التي اصطفاها اهللا ليغير بها العالم، ويطهر الدنيا ويقوم  البد أن يجيء ليكون

  الحياة...

  .10-9خلفاء الرسول خالد محمد خالد، ص
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  في البدء . . .

وبعد هذا الكتيب وقفة بين -صلى اهللا عليه وسلم –اهللا و الصالة والسالم على رسول اهللا  بسم  
–في حياته وخالفته..وقفة للتعرف واالعتبار. وهي وقفة تليها وقفات –رضي اهللا عنه -يدي الصديق
النورين تستغرق الخالفة الراشدة وخلفائها األربع: الصديق أبو بكر والفاروق عمر وذو  -إن شاء اهللا

  .-رضي اهللا عنهم أجمعين-عثمان واإلمام علي

والخالفة الراشدة فترة ذهبية من التاريخ اإلسالمي، فهي أصدق تمثيل للوحي والسيرة.. وهي التجسيد 
البشري لألنموذج النبوي.. وهي التعبير الحي عن إمكان تجسيد اإلسالم في الحياة.. وهي امتداد 

لنبوية.. وهي جمع بين مثالية اإلسالم وواقعيته.. التقت فيها الفكرة طبيعي وواقعي لفترة البعثة ا
باإلنسان.. وفترة الخالفة الراشدة لها موقع خاص في نفوس المؤمنين..لذا حظيت بقدر كبير من 
االهتمام من الصادقين والمغرضين. جلي قصد الصادقين، إما المغرضون فحاولوا أن يطعنوا في 

  .-رضي اهللا عنهم–في فترته األنموذجية: الخالفة الراشدة والصحابة  اإلسالم من خالل الطعن

ومن بين المداخل لذلك تضخيم األخطاء وتسليط الضوء عليها وتحريرها لتشكل صورة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
للكرة عبر اإلنسان الحامل لها. ولعل الصديق أسلم ممن تلوه لقصر مدة خالفته وقلة مداخل الطعن فيها 

يصيبون ويخطئون، وعرض األخطاء والحديث عنها ليس انتقاصا منهم فنحن  صحابة بشرومعلوم أن ال
  نقيم المواقف ال األشخاص.

وإذا كان للصحابة من عصمة فهي عصمة جماعية للعصر واألنموذج العام. وأكبر ميزاتهم 
عجب أن  فال وورثوا دعوته ودولته وعهدهم به قريب،–صلّى اهللا عليه وسلم –أنهم عايشوا النبي 

  يصل تقديرهم في النفوس إلى حد التقديس الذي سينقلب عكسا أمام أدنى خطأ أو موقف مريب.

والتقديس الزائد من المداخل أيضا؟؟؟؟ فعبره تسري فكرة مسمومة هي أن هذا األنموذج 
ره، البشري غير قابل للتكرار. هذه الفكرة وإن كان فيها قدر من الصحة عند المقارنة بين جيلهم وغي

لكن كل جيل مسلم مطالب أن يفتح آفاق آماله إلى مستوى الصحابة بل والكمال البشري، لكن يبقى 
الحكم على التطبيق الواقعي أمرا آخر. وإال كيف نفهم قول اهللا عز وجل: (فإن آمنوا بمثل "نحن" بمثل 

هللا) فاآلية طالبتنا بالمثل ال ما آمنتم به "الصحابة" فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم ا
  !  بأقل منه
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إن كل طرح لمثالية جيل الصحابة خارج واقعية اإلسالم محاولة مغرضة للفصل بين المثالية والواقعية 
ليبقى األنموذج اإلسالمي في عالم المثل ال في دنيا الناس .......هذا الفصل هو الذي كرس مغالط أن 

عليهم وحي ولم يبعث فيهم وكأنه لم ينزل  لمسلمون بشرا عاديين؟ود ثم صار ااإلسالم طبق ثالث عق
أن نقرأه ونعتبر به  - بل علينا-إن عصر الصحابة ال يمكن أن يتكرر بحرفيته، لكن يمكننا  !  نبي

  ونكتشف من خالله شاهدا تطبيقا على صالح الشريعة للتطبيق في أي زمان ومكان ومع كل إنسان.

وقبل البدء مع سيرة ومسيرة  .- رضي اهللا عنه–أبو بكر الصديق  خليفة:هذا ونبدأ وقفتنا مع أول 
الصديق، أسأل اهللا تعالى أن يجعل هذا الجهد خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب وما توفيقي إلّا باهللا 

  عليه توكلت وإليه أنيب.

  م2004هـ/ديسمبر1425ذو القعدة –عمر حيدوسي              باتنة 
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  وقفات مع خالفة 
  أبي بكر الصديق

– –  
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  الوقفة األولى:

  -رضي اهللا عنه–حياة أبي بكر 
  بطاقة تعريفية: -01

 اسمه ونسبه:.1

هو عبد اهللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة بن كعب بن 
في جده السادس مرة بن  - صلى اهللا عليه وسلم–يلتقي مع النبي  –لؤي بن غالب القرشي التيمي 

  وأبو بكر من البكر وهو الفتى من اإلبل. كعب. وقد اشتهر بكنيته وكنية أبيه: أبو بكر بن أبي قحافة،

 مولده:.2

لكن اختلف في ضبط ميالده، فقيل ولد بعد عام الفيل  ال خالف في أنه ولد بعد عام الفيل،
  بسنتين وأشهر وقيل بثالث سنين.

 ألقابه:. 3

لقب أبو بكر في جاهليته وإسالمه بعدة ألقاب تلخص سيرته ومسيرته الحافلة باألحداث و 
  المواقف:

عتيق: عر فبهذا اللقب منذ الجاهلية  وقد اختلف في سبب تسميته به إلى عدة آراء ال ينافي بعضها *
ي الخير، ولعراقة نسبه، بعضا، وكلها تصدق على أبي بكر. فقيل سمي عتيقا لجمال وجهه، ولقدمه ف

وقيل لعتقه من الموت فقد كانت أمه ال يعيش لها ولد فلما ولدته استقبلت به الكعبة وقالت: اللهم إن هذا 
في حديث ترويه أم المؤمنين  -صلى اهللا عليه وسلم–عتيقك من الموت فهبه لي. كما بشره رسول اهللا 

 ترميذي.عائشة: "أبشر فأنت عتيق اهللا من النار" رواه ال

*صلى اهللا عليه وسلم -يق: وهذا أشهر ألقابه وألصقها به. وسمي صديقا لكثرة تصديقه للنبيالصد- 
صلى –ية وال إسالم! وكان إسالمه دون تردد مصداقا لحديث النبي لوأنه لم تقع منه هناة قط في جاه

:"ما عرضت اإلسالم على أحد إلّا كانت له كبوة إلّا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. كما اشتهر -اهللا عليه وسلم 
به في موقف اإلسراء والمعراج لما صدق فور سماعه وقال مقولته الرائعة التي تلخص منهجه في 

 الحياة:" إن كان قال فقد صدق"!
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وهذا لقب لقبه به القرآن الكريم  في آية الهجرة( إال *الصاحب: هو صاحب النبي منذ الجاهلية، 
 .40تنصروه فقد نصره اهللا ثاني اثني إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ال تحزن إن اهللا معنا ) التوبة :

. ولقب به 17*األتقى : وهو لقب قرآني أيضا:( وسيجنبها األتقى الذي يوتي ماله يتزكى )الليل :
 ذبين.إلعتاقه العبيد المع

:"كان أبو بكر يسمى - رحمه اهللا–*األواه: أي كثير الخوف والوجل والخشية. قال إبراهيم النخعي 
 باألواه لرأفته ورحمته".

 .-رضي اهللا عنه–السباق : لسبقه لإلسالم والخيرات. سماه به اإلمام علي *

  صفاته الخَلقية: . 4

حسن القامة و، نحيفا خفيف  جاء في الصحيحين أن أبا بكر كان أبيضا تخالطه صفرة،
رقيقا معروق ]خصريه [، ال يتمسك إيزاره يسترخي عن حقويه ]له ميل في ظهره [ أجنا العارضين،

 ] ممحوص الفخذين، ناتئدقيقان [ حمش الساقين ]من الحياء[، غائر العينين، أقنى ]قليل اللحم[الوجه 
  وشيبه بالحناء والكتم. يخضب لحيته ،]مفاصل األصابع[عاري األشجاع  ،بهةالج

 أسرته :. 5

 أسلم يوم الفتح. * والداه: أبوه أبو قحافة عثمان بن عامر.

 وأمه أم الخير سلمى بنت صخر. أسلمت مبكرا. وهي بنت عم أبيه.

 *زوجاته: تزوج الصديق أربع نساء؛ اثنتان قبل اإلسالم.

 ة بنت العزة : اختلف في إسالمها. طلقها في الجاهلية.ل*قتي

 ولدت له عبد اهللا وأسماء. 

مان بنت عامر بن عويمر أرملة الحارث بن المغيرة أسلمت قديما وهاجرت مع أبي بكر إلى و*أم ر
 هجري. 06المدينة. ولدت له عبد الرحمن ؟عائشة. توفيت سنة 

 أسماء بنت عميس: أسلمت قديما هاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة ثم المدينة.*
 بعد غزوة مؤتة فتزوجها الصديق وولدت له محمدا.ترملت 
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بين أبي بكر  –صلى اهللا عليه وسلم  –حبيبة بنت خارجة بن زيد: بعد الهجرة آخى رسول اهللا *
نح خارج المدينة. مات الصديق سفتزوج الصديق بنت خارجة وأقام معها في ال وخارجة الخزرجي

 وهي حامل بأم كلثوم.

في بيت  نه تعرف ببيت اإلمام، فقد أسلم كل أهل بيته وما عقل أبناؤه إالومن فضائل أسرة الصديق أ
  .-رضي اهللا عنها–مسلم كما تروي عائشة 

بن الزبير بن العوام وابن أسماء بنت أبي بكر بن اومن أسرته تناسل الصحابة فعبد اهللا ابن الزبير مثال 
  ..-رضي اهللا عنهم أجمعين –أبي قحافة 

  الجاهلية:الصديق في  -02

ل الكرم والضيافة والعون ته من وجهاء وأشراف قريش، ومن أهكان أبو بكر منذ جاهلي
للمحتاج والغارم. وقد عرف بحمل الديات واألشناق في قريش عن من ال مال له، وإليه يؤدي من له 

  مال. وهو أحد األشراف العشرة في قريش:

  الحجيج.اشم وهو ساقي *العباس بن عبد المطلب من بني ه

  *أبو سفيان بن حرب من بني أمية وهو صاحب العقاب راية قريش.

  [ أبناء السبيل ]. *الحارث بن عامر من بني نوفل وهو صاحب الرفادة

  *عثمان بن طلحة من بني أد وهو صاحب المشورة .

  * أبو بكر بن أبي قحافة من بني تيم وهو صاحب األشناق.

  و صاحب القبة و األعنة [ الجيش ]يد من بني مخزوم وه* خالد بن الول

  *عمر بن الخطاب من بني عدي وهو صاحب السفارة.

  *صفوان بن أمية من بني جمح وهو صاحب األزالم.

  *الحارث بن قيس من بني لم وهو صاحب الحكومة وأموال اآللهة.

  هذا وقد تميز الصديق عن بقية قومه منذ الجاهلية ؛ 

  فلم يسجد لصنم قط.-
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  تعففا وصوما للمروءة. قط، حرمها هو وعثمان على نفسيهمالخمر ولم يشرب ا-

  حياة.واسع الخبرة في الحسن المجالسة  إلفا مألوفا وكان-

  وكان تاجرا كثير المال والحركة والعالقات والتجارب. -

  وكان معروفا ببالغته وقوة حافظته .-

عقيل بن أبي طالب أستاذ النسابين أن ساب وأخبار العرب .وهو نسابة قريش .ويشهد اهتم كثيرا باألن-
  أستاذه أبو بكر .

ه يعل –اهللا على دين إبراهيم  لذين رفضوا انحراف الجاهلية وعبدكما اشتهر بسماعه من المتحنفين ا-
كقس بن سعاد اإليادي خطيب العرب  وأمية بن أبي ؟؟؟؟؟ وزهير بن أبي سلمى صاحب  –السالم 

  المعلقة وشعر الحكمة..

د بن عبد اهللا !حتى أن الناس كانوا يكادون يفرقون محار كان أبو بكر نسخة ثانية من مباختص
ة أحد أشراف العرب ؟؟؟؟الجاهلية ألبي بكر لما التقاه نبينهما خلقة وخلقا. ونذكر هنا وصف ابن الدغ

عمل مهاجرا رده في جواره وقال له : "إنك لتزين العشيرة وتعين على النوائب وتكسب المعدوم وت
  صلى اهللا عليه وسلم+بمثل هذا الوصف ! –وتفعل المعروف " ألم يوصف رسول اهللا 

  إسالم أبي بكر وجهاده الدعوي :  -03

 إسالم أبي بكر : .1

لقد بدأت رحلة أبي بكر في البحث عن الحقيقة قبل البعثة بكثير ـ،ة لذا جاء إسالمه دون 
  المتحنثين : تردد وال تلعثم . وقد كان يردد أبيات 

  ما بعد غايتنا من رأس مجرانا          منا فيخبرنا أال نبي لنا  -  أ
   والرافعون لدين اهللا أركانا    إتني أعوذ بمن حج الحجيج له     - ب

أن أبا بمكر رأى رؤيا فقصها على بحيرة الراهب لما مر به في تجارة له عبره بحي  ويروى
  قائال: "يبعث نبي من قومك تكون وزيره وخليفته من بعده " ! وكذا كان ..

إذا عرفنا كل هذا، فال عجب أ ن يكون أبو بكر أول نم أسلم بال تلعثم كما قال النبي صلى 
  الم على أحد إال كانت له كبوة إال أبا بكر فإنه ؟؟؟يتلعثم " :" ما عرضت اإلسوسلماهللا عليه 
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مام ابن كثير بين أولية جمع اإلة أم أبي بكر أم علي ؟ وقد لكن اختلف في أول من أسلم خديج
 الرجال وعلي أول من أسلم ، فخديجة أول من أسلم من النساء، وأبو بكر أول مكن أسلم منكل منهم

  رثة أول مكن أسلم من الموالي .، وزيد بم الحاالغلمان من

أما األول على اإلطالق فيبدو أنها خديجة بحمكنمك أنها زوجته وأول من استقبل النبي بعد عودته من 
  .-الغار بعد لقاء جبريل " عليه السالم 

–وايا كان األول ، فإنم إسالم أبي بكر أنفع من إسالم غيره. تروي عائشة أن رسول اهللا 
ما سر بإسالتم أحد سروره بإسالم أبي بكر ، وما نفعه إسالم أحد مكما نفعهعه  -سلمصلى اهللا عليه و
، وهو أمن الناس عليه في صحبته وماله كما جاء في الروايات -*ررضي اهللا عنه- إسالم أبي بكر 

...  

كان أبو بكر الرجل الذي كان البد أن يجيء لينطلق موكب الدعوة كما يقول األستاذ خالد بن 
  خالد .محمد 

وأول —صلى اهللا عليه وسلم–وعلى كل فالصديق هو أول من آمن من غير آل بيت النبي 
من دعى وأول من جهر وأول من اوذي وأول من دافع عن رسول اهللا وأول من حرر العبيد 

 المعذبين...

  دعوته : .2

وعلى لهم إسالما أسلمإذا أردنا ما يلخص دعوته فيكفي أن نعرف أن كبار الصحابة وأوائ
؛ من أمثال الزبير بن العوام ، عثمان بن عفان ، طلحة بن عبيد اهللا ، سعد بن ابي وقاص ، عثمان يدي

  بن مضعون ، أبو عبيدة بن الجراح ، عبد الرحمن بن عوف ، واألرقم بن ظأبي األرقم ...

ته أم سماء وعائشة وزوجكما إهتم بأهل بيته فأسلم مع بداية الدعوة ابه عبد اهللا وبنتاه أ
  ، وخادمه عامر بن فهيالرة ، وأمه سلمى بنت صخر ، رومام

  ابتالؤه: .3

اقتضت سنة اهللا أن يبتلى الصديق كغيره من الصحابة رغم مكانتعه في قومه ؛ فقد اأوذي 
وحثي عليه التلراب وضرب مرة في المسجد الحرام حتى أشرف على الموت ، وذلك في قصة ظهوره 

 –فهو أول خطيب في اإلسالم  –، فقد قام خطيبا في قومه - ل من جهر وهو أو –وجهره بالدعوة 
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فضرب ضربا شديدا حتى ظن أنه مكاتن ، فكادت تقع فتنة بين بني تيم وبقية قريش ، وقال قومه: 
.وترقب القوم حال أبي - زعيم المؤذين  وقد سمي فاسق–واللهى إلن مات ابو بكر لنقتلن عتبة ربيعة 

. وقد  - صلى اهللا عليه وسلم –خر النهار فما ذاق شيئا حتى إطمأن على رسول اهللا بكر فما أفاق إال آ
دفع موقف هذا أمه إال اإلسالم فكانت منحة بدعدى محنة ، وكان يدعوا إلبى اهللا وهو على فراش 

  الموت ! 

  : -صلى اللعهه عليه وسلم–دفاعه عن النبي .4

يدافع عن الكل وعلى رأسهم بو بكر فقد كان ما كانت أحد يجرؤ إنئذ أن يدافع عن أحد إال ا
/ وهذ دليل آخر على جرأة وشجاعة وتضحية أبي بكر  -صلى اهللا عليه وسلم –صاحبه رسول اهللا 

الصديق . وقد اشتهر بمقولته : " أتقتلون رجال أن يقول ربي اهللا " تماما كما نطق بها مؤمن آل 
إذ قال: أنشدكم اهللا أمؤمن آل  -كحرم اهللا وجهه–فرعون بينهما فارق بين ظأوضحهاإلمام عهلي 

فرعون خير أم هو[ يعني أبا بكر]؟  فبكت القوم فقال علي : فواهللا لساعة من أبي بكر خير من ملء 
 األرض من مؤمن آل فرعون، ذلك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه.

  محرر المعذبين:.5

خدم الصديق الدعوة بالمال وزودها بالرجال لما اشترى العبيد المعذبين وحررهم وعلى 
الذي قال فيه عمر بن الخطاب:" أبو بكر سيدنا وحرر سيدنا".  -رضي اهللا عنه–رأسهم بالل بن رباح 

  وقاد قال أمية بن خلف سيد بالل للصديق لما راجعه في أمر تعذيبه: أنت أفسدته فأنقذه.

ر الصديق: عامر بن فهيرة خادمه، أم عبيس،زنيرة الهندية وبنتها، جارية بني وممن حر
  مؤمل وقد اشتراها من عمر.

  !هجرته األولى.6

عزم الصديق على الهجرة إلى الحبشة لما اشتد التعذيب بالمسلمين،فالتقى في طريقه ابن 
له مكة في جواره على أال يصلي وأدخ !الدغنة سيد بني القارة، فرده قائال: مثلك ال يخرج وال يخرج

إال في بيته فاستجاب الصديق لكن انقلب األمر خالف مقصد قريش من منعه من الجهر بعبادته فصار 
  فانزعجت قريش وراجعت ابن الدغنةفرد عله أبو بكر جواره. !بيت الصديق مسجدا ومقصدا للناس

  



   

12 
 

  . دعوة القبائل:7

وعالقاته في دعوة وجوه القبائل العربية المتوافدة  وظف الصديق معرفته باألنساب واألخبار
على مكة في المواسم. وقد كان رسول اهللا يحرص على حضور أبي بكر معه لما كان يعرض نفسه 

  على القبائل حتى أثمرت الجهود مع أهل يثرب.

  :الصديق في المدينة -04

يجعل لك صاحبا" ففهم الصديق "ال تعجل لعل اهللا  لم يأذن رسول اهللا ألبي بكر بالهجرة قائال:
  المادية واألمنية للهجرة. االحتياطاتالقصد وجهز مع رسول اهللا كل 

وكان الصديق رفيق الهجرة النبوية، وثاني اثنين إذ هما في الغار. ولما وصال المدينة نزل 
  عند خارجة بن زيد الذي زوجه ابنته فيما بعد.

"اللهم حبب إلينا  فدعا رسول اهللا له ولهم: المهاجرين،وفور وصوله أصابه وباء المدينة كغيره من 
المدينة كجبنا مكة أو أشد. اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها. وانقل حماها واجعلها بالجحفة" 

  واستجاب اهللا فكان الشفاء للمؤمنين.

 دولته فكان الصديق وزيره األول و مستشاره - صلى اهللا عليه وسلم–وأسس رسول اهللا 
  الخاص.

وشهد معه كل المشاهد وثبت في المواقف  -صلى اهللا عليه وسلم –الزم الصديق رسول اهللا 
في أحد وحنين وحمل راية - صلى اهللا عليه وسلم–فدافع ببسالة مع وعن النبي  الحاسمة والحساسة،

  تبوك بعد أن ساهم في تجهيز الجيش بكل ماله.

  وأمره أن يصلي بالناس خالل مرضه. هـ، 9كما عينه رسول اهللا أميرا للحج سنة 

  أخالق الصديق: -05

ومواقف الصديق كثيرة، تتفق كلها على ابراز تميزه العلمي والعملي ومكانته الخاصة عند 
الذي قال فيه:" إن اهللا بعثي إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق  -صلى اهللا عليه وسلم -النبي

  لي صاحبي"وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركو 
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وإن كنا نعرف الصديق الحليم الرحيم، إال أنه كان غضوبا في الحق شديد االنفعال و االندفاع إذا مست 
حدود اهللا ومحارمه حتى أن العقّاد وصفه أنه عصبي المزاج، وإن بدا هذا الوصف مستهجنا ال يليق 

نضبط بما سبق ذكره من أن  لكنه في الواقع تقرير لخلق فطري ال يعيب خاصة إذ بصحابي كأبي بكر،
  في الحق وللحق ال ذاته. غضبه و"عصبيته"

  وإذا أردنا تلخيص أخالق الصديق في نقاط مركزة نقول:

 قوة إيمانه وتصديقه هللا ورسوله. ولذلك اختص بلقب الصديق 
  شدة غيرته على الدين. فقد انقض مرة على فنحاص اليهودي وكاد يقتله خنقا لما معه

 !قائال أن اهللا فقير واليهود أغنياء يستهزئ
 .صلى اهللا عليه وسلم –فهو أعلم الصحابة وأكثرهم أخذا عن النبي  علمه وحكمته– 

وأفقههم لكتاب اهللا وشرعه، وأعلمهم بالصالة والحج، وأدراهم بالتاريخ واألنساب والناسخ 
مع  لكنه !والمنسوخ، وأكثرهم مشورة، وأعبرهم للرؤيا، ولم يعرف للصديق خطأ في اجتهاد قط

:" أي أرض تقلني وأي سماء -رضي اهللا عنه–قال جرأة في القول خشية الزلل.علمه كان لين ال
 إذا قلت في كتاب اهللا ما ال أعلم"تظلني 
  أرحم أمتي بأمتي -صلى اهللا عليه وسلم–رحمته وحلمه مع شدته في الحق.وقد قال عنه":

 أبو بكر"
  جوده وكرمه وسبقه للخيرات والصدقات والنوافل وتكفله بالفقراء والمعوزين. يروي أبو

منكم اليوم صائما؟قال أبو  منأصبح أن رسول اهللا سأل الصحابة يوما:-رضي اهللا عنه–هريرة 
صلى اهللا عليه –:من تبع منكم اليوم جنازة؟قال أبو بكر:أنا.فقال -صلى اهللا عليه وسلم–بكر:أنا.فقال

:ما اجتمعن في امرىء إال -صلى اهللا عليه وسلم–:من أطعم منكم مسكينا؟قال أبو بكر:أنا.فقال -وسلم
متكفلين بأهل الصفة في المدينة وعرف بكرمه دخل الجنة" رواه مسلم.وقد كان الصديق من أكثر ال

 معهم.
  فقد كان يلتقيه كل ليلة بعد العشاء، وهو وقت -صلى اهللا عليه وسلم–شدة مالزمته للنبي.

 لم يكن متيسرا لبقية الصحابة.
 .قليل الكالم ورغم ذلك كان يرى آخذا بلسانه - رضي اهللا عنه-كثرة دعائه وبكائه

 !الموارد"يقولعنه:"هذا الذي أوردني 
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  ورعه وتقواه وشدة تحريه للحالل. فقد روى أنه ما كانت يأكل شيئا قبل السؤال عن
 !مصدره ولو من يد أهل بيته، ومرة أكل قبل أن يسأل فقاء ما أكل حتى كاد يختنق

 "تواضعه رغم علو مكانته. كان يقول:"وددت لو أني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن! 

  وفاته:  -06

في يوم بارد فحم خمسة عشر يوما ال يقوى على الخروج للصالة،فأمر عمر اغتسل الصديق 
  أن يؤم الناس والزمه عثمان.

رفض أن يعرض على الطبيب. فقد قيل له: ال ندعوا لك الطبيب؟ قال: قد رآني قال إني فعال لما 
  !أريد

عبدا نوبيا وبعيرا فعد فكان !وأمر الصديق أن يرد ما زاد في ماله على بيت المال مدة خالفته
  ناضحا وقطيفة ،فلما أرسلت لعمر بكى وقال: رحمة اهللا على أبي بكر لقد أتعب من بعده تعبا شديدا

  كما طلب من عائشة أن ترد حائطا أهداه لها قبال ليكون من الميراث.

فأحصى كل ما أكله من بيت المال فكان زهاء ستة آالف درهم تصدق لقاءها  وما كفاه ذلك،
  وبخمس أرض العالية. بحائط

  !وأوصى أن يكفن في ثيابه القديمة فالجديدة للحي أولى به من الميت كما قال

  -صلى اهللا عليه وسلم- وأوصى أن تغسله زوجته أسماء، وأن يدفن جنب رسول اهللا، رأسه عند كتفه

ة، هـعن ثالث وستين سن 13جمادي اآلخر سنة  22يوم اإلثنين  - رضي اهللا عنه-وكتنت وفاته 
  فكانت وفاته في نفس يوم وسن الرسول كما تمنى.

  .101كان آخر ما قاله:(توفني مسلما وألحقني بالصالحين) يوسف 

  .- صلى اهللا عليه وسلم–وقد كان يوم وفاته كيوم وفاة النبي 

  وقد صلى عليه عمر ونزل قبره هو وعثمان وطلحة وابنه عبد الرحمن.

  طبة مطولة مفصلة بليغة رسم فيها سورة رائعة للصديق.في خ - رضي اهللا عنه-نعاه اإلمام علي
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  جاء في الروية أن عليا أقبل مسرعا باكيا مسترجعا ووقف على البيت الذي فيه أبو بكر وقال:

.. كنت إلف رسول اهللا وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته، وكنت "رحمك اهللا يا أبا بكر
أول القوم إسالما، وأخلصهم دينا، وأشدهم هللا يقينا،وأخوفهم هللا، وأعظمهم غناء في دين اهللا عز وجل، 
وأحوطهم على رسول اهللا، وأحدبهم على اإلسالم، وأحسنهم صحبة، وأكرمهم مناقب، وأفضلهم سوابق، 

هم درجة، وأقربهم وسيلة، وأشبههم برسول اهللا هديا وسمتا، وأشرفهم منزلة، وأرفعهم عنده، وأرفع
  فجزاك اهللا عن رسول اهللا وعن اإلسالم أفضل الجزاء مهمعليه، وأكرم

  صدقت رسول اهللا حين كذبه الناس، وكنت عنده بمنزلة السمع والبصر،

  .33الزمر: وصدق به أولئك هم المتقون والذي جاء بالصدقسماك اهللا في تنزيله صديقا قال:

وآسيته حين بخلو، وقمت معه على المكاره حين قعدوا، وصحبته في الشدة أكرم الصحبة، ثاني اثنين 
  صاحبه في الغار، والمنزل على السكينة، ورفيقه في الهجرة، وخليفته في دين اهللا وأمته.

ه خليفة نبي،ونهضت حين وهن أصحابه، وبرزت أحسنت الخالفة حين ارتدوا، فقمت باألمر مالم يقم ب
إذ وهنوا، وكنت  -صلى اهللا عليه وسلم- حين استكانوا، وقويت حين ضعفوا، ولزمت منهاج رسول اهللا

كما قال رسول اهللا ضعيفا في بدنك قويا في أمر اهللا تعالى، متواضعا في نفسك، عظيما عند اهللا تعالى، 
  هم،جليال في أعين الناس،كبيرا في أنفس

  لم يكن ألحدهم فيك مغمز،وال لقائل فيك مهمز، واللمخلوق عندك هوادة،

الضعيف ال>ليل عندك قوي عزيز حتى تأخ> بحقه/القريب، و البعيد عنك في >لك سواء، و اقرب 
  الناس عندك أطوعهم هللا عز وجل واتقاهم..

الحق والصدق والرفق، قولك حكم وحتم، وأمرك حلم وحزم، ورأيك علم وعزم.اعتدل بك الدين،  شأنك
  وقوي بك اإليمان، وظهر أمر اهللا،

  فسبقت واهللا سبقا سبقا بعيدا، وأتعبت من بعدك اتعابا شديدا، وفزت بالخير فوزامبينا،

  فإنا هللا وإنا إليه راجعون

  ه أمره.رضينا عن اهللا عز وجل قضاءه ولمنا ل
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  واهللا لن يصاب المسلمون بعد رسول اهللا بمثلك أبدا،

  كنت للدين عزا وحرزا زكهفا، فألحقك اهللا عز وجل بنبيك محمد، فال حرمنا أجرك، وال أضلنا بعدك"

 فلما قال علي ما قال سكت الناس حتى قضى كالمه ثم بكوا حتى علت أصواتهم وقالوا:صدقت.
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  الثانية: الوقفة

  - رضي اهللا عنه–استخالف الصديق 

صلى اهللا عليه -بدأت الخالفة الراشدة من حيث انتهت السيرة النبوية..أي بوفاة رسول اهللا
.. وبعد اختياره ومبايعته حدد المحاور الكبرى لسياسة دولته وشرع في تنفيذها في وقت قياسي -وسلم

  ان الدين والدولة.تحالفت فيه الظروف ضده لكنه تحداها ووطد أرك

 :-صلّى اهللا عليه وسلّم-وفاة الرسول. 01

بدنو أجله فأعد آخر الترتيبات في حياته، فزار شهداء  -صلّى اهللا عليه وسلم–أحس النبي 
أحد وصلى عليهم، واستأذن زوجاته أن يمرض في بيت عائشة، ونهى عن اتخاذ قبره مسجدا، وأوصى 

وأوصى بالحفاظ على الصالة، وأوصى باألنصار خيرا، وجهز جيشا بإخراج المشركين من الجزيرة، 
  .-رضي اهللا عنه- لتأديب حلفاء الروم في البلقاء بقيادة أسامة بن زيد

لمح ذلك  - صلّى اهللا عليه وسلم–وكان الصديق أكثر الصحابة إحساسا  بقرب أجل الرسول 
رة النصر، وصايا رسول اهللا من خالل مواقف وعالمات عدة، فتح مكة، حجة الوداع، نزول سو

  السابقة، خطبة رسول اهللا عن عبد خير بين الدنيا والآلخرة...

أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وأصر  -صلّى اهللا عليه وسلم–ولما اشتد المرض برسول اهللا 
-على ذلك وغضب من مراجعة عائشة له في ذلك، وأمر بسد أبواب المسجد إال باب أبي بكر، قال

:"أمن الناس علي في صحبته ومال أبو بكر، ولو كنت متخذا خليال غير ربي -عليه وسلم صلى اهللا
  التخذت أبا بكر، ولكن أخوة اإلسالم ومودته، ال يبقين في المسجد باب سد إال باب أبي بكر"

على أصحابه يلقي عليهم نظرة الوداع،  - صلى اهللا عليه وسلم-وفي آخر أيامه أطل النبي
  تحسنا فانصرفوا إلى شؤونهم، وسافر الصديق إلى بيته بالسنح. فرأو في وجهه

هـ بعد الزوال آن األوان والتحق الرسول بالرفيق 11ربيع األول  12وفي يوم االثنين 
  األعلى فكانت قاصمة الظهر.. كما سماها ابن العربي.

-ي أنسوارتجت المدينة لهول المصاب بفراق النبي والوحي.فأظلم منها كل شيء كما يرو
  .-رضي اهللا عنه
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ما توفي النبي ارتدت ينقل ابن إسحاق تصوير السيدة عائشة للموقف العام إثر الوفاة في قولها: ل
، ونجم النفاق، وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة  أبت اليهودية والنصرانيةالعرب، واشر

  الشاتية بفقد نبيهم"

ب المسلمون فمنهم من دهش وخولط، ومنهم من يقول ابن رجب: لما توفي رسول اهللا اضطر
  أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكالم ، ونمنهم من أكر مكوته بالكلية.

وقد فصل ابن العربي مواقف كبار الصحابة/: أما علي فاستخفى في بيته وعثمان سكت، وعمر أهجر 
  كما واعد موسى.. وقال: ما مكات انما واعدهربه

أما أبو بكر فقد كان بالسنح وفور سماعه عاد للمدينة وما تكلم حتى دخل على رسول اهللا 
  فكشف عن وجهه ثم انكب عليه وقبله وبكى.

حمدا فإن محمدا قد مات ، ومن كان يعبد خطيبا وقال من كالن يعبد يعبد م سثم خرخ في النا
سل  افئن له تعالى( وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الراهللا فإن اهللا حي ال يموت. ثم تلالى قو

ل آأعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يظر اهللا شيئا وسيجزي الشاكرين ) مات أوقتل انقلبتم على 
  .144 نعمرا

قبال كأنما  حين شج الناس يبكون وعلموا أن رسول اهللا مات يقينا، وكأنهم لم يسمعوا باإلية
 اهللا لكأن الناس لم يكونوا يعلمون: " فو -قول عائشة رضي اهللا عنهاأنزلت على أبي بكر تلك الساعة! ت

  ية حتى تالها أبو بكر فتلقاها منه الناس ، فما يصنع بشر إال يتلوها" رواه البخاري.أن اهللا أنزل هذه اآل

الشريف، وفئة واقفة تترقب الجديد،  وعموما انقسم الناس ثالث فئات؛ فئة انشغلت بأمر جسد
صلى اهللا عليه –مجتمع بعد وفاة النبي وبدأت التفكير في أمر الدولة والةوفئة ثالثة تجاوزت الصدمة 

معوا على سقيفة بي بكر، وكبار األنصار الذين اجتالمهاجرين  ملتفين حول أ على رأسهم كبار -وسلم
 بني ساعدة.

  مؤتمر السقيفة: -02

  لمؤتمر..أشغال ا1

صلى اهللا عليه وسلما حول –صار في سقفة بني ساعدة لتداول أمر الخالفة بعداجتمع األنت
  متوعك. زعيم الخزرج سعد بن عبادة وجاؤوا به وهو
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ة والمجتمع، وما ان انتبه األنصار لغياب وكان المهاجرون يفكرون كإخوانهم في مصير الدول
 –أوذهبا من نفسيهماى  –بن ساعدة ومعن بن عدي)  المهاجرين حتى أرسلو من يحضرهم ( عويم

وفور سماعهم بأمر األنصار قال الوهاجرون: انطلقو بنا إلىأخواننا من األنصار، فإن لهم في هذا 
الحق نصيبا [ اي حق الشورة والمشاركة] رغم أن عويمة ومعنا قل: ال علسكم ان تقربوهم، اقضو 

  أمركم .

ال للتنافس على السلطة ولكن الساألنصار  –قوة وحسن نية من قوقع  -ذهب المهاجرون إذا
  في صناعة القرار السياسي.

ولما دخل المهاجرون  قال خطيب األنصار: أما بعد فنحن أنصار اهللا وكتيبة اإلسالم وأنتمة 
ا من أصلنا وأن يا معشر المهاجرين ، ةوقدؤ دفغت دافة من قومكم ، فإذا هم يريدون كأن يختزلون

  .ا من األمريخضمون

رضي اهللا عنه زور في نفسه مقالة فبادر أبو بكر وأخذ منه الكل مة وقال : ما –وكان يدنا عمر   
ذكرتم فيكم كمن خير فأنتم له أهل، وةلن يعرف هذا األمر إال لهذا الحي من قريش، من اوسط العرب 

  نسبا ودارا. واقترح أحد رجلين: عمر أو أبو عبيدةو.

ا قاله الصديق إال هذا اإلقترالحّ  وقال : واهللا أن أقدم فتضرب عنقي أعجب عهمر بكل م
  يقربني مذلك من اثم، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بمكر ..

وكاد المؤتمر ينحرف عن مساره لما تحركت بعض رياح العصبية في بعض النفوس /، لكن 
لجمع بين النقيضين ! يعبر عن ذلك قوى الحباب بمنطلق ة االقناع تغلب في النهاية وبقيت مبادراتن ل

: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب ، منامنا أمير /نكم أمين يا معشر  - رضي اهللا عنه –بن المذر 
  قريش .

ولما كثرت اللغط ارتفع الصوت بادر عمر ودعا إلى بيعة أبي بكر، فارتاح الحضور لذلك 
حه لبقوله: يا معشر األنصار ألستمك تعلمون أن رسول اهللا قد مهاجرين وأنصارا.ال وقدج قدم القترا

أمر أبا بكر أن يؤم الناس ، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدجم أبا بكر ؟!فقالت األنصار: نعوذ باهللا أن نتقدم 
  أبا بكر.
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 -وقيل تأخرت بيعته إلى الغد أو أكثر–وتراجع مرشح األنصار عن ترشيحه وبايع الصديق 
ه له الصديق الحديث قائال: لقد علمت ياسعد أن رسول اهللا قال وأنتم قاعد: " قريش  وذلك بعدما وج

  اة هذا األمر، فبر تبعا لبرهم، وفاجر الناس تبع لفاجرهم" ولّ

  فقال سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم األمراء.

  . دروس من السقيفة:03

جتمع مما يدل دولة إلنتضام وتماسك المعن اسقرارا واستمرار ال وفاة لم يغفل الصحابة*رغم صدمة ال
   -صلى اهللا عليه وسلم–على كفاءة األنموذذج البشري  الذي رباه النبي 

*تجرد الصحابة من األغراض الدنيوية وانقيادهم للحق متى ظهر لهم كما وقع مع األنصار في 
إلى مبايعات أبي بكر..  السقيفة؛ فقد بادروا إلى اإلجتماع والترشيح، ثم إلى استدعاء المهاجرين، ثم

  وليس هذا دليل ضعف وتنازل منهم كما ظن البعض.

كما أن الحباب لم يكن حريصا على اإلمارة لكنه حريص على مصلحة األمة ويحب حسابات بينها فيما 
  بعد إذ قال: واهللا ما ننفس عليكم هذا األمر ولكنا نخاف أن يليه أقوام قتلنا آباءهم وإخوانهم.

*اجتماع األمة على إختيار أبي بكر، وليس صحيحا أن هناك من تخلفت بيعته كعلي والزبير وسعد 
، أما األوالن فقد تأخرت بيعتهما للغد في  –على الصحيح –والحباب؛ أما األخيران فبايعا في السقيفة 

شري للدفن، المسجد في البيعة العامة لسبب واضح هو امنشغالهم معه غيرهما في تجهيز الجسد الب
ويروى أن الحظور في السقيفة أرسلو في طلب علي فاعتذر عن الحضور إلنشغاله وزكى النتائج 

  مسبقا لثقته المطلقة فيمن حضر نيابة عنه وعن بقية المسلمين.

