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 تاريخ الخـالفـة الراشــدة

 :أهمية فترة الخالفة الراشدة في التاريخ اإلسالمي

من خيرة درر هذه األمة، ويكفيها فضال أنها  تنتظم هذه الفترة المباركة في عقدها ثالثة

عن عمران بن حصين رضي الفترة المقصودة بالخيرية في حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فيما روى الشيخان 

قرن : والقرون الثالثة هي ،« خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » :هللا عنه

  .التابعين قرن أتباع، ثم تابعينثم قرن الرضي هللا عنهم، الصحابة 

الذي أخرجه   حديثال والترتيب في الفضل بحسب الترتيب في الذكر، ويشهد لذلك

ال يأتي عليكم زمان إال والذي » : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال البخاري عن أنس بن مالك رضي هللا عنه

 .« ملسو هيلع هللا ىلص سمعته من نبيكمحتى تلقوا ربكم،  بعده أشر منه

بل هناك أحاديث أخرى وحده الشاهد على خيرية تلك القرون، النبوي  وليس هذا الحديث

، من ذلك الحديث الذي رواه البخاري كثيرة تؤكد ذلك، خاصة قرن الصحابة رضي هللا عنهم

ي على الناس زمان يأت» : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال عنه ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي هللا

نعم، : من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيقولون لهم( جماعة)فيغزو فئام 

فيكم من صاحب أصحاب : فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال

: لى الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقالنعم، فيفتح لهم، ثم يأتي ع: فيقولونرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 .« نعم، فيفتح لهم: ؟ فيقولونهل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

صلينا المغرب مع رسول هللا صلى هللا  :قال أبيه عن بردة أبي عنمسلم  اإلمام وروى

ما زلتم  »: فخرج علينا فقال ،فجلسنا :قال ،لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء :عليه وسلم ثم قلنا

 »: قال ،معك العشاء صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي ،يا رسول هللا :قلنا، « هاهنا

 :فقال ،ما يرفع رأسه إلى السماءوكان كثيرا  ،فرفع رأسه إلى السماء :قال « أحسنتم أو أصبتم

 فإذا ذهبت   ،ألصحابي وأنا أمنة   ،دوع  ما ت   فإذا ذهبت النجوم أتى السماء   ،للسماء النجوم أمنة   »

  .« دونوع  أصحابي أتى أمتي ما ي   فإذا ذهب   ،ألمتي وأصحابي أمنة   ،دونوع  أتى أصحابي ما ي  

واألفضلية في األحاديث أفضلية المجموع بالنسبة إلى المجموع، وليست أفضلية أفراد، 

إنه قول الجمهور غير أن فضيلة صحبة رسول هللا  »: ما رجحه ابن حجر في الفتح فقال وهذا

في الفضل ألحد منهم  لصحابة مساويا  ملسو هيلع هللا ىلص ومشاهدته ال يعدلها عمل، فال يكون أحد من بعد ا

عنه،  الختصاصهم بمشاهدة رسول هللا والسبق إليه بالهجرة والنصرة، وضبط الشرع المتلقى  

 .«وبذلك يظهر فضلهم  وتبليغه لمن بعدهم،

: عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه قال( مختصرا)داود والترمذي  وروى أحمد وأبو  

تكون النبوة فيكم ما شاء أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون  »: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 لكا  خالفة على منهاج النبوة فتكون ما شاء أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون م  

ا فتكون م جبرية   لكا  ا فيكون ما شاء أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون م  اض  ع  
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 .« ة، ثم سكتبو  على منهاج الن   شاء أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة  

  .األرناؤوط والحديث صححه األلباني في السلسلة الصحيحة، وحسنه

ِفين ة   وللحديث شاهد عن تِي ث ال  » :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: رضي هللا عنه، قال س  ث ون  اْلِخال ف ة  فِي أ م 

ْلك  ب ْعد  ذ ِلك   ر  : اْمِسْك ع ل ْيك  ِخال ف ة  أ بي ب ْكٍر، ث ّم ق ال  : ث ّم ق ال  س ِفين ة  . « س ن ة ، ث م  م  ِخال فة  ع م  و 

، ث ّم ق ال  لي ِخال ف ة  ع ثْمان  ْدن اه ا ث ال ثِين  : قال امِسْك ِخال ف ة  ع ِليّ : و  ج   ف و 

ن ة    .رناؤوطاأل وحسنه أحمد رواه .س 

ذهبت النبوة فكانت الخالفة على »  :رضي هللا عنه أنه قال حذيفة عن أحمد وروى اإلمام

 .األرناؤوط وصححه  « منهاج النبوة

أبي بكر وعمر وعثمان  فالخالفة على منهاج النبوة هي خالفة: أما عن معنى الحديث

ابن  قال .لتعسف والظلموض، فالمراد به اض  أما الملك الع   .كما هو ظاهر الروايات ،وعلي

أي يصيب الرعية فيه عْسٌف وظ ْلم، كأنَّهم  ،«ثم يكون ملك عضوض »   :في النهاية األثير

ا بالغة: والع ض وض  . ي ع ضُّون فيه ع ضًّ لك  » : وفي رواية .من أْبنية الم   ،« ع ض وض ثم يكون م 

بيث  الشَِّرس   ون ب ْعدي و» : ث أبي بكرومن األول حدي .وهو جمع ِعّضٍ بالكسر، وهو الخ  س ت ر 

ْلكا ع ض وضا    اهـ .«م 

ثم »  :في النهاية ابن األثير قال. وأما الملك الجبري، فالمراد به الملك بالقهر والجبر

وت أي ع ت ّو وق ْهر ب ر  لك وج  بَّارٌ : يقال. يكون م  وت ب يّن   ج  ب ر  وتالج  ب ر  بريَّة، واْلج   اهـ .« ، والج 

لَّى  ،َّللاَّ  ن ظ ر  فِي ق ل وِب اْلِعب ادِ  إِنَّ  » :رضي هللا عنه ابن مسعود وقال  ٍد ص  مَّ ح  د  ق ْلب  م  ج  ف و 

ْير  ق ل وِب اْلِعب ادِ  س لَّم  خ  آِلِه و  ب ع ث ه  بِِرس ال تِهِ  ،َّللاَّ  ع ل ْيِه و  ث مَّ ن ظ ر  فِي ق ل وِب اْلِعب اِد ب ْعد  ق ْلِب  ،ف اْصط ف اه  و 

ٍد  مَّ ح  اء  ن بِيِّ م  ر  ز  ْم و  ع ل ه  ْير  ق ل وِب اْلِعب اِد ف ج  ابِِه خ  د  ق ل وِب أ ْصح  ج  س لَّم  ف و  آِلِه و  ل ْيِه و  لَّى َّللاَّ  ع  ِه ي ق اتِل ون  ص 

 ».  فما رأى المسلمون حسنا  فهو عند هللا حسن، وما رأوا سيئا  فهو عند هللا سيئ ع ْن ِدينِِه،

 أولئك أصحاب   قد مات   بمنْ  نَّ ت  ا فليسْ نًّ ت  سْ من كان منكم م   »: (ن عمرويروى عن اب) ال أيضاوق

 دينهِ  ه وإقامةِ بيِّ لصحبة ن  هللا   اختارهم   قومٌ  ها تكلفا  ها علما  وأقلُّ هذه األمة قلوبا  وأعمق   دمحم أبرُّ 

 .« وا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيمفاعرف  

  الصحابي؟ من

العراقي وابن : اله الحافظانق) « من لقي النبي ملسو هيلع هللا ىلص مؤمنا به ومات على ذلك »:الصحابي