فحسب ، بل إن أحدا من المؤمنين لم يكن  *في السقيفة برزت قيمة الصديق، فهو ليس محل إجمهع
  يتخيل أن يتقدم أبا بكر!

  *وفي السقيفة أيضا برزت أخالق الصديق:

حكمة الصديق واستعماله مختلف األساليب الكفيلة بذلك؛ نلمس ذلك في توليه الحديث بدل عمر خوفا -
ربة بينه وبين الحباب سلفا من بعض الحساسيات التي قد يثيرها أسلوربه، وكذا احتياطا للعالقة المكه

كما نلحظ تأكيده على فضل األنصار في مستهل حديثة تطييبا للنفوس وامتصاصا للغضب والخالف 
  وكسبا للمخالف وإنصافا له.



   

21 
 

  *قوة إقناع الصديق؛ فنجده اتجه بالحجة إلى مالرشح األنصار ليحسم األمر من جذوره

فه لألحاديث النبوية. وذكر بحديث:" لو سلك الناس قرآنية وسنية الصديق؛ فقد الحظنا كيفية توظي-
واديا وسلكت األنصار واديا لسلكت وادي األنصار". وكذا حديث:"األئمة من قريش " وحديث :" قريش 

  والة هذا األمر" ...

أن اهللا سماهم مفلحين وسمى  نصارلألأما عن النصوص القرآنية فقد ركب دليالمسكتا، فقد قال 
نوقال : (ى ياأيها الذين آمكنوا اتقوا اهللا وكونوا نمع الصادقين) ال مع المفلحين ! المهاجرين صادقي

  وتلك األوصاف استمدها من صورة الحشر.

  زهد الصديق في الخالفة؛ لذا أسرع باقتراح غيره حتى ال يقترحوه! 

بي عبيدة قال الصديق :" وددت أني يوم سقيفة بنمي ساعدة كنت قذفت الرء في عنق أحد الرجلين أ
وعمر فكان أمير الم}منين وكنت وزيرا وال سألتها اهللا عز وجل في سر وال عالنية، ولكنني أشفقت من 
الفتنة ومالي في اإلمارة من راحة، ولكن قلدت أمرا عظيما مالي به من طاقة وال يد إال بتقوية اهللا عز 

  وجل ، وال وددت أن أقوى الناس عليها مكاني " 

  ووحسم الفتنةوزالحرص على وحدة األمة؛ نتلمس ذلك في المقولة السابقة.احتواء االزمة -

*هذا ونؤكد على أن بيعة السقيفة بيعة خاصة تمثل ترشيحا ال انتخابا، والمرشح يعرض على األمة في 
  بيعة عامة. وأهل السقيفة يمثلون ما سمي يما بعد/: أهل الحل والعقد.

  السياسة العامة لدولة الصديق: -04

  ن خالل خطبة الخالفة، أوضح الصديق منذ البدايةالمعالم الكبرى لسياسة دولته:م

فقد ألمح إلى البيعة الخاصة والعامة في قوله:"وليت عليكم" أي والني أهل الحل و؟؟؟؟؟ثم الحضور في 
  المسجد.

و ثم أردف بما يدل على تواضعه وتقديره لغيره ممن هم أهل للمسؤولية وكان يتمنى أن يختار
  بدالمنه:"ولست بخيركم"

وفي قوله إشارة إلى طلبه اإلستعفاء ما دام في األمة من يقوم مقامه.وذلك ما حدث بالفعل، فقد طلب 
  اإلقالة فرفضهاالخاصة والعامة.
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  وفي ذلك داللة على زهده في الحكم، وإحساسه الشديد بالمسؤولية.

سياسته في الحق "فإن أحسنت  ثم بين وظيفة األمة تجاه الحاكم، حقه في تسخيرها وفق
  فأعينوني"،ثم حقها في تقويم الحاكم مراقبة ومحاسبة "وإن أسأت فقوموني"

ثم لخص مبدأ الثقة والشرعية واألمان في العالقات بين الحاكم والمحكوم وبين الناس عامة عبر مبدأ 
  الصدق و األمانة.

، في إشارته إلى العدل والمساواة ثم قرر أساس االستقرار االجتماعي واالقتصادي والقضائي
  بين الضعيف والقوي بما يكفل حفظ الحقوق والحريات.

ولم يغفل التوكل على اهللا خالل مداخلته السياسية وأقصد ربطه نتائج جهده بالمشيئة اإللهية "إن شاء 
  اهللا"

وعرج على الجانب العسكري في ذكره للجهاد كمصدر لعزة األمة، وهو إدراك عميق منه 
  لترابط سنن اهللا النفسية واالجتماعية.

وبنفس العمق السنني عرج على الشق االجتماعي من تصوره لمشروعه؛ فقد بين العالقة بين 
  البالء والفواحش. ولذلك أعلن الحرب على الفواحش واالنحرافات والفساد االجتماعي.

  .وختم بتقرير مصادر التشريع في دولته وهي القرآن والسنة واالجتهاد

  وفي نفس العبارة بين وجوب الطاعة للحاكم وحدودها الشرعية.

  استخالف الصديق بالنص أم باالختيار؟-05

  فترض أن هذه المسألة محسومة سلفا، لكن نشير إليها ما دامت مطروحة.

فهناك من يظن أتن الصديق استخلف بالنصوص الشرعية وأن اختيار الصحابة ماهو إال موافقة لتلك 
  النصوص.

  ورصدوا حشدا ضخما من اآليات واألحاديث في الموضوع:

منها أن الصديق من الذين أنعم اهللا عليهم من النبيين، واآلية تأمر باتباع صراط المنعم عليهم:(اهدنا -
  الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم)!
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لمفلحين واألمر ومنها الدليل الذي وظفه الصديق في وصف المهاجرين بالصادقين واألنصار با-
  بـ(وكونوا مع الصادقين)

ومنها آية الهجرة التي وصفت الصديق بأنه ( ثاني اثنين) فاألول الرسول والصديق ثان بعده فهو -
  الخليفة!

ومنها قوله تعالى: (والسابقون األولون من المهاجرين و األنصار والذين اتبعوهم بإحسان) فقد بدأت -
ر وباألولين منهم وأولهم جميعا أبو  بكر فهو الذي يجب أن يتبع اآلية بالمهاجرين قبل األنصا

  ويبايع!... واألدلة كثيرة وجلي ضعف اإلستدالل منها وعمومه وأقصى ما تفيده التلميح ال التصريح.

في مرض وفاته فقال لها: " إن  -صلى اهللا عليه وسلم-ومن األحاديث قصة المرأة التي جاءت النبي-
  - رواه الشيخان عن جبير بن مطعم-ا بكر"لم تجدني فأتي أب

والحديث ال يدل على الخالفة بل الصديق وزير النبي فإن غايب أو انشغل يرجع الى وزيره 
  من بعده ، كم حدث في صالة أبي بكر بالناس والرسول حي لكنه عاجز عن القيم.

 -عليه وسلمصلى اهللا –ونفس الشيء تقريبا يقال في حديث حذيفة: كنا جلوس عند النبي 
لم  -صلّى اهللا عليه وسلم–فقال:" إني الأدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي"، كما أنه 

يصرح وان جاء في الرواية أنه أشار إلى أبي بكر وعمر لكن كما قلنا بحكم كونهما وزيريه ال 
  خليفته..

مروا أبا بكر فليصل بالناس " ما دام :" -صلى اهللا عليه وسلم-ومن أقوى األدلة في هذا الباب أمره-
  اختاره لإلمامة الصغرى[الصالة] فقد اختاره للكبرى وهي الخالفة.

  ومن خالل استداللهم يتبين أن إمامة الصالة فيها تلميح للخالفة لكن دون تصريح.

بض النبي .يقول اإلمام علي "لما ق-صلى اهللا عليه وسلم–وهذا ما فهمه الصحابة فاستانسوا بأمر النبي 
نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي قد قدم أبا بكر في الصالة فرضينا لدنيانا من رضي رسول اهللا لديننا 

  فقدمنا أبا بكر"

 –رضينا  -وجدنا–الحظ كيف أكد اإلمام علي ربط اإلختيار باألمة عبر ضمير الجمع:نظرنا 
  قدمنا.وكأنه يعلم أن هناك من سيشتبه عليه األمر يوما
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صرح في البيعة العامة بهذا المعنى لما قال: إني كنت قلت لكم باألمس  -رضي اهللا عنه–إن عمر  بل
–مقالة [بايعوا أبا بكر] ما كانت مما وجدتها في كتاب اهللا وال كانت عهدا عهده إلي رسول اهللا. أي أنه 

  لم يصرح بشيء. -صلى اهللا عليه وسلم

تخالف الصديق كان بالنص، كيف نفسر اجتماع الصحابة بأن اس –جداال -*ثم فوق كل هذا لوقلنا 
  أصال في السقيفة للنظر  في أمر محسوم بنص ال اجتهاد معه؟

  وكيف يجوز لألنصار ترشيح سعد والنصوص تصرح باستخالف أبي بكر؟
  بل كيف جاز للصديق نفسه ترشيح غيره: أبو عبيدة وعمر؟

مر برمته بكتبة كتب وكان قد طلب  - ى اهللا عليه وسلمصل–ثم لو كان ذلك كذلك لماذا لم يحسم النبي  
  منه ذلك فرفض؟

*حامل األمر أن الصديق استخف باختيار أهل الحل والعقد ثم األمة مع اإلستئناس بالنصوص وأفعال 
  الملمحةألفضلية الصديق. - صلى اهللا عليه وسلم–النبي 

  الدولة والمجتمع في عهدالصديق:
  جسد الصديق سياسته العامة على الميدان، نلمس ذلك في سير دولته؛

فقد استعان بكبار الصحابة وأكثرهم خبرة وحكمة لتسيير دولته مع مالحظة أنه ركز على االستمرار 
  في نهج النبي وبنفس األسماء لت استعملها تقريبا.

كاتبه.وعلي وعثمان كبار مستشاريه، فكان أو عبيدة أمين بيت المال، ومر قاضي المدينة.وزد بن ثابت 
  وخالد بن الوليد قائد جيشه...

معاشات دورية من بيت المال الذي كان ال يكاد يبيت فيه مال حتى أنه لم  –بالتساوي - *ضرب للناس 
ورفض يأخذ هو منه إال بعد اصرار الصحابة على ذلك لتفريغه للخالفة، فقد كان  !  يكن يحتاج لحارس

  !  في تجارته وهو خليفة ينوي اإلستمرار
استمر الصديق على أخالقه في الخدمات اإلجتماعية والمعونات المالية. ويروي أنه ظل ستة 

وقال:" أرجوا أل يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت  !  أشهر بالسنح حالبا للحي كما كان قبل الخالفة
  عليه".

لمنكر في كل موقف يرى فيه وقد كان يمارس الحسبة بنفسه، فيأمر بالمعروف وينهى عن ا
  انحرافا.
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كان عهده اإلجماع. كان ال يفصل في أمر حتى يرجع إلى الكتاب والسنةثم يجمع الناس لعلهم يحفظون 
  شيئا لم يصله. -صلّى اهللا عليه وسلّم- عن رسول اهللا

على هذا المنهج سار القضاء في عهده مع قلة القضايا لقلة الخالف في دولة اإلجماع كما 
، فقد منع ميراثه عمال - صلّى اهللا عليه وسلّم-نا. واشهر قضية طرحت في عهده قضية ميراث النبيقل

إال نفقة  -صلى اهللا عليه وسلم-بالحديث:" ال نورث ما تركناه صدقة" فال حق ألحد في تركة النبي
  نسائه ومؤونة عامله.

السدس حتى تثبت لديه من القضايا الهامة في عهده أيضا ميراث الجدة فقد رفض إعطاءها 
  النص بشهادو رجلين.

  كان الصديق قدوة الناس في عهده. وكان كثير الوعظ لهم.
  . الوالية على البلدان:06

  والة النبي، لكنه غير وجهة بعضهم ولم يعزل منهم أحدا. - رضي اهللا عنه–ثبت الصديق 
  وكانت مهام الوالي:

 .إمامة الصالة  
 .إمارة الجند والجهاد  
 بالد.إدارة ال  
 .تعيين القضاة والعمال في الوالية  
 .أخذ البيعة للخليفة،إدارة األموال  
 .ابرام العهود وتجديد ما تم على عهد النبي كعهد نصارى نجران  
 .تأمين البالد وإقامة الحدود  
 .الدعوة وتعليم القرآن واألحكام  
 .اإلستخالف عند الغياب  

حسب ما تمليه المصلحة  واإلجراءاتوقد كان لصديق يتدخل أحيانا في بعض التعيينات 
فهو الوالي  داخل عاصمته كالخليفة في المدينة تماما؛ الوظائفالعامة. كما كان الوالي مطالبا بمختلف 

واإلمام والقاضي وعامل بيت المال وقائد الجند والداعية المعلم والمحتسب، لكن يحق للوالي تعيين 
  غيره في أي منصب مع استشارة الخليفة.
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د كان عدد الواليات ثالث عشر والية دون حسب العراق والشام بحكم النشاط العسكري فيها وقائد وق
  الجند في كل منهمايقوم مقام الوالي.
  أما الواليات القارة فهي مع والتها:

  الوالي هو الخليفة نفسه.⟵العاصمة⟵المدينة
  عتاب بن أسيد.⟵مكة

  عثمان بن أبي العاص. ⟵الطائف 
  جر بن أبي أمية.المها ⟵صنعاء

  زياد بن أبيد. ⟵حضرموت
  أبو موسى األشعري. ⟵زبيد ورقع

  يعلى بن أبي أمية. ⟵خوالن 
  معاذ بن جبل. ⟵الجند 

  عبد اهللا بن نور. ⟵جرش 
  العالء بن الحضرمي. ⟵البحرين 

  حذيفة بن محصن. ⟵عمان 
  سليط بن قيس. ⟵اليمامة

نجح الصديق إلى حد بعيد في تنفيذ سياسته العامة، ورفع أكبر تحد واجه األمة حينئذ، وهو حماية  *لقد
.والحفاظ على هيبة الدين -صلى اهللا عليه وسلم-منجزات الدعوة والدولة النبوية بعد وفاة الرسول

لك حرص على والوحي والدولة في النفوس. وقد أعطى المثل في اإلستمرارية والثبات على الخط، ولذ
وإن كانت غير تشريعية، حتى أن دولته تعد امتدادا  - صلى اهللا عليه وسلم-عدم تغيير اجتهادات النبي

وإن كانت غير تشريعية، حتى أن دولته تعد امتدادا طبيعيا  -صلى اهللا عليه وسلم- طبيعيا لدولة النبي
وأخرجهم من ربقتها وآثارها السلبية  وكأنما أنسى الناس صدمة الوفاة- صلى اهللا عليه وسلم-لدولة النبي

  لتعود الحركة للدولة والمجتمع.
 .- رضي اهللا عنه-إال يوم وفاة الصديق -صلى اهللا عليه وسلم-وما تذكر الناس وفاة النبي
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  الوقفة الثالثة:

رضي اهللا –إنجازات دولة الصديق 
  -عنه

دولة الصديق دولة جهاد ونشاط عسكري متواصل، لذا جاءت انجازاته عسكرية تخللها إنجاز 
  حضاري هام هوجمع القرآن الكريم، وقد كانت أسبابه المباشرةعسكرية أيضا.

  وتتلخص انجازات دولة الصديق في أربع أمور:

  إنفاذ جيش أسامة.

  مواجهة حركة الردة.

  جمع القرآن الكريم.

  لحركة الفتح.التأسيس 

  اإلنجاز األول: إنفاذ جيش أسامة

 المسلمون والروم: -1

احتل الروم بالد الشام شمال الجزيرة ووضفوا القبائل الحدودية في بالد البلقاءكقبيلة قضاعة وآبل 
هرقل عظيم  -صلى اهللا عليه وسلم–للتحكم في عرب الجزيرة. وخالل صلح الحديبية كاتب الرسول 

  لكنه ردا عنادا وكفرا.-ملوك والرؤساءكغيره من ال - الروم

وخوف الروم العرب فأراد النبي أن يكسر تلك الهيبة فقرر مواجهة التدخل الرومي عبر تأديب القبائل 
  الحليفة لهم والتي اعتدت على المسلمين في البلقاء.

قادته هـ بقيادة زيد بن حارثة وقد عرف بجيش األمراء الستشهاد 7أرسل النبي جيش مؤتة سنة 
الثالثة تباعا: زيد ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد اهللا بن رواحة، وعين المسلمون يومها خالد بن الوليد 

  فأنقذ بقية الجيش من دمار محقق.

جيش تبوك وقاده بنفسه والصديق حامل الراية يومها.  -صلى اهللا عليه وسلم–بعد سنتين جهز النبي 
  ن الحدود.ولم يقع اشتباك بل وقع صلح على تأمي
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لكن الصلح لم يحترم فقد اعتدى القضاعيون و اآلبليون على مسلمي البلقاء، فقرر النبي تجهيز جيش 
ضخم لتأديب الروم وحلفائهم في البلقاء ووضع على رأسه أسامة بن زيد بن حارثة. لكن رسول اهللا 

  توفي قبل تسيير الجيش وبقي أسامة معسكرا في الجوف.

 موقف الصديق: -2

صلى اهللا عليه - تخالفه كان أول قرار للصديق هو إنفاذ جيش أسامة تنفيذا ألمر رسول اهللافور اس
  .-وسلم

 مراجعات الصحابة: -3

صلى اهللا –روجع الصديق كثيرا في أمر الجيش بسبب تغير الظروف وتفاقم المخاطر بعد وفاة الرسول 
  .وتلخصت المراجعات فيما يلي:-عليه وسلم

ومن وافقه، قال  -رضي اهللا عنه-مة حتى حسم أمر الردة، وهو رأي عمرفاقترح البعض تأجيل المه
سيدنا عمر للصديق:إن هؤالء جل المسلمين، والعرب كما ترى انتفضت بك، فليس ينبغي لك أن تفرق 

  عنك جماعة المسلمين.

  مة.كما اقترح األنصار تغيير القائد، قال عمر على لسان هؤالء: إن األنصار تطلب رجال أن من أسا

أما أسامة القائد فكانت مراجعته حول كيفية حماية المدينة عند غياب الجيش. فقد أرسل أسامة عمرا 
برأيه للخليفة: إن معي وجوه المسلمين وجلتهم، وال آمن على خليفة رسول اهللا، وحرم رسول اهللا، 

  والمسلمون أن يتخطفهم المشركون.

 إصرار الصديق: -4

الصديق على رأيه ورد على كل المراجعات، وعقد مؤتمرين لمناقشة األمر حتى انشرحت  أصر
  صدور الصحابة لما انشرح له صدره.

فتهتز هيبة الدين  -صلى اهللا عليه وسلم-أما عن التأجيل فرفض أن يفتتح خالفته بمخالفة رسول اهللا
  والسنة والدولة في النفوس.
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بيده،لو ظننت أن السباع تخطفني ألنفذت بعث أسامة مكا أمر به قال الصديق: والذي نفس أبي بكر 
ولو لم يبق في القرى غيري ألنفذته. وقد نقل قسمه بألفاظ عدة  -صلى اهللا عليه وسلم–رسول اهللا 

  تتظافر في الداللة على شدة عزمه.

خالفا لطرح عمر *وقد كان الصديق بعيد النظر حين بدأ بالخطر الخارجي [الروم] قبل الداخلي[الردة] 
وغيره، ذلك أن أزمة البلقاء تهدد وجود الدولة وسيادتها، وتغري الروم بالتغلغل في الجزيرة استغالال 

 .- صلى اهللا عليه وسلم -لموقف وفاة النبي

الثمن غاليا، فقد غضب الصديق غضبا شديدا ووثب على  - عمر–وأما رأي األنصار فقد دفع رسولهم 
استعمله رسول اهللا وتأمرني أن أعزله.  !له: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب عمر وأمسك بلحيته وقال

فخرج عمر  وتأمرني أن أعزله. فخرج عمر إلى الناس فقالوا: ماصنعت؟ قال: امضوا ثكلتكم 
  ما لقيت في سبيلكم من خليفة رسول اهللا. !  أمهاتكم

فقد طمأنه الصديق على من  !  أما أحكم آرائهم فقد كان رأي أصغرهم أسامة المطعون في إمارته-
  المدينة وأهلها بشرط إنجاز مهمته في وقت قياسي تقليصا لحجم المخاطرة.

*وبعد ثالث أيام من التداول أمر الصديق بإنفاذ الجيش واستنر الناس لإللتحاق بالجيش، وشيع الجيش 
قال: إن لي شيطانا وأغلق باب التردد في األمر وخطب في الناس، ومما  !  بنفسه ماشيا وأسامة راكب

  يعتريني فإذا أتاني فاجتنبوني.

وقد استأذن الصديق أسامة في استبقاء بعض كبار الصحابة لتسيير شؤون الدولة في هذا الظرف 
  الحساس فوافق أسامة.

  نتائج البعث:-5

نفذ أسامة المهمة على أكمل وجه، وبث الرعب في قلوب الروم المرتدين الذين سمعوا بجيشه. وقد 
نت الضربة مفاجئة لم يكن يتوقعها أحد، فسلم الجيش وغنم وعاد في وقت قياسي [بعد أقل من كا

  شهرين]

*وفي هذا الموقف برزت حكمة الصديق في حسمه للخطر الخارجي قبل الداخلي. فبدأ بالروم فأعاد 
  العرب حساباتهم وكفوا عن الكثير مما كانوا يريدون أن يفعلوه كما يقول ابن األثير
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صلى اهللا عليه - ما حافظ الصديق بهذا على هيبة السنة والدولة، حتى اليفتتح عهده بمخالفة النبي*ك
  -وسلم

*كما كان بعث أسامة نصرا معنويا وإعالميا كبيرا للدولة اإلسالمية وتهديدا شديد اللهجة لمن يريد شق 
  عصا الطاعة.

  *وضمن البعث تأمين الحدود الشمالية، مما يعني التفرغ التام للمرتدين بعد عزلهم عن المؤثر األجنبي.

  *وزادت النتائج في ثقة الصحابة و األمة في الصديق.

  *كما أبرزت قدرة الشباب المسلم على حمل اللواء ودورهم الفعال في نصرة الدين والدولة.

ألسامة ليكمل مهمة أبيه شهيد مؤتة ليس  - صلى اهللا عليه وسلم–*بقي أن نشير أن اختيار النبي 
تأصيال لفكرة الثأر واالنتقام كما قد يظن البعض، بل هو تبيان للعدو تواصل األجيال وتالحق المدد من 
الشيوخ إلى الشباب من جهة، ومن جهة أخرى توظيف عامل اإلنتقام كمفعل إلرادة القائد والجند، 

  لمسلمين في البلقاء جميعا بما فيهم زيد والد أسامة.وكانتقام لشهداء ا

صلى اهللا - أما قصد االنتقام للوالد عبر تأمير الولد فليس مقصدا مشروعا، وال يتصور مقصدا للنبي
  .-رضي اهللا عنه-وال للصديق -عليه وسلم

  خطة حماية المدينة:-6

من المرتدين ومعاينتهم لواقع  أدرك الصديق خطورة الموقف عند غياب الجيش، خاصة بعد قدوم وفد
: إن األرض كافرة، وقد رأى وفدهم منكم قلة، وانكم التدرون أليال يأتون -رضي اهللا عنه-المدينة فقال

أم نهارا؟ وأدناهم منكم على بريد، وقد كان القوم أملون أن نقبل منهم ونوادعهم، وقد أبينا عليهم ونبذنا 
  إليهم عهدهم، فاستعدوا وأعدوا.

هو فقد أعد واستعد ووضع خطة محكمة لتأمين المدينة حتى يعود أسامة، ومن اإلجراءات التي أما 
  وضعها الصديق:

 .اعالن االستنفار العام لكل قادر على حمل السالح 

 .لزوم المقاتلين المسجد ومبيتهم به 

  تنظيم حراسة مشددة على أنقاب المدينة، على رأس كل فرقة أحد كبارالصحابة كعلي
 بير وسعد وطلحة...والز
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 للمساندة في حماية المدينة كأسلم وغفار - الثابتة على الدين- مراسلة القبائل المجاورة
 ومزينة وأشجع وجهينة وكعب.

 .حشد النساء واألطفال والشيوخ والعجزة في الحصون والشعاب 

 .مكاتبة الوالة لينشغل كل بمن وليه من أهل الردة لتخفيف الضغط على المدينة 

 

  كان هذا كفيال بحماية المدينة وتحصينها. *وقد

وبهذا يكون الصديق قد حمى المدينة ولم يغامر بأمنها، حتى ال يظن ظان أنه أصر على إنفاذ الجيش 
  مهما كان الثمن.

  اإلنجاز الثاني: مواجهة حركة الردة

شاءت األقدار أن يفتتح الصديق عهده بمواجهة حركة ردة خطيرة استغلت الوضع الدقيق الذي ألم 
لكن من سوء حظ المرتدين أنهم ارتطموا بصخرة  -صلى اهللا عليه وسلم-باألمة إثر وفاة الرسول

 .ايماية اسمها الصديق

  تعريف الردة:-1

  يعرفها الحافظ النووي أنها قطع اإلسالم بنية أو قول أو كفر أو فعل، استهزاءا أو عنادا، أو اعتقادا.

ومن أوجهها نفي األلوهية وتكذيب الرسل وتحليل الحرام ونفي الواجبات كالصالة والزكاة، ومجرد 
  العزم على الكفر أو الترددبين اإليمان والكفر.

  :أسباب الردة في عهد الصديق-2

  تعددت أسباب الردة في عهد الصديق،منها:

 - صلى اهللا عليه وسلم-صدمة وفاة النبي -

 رقة الدين وسوء فهم النصوص. -

 العصبية القبلية. -

 رفض الهيمنة القريشية. -

 الطمع في الملك. -

 التفلت في الظام. -
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 الوضع االقتصادي الصعب للجزيرة. -

 التكسب بالدين. -

 الحنين إلى الجاهلية وأخالقها. -

 رات األجنبية؛ دور اليهود والمجوس والنصارى في ضرب الدولة اإلسالمية.المؤث -

  *هذا ونشير إلى أن الردة لم تكن شاملة وال كاملة.

  وحتى المرتدون لم يكونوا كلهم مقتنعين بما يفعلون بل العصبية والحمية الجاهلية في النفوس.

  ولم تكن ردة كلية بالخروج عن اإلسالم مطلقا.

  من المرتدين كانوا من المترددين المتحيرين المترقبين لمن تدور الدائرة. وكثير

، فما دخلت كل القبائل -صلى اهللا عليه وسلم-كما أن جذور الردة بدأت مع عام الوفود ومرض النبي
  اإلسالم عن قناعة لكن متابعة  لسير األحداث.

  أصناف المرتدين:-3

  فئات:عموما يمكن تصنيف المرتدين إلى ثالث  

 المصدومون. -

 مانعوا الزكاة. -

 المتنبئون. -

أثرابليغا دفع بعض العرب  -صللى اهللا عليه وسلم-المصدومون: تركت صدمة وفاة النبي -1
 ! إلى إنكار موته وقالوا: لو كان نبيا لما مات

كانوا األكثر عددا واألقل خطرا، فسرعان ما عادوا إلى رشدهم بفعل الثابتين منهم، وبفعل  وهؤالء
  األثر المعنوي لبعث أسامة، ثم بفعل الزمن...

مانعوا الزكاة: وهؤالء تخفوا وراء تأويل بعيد غريب للنصوص يجمع بين سوء الفهم  -2
مرتبط برسول اهللا؛ أي خذ  فقد فهموا أن األمر .……………أقصد قوله تعالى: ! وسوء النية

يامحمد وصل عليهم يا محمد ألن صالتك سكن لهم. فما دام محمد قد مات فإن صالة أبا بكر ليست 
 سكنا لهم فال يأخذ من أموالهم شيئا.
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  وقد بعث بعضهم وفودا إلى المدينة وساوموا الخليفة على ترك الزكاة.

لنبوة من أقوامهم عصبية القناعة على المتنبئون: وهم أسوأ الفرق، فقد تبعوا من ادعى ا -3
 ! طريقة: كذابنا خير من صادقهم

  وأتباع المتنبئين:

 .أهل اليمن أتباع األسود العنسي 

 .بنو حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب 

 .بنو أسد أتباع طليحة بن خويلد 

 .بنو تميم أتباع سجاح 

 الموقف من الردة: -4

تكرر المشهد األول؛ الصديق يصر على محاربة المرتدين كما أصر على بعث أسامة، وكبار الصحابة 
يؤجلون ويتمهلون ويالينون كما جاء على لسان عمر: نتركهم ونتألفهم حتى يتمكن اإليمان منهم. وفي 

  رواية: يا خليفة رسول اهللا تألف الناس وارفق بهم.

قاتلن من فرق بين الصالة والزكاة. وفي رواية: واهللا لو منعوني فكان رد الصديق حازما: واهللا أل
كانوا يؤدونها إلى رسول اهللا لقاتلتهم على منعها. وفي رواية: واهللا ال أدع أن أقاتل -أو عقاال-عناقا

على أمر اهللا حتى ينجز اهللا وعده ويوفي لنا عهده. والم عمر لوما عنيفا فقال له: أجبار في الجاهلية 
  !  فقد انقطع الوحي وتم الدين. أينقص وأنا حي؟ !  في اإلسالم؟خوار 

: واهللا لقد رجح إيمان -رضي اهللا عنه-*موقف الصديق من الردة مرجح آخر إليمانه كما قال عمر
  أبي بكر بإيمان هذه األمة جميعا في قتال أهل الردة.

  مواجهة حركة الردة: -5

 استراتيجية المواجهة: .1

  ن بخطة اعتمدت على استرتتيجية حكيمة:واجه الصديق المرتدي

 .توظيف اإلمكانات المتوفرة على قلتها 

 .استغالل عنصر المفاجأة واختزال الزمن 

 .عزل المرتدين بعد تأمين الجبهة الشمالية 



   

34 
 

 الحرب النفسية واإلعالمية من خالل مهمة جيش أسامة. ومن خالل فعالية جهاز  توظيف
 البريد الذي نشر انتصارات الخليفة ووسع دائرة حركة التوعية.

  تفتيت المرتدين ومنع محاوالت التكتل عبر المواجهة مع جيوش الواليات القريبة رغم عدم
 التكافؤ.

 من ارتد بمن لم يرتد، عبر مكاتبة الثابتين  استخدام أسلوب اإلحباط من الداخل؛ ركوب
وتكليفهم بأمر ردة قومهم، عبر الكلم والموعظة، وقد نجح ذلك مع الكثيرين كما حدث مع عدي بن 

 بن حاتم في قومهطيء، ومع الجارود بن المعلى في البحرين.

 القبائل  وقد وصل األمر إلى المواجهة المسلحة الداخلية بين الثابتين والمرتدين في بعض
 كبني سليم واليمن وكندة وبني تميم وتهامة والسراة ونجران..

 مواجهة الردة قبل عودة الجيش: .2

وقد أتت خطته لحماية المدينة ثمارها ففشل   !  صمد الصديق شهرين في وجه المرتدين دون جيشه
محترف، الذي المرتدون في دخول المدينة بل فشلوا في الدفاع عن أنفسهم أمام جيش الصديق غير ال

تدعم بمدد من القبائل المستجيبة لنداء الخليفة كجهينة التي أرسلت مع عمرو بن مرة الجهني أرعمائة 
  رجل ومائة ناقة.

وقد بدأت بالهجوم قبائل علس وذيبان وحلفاؤهم أسد وغطفان وبكر، بعد ثالثة أيام فقط من مغادرة 
  الوفد المفاوض حول ترك الزكاة.

س وذيبان أعاد الصديق تنظيم الصفوف ونقل المواجهة خارج المدينة زيادة في وبعد صد عدوان عب
تأمينها وباغت المرتدين ووصل جيشه إلى ذي القصة بقيادة آل مقرن: النعمان وأخويه سويد وعبد اهللا 

  ونزلو بذي القصة فكان أول فتح في عهد الصديق.

يق باالنتقام وتدعم صفه بصدقات تالحقت من وكرد فعل على ذلك قتل الملمين في قبائلهم فوعد الصد 
  صفوان والزبرقان وعدي مما يعبر عن ضيق دائرة الردة تدريجيا.

  .مواجهة الردة بعد عودة الجيش:3

عاد أسامة سالما غانما بعد أربعين يوما فأمره الصديق بإراحة جيشه وظهره، واستخلف على المدينة 
  رغم إلحاح الصحابة على تكليف غيره بهذه المهمة.وخرج الصديق بمن كان معه إلى ذي القصة 
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وانطلق الصديق فاتحا بنفسه لعدة مناطق قريبة من المدينة: ذي حسى،القصة،؟؟؟؟واألبرق. وتمكن 
 الصديق من هزيمة بني ذبيان.

  .المواجهة المسلحة الشاملة:4

القيادة العامة بنفسه، لكنه  بعد استرجاع جيش أسامة أنفاسه جمع الصديق كل قواه بذي القصة، وتوللى
–لما قال له؟؟؟ قيل لرسول اهللا  -رضخ أخيرا الجتجاجات الصحابة على لسان على رضي اهللا عنه

:لم سيفك وال تفجعنا بنفسك، فواهللا لئن أصبنا بك لن يكون لإلسالم بعدك نظام -صلى اهللا عليه وسلم
  بدا.

، ووزع ألويته توزيعا جغرافيا دقيقا مسح به وعقد الصديق أحد عشر لواء اختار لها أفضل قادته
  الجزيرة كله مسحا متتابعا مركزا على أهم مواقع الردة.

  وكلّف كل أمير بقيادة من معه وباستنفار من يمر بهم من الثابتين على اإلسالم.

  وأمراء األلوية ووجهاتهم كالتالي:

 اليمامة [وهو القائد العام] ⟵تميم ⟵خالد بن الوليد:وجهته: بنو أسد .1

 اليمن  ⟵حضر موت ⟵مهرة ⟵عمان ⟵عكرمة بن أبي جهل: بنو حنيفة .2

 حضر موت ⟵شرحبيل بن حسنة : اليمامة إثر عكرمة]  .3

 طريفة بن حاجز: بنو سليم [هوازان] .4

 عمرو بن العاص: قضاعة [البلقاء] .5

 خالد بن سعيد بن العاص: مشارف الشام .6

 العالء بن الحضرمي:البحرين .7

 حذيفة بن محصن:عمان  .8

 عرفجة بن هرثمة:مهرة .9

 حضر موت ⟵صنعاء  ⟵المهاجر بن ظظظظظابي أمية: اليمن .10

 سويد بن مقرن: تهامة[اليمن] .11

  *برزت عبقرية الصديق وخبرته الجغرافية في رسم خطة الهجوم الشامل.

  المسح الشامل للجزيرة. -
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  الل الوقت.تالحق الجيوش كمدد لبعضه البعض مع مهمات جانبية الستغ -

تجمع وتفرق الجيوش في المهام الصعبة ولذلك لما تسرع عكرمة في مواجهة بني حنيفة قبل لحاق -
  شرحبيل انهزم.

النشاط الفعال لجهاز البريد واالتصال بين الخليفة والجيوش، مما سمح للصديق بمعرفة دقيقة  -
از: أبو خثيمة النجاري، سلمة ألوضاع الجيوش وحركتها في كل لحظة. وقد وضع على رأس هذا الجه

  بن سالمة، أبو برزة األسلمي، وسلمة بن قيس...

  عزل المرتدين وحرمانهم من فرص التجمع. -

  سرعة التحرك والتنفيذ مما أتاح فرصة المفاجئة واختزال الزمن. -

 وهكذا استطاع الصديق في شهور قليلة أن يحسم ردة كادت تعصف بالدولة. وصدق من قال:ردة وال
  أبا بكر لها.

وقد سبق الجيوش كتاب موحد لكل المرتدين بين فيه الجانب الشرعي للمسألة وبين فيه قبول التوبة، 
وخيرهم بين اإلسالم أو القتل وال شيء غيرهما. كما أمر بإرسال خمس الغنائم لبيت المال والباقي 

  أوصى الصديق بعدم االستعانة بالغرباء خشية االختراق. للجند. كما

  وأمر بعدم االستعانة بمن ارتد وإن تاب.

  نهايات المرتدين:-6

قضى الصديق على حركة الردة قضاء مبرما. وعرف المرتدون إحدى نهايتين: العودة لإلسالم أو 
  القتل. وعادة ما كانت األقوام تؤوب إلى اإلسالم بعد مصارع زعمائها.

 ردة اليمن: -1

 -صلى اهللا عليه وسلم-بن كعب المعروف باألسود العنسي زمن النبي تنبأ باليمن ذو الخمار عبلهة
قتله فيروز الديلمي مستعينا بقيس بن مكشوح ؟؟؟ جند األسود. عين  !  وسمى نفسه رحمان اليمن

الصديق فيروز واليا على صنعاء فتمرد قيس بن مكشوح وقاد ردة ثانية قاوم فيروز ردة قيس حتى 
 مية.جاء جيش المهاجر بن أبي أ
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 خدعة الفجاءة: -2

هو إياس بن عبد اهللا بن عبد ياليل من بني سليم. ادعى اإلسالم فأمره الصديق على رأس جيش لقتال 
المرتدين، لكنه انقلب ضد الدولة وأغار على من في طريقه فقتل ونهب األموال. أرسل الصديق جيشا 

  خلفه فقبض عليه وحرقه وهو مقموط كما فعل بالمؤمنين.

 تميم: ردة بني -3

وهي من نصارى العرب وانضم تحت لوائها  -استجاب بنو تميم لنبيتهم سجاح بنت الحارث التغلبية
  مالك بن نويرة وعطارد بن حاجب.

 !  قاتل بنو تميم تحت لواء سجاح بني يربوع والرباب واتجهت إلى اليمامة لقتال مسيلمة مدعي النبوة
لوائه وزواجها منه مقابل صداق قدره وضع صالتي فوقعت بينهما مفاوضات انتهت بانضوائها تحت 

   !!  الفجر والعشاء عن قومها

  لما سمعت سجاج بوصول خالد فرت إلى تغلب وأسلمت فيما بعد.

 ردة مالك بن نويرة: -4

لما تحالفت سجاح مع مسيلمة تمردمالك بن نويرة مع جمع من قومه وعسكر بالبطاح فهاجمه خالد 
خالد امرأة مالك بن نويرة ليلى بنت نان تميم، وعاد بنو تميم لإلسالم.  وأسره وقتل أسيرا خطأ. تزوج

  عوتب خالد في مقتل مالك وزواجه بامرأته لكن الصديق رفض اقتراح عمر بعزله.

 ردة عمان: -5

تزعم الردة بها ذو التاج لقيط بن مالك األزدي المعروف بالجلدني. خرج مع جيفر ؟؟؟؟  ثبت على 
ا حتى جاء جيش عرفجة وحذيفة ثم عكرمة، كما جاءهم ؟؟؟ من بني ناجية وعبد اإلسالم وقاموا لقيط

  القيس، وقضوا على ردة عمان.

 ردة البحرين: -6

ارتد الغرور المنذر بن النعمان فواجهه الجارود بن المعلى مع العالء الحضرمي وأيدهم اهللا بكرامات 
 المرتدين وهم سكارى فهزموهم بيسر.العالء وبشجاعة وحكمة المثنى بن حارثة الشيباني وفاجؤوا 
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 ردة بني حنيفة: -7

  وهي أخطر ردة واجهها المسلمون.