ِو،ومن رْ ى عنه ومن لم ي  و  رت، ومن ر  من طالت صحبته أو قص   ،ويدخل في التعريف ، (حجر

، ومن رآه رؤية  ا معه ومن لم ي  ز  غ   في  :والمراد باللقاءلعارض كاألِكفَّاء،  ره  ومن لم ي   وجالسه   غز 

 .فال صحبة له، كما وقع ألبي ذؤيب الهذلي الشاعر ،حال الحياة، أما من رآه بعد موته قبل الدفن

كرسول كسرى فال صحبة له، وكذلك  ،من رآه كافرا ثم أسلم بعد :ويخرج من التعريف 

ارتد ثم عاد إلى أما من  كعبد هللا بن خطل، وربيعة بن أمية،  ،ومات كافرامن آمن به ثم ارتد 

اإلسالم في حياته ملسو هيلع هللا ىلص ولقيه فالصحبة عائدة إليه بإجماع كعبد هللا بن أبي السرح، وأما من ارتد في 

ففي  ،وقرة بن هبيرة ،كاألشعث بن قيس ،حياته ملسو هيلع هللا ىلص أو بعد موته ثم عاد إلى اإلسالم بعد موته

نيفة ممن يقول بأن الردة تحبط العمل؛ وعليه ال تعود إليه فأبو ح  عودة الصحبة إليه خالف، 

الصحبة، أما مالك والشافعي فيشترطون الموت، ويقولون بعودة الصحبة، والرأي الثاني هو 

 .الراجح

إلى النبي صلى هللا  لألطفال، فقد جيء   ، فإن الصحبة ال تثبت  ويشترط في الصحبة التمييز  

 ،وعبد هللا بن أبي طلحة ،وعبد هللا بن معمر، ن بن عثمان التميميكعبد الرحم عليه وسلم بأطفالٍ 
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في أفواههم، فهؤالء األطفال لهم رؤية وليست لهم  فل  على وجوههم أو ت   م ومسح  ه  ك  نَّ فح   ،وأمثالهم

فالراجح أنه ليس شرطا في حد الصحابي، وإال لخرج به  ،صحبة، أما اشتراط البلوغ في الرؤية

ْن أجمع العلما     .ء على صحبتهم كعبد هللا بن الزبير والحسن والحسين رضي هللا عنهمم 

 :جيل التابعين

أي لم تطل ) ،«هو من لقي الصحابة، وإن لم يصحب » : التابعي؟ قال الحاكم من

يعني بل ال بد  ،هو من صحب صحابيا، وال يكتفى فيه بمجرد اللقي» : وقال الخطيب ،(صحبته

، وقال ابن «ابي فإنه تكتفى فيه بمجرد اللقاء عنه، بخالف الصح من طول الصحبة والرواية

كذلك، ومراده من لقي الصحابي وهو مؤمن بالنبي صلى هللا عليه  هو من لقي الصحابي» : حجر

وسلم سواء قصر اللقاء أم طال، فمن لقي الصحابي أو طالت صحبته له وهو ليس بمؤمن بالنبي 

 .«ابعيا فال يعتبر ت ملسو هيلع هللا ىلص

اختلف العلماء في تصنيف التابعين؛ فجعلهم ابن حبان طبقة واحدة، وجعلهم  :طبقات التابعين

مسلم بن الحجاج ثالث طبقات، وجعلهم دمحم بن سعد أربع طبقات، أما الحاكم فقد جعلهم خمس 

سعيد بن : عشرة طبقة، أعلى هذه الطبقات من روى عن العشرة المبشرين بالجنة، ومنهم

 .وغيرهم سيب، وقيس بن أبي حازم، وقيس بن عباد، وأبو عثمان النهديالم

المسيب، قاله أحمد وغيره، وقال  فيه اختالف بين العلماء؛ فالمشهور أنه سعيد بن :أفضل التابعين

أويس  : ضهمعلقمة بن قيس واألسود، وقال بع: الحسن البصري، وقال أهل الكوفة: هل البصرةأ

والصحيح بل والصواب ما ذهب إليه بعض أهل  .عطاء بن أبي رباح: القرني، وقال أهل مكة

سمعت : قال رضي هللا عنه سنده عن عمر بن الخطابب الكوفة، لما روى مسلم في صحيحه

إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني وله والدة، وكان به بياض  »: يقول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

وأما تفضيل أحمد بن حنبل البن : فهذا قاطع للنزاع، قال: قال العراقي، « فمروه يستغفر لكم

: قال البلقينيأو أراد باألفضلية في العلم ال في الخيرية، و...فلعله لم يبلغه الحديث ،المسيب

، ومن حيث حفظ الخبر واألثر األفضل من حيث الزهد والورع أويس» :واألحسن أنه يقال

 .«سعيد

  :أتباع التابعينجيل 

ومن هؤالء مالك بن أنس إمام دار  .، وإن لم تطل صحبتهم لهموهم من صحب التابعين

، ودمحم بن إدريس الشافعي، أما أبو حنيفة فهو من جيل التابعين، فقد صح أنه لقي أنس بن الهجرة

   .لك رضي هللا عنه وإن لم يسمع منهما

 :عدالة الصحابة رضي هللا عنهم

الستقامة في الدين، وتعني الرجل الذي يرضى الناس عنه ويقبلون ا: معنى العدالة لغة 

 .شهادته

     : ، فقال عنها أبو حامد الغزاليقد عرفها العلماء بتعريفات متقاربةأما معناها اصطالحا؛ ف 

استقامة في السيرة والدين، ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس، تحمل على مالزمة » 

 (.المستصفى) «ميعا حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه التقوى والمروءة ج
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المباحات اجتناب الكبائر وبعض الصغائر واإلصرار عليها و» : القرافي بقولهوعرفها  

 .«القادحة في المروءة 

محافظة دينية تحمل على مالزمة التقوى والمروءة، ليس » : وقال عنها ابن الحاجب 

ر، وبعض الصغائر وبعض ، وترك اإلصرار على الصغائمعها بدعة، وتتحقق باجتناب الكبائر

 .«المباح 

تمنع من اقتراف  -أي هيئة راسخة في النفس –ملكة » : وعرف السيوطي العدالة  بقوله 

 .«يخل بالمروءة كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح 

 اقال، سالما منتفصيله أن يكون مسلما بالغا ع» : وقال ابن الصالح في معنى العدل 

 .«أسباب الفسق وخوارم المروءة 

المراد بالعدل ملكة تحمله على مالزمة التقوى » : وأختم هذه التعريفات بقول ابن حجر 

ينظر نخبة )« أو فسق أو بدعة ى اجتناب األعمال السيئة من شرك لتقواوالمروءة، والمراد ب

 (الفكر

عها في كونها ملكة راسخة لدى صاحبها تحجزه فهذه جملة من التعريفات للعدل تتفق جمي 

  . الوقوع في خوارم المروءةعن اقتراف الكبائر و تمنعه من 

 : وقد اختلفت آراء الفرق في عدالة الصحابة، فكانت أربعة مذاهب 

إثبات عدالة جميع الصحابة رضي هللا عنهم، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، : المذهب األول

 .والمعتزلة ووافقهم الزيدية

والصحابة عندهم غير عدول، إال القليل منهم، فهم ضالون، ومن مذهب الشيعة، : المذهب الثاني

حزب الشيطان ألنهم لم يعملوا بمقتضى نص الوصية بزعمهم، وهم مرتدون بعد وفاة رسول هللا 

المقداد بن األسود، أبو ذر  وهم سلمان الفارسي، –زيادة على آل البيت  –ملسو هيلع هللا ىلص، إال ثالثة منهم 