تبع بنو حنيفة مسيلمة الكذاب. وهو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي، أبو شامة ، رحمان 
  مشعوذ ساحر. !  اليمامة كما يزعم

وكتب إلى رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم–هـ وارتد زمن النبي  9حضر في وفد بني حنيفة سنة 
يسأله اقتسام األرض قائال: من مسيلمة رسول اهللا إلى محمد رسول اهللا . أما بعد فإن لنا نصف 

  !  األرض ولقريش نصفها ولكن قريشا ال ينصفون

 :من محمد رسول اهللا إلى مسيلمة الكذاب. أما بعد فإن األرض هللا- فرد عليه صلى اهللا عليه وسلم 
  يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.

افتتن الناس بمسيلمة الكذاب وقرآنه لكنهم لم يؤمنو به كنبي إال التافهون منهم وتبعوه عصبية قائلين: 
  !  كذاب ربيعة[جد بني حنيفة] خير من صادق مضر [ جد قريش]

؛ فبصق في بئر -هللا عليه وسلمصلى ا–فقد حاول تقليد النبي  !  وحتى كراماته المزعومة انقلبت عليه
ومسح على رؤوس ولدان فمنهم من قرع ومنهم من   !  وسقى بوضونة نخلة فيبست !  فغاص ماؤها

  !  ومسح على عيني موجوع فعمى !  لثغ لسانه

 -صلى اهللا عليه وسلم-ومن أجج دعوة مسيلمة الرجال بن عنفوة الصحابي الذي ارتد وهو من قال فيه
من الصحابة:"إن فيكم لرجال ضرسه في النار أعظم من أحد"فمات كل من  وكان حاضرا مع مجمع

  حضر وبقي أبو هريرة والرجال وما اطمأن أبو هريرة على نفسه حتى ارتد الرجال.

لما فرغ خالد من مهامه من بني أسد وغطفان وابن نويرة اتجه لليمامة. وكانوا قد هزموا عكرمة 
  لشرحبيل حسب أوامر الخليفة. الستعجاله وعدم انتضاره

عسكر خالد بن الوليد بجيشه في عقرباء في طرف اليمامة وانضمت إليه بقية الجيوش؛ جيش عكرمة 
  وشرحبيل وزيد بن الخطاب وأبي حذيفة بن عتبة.

حاول خالد تفادي المواجهة العسكرية فشجع النشاط الدعوي لعله ينفع فقام ثمامة بن أثال الحنفي وعمير 
  الح اليشكري بدعوة القوم لكن دون جدوى.بن ص
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  انتقل خالد للحرب النفسية فسلط على بني حنيفة شعر زياد بن لبيد.

التقى المسلمون بقيادة خالد مع بني حنيفة في مواجهة حامية ثبت فيها الفريقان وقاتل الكل ببسالة .أبلى 
  في هذه الواقعة القراء بالء حسنا واستشهد كثير منهم.

نو حنيفة في البداية حتى كادو يصلوا خيمة القيادة لكن دارت عليهم الدائرة وانقض خيالة انتصر ب
  المسلمين بقيادة أسامة بن زيد على المرتدين حتى تراجعوا.

حاصرهم المسلمون في حديقة الموت حيث ألقوا بالبراء بن مالك ففتح الباب واقتحم المسلمون الحصن 
  بحربه وحشى بن حرب ثم سيف أبي دجانة سماك بن خرشة. وحسموا الردة بعد مقتل مسيلمة

  مات يومها عشرة آالف مقاتل منهم ستمائة مسلم منهم سبعون قارئا لكتاب اهللا.

تزوج خالد بنت مجاعة أحد زعماء بني حنيفة، وصالحهم خالفا ألمر الخليفة الذي راسله بعتاب حاد: 
بيتك دمألف ومائتي رجل من المسلمين لم يجف بعد. أما  إنك لفارغ تنكح النساء وبفناء !  ياابن أم خالد

الصلح فلم يلمه عليه ألنه خدع فيه. فقد بقي حصن فيه النساء والولدان أوهمه مجاعة أن فيه مقاتلين 
 فرضي بالصلح بعد أن أجهد الجيش.  
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  جمع القرآن الكريم اإلنجاز الثالث

  القراء في اليمامة شاور الصديق كبار الصحابةفي أمر جمع القرآن. بعد أن استحر القتل في في

  صاحب اإلقتراح وظل بأبي بكر حتى انشرح صدره لذلك. -رضي اهللا عنه–وقد كان عمر 

  بهذه المهمة الجليلة. -رضي اهللا عنه–كلف الصديق كاتبه زيد بن ثابت 

قنعاه وانشرح صدره ؟؟؟؟ شرح اهللا له له تردد زيد في البداية لكن ألح عليه الصديق والفاروق حتى أ
  صدر أبي بكر وعمر.

وهو شاب عاقل  -صلى اهللا عليه وسلم–وقد اختير زيد لمؤهالته، فهو كاتب الوحي في عهد النبي 
  غير متهم.

  انطلق زيد في هذا المشروع الحضاريالهاموتتبع كل مصادر الوحي:

  صدور الصحابة.-

  ظام والسعف.وسطور الكتابة على الرقاع والع-

  كانت شروط الجمع صارمة؛ فقد كان زيد يشترط:

  صلى اهللا عليه وسلم–أن تكون اآلية مكتوبة بين يدي الرسول- 
  صلى اهللا عليه وسلم–أن يكون للكاتب شاهدان على أنه كتب بين يدي النبي- . 
 .أنيوافق المكتوب المحفوظ عند الصحابة 
 على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أال يخالف وجها من الوجوه التي نزل بها-. 

رضي اهللا -ونظرا لصرامة الشروط فقد وجد زيد آخر سورة التوبة عند صحابي واحد أبو خزيمة
  .- عنه

  أتم زيد المهمة على أكمل وجه.
 -جمع المصحف وحفظ عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة حتى أخذه من عندها عثمان بن عفان

  ليستنسخ منه نسخا ينشرها في األمصار. -رضي اهللا عنه
  .اإلنجاز الرابع: التأسيس لحركة الفتح
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 فتوح الصديق: العام اإلطار - 1

  هـ بعد استتباب األمن في الجزيرة بعد حسم 12انطلقت الفتوح في عهد الصديق في محرم
 حركة الردة.

  توسع وال تغلغل في مبدأ الفتح عند الصديق كان التأسيس وتأمين البالد ونشر الدعوة دون
 البالد المفتوحة خارج الحدود المسطرة.

 .بدأ الصديق بالجبهة العراقية[فارس] شرقا 
  أجل الصديق الجبهة الرومية لصعوبتها من جهة، وألمانها بعد بعث أسامة أكثر من جبهة

 فارس من جهة أخرى
 في عهد الصديق لمع فيه نجم خالد بن الوليد أكثر من غيره، حتى سمي جيشه جيش  الفتح

 النصر وجيش اهللا.
  كانت الفتوح فرصة لبروز قيادات جديدة، وفرصة لمن تأخر اسالمه للبالء والتعويض عما

 -صلى اهللا عليه وسلم-فاته زمن النبي
 الجيش فيها، وهو المسؤول عن  كانت العراق وفارس واليات عسكرية واليها العام هو قائد

 تسييرالوالية تحت اشراف الخليفة.
  .أوصى الصديق بعد استكراه الجند على السير في الفتوح، مع عدم األستعانة بالمرتدين

 وأوصى أن يسطصحب الجيش من شاء ممن مر بهم من الثابتين على اإلسالم.
 ة أو القتال.أهل المناطق المعنية بالفتح مخيرون بين اإلسالم والجزي 
 الفتوح في الجبهة العراقية: -1

انطلق فيها الفتح أوال كامتداد لحروب الردة حتى اليتوقف النشاط العسكري للجيش فتسترخي العزائم 
وينحاز الجند ألرصدتهم المالية المتزايدة. وكتأمين الجزيرة من ردة أخرى بعد انشغال أهلها بحركة 

  الفتح.

  بالد فارس:وقد جيش الصديق جيشين لفتح 

  خالد بن الوليد ينشط بالجنوب الغربي بدءا بحصن األبلة. *جيش أساسي بقيادة

  ة العراق بعد خالد.ق المثنى بن حارثة الذي تولى جبهوضم إليه الصدي
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  *وجيش ثان بقيادة عياض بن غنم ينطلق من الشمال الشرقي بدءا بالمصيخ.

  وأمر الصديق الجيشين باللقاء في الحيرة وأميرها من وصلها أوال.

فتوح خالد: تساقطت بالد فارس وقادتها تباعا أمام جيش خالد وذاع صيت انتصارات سيف اهللا 
ومن انتصارات خالد في العراق: ذات السالسل المذار، الولجة،إليس،  !المسلول الذي لم ينهزم قط

، عين التمر، دومة الجندل، الحصيدة، المصيخ، الفرائض عند تخوم الشام حيث أمغيشيا، الحيرة، األنبار
  ضد خالد فهزمهم.!اجتمع الروم والفرس

هـ قام خالد بمغامرة عسكرية خطيرة، حيث حج سرا مع 12حجة خالد: لما حان موسم الحج سنة
حراء وعاد في وقت كتيبة من جيشه دون علم البقية ودون إذن الخليفة وسلك طريقا مختصرا في الص

قياسي. وعالجا لهذا الخطأ حوله الصديق من العراق على الشام كنوع من العقاب من جهة، وألن 
  جبهة الشام كانت في حاجة إليه من جهة أخرى.

  عين الصديق المثنى بن حارثة الشيباني قائدا للجبهة الفارسية خافا لخالد.

  الفتوح في الشام:

؟؟؟؟ الصديق الصحابة في االنطالق في الفتوحعلى الجبهة الشمالية في بالد بعد سير الفتح في العراق ؟
  الروم بالشام، فوافقوه فأعلن النفير العام في المدينة.

  عقد الصديق أربع ألوية بين الثالثة واألربعة آالف جندي في كل منها:

 .لواء يزيد بن أبي سفيان ووجهته دمشق 
  ثو البلقاء ثم بصرى.لواء شرحبيل بن حسنة ووجهته تبوك 
 .لواء أبي عبيدة بن الجراح ووجهته حمص 
 .لواء عمر بن العاص ووجهته فلسطين 

وقد واجه المسلمون صعوبات جمة للتغلغل في الشام لصعوبة وحصانة حصون الروم وكثرتها. حاول 
الن وانسحبوا االروم استدراج المسلمين لمواجهات غير متكافئة فانتبه األمراء األربعة وتجمعوا بالجو

  من مواقعهم حتى اليقعوا فريسة لخطة الروم.
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  وجهز المسلمون أنفسهم لمعركة فاصلة واقترح عمرو بن العاص التوجه لليرموك فوافق الخليفة.

تحركت الجيوش إلى اليلرموك ونجحت في الوصول عدا جيش عمرو الذي الذي حوصر في أجنادين. 
وحرر جيش عمرو فكانت واقعة أجنادين أول فتوحه بالشام.  التحق خالد بجبهة الشام ووصل أجنادين

تجمع المسلمون باليرموك تحت قيادة خالد فكانو أربعين ألفا ضد مئتين وأربعين ألف رومي بقيادة 
  تيودور.

بعد فشل المفاوضات التحم الجيشان في معركة غير متكافئة العدد، لكن الخطة المحكمة التي رسمها 
لة المجاهدين جعلت النصر حليف المسلمين بإذن اهللا. وقد كان يوما تاريخيا أبلى فيه قادة الجيش، وبيسا

المسلمون وعلى رأسهم الطلقاء أمثال أبي سفيان وابنه يزيد وعكرمة بالء حسنا. انهزم الروم وقتل 
بعض كبار قادتهم على رأسهم تذارق أخو هرقل وقتل منهم يومها أكثر من ألف ومائتي رومي مقابل 

  ثالثة آالف شهيد.

لم تكتمل فرحة المسلمين بالنصر في اليرموك، فبعد المعركة وصل كتاب من المدينة يخبرالجيش بوفاة 
  الصديق واستخالف عمر بن الخطاب.

  وختاما . . . 

  توفي الصديق وانتهى الربع األول من الخالفة الراشدة..

  القيمة والقدر..أقصر ربع زمنيا لكنه سيبقى أعظم الكل من حيث  انقضى

من تسجيل اسمه في سجل  -رضي اهللا عنه–أقل من سنتين ونصف تمكن فيها أبو بكر الصديق 
  الخالدين عبر إنجازات عظمى كانت األساس المتين لمن بعده.

  !نبيا وأبو بكر صديقا - صلى اهللا عليه وسلم–لقد كان عهده بحق امتدادا طبيعيا لعهد النبي 

تبقى هيبة الدين والسنة والدولة راسخة في النفوس ال تمسها شائبة وكان  لقد حرص الصديق على أن
  هو القدوة األول.

والملفت لألنتباه انقالب الرحيم إلى شديد صارم بسبب ثقل المسؤولية وخطورة الةضع، فيما انقلب 
  عمر الشديد رحيما في عهد الصديق.
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  وم النفوس والدول إال به.وهو تنوع وتحول يقتضيه التوازن واالعتدال ال>ي ال تق

نتعلم من شدة الرحيم ورحمة الشديد تالزم الخلقين عند المؤمن، فقمة الشدة أن ترحم حيث تجب 
الرحمة والعكس... أما الرحمة في غير شدة فهي ضعف وتهاون، والشدة في غير رحمة عنف 

  !وفضاضة... وما أبعد الصديق والفاروق عن االثنين

 لشدة خالد وعمر مياال للين أبي عبيدة كما الحظ شيخ االسالم ابن تيمية. حتى لذا كان أبو بكر مياال
بني الملحمة ونبي المرحمة شديدا  -صلى اهللا عليه وسلم–يكون أمر كل منهما معتدال كما كان النبي 

  رحيما.

أمتي أبو : "أرحم أمتي ب-صلى اهللا عليه وسلم–لكن يبقى الطابع العام لخلق كل منهما ما قرره النبي 
  بكر وأشدهم في دين اهللا عمر".

وختاما أقول ما قال خالدج محمد خالد وهو يودع الصديق: هذا الصديق.. ال يرفع الكاتبون من قدره 
بما يسطرون عنه وعن فضائله، إنما يرفعون من أقدار أنفسهم حين يؤهلونها للحديث عن ه>ا الطود 

  الشامخ العظيم..

أكثر الناس حياء إذا ألقيت عليه كلمة ثناء .. حين ذاك كان الدمع يبلل  –ولقد كان رضي اهللا عنه 
عينيه ويردد ابتهاله المأثور: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون.. واغفر لي ما ال يعبمون.. والتؤاخ>ني 

  بما يقولون.. يرحمك اهللا يا أبا بكر.. إنك دوما وأبدا لخير مما يظنون وخير مما يسطرون..

واياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب في رحخاب تاريخ الخالفة اإلسالمية الراشدة، في وقفة ثالثة  وفقنا اهللا
  .- رضي اهللا عنه–مع الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب 

   

  

  



   

 
 

  
 

  

  

  

  وقفات مع خالفة الفاروق
  عمر بن الخطاب
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  . . في البدء .
 –والصالة والسالم على سيد المرسلين رسول اهللا  العالمين،الحمد هللا رب  الرحيم،بسم اهللا الرحمن 

، وبعد؛  

فغير الجزيرة وما حولها لما  اإلسالم. الرجل الذي غيره اإلسالم.نحن اآلن أمام طود شامخ في تاريخ 
  .– – والصديق - –تولي زمام الخالفة بعد النبي 

بنظمها المستمدة من الشرع  اإلسالميةالحديث عن عمر حديث عن المؤسس الفعلي للدولة  إن
   السابقة.من تجارب األمم  والمستفيدة

. فعبقرية عمر في تسيير عبقرية الفردية والجماعيةفنون المستفيضة في  دروسسيرة الفاروق  إن
  والمجتمع.ننسى دور الوحي  أندون  الفذة،من شخصيته  اإلسالمية نابعةالدولة والحياة 

مفتاح لفهم شخصية عمر، فنحن أمام رجل تساوت عالنيته وسريرته  إلىولن نحتار كثيرا في التواصل 
 إنساناقد صنع منه  اإلسالم؛ غير أن  إسالمهية وبعد ، فالقوة والوضوح هما طبيعة عمر في الجاهل

آخر ، وفجر فيه ينابيع النبوغ والعبقرية ، فبعد أن كان يحيا حياة جاهلية فيها الخشونة وقسوة القلب ، 
أفضل األمة بعد  – –أصبح الفاروق الذي تربى في مدرسة النبوية ، حتى أصبح في حياة النبي 

  وأبي بكر . –رسول اهللا 

رجل الدولة  إلىقائد ركب الجهر بالدعوة ،  إلىسفير قريش ،  إلىوهكذا، من مصارع في أسواق مكة 
  خليفة رسول اهللا وأمير المؤمنين . إلى، - –الرجل الثاني في دولة الصديق  إلى، -النبي 

  وصدق من قال : "زينوا مجالسكم بسيرة عمر "

  المجاهد الشهيد..  إلىالشديد اللين..  إلىن.. أمير المؤمني إلىالفاروق..  إلىعمر..  فإلى
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  سيرة ومسيرة –أوال: عمر بن الخطاب 
 بن الخطاب  الذاتيةالسيرة - أ

 مولد عمر:  -1

  –الميالدي بعد ثالث عشرة سنة من حادث الفيل ، عام مولد النبي  583ولد عمر عام 

  نسب عمر: –2 

بن عدى بن كعب  رازحهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اهللا بن قرط بن 
عمر ، بطن صغير من قريش . أما أمه فهي  إليهمعدى الذين ينتسب  وبنيالعدوى .  القرشيبن لؤي 

ل " عمرو جه أبىابنة عم "  إنهاحنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم . وقيل 
  بن هشام .

  وصف عمر :  – 3

ومن  الحمرة.جسيما أصلع الرأس شديد  الطول، عمر كان طويال فارع وصفت كتب التاريخ بأن
مشى  وإذا اسمع،تكلم  إذاكان عمر واهللا  قالت:وصف عمر ما روى عن الشفاء ابنة عبد اهللا حيث 

  حقا.وهو الناسك  أوجع،ضرب  أسرع، وإذا

  نشأة عمر : – 4

نشأة عمر وتربيته في طفولته ؛ لتؤهله ليكون شريفا في قومه، معروفا بصدق العزيمة وقوة جاءت 
تعلموا القراءة والكتابة على يد حرب بن  نه من أبناء قريش بأنه كان ممنالشكيمة، وقد امتاز على أقرا

وقد برع عمر الشعر أمية والد أبي سفيان، وقليل من كان يجيدهما في المجتمع الجاهلي قبل اإلسالم. 
ورواه، فكان يسمع الشعراء في محافلهم وأسواقهم، وخاصة سوق عكاظ.. ولما شب عمر عمل في 

ب" ضجنان"، وهي إحدى ضواحي مكة، ويحكي عمر عن والده رعي اإلبل، فكان يرعى ألبيه إبله 
 الخطاب أنه كان يراقبه أثناء العمل، ويضربه إذا قصر.. 
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  أسرة عمر : -5

رجال مزوجا، ال رغبة في النساء بل حبا في كثرة النسل وقد قال عن نفسه: ما آتي  –عمر كان
إني ألكره نفسي على الجماع رجاء  و قال:النساء للشهوة، ولوال الولد ما بالبيت أال أرى امرأة بعيني. 

   أن يخرج اهللا مني نسمة تسبحه وتذكره.

ر ولدا؛ ثمانية ذكور وأمي ولد. وأنجبن له اثني عش وقد تزوج عمر ثماني نساء أربع في الجاهلية،
   : وأربع إناث

  زينب بنت مظعون: أم عبد اهللا أكبر ولده وعبد الرحمن األكبر وحفصة أم المؤمنين.  -  ت
 لم تنجب له. سبيعة:  -  ث
 بنت عمرو الخزاعية: أنجبت له عبيد اهللا. وقد طلقها. مليكهأم كلثوم   - ج
. طلقها وتزوجها عبد الرحمن بن أبي سلمهتزوج قريبة بنت أبي أمية المخزومية: أخت أم   - ح

 بكر. ولم تلد لعمر.
 أم كلثوم بنت علي: أنجبت له زيدا ورقية.  - خ
 جميلة بنت ثابت: أوسية. أنجبت له عاصم جد عمر بن عبد العزيز ألمه.  -  د
 مة.أم حكيم بنت الحارث بن هشام: أرملة عكرمة. ولدت لعمر فاط  -  ذ

 : أم عياض. طليقة عبد اهللا بن أبي بكر. تزوجها الزبير بعد عمر.عاتكة بنت زيد

  أما أمهات األوالد فقد قرب اثنتين:

  لهبة:وهي يمينية.أنجبت له عبد الرحمن األصفر. -

  فكيهة:أم عبد الرحمن األوسط وزينب أصغر ولده. -

  وقالت: إنه خشن العيش!. !أم كلثوم بنت أبي بكر فرفضته وهو خليفةٌ*كما خطب عمر 

  عمر بن الخطاب قبل اإلسالم: -ب

 عمر في الجاهلية: -1

عاش عمر في الجاهلية خمسة و ثالثين عاما في قومه بني عدي. ولم يكن لبني عدي شأن كبير في 
  خاصة بالقياس إلى بني هاشم وبني أمية. مكة، 
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وبذلك ندرك أن مكانة عمر في الجاهلية و هيبته كانت راجعة إلى قوته الشخصية، وليس إلى نسبه أو 
ماله، ولعل وصفه الذي تركه لنا المؤخرون يعطي صورة واضحة لقوته الجسمانية، التي ساعدت في 

  خلق الشجاعة والشدة و المهابة لعمر بين الناس في مكة.. 

 سمات عمر في الجاهلية: -2

وعشرين سنة، وكان يعمل في التجارة، وله مكانة في  سبعا --سن عمر حين بعث النبيكان 
حرب بعثوه سفيرا لهم يتفاوض  قريش، وذلك أن قريشا كانت إذا وقعت بينها و بين غيرها من القبائل

  باسمهم، أو مفاخرا إذا فاخرهم مفاخر. كما كان يقضي بين العرب في خصوماتهم كما ذكر ابن سعد. 

ومما تميز به عمر في الجاهلية القوة، فكان ال يباري في حلبات المصارعة، و كان يعيش قبل إسالمه 
حياة جاهلية فيها خمر و نساء، و فيها غلبة القوى على الضعيف، وفيها شدته على المسلمين و إيذاؤه 

  الم و بعده شجاعته، و ثباته على المبدأ. اإلسفي ومن صفات عمر التي الزمته قبل دخوله لهم. 

والحاصل أن عمر عاش الجاهلية بكل معانيها فعرف اإلسالم تمام المعرفة، وهو القائل: إنما تنقص 
  عرى اإلسالم عروة عروة إذا نشأ في اإلسالم من ال يعرف الجاهلية. 

  إسالم عمر بن الخطاب: - ج

     بدايات إسالم عمر -1

بالدين الجديد كلما شهد موقفا إلصرار من أسلم على دينه رغم تعذيب قريش. ومن  عمر يقتنع بدأ عقل
التي تحدته وثبتت على دينها حتى ترك جلدها ملال! ومنها كذلك رؤيته لنساء أكثر ما أثر فيه جاريته 

من قريش مهاجرات إلى الحبشة فقال لهن وهن مستغربات: صبحكم اهللا. طمعت يومها أم عبد اهللا بنت 
  خنتمة في إسالمه فعلق عامر بن ربيعة قائال: إنه ال يسلم حتى يسلم حمار الخطاب!؟ 

بأحب الرجلين إليك؛ بأبي جهل بن هشام أو  بدأت تتحقق: " اللهم أعز اإلسالم - -النبيلكن دعوة 
  بعمر بن الخطاب " وعلق الراوي: كان أحبهما إليه عمر. 

  يوم إسالم عمر:  -2

إسالم عمر يوما حافال بالمواقف و التغيرات الجذرية. فقد اجتمعت قريش لتدبر الخالص  وقد كان يوم
أنا لها. وخرج في هاجرة يوم شديد الحر متوشحا من محمد فقيل: أي رجل يقتل محمد؟ فقال عمر: 
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م قاصدا دار ألرقم أسفل الصفا. فلقيه نعيم بن عبد اهللا النحام و ذكره برد فعل بني هاشم، ث سيفه 
  حرف مساره لما أخبره بإسالم أخته فاطمة و زوجها سعيد. 

اتجه عمر إلى دار سعيد واقتحمها. و قد كان عند سعيد وفاطمة خباب يقرئهما ما نزل من القرآن،  
  فأسرع و اختبأ لما سمع صوت عمر و نسي صحيفة القرآن على األرض. 

ا أمامه متحديةٌ  قائلة: يا عدو اهللا أتضربني وانهال عمر على أخته و ختنه ضربا و فاطمة تعلن إسالمه
 ما كنت فاعال فافعل. لقد أسلمنا على رغم انفك.على أني أوحد اهللا. 

هذا اإلصرار توجه عمر نحو الصحيفة ليقرأ ألول مرة هذا الكالم الذي غير من حوله وما  وأمام
  حوله! وفي الصحيفة بضع آيات من صورة طه بعد أن صب الماء على وجهه كما طلبت فاطمة. 

وقرأ عمر وتحرك عقله وقلبه فقال: من هذا فرت قريش؟! ينبغي لمن يقول هذا الكالم أن ال يعبد معه 
  ثم قال: دلوني على محمد. لكن هذه المرة ليعلن إسالمه! . غيره

وقد كان إسالم عمر في ذي الحجة بعد ست سنوات من النبوة، بعد إسالم حمزة بثالث أيام وعمره سبع 
وعشرون سنة. قيل أنه أتم أربعين مسلما لكن األصح أنه أسلم بعد بضع وأربعين رجال وأحد عشر 

  امرأة.

   -  -في حياتي النبيعمر بعد الخطاب  -د

 عمر والجهر باإلسالم:-1

أسلم عمر، وبدأت بإسالمه مرحلة جديدة في الدعوة اإلسالمية، وهي االنتقال من االختفاء إلى اإلعالن،  
رسول اهللا أولسنا على الحق إن متنا وإن  جهرية. وقد قال عمر فور إسالمه: ياومن السرية إلى ال
! ثم خرج عمر وأعلن إسالمه. كان المسلمون قبل لتخرجنبعثك بالحق ؟ والذي حيينا؟ ففيم االختفاء

إسالم عمر ال يستطيعون الجهر بالصالة وال الصالة عند الكعبة، فلما أسلم عمر خرج مع المسلمين 
  بالفاروق.  - - متقلدا سيفه، ومكنهم من الصالة عند بيت اهللا الحرام، فلقبه رسول اهللا

الدهشة التي أصابت قريشا وزلزلت أركانها. وبرغم قوة عمر إال أنه آثر  ومما ترتبا على إسالم عمر
أن ينال حضه من إيذاء قريش له، مثله مثل بقيت المستضعفين من المسلمين. فظال يتحدى القوم 

 بإسالمه حتى اجتمعوا عليه وضربوه وما أنقذه منهم إال العاصي بن وائل السهمي. 
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 عمر الفاروق:  -2

. وروى أن رسول --من سمى عمر الفاروق؟ فقالت: النبي - - ؤمنين عائشةسألت أم الم
قال بعد إسالم عمر: " إن اهللا جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وهو الفاروق: فرق اهللا به  - -اهللا

بين الحق والباطل". وأما اليوم الذي لقبه فيه رسول اهللا بهذا اللقب فقد كان يوما مشهودا، إذ خرج 
والمسلمون في صفين، عمر في أحدهما، وحمزة في اآلخر، حتى دخلوا البيت  - -اهللارسول 

  الحرام، فنظرت قريش إلى عمر وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها قط...

 هجرة عمر:  -3

والدعوة إليه حتى منذ اللحظة األولى إلسالم عمر بن الخطاب، وهو يحمل هم هذا الدين؛ هم نصرته 
  لعباده بالهجرة، وهاجر فكانت هجرته نصرا.أذن اهللا 

المسلمون المهاجرون مستخفين من كفار قريش، يتسللون تحت جنح الظالم تارة، وفي الهجير  خرج
تارة أخرى، إال عمر.. فإنه لما أراد الهجرة تقلد سيفه، وتنكب قوسه، وأمسك في يده أسهما، ومضى 

مقام ناحية الكعبة وعندها مأل من قريش، فطاف عمر بالبيت الحرام سبعا بطمأنينة وتمكن، ثم أتى 
إبراهيم فصلى عنده مطمئنا، وتوجه إلى خارج مكة مارا بحلق المشركين واحدة واحدة وهو يقول لهم:" 

ء هذا ه( أي قبحت) من أراد أن تثكله أمه، ويؤتم ولده، ويرمل زوجته، فليلقني وراشاهت الوجو
  الوادي". ولم يتبعه أحد من مشركي قريش!..

  جهاد عمر: -4

 -. وقد شارك مع النبي- -ي جميع الغزوات و المعارك في حياة النبيجاهد عمر في سبيل اهللا ف
-  .في كل المواقف بسيفه وعقله  

شهد عمر مع رسول اهللا بدرا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان وخيبر وفتح مكة وحنينا، وغيرها.. 
يوم الحديبية  أن يرسله إلى أهل مكة - -وكان عمر من أشد الناس على الكفار... وأراد رسول اهللا

 -فقال عمر: يا رسول اهللا قد علمت قريش شدة عداوتي لها، وإن ظفروا بي قتلوني"، فتركه رسول اهللا
- وأرسل بدال منه عثمان بني عفان - .  
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وعقب انتهاء غزوة أحد وقف أبو سفيان يقول بأعلى صوته من فوق الجبل: إن الحرب سجال يوما 
: اهللا أعلى وأجل، ال سواء، قتالنا في الجنة وقتالكم  - عمربيوم بدر.. أعلى هبل، فرد عليه 

  في النار". 
  عمر الوزير الثاني:  -5

وزيران من أهل السماء هما جبريل وميكائيل، واتخذ وزيرين من أهل األرض  - - كان لرسول اهللا
 -  -كان رسول اهللا ولذالكأبو بكر وعمر كان يشاورهما في كل أمر يهم به من أمور المسلمين؛ 

خرج ذات يوم فدخل المسجد وأبو  - -يرى دائما بينهما.. ويروى عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا
بكر وعمر أحدهما عن يمينه واآلخر عن شماله، وهو آخذ بأيديهما، وقال:" هكذا نبعث يوم القيامة".. 

  ة ما خالفتكما ". يقول ألبي بكر وعمر:" لو اجتمعنا في مشور - -وكان رسول اهللا
وزيره استشارته لهما أسرى غزوة بدر. وقد  - -ومن المواقف المشهورة، التي شاور فيها النبي

مثلك يا أبا بكر في المالئكة مثل  - -وزيريه باألنبياء والمالئكة، فقال - -شبه رسول اهللا
فمن تبعني فإنه مني ومن  ، قال:راهيمينزل بالرحمة، ومثلك في األنبياء مثل إب -عليه السالم - ميكائيل

ينزل بالشدة والبأس    -ومثلك يا عمر في المالئكة مثل جبريلعصاني فإنك غفور رحيم، 
من  قال: رب ال تذر على األرض  - -والنقمة على أعداء اهللا، ومثلك في األنبياء مثل نوح 

  الكافرين ديار......
 :-  - عمر ووفاة الرسول -6

فخرج خطيبا في المسجد يقول:" ال أسمعن أحدا يقول إن  - -لم يتحمل عقل وقلب عمر فراق النبي
محمدا قد مات، ولكنه أرسل اهللا إليه كما أرسل لموسى بن عمران" ومن شدة الموقف على عمر هدد 

  وأرجلهم ألنهم" يزعمون" أن رسول اهللا مات.بأن رسول اهللا سيرجع، ويقطع أيدي رجال 
ئ عمر بأبي بكر يدخل المسجد ويقول له: اجلس يا عمر، ثم قال قولته المشهورة: من كان يعبد وفوج

وما محمد إال  :عوجلمحمدا، فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال يموت، قال اهللا 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر  على أعقابكم انقلبتمرسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل 

.. تال أبو بكر هذه اآلية ليفيق عمر وليستيقظ من الذهول الذي  اهللا شيئا وسيجزى اهللا الشاكرين
أصابه من شدة الموقف، فأهوى إلى األرض، وظل الناس يرددون هذه اآلية الكريمة وكأنهم يسمعونها 

 ألول مرة. 
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 رواية عمر للحديث:  -7

وثالثين أكثر من خمسمائة وتسعة  - -أن عمر بن الخطاب روى عن رسول اهللا تخبرنا كتب السنة
حديثا، وروى عنه كبار الصحابة ومن أشهر األحاديث المروية عن عمر حديث " النية "، وهو قول 

الحديث تبدأ به معظم كتب السنة؛ ألنه يوجه  " إنما األعمال بالنيات...". وهذا – –رسول اهللا 
  المسلم إلى األساس الذي تبنى عليه األعمال، وهو إخالص النية هللا تعالى..  

  من فضائل عمر بن الخطاب:  -ه

  على عمر:  - –ثناء النبي -1

وقد  منذ اللحظة األولى إلسالمه، وأحبه رسول اهللا وقربه إليه، - - أحب عمر رسول اهللا
يقول عنه:" أشد أمة في  - - لقبه بالفاروق الذي فرق اهللا به بين الحق والباطل، وكان رسول اهللا

فإن يكن في أمة فعمر"...  -أي ملهمون - أمر اهللا عمر"، وفي حديث آخر:" قد كان في األمم محدثون
-عمر رسول اهللا ينادي عمر بقوله:" يا أخي" فيروى إبن عمر قائال: استأذن - -وكان رسول اهللا

- يا أخي أشركنا في صالح دعائك وال تنسنا".  -صلى اهللا عليه وسلم -في العمرة، فقال الرسول" :
قال عنه أيضا:"إن اهللا عز وجل جعل الحق على قلب عمر ولسانه". ويكفي عمر من ثناء النبي عليه 

نه ال يحب الباطل، وذكر قوله:"لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب".ووصف رسول اهللا عمر بأ
والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط  "لعمر:  - الرسول أن الشيطان يفر من عمر ويخافه: قال

عمر بالجنة في أكثر من موضع:  - -سالكا فجا إال  سلك فجا غير فجك". وقد بشر رسول اهللا
فقال: يا علي هذان  -  - فأقبل أبو بكر وعمر -يروي اإلمام علي فيقول:"كنت عند النبي_ 

وزار رسول اهللا قصر عمر في الجنة، وكان سيدا كهول أهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين. 
: عمر ا: لشاب من قريش. فقال: لمن هو؟ فقالوا: لمن هذا القصر؟ فقالو - -قصرا من ذهب، فقال

  بن الخطاب.

  ثناء الصحابة على عمر:-2

ويجلونه وينزلونه منزل رفيعة، فهم يعرفون قدره ومكانته في كان الصحابة يحبون عمر 
حي: أفضل  --اإلسالم، يروى سالم بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر أنه قال: كنا نقول ورسول اهللا
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بعده أبو بكر ثم عمر. وكان علي بن أبي طالب يقول: أال أخبركم بخير هذه األمة  - -أمة النبي
  م قال: أال أخبركم بخير هذه األمة بعد أبي بكر؟ عمر.بعد نبيها؟ أبو بكر، ث

قالت: أبو بكر، فقيل: ثم من؟  كان أحب إليه؟ --وسئلت أم المؤمنين عائشة: أي أصحاب النبي
  قالت: ثم عمر، فقيل ثم من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح.

إمارته رحمة، ولقد  وقال عبد اهللا بن مسعود: كان إسالم عمر فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت
  رأيتنا وما نستطيع أن نصلي في البيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا.

  موافقات عمر للقرآن الكريم: -3

  قرآن!. كان عمر يرى الرأي فينزل به ال

ي إبراهيم أخرج الشيخان عن عمر قال:" وافقت ربي في ثالث، قلت: يا رسول اهللا، لو اتخذنا من مقام
[ سورة البقرة ]، وقلت: يا رسول اهللا، يدخل على وتخذوا من مقام إبراهيم مصليمصلي فنزلت: 

في الغيرة،  - - نسائك البر والفاجر فلو أمرتهن يتحجبن، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي
رأي عمر في  لقرآنفقلت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك". ووافق ا

أسرى غزوة بدر، وفي قصة الصالة على عبد اهللا بن أبى بن سلول، ووافق القرآن رأيه في تحريم 
الخمر، إذ دعا عمر قائال: اللهم مبين لنا في الخمري بيانا شافيا، فأنزل اهللا تحريمها. ويروى عنه أيضا 

قلت: فتبارك اهللا أحسن الخالقين،  تقويم لقد خلقنا اإلنسان في أحسن أنه قال: لما نزلت هذه اآلية:
  .فتبارك اهللا أحسن الخالقين فنزلت 

  صفات عمر بن الخطاب: -و

 ورع عمر: -1

"، هكذا عبر أحد الصحابة عن المدرسة العمرية في  " كنا نلزم باب عمر بن الخطاب نتعلم منه الورع
الورع، لقد كان نسيجا وحده، ولو أردنا أن نتحدث عن ورع عمر لسردنا حياته كلها، فإن الورع يظهر 
في كل موقف وقفه عمر، وفي كل فعل فعله، ولو قصرنا الحديث عن الورع على روعه في المال 

ل اهللا منزلة ولي اليتيم من ماله، إن أيسرت استعففت، وإن لسمعنا قول عمر: إني أنزلت نفسي من ما
  افتقرت أكلت بالمعروف، فإن أيسرتٌ قضيت..
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وذات يوم اشتكى من وجع فوصف له العسل، وكان في بيت المال عسل، فصعد المنبر وقال للناس: إن 
من المباحات خوف أذنتم لي فيها أخذتها، وإال فهي على حرام. وكان عمر يحرم نفسه وأهله من كثير 

الوقوع في شبهة الحرام، وجعل ابنه عبد اهللا يرد ربح تجارته بالكامل إلى بيت المال، خوفا من أن 
  يكون لقرابته منه أثر في تجارته.. 

   زهد عمر:-2

ليس الزاهد من حرم متاع الدنيا، أو لم يقدر على تحصيله لفقر أو مرض، ولكن الزاهد الحقيقي من 
في راغمة وقدر عليها، ثم زهد فيها هللا. وهكذا كان عمر إذا ضرب مثاال من أروع األمثلة جاءته الدنيا 

إيثار اآلخرة على الدنيا، وفي خوفه من إقبال الدنيا، فكان يحرم نفسه من متاعها برغم قدرته عليه، 
زار  خوفا من أن يذهب طيباته في الحياة الدنيا. ولقد وضع منهجه وشرحه لحفص بن العاص عندما

أمير المؤمنين، ورأى الطعام اليابس الذي يأكل منه عمر، فدعاه فاعتذر حفص، وصارح أمير 
حسناتي المؤمنين بأنه سيأكل في بيته طعاما لينا. فقال عمر: "والذي نفسي بيده، لوال أن تنقص 

لطعام من لشاركتكم في لين عيشكم، ولو شئت لكنت أطيبكم طعاما، وأرفهكم عيشا، ولنحن أعلم بطيب ا
كثير من آكليه، ولكننا ندعه ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها 
وإني ألستبقى طيباتي؛ ألني سمعت اهللا تعالى يقول عن أقوام أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا و 

  استمتعتم بها... 

  :ذكاء عمر وفطنته-3

ه العبارة التي قالها عمر طبيعة نبوغه وذكائه، وهو " لست بالخب وال الخب يخدعني".. تصور هذ
ذكاء فطرى، وفطنة سوية. وذكاء عمر نابع من مسئوليته. ومن معالم ذكائه وفطنه معرفته بطبائع 
الناس، وسرعة فهمه لحقائق األمور، وكان أصحابه يشهدون بمقدار علمه وفهمه فيقول عبد اهللا بن 

نزل القرآن بموافقته رأيه إال صورة كان عمر أعلمنا بكتاب اهللا، وافقهنا في دين اهللا". وما مسعود:" 
من صور ذكائه الذي وهبه اهللا له. وذكاء عمر ال يأتي لألمور من بعض أصحابه:" أحبكم إلينا قبل أن 

استخدم عمر ولقد  اختبرناكم فأحسنكم فعال".نراكم، أحسنكم سيرة، فإذا تكلمتم، فأبينكم منطقا، فإذا 
إن اهللا جعل الحق على  :"- اهللاذكاءه في خدمة الحق الذي آمن به وعاش له، ولذلك قال رسول 

  لسان عمر وقلبه". 
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  عمر ال يحب الباطل:  -4

فراسة في أصحابه، وقد تكون هذه الصفحة مشتركة بين كل أصحابه، لكن  - - كانت لرسول اهللا 
عمر   –عندما يطلقها على فرد بعينه، فإن هذا يعني تميزه في هذه الناحية، وقد وصف رسول اهللا 

  "، وهذا يعني أن بغض عمر لما يعتقد أنه باطل طابع أصيل في شخصيته. بأنه" رجل ال يحب الباطل

  مر بن الخطابختام رحلة ع -ز

 استشهاد عمر: -1

ة في سبيلك، واجعل موتى في بلد رسولك". ففي يوم تحققت أخيرا أمنية عمر:" اللهم ارزقني شهاد
األربعاء السادس والعشرين من ذي الحجة سنة ثالث وعشرين للهجرة، تقدم غالم مجوسي يدعى أبا 
لؤلؤة يحمل خنجرا مسموم له رأسان، كان عمر حينها يؤم المسلمين في الصالة، وقرأ سورة يوسف أو 

للسجود طعنه القاتل بخنجره، وأخذ يطعن يمينا و شماال، حتى  النحل في الركعة األولى، وبعد أن كبر
وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف وقدمه للصالة، وقال البن طعن ثالثة عشر رجال، ثم قتل نفسه. 

عباس: أنظر من قتلني؟ فلما عرف أنه مجوسي، قال:"الحمد هللا الذي جعل ميتتي بيد رجل يدعي 
  اإلسالم".

وحملوه إلى بيته، فانطلق الناس خلفه، وهم في خوف وقلق،وكان بعضهم يثنى عليه، فقال أحدهم: أبشر 
يا أمير ببشرى اهللا لك من صحبة رسول اهللا، وقدم في اإلسالم، ثم وليت فعدلت،ثم شهادة، فرد عمر: 

كنه ال يزكي نفسه، وال ، لوددت أن ذلك كفافا، ال علي وال لي. ولقد كانت الشهادة شيئا محببا إلى نفسه
يزكي نفسه وال يحكم لها بشهادة. وقبل أن يرحل الخليفة سجل وصيته الخاصة ووصيته بالخليفة من 

  بعده. وراح الناس يرثون شهيدهم العظيم الذي دفن إلى جوار صاحبيه رسول اهللا وأبي بكر.

  وصية عمر االستخالفية: -2

الصحابة يطلبون أن يوصى بالخالفة لمن بعده، حوله كبار كان عمر في الساعات األخيرة من حياته، و
مات دون أن يستخلف. وحتى يقطع الحيرة على الناس، قال  --واعتذر عمر عن بأن رسول اهللا

وهو عنهم راض، وسمى  - -عمر ما أجد أحق بهذا األمر من هؤالء النفر الذين توفي رسول اهللا
الزبير، وطلحة، وسعد بن أبى وقاص، وعبد الرحمن بن ستة من كبار الصحابة وهم: علي،عثمان، و

العشرة المبشرين بالجنة، وطلب منهم أن يشهد مجلس شورتهم عبد اهللا بن عمر،  عوف، وجميعهم من
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على أن ال تكون الخالفة إليه.. وهكذا حصر عمر الخالفة في مجلس شورى من ستة من الصحابة، 
  ليختاروا واحدا منهم..

 صة:وصية عمر الخا-3

أوصى عمر ابنه عبد اهللا بسداد دينه، ثم قال له:" اقتصدوا في كفني، فإنه إن كان لي عند اهللا خير 
اهللا خير أوسع لي فيها مد أبدلني ما هو خير منه، واقتصدوا في حفرتي، فإنه إن كان لي عند 

  ".بصري..

وجعل هذا الكتاب عند عبد اهللا بن عمر، وتروى كتب التاريخ أن عمر كتب وصية خاصة لمن يخلفه، 
هذا الكتاب:" أوصى الخليفة من بعدي بتقوى اهللا، وأوصيه ليسلمه للخليفة الجديد، ومما جاء في 

بالمهاجرين واألنصار األولين، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يبتغون فضال من اهللا ورضوانا، 
يحفظ لهم كرامتهم، وأوصيه باألنصار خيرا الذين وينصرون اهللا ورسوله،أن يعرف لهم حقهم ، و

أن  أوتواالدار واإليمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وال يجدون في صدورهم حاجة مما  تبوءوا
 -  -يقبل من محسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم، وأن يشركوا في األمر. وأوصيه بذمة اهللا وذمة محمد

  هم، وأن يقاتل من ورائهم".أن يوفي بعهدهم، وال يكلفوا فوق طاقت

 دفن عمر جوار النبي والصديق:-4

ه عبد اهللا بسداد ما عليه من دين، ثم طلب منه أن يستأذن أم المؤمنين حرص عمر على أن يوصى ولد
وأبي بكر فدخل عليها عبد اهللا بن عمر فوجدها جالسة  - -عائشة في أن يدفن مع صاحبيه: محمد

تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السالم، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت: كنت أريده 
  اليوم على نفسي".  وألورثنهلنفس، 

الخطاب  على عمر بن فسالماوفارق عمر الحياة الدنيا شهيدا مبشرا بالجنة، ودفن إلى جوار صاحبيه.. 
  في الصالحين والصديقين والشهداء.
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  ثانيا: عمر بن الخطاب أمير للمؤمنين

، لتظهر الخالفة الكثير العبقرية في شخصية عمر، فمنذ بعد وفاة الصديق أصبح عمر خليفة المسلمين
الل العشر سنوات اليوم األول لتوليته الخالفة حدد عمر في خطابه أمام الناس منهجه في الحكم. وخ

وبضعة أشهر التي ولي فيها عمر الخالفة، عرف اإلنسانية حاكم من طراز فريد. وتعددت في الخالفة 
إنجازاته، وظهرت فيها مناقبه، من ورعه وزهده وعدله واهتمامه برعية، إلى عبقريته في اإلدارة 

  والحكم.. 

ئا ة، ندرك كيف أنه جعل الخالفة عبوحين نتعرف على أسرة عمر، وموقفه منها بعد توليه الخالف
  عليهم ال مغنما لهم... فسالم على عمر في الشهداء والصالحين..

 استخالف عمر: - أ

أخشى ما يخشاه أبو بكر على المسلمين من بعده الفرقة واالختالف، لذلك أراد أن يحسم أمر قد  كان
يكون سبب في الفتنة، أال وهو اختيار من يخلفه، وخاصة وقد مرض مرض الموت، واقترب من 
الرحيل. واستخار أبو بكر اهللا تعالى في اختيار عمر للخالفة، ووقع هذا االختيار من قلبه موضع 

المسلمين وأخيارا، فدع عبد الرحمن بن عوف وسأله رضي، ومع ذلك أراد أن يوثقه باستشارة خاصة 
فقال عبد الرحمن:هو واهللا أفضل من رأيك فيه، ثم دعا أبو بكر عثمان بن عفان - عن رأيه في عمر

ر أبو بكر فقال عثمان عن عمر: اللهم علمي به أن سريرته خير من عالنيته، وأن ليس فينا مثله. وشاو
. غير رألنصار، فأيد الجميع اختياره لعمو غيرهما من المهاجرين وا حضريسعيد بن زيد و أسيد بن 

بعض الصحابة خافوا من شدة عمر، فدخلوا على أبي بكر قائلين: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن أن 
  !اختالفك عمر علينا؟ فقال أبو بكر أقول:" اللهم استخلفت عليهم خير أهلك"

فكان مما قال: " وإن هذا األمر( أبو بكر في لثناء على عمر بعد أن جمع الناس وخطب فيهم، وزاد 
ي حال ف وأسلس كميعني الخالفة) ال يتحمله إال أفضلكم مقدر، وأملككم لنفسه، أشدكم في حالة الشدة، 

لين، وأعملكم برأي ذوى الرأي، ال يتشاغل بما ال يعنيه، وال يحزن لما ينزل به، وال يستحي من 
التعلم، وال يتحير عن البديهة، قوي على أمور ال يخور لشيء منها حده بعدوان وال تقصير، يرصد لما 

لعهد له استعفي من هو آت عتاده من الحذر و الطاعة، وهو عمر بن الخطاب...". وفور سماع عمر با
  مر كما تذكر بعض الروايات إلى أن هدده بالسيف!الصديق وأصر لكن أبا بكر رفض بل وصل األ
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 منهاج عمر في الخالفة-ب

اللحظة األولى لمبايعة عمر بن الخطاب بالخالفة وهو يفكر في هذه التركة المثقلة بالهموم، التي  منذ
ثيرا من الصحابة يخشون شدته التي عرف تركها له صاحباه رسول اهللا وخليفته األول، خاصة وأن ك

الناس حتى بها واشتهر. وبعد تفكير غير طويل، حدد عمر منهاجه في الحكم، وحرص على أن يعلم به 
يطمئنهم، فصعد المنبر، وخاطب في الناس، والمتأمل في خطاب عمر، يلحظ فيه مالمح هذا المنهاج 

  واضحة.

بكم، وأبقاني فيكم بعد صاحبي، فال واهللا ال يحضرني بتالني اجاء في خطبته:" إن اهللا ابتالكم بي، و
الصدق واألمانة، ولئن أحسنوا  شيء من أمركم فيليه أحد دونكم، وال يتغيب عني فآلو فيه عن أهل

  بهم".  ألنكلألحسننا إليهم، ولئن أساؤوا 

وقال:" اقرؤوا القرآن تعرفوا به، واعلموا به تكونوا من أهله، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا 
أن يطاع في  تعرضون على اهللا ال تخفى منكم خافية. إنه لم يبلغ حق ذي حقللعرض األكبر، يوم 

معصية اهللا". قال:" بلغني أن الناس هابوا شدتي، وخافوا غلظتي، وقالوا قد كان عمر يشتد علينا 
ورسول اهللا بين أظهرنا، ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت األمور إليه، ومن قال 

موا أن تلك الشدة قد أضعفت، ولكنها ذلك فقد صدق.." واستأنف قائال:" ثم وليت أموركم أيها الناس، فعل
لهم من  صد، فأنا ألينإنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين، فأما أهل السالمة والدين والق

: لكم عليا أال أجتبي شيء من بعضهم لبعض.." ولكم علي أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذوني بها
هه، ولكم عليا إذا وقع في يدي أال يخرج مني إال في حقه، خراجكم وال ما أفاء اهللا عليكم إال من وج

ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء اهللا تعالى، وأسد ثغوركم، ولكم عليا أال ألقيكم في 
  المهالك، وال أجمركم في ثغوركم، وإذا في البعوث فأنا أبو العيال أي راعيهم،. 

  عالقات عمر بن الخطاب بعد استخالفه: - ج

 عمر مع أسرته بعد الخالفة: -1

من ينظر إلى حال أسرة عمر وهو" أمير المؤمنين" ورئيس أكبر دولة آنذاك، لن يغبطهم ولن يحسدهم، 
ت قرابة عمر واالنتماء حتى صار بل سيشفق عليهم مما وصل إليه حالهم بسبب المنصب الكبير،

  ألسرته عبئا يود األقرباء لو استطاعوا منه الفرار. 
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لقد حمل غمر ورعه وشدة تحمله للمسؤولية وخوفه من الشبهات على أن يحمل أسرته من مسؤوليات 
يقول ولده أضعاف ما يحمله نظراؤهم من الناس. بل ويحرمهم مما هو مباح لهم، خوفا من الشبهة، 

قع في شيء عبد اهللا: كان عمر إذا أراد أن ينهى الناس عن شيء تقدم إلى أهله، فقال: ال أعلمن أحدا و
  مما نهيت عنه إال أضعفت له العقوبة. 

ودخل يوما دار عبد اهللا فوجده يأكل شرائح اللحم، وهو مباح له مثل كل الناس، ومع ذلك يقول له 
  عمر:" أالنك ابن أمير المؤمنين تأكل لحما، و الناس في خصاصة، أال خبزا وملحا؟ أال خبزا وزيتا؟!" 

 عمر والرعية: -2

، وضرب يحتذيوإدراكه وإحساسه بالمسؤولية نحوهم نموذجا وقدوة اهتمامه برعيته، كان عمر في 
  في ذلك أروع األمثلة من خالل عشرات المواقف التي ترويها كتب التاريخ. 

وهو يمشي ليال في شوارع المدينة بجوار بيوتها يطمئن على أحوال رعيته، وخاصة وكان 
ن ال يعرفه، حتى يتمكن من خدمته بنفسه دون حرج. ولم كان يخفي شخصيته على م -الضعفاء منهم

يعرف التاريخ حاكما من طراز فريد كعمر يحمل طعام رعيته فوق ظهره بنفسه، بل يصنعه لهم، وبعد 
  ذلك يحاسب نفسه حسابا عسيرا على تقصيره معهم..!!

ذات ليلة خرج في سواد الليل، فرآه طلحة بن عبيد اله فمشى رحم اهللا عمر لقد أتعب الخلفاء من بعده! 
خلفه ينظر ماذا يصنع، فذهب عمر فدخل بيتا ثم دخل بيتا آخر، فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت، 
فإذا بعجوز عمياء مقعدة، فقال لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهد ني منذ كذا وكذا، يأتيني 

  ويخرج عني األذى. بما يصلحني،

 عمر وعماله:    -3

فكان يحرص على وضع عمر بن الخطاب أسسا واضحة في اختيار والته وعماله والتعامل معهم، 
اختيار الصالحين األكفاء، ثم يوصى من يختاره بتقوى اهللا وإصالح الرعية، ويكتب عليه كتابا يشهد 

الكتاب: أال يأكل نقيا، وال يلبس رقيقا وال  عليه بعض كبار الصحابة. من الشروط التي يحويها هذا
  يغلق بابه دون حاجات المسلمين وأال يقبل الهدايا.

وكان عمر يطلق الحرية للعامل في الشؤون الموضعية، ويقيده في المسائل العامة. ويعجبه من الوالي 
  كان كأنه واحد منهم.أنه إذا كان في القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهم، وإذ كان فيهم وهو أميرهم 
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، خاصة مالحظة ما يطرأ من تغيير وكانت الرقابة الشديدة على العمال من أسس تعامل عمر معهم
  على العمل في ملبسه ومسكنه ومطعمه.

ومن أساليبه في مراقبة العمال بعث العيون التي تراقب تعامل الوالة مع الناس في أماكن عملهم، 
ج عن أحوال الوالة معهم، وكذلك استدعاء العامل أو الوالي إلى وأيضا سؤال الناس في موسم الح

المدينة، ثم مراقبته في الطريق، ليالحظ هل تغيرت حالته بعد الوالية أو ال،وهل رجع إلى المدينة كما 
خرج منها أم ال. وفي عالقة عمر مع والته وشدته عليهم عشرات المواقف الرائعة التي روتها لنا كتب 

  لسيرة. التاريخ وا

ولشدة ثقة الناس في خليفتهم فقد توافدت عليه شكاوي الرعية من الوالة ومخالفاتهم كما حدث لعد أهل 
وبعد النظر الكوفة وعمرو مع أهل مصر وأبي موسى مع البصريين وسعيد بن عامر مع أهل حمص. 

في كل قضية كان الخليفة يبرئ أو يؤدب أو يعزل. وكثيرا ما طبق الخليفة عقوبات قاسية كالقصاص 
من الوالي وإتالف ماله أو سبب الشكوى كباب عد وستائر يزيد، بل وصل الحد للضرب وخفض 

ى جندي!! الرتبة كما وقع لعياض الذي خفض من والي إلى راع!! وخالد الذي خفض من قائد جيش إل
  كل هذا فضال عن التوبيخات الشفهية والكتابية.

ومع كل هذا فقد كان الخليفة مرضيا عند والته وكثيرا ما كانت العقوبات تقرب الوالي من الخليفة 
  وليس كما قد يتبادر لذهن! كما وقع مع خالد وعياض وعد وغيرهم...

  ثالثا:الدولة اإلسالمية في عهد الفاروق:

       توطنه:

كانت األولى في مجالها، حتى أطلق  -بل معظمها -أهم ما يميز إنجازات دولة عمر هو أن كثيرا منها
البعض عليها" أوليات الفاروق" فهو أول خليفة داعي ب" أمير المؤمنين، وأول من حدد تاريخ 

ول للمسلمين، وهو" التاريخ الهجري"، وأول من جمع القرآن في مصحف، وأول من عس في عمله، وأ
  من دون الدواوين، وكان أول خليفة يحمل الدرة ويؤدب بها. 

اختيار  سواء في ولعل أبرز إنجازات عمر في الخالفة هو هذا النظام اإلرادي الفريد الذي وضعه،
العمال والوالة أو في تدوين الدواوين، أو إحداث أوضاع جديدة في اإلدارة اقتضتها حالة التوسع 

بناء بيوت خاصة بالدواوين بعيدا عن المساجد، خاصة أن كثيرا من المتعاملين مع  والفتوح. ومنها
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وضع في اإلسالم هو" ديوان اإلنشاء"، وجعل له عمر  الديوان من غير المسلمين. وكان أول ديوان
صندوقا خاصا لجمع صكوكه ومعاهداته وأوراقه، وجعل له مجلس شورى من كبار الصحابة، ليأخذ 

  في القضاء في البت فيها..مسائل العامة التي يعرضها الناس عليه في المسجد، والتي ال يكرأيهم في ال

  أسس نظم الدولة اإلسالمية:- أ

  قامت نظم  الدولة في عهد الفاروق والراشدين عموما على ثالثة أعمدة جليلة: 

نظام اإلداري.لشورى في النظام السياسي واختيار الرجل األمين في المبادئ الشرع العامة كا 
.اجتهاد الراشدين ومن حولهم من علماء الصحابة 
النتفاع بتجارب األمم واألخذ من الخير الذي لديها كما هو الحال في تدوين الدواوين.. ا 

  إلى  وسط هذه األسس واألنظمة. فالمسجد قطعة من األرض تنتسب خاصا موضعاوقد كان للمسجد
الدنيا وتنتمي إلى اآلخرة. وقد كان المسجد أيام الراشدين مركز الحياة للخليفة ورعية معا. كان المسجد 
منطلق الخالفة بالبيع ومحور الدولة وأنشطتها ومنبع قراراتها، ومحط تجميع وتعبئة الجيوش ومجال 

 العلم والفضاء.

   م السياسي واإلداري لدولة الفاروق:النظا-ب

النظام السياسي في عهد الفاروق على رأس الدولة الممثل في الخليفة. ومادة الشورى التي اعتمد اعتمد 
، وهم جميعا يتميزون بالماضي عليها الخليفة هم صفوة من أبناء المجتمع سموا بأهل الحل والعقد

  المشرف في خدمة الدين والعمل به وله، وبرجحان العقل.

ال الوزارة التي تسانده، وتكون موضع استشارته، ويشركها معه في وظهر بجوار الخليفة شكل من أشك
  القيام ببعض مسؤوليات الدولة.

 :الوزارة-1

اتخذ الخليفة ممن حوله رجاال أمناء راسخين في الدين،يقربهم ويستشيرهم ويستعين برأيهم: عبد 
  الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب..

ولم تكن الوزارة منصبا رسميا، وال درجة من درجات الحكم في أثناء حكم الخلفاء الراشدين، وإنما 
الخير، وتذكره  كانت دورا فرضته حاجة الخليفة إلى اصطفاء البعض وتقريبهم إليه كبطانة تحضه على

  به.
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 إدارة الدولة-2

ى أحوال الرعية، فكان الخليفة يرسل نوابه ال بد للدولة من إدارة محكمة تحكم شؤونها، وتجيد القيام عل
أو عماله إلدارة واليات الدولة أو قيادة الجيوش، كما عين للقضاء رجال ذوي بصر دقيق وعلم غزير 
وفطانة واسعة. ودون عمر الدواوين لتنظيم العديد من األعمال اإلدارية المتعلقة بالجنود والعطاء 

رة المبكرة توفير وسيلة فعالة لالتصال بين أجزاء الدولة وغيرهما، كما ضمن البريد في هذه الفت
  اإلسالمية..

 اختيار العمال:  -3

رجال دولة: فكان يراعي في اختياره أهل العلم والبصر  ختيارالاعتمد الفاروق معايير صارمة 
ه. بالوظيفة، ويؤكد على الرحمة بالرعية. وكان عمر ال يولي قريبا له، وال يعطي المنصب من يطلب

كما منع عماله من التجارة ! استبعادا لشبهات. وال يولي أهل الوبر على أهل المدر. ويفضل تولية 
العامل في قومه. وما عين عامل إال أحصى ثروته واشترط عليه أال يركب برذونا وال يأكل نقيا وال 

  يلبس رقيقا وال يغلق بابه دون الرعية!!

مدة للتأكد من كما حرص الفاروق على المشورة قبل االختيار، وعلى اختيار الشخص قبل تعيينه 
  كفاءته كما حدث لألحنف بن قيس الذي دام اختباره سنة كاملة!

وبعد تعيين كل عامل يرسل معه مرسوما خالفيا. وكان ال يستعين بنصارى ويأمر والته بذلك. لذا جاء 
  رفيع يتصف بالزهد والتقوى والورع والتواضع والرحمة واحترام الغير. والة عمر وعماله من طراز

  الوالة أيام عمر -4

بسط اإلسالم جناحيه على الدنيا في والية عمر، واتسعت بالده، فقسم أمير المؤمنين الدولة إلى أقسام 
المؤمنين في  إدارية كبيرة ليسهل حكمها واإلشراف على مواردها. وبرغم من بعد المسافات بين أمير

ال أنه كان حريصا تمام على محاسبة والته، وتلقي المدينة وبين الوليات الكثيرة التي تتبع دولته ، إ
  تظلمات الرعية من هؤالء الوالة.

وكان عمر بن الخطاب يرى أن مهمة الوالة أوال هي تعليم الناس أمر دينهم، وقسمة الفيء بين 
ة من المال والعطاء ما يصلحه ويكفيه حاجته وحاجة أهله. ولم المجاهدين. وجعل لكل واحد من الوال
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يكن يرى أن الخطأ الفادح وحده هو الذي يستحق الوالي أن يعزل ألجله، بل ربما عزل واليا لضياع 
  .االنسجام بينه وبين من يتولى عليهم، وإن كان الوالي محقا، كما فعل مع سعد بن أبي وقاص

  محاسبة عمر لوالته - 5

طرقا لمراقبة والته تعد من معالم عبقريته.. فهذا أمير المؤمنين قبل أن  أمير المؤمنين عمر  ابتدع
يولي رجال يحصي عليه ماله ويعد نقوده، حتى إذا أرادة أن يحاسبه كان على علم برأس ماله الذي 

كانت ألحد كان يملكه قبل الوالية، وهذا هو الفاروق يأمر الوالة بان يحضروا موسم الحج حتى إذا 
عندهم مظلمة تقدم بها ليأخذ حق إن ثبت أن له حقا..وهذا عمر لم يكن يجعل بينه وبين الناس حجابا، 
فمن أراد أن يتظلم من شيء وجد األبواب أمامه مفتحة إلى األمير الجليل.. وبث رجاله وعيونه ليأتوه 

يديهم، وكان يأمر والته بدخول وحفظهم لألمانة التي وضعت بين أبأخبار الوالة ضمانا الستقامتهم 
  نهارا، حتى يتبين له محملوه.  المدينة عند عودتهم من السفر

لقد عزل أمير المؤمنين ليضمن استقرار األمور فيما تحت أيديهم من البالد، وعاقب والة آخرين على 
لهم عما كانوا ثالثا من الوالة: من أين لك هذا؟ لما رأى من كثرة أمواأخطاء ارتكبوها، وسأل فريقا 

  عليه قبل توليهم اإلمارة، وقاسمهم ما يملكون، مع أنهم كسبوه من التجارة الحالل.

 وقد تدعم جهاز المحاسبة بنشاط ديواني البريد وحركت المراسالت المتصلة المفصلة بين الوالة
  والخليفة.

الية.كما حرص الخليفة على القيام بجوالت تفتيشية تدوم أحيانا شهرين في كل و  

 .وجمع الخليفة أرشيفا عن دولته ورجالها  

.وعين مفتشا عاما للدولة هو محمد بن مسلمة يتكفل بمحاسبة الوالة والعمال  

     الواليات في عهد عمر-6

واكب الفاروق الوضع المستجد إثر اتساع الفتوح وأعاد ترتيب دولته الواسعة، فجعل عمر بن الخطاب 
وسجستان ومكران وكرمان والية، وكذا طبرستان والية، ومثلها خراسان، األهواز والبحرين والية، 

وقسم العراق قسمين: أحدهما حاضرته الكوفة، والبصر حاضرة اآلخر، وجعل الشام وليتين: إحداهما  
في حمص واألخرى في دمشق.. بينما كانت فلسطين والية وحدها، وما فتح من مصر وإفريقية ثالث 

  إضافة إلى الواليات القديمة. ليا ومصر السفلى وغرب مصر وصحراء ليبيا.واليات هي: مصر الع
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  وهذه قائمة ببعض الواليات والوالة:

  المدينة: واليها هو الخليفة. ينوب عنه علي بن أبي طالب أو زيد بن ثابت عند غيابه. - 1

 .موليينافع بن الحرث الخزاع قنفد بن عمير التميمي. مكة:محرز بن حارثة- 2
 سفيان بن عبد اهللا الثقفي. الطائف: عثمان بن أبي العاص - 3
 اليمن: يعلى بن أمية. - 4

  .الجند: عبد اهللا بن أبي ربيعة المخزومي  

قدامة بن مظعون  عياش بن أبي ثور  عثمان بن أبي العاص  البحرين: العالء بن الحضرمي - 5
  أبو هريرة  عثمان 
 مصر: عمرو بن العاص.- 6

 .الصعيد: عبد اهللا بن أبي السرح  

 . معاوية بن أبي سفيان يزيد بن أبي سفيان  معاذ بن جبل  الشام: أبو عبيدة - 7

  .فلسطين: يزيد بن أبي سفيان  

  األردن: شرحبيل بن حسنة  .معاذ بن جبل  

  .دمشق: خالد بن الوليد  

  حمص: حبيب بن مسلمة  عبد اهللا بن رقط  عبادة بن الصامت  .عبد اهللا بن قرط  

 سعد بن أبي وقاص. المثنى  أبو عبيد بن مسعود  العراق:المثنى بن حارثة - 8
  أبو موسى األشعري المغيرة بن شعبة  عتبة بن غزوان  البصرة: شريح بن عامر- 9

  المغيرة  جبيرة بن مطعم  عمار بن ياسر + ابن مسعود + عثمان بن قيس  الكوفة: سعد -10

  حذيفة بن اليمان  المدائن: سلمان الفارسي -11

  عتبة بن فرقد  أذربيجان: حذيفة بن اليمان -12

  تدوين الدواوين:  -7
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كثرت في عهد عمر بن الخطاب الرسائل التي يتلقاها من البالد واألنحاء كثرة كبيرة، وزادت األموال 
والغنائم زيادة هائلة، وأصبحت الحاجة ماسة لتنظيم كل ذلك، وتنظيم  ية والخراجالتي تأتيه من الجز

عطايا الجند، فأشار عليه من له علم بترتيبات فارس والروم ونظمهم فوضع الدواوين، وهي مواضع " 
  لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من األعمال واألموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال". 

ديوان الرسائل فكان لحفظ الرسائل والمكاتبات الرمية التي توجهها الخالفة أو تستقبلها. أما  

 .وديوان الجند فيه الدفاتر والسجالت الحاوية ألسماء الجند وما يخص كل منهم من العطاء  

  .وديوان الخراج أو الجباية لتدوين ما يرد إلى بيت المال  

  لكل مسلم من العطاء. وديوان العطاء لتسجيل ما يفرض  

وآل بيته، ثم رتب الناس بعدهم بدرجات في  - -ورتب عمر أعطيات الناس بادئا بقرابة رسول اهللا
السبق إلى اإلسالم وحسن البالء في سبيل اهللا. لقد كان عمر يرى درجات الناس في دينهم هي نفسها 

أبو بكر فكان يسوي بينهم ويكل جزائهم  التي ينبغي أن تحدد في ضوئها درجاتهم في عطايا الدنيا، وأما
إلى اهللا تعالى في اآلخرة. وكان عمر يعطي كل نفس صغرت أو كبرت درهما كل يوم في رمضان، 

  درهمين درهمين. --ويعطي أزواج رسول اهللا

 الشرطة: -8

ظهرت وظيفة الشرطة زمن الفاروق دون أن تأخذ اسمها الذي تعرف به. وأدخل عمر نظام العسس، 
الطواف بالليل لحراسة الناس وكشف أهل الريبة، فكان يتجول في المدينة ليال في صحبة عبد وهو 

الرحمن بن عوف أو غيره لمعرفة حاجة المسلمين وقضاياهم، فربما وجد شيخا أعانه، أو أطفال جلب 
ه إلى لهم الطعام من بيت المال، أو امرأة تتحدث عن زوجها الغائب في الجهاد منذ زمن، فرتب لدعوت

  بيته كل فترة من الزمن. 

 البريد:-9

فنظم حركته، وطوعه ليخدم أغراض الخليفة خطا عمر بن الخطاب بالبريد خطوات كبيرة إلى األمام، 
 في دوام االتصال بعماله وقادة جيوشه، وليخدم الرعية باستمرار اتصالهم بذويهم جبهات القتال. وكان

البريد الرسمي الذي تبعث به الخالفة غير محدد بموعد؛ لتجدد حاجة الخليفة والقادة والوالة إلى تبادل 
  االتصال بعضهم ببعض، وأما البريد الذي يخدم الرعية فكان له وقت يقدم فيه ووقت ينصرف فيه.
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افة معينة، ثم يتسلم وراعى الفاروق عنصر الزمن في تبادل الرسائل، فكان القائم على البريد يقطع مس
خاصة في  البريد شخص آخر مستريح يركب دابة مستريحة لضمان السرعة في وصول البريد

  المواقف الحاسمة، وهكذا حتى يصل البريد لصاحبه.

   القضاء - 10

لقد كان القضاء من الوظائف الداخلة تحت سلطان الخالفة، فكان الخليفة يقوم بالفصل بين الخصوم 
  وكل ذلك إلى بعض خاصته من كبار الصحابة.بنفسه، وربما 

وقد مست الحجة إلى فصل القضاء عن مهام الخالفة في عهد عمر بن الخطاب، واحتاج األمر كذلك 
إلى فصل القضاء عن الوالية على األمصار، فقد اتسعت الدولة اتساعا كبيرا، وازدادت المسؤوليات 

ري أن يتفرغ للفصل في الخصومات شخص بعينه، التي يحملها الخليفة والوالة، وأصبح من الضرو
البصرة، وأبا يستقل بهذه المسؤولية، فجعل عمر أبا الدرداء قاضيا على المدينة، وولي شريحا قضاء 

موسى األشعري قضاء الكوفة، وقيس بن أبي العاص قضاء مصر، وكثيرا ما كان عمر يستعين بعلي 
لغامضة، وكان يضرب به المثل في ذلك فيقول:" مسألة بن أبي طالب في القضاء، خاصة في المسائل ا

وال أبا حسن لها". ومن مآثر أمير المؤمنين الفاروق أنه استقى من روح اإلسالمي وتشريعاته السمحة 
  دستورا للقضاء لخصه في كتاب بعث به إلى أبي موسى األشعري في البصرة. 

  أحوال المجتمع في عهد الفاروق:  - ج

ر وحده أن يقوم على حماية الدين وحراسة الشرع، بل ال بد من مشاركة المجتمع ال يستطيع األمي
ومعونته، ومع قوة شخصية الفاروق عمر وعبقريته إال أن نجاح مسيرة المجتمع في عصره ال ترجع 

فلوال المستشارون الذين صدقوه المشورة، وأحسنوا مساندته والوقوف بجانبه، ولوال الطاقة إليه وحده، 
  لوال هذا كله ما كان هذا النجاح.  -وهم أكثر المجتمع -ئلة التي بذلها القادة والجنودالها

لقد خرج في هذا الزمن عشرات اآلالف من أهل الجزيرة العربية إلى ما طالته أيديهم وأقدامهم من 
البالد، يجاهدون في سبيل اهللا، ويفتحون األفق أمام دعوة اإلسالم، وتبع ذلك حراك اجتماعي ضخم 

هنا وهناك: خلت فيه الجزيرة من كثير من المواهب التي انتشرت شرقا وغربا، وراحت تنشر اإلسالم 
  في العراق وفارس، وفي الشام ومصر وغيرها. 
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وكان من عبقريات أمير المؤمنين عمر حرصه على بقاء كبار الصحابة حوله، ومنعهم من السياحة في 
البالد االستقرار بعيد عن المدينة؛ إذ ضمن الخليفة بذلك أال تشغلهم الدنيا ببريقها، ووجد بطانة 

لت هذه المجموعة البشرية جدارا صلبا يحمي تحركات الخالفة وقراراتها، يستشيرها وتسانده، كما مث
  المسلم من التفكك والتشرذم.ويصون المجتمع 

ومع حرص عمر بن الخطاب على صيانة مجتمعه وحفظه من العادات والتقاليد الغربية، وحرصه على 
الموالي إلى المجتمع اإلسالمي الفصل بين المسلمين وغيرهم من أهل البالد المفتوحة، ومنعه من تدفق 

مع ذلك كله فإنه لم يمنع من التفاعل بين المسلمين وبين أهل األنحاء والبالد  -في مكة والمدينة
المفتوحة، ليستعد المجتمع لتغيير عميق على المدى البعيد، يتبادل فيه التأثير والتأثر، فيعطي اللغة 

  لحضارية .والدين، ويأخذ كثير من التقاليد والمواريث ا

 الرقيق*

امتاز حال الرقيق في دولة الفاروق بأشياء، أهمها: ازدياد عدد الرقيق بصورة هائلة، وفتح باب 
فاء والصحابة برفق بهم وإحسان معاملتهم المكاتبة أو شراء الرقيق نفسه من السيد، كما شاع أمر الخل

ق تأثيرهم في حيات المسلمين من موافقة لروح الدين وتشريعاته الصريحة، وقد كان لهؤالء الرقي
  عادات وتقاليد ومهارات. 

حارب المسلمون في الفتوحات جيوش كبيرة العدد، وافتتحوا مدنا مأهولة بسكان، وانتصروا في أكثرية 
المعارك التي خاضوها، فوقع في أيديهم آالف وآالف من أسرى العدو.. وحكم الدين في هؤالء أن 

م بما يناسب مصلحة األمة، ومن العفو أو أخذ الفدية أو الرق، وفضل يحكم ولي أمر المسلمين فيه
  أغلب الخلفاء االسترقاق على القتل، ميال إلى الرفق، وحب النتفاع المسلمين بهؤالء األسرة.

المجتمع الجاهلي، فإن  وإذا كان عدد الرقيق ونسبتهم قد ازدادت في المجتمع المسلم عما كانت في
ة والمتواصلة هي التي أدت إلى ذلك، في الوقت الذي نجح فيه اإلسالم في ظروف الحروب الكبير

إغالق أبواب االسترقاق وروافده األخرى، كما أن تحبيب عتق الرقيق إلى المسلمين واألمر بالرفق 
  بهم، وقد غيرا معالم حياة الرقيق تماما.

تقريبا، وتخذ الصحابة ألنفسه رقيقا لقد أصبح اتخاذ الرقيق في هذا المجتمع أمر عاديا يفعله كل مسلم 
  من أسرى الحروب، كالمغيرة بن شعبة والزبير بن العوام، وأنس بن مالك وغيرهم.
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بل إن من الصحابة من تزوج من الرقيق، كعلي بن أبي طالب، والحسين بن علي وعبد اهللا بن عمر 
  ومحمد بن أبي بكر الذين تزوجوا بعض بنات أشراف الفرس.

أن الرجل الواحد ربما كان له ألف من  - ت التي يعرف بها زيادة كبيرة في هذه الفترةومن العالما
  األرقاء، كما كان حال عثمان بن عفان والزبير بن العوام.

    العمارة في عهد الفاروق  -د

ال يعنى اإلسالم بعمارة القلوب وحدها، وال بتنظيم أمور الروح فحسب، بل يأخذ دنيا اإلنسان من 
ليشملها بأحكامه، ويعمها بتشريعاته يفصل في ذلك حينا، ويجمل أحيانا.. لذا  -البداية والنهاية - طرفيها

  وجد المسلم في عمارة األرض وإنبات الخير فيها مجال واسعا للعبادة والتقرب إلى اهللا تعالى.

ريات الناس قدرته على تأدية الغرض المباشر منه بخدمة ضرو -وللعمراني ثالث جوانب بارزة: أولها
خدمته للحس  -وثالثهااعتماده على إمكانات البيئة المحيطة بقدر المستطاع،  -وحاجاتهم، وثانيها

  الجمالي لزخرفة، والتجميل...

وقد ظهر الجانبان األوالن في العمارة اإلسالمية في عصر الراشدين بصورة واضحة في حين بدا 
ى وتطور في العصور اإلسالمية التالية، حتى وصل إلى الجانب الثالث حينئذ على استحياء، إال أنه نم

  قمت الجمال الذي يبهر ويسحر كما يبدوا في آثارنا اإلسالمية التي يمتلئ بها العلم...

وقد شاهدت خالفة عمر بن الخطاب حركة عمرانية واسعة، تنوعت بين بناء المساجد وتجديدها، وبناء 
ة بشق الترع والطرق، وكان السائد على مواد البناء حينئذ المدن وتمصيرها، وخدمة الزراعة والتجار

  الحصول عليها، وتواضعها.

 ساجد معمارة ال-1

عني الفاروق بالمساجد، وعني الناس في عصره ببنائها وتشييدها، وقد تمثل العمران ألمسجدي في 
  عهده في أمرين: 

  النبوي.  أولهما: تجديد المساجد القديمة كالمسجد الحرام والمسجد

  ثانيهما: بناء مساجد جديدة، كمسجد دمشق ومسد عمرو بن العاص بالفسطاط.
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اهتم الفاروق بتجديد ما يحتاج إلى تجديد من المساجد، وخاصة المسجدين الحرام والنبوي، ولم يكن 
 همه في ذلك النقش والزخرفة والتلوين، بل كان التجديد ألهداف عملية واضحة، فعني بتوسع المساجد

لتظم عددا أكبر من المصلين واهتم باستعمال مواد للبناء أكثر صالبة وأقدر صبرا من الزمن حتى ال 
تتقوض سقوف المسجد وجدرانه، ومثال ذلك المسجد الحرام، إذ كان عمر بن الخطاب هو أول من زاد 

من اتخذ له  وكان عمر أولفيه" اشترى دورا فزادها فيه، واتخذ للمسجد جدارا قصيرا دون القامة، 
  الجدار. 