عمار بن ياسر، أبو ساسان األنصاري، وحذيفة بن : الغفاري، ويلحقون بهم أربعة آخرين هم

 .اليمان، وبشير بن عمر األنصاري رضي هللا عنهم

دون من رآه  ،أن العدالة تثبت لمن الزم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أصحابه أصحابه ويرى: المذهب الثالث

 .أو وفد عليه لمدة يسيرة أو زاره

رى القائلون به أن الصحابة كغيرهم من المسلمين، فيهم العدل وغيره، وليس يو: المذهب الرابع

  .لنا أن نحكم بتعديلهم حتى تثبت عندنا عدالتهم

ن ن المحدثيجمهور العلماء م صحابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كلهم عدول عندأن  :والمذهب الراجح

ؤهم عن استقامتهم على الدين وائتمارهم بأوامره وانتها: ومعنى عدالتهموالفقهاء واألصوليين، 

أنهم معصومون من المعاصي أو من السهو أو من الغلط، فإن ذلك لم يقل  وليس معناها ..نواهيه

عة وأهل ولم يتهم الصحابة في عدالتهم أو عدالة بعضهم إال شذاذ من المبتد..به أحد من أهل العلم

 .األهواء ممن ال يعتد بأقوالهم وآرائهم لعدم استنادها إلى برهان
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معلومة من القرآن الكريم والسنة النبوية وشهادة ثابتة رضوان هللا عليهم فعدالة الصحابة 

 .أئمة العلم والدين سلفا وخلفا

كثيرة نذكر  دت في آياتأما شهادة القرآن الكريم بعدالة أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقد ور

 :منها

ت ْؤِمن ون  ) :قوله جل وعال نك ِر و  ْون  ع ِن اْلم  ت ْنه  وِف و  ْعر  ون  بِاْلم  ر  ْت ِللنَّاِس ت أْم  ٍة أ ْخِرج  ْير  أ مَّ ك نت ْم خ 

ه م  اْلف اِسق ون   أ ْكث ر  ْؤِمن ون  و  م  اْلم  ْنه  م ّمِ ا لَّه  ْير  ن  أ ْهل  اْلِكت اِب ل ك ان  خ  ل ْو آم  ِ و   [.١١١: آل عمران]( بِاَّللَّ

ل  ) :وقوله جل ذكره السَّابِق ون  األ وَّ ِضي  و  َّب ع وه م بِإِْحس اٍن رَّ ِذين  ات
الَّ اِر و  األ نص  اِجِرين  و  ه  ون  ِمن  اْلم 

ا أ ب د ا ذ ِلك  الْ  اِلِدين  فِيه  ار  خ  ا األ ْنه  نَّاٍت ت ْجِري ت ْحت ه  ْم ج  أ ع دَّ ل ه  واْ ع ْنه  و  ض  ر  ْم و  ( ف ْوز  اْلع ِظيم  َّللاَّ  ع ْنه 

 [.١١١: التوبة]

ِضي  َّللاَّ  ع ِن الْ ) :وقوله جل ثناؤه ل  ل ق ْد ر  ا فِي ق ل وبِِهْم ف أ نز  ةِ ف ع ِلم  م  ر  ْؤِمنِين  إِْذ ي ب ايِع ون ك  ت ْحت  الشَّج  م 

ا ق ِريب ا ْم ف تْح  أ ث اب ه  ل ْيِهْم و   [.١١: الفتح]( السَِّكين ة  ع 

كَّع  ) :وقوله هلالج لج اه ْم ر  ْم ت ر  اء ب ْين ه  م  ح  ع ه  أ ِشدَّاء ع ل ى اْلك فَّاِر ر  الَِّذين  م  ِ و  س ول  َّللاَّ دٌ رَّ مَّ ح  د ا ي ْبت غ ون  مُّ ا س جَّ

ث   م  اةِ و  ْم فِي التَّْور  ث ل ه  وِد ذ ِلك  م  ْن أ ث ِر السُّج  وِهِهم ّمِ ج  اه ْم فِي و  ان ا ِسيم  ِرْضو  ِ و  ن  َّللاَّ ْم فِي ف ْضال ّمِ ل ه 

ى ع ل ى س وقِِه ي ْعِجب  ا ه  ف اْست ْغل ظ  ف اْست و  ر  ج  ش ْطأ ه  ف آز  ْرعٍ أ ْخر  اع  ِلي ِغيظ  بِِهم  اْلك فَّار  اإِلنِجيِل ك ز  رَّ لزُّ

ا ا ع ِظيم  أ ْجر  ة  و  ْغِفر  م مَّ اِت ِمْنه  اِلح  ع ِمل وا الصَّ ن وا و  ع د  َّللاَّ  الَِّذين  آم   [.٩٢: الفتح] (و 

ن  الَِّذين  ): وقوله سبحانه وتعالى ة  ّمِ ج  ق ات ل  أ ْول ئِك  أ ْعظ م  د ر  نف ق  ِمن ق ْبِل اْلف تْحِ و 
ْن أ  ال ي ْست ِوي ِمنك م مَّ

بِيرٌ أ نف ق وا  ل ون  خ  ا ت ْعم  َّللاَّ  بِم  ْسن ى و  ع د  َّللاَّ  اْلح  ك ال و  ق ات ل وا و   [.١١: الحديد] (ِمن ب ْعد  و 

ن  ) :تبارك وتعالىوقوله  اِلِهْم ي ْبت غ ون  ف ْضال ّمِ أ ْمو  وا ِمن ِدي اِرِهْم و  اِجِرين  الَِّذين  أ ْخِرج  ه  اء اْلم  ِلْلف ق ر 

س ول ه  أ وْ  ر  ون  َّللاَّ  و  ي نص ر  ان ا و  ِرْضو  ِ و  اِدق ون  َّللاَّ ان  ِمن  "8" ل ئِك  ه م  الصَّ اإِليم  وا الدَّار  و  ؤ  الَِّذين  ت ب وَّ و 

ون  ع ل ى أ نف   ي ْؤثِر  ا أ وت وا و  مَّ ة  ّمِ اج  د وِرِهْم ح  ال ي ِجد ون  فِي ص  ر  إِل ْيِهْم و  ْن ه اج  ل ْو ق ْبِلِهْم ي ِحبُّون  م  ِسِهْم و 

ن ي وق  ش حَّ ن ْفِسِه ف أ ول ئِك  ه م   م  ةٌ و  اص  ص  ون   ك ان  بِِهْم خ  ْفِلح  وا ِمن ب ْعِدِهْم ي ق ول ون   "9" اْلم  اؤ  الَِّذين  ج  و 

ال ت ْجع ْل فِي ق ل وبِن ا ِغالًّ لِّلَِّذين  آم   اِن و  انِن ا الَِّذين  س ب ق ون ا بِاإِليم  ْخو  إِلِ بَّن ا اْغِفْر ل ن ا و  بَّن ا إِنَّك  ر  ن وا ر 

ِحيمٌ  وٌف رَّ ؤ   .واآليات في ذلك كثيرة .[١١ – ١: الحشر]( "01" ر 

أما ما ورد في السنة، فاألحاديث في تزكية الصحابة رضي هللا عنهم والتنويه بفضلهم 

مما ورد في عموم  نفا، وسنسوق في هذا المقام نماذجآوذكر مناقبهم كثيرة جدا، ذكرنا بعضها 

، وهي مبسوطة في مدونات الحديث، فمن الع له المجفإن ذلك مما ال يتس الصحابة ال في آحادهم،

  :األحاديث الواردة في فضائل الصحابة رضي هللا عنهم

ْدِرّىِ  - ابِى»  ملسو هيلع هللا ىلصق ال  النَّبِىُّ : ق ال   –رضى هللا عنه  -ع ْن أ بِى س ِعيٍد اْلخ  د ك ْم  ،ال  ت س بُّوا أ ْصح  ف ل ْو أ نَّ أ ح 

ال  ن ِصيف ه   أ ْنف ق  ِمثْل   ِدِهْم و  دَّ أ ح  ا ب ل غ  م  ٍد ذ ه با  م  )« أ ح 
1
.) 