مبنيا باللبن سقفه الجريد، وعمده خشب النحل، فلم  أما السد النبوي فقد" كان على عهد رسول اهللا 
 بناه على بنائه في عهد الرسول  شيئا، وزاد فيه عمر بن الخطاب  يزد فيه أبو بكر 

  باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا.

  يل في المسجد لتضيء لناس، وفتح فيه ستة أبواب.لم يكتفي عمر بذلك، فوضع القناد

ومع اتساع الفتوحات اإلسالمية أقيمت المساجد أين ما حل المسلون وأين ما أقاموا، وشيدت حيث 
انتشر اإلسالم وكثر تابعوه، وبقى بناء المساجد رفيقا دائما لفتح المدن، كما حدث عند فتح دمشق وفتح 

  الالذقية وحلب...

كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص بالكوفة، وأبي موسى األشعري بالبصرة وعمرو بن 
العاص بمصر أن يتخذ كل واحد منهم مسجدا جامعا للمسلمين، "ويتخذ للقبائل مسجدا، فإذا كان يوم 

ويتخذوا  الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة فشهدوا الجمعة" وكتب إلى أمراء األجناد أن ينزلوا المدن،
  في كل مدينة مسجد واحدا. 

وقام على بنائها وضبط قبلتها وكما تنتشر النجوم في سماء الدنيا، انتشرت المساجد في أرضها، 
كالذي جرى عند بناء مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط، ومسجد دمشق، ومسجد  صحابة النبي 

  بيت القدس.  قبة الصخرة الذي أمر ببنائه عمر بن الخطاب في رحلة تسليمه

 عمران المدن -2

حرص الفاروق على عمران المدن لتكون معاقل لتوكيد الفتح، وحماية لتغذية جبهات القتال بالرجال 
والمؤن، ونقاط ارتكاز لحركة الفتح، ودور هجرة، ومنازل جهاد، ومعالم لنشر الدين، وبذور بعث 

هذه المدن كمعسكرات للجيوش، ومقرات  وقد بدأتجديد للحضارة اإلنسانية باختيار الزمان والمكان. 
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لنواب أمير المؤمنين، على البالد، فبدأت متواضعة أشبه بالخيام البدوية، ثم تطورت حتى استقرت في 
مواضعها، وصاحبت مسيرة الزمن الطويلة، وذاك تشهده بينا وتراه ظاهرا في بناء البصرة والكوفة 

سن الموقع، ومعاونته على أداء الغرض المطلوب منه، والفسطاط. وقد راعى المسلمون في بناء ذلك ح
فحرص أمير المؤمنين على أن ال يفصل بينه وبين جنده في المدن والمعسكرات الجديدة ال جبل وال 

ها، ليس هذا فحسب، بل اتسع الخير وعم حتى بحر، حتى يسرع النجدة إليهم بال عائق إذا احتاجوا إلي
، وأعادوا تشييدها، ومثال ذلك مدينة جبلة بالشام، إذ كانت حصنا عمر المسلمون بعض المدن الخربة

لروم تعرض للتخريب، وجال أهله عنه عند فتح حمص، ثم أعاد المسلمون عمارها، وبناها معاوية في 
  زمن عمر بن الخطاب، وشحنها بالرجال، وأسكن المسلمين بها.

 بناء البصرة*

و السكنى، فقد سنة أربع عشرة للهجرة كلف عتبة بن غزوان بأن يلتمس لجنوده موطننا لإلقامة 
نصرهم اهللا في مواطن كثيرة، وأورثهم أرضا وديارا واسعة، ولم يعد مناسبا لهم أن يتنقلوا بين الجهات 

وبين المدينة والنواحي، فأمر عمر بن الخطاب قائده عتبة بأن يختار لجنوده موضعا ال يفصل بينه 
المنورة ماء وال جبل، فاختار موضع البصرة، وساق إليه الماء من نهر دجلة عذبا فراتا، وبدأ البناء 

ومنازلهم بأعواد القصب ذات الكعوب فخطط المسجد ودار اإلمارة، وأمر الناس بالبناء فأقاموا دورهم 
والقتال طووا قائمة، وإذا خرجوا للجهاد  المجوفة... وكانت المدينة تشبه المسافر، إذا أقام أهلها بقيت

  قصبها ووضعوه جانبا، فإذا رجعوا أعادوا البناء إلى سير ثانية...

وكانت البصرة في سنة سبع عشر على موعد مع العمران الحقيقي األول لها، إذ التهم حريق كبير 
دة بنائها، وشيدت بالطين منازل البصريين حتى أتى عليها، فتولى أمير المدينة أبو موسى األشعري إعا

  بن الخطاب، وتولى تخطيطها أبو الجرباء عاصم بن الدلف. واللبن بعد استئذان عمر 

 بناء الكوفة*

أسسها سعد بن أبى وقاص سنة سبع عشرة من الهجرة، فشيد المسجد في قلبها، وأقام بجواره دار 
  رع رئيسية وأخرى ثانوية... اإلمارة، ومن المركز امتدت الطرق والشوارع... وكانت هناك شوا

وبالرغم من تواضع المواد التي استعملت أول مرة في تشييد الكوفة، إال أن المسلمين عنوا بتنظيم 
شارعها الرئيس أربعين ذراعا، والشوارع الثانوية ثالثون ذراعا، شوارعها وتشييد طرقها، فكان اتساع 

  سكك الفرعية سبعة أذرع.والتي تليها عشرون ذراعا، وبلغ اتساع األزقة وال
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وقد كانت الكوفة بديال عن المدائن أراد المسلمون اتخاذها عاصمة، لكن هوائها لم يكن مناسبا، فأمرهم 
عمر بالتحول عنها إلى مكان يناسبهم، وتولى اختيار هذا المكان حذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي، 

  عليه، وأقيمت فيه المدينة الجديدة.  ودعوا اهللا أن يضع بركته في هذا المكان الذي وقعا

بها حريق أتى عليها، فاستأذن أهلها أمير وكان للمدينة موعد مع التجديد في نفس عام بنائها، إذا أصا
المؤمنين في بنائها باللبن، فأذن لهم، وأرسل إليهم أبا الهياج بن مالك لتخطيطها من جديد، فبدأ بالمسجد 

  المحالت السكنية على مرمى سهم من المسجد جهة اليمين واألمام والخلف.ثم دار اإلمارة، وأقيمت 

 بناء الفسطاط*
فتحت اإلسكندرية أمام المسلمين أبوابها، بها مدينة ساحرة، تكسوها أثواب الجمال و النظافة، فأخذت 

لكن  وأراد عمر بن العاص، أن يتخذها عاصمة وحاضرة لمصر،بقلوبهم، واندهشوا لبهائها وجمالها، 
أمير المؤمنين عمر ال يحب أن يقطع بينه وبين جنوده شيء، ونهر النيل بحركته وجريانه وفيضانه 
يقطع بين اإلسكندرية وطريق أمير المؤمنين إليها، لذا أمر عمر نائبه على مصر عمر بن العاص أن 

  بل. يتخذ لناس ليس بينها وبين عاصمة الخالفة سوى أرض تستطيع أن تسلكها الخيول واإل
وعلى الشاطئ الشرقي لنيل كان المكان، وفي العام الحادي والعشرين للهجرة كان الزمان، وفي وسط 

ثم بني عمرو دار اإلمارة عند باب المدينة وقف ثمانون صحابيا لضبط قبلة المسجد الجامع وتشييده، 
 ر بن عوام دارا لنفسه،المسجد فاصال بين الدار و المسجد بطريق، وإلى جانب دار اإلمارة شيد الزبي

وتولى الزبير تخطيط المدينة، فجاءت القبائل لتخط لنفسها محالت سكنية، ومع كل محلة بنو مسجدا 
  صغيرا تقام فيه الصلوات، عادا الجمعة التي يصلونها في مسجد المدينة الجامع. 

التجيبى، خديج  وأشرف على البناء أربعة من المسلمين منعا لنزاع واالختالف، وهم: معاوية بن
  وشريك بن سمي الغطيفي، وجبريلبن ناشرة المعافري، وعمرو بن قحزم الخوالني. 

 العمران التجاري والزراعي-3

إنه ذلك العمران الذي يفتح طريقا لتجارة، أو يجري ماء للزراعة، ولسقيا الناس، وقد نشط مع استقرار 
المسلمين في بالد المفتوحة، فعني األمراء بتوصيل الماء الصلح لشرب والزراعة إلى المدن الجديدة 

األشعري عند واليته التي أنشأها المسلمين، كما فعل عتبة بن غزوان عند بناء البصرة، وأبو موسى 
على كوفة في عهد عمر بن الخطاب. وقد نشط في العراق عموما حفر الترع وتنظيم مجاري الماء 
ليصل إلى كل بقعة صالحة لزراعة هناك، كما أصلحت القناطير والجسور، وعمر ما خربته الحرب، 
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وفي مصر أنفق عمروا  وأعان المسلمين على ذلك مهندسون من الفرس كانوا يسكنون في تلك األنحاء.
بن العاص خراج مصر وجزية أهلها لتعمير البالد بحفر الترع وإقامة الجسور وبناء القناطير. ووقعت 

. ومن أهم وجوه العمران الزراعي في عهد الفاروق تطبيق المبدأ اإلسالمي إصالحات مماثلة في الشام
وعة فهي له، وقد شجع ذلك بقوة على الشهير: " من أحيا أرضا فهي له"، أي من زرع أرضا غير مزر

  .زيادة رقعة األرض المزروعة

وعنى عمر بن الخطاب بتعبيد الطرق وإصالحها أمام المسافرين والتجار، وكان عمر يقول: " لو أن 
بلغة عثرت بالعراق لسئل عمر عنها: لما لم تمهد لها الطريق؟". وكان خليج أمير المؤمنين الذي وصل 

  . حمر أهم عمران تجاري نفذ في عهد الفاروق النيل بالبحر األ

أما األسواق فقد كانت في مدن األمصار أرضا فضاء ال بناء فيها وال سقف، سوى ظالل متواضعة 
  يضعها الباعة لتظلهم من الشمس والحر في األماكن التي يختارونها للبيع والشراء. 

ى تحت يده دائما، ولكن كان من سبق إلى مكان فتبقولم يكن للتجار أماكن ثابتة يشغلها الواحد منهم، 
فهو األحق به حتى يقوم إلى بيته أو يفرغ من بيعه، وقد كان الخليفة يتابع حركة البيع والشراء في 
السوق، وينهى عن الغش، وربما كلف بذلك نائبا عنه، رجال كان أو امرأة، وقد بقى تطوير األسواق 

  ا. وتوسيعها مرافقا لتطوير المدن عموم

  الحياة االقتصادية في عهد الفاروق  -ه

العبيد صنائع أخرى تعلموها من ما بين الرعي والتجارة كانت أعمال العرب في الجاهلية، وأضاف 
يتقن صناعة السيوف، وتعلم بعض العرب صناعات  ألرتالمواطن التي جلبوا منها، فكان خباب بن 

راقية من األمم المجاورة، كالطب الذي تعلمه الحارث بن كلدة في فارس ... كذلك كان هناك نشاط 
زراعي محدود في بعض نواحي الجزيرة، فكان أهل المدينة من أهم منتج التمر، وقاموا بتصديره إلى 

  الزراعة. القبائل المجاورة، واشتهر يهود خيبر ب

انفتاح باب كبير من أبواب الدخل المادي للمسلمين، ومع مجيء اإلسالم لم يتغير الحال كثيرا،إال في 
وهي غنائم الحرب، التي زادت زيادة كبيرة في أيام الخلفاء الراشدين، حيث ربحوا في الجوالت 

  الفاصلة مع أغنى األمم وأكثرها ثروة حينئذ.
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لبعض الناس نظاما معموال به في تلك الفترة، حتى صار كثير من  وكان إقطاع األرض وإعطاؤها
المسلمين ذوي ملكية كبيرة من األرض، لكنهم كانوا في غالب أمرهم يستعينون بذوي الخبرة. من 

  لزراعة هذه األرض. - العبيد وأهل البالد المفتوحة

فأحد  صناعات عديدة، ومع كثرة الموالي الذين ساقتهم الحرب إلى جزيرة العرب انتعشت وقويت
نجارا ونقاشا وحدادا. وكان لهؤالء الموالي أنفسهم ولحركة تنقلهم أثر  كان -لؤلؤةأبو  - الموالي

  اقتصادي مهم في الحياة المجتمع اإلسالمي في دولة الراشدين.

م وقد كانت للصحابة أنفسهم صناعات يقومون بها، وإن كانت الحروب طويلة األمد قد قللت من اعتنائه
  بهذا األمر.

الحجاز كوقت  وقد ذم الفاروق القعود وترك السعي على األرزاق. واشتهر موسم الحج بالنسبة ألهل
مميز لتجارة وكسب األرزاق وكان الكثير من رجال المجتمع الكبار على علم بالسلعة األفضل 

  ومواصفاتها.

   الصناعة: -1

اإلنسان من عمل نفسه، فتتعود نفسه العفة، وتألف الصبر ويعرف قدر نعمة اهللا تعالى عليه.. وقد  يأكل
كان لصحابة أعمال وصناعات استجلبوا بها رزق اهللا تعالى، فكان أبو بكر وعمر وطلح بن عبيد اهللا 

تحملها اإلبل بزازين يبيعون األقمشة والحرير، وكان عبد الرحمن بن عوف تجلب له تجارته الضخمة 
ليوزعها على صغار التجار، وكان عثمان بن عفان مثله، وأما سعد بن أبى وقاص فكان مع مهاراته 
في رمي السهام يعمل في بريها وإعدادها لتصيب كبد الخصم وقلبه، وأما الزبير بن العوام، وعمر بن 

ما كان أبو سفيان تاجر بيع الطعام والطيب، كالعاص فكانا جزارين، وزادة عمرو على ذلك فكان ي
كبيرا يقود تجارة قريش ويعمل في بيع الزيت، واشتغل عثمان بن طلحة بخياطة ثياب الناس. وامتلك 
محمد بن مسلمة بستانا أدر عليه رزقا وفيرا وكان كثير من األنصار على هذه الحال، يملكون أرضا أو 

ان شراء األرض وبيعها بعد ذلك بثمن أكبر بستانا، فيزرعونها، وينتفعون بثمارها أكال وبيعا. كما ك
بابا من أبواب زيارة الثروة لدى كثير من الصحابة، فقد اشترى الزبير بن العوام أرض "الغابة" قرب 

  المدنية بسبعين ومائة ألف درهم، وباعها ابنه عبد اهللا بعد موته بحوالي عشر أضعاف هذا الثمن.

لمسلمين العرب في الصناعات، وفتحت المجال واسعا الحرب في إضعاف قدرات ا قد شاركتهذا و
  أمام الموالي لشغل هذا الكالم الكبير. 
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  تصادي للمواليقالدور اال-2

مثل الموالي في مجتمع الفاروق قوة اقتصادية ضاربة، ولكن لصالح سادتهم، فقد كانت قيمة هؤالء 
جد في دائرة ضيقة جدا،وبالتالي كان الموالي هي أنهم يتقنون صناعات غير موجودة لدى العرب، أو تو

السادة ينتفعون بهؤالء الرقيق، فيعطونهم حرية العمل في مقابل خراج يدفعونهم إليهم، فقد كان ألبي 
يعمل ويعطي بكر غالم يدفع له خراجا، وكان لزبير ألف مملوك يؤدون إليه الخراج، وكان أبو لؤلؤة 

  سيده المغير بن شعبة درهمين كل يوم.

كذلك كان بيع الموالي أنفسهم مما ينعش حركة المجتمع االقتصادية، وقد تفاوتت أثمانهم من واحد إلى 
آخر تبعا لقدراته ومواهبه، وتبعا لهذه المواهب كان يتحدد خراج المولي لسيده، ولذالك رفض عمر بن 

  .الخطاب خفض خراج أبي لؤلؤة للمغيرة بن شعبة، فأبو لؤلؤة يجيد صناعات عديدة

   الموقف من البطالة -3

كره الفاروق أن يقعد المسلم عن الكسب، ويصير عالة على غيره، حتى قال كلمته الشهيرة:" إن السماء 
هللا، وهو يقدر ال تمطر ذهبا وال فضة" وسما الكسول الذي يمتنع عن السعي في األرض طلبا لرزق 

الناس:" التمسوا الرزق وال تكونوا عالة على " المتوكل" وقال للقراء الذين ينتظرون عطاء -على السعي
  الناس".

وترتب على ذلك أن كره الخليفة سؤال الناس وطلب العطاء منهم، خاصة في األوقات واألماكن 
الشريفة، فقد رأي علي بن أبي طالب رجال يسأل الناس في عرفات، فأثار هذا المشهد أمير المؤمنين، 

  في مثل هذا تسأل أحدا غير اهللا". ال له:" ويلك!وانطلق نحو الرجل وضربه بالسوط وق

  النشاط الزراعي-4

عتنى المسلمون في عهد عمر بما لديهم من األرض المزروعة، وخاصة في خبير، وأجروا الماء ا
لسقيها ورعايتها، غير أن الفتوحات شغلتهم، وأخذت بكل اهتماماتهم، حتى إذا فتحت العراق والشام 

واسعة تقبل الزرع اهتموا بخدمتها، وفي هذه الحال كان الشرع اإلسالمي جاهزا ومصر، وبها أرض 
عدم توزيع هذه  في لمناسبة أي وضع، فاجتهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، ورأي المصلحة

األرض على الفاتحين، بل تبقى في يد أصحابها ويدفعون خراجها، ومع حرصه على أن ال ينشغل 
الجهاد، فقد حرص أيضا على استصالح على األرض التي يقطعها على بعض الناس بالزراعة غن 
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األفراد، بل كان القانون السائد هو: من أحيا أرضا بزراعتها صارت له، ومن تركها بال إحياء نزعت 
  منه.

  النظام المالي في عهد الفاروق  -و

ر، ورمت ز كسرى وقيصمع ازدياد نشاط الفتوح في عهد عمر أقبلت الدنيا بذهبها وفضتها وكنو
بنفسها بين يدي المسلمين، وأصبحت موارد الدولة المالية غير مقصورة على الزكاة التي يدفعها 
المسلمون والجزية القليلة التي يدفعها أهل الكتاب على أطراف الجزيرة، وإنما تدفقت األموال على 

ناس، قد جاءنا مال كثير، فإن شئتم عاصمة الخالفة تدفقا، حتى قال عمر بن الخطاب للناس: " أيها ال
  كلنا لكم كيال، وإن شئتم عددنا لكم عدا"!!

فإضافة إلى الزكاة التي كانت فريضة على المسلمين، اتسعت ظاهرة أهل الذمة الذين دخلوا تحت حكم 
لها ومثالمسلمين وعهدهم، فلزمنهم الجزية، كما كانت غنائم الحروب بابا عظيما لموارد الدولة المالية، 

خراج األرض، والعشر التي تؤخذ من التجار األجانب، وكل ذلك يصب في بيت المال الذي مثل 
  الخزانة العامة للدولة. 

لقد كان بحرا انفتح على المسلمين من كل أصناف المال، ولم يقف وراء ذلك ظلم وال نهب وال سرقة 
بالناس، وإن كانوا من أهل الكتاب. وال تخريب، بل إن منهج الراشدين في ذلك هو الميل إلى الرفق 

  وقد ابتدأ عمر بن الخطاب وضع الدواوين التي تنظم توزيع هذه األموال على المسلمين.

  في عهد عمر الزكاة- 1

عمر الخالفة من أبي بكر، وبايعه المسلمين بعده، فكانت قضية الزكاة ووجوبها من األمور  ورث
الثابتة، فكان أمير المؤمنين يرسل إلى التجارة وإلى البالد لقبض الزكاة منهم، فإذا اشتد أحد في جمع 

زكاة، وال يأخذ  الصدقات المه عمر، وأمره بالتخفيف على الناس والرفق بهم. وكان ال يأخذ من العبيد
الصدقة على الخيول والرقيق، إال إذا تطوع بها أصحابها، وأخذها من أموال اليتامى، وأمر ولي اليتيم 

وفعل هو ذلك. وكان مبدأ أمير المؤمنين أن تفرق الزكاة بالتجارة في مال اليتيم حتى ال تأكله الزكاة، 
لى نقلها من بلد إلى بلد، مثل أن ال يوجد من على أهل البلد الذين أخرجوها، إال إذا دعت الضرورة إ

  يأخذها في بلد المزكين.
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لقد كانت زكاة أموال المسلمين أحد موارد الدولة المالية في عهد عمر بن الخطاب،إال أن الغنائم الهائلة 
ء التي أقبلت من الفتوح كانت أكثر منها بكثير، وضمنت هذه الغنائم نفسها تنشيط أعمال الزكاة، للثرا

  الذي حققه الكثير من المسلمين من ورائها. 

 الجزية  -2

لو أراد اإلسالم أن يخرج أهل الكتاب من كل بلد يدخلها لفعل، ولو شاء أن يحولهم إلى جزر معزولة 
يحرم على المسلمين التعامل معهم لفعل، ولكن هذا الدين السمح فتح قنوات التعامل مع هؤالء، وجعل 

با، فأجاز الزواج من نسائهم، وأكل طعامهم، وإطعامهم مما نأكل، والتصدق إحسان معاملتهم أمرا واج
على فقرائهم، والشراء منهم، والبيع لهم، بل زاد على ذلك فأشركهم في خدمة الوطن الذي يعيشون 
على ترابه، ففرض على القادرين منهم ضريبة من المال تسمى بالجزية، تسقط عنهم إذا عجزوا عن 

وإذا أسلموا، وال يؤديها سوى الذكور البالغين العاقلين القادرين عليها. وفوق ذلك قر، دفعها بسبب الف
تسقط الجزية عن أهل الذمة إذا عجز المسلمون عن حمايتهم، وهذا ما دعا أبا عبيدة بن الجراح أن 

ابا يعيد الجزية إلى أهل حمص حين أحس بعجز المسلمين عن حمايتهم من الروم.. لقد كانت الجزية ب
رائعا من أبواب التعامل مع أهل الكتاب وأشباههم من المجوس، ليروا سماحة اإلسالم حينما يتحرك 
الناس بأوامره ويعملون بشرائعه، فكان الرفق هو الذي يحكم الراشدين في تحصيل الجزية من أهل 

إذ رأوا  أفواجا، الكتاب. وال شك أن هذا باب جليل من األبواب التي دخل منها أهل الكتاب في دين اهللا
الفاتحين المنتصرين األقوياء أرق ما يكونون معهم في جمع الجزية والخراج، وإذا استعمل أحد 
المسلمين شريعة القسوة والعنف، رده أمير إلى شريعة السماحة ورفق. والجزية واحدة من الخيارات 

  عة الدين في أرجاء األرض.الثالثة التي حملها الفاتحون إلى من وقف في طريقهم وهم ينشرون أش

        الغنائم-3

معارك، خاض المسلمون في فتح الشام ومصر والعراق وفي جزيرة العرب وإفريقية عشرات ال
في  خاصةفي الغالبية العظمى لها، وكان النصر يعني دائما الحصول على غنائم ضخمة، وانتصروا

المعارك الكبيرة كالقدسية، وفتوح المدن المهمة كدمشق والمدائن وحمص واإلسكندرية. وقد كان عهد 
عمر بن الخطاب هو األكثر غنيمة بين عهود الراشدين، لكثرة المعارك التي خاضها المسلمين في 

عامل مع واليته، وكثرة الفتوح التي فتحت في زمنه. وحرص الفاروق على موافقة الشرع في الت
الغنائم، فجعل أربعة أخماسها من نصيب المحاربين الذين خاضوا المعركة، فيحصل الفارس على 
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ه سهمين أول ثالثة أسهم، بينما يحصل القاتل من المشاة على سهم واحد، والخمس الباقي من الغنائم أنفق
يشاركون بها في القتال. على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، واشترى منه لجيوشهم خيوال وأسلحة 

وقد قسم عمر بن الخطاب كل ما غنمه المسلمون من المال والسبايا والسالح، وأبى أن يقسم األرض، 
  وفرض على أهلها الخراج فحسب.

 الخراج -4

إن عبقرية سن القوانين التي تتفق وروح الشريعة، وتواكب ما يجد من الحوادث، أمر مشهود لدى عمر 
اسعة تحت بالد الدنيا في عهده، وأصبحت تحت يد المسلمين وسيطرتهم مساحات شبن الخطاب الذي ف

واسعة من األرض المزروعة، فراح الصحابة يلحون على أن يقسم هذه األرض على المقاتلين، لكن 
نظر أمير المؤمنين الثاقب أبى عليه أن يفعل ذلك، فلو قسم األرض لحرم األجيال التالية من المسلمين 

مواد الدولة المالية الكبرى، وألنشغل الجنود بزراعة األرض عن الجهاد، وهم ال خبرة لهم من أحد 
  بالزر وال الحصاد، وألصبح أصحاب األرض عبئا اجتماعيا هائال على المسلمين..

لقد رفض عمر أن يقسم هذه األرض مع أنها أخذت بالقوة والمغالبة، ورأي أن يرفض عليها ضريبة 
ينتفع بها الفاتحون واألجيال التي ستجيء من بعدهم، فبقيت األرض في أيدي ، أسماها" الخراج"

قدرا ضئيال من  يؤذواويتملكون محاصيلها، وليس عليهم إال أن  أصحابها، يزرعونها ويحصدونها،
  إنتاجها أو ما يساويه من المال إلى الدولة التي تحكمهم.

رض، ولم يحول هذا األمر إلى استعباد الخلق، والتزم الفاروق إلى جانب الرفق في جمع خراج األ
ومنع الجباة من أن يحمل األرض ما ال تطيق من اإلنتاج، واختار  لجمع الخراج من ضنوا فيه 
االستقامة ومتانة الدين، ومع ذلك كان الخليفة يراجعهم ويحلفهم ويشهد عليهم كي ال يظلموا الناس، ولم 

  يرفض الخراج إال على األرض المنتجة.

  العشور  - 5

ودخل التجار من أمم مختلفة وملل متعددة  المسلمين،باختلطت الشعوب في عهد أمير المؤمنين عمر 
إلى بالد المسلمين، فكان هذا نوعا من التجارة الدولية التي لها قواعدها المميزة لها عن المبادالت 
التجارية بين أبناء الوطن الواحد. واطلع عمر على بعض هذه القواعد، وأن المسلمين إذا دخلوا أرض 

عمر بن الخطاب بمثل ذلك مع من يأتي من تجار أرض  غيرهم أخذ منهم عشر ما معهم، فأمر
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الحرب، فيؤخذ منهم العشر، ومن تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن تجار المسلمين ربع العشر زكاة 
  على مالهم إن بلغ النصاب..

ومن وجوه الرفق في هذا العمل أن عمال الخالفة كانوا ال يأخذون العشور إال مرة واحدة في العام، 
دخل بالد المسلمين من تجار البالد أخذ منه العشر، فإذا دخلها مرة أو مرات أخرى في نفس العام فمن 

  فال يأخذ منه شيء.

كما كان الخليفة ينهي من يتولى جبانة العشور عن تفتيش التجارة، فيكتفي بأخذ العشر من المال 
  الظاهر وحده.

 بيت المال:*

، فالمال يأتي إلى الخليفة وال يدري أين يضعه، فاتخذ أبو بكر إنه مؤسسة اقتصادية أحوجت إليها الحال
بيتا للمال حيث يسكن، ووضع عليه قفال ليؤمنه. ولم يكن المال يمكث هنالك طويال، بل كان يذهب إلى 

  مستحقيه أوال بأول..

األرض،  وكانت المنابع التي يأتي بها المال إلى بيت مال المسلمين هي الزكاة، وخمس الغنائم، وخراج
وجزية المعاهدين. وجرى العمل لدى الراشدين على التمييز بين الزكاة وبين غيرها، إذ توضع لوحدها 

  لتنفق في مصارفها.

وكان عمر بن الخطاب هو أول من جعل لبيت المال مكانا مستقال عن بيته الذي يعيش فيه، وسار 
ق منه على ذوي الحاجة من الفقراء عثمان وعلي على هذه الطريقة، فكان هذا البيت هو الذي ينف

والمساكين، والموظفين الذين يجمعون الزكاة والخراج وغيرها، واإلعانة في إعتاق الرقاب، وإعانة 
المدينين، واإلنفاق في سبيل اهللا، ومعاونة ابن السبيل، وإعطاء قرابة رسول اهللا الذين حرمت عليهم 

  أحد قتله، ونفقة من ال منفق عليه، ونفقة اللقيط والسجين.الزكاة، ودفع دية القتيل الذي لم يثبت على 

  الفاروق وإدارة األزمات: -ز

ه، حيث ابتلي اهللا فيه المسلمين بمجاعة في 18اجتمعت الفاروق أزمتان حادتان في عام واحد هو عام 
     الحجاز وطاعون في الشام.
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  _ عام الرمادة:1

عهد عمر بمجاعة وجدب وقحط استمر تسعة أشهر. وتسبب ذلك في موت خلق  أصيب المسلمون في
  كثير جاوزوا األربعين ألفا.

ومن شدة األزمة آوت الوحوش إلى الناس!وكانت الريح تسفي التراب كالرمال لذا سمي عهد الرمادة. 
  راءات أهمها:واجتمع الناس حول الخليفة ليجد لهم حال. وتحرك الخليفة عمر ليسير األزمة عبر إج

 و يقول: كيف يعنيني بدأ بنفسه وأهله ل فحرم على عمر وآل عمر اللحم والسمن والفاكهة وه
شاة فردها قائال: بخ بخ بئس الوالي أنا إن أكلت  بجزرما مسهم. وقد جيء له لم يمسني  أمر الرعية إذا

بخ يا ابن أمير المؤمنين تأكل . ونزع تفاحة من يد ابن له وقال: بخ كرادي سهاأطايبها وأطعمت الناس 
الفاكهة وأمة محمد هزلي. وهاهي بطنه تحتج على شدته فقال لها: تقرقري إنه ليس لك عندنا غيره 

إال هموما حتى قيل: لو لم  رئيحتى يحيا الناس. كما روي عنه لم يقرب امرأة طوال الرمادة. وما 
 بأمر المسلمين!. يرفع اهللا المحل عام الرمادة لظننا أن عمر بموت هما 

  أول منهم. وقد أحصاهم عمر  والعيالتشكيل معسكرات لالجئين والعناية بهم خاصة المرضي
! ثم صاروا ستين ألفا بعد أيام قالئل. ولم تستطع الدولة التكفل ليلة فوجدهم سبعة آالف تعيشوا عنده

 بهم في ظل الظرف فمات ثلثاهم.
 هالكا من قلبي  أفطرانينها كتابه لعمرو بمصر: استعان الفاروق باألمصار فأرسل كتبا م

 وتعيش أنت منعما من قلبك؟ فوغوثاه واغوثاه. فجاء الغوث فخفف األزمة.
  دعا عمر ربه وأمر رعيته بذلك. ومن دعائه: اللهم ال تجعل هالك أمة محمد على يدي. ومنه

 أيضا: اللهم ال تهلكنا بسنين وارفع عنا البالء.
 ء في كل أمصار الدولة.أمر بصالة االستسقا 
  أوقف عمر إقامة الحد لما انتفت شروط السرقة فيمن يسرق ليحيا. ذلك أن رقيق لحاطب

رقوا ناقة ونحروها وفلم يقطعهم وقال: ال قطع في عام السنة. وعاقب حاطبا على سرقة رقيقه فأمره 
 أكل ما حرم عليه حل له.بدفع ثمن الناقة. وقال له: إنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحده لو 

  ه للعام القابل، واعتبرها دينا على أصحابها.18كما قرر عمر تأخير دفع زكاة سنة 
  طاعون عمواس: - 2



   

82 
 

ثم  -وهي منطقة بين القدس والرملة -بعد مجاعة الحجاز عرف الشام طاعونا كاسحا بدأ بعمواس
  انتشر.

رة الصحابة على رأسهم أبو عبيد أمير وقد حصد هذا الطاعون عشرون ألف مسلم بينهم جمع من خي
الشام وخليفته معاذ بن جبل ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة والحارث بن هشام وسهيل بن 

  عمرو وعتبة بن سهيل...
 .وبسبب الطاعون قطع عمر زيارته لشام فاألرض سقيمة 
 كتب ألبي عبيد ليلحقه إلى المدينة لكنه لم يفعل لخطورة الوضع وبسبب الوباء ولذلك 
  وقد انتبه عمرو بن العاص لسر الداء وهو عدم عمق مدفن قتلي المعارك في نواحي عمواس

 وبسبب نتن الجثث فسد الهواء.
 .كما أمر عمرو الناس بالخروج للجبال لنقاء جوها حتى يزول الوباء 
  منها أراق الناس المعينة على إزالة آثار اعون خرج عمر للشام ليحسم آثاره، وبعد زوال الط

 الطاعون. وكذا الميراث ورفعه للمتناسخات بين الموتى.



   

83 
 

  رابعا:حركة الفتوح في عهد الفاروق

  النظام العسكري في عهد الفاروق - أ

التغيرات الجذرية التي قام بها الفاروق في  قبل إلقاء نظرة على الجيش اإلسالمي ال بد أن نشير إلى
هرم الجيش فور توليته؛ فقد عزل خالدا أمير جيوش الشام وعين مكانه أبا عبيدة. كما عزل المثنى 

  أمير جيوش العراق وعين بدال منه أبو عبيدة بن مسعود الثقفي.
  وقد أثير غبار كثيف حول عزل عمر لخالد فما حقيقة األمر؟

 لخالدقضية عزل عمر  -1

  عزل عمر خالدا مرتين:

  ه. وهذا العزل كان متوقع لدى خالد 13مرة أولى عن القيادة العامة لشام بعد اليرموك سنة
وغيره ألن منهج عمر في متابعة الوالة واألمراء وإلزامهم لرجوع إلى الخليفة في أدق تفاصيل 

ديق. وخالل حكمه كان قاضيه تحركاتهم ال يناسب خالدا الذي تعود على حرية التصرف في عهد الص
وقد طبق عمر يقترح عزل خالد. وفي هذا قال خالد لعمر: إما أن تدعني وعملي وإال فشأنك وعملك. 

عر سياسته على كل الوالة واألمراء لذلك كثر العزل في عهده ولم يطل خالدا وحده حتى يجعل عزله 
 قضية.

وفتح  حت قيادة أبي عبيدة وأبلي في الفتوح ثم إن خالد نفسه رضية بالعزل وبقية جنديا مطيعا ت
ووليها. وحينها قال عمر: أمر خالد نفسه، رحم اهللا أبا بكر كان اعلم مني بالرجال. كما أن  فنسرين

  مرحلة ما بعد اليرموك تحتاج للين أبي عبيدة ال لشدة خالد!
  على المسؤوليات.وال ننسى حركة العزل التي تفشت في عهد الفاروق إليمانه بمبدأ التداول 

  بعد تصرفه بالغنائم دون ه لما عزل خالد عن والية قنسرين 17أما العزل الثاني فكان سنة
استئذان الخليفة وإعطائه األشعث بن قيس الكندي عشرة آالف. وصاحب العزل تحقيق واستجواب تلته 

 تبرئة ذمة خالد، وسحب ما زاد من ماله ورده لبيت المال.
لخليفة فقد رفض خالد من سعوا إلثارة فتنة باسمه لما قيل له: أصبر فإنها الفتنة! فقال: ولثقته المطلقة با

  أما وابن الخطاب حي فال.
رغم الخالف فإن عمر بين لخالد مكانته عنده:" يا خالد واهللا إنك علي لكريم وإنك إلي لحبيب ولن 

  تعاتبني بعد اليوم على شيء أبدا".
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 لعزل فقال:" إني لم أعزل خالدا عن خطة وال خيانة ولكن الناس ثم بين الخليفة بعض مقاصد ا
فتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به، فأحببت أن يعلموا أن اهللا هو الصانع، وأال يكونوا بغرض 
فتنة". وهذا بعد نظر وحرص على عقيدة الناس الذين البس لديهم كون النصر مع خالد فكادوا يقولون 

 لد!أن النصر من خا
 :شبهات وردها 

  تصرفات عمر وخالد والرعية: استغلت قضية عزل خالد إلثارة شبه حول 
 فخالد اتهم بسوء الخلق والعجب وحب الظهور بل وأكثر من ذلك الشهوانية والزنا!؟   

وهذا الكالم باطل في حق صحابي عدل مات رسول اهللا راضي عنه. ثم إن خالد بريء من التهم 
أما من  طرف الخليفة وجهاز المحاسبة وما من تصرف إال وله فيه تأويل قريب. المنسوبة إليه من

مظاهر الزهو فهي من قبيل الشكر والتحديث بنعمة اهللا والتمتع بالطيبات، وليس خالد ملزما بأن يكون 
  زاهدا كعمر لذا لم يتفقا في منهج تسيير الجيوش والواليات. 

؛ فقد تزوج امرأة مالك بن نويرة بعد سبيها وال عدة عليها. كما أن أما زيجاته فال شهوانية فيها وال زنا
في بعض  زواجه منها كان مقصده القريب بين المسلمين وقومها العائدين لإلسالم اقتداء بالنبي 

زيجاته، ونفس الشيء يقال غن زواجه ببنت مجاعة بعد اليمامة رغم لوم الخليفة له آنذاك لكن اللوم 
لم تجف بعد وليس رفضا ألصل التصرف. ثم إن كثرة الزواج سببه التعجيل بالزواج ودماء المسلمين 

  ظاهرة طبيعية في ذلك العهد خاصة عند الجند الفاتحين. 
  قيقية لخالد فتصب في أربع نقط: أما المخالفات الح

 .مخالفة سياسية تمثلت في تجاوز صالحيته وفق منهج عمر في الحكم  
 مخالفة مالية في توزيعه لألموال وتصرفه في خمس الغنائم عبر اجتهاد وتأويل. وتجاوزه لسقف

  الغنى المحدد!. 
 .مخالفة اجتماعية في كثرة زيجاته وتوقيتها  
ع كما يراها الخليفة. إذن فهو لمخالفته مظاهر الزهد والتواض -سب منهج عمرح - مخالفة أخالقية

خالف عمر ولم يخالف الشرع. لذلك جاء العزل كأداة تربوية لعله يقتنع بمنهج عمر ويعود لمنصبه 
لكنه رفض. فعزله عمر عسكريا وسياسيا وقاسمه ماله وحاسبه علنا بالمسجد على يد بالل كسرا 

  لكبريائه. 
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تجهت بعض الشبه للطعن في تصرف عمر الذي حسد خالد وخاف من سطوته وظلمه بتسرعه في وا
  العزل ولم ينس سقطة الجاهلية! 

أدنى أهل وهذا أسوء وأخبث من سابقه! فعمر وخالد اكبر بكثير من هذا االنحطاط الذي ال يقبل في 
  ذلك الجيل فكيف بكبار الصحابة؟! 
فتمكن خالد من إسقاط عمر ألول مرة أصاب كتفه لكنهما نسيا ذلك تصارع عمر وخالد في الجاهلية 

وما ذكره إال المنقبون عن العلل الفاسدة والروايات الضعيفة! فعمر ال يحسد بل يحسد! وما فهم خالد 
  ذلك فقد بقيت عالقة الرجلين بعد العزل كالسابق بل أفضل.
ل عبيدة ومعاوية وعمرو اللذين عمروا في أما الخوف من سلطان خالد فلم يكن هم عمر ولو كان لعز

وعقائدهم هنا الشام ومصر. سلطان الوالي على البالد ال يخيف عمر إال إذا امتد إلى قلوب الناس 
يخاف عمر على دين اهللا ال على منصبه وأي منصب هذا الذي وضع فيه مرغما وابتاله اهللا به وأذاق 

  الصحابة مما أصيب به!
شيم عمر بل تثبت وتريث وأعطى خالدا أكثر من فرصة ليستقيم على منهجه؛ فقد أما التسرع فليس من 

عزله على مرحلتين: عسكريا ثم سياسيا، وحاسبه على مراحل: حساب ميداني بالشام، وحساب بالمدينة 
  وحساب أخوي بمنزله.