رضي هللا عنه حين كاتب قريشا يخبرها عزم النبي ملسو هيلع هللا ىلص على  حاطب بن أبي بلتعة عن ملسو هيلع هللا ىلص وقال -

ضرب عنق أ! دعني يا رسول هللا: حين قال رضي هللا عنه ردا على عمر بن الخطاب ،فتح مكة

                                                           
1
 ، ومسلم3763أخرجه البخاري  - 



 
7 

. اعملوا ما شئتم: لر فقا وما يدريك لعل هللا اطلع على أهل بد ،إنه قد شهد بدرا» : هذا المنافق

) «فقد غفرت لكم 
1
.) 

ال  ،هللا هللا فيي أصيحابي ،هللا هللا فيي أصيحابي» : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عن عبد هللا بن مغفل قالو -

ومن آذاهم فقد  ،ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ،فبحبي أحبهم فمن أحبهم ،تتخذوهم غرضا بعدي

)« ومن آذى هللا فيوشيك أن يأخيذه  ،ومن آذاني فقد آذى هللا ،آذاني
2
قيال أبيو عيسيى هيذا حيديث  .(

 . غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه

ال » : عنيد حفصية يقيولت النبيي ملسو هيلع هللا ىلص أخبرتنيي أم مبشير؛ أنهيا سيمع: هللا قيال وعن جابر بن عبد - 

)« الذين بايعوا تحتها  .يدخل النار، إن شاء هللا، من أصحاب الشجرة، أحد
1
.) 

  :أقوال العلماء في فضائل الصحابة رضي هللا عنهم وعدالتهم

أجمع من يعتد بهم من علماء األمة على عدالة الصحابة رضي هللا عنهم، وأقوالهم في 

 ..ذلك كثيرة

وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم » : قال اإلمام أحمد 

 .«واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا ألنفسنا 

 :له تعالىوبق، واستدل على ذلك «الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا » : وقال ابن حزم 

ْن أ نف  ) ق ات ل وا ال ي ْست ِوي ِمنك م مَّ ن  الَِّذين  أ نف ق وا ِمن ب ْعد  و  ة  ّمِ ج  ق ات ل  أ ْول ئِك  أ ْعظ م  د ر  ق  ِمن ق ْبِل اْلف تْحِ و 

بِيرٌ  ل ون  خ  ا ت ْعم  َّللاَّ  بِم  ْسن ى و  ع د  َّللاَّ  اْلح  ك ال و   [.١١١: األنبياء]( و 

فهم خير القرون وخير أمة أخرجت » : وقال الحافظ ابن عبد البر في مقدمة االستيعاب 

ول ملسو هيلع هللا ىلص، وال أعدل ممن ارتضاه بثناء هللا عز وجل عليهم وثناء الرس للناس، ثبتت عدالة جميعهم

 .«هللا لصحبة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص ونصرته، وال تزكية أفضل من ذلك، وال تعديل أكمل منها 

  .«الصحابة كلهم عدول من البس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به » : وقال النووي 

ه ال ي سأل عن عدالة أحد منهم، للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أن» : وقال ابن الصالح 

بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على اإلطالق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من ي عت دُّ 

 .«به في اإلجماع من األمة  

وقال الخطيب البغدادي بعد أن ساق نصوصا من الكتاب والسنة تدل على عدالة الصحابة  

هللا ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه ألوجبت الحالة التي على أنه لم يرد من » : رضي هللا عنهم

اإلسالم، وبذل المهج واألموال وقتل اآلباء واألبناء،  نصرةو من الهجرة والجهاد - كانوا عليها

القطع على تعديلهم واالعتقاد لنزاهتهم وأنهم كافة  -والمناصحة في الدين وقوة اإليمان واليقين 

 .(الكفاية) «م والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم أفضل من جميع الخالفين بعده

                                                           
1
 نفسه - 
2
 ...الترمذي، وابن حبان في صحيحه أخرجه - 
1
: في فضل من بايع تحت الشجرة، رقم:  المناقب عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص باب: أخرجه مسلم، والترمذي كتاب - 

3871. 
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السنة والجماعة سالمة قلوبهم  ومن أصول أهل» : طيةوقال ابن تيمية في العقيدة الواس   

وا ِمن ب ْعِدِهْم ي ق ول ون  ) :وألسنتهم ألصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما وصفهم هللا به في قوله اؤ  الَِّذين  ج  و 

ال ت ْجع ْل فِي ق ل وبِن ا ِغالًّ لِّلَِّذين  آم   اِن و  انِن ا الَِّذين  س ب ق ون ا بِاإِليم  ْخو  إِلِ بَّن ا اْغِفْر ل ن ا و  بَّن ا إِنَّك  ر  ن وا ر 

ِحيمٌ  وٌف رَّ ؤ  ويقبلون ما جاء  «...ال تسبوا أصحابي» :، وطاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص في قوله[١١: الحشر] (ر 

به الكتاب والسنة واإلجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح 

جرين على األنصار، ويؤمنون بأن هللا الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المها

، وبأنه ال يدخل «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » قال ألهل بدر وكانوا ثالثمائة وبضعة عشر 

ملسو هيلع هللا ىلص، بل  لقد رضي هللا عنهم ورضوا عنه وكانوا النار أحد بايع تحت الشجرةكما أخبر به النبي 

لجنة لمن شهد له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كالعشرة وثابت بن قيس بن أكثر من ألف وأربعمائة، ويشهدون با

 .«شماس وغيرهم من الصحابة 

 :حكم من سب الصحابة أو طعن في عدالتهم

ن فيهم والحط من اتفق العلماء على حرمة سب أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وتجريحهم أو الطع 

ال تسبوا » : ، ومنها قوله ملسو هيلع هللا ىلص«.. .ال تسبوا أصحابي» : ا حديثأدلة ذلك منه قدرهم، وقد ذكروا

، (رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح)« أصحابي، لعن هللا من سب أصحابي

يعني مع النبي  -ال تسبوا أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  فلمقام أحدهم ساعة  »:رضي هللا عنه وقول ابن عباس

 .(رواه ابن بطة بإسناد صحيح) «خير من عمل أحدكم أربعين سنة  – ملسو هيلع هللا ىلص

 -رضي هللا عنهم  -حرمة سب الصحابة » (99:ص): قال األلوسي في األجوبة العراقية 

 .«مما ال ينبغي أن ينتطح فيه كبشان، أو يتنازع فيه اثنان 

ة رضي هللا عنهم، وعظيم إثم وإذا كان العلماء قد اتفقوا على حرمة سب الصحاب 

بتعزيره منتقصهم، فإنهم اختلفوا في حكم من تفوه بذلك، هل يكفر ويحل قتله، أم يفسق ويكتفى 

 وتأديبه ؟

أو انتقصهم وطعن في عدالتهم أو جاهر  من سب الصحابة إلى تكفيرذهب فريق  :الرأي األول

، -رضي هللا عنهم  –يترحم عليهم ببغضهم، وأنه يهدر بذلك دمه، ويحل قتله، إال أن يتوب و

 :وممن قال بهذا الرأي

فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ  « :اإلمام السرخسي في كتاب األصول  حيث قال 

 .(039/ 2). «لإلسالم، ودواؤه السيف إن لم يتب 

إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول » :واإلمام أبو زرعة الرازي حيث قال 

 (.96:ص: الكفاية)« ، فاعلم أنه زنديق هللا ملسو هيلع هللا ىلص

أو تنقَّص أحدا منهم فليس على السنة، وليس له في فمن سبهم » :واإلمام مالك حين قال 

وا ِمن ِدي اِرِهْم ) :قسم هللا تعالى الفيء فقال: وقال... الفيء حق اِجِرين  الَِّذين  أ ْخِرج  ه  اء اْلم  ِلْلف ق ر 

س ول ه  أ وْ  ر  ون  َّللاَّ  و  ي نص ر  ان ا و  ِرْضو  ِ و  ن  َّللاَّ اِلِهْم ي ْبت غ ون  ف ْضال ّمِ أ ْمو  اِدق ون  و  الَِّذين   "8" ل ئِك  ه م  الصَّ و 

ة  مِّ  اج  د وِرِهْم ح  ال ي ِجد ون  فِي ص  ر  إِل ْيِهْم و  ْن ه اج  ان  ِمن ق ْبِلِهْم ي ِحبُّون  م  اإِليم  وا الدَّار  و  ؤ  ا أ وت وا ت ب وَّ مَّ

ن ي وق  ش حَّ ن ْفِسِه ف أ ول ئِك  ه م   م  ةٌ و  ص اص  ل ْو ك ان  بِِهْم خ  ون  ع ل ى أ نف ِسِهْم و  ي ْؤثِر  ون   و  ْفِلح   "9" اْلم 

ال  اِن و  انِن ا الَِّذين  س ب ق ون ا بِاإِليم  ْخو  إِلِ بَّن ا اْغِفْر ل ن ا و  وا ِمن ب ْعِدِهْم ي ق ول ون  ر  اؤ  الَِّذين  ج  ت ْجع ْل فِي ق ل وبِن ا و 
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ِحيمٌ  وٌف رَّ ؤ  بَّن ا إِنَّك  ر  ن وا ر  ، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن [١١ – ١: الحشر] ("01" ِغالًّ لِّلَِّذين  آم 

 (. 2/697أصول السنة، الحميدي، . )«جعل هللا له الفيء 

من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من » :واإلمام القرطبي نقال عن اإلمام مالك 

ع ه  أ ِشدَّاء ع ل ى اْلك فَّارِ ) :اآليةرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقد أصابته هذه أصحاب  الَِّذين  م  ِ و  س ول  َّللاَّ دٌ رَّ مَّ ح   مُّ

نْ  وِهِهم ّمِ ج  اه ْم فِي و  ان ا ِسيم  ِرْضو  ِ و  ن  َّللاَّ د ا ي ْبت غ ون  ف ْضال ّمِ كَّع ا س جَّ اه ْم ر  ْم ت ر  اء ب ْين ه  م  ح  أ ث ِر  ر 

ه  ف اْست ْغل   ر  ج  ش ْطأ ه  ف آز  ْرعٍ أ ْخر  ْم فِي اإِلنِجيِل ك ز  ه 
ث ل  م  اةِ و  ْم فِي التَّْور  ث ل ه  وِد ذ ِلك  م  ى السُّج  ظ  ف اْست و 

اِت ِمنْ  اِلح  ع ِمل وا الصَّ ن وا و  ع د  َّللاَّ  الَِّذين  آم  اع  ِلي ِغيظ  بِِهم  اْلك فَّار  و  رَّ ة  ع ل ى س وقِِه ي ْعِجب  الزُّ ْغِفر  م مَّ ه 

ا ا ع ِظيم  أ ْجر  فمن نقص واحدا  منهم أو طعن عليه في رواية فقد : ثم قال القرطبي[.  ٩٢: الفتح] (و 

 (. 07/296:الجامع ألحكام القرآن. )« رب العالمين، وأبطل شرائع المسلمينرد على هللا

. «وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان » : والطحاوي في عقيدته حين قال 

 (.628:ص)

هو إحدى الروايتين عن اإلمام أحمد، كما ذكر ابن تيمية والقول بتكفير من سب الصحابة  

 . 660: ص في الصارم المسلول،

 :وقد استدل القائلون بهذا الرأي بأمور منها 

سب الصحابة إيذاء لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وانتقاص له وحط من مكانته، ألنهم أصحابه الذين رباهم  -0

 .وزكاهم

 .، إذ هم نقلتها مالمبلغون لهاالطعن فيهم يؤديإلى إبطال الشريعة -2

ال يحبهم إال » : بن عازب عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال عن األنصارما رواه الشيخان عن البراء  -3

 .«مؤمن وال يبغضهم غال منافق، من أحبهم أحبه هللا ومن أبغضهم ابغضه هللا 

بل يفسق  ،وذهب فريق آخر من العلماء إلى من سب الصحابة ال يكفر بذلك :الرأي الثاني

 :عزيره وتأديبه، وممن قال بهذا الرأيويضلل، كما أنه ال يقتل، بل يكتفى بت

وسب أحد من الصحابة وبغضه ال » : اإلمام عبد هللا بن محمود الموصلي حيث قال

  (9/236: االختيار. )«يكون كفرا لكن يضلل 

 .«سب الصحابة بدعة وفسق » : واإلمام التفتازاني حين قال 

. حرام من فواحش المحرمات واإلمامان القسطالني والنووي، فقد ذكرا أن سب الصحابة 

 (.07/93: ، وشرح النووي على مسلم7/99: إرشاد الساري: ينظر)

وممن قال بعدم تكفير من سب الصحابة رضي هللا عنهم؛ اإلمام أحمد في إحدى الروايتين  

يجب على السلطان » : ون ِقل عنه قوله، 660: ص: عنه، كما ذكر ابن تيمية في الصارم المسلول

ابن  لرأي نفسه الذي مال إليهوهو ا، «قوبته وليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه تأديبه وع

ومطلق السب : إلى أن يقول...صحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حرام بالكتاب والسنةسب أ »: بقوله تيمية

 (.669و 660: الصارم المسلول. )«لغير األنبياء ال يستلزم الكفر 

وأجمع القائلون بعدم تكفير من سب » : 2/681لسبكي في الفتاوى، وقال اإلمام ا 

 .«أنهم فساق  :الصحابة

» : وقد صرح اإلمام إسحاق بن راهويه بوجوب تأديب تأديب الساب وتعزيره حيث قال 

 (.678: ص:الصارم المسلول. )«من شتم أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعاقب ويحبس 
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من شتم النبي ملسو هيلع هللا ىلص ق تل، ومن شتم أصحابه » : -المشهور في مذهبه وهو -وقال اإلمام مالك 

 (.679:الصارم المسلول، ص. )«أدب 

وسب أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهبنا ومذهب الجمهور » : وقال القاضي عياض 

 .«أن من فعل ذلك يعزر 

 :منها واستدل الفريق الثاني بأمور 

 .مستلزم للكفر والخروج من الملة إال في حق األنبياء عليهم السالمأن مجرد السب غير  -0

سب الصحابة قد وقع على أيام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كما حدث بين خالد بن الوليد وعبد الحمن بن  -2

 .عوف رضي هللا عنهما، ولم يحكم بكفر الساب وإهدار دمه

 .انهم، فسب الواحد ال يقدح في اإليمانأشخاص الصحابة ال يجب اإليمان بهم بأعي -3

يتبين رجحان أدلة الفريق الثاني، ألنه لم يرد نص من كتاب أو وبمناقشة أدلة كل فريق  

ليس  سنة أو إجماع على تكفير من سب الصحابة، وتكفير المسلم وإخراجه من الملة وإهدار دمه

حل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال هللا وأني رسول هللا ال ي» : باألمر الهين ألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال

متفق عليه . «النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة :إال بإحدى ثالث

 .واللفظ للبخاري

  :بين الصحابة حكم الخوض فيما شجر

 البحث» ، ذلك أن حابةمذهب أهل السنة والجماعة الكف عن الخوض فيما شجر بين الص         

ليس والمخالفة  من الموافقة وعما جرى بينهم -رضوان هللا عليهم أجمعين  –عن أحوال الصحابة 

 ...ه في الدين، بل ربما أضر باليقينمن العقائد الدينية، وال من القواعد الكالمية، وليس مما ينتفع ب

أو تدريس كتب تشتمل على  ،تعصبينللتعليم، أو للرد على الم الخوض في ذلك إنما يباح  نألو

) « فال يجوز لهم الخوض فيه، لفرط جهلهم وعدم معرفتهم بالتأويل تلك اآلثار، وأما العوام
1
). 