 العبرة بالخواتيم 

الدرداء بخطئه فقال: " قد  ندم خالد على فراش الموت على مخالفته لمنهج عمر واعترف أمام أبي
وجدت في نفسي في أمور لما تدبرتها في مرضي هذا وحضرني من اهللا حاضر عرفت أن عمر كان 

  يريد اهللا بكل ما فعل..."

عرف قدر الرجل وقال فيه: "لئن مات ! وبل وجعل وصيته وتركته وإنفاذ عهده إلى عمر بن الخطاب
  عمر لترين أمورا تنكرها" وكذلك كان. 

على مثل أبي حزنه على خالد وقال فيه الكثير:  ا رئي عمر حزينا على ميت بعد رسول اهللا وم
سليمان فلتبكي البواكي... قد ثلم في اإلسالم ثلمه ال ترتق، وليته بقي ما بقي في الحمى حجر، كان 

ا كان فيه. ولقد مات واهللا سداد لنحور العدو ميمون نقيبة... رحم اهللا أبا سليمان، ما عند اهللا خيرا له مم
ذا لم يبقى مجاال للشك والشبهة. وإن كان أحدهما مخطئ فخالد ولو فقيدا وعاش حميدا...، بعد كل ه

رضي بمنهج عمر لكان خيرا كثيرا له ولألمة. لكن الحق ال يعرف بالرجال. وفي رصيد عمر رجال 
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ير الزمان والرجال غير الرجال في مستوى خالد، وقد عاملهم جميعا بنفس المنهج. ولو كان الزمان غ
لوقعت أزمة عسكرية وسياسية حادة وال انتهت بتمرد وانقالب عسكري وربما حرب أهلية وانقسام 

لكن بن الخطاب حي، ورجاله ال يجاهدون من أجل عمر بل  طائفي وهذا ما تمناه المعرضون واألعداء
  من أجل رب عمر!

 تنظيم الجيش في عهد الفاروق  -2

  نهض الجيش في عهد الفاروق بدور عظيم في حفظ هيبة الدين والدفاع عنه وتبليغ الدعوة إلى الناس.. 

وكان العنصر العربي هو الغالب على تكوينات الجيش حينئذ، وشارك من أسلم من الفرس والروم في 
   بعض الحروب، كما حدث في فتح السويس وفتح تستر.

عا كامال، فيه العالم والعامل، وسيد قومه وعبيدهم، ولذلك كانت هذه لقد كان الجيش في ذلك العهد مجتم
  مثل الكوفة وبصرة والفسطاط.الجيوش نواة لسكان المدن والمعسكرات التي أمر الفاروق بتشييدها، 

وتولى الخليفة بنفسه تسيير الجيوش وتوجيهها إلى الجهات، واستعان في حشد قواته بعماله ووالته على 
زيرة العربية خاصة، كما فعل عمر عند اإلعداد للقادسية. وتولى الخليفة أيضا اختيار قادة أقاليم الج

الجيوش، وإن خاض ذلك الستشارة أولي الرأي والفقه، وفي بعض األحيان كان القائد العام يجرد من 
ليفة. جيشه الكبير جيشا صغيرا يؤدي مهمة من مهمات الفتح، ويختار له قائدا دون الرجوع إلى الخ

من أشهر قادة الحرب في التاريخ، أمثال خالد والمثنى وسعد وأبي وقد اشتهر في عهد عمر عدد كبير 
  عبيدة وأبي عبيد...

وكان للجيش في ذلك العهد المبارك تكويناته وأسلحته وخططه المحكمة التي شاء اهللا أن تفتح بها على 
ذه الفترة، فكان إنشاء ديوان الجند في عهد عمر  المسلمين الدنيا، مما ضخم من حجم الجيش وقدراته له

 .  

 قادة الجيش 

لقد كان القائد هو المسئول األول عن الجيش أمام الخليفة، لذا حرص عمر على اختيار الرجل 
مع قاعدة من المناسب، الذي يملك إمكانات كبيرة وقدرات عالية في الفروسية، وعنده سعة في الحيلة، 

  اإليمان والديانة.
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واختلف عمر عن أبى بكر في أن الصديق كان يرى تفويت الهفوات واألخطاء غير المقصودة للقادة، 
أما عمر فلم يكن يرى ذلك. وكان عمر ال يميل إلى اختيار القائد صاحب الجراءة الكبيرة للقيادة العامة 

  لقعقاع بن عمرو.إال في نطاق ضيق، بل ينتفع به في قيادة داخلية في الجيش، كما كان الحال مع ا

وقد هم عمر بن الخطاب أن يقود الجيش بنفسه أكثر من مرة، إال أن كبار الصحابة رأوا أن المصلحة 
في غير ذلك. ومن التقاليد الراسخة في عهد الراشدين توديع أمير المؤمنين لجيشه، وإمداد القائد 

  م في ميادين القتال.والجنود والوصايا والعهود، وتذكيرهم باآلداب التي يلزمها المسل

  تكوينات الجيش 

لم تكن الحرب في جيوش الفاروق ارتجاال، وال كانت الجيوش جموعا محتشدة ال يجمع خرزاتها عقد، 
بل كان للجيش نظامه المعتاد في هذا الزمن، والمعروف لدى العديد من األمم، فتكون من المقدمة 

والمقدمة هي أهم أجزاء هذا الجيش وأقواها، وكان  –أو المؤخرة  -والقلب والميمنة والمسيرة والساقة
يختار لها أحد القادة الموهوبين، ويعد هو القائد الثاني للجيش، ومن أشهرهم القعقاع بن عمرو، والمثنى 

  بن حارثة في حروب العراق. 

ن يختار وكاوجاءت الميمنة والميسرة أو المجنبتان في الدرجة التالية من األهمية في جيش الراشدين، 
لكل واحدة منهما قائد مميز، وتواجه ميمنة المسلمين ميسرة العدو، بينما تالقي ميسرتهم ميمنة العدو 

  أثناء القتال. 

والمهمة التي توكل إلى قلب الجيش هي توجيه القوات؛ إذ كانت تضم القائد الذي بدا في كثير من 
القلب. كما كان دعم المجنبتين وحماية األحيان حر الحركة. ودعم المقدمة مهمة أخرى من مهمات 

  .بالساق المنوطظهر الجيش هي المهمة 

ليهم وقد يقسم الجيش داخليا إلى كراديس أو كتائب، ويضم الكردوس الواحد بضع مئات من الجنود ع 
للجيش مكونات فرعية أخرى مثل: طليعة الجند التي تضم عددا صغيرا من الجنود  قائد خاص. وكانت

يتقدمون الجيش لمعرفة أخبار العدو، وجريدة الخيل التي هي مجموعة مختارة من الفرسان يجردها 
  القائد من جيشه للقيام بمهمة صعبة. 
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الحرب في بعض  وقد ضمت جيوش الراشدين عنصري الفرسان والمشاة، واستخدمت اإلبل في
المواقف. ومع أن الفرسان مثلوا القوة الضاربة في هذه الجيوش إال أن المشاة قاموا في المعارك التي 

  بما عجز عنه الفرسان. - مثل القادسية والجسر -شاركت فيها الفيلة

ليفة في ة رئيسية لتدعيم الجيوش وتقويتها، إذ تجتمع القوات في أغلب األحيان لدى الخوكان المدد وسيل
المدينة، ثم يوجهها إلى جبهة القتال. وقد يتحرك المدد منت جبهة إلى أخرى تبعا للتوازنات القائمة، 

  كما جرى عندما حاول الروم استرداد حمص سنة سبع عشرة من الهجرة. 

ولم تكن قوات الجيوش في عهد الراشدين قاصرة على القوات البرية، بل كانت هناك قوات بحرية، 
  ء بن الحضرمي حينما غزا فارس من البحر، كان أول مستعمل لقوات بحرية إسالمية.فالعال

 الخطط الحربية 

كانت الخطة المبدئية من اختصاصات الخليفة، أما الخطة العملية التي يفرضها واقع الجبهة، فكانت 
تختلف من قائد لقائد، فخالد بن الوليد والمثنى بن حارثة وعمرو بن العاص وأمثالهم حددوا هذه الخطة 

رأي الخليفة بعد تقديم بأنفسهم، وسعد بن أبى وقاص، وأبو عبيدة وأمثالهما، اعتمدوا على الرجوع إلى 
وصف تفصيلي لبيئة المواجهة وقوات العدو. ولم تقم أي خطة للحرب في عهد عمر على التضحية 
بالجنود في مقابل تحديد هدف معين، بل كانت المحافظة على الجندي لدى الخلفاء والقادة أهم من الفتح 

  والغنائم. 

  ة في معاركها:التي طبقتها الجيوش اإلسالميأهم القواعد العامة 

 ضمان سهولة االتصال بعاصمة الدولة، ليسهل تقديم المدد عند الحاجة إليه.  -
عدم إعطاء العدو الفرصة ليحدد هو موقع المعركة، ليضمن المسلمون ورائهم مساحة لتراجع  -

 عند الحاجة.
 االستفادة من العامل القبلي في خدمة الدين بتحميل كل قبيلة المسئولية عن شيء. -
االعتماد على الصفوة المقاتلة من الجنود كالمهاجرين واألنصار والكتيبة الخرساء بقيادة  -

 القعقاع بن عمرو وكتيبة األهوال بقيادة عاصم بن عمرو التميمي. 
 العدو للقضاء عليها.والتركيز على مراكز القوة في جيش  -
 اعتماد عنصر المفاجأة الذي ال يعطي العدو فرصة لتفكير. -
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ه المسلمون تكتيكات مختلفة للحرب لدى أعدائهم، فاستخدموا بعضها، كحفر الخنادق، وقد واج
والمتحصن في داخل المدن عند الحصار، ولم يستخدموا البعض اآلخر، كحرب الفيلة وربط الجنود 

  بالسالسل.

و وأما المبارزة فقد استخدمت بصورة واسعة في الحروب، وكانت عنصرا مهما: إما ابدء القتال، أ
  لحسمه حين تكون المبارزة بين القادة.

  أسلحة الجيش وطعامه 
ورأوا ضعفا رأى الفرس والروم وغيرهم جنود المسلمين، فرأوا تواضعا في الثياب وعزة في القلوب، 

في السالح والعتاد وقوة في العزيمة والهمة، ورأوا خشونة في الطعام والشراب ورقة وسماحة في 
  الخلق والعمل.

ف والرمح والقوس هي األسلحة األساسية التي قاتلت بها الجيوش اإلسالمية أيام الراشدين، كان السي
وزادت عليها عند حاجة المجانيق والعرادات التي تقذف بالحجارة والدبابات التي تستعمل في نقب 
الحصون، وفي غالب أحوالها كانت هذه األسلحة ممتلكات للجنود اشتروها أو غنموها، وإن كانت 

  الذين ال يملكون أدوات القتال. الخالفة تشارك أحيانا في تجهيز المقاتلين

وأما مالبس الجيش اإلسالمي في عهد الراشدين، فهي مالبس العربي المعتادة، توضع عليها بعض 
  أدوات الحماية من الدروع  والالمات، وكان المقاتلون الفرص المسلمون يحاربون بمالبسهم القومية.

الطعام، فقد كان اعتماد الجيش األساسي على التموين الخاص به، واهتم القواد باختيار المكان  وأما
يتوافر له التموين بالطعام والشراب، وربما اعتمدوا على اإليغار على المواضيع المناسب للجيش حيث 

الغنائم التي  الخصيبة والغنية بالثروات لتوفير طعامهم. وفي أحيان عديدة كان الطعام أحد ألوان
  يحرزها المقاتلون المسلمون بعد المعركة، أو في أثنائها. 

 معاملة األسرى 
إن مما ضمن لإلسالم الخلود ودوام الصالح في كل زمان، أنه ترك بعض األمور بال حل قاطع، 

ن وجعل اختيار األنفع فيها تبعا للمصلحة، ومن هذه األمور معاملة أسرى الحرب من غير المسلمين، فإ
فداهم بالمال، وإن شاء قتل رجالهم شاء إمام المسلمين من على هم بالحرية بغير مقابل، وإن شاء 

وسبى النساء واألطفال، وإن شاء اتخذ الجميع رقيقا، وقد عمل الفاروق بهذه القاعدة فنظر إلى 
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ادا هائلة أي المصلحة فيما يعملون، وراعاها وحفظها، حتى ال يكون لموضوع األسرى الذين بلغوا أعد
  آثار جانبية تضر بالمجتمع المسلم.

وكان عمر بن الخطاب يفرق بين أسرى العرب وأسرى غيرهم، فكان ال يفرض على العرب رقا، 
، لذلك وإنما يفيدهم أو يقتلهم أو يعفو عنهم بغير فداء، في حين كان أسرى العجم يتعرضون للرق

ح هذا بابا للخير وبابا للشر، فأما باب الخير فقد خالطوا امتألت بالد المسلمين بالرقيق من العجم، وفت
علماء وزهاد كثيرون، كالحسن  ذريتهمالمسلمين ورأوا عاداتهم وأخالقهم فأسلم كثير منهم، ونشأ من 

الكثير من الرقيق إلى مجتمع المسلم بعادتهم وتقليدهم  انطلقوابن سيرين، وأم باب الشر، فقد  ألصري
  عوامل سلبية فيه.وعقائدهم، فكانوا 

    حركة الفتح في عهد الفاروق: -ب

الجزيرة)، وأرمينية وأذربيجان، وبالد  شملت الفتوح أيام عمر فتح العراق، ومصر، وشام، وديار بكر(
الجبال( آسيا الوسطى اآلن). وشملت أيضا أجزاء من بالد فارس وخوزستان وغيرها، وكان عمر 
حريصا على شغل الناس بالعمل والجهاد، وكان يشجعهم على العمل، ويخشى البطالة، فإنها من أهم 

  أسباب الفتن والبالء.

 فتح العراق وفارس   -1

وتبشيره بفتح بالدهم. سوى دعوته الفرس إلى اإلسالم، مسلمين صلة بالعراق أيام النبيلم يكن لل
ومع أبى بكر تأتى فتوح العراق األولى سيال االنتصارات، حيث لم يكسر للمسلمين سيف، ولم تنكس 
لهم رواية، إال أن من هذه الفتوح لم يكن بالحجم الذي يكسر شوكة الفرس تماما. وفي صدر إمارة 
عمر بن الخطاب يصاب منحنى االنتصارات بانتكاسة خطيرة يوم الجسر، إال أنه سرعان ما يتصاعد 

  حتى يصل قمته بدخول المسلمين المدائن عاصمة الساسانيين.

هكذا تبدأ فتوح العراق على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بانتصارات محدودة، تليها هزيمة 
ت المسلمين دروسا كثيرة للمعارك واللقاءات التالية مع العدو، فعادت مدونة ومفاجئة يوم الجسر، علم

والفتح في القادسية، وجللت الهزيمة الفرس اإلسالمية الرائعة، وكان النصر في البويب،  االنتصارات
في جلوالء، وانتصر الشهداء في نهاوند.... لتبدأ بعدها مرحلة فتوح المدن واألمصار المتناثرة في 

مبراطورية الساسانية، تلك المدن واألمصار التي كانت عامر بالناس، خاوية من المدن، أنحاء اإل
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وخرجت منها بعد ذلك جيوش من العلماء والزهاد والعباد والقادة، كمدن خرسان القوية، وأذربيجان، 
  وأرمينية، وجرجان، وسجستان، والري، وغيرها كثير.

، ومات أمير المؤمنين يزد جردوهناك يطاردون كسرى  وكان المسلمون حينئذ في زحفهم وفتحهم هنا
  عمر بخنجر فارسي وحال المطاردة مستمر.

 جهود المثنى في جبهة فارس 
المثنى ليس فقد هو أول من شجع المسلمين على غزوة فارس، وهون من شأن الفرس على المسلمين 
بل هو أيضا صاحب جهود في قيادة الفتوح والترتيب لها، فقد قام المسلمين بعد مسير خالد إلى الشام 

د القاءد أبي إلى النصر فوق أطالل بابل التاريخية، كما تولى قيادة المسلمين يوم الجسر بعد استشها
عبيدة الثقفي، ويوم البويب الذي ذاق الفرس فيه هزيمة مريرة. وكان المثنى يتابع حركة الفتح في 
فارس، ويطلب المدد من الخالفة حين يجد ميزان القوى مختال اختالال كبيرا ضد المسلمين، فقد استمد 

يد الثقفي، وفي الثالثة أمدته بجند كثيف ، وفي الثانية أمدته بأبي عبالخالفة مرة فأمدته بخالد بن الوليد
  قاتل بهم يوم الويب، ثم أمدته بسعد بن أبي وقاص، وعلى يد هؤالء سقطت دولة الفرس.

 وقعة بابل 
في أثناء رحيل خالد بن الوليد إلى الشام، كان القصر الفارسي الحاكم يمر باضطرابات خطيرة، حيث 

  ل من خارج األسرة المالكة، وهو كسرى شهربراز..ردشير، وقفز على كرسي الملك رجقتل كسرى أ
وحتشد من الفرس عشرة آالف مقاتل يقودهم هرمز جاذويه لقتال المسلمين، فسار إليهم المثنى بن 

بكل الوسائل وها هم حارثة في كتائبه حتى نزل بابل. كان الفرس دائما يحاولون تسكين خوف قلوبهم 
ل فيال ضخما. ويتصادمان الجيشان فوق أطالل بابل ومرتفعاته، اليوم يسوقون لقتال المسلمين في باب

فيشق الفيل الصفوف، وينفر الخيول، ويوقع االضطراب وسط تشكيالت المسلمين.. ويتكفل القائد 
المثني بنفسه ومعه نفر من أصحابه بالمهمة الصعبة، وهي قتل الفيل، فظلوا يتقدمون منه، حتى أصابوا 

صريعا، وعادت الحرب معركة طبيعية بين بشر وبشر، جرى فيها القتال شديدا، منه مقتال، فخر الفيل 
  حتى هزم الفرس، وطاردهم المثنى حتى أبواب المدائن.

 ندب الناس مع المثنى 
وحشد الجند معه هي الهم الشاغل للخليفة الجديد، ظلت وصية أبي بكر لعمر بالمثنى  بن حارثة 

وج لقتال الفرس في الليلة التي مات فيها أبو بكر، ثم جاء الصبح فاستنفر المسلمين وشجعهم على الخر
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وحسن اليسر في رعيته، ثم عاد  فبايع الناس  عمر على الخالفة وعاهدهم على الحفظ والصيانة
يدعوهم لجهاد الفرس وقتالهم ويمر يوم ويوم ويوم، وال أحد يجيب، فقد كانت سيرة الفرس تثير 

خالدا والمثنى والقعقاع لم يلعبوا بالفرس كما يلعب األطفال بالكرة! فقام  الرعب في نفوس الناس، وكأن
المثنى ليخترق الصمت الذي خيم على الناس، وحتى ال يكون صدى صوت عمر هو الذي يرد عليه 

يعرفهم حقيقة الفرس، وأنهم حين يدعوا الناس إلى الجهاد في سبيل اهللا... قام المثنى وخطب في الناس 
أسنان، وتاله أمير المؤمنين يتساءل: أين عباد اهللا الصالحون؟! يتساءل عن الذين باعوا  وحوش بغير

  هللا ما أعطاهم من المال والنفس، واشتروا رضاه وجنته...
وراحت الكلمات تكسر حاجز الخوف، وتتحول إلى مصباح أمام من ظن أن الفرس ليل بهيم، إلى شبكة 

وحش كاسر، وإلى جنود يملئون أدوية الدنيا أمام من رأى محكمة في عيني من حسب أن أهل فارس 
نسمات نزلت على النفوس بردا وسالما، الفرس جيوشا جرارة ال نهاية لها. وارتفعت في سماء المدينة 

فتقاطر الناس كما يتقاطر المطر، بعد أن بدأ باإلجابة أبو عبيد بن مسعود الثقفي فواله عمر بن الخطاب 
  ن المتوجه إلى العراق.قيادة جيش المسلمي

  جهود أبي عبيد بن مسعود الثقفي 
قبل أن يتم حشد الجنود لواء أبي عبيد الثقفي، ركب المثنى بن حارثة فرسه وأسرع نحو العراق مجدا 

كان القصر الحاكم في في سيره ليرقب أحوال الحرب وتحركات الفرس من قريب، فلما نزل الحيرة 
المدائن قد مر باضطرابات كبيرة حتى قتل كسرى شهر بزار، وتولت مكانه بوران بنت كسرى 

  أبرويز، وولت أمر الحرب لقائدها الكبير رستم... 
ضدهم.. حتى انسحب المثنى  - وهو ريف العراق -واستفتح رستم أيامه مع المسلمين أثار أهل السواد

 يؤتى من خلفه، ونزل خفان منتظرا مقدم أبى عبيد... ويخرج أبو عبيد من بجنوده من الحيرة كي ال
 بعد أن أوصاه أمير المؤمنين بأن يسمع من أصحاب النبي المدينة في ألف من أهلها وحدهم، 

ويستشيرهم ويشركهم في أمره، كما أمره بأن يصحب معه إلى الجهاد من حسن إسالمه من أهل 
في كتائبه مودعا المدينة ومن بقي فيها من المسلمين وهو ال يدرى أيرجع  الردة... ويسير أبو عبيد

إليها أم ال؟ ويصل إلى العراق بعد شهر من وصول المثنى إليها، وبعد استراحة أبي عبيد وجنده بدأت 
قائدا عاما للمسلمين في العراق فقاتل أهل فارس، وخاض ضدهم معركة  جهة الفرسامالحمه في مو

  ووقعة السقاطية، والجالينوس، وختمها بالجسر حيث مات شهيدا. في النمارق،
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 يوم الجسر ه 13شعبان  
ها هي فارس ترمي المسلمين من جديد بفلذات أكبادها، فيختار رستم من قادته أشدهم على العرب، 

في جيش جرار تتقدمه الفيلة،  وأعرفهم بقدراتهم العسكرية وطرقهم القتالية، فيسير إليهم بهمين جاذويه
وينضم إليه الجالينوس... وتضع اإلمبراطورية في عنق هذا الجيش أمانة، هي إعادة هيبة فارس 

  الضائعة، فتزوده في راية كسرى نفسها وق صنعوها من جلد النمر... 
الفرات  أقبل بهمن جاذويه يرفع حاجبيه كبرا حتى نزل قس الناطق، فعسكر أبو عبيد أمامه على ضفة

إلى أن يعبر إليهم أو يعبروا هم إليه، فيعاملهم بشوق الشهيد األخرى بالمروحة، ويدعو الفرس أبا عبيد 
إلى الشهادة، ال لترتيب القائد لساحة المعركة، فاختار أن يعبر إليهم مخالفا الرأي ذوي الخبرة 

  والعارفين بقتال الفرس... 
امتألت األرض بالناس، ونظر أبو عبيد إلى عدوه فاستهان وعلى الضفة األخرى كان المكان ضيقا، ف

  به وبالموت، ورتب من يخلفه إذا مات؛ لرؤيا رأتها زوجته. 
ويلتحم الجيشان وسيوف المسلمين مشتاقة إلى هذه الرقاب المتكبرة، ولكن الفيلة وقفت مانعا دون تقدم 

أعطت األفيال للعدو فرصة أن يطعنوا فالفرس ال يرى فيال إال نفر وتراجع.. كما خيل المسلمين، 
المسلمين بالنشاشيب، فأصابوا فيهم جراحات كثيرة... فينزل القائد أبو عبيد والمسلمون معه عن ظهور 
الخيل ليصلوا إلى مقاتل العدو على أقدامهم فقتلوا في العدو قتال ذريعا، لكن تظل الفيلة عقبة هائلة أمام 

، حيث ، لتقع مواجهة شرسة مع الفيلة غيرت مسار المعركة لصالح الفرسالمسلمين، فيأمر القائد بقتلها
استشهد القائد البطل أبو عبيد، وسبعة من قومه استلموا اللواء بعده، فأحبط المسلمون، وتمكن منهم 
الفرس، ففر المسلمون نحوى الجسر، ليعبروه فوجدوه قد قطع والفرس تتبعهم وغرق في الفرات كثير 

حتى استلم اللواء المثنى بن حارثة، فأنقذ اهللا به من بقى من المسلمين يوم الجسر، حتى  من المسلمين،
  انسحب بمن بقي معه إلى الحيرة، ثم إلى أليس جنوبا ليفلت من مطاردة الفرس. 

  المثنى يستلم القيادة 
، فالمسلمون لما قتل القادة السبعة يوم الجسر تسلم المثنى بن حارثة اللواء في وضع شديد الصعوبة

يفرون أمام الفرس، والفرس يتبعونهم، والجسر الذي يمكن أن يعبر عليه هو وجنوده مقطوع، وكثير 
  ممن معه يرمون أنفسهم في النهر وال علم لهم بالسباحة فيغرقون.. فماذا يصنع؟ 

ن لقد أمر المثنى بن حارثة بعض رجاله بوصل السفينة التي قطعت من الجسر، وراح في كتيبة م
يوقف زحف الفرس، ومطاردتهم للفارين من المسلمين، في بطولة ناذرة، وقدرة هائلة على أبطاله 



   

94 
 

الضرب والطعن في كل اتجاه، وصد الضربات التي تأتي من هنا وهناك.. ونادي القائد في جنده أال 
فرس من تتبع يتسرعوا في العبور حتى ال يغرقوا أنفسهم، وظل هو وكتيبة األبطال التي معه يمنعون ال

المسلمين الذين يعبرون الجسر، حتى عبروا جميعا، وكان رجل ممن شهدوا غزوة بدر هو سليط بن 
قيس آخر من مات عند الجسر وهو يوسع طريق العبور أمام المسلمين ويرد عنهم الفرس.. وبعد أن 

وم أربعة أالف ، وبلغت إصابات المسلمين في هذا اليعبر المثنى قطع الجسر حتى ال يتبعه الفرس
  شهيد، مات كثير منهم غرقا، وفر ألفان، وأصيب المثنى نفسه إصابة كان لها ما بعدها.

  جهود سعد بن أبي وقاص 
ها هو الفاتح الجديد سعد بن أبي وقاص يسير من المدينة في أربعة آالف جندي قاصدا العراق، والمدد 

   .ليقوي ظهره، ويدعم صفه خلفه من أمير المؤمنين تتابع
وينتظر سعد أن ينضم إليه المثنى بالقوة الضاربة التي معه، وبما يمثله المثنى نفسه من خبرة عسكرية 
مخلصة هللا ورسوله والمؤمنين... ولكن منع المثنى من االنضمام إلى قوات سعد مانع قهري... ويحمل 

المدائن، وقضوا على العديد من سعد األمانة الثقيلة، فإن كان أسالفه من القادة قد فتحوا له الطريق إلى 
في معركة عتاة القادة الفرس، فإنهم حفزوا عدوهم ليضرب بكل قوة، فقاد سعد المواجهات بنفسه 

القادسية، وفي فتح المدائن ووجه قادته للغزو بعد أن اتسعت مساحات المواجهة مع العدو، وعلى 
، وانتصر المسلمون في جلوالء، وفتحوا بن مقرن نعمانوالرأسهم هاشم بن عتبة، والقعقاع بن عمرو، 

برس وبابل وكوثى وحلوان وخانقين وقصر شيرين وتكريت ماسبذان وقرقسياء والجزيرة واألهواز 
ورامهرمز وتستر والسوس وجنديسابور ونهاوند. وفتحت األبلة بأمر مباشر من أمير المؤمنين عمر 

  لعتبة بن غزوان.
 :معركة القادسية  ه 14محرم  

رستم الرجل الثاني في مملكة فارس بنفسه في مائة وعشرين ألفا تساندهم الفيلة كعادتهم ... أما خرج 
سعد بن أبي وقاص فقد نزل بجيشه زرود في صدر الشتاء. وقد وصل تعداد جيشه ثالثين ألف  مجاهد 

ثمائة ممن ، وثالفيهم بضعة وسبعون رجال من أهل بدر، وأكثر من ثالثمائة آمنوا قبل بيعة الرضوان
  شهدوا فتح مكة...

تلتحق به لتزيد قوة جيشه، فأرسل المغيرة بن شعبة في خمسمائة جندي لحماية  واإلمدادوظلت القوات 
، ثم أخذ سعد بن أبي وقاص في تنظيم جيشه، وتوزيع األبلهالمسلمين من أي زحف من الجنوب جهة 

ونشر الغازات فيما حوله، ب الهجانات، األدوار على رجاله، وسار نحو القادسية مارا بشراف فعذي
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وبعث الطالئع، ليعرف أخبار العدو، ويقضي على الجيوب المعادية ليمنع شرها ويكفي نفسه 
خطرها... وأما رستم فقد توجه إلى القادسية: ساحة المواجهة مارا بساباط والنجف ومخترقا الحيرة، 

سالم أو الجزية أو الحرب.. ويستكمل المسلمون فجاءته وفود المسلمين تدعوه إلى واحدة من ثالث اإل
استعدادهم للحرب التي اختارها الفرس، فينشر سعد وسط جنوده قراء القرآن والشعراء والخطباء 

ويقوي العزائم، ليبدأ القتال بعدها ويستمر ثالثة أيام وليلة: يوم ليقوموا بدور إعالمي رائع يرفع الهمم، 
س، وليلة الهليل التي قطع فيها دابر الفرس، وشتت شملهم، حتى لقي أرماف، ويوم أغواث، ويوم عما

  قائدهم الكبير رستم مصرعه، وكتب سعد إلى أمير المؤمنين عمر بالفتح العظيم.
وغنم المسلمون ما ال يحصى كثرتا، بعد أن استشهد منهم ثمانية آالف وخمسمائة، وقتل من العدو 

  بأيامها جميعا في شهر المحرم من سنة أربع عشرة من الهجرة.حوالي ثمانين آلفا.. وكانت القادسية 
 :سير الفتوح في العراق 

  من أهم المعارك والفتوح في العراق بعد القادسية:

  وقعة جالوالء  ه.16هاشم بن عتبة في اثني عشر آلفا سنة 
  فتح حلوا وخانقين وقصر شيرين .القعقاع بن عمرو ورجاله في الكتيبة الخرساء 
  فتح تكريت  ه. 16عبد اهللا بن المعتم صيف سنة 
  فتح ما سبذان .ضرار بن الخطاب 
  فتح قرقيسيان وهيت .عمر بن مالك 
  فتح الجزيرة ]هل].17عياض بن غنم 
  فتح الرقة .سهل بن عدي 
  فتح نصيبين .عبد اهللا بن عتبان 
  فتح األهواز  .عتبة بن غزوة 
  فتح رمهرمز .النعمان بن مقرن 
 فتح تستر  .أبو سبرة بن أبي رهم 
  فتح الوس .أبو موسى األشعري 
  ] ه] 21معركة نهاوند: فتح الفتوح .النعمان بن مقرن 
  غزو فارس من البحرين .العالء بن الحضرمي 
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  فتح األبلة .عتبة بن غزوان المازني 
  فتح همذان .نعيم بن مقرن + القعقاع بن عمرو 
  فتوح الماهين .حذيفة بن اليمان 
  فتح أصبهان .عبد اهللا بن عبد اهللا عتبان 
  فتح كرمان ومكران .عبد اهللا بن عبد اهللا عتبان + سهل بن عدي 
  فتح الري ودنباوند .نعيم بن مقرن 
  فتح قومس وطبرستان وجرجان .سويد بن مقرن 
  فتح أذريبجان . بكير بن عبد اهللا وعتبة بن فرقد 
 ينية فتح الباب وأرم .سراقة بن عمرو 
  فتح توج .سارية بن زنيم 
  فتح اصطخر .عثمان بن أبي العاص 
  فتح فاسا وداراجرد .سارية بن زنيم 
  فتح سجستان .عاصم بن عمرو التميمي قائد كتيبة األهوال 
  فتح خراسان .األحنف بن قيس 
 فتوح الشام على عهد عمر: -2

في اليرموك، تاله تغيير قيادي هو عزل خالد و تعيين أبي بدأ عهد عمر والشام تعيش فتحا مبينا 
  عبيدة.

وفي زمن عمر سقطت درر الشام وآللتها في يد المسلمين، ففتح دمشق عاصمة المجد وما يتبعها من 
المدن والشواطىء ، كما وطئت خيولهم حمصة وقنسرين وما حولها، وأسلمت األردن إلى المسلمين 

  لسطين أمامهم أبوابها السماوية.. قالئدها الذهبية، وفتحت ف
المسلمين بالء عظيم بطاعون عمواس، الذي ماتت فيه كوكبة من الصحابة المجاهدين  وأصابة

وغيرهم، وبقى المسلمون بعدها في الشام يثبتون أقدامهم، ويكافحون االنتفاضات ومحاوالت االسترجاع 
 الرومانية حتى توفية أمير المؤمنين عمر بعد أن زار الشام ليمسح عن رعيته اآلالم النفسية التي

  أصابتهم مع الطاعون ونظم شؤون البالد.
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 :فتح األردن 
لم تكن اليرموك بموقعها وأثرها الخطير في فتوح الشام سوى واحدة من معارك فتح األردن، وجاءت 
بعدها عدة معارك خضعت األردن كلها على أثرها للمسلمين، وسلمت إليهم قيادها، وعلى رأس هذه 

ها المنهزمون من أهل اليرموك إلى قوات أخرى من الروم، وقادة المعارك موقعة فحل التي تجمع في
الحرب شورحبيل بن حسنة الموكل به وبجيشه فتح األردن، وبعد النصر استعانة شرحبيل بقوات 

يش عمرو بن العاص حتى فتح بيسان، وفتح أبو األعور السلمي طبرية صلحا، وتم خضوع األردن لج
ن وغلب على سواد األردن وجميع أرضها . وبهذا أصبح شرخبيل ففتح سوسية وجرش والجوال

ظيمة عقب االنتهاء من فتح حمص وما المسلمون على أبواب فلسطين لتبدأ مالحمها وفتوحاتها الع
  يلحقها .

  :فتح دمشق  ه 14رجب  
انطلق جيش اليرموك المنتصر يقوده أبو عبيدة بن الجراح، وهو يريد أمرين: إتباع المنهزمين من 

قد لملموا روم يوم اليرموك، وفتح دمشق، وبينما هو على هذا الحال يأتيه األنبياء بأن منهزم الرومان ال
أشتاتهم، وتجمعوا في عدد كبير بفحل من األردن، وأن أهل دمشق قد جاءهم مدد كبير من حمص 

المؤمنين استقر  فحار أبو عبيدة بأيهما يبدأ: أبقتال أهل فحل أم بحرب أهل دمشق؟ وبعد استشارة أمير
  الرأي على البدء بدمشق، وشغل أهل فحل عن القتال ببعض خيالة المسلمين.. 

ويؤمن القائد أبو عبيدة سير جنوده إلى دمشق، فيرسل فرقه العسكرية بين المدينة وما جاورها من 
  المدن واألنحاء المكدسة بقوات الروم أنصارهم، ثم يضرب حصاره حول دمشق من كل جهاتها..

ومرت أشهر: فال المسلمون رحلوا، وال أهل دمشق سلموا، وفي شهر رجب من سنة أربع عشرة من 
الهجرة اقتحم خالد بن الوليد المدينة من بابها الشرقي بالقوة، ودخلها المسلمون من بقية األبواب صلحا، 

دة وثقيلة وأقر المسلمون الصلح مع أهل دمشق، فكان الفتح نصرا عزيزا للمسلمين، وهزيمة جدي
للرومان في بالد الشام، وقد حاولوا فيما بعد استرداد دمشق ولكنهم فشلوا، لتبقى في أحضان المسلمين 
وحوزتهم، بل اتسع سلطان المسلمين هناك بما فتحه يزيد بن أبي سفيان من مدن الساحل المقابل 

  لدمشق: صيدا وصور وطرابلس وبيروت وعرفة التي فتحها معاوية.
  الفتوح بعد دمشق:سير 
  فتح بعلبك .أبو عبيدة بن الجراح 
  فتح حمص .أبو عبيدة بن الجراح 
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  فتح قنسرين .خالد بن الوليد 
  فتح الالذقية .خالد بن الوليد 
  فتح حماة .أبو عبيدة بن الجراح 
  فتح شيزر .أبو عبيدة بن الجراح 
  فتح الزراعة والقسطل والمعرة وفامية .أبو عبيدة بن الجراح 
  معركة مرج الروم .أبو عبيدة بن الجراح 
  فتح الالذقية .عبادة بن الصامت 
  فتوح الساحل: مدينة بيلدة، وحصن أنطرطوس، وسليمة .عبادة بن الصامت 
  فتح قنسرين .خالد بن الوليد 
  فتح حلب .أبو عبيدة الجراح 
  فتح معرة المصرين .أبو عبيدة بن الجراح 
 الجومة، وسرمين، وبيرين فتح بوقا، وفتح قرى : .أبو عبيدة الجراح 
  فتح قورس وتل عزاز .عياض بن غنم 
  فتح منبح ودلوك ورعبان .عياض بن غنم 
 فتح الشام من البحر: بالس وقاصرين  .أبو عبيدة بن الجراح 
  فتح أنطاكية .عياض بن غنم + حبيب بن مسلمة الفهرى 
  فتح الجرجومة .حبيب بن مسلمة الفهرى 
 :رحيل هرقل عن الشام نهائيا 

كان هرقل ينظر إلى الشام مفتخر بأنها جزء من مملكته، بما فيها من المدن العامرة كبيت المقدس 
ودمشق وحمص وأنطاكية وغيرها، وقد ذاب هذا الفخر مع فتح المسلمين لذالك الجزء من العالم، 

رأس هرقل متتابعة، ويا لها من حسرات ال ترد ضائعا، وال  وتحول إلى حسرة بل حسرات نزلت على
  تعيد مفقود! 

وكانت األرض تضيق بهرقل كلما فتح المسلمون من الشام شبرا، فيتراجع إلى الشمال، فلما بلغه ما 
صنع خالد بقنسرين خرج إلى الرها، واتجه منها إلى شمشاط فنزلها، ثم تحول عنها بسرعة إلى 

ة، وودع سوريا والشام كله ودعا أبديا كله حسرة حزن على ما ضاع منه من عاصمة القسطنطيني
  الملك.
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  ودع هرقل بالد الشام وهو يقول: الوداع يا سوريا.. وداعا ال لقاء بعده..
 ] ه]:15فتح فلسطين 

وإشراق شمس ، أذنت بغروب شمس الروم عن البالد الشام التي لمعاركي" أجندين" األم الثانية 
وق رباها وفي مدنها وعلى شواطئها وبواديها، وهيا من معارك الفتح في فلسطين، التي المسلمين ف

  كانت مهمة فتحها موكلة إلى عمرو بن العاص وجيشه.
وقد كانت معارك الفتح في فلسطين صراعا بين رأسين كبيرين في عالم الدهاء، وهما عمر بن العاصي 

  تصار عمرو بن العاص وجنوده.واألمير الرماني األرطبون، وانتهت واقعه بان
، وزاحم هواءها عبير النبوة التي عاشت هنا بالقدسكما كانت هذه المعارك صراعا على بالد امتألت 

  من قبل..
" لفتح بيت المقدس، ففتح أوال ما حولها من المدن ليمنع عنها المدد أجندييناتجه عمرو بن العاص بعد" 

وطلبوا الصلح على أن يأتي أمير المؤمنين بنفسه والمساعدة، وبعد حصار طويل، سلم أهل المدينة، 
ليستلم مفاتيحها، وفي الجابية التقى عمر بن الخطاب مع قادته في الشام، وتلقوه باالحترام واإلجالل، ثم 

وعسقالن،  فيساريةبيت المقدس من األساقفة وكلف عمر بن الخطاب معاوية بن أبي سفيان بفتح تسلم 
  ليكتمل فتح فلسطين حتى الشواطئ الغريبة المالحة.