وقد وردت أقوال لعلماء السلف تحذر من الخوض فيما شجر بين الصحابة، من ذلك قول اإلمام 

ب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كلهم أجمعين ومن الجحة الواضحة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحا» : أحمد

والكف عن ذكر مساويهم والخالف الذي شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم أو أحدا منهم أو تنقَّصه أو طعن عليهم أو عّرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع 

، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة واالقتداء رافضي خبيث مخالف ال يقبل هللا منه صرفا وال عدال

بهم وسيلة واألخذ بآثارهم فضيلة وأصحاب رسول هللا خير الناس ال يجوز ألحد أن يذكر من 

 .«مساويهم وال يطعن على أحد منهم بعيب وال نقص 

كما تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي » : وقال اإلمام الذهبي 

أجمعين، وما يزال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب واألجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع  هللا عليهم

، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي ط يُّه وإخفاؤه، بل إعدامه لتصفو وضعيف، وبعضه كذب

القلوب، وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد 

د يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى، بشرط أن يستغفر العلماء، وق

                                                           
1
 .890-891/ 2م، 2119/ه0931دار البصائر، القاهرة،  اللقاني، برهان الدين شرح جوهرة التوحيد، - 
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انِ ) :حيث يقول لهم، كما علمنا هللا تعالى ْخو  إِلِ بَّن ا اْغِفْر ل ن ا و  وا ِمن ب ْعِدِهْم ي ق ول ون  ر  اؤ  الَِّذين  ج  ن ا و 

ِحيمٌ  وٌف رَّ ؤ  بَّن ا إِنَّك  ر  ن وا ر  ال ت ْجع ْل فِي ق ل وبِن ا ِغالًّ لِّلَِّذين  آم  اِن و  ب ق ون ا بِاإِليم  ، [١١: الحشر] (الَِّذين  س 

اء، وعبادة ممحَّصة، ولسنا و ممن يغال فالقوم لهم سوابق و اعمال مكفرة لما وقع بينهم، وجهاد محَّ

في أحد منهم وال ندعي فيهم العصمة، نقطع أن بعضهم أفضل من بعض، ونقطع بأن أبا بكر 

وعمر أفضل األمة، ثم تتمة العشرة المشهود لهم بالجنة، وحمزة وجعفر ومعاذ وزيد وأمهات 

، هثل أبي الدرداء هل بدر مع كونهم على مراتب، ثم األفضل بعدهمبنات نبينا ملسو هيلع هللا ىلص وأالمؤمنين و

وسلمان الفارسي وابن عمر وسائر أهل بيعة الرضوان الذين رضي هللا عنهم بنص آية سورة 

الفتح، ثم عموم المهاجرين واألنصار كخالد بن الوليد والعباس وعبد هللا بن عمرو وهذه 

ج عليه وال كر...الحلبة امة فأكثره باطل وماتنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك، فال ن عّرِ

، أو رد ما في الصحاح والمسانيد ومتى إفاقة من به وافتراء فدأب الروافض رواية األباطيل

 .« س كران

وأن خير القرون الذين رأوا » : وقال ابن أبي زيد القيرواني في مقدمة رسالته المشهورة 

أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي ملسو هيلع هللا ىلص وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون  النبي

هللا عنهم أجمعين، وأن ال يذكر أحد من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال بأحسن ذكر، واإلمساك عما 

 .«شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن ي لتمس لهم أحسن المخارج وي ظن بهم أحسن المذاهب 

ويرون الكف » : لسلف وأصحاب الحديثأبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة اوقال  

عما شجر بين أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وتطهير األلسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، 

 .«ويرون الترحم على جميعهم والمواالة لكافتهم 

 واتفق أهل السنة على» : ونختم هذه األقوال بما ذكر ابن جحر في فتح الباري حين قال 

وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحق منهم، 

ألنهم لم يقاتلوا في تلك الحروبإال عن اجتهاد، وقد عفا هللا تعالى عن المخطىء في االجتهاد، بل 

 .واألقوال في هذا الموضوع كثيرة جدا. «ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا،وأن المصيب يؤجر أجرين 

أما ما شجر بين الصحابة رضي هللا عنهم من خالف وحروب فيحملها العلماء على   

وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصالة والسالم فمنه ما وقع من » : االجتهاد، لذلك قال ابن كثير

، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين، واالجتهاد يخطىء ويصيب، ولكن غير قصد كيوم الجمل

أخطأ مأجور أيضا، وأما المصيب فله أجران، وكان علي وأصحابه أقرب  صاحبه معذور وإن

 .«إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي هللا عنهم أجمعين 

وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب » : وقال النووي 

ي خرج شيء  أنفسها بسببها، وكلهم عدول رضي هللا عنهم ومت اولون في حروبهم وغيرها، ولم

كما يختلف  من ذلك أحدا منهم عن العدالة ألنهم مجتهدون اجتهدوا في مسائل من محل االجتهاد

بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها، وال يلزم من ذلك نقص أحد منهم، واعلم أن  المجتهدون

ثة سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثال

 :أقسام

ظهر لهم باالجتهاد أن الحق في هذا الطرف وأن مخالفه باغٍ فوجب عليهم نصرته وقتال  قسم

إمام الباغي عليه فيما اعتقدوه، ففعلوا ذلك، ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة 

                                                                                       . لعدل في قتال البغاة في اعتقادهما

فوجب مساعدنه وقتال الباغي  عكس هؤالء ظهر لهم باالجتهاد أن الحق في الطرف اآلخر وقسم
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اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا  وقسم. عليه

كان هذا االعتزال هو الواجب في حقهم ألنه ال يحل اإلقدام على قتال مسلم حتى يظهر الفريقين، و

أنه مستحق لذلك، ولو ظهر لهؤالء رجحان أحد الطرفين وأن الحق معه لما جاز التأخر عن 

نصرته في قتال البغاة، فكلهم معذورون رضي هللا عنهم، ولهذا اتفق أهل الحق ومن ي عتد به في 

   .« قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي هللا عنهم أجمعين اإلجماع على

هذا مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهو ما يجب على  

طالب العلم اتباعه االلتزام به، مقتديا بعلماء األمة الذين أرشدونا بأقوالهم وأفعالهم إلى أدب 

الصحابة رضي هللا عنهم، وأن نهتدي بهديهم في عدم الخوض فيما شجر بينهم، فهذا التعامل مع 

تلك دماء طهر هللا يدي » : عن الشجار الذي وقع بين الصحابة فيقولسأل عمر بن عبد العزيز ي  

طهر منها لساني؟ مثل أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مثل العيون، ودواء العيون ترك ، أفال أمنها

  .«لمسها

بِّي ) :أقول ما قال هللا» : أما جعفر الصادق فقال  بِّي فِي ِكت اٍب اّل ي ِضلُّ ر  ا ِعند  ر  ه  ق ال  ِعْلم 

ال ي نس ى   .«[  ٢٩: طه] (و 

وعلموا  قتال شهده أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وغبنا،» : الحسن البصري عن قتالهم فقال وسئل

 .«وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فتوقفنا 

ل كما قال الحسن، ونعلم أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه فنحن نقو» : وقال المحاسبي

ونعلم أنهم اجتهدوا  ،وال نبتدع رأيا منا ،ونقف عند ما اختلفوا فيه ،منا، ونتبع ما اجتمعوا عليه

 .«وأرادوا هللا عز وجل إذ كانوا غير متهمين في الدين، ونسأل هللا العافية 
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 الخالفة الراشدة

 :جوب نصب الخليفةفي و

ال حياة إال بجماعة وال يستقيم دين وال دنيا إال بجماعة، ولهذا نهى هللا عن التفرق       

ِ : )واالختالف وأمر باالجتماع واالئتالف على طاعة هللا سبحانه وتعالى فقال ْبِل َّللاَّ وا بِح  اْعت ِصم  و 

 ِ ة  َّللاَّ وا نِْعم  اْذك ر  ق وا و  ال ت ف رَّ ِميعا  و  تِِه ج   ع ل ْيك ْم إِْذ ك ْنت ْم أ ْعد اء  ف أ لَّف  ب ْين  ق ل وبِك ْم ف أ ْصب ْحت ْم بِنِْعم 

انا   أ ْول ئِك  : )، وقال جل وعال(إِْخو  ه ْم اْلب يِّن ات  و  اء  ا ج  اْخت ل ف وا ِمْن ب ْعِد م  ق وا و  ال ت ك ون وا ك الَِّذين  ت ف رَّ و 

ْم ع ذ اٌب ع ِظيمٌ  ع  : )ال جل ثناؤه، وق(ل ه  وا إِنَّ َّللاَّ  م  اْصبِر  ك ْم و  ت ْذه ب  ِريح  ع وا ف ت ْفش ل وا و  ال ت ن از  و 

ابِِرين   ، وال اجتماع إال بإمامة، وال إمامة إال بسمع وطاعة، فلذلك كان تنصيب اإلمام فريضة (الصَّ

 . في اإلسالم

حابة رضي هللا عنهم إلى بيعة أبي بكر الصديق ولهذا لما توفي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بادر الص    

رضي هللا عنه، إليمانهم بضرورة وجود الخليفة واإلمام، وأن نصبه ضرورة من ضرورات 

 .الدين والدنيا معا

إنَّ نْصب  اإلمام واجٌب قد ع رف وجوبه في الشرع » : -رحمه هللا-قال ابن خلدون 

ل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم عند وفاته بادروا إلى بإجماع الصحابة والتابعين؛ ألنَّ أصحاب رسو

بيعة أبي بكٍر رضي هللا عنه وتسليِم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كّلِ عصٍر من بعد ذلك، ولم 

اع ا داالًّ على وجوب نصب ت ترك الناس  فوضى في عصٍر من األعصار، واستقرَّ ذلك إجم

)«اإلمام
1
). 

 :الحالغة واصط ـةمعنى الخالف

 :لغة -أ

خلفه خالفة، وكان خليفة وبقي بعده، والخليفة السلطان : الخالفة لغة مصدر خلف، يقال

 .األعظم؛ والجمع خالئف وخلفاء

 .في إجراء األحكام الشرعية خليفة ملسو هيلع هللا ىلص وقد سمي من يخلف رسول هللا

 .النيابة، استخلف فالنا من فالن جعله مكانه: والخالفة

 :اصطالحا   -ب

 فهي رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، :أما الخالفة في االصطالح

والخالفة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم  »:يقول ابن خلدون في ذلك

لشرع إلى اعتبارها بمصالح األخروية والدنيوية الراجعة إليها،إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند ا

) « اآلخرة، فهي في الحقيقة خالفة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به
2
).  

                                                           

(
1
 : خلدون، صالمقدمة، ابن  -(

(
2
 : المقدمة، ابن خلدون، ص -(
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اإلمامة موضوعة لخالفة النبوة في حراسة  »: وعرفها صاحب األحكام السلطانية بقوله 

)« الدين، وسياسة الدنيا
1
الدين والدنيا، خالفة رياسة عامة في » :وعرفها صاحب المقاصد بأنها .(

) »عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص
2
  .ملسو هيلع هللا ىلص فالخليفة إذن هو القائم بحراسة الدين، وسياسة الدنيا نيابة عن النبي .(

في أمته، ويسمى إماما  تشبيها  بإمام  ملسو هيلع هللا ىلص وللخالفة عدة أسماء فيسمى خليفة لكونه يخلف النبي

اإلمامة الكبرى، ويسمى أمير المؤمنين ألنه لما : تباعه واالقتداء به، ولهذا يقال لهاالصالة في إ

، فقال قيل لعمر خليفة خليفة رسول هللا مات أبو بكر رضي هللا عنه، وكان يدعى خليفة رسول هللا

ى ، ولكن اجمعوا علليفة خليفة رسول هللا، فيطول هذامن جاء بعد عمر قيل له خليفة خ: المسلمون

نحن   :اسم تدعون به الخليفة يدعى به بعده من الخلفاء، قال بعض أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

المؤمنون وعمر أميرنا، فدعي أمير المؤمنين؛ فهو أول من سمى بذلك، وقيل في تسمية أمير 

  .المؤمنين غير ذلك

بأن أصولها مستمدة من الخالفة اإلسالمية تنفرد وتتميز والخالفة ترادف اإلمامة، و  

القرآن الكريم، وأن تطبيقها اختصت به األمة اإلسالمية، وعرف الفقهاء الخالفة بأنها خالفة 

إن هللا جلت قدرته ندب لألمة زعيما  خلف به النبوة وحاط به »  :النبوة، وفي ذلك يقول الماوردي

لكلمة على رأي متبوع، الملة وفوض إليه السياسة ليصدر التدبير عن دين مشروع وتجتمع ا

فكانت اإلمامة أصال استقرت عليه الملة وانتظمت به مصالح األمة حتى استتبت به األمور العامة 

 .« وصدرت عنه الواليات الخاصة

رضيي هللا عينهم - أبو بكرر وعمرر وعثمران وعلري الخلفاء الراشدون هم األئمة األربعة،و

إليى  -ملسو هيلع هللا ىلص-وميدة خالفيتهم مين انتقاليه  فيي قييادة األمية، -ملسو هيلع هللا ىلص-وهم الذين خلفيوا رسيول هللا  ،-أجمعين

رمضيان سينة  06ي طاليب فيي بيهـ إلى مقتل علي بن أ00ربيع األول سنة  02الرفيق األعلى في 

)هـ  91
1
 .تسع وعشرون سنة وستة أشهر وخمسة أيام (:

تنازليه لمعاويية بين أبيي سيفيان  إلى من مقتل أبيه)فة الحسن بن علي وإذا أضيفت لها خال

)( هييـ90ربيييع األول سيينة 26فييي 
2
وقييد اختصييوا بوصييف الراشييدين  تكييون ثالثييين سيينة بالتمييام،( 

لصييفات تميييزوا بهييا فييي سييلوكهم الييذاتي وفييي إدارتهييم لشييؤون األميية ورعييايتهم لييدينها وعقيييدتها 

واألمير  وإقامية العيدل، والجهياد، مين اليدعوة، -ملسو هيلع هللا ىلص-وحفاظهم على النهج الذي جياء بيه رسيول هللا 