 ه]:19الفتوح في مصر وإفريقية[ - 3

كانت مصر على موعد مع اإلسالم، فكتب الرسول الكريم إلى أميرها المقوقس فيمن كتب إليه داعيا 
  الم، وأوصى المسلمين بأهلها خيرا إذا فتحها اهللا عليهم...إلى اإلس

وبعد إذن طال انتظاره من وكانت هذه الوصية بشارة بالفتح راح عمرو بن العاص يعمل لتحقيقها، 
أمير المؤمنين عمر تحرك عمرو في المهمة الصعبة: فتح مصر،فسار بقواته على ساحل بحر الروم، 

زم الشاطئ حتى اصطدم بعدوه في الفرما وانتصر عليهم، وفي ودخل مصر من العريش، وظل يلت
بلبيس هزم أرطبون والرومان وفتح حصن أم دنين بعد معركة حامية، ثم عبر النيل وسلك في 

  الصحراء إلى الفيوم فالتقطه بعض قوات الروم هناك فجللهم بالهزيمة أيضا...

المنورة عدته أربع آالف جندي، تحرك بهم في وفي مرحلة جديدة من الفتح إلى عمرو مدد إلى المدينة 
أرجاء مصر حتى دوخ عدوه، وخاض ضده حروبا كبيرة في عين شمس وعند فتح حصن بابليون 

األمور للمسلمين، وانتشرت قواتهم في شمال مصر وجنوبها وفتح اإلسكندرية ومدن الساحل، فدانت 



   

100 
 

بعد أن كان أهلها يعيشون أحواال غاية في حتى صفت لهم البالد.. وصارت تحت جناح اإلسالم العادل 
  السوء والذل...

  وامتد الفتح بعمرو بن العاص غربا حتى فتح برقة وطرابلس في سنة اثنتين وعشرين من الهجرة.

 :محاولة فتح إفريقية 
حاول عمرو بن العاص أن يحصل من عمر بن الخطاب على إذن تاريخي آخر يغزو بمقتضاه 

ا غزا مصر وفتحها، وإال أن الخليفة كان شديد الخوف على المسلمين ويخشى إفريقية، كما فعل حينم
 -تعالى - ي إذنا بالغزو في ميادين واسعة تشتت جنوده، وتعرضهم للخطر والموت فإذا لقي اهللاأن يعط

غزو حاسبه على هذا اإلذن؛ لذلك رفض أمير المؤمنين عمر أن يمنح عمر أن يمنح عمرا إذنا ب
  إفريقية.
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  . . . وختاما
  عدلت فأمنت فنمت يا عمر...

  شهادة تاريخية استحقها الفاروق عمر بن الخطاب. 
  استحقها عمر بعد أن أثبت في الميدان أنه رجل الدولة اإلسالمية بعد صاحبيه.

رغم تجسيد طوال عشر سنوات،  لقد جسد الفاروق في عقد االستقرار السياسي واالجتماعي أفضل 
  المصاعب والمتاعب.

وقد تجلي ذلك في انتشار األمن في دولته. واألمن بدر ما يعبر عن تحكم الدولة في الرعية فهو يعبر 
أيضا عن ثقة الرعية في السلطة الحاكمة وتعاونهما معا لتجسيد مشاريع الدولة وآفاقها. لذا جاءت 

  ؤسس.عمر على شكل أوليات في معظمها. واستحق لقب المإنجازات 
  واستتباب األمن ثمرة العدل في الحكم والقضاء.

وحرص عمر على العدل أحد أسرار تشدده وصرامته مع والته وعماله. بل ومع نفسه وأهله قبل 
  ذلك!

  هذه الصرامة آتت أكلها، فقد استقام الوالة واستقامت معهم الرعية بين راغب ومرغم.
هر أساسية في طريق التحضر الذي شقته الدولة ولعل رعية عمر قد تعلمت النظام والعدالة مظا

  اإلسالمية مبكرا.
التي نتعلم إن سيرة ومسيرة الفاروق كانت وتظل نبراسا لكل مؤمن، ومحط الكثير من العبر والعظات 

  منها الكثير؛
  الحق عن قناعة وبعزة..نتعلم من سيرة عمر الوضوح والمباشرة واالنتماء إلى 

  الشدة واللين حسب المقام.كما نتعلم التوازن بين 
ونتعلم خلقا مهما هو اإلبداع وشق طرق جديد ال يهم أال يكون السلف قد فعلها أو ال، المهم أن توافق 
الشرع. بهذا المنطق سن الفاروق بدعا حسنة في تنظيم دولته ومجتمعه.ولن نحصي هنا ما يمكننا 

نغير بعض ما أنفسنا على واقع حياتنا، علينا  تعلمه، المهم أن نقبل على سير الرجال ونفقهها وننزلها
  ا بنا... فيغير اهللا م



 

 
 

  
 
     
 
 

 

  وقفات مع خالفة ذي النورين
  عثمان بن عفان
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  ...في البدء

 ،اهللابسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين رسول 
  وبعد

  .. في رحاب األمين ذي النورين عثمان بن عفان

انها جولة تاريخية ثرية باألخالق الرفيعة لكن في واقع موبوء .. لقد جاء عثمان فوق طاقة زمانه 
  وأهله.. جاء رمز الحياء والسخاء في اإلسالم.. 

 ǃال يحتاج لفصل بين الجاهلية واإلسالم، ألنه كان مسلما بسلوكه قبل البعثةان الحديث عن عثمان 
حتى قال رسول اهللا عن عثمان انه أشبه الناس به خلقا في كان رمز العفة والخلق تمام كان النبي 

  أن يكون عثمان أول من يدعوه أبو بكر.. فيجيب دون تلعثم..الجاهلية.. ولذلك لم يكن غريبا 

وتفتح بإسالم عثمان صفحات مشرقة من الدعوة والجهاد بالخلق والعقل قبل السيف والشدة.. فهو الحليم 
العالم.. وهو الشجاع الصارم رغم ما قيل عن لينه وتسامحه.. لكن البون شاسع بين التسامح 

  والتساهل..

ر ثم الخليفة ال يزال بنفس ذلك الرصيد لم يتغير ولم يتبدل.. ثابت على الحق.. ملتزم وعثمان الوزي  
وعد يوم استخالفه.. لكن الظروف  كمابهدي القرآن والسنة ونهج الشيخين ابي بكر وعمر 

المستجدة فرضت عليه بعض التغيير الذي ال يخرج عن اطار الشرع وان خالف نهج الشيخين فانه كان 
د وتحمل كامل للمسؤولية الملقاة على عاتقه.. وأي دليل أقوى من تضحية عثمان بنفسه عن اجتها

وفدائه لألمة بدمه الطاهر.. ولو كان غيره لسالت دماء ودماء.. لكنه اختار أسلم السبل لألمة وأثقلها 
  على نفسه..

زة.. فإلى سيرة على كل، ما هذا اال مداخل، وبعض التفاصيل ملخصة بين طيات هذه المدونة الوجي
  كانسان ثم كخليفة..ومسيرة عثمان

 واهللا نسأل السداد والتوفيق.
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  سيرة ومسيرة- أوال: عثمان بن عفان

  السيرة الذاتية لعثمان بن عفان- أ

: هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كالب اسمه ونسبه
  في عبد مناف.  األموي القرشي. يلتقي مع النبي 

أمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن مناف. وهي ابنة أم حكيم البيضاء بنت عبد 
  .النبيالمطلب شقيقة عبد اهللا والد 

  عثمان في الجاهلية، أما أمه فأسلمت وماتت في خالفة ابنها عثمان.مات والد 

كناه رسول اهللا أبو عبد   : كان عثمان يكنى في الجاهلية أبو عمرو. فلما أسلم وتزوج ابنة النبي كنيته
  اهللا.

يتزوج رجل  ولمرقية وأم كلثوم: اشتهر عثمان بلقب "ذو النورين" لجمعه بين ابنتي النبي لقبه
ه ابنتي نبي قط. وقيل لقب بذي النورين لجمعه بين نور قراءة القرآن ونور قيام الليل. كما لقبه قبل

  األمين. رسول اهللا 

  بعد العام الفيل بست سنين. وقيل انه ولد بالطائف.: ولد عثمان مولده

رجال مربوعا ليس بالطويل وال بالقصير، رقيق البشرة، عظيم الكرا ديس، عظيم ما بين : كانصفته
من أحسن الناس وجها وثغرا، المنكبين، كثير شعر الرأس، كث اللحية، وكان يصفر لحيته. كان 

  وكان أبيض وقيل أسمر اللون.

  :ثمان نساء كلهن في اإلسالم وأولهن بنتي رسول اهللا: تزوج عثمان أسرته

 .صغيرا مات وقد كني وبه اهللا عبد له أنجبت ←.رقية بنت رسول اهللا1

  .أم كلثوم بنت رسول واسمها أمية. تزوجها بأمر من اهللا لنبيه ولم تنجب له.2

  : "لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها". وبعد وفاتها قال

  األصغر اهللا عبد أم ←. فاختة بنت غزوان3

  عمرو + خالد + أبان+ عمر + مريم ←. أم عمرو بنت جندب األزدية4
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  سعد أم+  عيد+  الوليد ←. فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس5

  الملك عبد ←. أم البنين عيينة بن حصن الفزارية6

  عمرو أم+  أبان أم+  عائشة ←. رملة بنت شيبة بن ربيعة7

  مريم+  عنبسة ←. نائلة بنت القرافصة الكلبية [كانت نصرانية ثم أسلمت] 8

  وورد أن لعثمان بنت تدعى أم البنين وأمها أم ولد.*

  عثمان في الجاهلية:-ب

كان عثمان من أفضل قريش وأحبها لقريش حتى صار حب قريش له مضرب المثل، فكانت المرأة القرشية 
  ǃتنشد وليدها وتقول: أحبك والرحمن حب قريش لعثمان 

الجاهلية بشدة الحياء والجاه العريض. كان عذب الكالم عفيف الخلق. لم يسجد لصنم  وقد عرف عثمان منذ
  قط، ولم يقترف فاحشة قط، ولم يشرب الخمر أبدا.

وعرف باتساع تجارته وكثرة أسفاره وعالقاته. كل ذلك أكسبه خبرة كبيرة بالحياة وأخبار العرب وغيرهم. 
  أعلم قريش لألنساب واألخبار واألمثال.. منلذلك عد 

  عثمان في العهد المالكي-ج

: كان عثمان أول من دعاه أبو بكر فأجاب بال تردد وعمره حينها أربع وثالثون سنة. وقيل اسالم عثمان
  انه رابع من أسلم على اإلطالق.

ا يهتف به: أيها النيام هبوا فان وجاء في قصة اسالمه انه كان بالشام لما بدأت الدعوة فرأى في المنام هاتف
  أحمد قد خرج بمكة.

: تعرض عثمان كغيره من السابقين لإلسالم الستنكار قريش واضطهادها عموما وقومه خصوصا. ابتالؤه
وقد تولى تعذيبه عمه الحكم بن أبي العاص. وورد انه أوثقه أياما عله يرجع عن صبوته لكنه ثبت 

  موقفه. حتى يئس عمه منه فأطلقه لصالبة

ابنتيه الى ابني أب يلهب فنزلت سورة المسد فردهما أبو لهب إهانة : زف رسول اهللازواجه من رقية
فأسرع عثمان وخطب رقية ففرح رسول اهللا بذلك ومما قال البنته: "يا  ǃلرسول اهللا لما سبه في قرآنه 
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فهما: أحسن زوجين رآهما بنية أحسني الى أبي عبد اهللا فانه أشبه أصحابي بي خلقا" وقيل في زفا
  انسان.......... رقية وزوجها عثمان

: بعد اشتداد اضطهاد قريش للمؤمنين ومقتل ياسر وسمية والدي عمار أذن اهللا بالهجرة هجرته الى الحبشة
واختار رسول اهللا الحبشة ألن فيها ملكا عادال ال يظلم عنده أحد فكان عثمان من المهاجرين ومعه 

يومها: صحبهما اهللا. ك في رجب بعد خمس سنين من البعثة. وقد قال رسول اهللازوجته رقية وذل
  ان عثمان ألول من هاجر الى اهللا بأهله بعد لوط".

: بعد عودته من الحبشة تفرغ عثمان لكتاب اهللا غز وجل؛ حفظا وفقها وترتيال، والزم عثمان والقرآن
حديث: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه". وقد وحفظ منه ولم يكثر الرواية، وهو راوي  رسول اهللا

بين  مات والمصحف كان خير مجسد لهذا الحديث الشريف، فقد كان المصحف يكاد ال يفارقه حتى
يديه.. ويروى أنه كان كثير القراءة للقرآن حتى أنه كان يختمه مرة كل جمعة، كما ختمه في ليلة 

: "لو فه انخرق من كثرة حمله وفتحه.. يقول عثمان واحدة بل في ركعة واحدة.. وروى أن مصح
  طهرت قلوبنا لما شبعت من كالم اهللا عز وجل"..

  من كتاب الوحي قرآنا وسنة.وألنه يعرف القراءة والكتابة فقد كان عثمان

  عثمان في المدينة:-د

  في المدينة بعد الهجرة.واصل عثمان مالزمته لرسول اهللا

  .وبين أوس بن ثابتوقد آخى رسول اهللا بينه 

  وساهم عثمان كغيره من السابقين في بناء دولة المدينة وساهم فيها برأيه وماله وجهده.

اال بدرا وبيعة الرضوان، وكان ممن تراجع يوم أحد ويوم شهد عثمان المشاهد كلها مع رسول اهللا
  حنين؛

لموت فبقي لتمريضها وقال له ، اذ كانت زوجته على فراش اأما بدر فغاب عنها بأمر من رسول اهللا
."بعد بدر: "لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه  

أما يوم أحد فتراجعه لم يكن فرارا، فقد تراجع معظم الصف بعد انقالب الدائرة على المسلمين فاضطر 
الى االنسحاب ألن العدد المتبقي ال قبل لهم بمواجهة هجمة العدو. وقد عفا اهللا - ومنهم عثمان-الثابتون

  المتراجعين جميعا فهو مشمول بالعفو في كل حال..  عن
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  اال أفراد معدودون..أما يوم حنين فما ثبت مع رسول اهللا

سفيرا عن المسلمين في أما غيابه عن بيعة الرضوان فهو سبب البيعة نفسها؛ فقد أرسله رسول اهللا
عوه على ما مات عليه أصحابه ليبايصلح الحديبية فتأخر فانتشرت إشاعة موته فدعا رسول اهللا

  .عثمان وبايع رسول اهللا نيابة عن عثمان بيده الشريفة

  استخلفه على المدينة.كما تخلف عن بعض المشاهد كذات الرقاع وغطفان ألن رسول اهللا

وإذا كان الواهمون والمغرضون يركزون على فقط على مواقف غيابه، فان مواقف حضوره كثيرة بارزة 
  مكنها:

ره لبئر رومة ذات الماء العذب من يهودي بمبلغ باهظ وتصدقه بها على المسلمين، بعد شراؤه وحف -
  : "من حفر بئر رومة فله الجنة".سماعه لقوله

: "من يشتري توسيعه للمسجد النبوي بشرائه ألرض مجاورة للمسجد والحاقها به، استجابة لقوله -
  الجنة".بقعة آل فالن فيزيدها في المسجد بخير له منها في 

يومها: "ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم". وقد ه وقد قال  9تجهيزه لجيش العسرة يوم تبوك سنة  -
  دينار.. 10.000فرسا و 60بعيرا و 940تصدق عثمان ب 

  له بالجنة في مواضع عدة ذكرت بعضها في أول المطبوعة.ويكفي في بيان فضله تبشير رسول اهللا -

لى أن بلوى ستصيبه وفتنة تكون على عهده ويكون فيها على الحق ويقتل وقد أشارت بعض النصوص ا
  مظلوما، صابرا مصطبرا وال يخلع عنه قميص الخالفة.

  عثمان في عهد الشيخين:-ه

كان عثمان من خاصة رجال الدولة في عهد الصديق والفاروق. فقد كان من أهل الرأي والشورى والحل 
  الخليفتين. والعقد. وكان مقدما عنه

كان أمين الخالفة وكاتبها في عهد الصديق، وكان رديف الخليفة في عهد الفاروق، والرديف بمثابة نائب 
  الخليفة األول.

  ومن أبرز مواقفه في عهد الشيخين:

  اشارته ببدء الفتوح فور انقضاء الردة. -
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  عمر.صدقاته خاصة أيام القحط في عهد أبي بكر وفي عام الرمادة على عهد  -

  كان قائد موكب حج أمهات المؤمنين. -

  اشارته بتدوين الدواوين خاصة ديوان المال والعطاء. -

  هو صاحب رأي بدء السنة الهجرية بشهر اهللا المحرم. -

  وهو صاحب رأي عدم قسمة أرض السواد. -

  *وقد كان لين وأناة عثمان ميزان اعتدال في مقابل شدة عمر. 

  ثانيا: استخالف عثمان
  طريقة عمر في الشورى:-أ

  مسلكا جديدا في اإلستخالف، فلم يعهد ولم يترك الخيار لألمة، بل جمع بين المنهجين:سلك عمر 

وهو عنهم راض وهم بقية المبشرين بالجنة: عثمان بن فحصر الشورى في ستة مات رسول اهللا -
بير بن العوام، طلحة بن عفان، علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، الز

  عبيد اهللا.

  وقد ترك سعيد بن زيد ألنه قريبه وصهره. -

  وأضاف للستة ابنه عبد اهللا عمر كمستشار لكن ال يعين. -

  وقد أمر عمر أن يجتمع الستة في منزل أحدهم وال يخرجوا منه اال وأحدهم مرشح للخالفة. -

  وأمر عبد الرحمن بن عوف أن يسير المشاورات. -

  وأذن لعبد الرحمن في الخروج الستشارة من شاء على أال يخرج من المدينة. -

  وحدد لهم مهلة ثالثة أيام بعد وفاته. -

وأمر بوضع حراسة على مكان اجتماعهم بقيادة المقداد بن األسود وأبي طلحة األنصاري ومعهما  -
  خمسون رجل.

  وأمر أن يصلي بهم صهيب الرومي. -
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  األصوات أن يكون صوت عبد اهللا مرجحا.وأمر في حال تعادل  -

  فان رفضوا ذلك فيرجح من رشحه عبد الرحمن بن عوف.

  *كما أوصي عمر الخليفة من بعده بأمور خالصتها:

  أمره بتقوى اهللا واالستقامة والعدل واقامة الحدود. -

  أوصاه بالرعية وبالسابقين من المهاجرين واألنصار. -

  البادية.كما أوصى بأهل الذمة وأهل  -

  كما أوصى بالجيش وحفظ حقوق الجند والحرص على معنوياتهم. -

  كما حذر من المحاباة واألثرة والظلم وأكد على حقوق الناس وأموالهم. -

  كما أكد على التواضع للرعية واالنفتاح عليها. -

  وأوصى بعدم تغيير العمال لسنة على األقل. -

  سير أحداث الشورى: - ب

يوم األحد أول وقيل في بيت فاطمة بنت قيس الفهرية الشورى في بيت عائشة تم اجتماع ستة 
  محرم.

  وأدار عبد الرحمن المشاورات كالتالي:

  اقترح تنازل كل منهم لمن يراه أهال للخالفة: فتنازل الزبير لعلي، وطلحة لعثمان وسعد لعبد الرحمن. -

  ان وعلي.سحب عبد الرحمن ترشيح نفسه فانحصر األمر بين عثم -

  راجع عبد الرحمن المرشحين فرشح كل منهما األخر. -

خرج عبد الرحمن يستطلع رأي الناس كبارا وصغارا، رجاال ونساء فوجد بعض الميل لعثمان فالناس ال  -
  يريدون الخروج من شدة عمر الى شدة علي.

  صبح.بعد انقضاء المهلة خرج ستة الشورى يوم األربعاء الى المسجد في صالة ال -

  صعد عبد الرحمن المنبر وعرض على الناس نتائج الشورى. -

  استدعى عثمان وعلي وسألهما االلتزام بالقرآن والسنة ونهج الشيخين. -
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  وافق عثمان على ذلك ورفض علي االلتزام بنهج الشيخين بل يجتهد رأيه وال يأل. -

  دعا عبد الرحمن الى مبايعة عثمان فبايعه علي بقية الحضور. -

  انتهت المشاورات ببيعة عثمان بن عفان بإجماع األمة. -

*اتهم بعض المغرضين عبد الرحمن بن عوف باالنحياز لصهره عثمان، وهذا جهل واضح باألنساب، فعلي 
  أقرب نسبا لعبد الرحمن فكيف ينحاز لصهره وال ينحاز لقريبه.

  منهج الشيخين دون علي. ثم ان عبد الرحمن راعى ميل األمة لعثمان ووعد عثمان بالتزام

*كما ادعى البعض رفض علي لبيعة عثمان وما ثبت ذلك في نقل صحيح، بل الثابت أنه بايع بل انه أول 
من بايع، ثم انه رشح عثمان خالل أيام الشورى فكيف يرفض بيعته بعد اجتماع األمة عليه. وكيف 

  يرفض بيعته ثم يتولى وظائف في دولته؟

  ن هذه البيعة فتحت باب الصراع األموي الهاشمي من جديد.*كما ادعى المدعون أ

ان هذا الصراع لم يكن بالحدة التي يتصورها هؤالء حتى في الجاهلية فكيف يكون بعد اإلسالم؟ وما ثبت 
حدوث أي منازعات ولو كالمية بين أمية وبني هاشم. وحتى أحداث الفتنة فيما بعد لم يظهر فيها هذا 

  الصراع المزعوم.

أخيرا ادعوا أن عثمان فوجئ ببيعته فارتج عليه في خطبة الخالفة فما زاد على أن قال: أيها الناس عن *و
  أول مركب صعب، وان أعش فستأتيكم الخطبة على وجهها؟

  وهذه رواية ضعيفة استغلوها إليهامنا بان عثمان حريص على السلطة وليس أهال لها.

  وكفاءته وصرامته بل العكس تماما. ان لين وحياء عثمان ال يعني عدم شجاعته

لقد كان رجل المرحلة. وكيف يفاجئ بتعيينه بعد انحصار األمر بين اثنين هو أحدهما؟ ثم حتى وان ثبتت 
الخطبة السابقة فهي تدل فيما تدل على أنه رجل ميدان وأعمال ال خطابات وأقوال فهذا محمدة له ال 

 منقصة منه.

  خطبة االستخالف:-ج

  المنبر وألقى خطبة استخالفه:ته، صعد عثمان بعد مبايع
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أما بعد، فاني كلفت وقد قبلت، أال واني متبع ولست بمبتدع، أال وان لكم علي بعد كتاب اهللا وسنة 
ثالثا: اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه، وسننتم، وسن أهل الخير فيما تسنوا عن مأل، نبيه

  قوبة.والكف عنكم اال فيما استوجبتم الع

وان الدنيا خضرة، وقد شهيت الى الناس ومال اليها كثير منهم، فال تركنوا الى الدنيا وال تثقوا بها، فإنها 
  ليست بثقة. واعلموا أنها غير تاركة اال من تركها.

  وقد تلت هذا الخطاب خطابات كثيرة خاصة وعامة.

  سياسة سيدنا عثمان:- د

  محاور كبرى:في ويمكن تلخيص سياسة سيدنا عثمان

. التأكيد على المرجعية العليا للدولة اإلسالمية: القرآن الكريم، السنة النبوية، نهج الشيخين، اجماع األمة، 1
  رأي أهل الخير، اجتهاد الخليفة.

. بيان العالقة بين الحاكم والمحكوم؛ باإلشارة الى حق األمة في محاسبة الحاكم، وحق الحاكم في 2
  كفاءة والخبرة خصوصا، وبالرعية عموما.االستعانة بأهل ال

  . ترسيخ القيم الكبرى للنموذج اإلسالمي في الحكم: الشورى والعدل والمساواة..3

  . التأكيد على حفظ الحقوق والحريات العامة.4

  الحرص على االلتزام بالشرع عبر االحتساب وإقامة الحدود والتعازير.  .5

  فتاح على الدنيا.. التحذير من اآلثار السلبية لالن6

  . معاينة ومتابعة أحوال الرعية وترشيدها.7

، حيث استمر النموذج وقد أثبتت هذه السياسة نجاعتها خاصة في النصف األول من خالفة عثمان
  والشيخينالراشدي في استقرار وتواصل على نهج النبي

حدث، لذلك تشدد كثيرا مع مظاهر وبنظره الثاقب انتبه ذو النورين الى التغيير االجتماعي الذي كان ي
الرفاهة والترف التي غيرت اهتمامات الناس وفتحت أبواب اللهو واللغو والمحرمات، فبدأ بعض الناس 
ينشغلون بأنشطة مستحدثة كتطيير الحمام واتخاذ الكالب واللعب بالنرد واالنتشاء بالنبيذ والخمور، كما 

  تالك األراضي.اهتم الناس باأللبسة الفاخرة والقصور وام
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بين سالسة الموعظة وصرامة السلطة، وبين وازع القرآن ووازع السلطان، وهو وهكذا جمع عثمان
  القائل: ان اهللا ليزرع بالسلطان مال يزرع بالقرآن.

  ثالثا: فتنة مقتل عثمان
  أهمية دراسة الفتنة:- أ

الخوض في أعراض اختار الكثيرون من السلف والخلف التوقف في أمر الفتنة خوفا من 

ومستأنسين بقول    مستشهدين بقوله تعالى: الصحابة

عمر بن عبد العزيز لما سأل عن أهل صفين: "تلك دماء طهر اهللا منها يدي فال أحب أن أخضب 
  لساني فيها".

    مثل هذا المقام العلمي الباحث عن الحقيقة، الدارس الممحص لما وقع.ولكن علة التوقف منتفية في 

  وقد ألفت الكثير من الكتب واألبحاث حول موضوع الفتنة وتراوحت آراء أصحابها بين منصف ومغال؛

 فهناك من طعن في مواقف الصحابة وخصوصا سيدنا عثمان وبني أمية قومه. وقد لخصوا المسألة
في صراع سياسي انساق وراء الطروح السبئية، الرافضية والشيعية المنسوبة ألبي مخنف لوط بن 
يحي أو نصر بن مزاحم الرافضي، أو محمد بن السائب الكلبي السبئي. ومن هؤالء طه حسين في 

  كتابه الفتنة الكبرى.

 رأة في نقد مواقف الصحابة منهم أبو األعلى المودودي في كتابه وهناك من كان أكثر انصافا وأقل ج
  الخالفة والملك، وأبو زهرة في كتابه تاريخ األمم اإلسالمية.

  وهناك مصنفات جمعت بين أحداث التاريخ وأدوات النقد الحديثي وهي أنسب السبل لتحقيق حدث خطير
لضبي التميمي رواية الطبري. ومن أهم كالفتنة، ومدار الروايات المعتمدة هو سيف ابن عمر ا

المصنفات في هذا الباب كتاب العواصم من القواصم للقاضي أبو بكر ابن العربي وكتاب عصر 
  الخالفة الراشدة للدكتور أكرم ضياء العمري...

  السنة والفتنة:-ب

األشعري  عن أبي موسى: عثمانعن وقوع الفتنة في أحاديث عدة منها التي بشر فيها أخبر النبي
  : "افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه".قوله
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: "من نجا من ثالث فقد نجا ثالث مرات موتي والدجال وقتل عن عبد اهللا بن حوالة أن رسول اهللا
  خليفة مصطبر بالحق معطية".

  : تهيج فتنة كالصياصي فهذا ومن معه على الحق" يقصد عثمان.عن مرة البهزي قال

: "يا عثمان ان اهللا عز وجل عسى أن يلبسك قميصا فان أرادك المنافقون على خلعه قالعن عائشة
  فال تخلعه حتى تلقاني ثالثا.

أخبر عن الفتنة وحذر من الوقوع فيها وفضح أهلها وبين أهل فهذه النصوص وأمثالها تفيد أن النبي
  الحق فيها وحدد سبل النجاة منها.

  لمواجهة الفتنة وحسن التصرف فيها. أي أن الصحابة كانوا على استعداد

وعموما فان الفتنة سنة من سنن اهللا، وأمر واقع يجب التعامل معه. والفتنة ابتالء إلهي وامتحان لمعادن 
  الناس وتكفير الذنوب، واصطفاء للمؤمنين والشهداء.

  :عثمانمآخذ أهل الفتنة على - ج

من الصحة. وقد توزع فيها البعض وضيق البعض تخفى دعاة الفتنة وراء مآخذ مزعومة ال أساس لها 
  األخر، لكنها مهما بلغت ال تصل الى حد مخالفة الشرع. ويمكن تصنيفها في خمس عناصر:

  مواقف شخصية لعثمان:- 1

كتغيبه عن بدر وبيعة الرضوان وفراره يوم أحد وحنين. وكلها مواقف قبل الخالفة فال تصح مأخذا. ثم ان 
  ا.له مبررا في كل منه

  لتمريض زوجته.فقد غاب عن بدر بأمر من رسول اهللا 

  وما كانت البيعة اال بسبب تأخره في مكة وإشاعة قتله.

  أما فراره يوم أحد فكان تراجعا لما انهزم الصف وقد عفا اهللا عن ذلك.

  عنهم.اال قلة قليلة من آل بيته، وقد عفا اهللا أما يوم حنين فقد فر كل الصحابة وما ثبت مع النبي 

  اجتهادات خاصة لعثمان:- 2
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منها عدم قصره الصالة في السفر وجمعه القرآن واحراقه للمصاحف وزيادته في المسجد، وزيادته آذان 
الجمعة، واستراحة بين الخطبتين، وقنوته فبل الركوع، وايجابه سجود التالوة، واغتساله كل يوم، 

  سكران...وكراهيته الجمع بين القرابة وعدم ايقاعه طالق ال

وهذه المسائل اجتهادات تصح محل اختالف ويجوز لعثمان األخذ بها ألنه مجتهد. بل ان بعضها من 
  فضائله ومفاخره كجمع القرآن وتوسيع المسجد...

  معاملته لبعض الصحابة:- 3

 ǃفقد ادعى أهل الفتنة أنه نفى أبا ذر الى الربذة بالشام، وأنه ضرب عمار بن ياسر حتى فتق أمعاءه 
  ..ومتنا سندا وملفق باطل كالم هذا وكل ǃوضرب عبد اهللا بن مسعود حتى كر أضالعه وقيل قتله 

  .أما أبو ذر فما نفاه ولكن اقترح عليه اعتزال الناس لشدة زهده ورفضه النفتاح الدنيا على أمة محمد

فساءله وقد يكون ضربه وأما عمار فقد أرسله الى مصر الستطالع حالها فتأخر فشاع أنه تبع أهل الفتنة 
  لكن ليس الى حد فتق أمعائه واال لكان مات.

أما ابن مسعود فقد اختلف معه في شؤون الكوفة وفي قضية جمع األمة على مصحف واحد واحراق بقية 
  النسخ بما فيها نسخة ابن مسعود.

  سياسته اإلدارية:- 4

بأنه ولى أقاربه دون غيرهم. وهذا كالم مبالغ فيه. فقد ولى طوال فترة خالفته خمسة من أقاربه  فقد اتهموه
مقابل ثمانية عشر واليا من غير أقاربه. ثم ان الشرع ال يحرم تولية األقارب، فحاصل ما كان أن 

ة الذي بعده عثمان خالف منهج عمر وهو ليس بملزم به رغم أنه نفذ وصيته التي طلب فيها من الخليف
إبقاء والته لسنة وإبقاء أبي موسى أربع سنين. ورغم أنه ليس ملزما بها اال أن عثمان أنفذ وصية عمر 

  لسنوات عدة ال سنة واحدة.

ثم ان أقارب عثمان من بني أمية أحد أكبر قبائل قريش فال يمكن االستغناء عن الكفاءات األموية لمجرد 
المنسوبة إليهم لم تصح كلها وما صح منها ال يكفي داعيا لعزلهم وقد  أنهم قوم الخليفة. وحتى األخطاء

  كانوا مرضيين عند عموم الناس اال مرضى النفوس من أهل الفتن الذين لم يرضوا عن أحد.

  وأقارب عثمان الذين والهم هم:
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  *معاوية بن أبي سفيان والي الشام منذ عهد عمر.

ابن خال عثمان. وهو الذي قضى على آخر آمال فارس في *عبد اهللا بن عامر بن كريز المسقي وهو 
  استرجاع ملكهم وهو من قضى على يزدجرد بن شهريار.

*الوليد بن عقبة بن أبي معيط: أخو عثمان ألمه. اتهم بشرب الخمر وحد في ذلك. وهو من سماه القرآن 
نبأ فتبينوه أن تصيبوا يا أيها الذين آمنو ان جاءكم فاسق بالفاسق في قصة صدقات بني المصطلق: 
  .قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

  ّ*سعيد بن العاص: من القراء وكتاب الوحي.

*عبد اهللا بن سعد بن أبي السرح: أخو عثمان من الرضاع. وهو والي مصر وفاتح أفريقية وقائد معركة 
  ذات الصواري أول مواجهة بحرية للمسلمين.

مروان بن الحكم وزيرا مستشارا وكان كاتب الخالفة في عهده وكاتم سره  *كما عين عثمان ابن عمه
وحامل أختامه. وقد اتهم عثمان في أنه جمع لمروان كل الصالحيات حتى صارت كل خيوط الخالفة 
في يده وهذا غير صحيح، فليس الوزير وال المستشار الوحيد بل كان مع عثمان كبار الصحابة الذين 

  المهام دون مروان خاصة منهم علي وزيد...اختصهم بكثير من 

وعلى كل، فان عثمان ولى أقاربه وغيرهم وكلهم أكفاء. وان اتهم بعض الوالة فمن أقاربه وغيرهم، 
 وأخطاء الوالة وان ثبتت فال تنسب للخليفة.

  سياسته المالية:- 5

تفعت األرزاق وكثرت كيف يتهم عثمان ألن الدنيا انفتحت للمسلمين في عهده فزادت المداخيل وار
  ǃاألعطيات ؟

اتهم عثمان أيضا بأنه أعطى لعبد اهللا بن سعد خمس افريقية. وقد كان أعطاه خمس بيت المال ألنه وعد من 
  يفتح افريقية بذلك، ثم استرده منه لما سمع باحتجاج البعض على ذلك.

يعطيهم من بيت المال كغيرهم كما اتهم بأنه أعطى بعض أقاربه أكثر من غيره، وان صح ذلك فألنه كان 
  ثم يزيدهم من ماله الخاص برا بهم وصلة لهم.
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  األسباب الحقيقية للفتنة:-د

بعد سرد المزاعم الباطلة التي تحجج بها الموترون، علينا أن نبحث عن األسباب الحقيقية التي مهدت للفتنة 
  وأججتها وأذكت نارها. ويمكن تلخيصها فيما يلي:

  :اعيالتغير االجتم- 1

فبعد اتساع الفتوح في فارس وافريقية والشام، وتمدين المدن الجديدة كالبصرة والكوفة والفسطاط، بعد كل 
ذلك تغيرت تركيبة المجتمع المسلم وشملت العديد من األعراق واألجناس واألمم واأللسنة والثقافات. 

وارتباطها باإلسالم كدين وبالمسلمين وهذا من شأنه أن يغير الواجهة االجتماعية وتوجهاتها واهتماماتها 
كدولة وكمجتمع. وقد بدأ هذا التغير قبل عهد عثمان لكنه كان بطيئا وعميقا. وقد كان التأثير الثقافي 
بين الشعوب المفتوحة والمجتمع اإلسالمي والعربي متبادال وفي االتجاهين اإليجابي والسلبي وهذه أمر 

  متوقع في كل توسع عسكري.

  ت حركة الفتوح في هجرات وتنقالت كثيرة في األقاليم مما أسهم في تخلخل االستقرار االجتماعي.وقد تسبب

والمشكلة أن هذا التغيير تم في غفلة من الجيل األول الغارق في مهام الفتح والوالية بشكل كبير والدعوة 
  بشكل أقل.

ين. من ذلك مثال كثرة المهاجرين وفي ذات الوقت تم ذلك التغيير في فطنة من بعض المغرضين والطامح
من اليمن ما حولها من اليهود خصوصا الى البصرة والكوفة ومصر والدور البارز الذي لعبه بعضهم 

  في الفتنة.

  لقد نجح المسلمون في التوسع أفقيا لكن ذلك لم يواكب بتجذر عمودي.

  تلة الصلة باهللا واإلسالم والدولة.ولذلك وجد أهل الفتنة آذانا صاغية من بعض النماذج االجتماعية المخ

  األثر السيء للرفاة:- 2

 يخشاه كان ما وهذا ǃعرف المسلمون كيف يكسبون المال لكنهم لم يعرفوا كيف يحافظوا على أنفسهم منه 
  وصاحبيه الصديق والفاروق.النبي

عثمان نهج الشيخين في جوانب من سياستهما منها ما يتعلق بالمال وليس بملوم في ذلك ما دام  خالف
مجتهدا متعامال مع السيل المتدفق من الخيرات. رفع الحظر عن اإلثراء والغنى، وسمح للصحابة 
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الى والناس بامتالك األراضي الشاسعة والدور والقصور الفاخرة، وتسربت بذلك الدنيا من الجيوب 
  القلوب، وتحول المال والثراء من وسيلة الى غاية، وتورم الغنى والثراء ليصير من رفاة الى ترف.

هذا ما أفسد كثيرا من المقاصد، فصار البعض يبحث عن المناصب ألجل المال، ويشارك في الفتوح لذلك، 
  ǃبل وصار البعض يقرأ القرآن يحفظه وعلمه ألجل المال 

  أن تجد الفتنة لها مرتعا ومبررا وسندا. في جو كهذا من السهل

  :شخصية سيدنا عثمان وسياسته- 3

خرج المجتمع من شدة عمر الى لين عثمان وحلمه. هذا اللين جرأ الموتورين على الخالفة. لم يكن المجتمع 
  في ذلك العهد أهال للين وحلم وحياء عثمان، وصدق عثمان لما قال: " ما جرأهم علي اال حلمي".

بالغ سيدنا في لينه وحلمه مع أهل الفتنة خصوصا والرعية عموما، ولو أخذهم بمنهج الشدة لتغير ربما 
  الوضع، وان كانت طوية الموتورين كانت ستتحرك في كل األحوال ومع كل اإلجراءات المحتملة.

  دور الشائعات والبطالة:- 4

فوس اللوامة الذين فيهم شبهات طرأ في المجتمع من يحرك ويؤلف الشائعات ومن يسمعها من أهل الن
وشهوات وخلصوا عمال صالحا وآخر سيئا. وقد وجدت الشائعات دورا في المجتمع نظرا لشساعته 
  وتراجع مستوى الناس حاكمين ومحكومين فكثرت فرص الطعن مقارنة بالسابق وتراكمت لتمهد للفتنة.

عن مكة والمدينة حيث تتمركز الشعوب  وقد نشطت حركة اإلشاعة في المدن الجديدة واألقاليم البعيدة
  المفتوحة.

كما ساعد على توسيع أثر الشائعات كثرة البطالة بعد تقلص الفتوح واصطدامها بحواجز طبيعية خاصة في 
بالد فارس، مما فرض تقليص الجيوش وتسريح الجند الذين توقفوا عن مهامهم الى حين، فكانوا فب 

لجيش وعاشوا بعيدا عن الحجاز، فكانوا مستقبلين مثاليين بطالة مع رزق مكفول من الدولة وا
  للشائعات، خاصة وأنهم كانوا مغيبين عن الحقائق النشغالهم بالفتوح.

  :خروج كبار الصحابة من المدينة- 5

قد منع بعض كبار الصحابة من الخروج من المدينة واالستقرار خارجها فكانوا ال يخرجون كان عمر
  جل، وكان عمر يرى أنه خير لهم أال يروا الدنيا وال تراهم.في عهده اال بإذن وأ
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فسمح لهم باالنسياح في األرض فتفرقوا والتف الناس حولهم ولم يكونوا لكن تغير األمر في عهد عثمان
جميعا بنفس القدر من العلم والتأثير في الناس حدث ما كان يخافه عمر. فقد تراجع سلطان الخالفة في 

ء بعض الناس لصحابتهم المستقرين معهم أكثر من والئهم للخليفة كما حدث مع النفوس وصار وال
  مسعود وأهل الكوفة..

  تقلص حركة الفتح:- 6

توقفت الفتوح في الشام وتقلصت في فارس واستعصت في افريقية. هذا ما أدى الى أسباب سلف ذكرها 
نائم أي تناقص األعطيات واألرزاق كانتشار البطالة ونشاطك اإلشاعة. كما أدى أيضا الى تناقص الغ

  مما جعل البعض يحتج ويتهم الخليفة ووالته بالتصرف في أموال األمة.

انتبه عثمان ووالته وقادته لهذا واقترح عليه ابن عامر شغل الجند بالفتوح والنشاط العسكري حتى ال يجد 
  أحدهم فسحة لقمل فروة رأسه وال ينشغل بما ال يعيه وال يعنيه.

كان معظم عرب الجزيرة قد غيرهم اإلسالم وخفف من جاهليتهم وعصبيتهم فان  اإذ الجاهلية:العصبية - 7
بقية األقوام حديثة العهد بالفتح لم تنسجم بعد مع اإلسالم وال تزال فيها بذور الجاهلية والعصبية التي 

  أو شبهات.كانت تفعل فعلها وتستغل من المغرضين كلما سنحت فرصة تعيينات أو غنائم 

  تركيبة أهل الفتنة:-ه

عرف أهل الفتنة بعدة تسميات في المصادر القديمة والحديثة، منها: الموتورون، الغوغاء، نزاع القبائل، 
عبيد المدينة، أهل المياه، ذؤبان العرب، حثالة الناس، أصحاب الشر، السفهاء عديمو الفقه، األراذل، 

  طراف، آلة الشيطان..األوباش، أهل الجفاء، الهمج، سفلة األ

  هذه األسماء تعطينا فكرة عن تركيبة هؤالء القوم. ويمكن تصنيف الفئات الموتورة الى الفئات التالية:

 :وسبب انسياقهم وراء الفتنة حداثة العهد باإلسالم وبجاهليتهم وعزهم  الموالي واألعاجم وأوالد السبايا
ايرة للتيار العام ال قناعة، وان كان حتى من أسلم المفقود، فضال عن كون بعضهم أسلم ظاهريا مس

  راضيا ففقهه بالدين قليل من السهل تحريفه.

 :يكفي وصف القرآن لهم بأنهم "أشد كفرا ونفاقا وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل اهللا" فقد كانوا  األعراب
  ع في الدين..قساة القلوب غالظ الطباع جفاة القول وفيهم سذاجة وعصبية، مع غرور وتنط
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 وضع عثمانالقراء المزيفون : جعال لمن يتعلم القرآن ويعلمه تصدى ناس لذلك بعضهم ليسوا أهال
لقلة علمهم ورغبتهم في األجرة أكثر من األجر. وتسموا بالقراء في غرور وجهل وتنطع وتعال على 

  العلماء.

 كان الشيخان يتجنبان استعمال من سبق له أن ارتد، أما عثمان فقد المرتدون والمترددون والمحدودون :
استعمل بعضهم ظنا منه أن الزمن أصلحهم. ورغم أن كثيرا من المرتدين سلفا قد سايروا الفتنة، اال أن 
مبرر ذلك لم يكن ردة جديدة انما ترددا في نسبة الصدق ألحد الطرفين. كما تلحق بهم طائفة ممن 

ئم ومخالفات فأقيمت عليهم الحدود فمنهم من حز ذلك في نفسه وأهله فانساقوا وراء أي ارتكبوا جرا
  موجة احتجاج على الخالفة.

 ال ينكر دور العدو في أي فتنة تصيب األمة، لكن ليس ذلك بشكل مباشر اليهود والنصارى والمجوس :
بالضرورة كما أنه ليس السبب الوحيد كما تعودت كثير من التفسيرات اتهام األخر وتبرئة الذات. ال 

  يجب أن نغفل أن كل تأثير خارجي يكون مسبوقا بقابلية داخلية للتأثر.

وقد ذكرنا  .الفاروقمنذ فجر الدعوة، وتوجه نشاطهم باغتيال  وقد بدأت هذه الفئات نشاطها المسموم
أن اليهود استغلوا الهجرات المفتوحة لألمصار الجديدة فاستقروا فيها وتنفذوا فيها وسيطروا ماليا 

  ونشروا البلبلة.

 :وهم أتباع عبد اهللا بن سبأ أخطر شخصية في عهد عثمان. ورغم أن البعض شكك في وجود  السبئية
  ن سبأ أصال اال أنه شخصية حقيقية ساهمت في تحريك الفتنة وتوظيفها بشكل ماكر.اب

 يهودي من صنعاء اليمن أظهر اسالمه في عهد عثمان وعرف بابن السوداء لن أمه  وعبد اهللا بن سبأ
حبشية. استقر ابن سبأ في مصر وتنقل بين الشام والبصرة والكوفة ليشيع حركته السرية الهدامة التي 

  اتخذت شعارات كالجهاد ضد المظالم والحسبة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

  وقد تطور مذهب السبئية مع تطور األحداث: فقد ادعوا أن لكل نبي وصيا وعلي وصي محمد. وهو
األحق بالخالفة واإلمامة. لذا دعوا الناس لخلع عثمان. ثم ادعوا أن عليا معصوم ووصل بعضهم حد 

  ي وادعاء رجعته بعد موته مثل عيسى.تأليه ع

  وسائل السبئية في اثارة الفتنة:

 .تأسيس حركة سرية ممثلة في مختلف الواليات  
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 .الطعن في تصرفات الوالة والخليفة  

 .دعوة الناس لطلب عزل الوالة والخليفة بدعوى الحسبة  

 .نشر الشائعات واإلذاعات  

 كتب تهول سوء أوضاع الواليات ونشرها في األمصار. تزوير  

 .تزوير كتب باسم الوالة والخليفة وكبار الصحابة  

 .تجنب الظهور واستخدام الطاعنين والموتورين كواجهة حتى ال يكشفوا  

 .مجادلة الوالة والخليفة واالحتجاج بالقرآن والسنة وعمل الشيخين  

 ومحاصرة المدينة وعزل الخليفة أو قتله. تحديد موعد موحد للتحرك الشامل  

 .عدم التصريح بالنوايا الحقيقية ألتباعهم وحتى أخص الناس منهم  

  سير أحداث الفتنة:- و

  ه في الكوفة في الصورة المطالبة بعزل الوليد بن عقبة وهو ما تم وعين 30بدأ النشاط العلني للفتنة سنة
  مواجهة الفتنة.بدال منه سعيد بن العاص الذي نجح في 

  استاء الموتورون في الكوفة خصوصا من عدم استعمالهم في بعض مهام الوالية. ذلك ما دفع بهم لتتبع
  عورات عمال الخليفة والوالي وتتبع أي فرصة للطعن فيهم.

 .تحرك ابن سبأ نحو الشام لكنه فشل أمام صرامة معاوية  

 جبلة المحكوم عليه باإلقامة الجبرية هناك، فاستدعى عبد  اتجه ابن سبأ الى البصرة ونزل عند حكيم بن
  اهللا بن عامر ابن ضيف ابن جبلة وأخرجه.

 .عاد ابن سبأ الى الكوفة لكن الوالي سعيد بن العاص أخرجه  

 .عاد ابن سبأ الى مصر بعد فشل محاولته واستمر في نشاطه السري  

  فة وأحدثوا فتنة بين الحضور كادت تصل حد االقتتال.ه تسلل بعد السبئيين الى مجلس والي الكو33سنة  

  سادت الفوضى في الكوفة وعفا الوالي عن مثيري الفتنة لكن أهل الكوفة طالبوا الخليفة بإخراج
  المشاغبين من واليتهم.
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  نفذ الخليفة رغبة الكوفيين وأرسل الموتورين الى الشام فاستقبلهم معاوية وأسكنهم كنيسة مريم وحاول
  مجالستهم ومحاورتهم مرارا دون جدوى.

  أرسل الموتورون بعد ذلك على حمص ولقوا شدة وصرامة من عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فنفع ذلك
  معهم لفترة وادعوا التوبة وتوقف نشاطهم العلني مؤقتا.

  ه اختار السبئية بقيادة حكيم بن جبلة البصرة للتحرك منها الى الكوفة استغالل الستئناف حركة 34سنة
  الجهاد والفتح مما يعني غياب الكثير من وجوه الواليات.

  نجح القعقاع في احتواء الفتنة التي أثارها يزيد بن قيس بالكوفة، لكنه جمع جيشا قوامه قرابة ألف
  موتور.

 لكن النية المبيتة كانت  أعلن الجيش أنه يريد منه سعيد بن العاص من دخول الكوفة والمطالبة بعزله
  الهجوم على المدينة.

 .وافق عثمان على مطلب الجيش وعزل سعيدا وعين أبا موسى األشعري حسب طلب الموتورين  

  الموالية للتحرك وقد نجحت الخطة ه فحدد ابن سبأ وأتباعه السنة 34فشلت محاولة الهجوم الشامل سنة
 رغم إجراءات الخالفة لمنع تطور األحداث.

  إجراءات الخالفة الحتواء الفتنة:-ز

بالتصويت أو التخطئة فانه تحرك واتخذ إجراءات عدة لمنع تطور بغض النظر عن تقييم مواقف عثمان
  األحداث، منها:

 اليات ووضعهم تحت المراقبة وبمتابعة مباشرة من منع الموتورين من إشاعة الفوضى بترحيلهم بين الو
  الوالة.

 .الرد الفوري على كل المزاعم المثارة لمنع تأثيرها في الناس  

 .تنشيط حركة الجهاد والفتح لشغل الناس عن التأثر بإشاعات أهل الفتنة  

 ات الخليفة والوالة تلبية مطالب الموتورين التي ال تخالف الشرع رغم كونها تدخالت سافرة في صالحي
  واألمة.

 .تجنب معاقبة الموتورين حتى ال يثير ذلك تعاطف الناس معهم من جهة، وتأليفها استصالحا لهم  
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  ارساله لجانا لتقصي الحقائق في الواليات المعنية فعادت بتقارير إيجابية تنفي كل مزاعم أهل الفتنة
 البصرة، ←زيد بن أسامة الكوفة، ←بن مسلمةوتبرئ الوالة والناس. وممن أرسلهم عثمان: محمد 

 بدعوة تأثر بأنه فاتهم مصر في عمار تأخر وقد. الشام ←عمر بن اهللا عبد مصر، ←ياسر بن عمار
  .السبئية

 .استدعاء كل الوالة في موسم الحج لمتابعة أحوال الواليات  

 فتح عثمانأهل الفتنة لحل األزمة.  باب المشاورات مع الوالة والناس وحتى  

 ،اقتراح معاوية انتقال العاصم الى الشام أول ارسال جيش الشام لحماية المدينة فرفض عثمان االقتراحين
  ورفض أية مساعدة أو مواجهة عسكرية مع المفتونين.

 مة ارسال عثمان عيونا يستطلعون مخططات أهل الفتنة فعادو بمعلومات مفصلة عن خطة التحرك القاد
  ǃǃفأطلع الخلية رجال دولته عليها واكتفى بالدعاء لهؤالء القوم بالهداية 

  ورغم بعض التحفظات على إجراءات الخالفة، اال أن سيدنا عثمان علمنا أخالق المسلم عموما والحاكم
 خصوصا في الفتن، من ذلك:

o .العدل مع المطيع والمتمرد 
o القوة. الحلم وتجنب رد الفعل ونبذ العنف واستعمال 
o .التثبت والتريث وعدم التسرع 
o .لزوم الصمت أحيانا أنفع من الجدال العقيم 
o .الحرص على ما يجمع ونبذ ما يفرق 
o .استشارة أهل الرأي والنفوذ من الطرفين 
o .اسقاط الحجة بتنفيذ ما أمكن من المطالب المشروعة 

  الهجوم الشامل على المدينة:- ح

 ه من كل األمصار وجمعوا قوتهم واختاروا موسم الحج لتخلوا لهم الساحة في 35أهل الفتنة سنة  تحرك
  الطريق ثم في المدينة.
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  رجل، وكل جيش  1000و 600تحركت ثالث جيوش من مصر والبصرة والكوفة كل جيش يتراوح بين
كوفة عمرو بن مقسم ألربع فرق. أمير جيش البصرة حرقوص بن زهير السعدي، أمير جيش ال

  األصم، أمير جيش مصر الغافقي بن حرب العكي وهو أمير األمراء.

  ه وعثمان خارج المدينة في احدى قراها.35وصلت الجيوش المدينة ليلة األربعاء أول ذي القعدة سنة  

 البصرة العوام، بن الزبير ←الكوفة طالب، أبي بن علي ←جهز كل جيش مرشحه للخالفة: مصر← 
 مكر على يدل أو التجانس، وعدم الكلمة اختالف على اما يدل االختالف وهذا. اهللا عبيد بن طلحة

  .الصحابة بين لإليقاع

 .ناقش المتمردون عثمان وطلبوا المفاوضات فوافق بشرط أال يشقوا عصا الطاعة  

  ،العودة الى أرسل عثمان عليا مفاوضا لهم واتفقوا معه على ما يلي: تحكم كتاب اهللا بين الطرفين
ديارهم، تعيين ابن عامر على البصرة وأبي موسى على الكوفة، قلب المنفيين وإعطاء المحرومين 

  وتوفير الفيء والعدل في القسمة واستعمال ذوي العدل واألمانة.

 .عادت الجيوش وبقي بالمدينة حكيم بن جبلة ومالك األشتر لتنفيذ خطة الكتاب المزعوم  

  في طريق العودة وفد مصر وجدوا رجال يعترضهم ومعه كتاب منسوب لعثمان يأمر والي مصر بقتلهم
 كما ǃفاتخذوه ذريعة للعودة واحتالل المدينة وقد عادت جيوش البصرة والكوفة كيف علمت بالكتاب؟ 

  ǃوعلي وطلحة والزبير تأمر بالخروج على عثمان  عائشة بلسان مزورة أخرى كتبا ادعوا

 .حاصر المتمردون المدينة وحاصروا عثمان في بيته  

 .هب الصحابة لدفاع عن الخليفة فرفض وأقسم عليهم أال يراق دم بسببه  

 .طلب المتمردون من عثمان عزل نفسه وهددوه بالقتل  

 .وجد عثمان فرصة للخروج الى مكة لكنه رفض وأمر عبد اهللا بن عباس أن يحج بالناس  

  انهاء الحصار فأحرقوا باب دار عثمان ووقعت مواجهات مسلحة قتل فيها رجال من قرر المتمردون
  الطرفين دخلوا بعدها للدار لكنهم لم يجرؤوا على قتل عثمان وهو يحمل المصحف ويقرأ فيه.

 دخل الموت األسود [وربما هو ابن سبأ] وانقض على عثمان فخنقه وقطع يده ويد زوجته ثم قتله
  المال ودور المدينة. ونهب بيته وبيت
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  استشهد عثمان ه ودفن ليال وصلى عليه 35ذو الحجة  18صائما مصليا قارئا للقرآن يوم الجمعة
  .الزبير بن العوام

  عمت الفوضى في المدينة وعجز المتمردون عن التحكم في الوضع وندموا على فعلتهم ورفض الصحابة
  االنصياع لهم.

 أجبروا عليا بعد خمسة أيام من الفوضى على البيعة وانتهى فصل مأساوي من الفتنة ليستأنف فيما
  .بعد في عهد علي

  رابعا: إنجازات دولة عثمان بن عفان

عهد عثمان ليس كله فتنة وأحداثا مأساوية ومشاهد سوداوية، انما ذلك كان في أواخر النصف الثاني من 
خالفته فقط. أما بقية عهده فمليء باإلنجازات على مختلف األصعدة الثقافية واإلدارية والمالية 

 والقضائية والعسكرية..

  على الصعيد الثقافي: جمع القرآن الكريم- أ

أنه جمع القرآن الكريم. والواقع أن جمع األمة على المصحف واحد. فالقرآن قد مفاخر عثمانان أعظم 
جمع في مصحف واحد على عهد الصديق لكنه لم ينشر ولم تلزم به األمة بل جمع للحفظ، أما عثمان 

حذيفة بن اليمان، وهو في فتوح أرمينية  عـن وذلكقد جمعه للعمل بوجه واحد في كل الدولة. 
 قال ولذلك ǃأذربيجان، فزع لما رأى الناس يتنافسون في القراءة ويقولون: قراءتي خير من قراءتك و

: "يا أمير المؤمنين، أدرك هذه األمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختالف اليهود والنصارى. لعثمان
  وبعد االستخارة واالستشارة قرر الخليفة بدء الجمع فعين لجنة لذلك؛ 

  ى المشروع: زيد بن ثابت [أنصاري]المشرف عل

  أعضاء اللجنة: عبد اهللا بن الزبير+ سعيد بن العاص+ عبد الرحمن بن الحارث [قرشيون]

. وقد أمر عثمان بأن يكتب القرآن على لسان وقيل أن اللجنة ضمت اثنا عشر رجال منهم أبي كعب
  نسخ وتنشر في األمصار.قريش ان اختلف الثالثة مع زيد. وبعد الجمع تستنسخ من المصحف 

اختلف في عدد النسخ من أربعة الى ثمانية. كما اختلف هل النسخة التي قتل عثمان وهي في يده، هل هي 
  نسخته الخاصة أم نسخة المدينة؟
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  ووجهة النسخ: نسخة المدينة+ مكة+ الكوفة+ البصرة+ الشام+ البحرين+ اليمن+ نسخة عثمان.

سخ األخرى صحفا ومصاحف، وهذا اجراء ضروري ليتحقق غرض كما أمر عثمان أن تحرق كل الن
  الجمع، وليس فيه أية مخالفة للشرع وال إهانة لكتاب اهللا كما ادعى أهل الفتنة.

وقد رد عنه اإلمام علي قائال: "يا أيها الناس، ال تغلوا في عثمان، وال تقولوا له اال خيرا، فواهللا ما فعل 
ا، وواهللا لو وليت لفعلت مثل الذي فعل". وقد أرسل عثمان األمصار، الذي فعل اال عن مأل منا جميع

  ومع كل نسخة من يقرأ بها ويتابع التزام الناس بها.

 بن عامر ←البصرة شهاب، بن المغيرة ←الشام السائب، بن اهللا عبد ←مكة زيد، بن زيد ←منهم: المدينة
  أبو عبد الرحمن السلمي. ←الكوفة قيس،

، فقد حمل على أنه رفض الجمع الذي تم ورفض موقف عبد اهللا ابن مسعودوقد بولغ في وصف 
  احراق نسخته.

وهذا الموقف ال ينسب لصحابي جليل كابن مسعود، خاصة وأنه أحد عمال الخليفة. وما روي في هذا 
  السياق ضعيف لم يصح.

لحدث في الكوفة، حاصل ما يكون قد حدث أن األمر ربما أشكل على ابن مسعود خاصة وهو بعيد عن ا
 فاستفسر بالسؤال أو القدوم على الخليفة وراجعه في األمر ثم عمل بمقتضى ما أقنعه به عثمان

  وأحرق نسخته.

أما ما نقل عن استعمال أهل الفتنة لنسخته فربما يكون مكذوبا أو أن نسخة ابن مسعود قد استنسخ منها قبل 
  مسعود وال رضاه.احراقها، ومن المؤكد أن ذلك تم دون علم ابن 

ويبدو أن أهل الكوفة تعودوا على القراءة بنسخة ابن مسعود، فلما علموا بالجمع أشكل عليهم فخطب فيهم 
ابن مسعود وقال: "ان اهللا ال ينتزع العلم انتزاعا، ولكن ينتزعه بذهاب العلماء، وان اهللا ال يجمع أمة 

  ن الحق فيما اجتمعوا عليه".محمد على ضاللة، فجامعوهم على ما اجتمعوا عليه، فا
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  على الصعيد اإلداري: األقاليم والوالة-ب

  السياسة اإلدارية لعثمان- 1

في شأن الوالة، فأبقاهم سنة بل وأكثر وأبقى أبا موسى أربع سنين، رغم لقد التزم عثمان بوصية عمر
  أنه ما كان ملزما بذلك.

ثم ان العزل كان قليال، قد كان يحرك الوالة وينقلهم من مهمة لمهمة حسب مقتضى الحال وحاجة الدولة، 
يراعي كثيرا رأي الناس، وكان يجاري أهل الفتنة في مواقفهم من الوالة خاصة في كما كان 

  الكوفة.

ة في مجال الفتح وتوسيع بثه لروح التنافس بين الوالومن أهم مالمح السياسة اإلدارية لسيدنا عثمان 
حدود الوالية، فكان يعلن مثال عن منطقة معينة مبرمجة للفتح وأن الذي يفتحها أوال هو واليها، مما 

  نشط الحركة العسكرية في الواليات.

أن يكون  كما يلحظ تركيز عثمان على الوظيفة الدعوية للوالة وأنهم رعاة قبل أن يكونوا جباة، وحاول
ن الخليفة في واليته؛ في أخالقه وصالحيته وعالقته بالناس، لكن والة عثمان لم يكونوا الوالي نسخة م

  في مستواه.

  ولتحقيق ذلك فقد أطلق عثمان للوالة كل الصالحيات في التسيير والتعيين، خالفا لنهج عمر في المسألة.

امة الوزارة خالف عمر أيضا في أنه عين ست أقارب له في بعض المناصب الهكما أن عثمان 
والوالية، لكنهم ال يتعدون ربع عماله، كما أنه عزل من عزل منهم كغيرهم. وهم في المجموع خمس 
والة ووزير من بين قرابة العشرين واليا، وهم: معاوية بن أبي سفيان، عبد اهللا بن عامر، الوليد بن 

  ان بن الحكم كاتب الخليفة.عقبة، سعد بن العاص، عبد اهللا بن سعد بن أبي السرح، إضافة الى مرو

  مراقبة الوالة - 2

استمرت هذه الوظيفة األساسية كما كانت في عهد عمر، لكن بصرامة أقل في بعض األحيان، كما أن 
  عثمان تخلى عن أسلوب عمر وهو الزيارات التفقدية، فعثمان لم يزر سوى مكة لحج أو زيارة أهل.

  وبقية أساليب الرقابة:

 .المراسالت مع الوالة  
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 .استقدام الوالي للمدينة لمسائلته  

 .استقدام وفد من الوالية الستطالع أمر، أو سؤال الوفود القادمة على المدينة  

 .الكتابة الى وجوه الواليات  

 .ارسال مفتشين لتقصي الحقائق  

 .اللقاء السنوي بالوالة في موسم الحج  

  التقسيم اإلداري:- 3

النظام اإلداري في عهد عثمان بما يشبه النظام الفيدرالي، فقد كانت الواليات قد اتسعت إثر  يمكن وصف
  الفتوحات، ووسعت صالحيات الوالة.

كما وقعت بعض التعديالت؛ فالبحرين صارت تابعة للبصرة إضافة لعمان وسجستان وخراسان واألهواز. 
  للشام.واليمامة استقلت عن البحرين. كما ضمت حمص وفلسطين 

وتوسعت والية مصر إثر الفتوح حتى وصلت حدود القيروان غربا وبالد النوبة جنوبا. أما الكوفة فضمت 
  اليها الري وهمذان وطبرستان وأذربيجان وشمال فارس.

  أهم الوالة:- 4

  .ثابت بن زيد ←الخليفة ←المدينة

  .العاص بن خالد ←رميالحض عمرو بن اهللا عبد ←ربيعة بن علي ←العاص بن خالد ←مكة

  .سفيان أبي بن معاوية ←الشام

  .سعد بن اهللا عبد ←العاص بن عمرو ←سعد بن اهللا عبد ←العاص بن عمرو ←مصر

  .عامر بن اهللا عبد ←األشعري موسى أبو ←البصرة

 بن سعيد ←عقبة بن الوليد ←مسعود بن اهللا عبد ←وقاص أبي بن سعد ←شعبة بن المغيرة ←الكوفة
  موسى األشعري. أبو ←العاص

  .خالد بن الرحمن عبد ←سعد بن عمير ←حمص

  علقمة بن محرز. ←فلسطين
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  .شعبة بن المغيرة ←اليمان بن حذيفة ←مسلمة بن حبيب ←ربيعة بن سلمان ←أرمينية

  .سوار بن اهللا عبد ←الحكم بن مروان ←العاص أبي بن عثمان ←البحرين

  .منبه بن يعلى ←اليمن

  ربيعة. بن اهللا عبد ←الجند

  على الصعيد االقتصادي: الرفاه في عهد عثمان- ج

في الجوانب المالية نظرا ألن الدنيا انفتحت على على نهج عمر لم يكن ممكنا أن يستمر عثمان
  المسلمين، فكان ال بد أن يفتح الخليفة باب التمتع المشروع بالثروات المتدفقة.

ما كان يخشاه عمر، فقد تسربت الدنيا من الجيوب الى  وعموما فقد توسع الرخاء وانتشر الرفاه، وحدث
  القلوب.

  :السياسة االقتصادية لعثمان

  تمحورت سياسة عثمان في الجوانب المالية االقتصادية فيما يلي:

 .سماح عثمان باإلثراء والغنى غير المحدد بسقف  

 .السماح بامتالك األراضي الواسعة، وبناء البيوت والقصور الفخمة  

 .التنبيه على عدم اخالل جباية األموال بالوظائف الدعوية واالجتماعية للوالة  

 ..الحرص على حقوق الناس والفئات الخاصة كأولوية: اليتامى، األرامل، أهل الذمة  

 .توسيع أرض الحمى الزدياد الحاجة اليها  

 .تخصيص بيت المال ببناء مستقل  

 هر اهللا المحرم.تحديد السنة المالية وافتتاحها بش  

 .تنظيم دفع الزكاة والخراج والجزية وفقا للسنة المالية  

 .توسيع مصارف النفقات العامة واالقتراض لها من فائض مال الزكاة  

 .انشاء منازل الضيافة  

 .التكفل بإطعام الفقراء وأبناء السبيل والمعتكفين في رمضان  
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 لمؤذنين.تخصيص عطاءات خاصة للمملوكين والقراء وا  

 .التشجيع على استصالح األراضي واحياء الموات  

 .رفع المرتبات وزيادة األجور وكثرة األعطيات  

 .التكفل التام بنفقات الحج  

  تمدين المدن خاصة المدن الجديدة كالبصرة والكوفة والفسطاط. وتوفير مرافق العيش فيها كالبيوت
  والطرق واآلبار واألراضي الفالحية...

 .بناء وتوسعة المساجد  

 .تحويل ساحل مكة  

 .بناء أول أسطول إسالمي 

  على الصعيد القضائي-د

  التزام عثمان عموما بنهج الشيخين في اجتهاداتهما القضائية، اال فيما عرض له من مستجدات
  اجتهد فيها بنفسه أحيانا وبواسطة قضاته أحيانا أخرى.  

 .ما طور عثمان جهاز القضاء ووضع له تنظيمات جديدة كتخصيص دار للقضاء 
  فكر عثمان في منصب قاضي القضاة، واقترح لهذا المنصب عبد اهللا بن عمر لكنه رفض فعدل عثمان

 عن الفكرة كليا عل ما يبدو.
  السائب بن كان الخليفة يقضي بنفسه في المدينة، أو يكلف زيد بن ثابت أو علي بن أبي طالب أو

 يزيد.
  كان عثمان.يعين قضاة األمصار بنفسه وأحيانا يترك ذلك للوالي 
  المراسالت بين الخليفة وقضاته نادرة، مما يدل على كفاءة القضاة، وثقة الخليفة بهم، وقلة

 االعتراض عليهم، وسعة صالحيتهم، أو أن التواصل معهم كان يتم عبر الوالة.
  البصرة، ←شق، كعب بن سوردم ←الدرداء أبو المدينة، ←بن ثابتمن أشهر قضاة عثمان: زيد 

 عثمان صنعاء، ←ثمامة اليمن، ←أمية بن يعلى الكوفة، ←شريح البصرة، ←األشعري موسى أبو
 ..مصر ←قيس بن
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  أول وأخطر قضية عرضت على عثمان حتى قبل البيعة هي قتل عبيد اهللا بن عمر لشركاء أبي لؤلؤة
وهم ابنته والهرمزان الفارسي وجفينة األنصاري، اغتيال الفاروق عمر المجوسي في مؤامرة 

فقد شوهدوا وهم يتناجون قبيل مقتل الخليفة بأيام وسقط منهم الخنجر ذو النصلين الذي قتل به 
، ولما لم يكن من ولي للدماء اال القمابذان بن الهرمزان فقد صار الخليفة هو ولي الدم فعفا عمر

ن ودفع عثمان الدية من ماله الخاص. وهكذا افتتح عهده بالعفو عن قاتل، وهو ما اتخذ وعفا القمابذا
 ذريعة للطعن في عثمان لدى البعض.

  استجدت في عهد عثمان قضايا غير مسبوقة تدل على مدى التغير االجتماعي، منها قضايا لصوصية
 والقتل... وقتل جماعة لواحد وقضية سحر وتكاثر قضايا الخمور والقذف والزنا

  الى جانب الحدود والتعزيرات فقد استخدم عثمان عقوبة النفي والطرد كثيرا تجنبا لعقوبات أكثر
ايالما، لكن هذا ساهم في تجميع المعاقبين وسهولة توظيف أهل الفتنة لهم، ولذلك كان من مطالبهم 

 رد المنفيين.

  على الصعيد العسكري: حركة الفتوح في عهد عثمان-ه

  :المشهد العسكري العام- 1

ظن الفرس أن فرصة احياء مملكتهم قد سنحت، فتحركوا استرداد ما ضاع وتحصين بعد اغتيال عمر
  ما تبقى واالستعانة باألمم المجاورة.

أما الروم فقد فقدوا األمل في استرجاع الشام بريا، فبدلو يفكرون في استعادتها بحريا. ثم ان مصالح الروم 
ارت مهددة أكثر من ذي قبل لما تجاوز المسلمون حدود مصر الى برقة والقيروان. لذلك في افريقية ص

  تحرك الروم من القسطنطينية عاصمة بيزنطية جهة اإلسكندرية بحريا.

  :السياسة العسكرية لعثمان- 2

 .اخضاع المناطق المتمردة وإعادة سلطان الدولة في البالد 
 ن المتمردين.مواصلة الفتوح وتوسيعها لقطع المدد ع 
 .إقامة قواعد ثابتة للمرابطة وحماية الحدود 
 .انشاء قوة بحرية لمواجهة التحرك الرومي 
 .إقامة معسكرات في المدن الكبرى كالبصرة والكوفة ودمشق والفسطاط 
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  :الفتوح في فارس- 3

  ه بقيادة الوليد بن عقبة.24فتح جيش الكوفة ألذربيجان سنة 
 األشعري موسى أبي ←فتح الري. 
  احباط التحرك الرومي من الشام نحو الكوفة بتعاون جيشي الشام [حبيب بن مسلمة] والكوفة [سلمان

 .عقبة بن الوليد ←بن ربيعة] 
  العاص بن سعيد ←ه30فتح طبرستان سنة. 
  ه.31مقتل يزدجرد آخر ملوك فارس في مرو سنة 
  طوس، نسا، سرخس...ه: أبرشهر، 31فتوحات عبد اهللا بن عامر في خراسان وفارس سنة 
  العاص بن سعيد ←ه32فتح الباب ويلنجر من بالد الترك سنة. 
 .استشهاد عبد الرحمن بن ربيعة ذو النور ويزيد بن معاوية 
  ه.32حسم حذيفة بن اليمان لخالف عسكري وقع بين الكوفة والشام سنة 
 .ن..ه: من مرو الروذ الى طخارستا32مواصلة عبد اهللا بن عامر لفتوحاته سنة 
 قيس بن األحنف ←فتح بلخ. 

  الفتوح في الشام:- 4

 مسلمة بن حبيب ←صد الهجمة البحرية الرومية. 
 حبيب بن مسلمة. ←فتح أرمينية وأذربيجان والجزيرة 
 .اذن الخليفة في الغزو البحري بعد الحاح معاوية إثر اقتراب الروم من حمص 
  قيس بن اهللا غبد←ه28فتح قبرص ومصالحة أهلها سنة. 
  غزوة بحرية دون خسائر بشرية  50نجاح أسطول الشام بقيادة عبد اهللا بن قيس فيǃ 
 .قيادة سفيان األزدي لألسطول إثر مقتل ابن قيس لوحده في قارب 
 ه.32هجوم مزدوج من الشام ومصر السترداد قبرص بعد نقض الصلح سنة 

  الفتو ح في مصر:- 5

 ه عبد اهللا بن سعد.25اإلسكندرية سنة  ردع تمرد 
 .استجابة الخليفة لطلب أهل مصر بعودة عمرو بن العاص 
 .التفاف المصريين حول عمرو ورد الهجمة الرومية بعد استدراجهم 
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  ه داللة على تأمينها نهائيا.25هدم أسوار اإلسكندرية سنة 
 ه.26ن سعد سنة تكفل الجبهة المصرية بفتح افريقية بعد عزل عمرو وتعيين اب 

  فتح افريقية:- 6

 ..تأمين مصر بالفتح غربا: برقة، زويلة، طرابلس الغرب 
 .[السودان] تأمين مصر بالفتح جنوبا: فتح بالد النوبة 
 .حركة عسكرية لتجميع المعلومات عن البالد 
 ر..اذن الخليفة بالفتح وحشد كبار الصحابة وأبنائهم أمثال الحسن والحسين وابن عباس وابن جعف 
  :بن سعد، جيش برقة اهللا عبد ←مصر جيش الحكم، بن الحارث ←تجمع الجيوش في برقة← 

 .نافع بن عقبة
 .مواجهة جيش جرجير حاكم افريقية في سبيطلة 
 .انتصار المسلمين بعد وصول المدد جيش العبادلة بقيادة عبد اهللا بن الزبير 
 قنطار  100روم الساحل من المسلمين ودفعهم جعال سنويا ضخما مقابل ارتحال الجيش عنهم [ تهيب

 ذهب سنويا].
  ه وعودة ابن سعد من مصر لتثبيت الحكم.33نقض العهد سنة 

  الفتح البحري:- 7

 .[نقطة ضعف المسلمين] محاولة الروم استرداد مصر وافريقية عبر البحر 
 .اذن الخليفة بركوب البحر 
 اء أسطول إسالمي بالشام ثم مصر.انش 
 .زحف أسطول رومي على اإلسكندرية 
 .[عبد اهللا بن سعد] تحالف أسطول الشام [بسر بن أرطأة] مع أسطول مصر 
  قسطنطين بقيادة اإلسكندرية ساحل على الروم ضد سعد بن اهللا عبد ←ه 31معركة ذات الصواري 

 ربطها بعد السفن سطح على ǃ برية مواجهة الى المعركة تحويل من المسلمون تمكن وقد. هرقل بن
 .هناك قتل حيث صقلية الى قسطنطين وفرار الروم انهزام بذلك وتم. ببعضها

  من نتائج الفتح البحري انتهاء أسطورة بحر الروم [البحر األبيض المتوسط] وأسلمة معظم سواحله
 الشرقية والجنوبية.
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  ،كروسيا، سردينيا، صقلية، البليار..امتداد الفتوح الى عدة جزر: قبرص، كريت 
 .توجيه المسلمين نحو علوم جديدة فرضها الفتح البحري كالفلك وعلوم البحار 
 دود الدولة اإلسالمية في عهد عثمان رضي اهللا عنه  - ر
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  وختاما...

  نقول: ثالث الراشدين، علينا أنبعد هذه الدراسة المركزة المختصرة في سيرة وخالفة عثمان 

ان خالفة عثمان جزء مشرق من الخالفة الراشدة ال يقل قيمة عن عهد الشيخين، بل يزيد عنهما  -
بإنجازات غير مسبوقة واجتهادات جريئة في تنظيم الدولة والمجتمع، وقد مرت بنا شواهد وأمثلة حية 

  فيما سبق..

آن والسنة.. وهي اقتراح عمري بيعة عثمان نموذج فريد لتجسيد قيم الشورى التي نص عليها القر -
بارع.. وبتنفيذ رائد من عبد الرحمن بن عوف.. وكانت الثمرة اختيار رجل المرحلة المرضي عند 

  أهل المدينة واألمة..

دامت خالفة عثمان اثنا عشر سنة، وهي مدة طويلة، تحتاج لرجل من طراز رفيع كعثمان ليتحمل فيها  -
ر من الصبر واألناة في اتخاذ القرارات وإصدار األحكام والمواقف.. مشاق التسيير والتنظيم.. مع كثي

  وفي مواجهة التحديات والمصاعب الداخلية والخارجية..

رغم ما قيل عن خالفة عثمان اال أن معظمها كان فترات استقرار وانتظام في سائر الواليات.. لكن  -
كل خالفة عثمان.. وهي في الحقيقة المغرضين ومرضى النفوس ضخموا أحداث الفتنة وكأنها غطت 

بدأت في النصف الثاني من خالفته وتأججت في السنوات الثالث األخيرة.. وهي ابتالء الهي لهذه األمة 
ليشتد عودها وتبقى درسا لكل مسلم في كل زمان ومكان.. وان كان عثمان قد خرج من خالفته بفتنة، 

  ونجح في تجاوز األزمة..- رضي اهللا عنه-فاروق عمرفال تنسى أنه تولى الخالفة بعد فتنة مقتل ال

الحديث عن الفتنة كشف عن بعض المواقف المثيرة للشبهة.. وال تناقض بين عدالة الصحابة وسمو  -
، وبين األخطاء العلمية التي وقع فيها - رضي اهللا عنه-الصورة المرسومة لهم في أذهانها ومنهم عثمان

الموقف وتقييم الشخص.. وعموما فان المسؤولية جماعية عما وقع  الصحابة.. ففرق شاسع بين تقييم
  دون تهوين وال تهويل من شأن العوامل الداخلية والخارجية..

  رضي اهللا عن سيدنا عثمان بن عفان وتقبله شهيدا في الصالحين وحسن أولئك رفيقا..
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