.والنهي عن المنكر بالمعروف،
 
 

وقيد جياء وصيفهم  والرشد ضد الغي والهوى وهو االستقامة الكاملة على المنهاج النبوي،

يياِري ة ،أ نَّه   :-رضييي هللا عنييه-بهييذه الصييفة فييي حييديث العربيياض بيين سييارية  فع ييِن اْلِعْرب يياِض ْبييِن س 

لَّى :ق ال   س ول  هللاِ ص  يْبحِ، ملسو هيلع هللا ىلصل ن ا ر  ة  الصُّ يال  ف يْت  ص  يٍة ب ِليغ يٍة ذ ر  ْوِعظ  ن يا بِم  ع ظ  و  ْجِهيِه و  ل ْين يا بِو  ث يمَّ أ ْقب يل  ع 

، ا اْلق ل وب  ِجل ْت ِمْنه  و  ا اأْل ْعي ن  و  دَّعٍ  :ف ق ال  ق ائِلٌ  ِمْنه  يو  ية  م  ْوِعظ  يا م  أ نَّه  س ول  هللاِ،ك  »  :ق يال   ف أ ْوِصين ا،ي ا ر 

ى هللاِ، الطَّاع ِة، أ وِصيك ْم بِت ْقو  السَّْمعِ و  ب ِشيًّا، و  ْبد ا ح  إِْن ك ان  ع  ف يا  و  ى اْختاِل  يي ر  يْن ي ِعيْش ِميْنك ْم ف س  ف إِنَّه  م 

                                                           

(
1
 : األحكام السلطانية، الماوردي، ص -(

(
2
 :  المقاصد، ص -(

(
1
 .3/206،6/093بري تاريخ الط -(

(
2
سلم الحسين بين عليي الكوفية إليى معاويية، : ويذكر ذلك عن بن شبة عن المدائني قال 6/073تاريخ الطبري  -( 

 .من جمادى األولى: ع األول، ويقالودخلها معاوية لخمس بقين من ربي
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ا، ثِير  س نَِّة  ك  اِشِدين  ف ع ل ْيك ْم بِس نَّتِي و  ل ف اِء الرَّ ، اْلخ  ْهِديِّين  ع ضُّ  اْلم  اِجِذ،و  ا بِالنَّو  ل ْيه  ْحيد ث اِت  وا ع  م  إِيَّاك ْم و  و 

وِر، ل ةٌ  اأْل م  ال  )« ف إِنَّ ك لَّ بِْدع ٍة ض 
1
). 

ياِن ْبيِن ب ِشييٍر، :كما جاء وصيف خالفيتهم فيي بعيض األحادييث النبويية ك نَّيا :ق يال   فع يِن النُّْعم 

س وِل هللاِ  ع  ر  ْسِجِد م  ِديث ه ، ،ملسو هيلع هللا ىلصق ع ود ا فِي اْلم  ال  ي ك فُّ ح  ج  ك ان  ب ِشيٌر ر  ، و  ش نِيُّ اء  أ ب و ث ْعل ب ة  اْلخ   :ف ق ال   ف ج 

س وِل هللاِ  ِديث  ر  ذ ْيف ية   ،ملسو هيلع هللا ىلصي ا ب ِشير  ْبن  س ْعٍد أ ت ْحف ظ  ح  اِء ؟ ف ق ال  ح  ر  ْطب ت يه ، :فِي األ م  ل يس   أ ن يا أ ْحف يظ  خ  ف ج 

ذ ْيف ة   ث ْعل ب ة ،أ ب و  س ول  هللاِ  :ف ق ال  ح  ،»  :ملسو هيلع هللا ىلصق ال  ر  ا ش ياء  َّللاَّ  أ ْن ت ك يون  ة  فِيك ْم م  يا إِذ ا  ت ك ون  النُّب وَّ ث يمَّ ي ْرف ع ه 

ا، ةِ، ش اء  أ ْن ي ْرف ع ه  اجِ النُّب وَّ ا ش اء   ث مَّ ت ك ون  ِخال ف ةٌ ع ل ى ِمْنه  ، ف ت ك ون  م  ياء   َّللاَّ  أ ْن ت ك ون  ا إِذ ا ش  ث مَّ ي ْرف ع ه 

ا، ا، َّللاَّ  أ ْن ي ْرف ع ه  ْلك ا ع اضًّ ، ث مَّ ت ك ون  م  ا ش اء  َّللاَّ  أ ْن ي ك ون  ا، ف ي ك ون  م  ا إِذ ا ش اء  أ ْن ي ْرف ع ه  ث يمَّ  ث مَّ ي ْرف ع ه 

ْبِريَّة ، ْلك ا ج  ا ش اء  َّللاَّ   ت ك ون  م  ،ف ت ك ون  م  ا،  أ ْن ت ك ون  ا إِذ ا ش اء  أ ْن ي ْرف ع ه  ث مَّ ت ك ون  ِخال ف ة  ع ل ى  ث مَّ ي ْرف ع ه 

ةٍ ث مَّ س ك ت   اجِ ن ب وَّ )«  ِمْنه 
1
.) 

يْول ى النَّبِيّيِ  ِن م  ْحم  ْبيِد اليرَّ ِفين ة  أ بِي ع  ةِ ث الث يون  »  :ال  ق ي ملسو هيلع هللا ىلصأ نَّ النَّبِييَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصوع ْن س  ِخالف ية  النُّب يوَّ

ن ة   ن ت ْيِن، :ق ال  س ِعيدٌ  ،« س  ، أ ْمس ك  أ ب و ب ْكٍر س  طَّاِب ع ْشر  ِسنِين  ر  ْبن  اْلخ  ع م  ان  ْبن  ع فَّان  اثْن ت يْي  و  ع ثْم  و 

ن ة ، ة  س  ع ِليٌّ ِستَّ ِسنِين   ع ْشر  )« و 
2
.) 

 

 نهج اختيار الخلفاء الراشدينم

طرقيه مين  ترشيح الخلفاء الراشدين نمطيا يعتمد طريقية واحيدة، بيل تعيددت لم يكن منهج

خليفة إلى آخر، وفي ذلك مرونة وتيسير، إذ العبرة بمنهج الحكيم نفسيه القيائم عليى االختييار الحير 

شيروط المؤهلية لتيولي ذليك الالذي تتواله األمة بعيدا عن أي ضغط أو وصاية أو توريث، وبتوفر 

 .المنصب الحساس

  طريقة االنتخاب االستشارية: الطريقة األولى

حييث اجتمييع األنصيار فيي سيقيفة بنييي  رضيي هللا عنيه، وقيد تمثليت فيي انتخياب أبييي بكير       

ن، فأسيرع إلييهم أبيو وسمع بذلك المهاجرو ،ساعدة، ورشحوا للخالفة سعد بن عبادة سيد الخزرج

وأبو عبيدة بن الجراح، وحصل بين الفريقين حيوار ومناقشية أفضيت إليى ترشييح أبيي  ربكر وعم

  .بكر للخالفة كما سيأتي مفصال

   طريقة العهد :الطريقة الثانية

أن  رضي هللا عنه وهي أن يعهد الخليفة الموجود إلى شخص آخر بعده، فقد رأى أبو بكر        

ة، والقييدرة علييى فيييهم، تتييوفر فيييه التقييوى والكفيياء يعهييد إلييى رجييل ميين المسييلمين يكييون مرضيييا

االضطالع بمهام الدولة، حتى يوفر عليى األمية ميا عسياه أن يحيدث مين اخيتالف يهيددهم بالفرقية 

رضيي هللا  فوقع اختياره على عمر بن الخطياب ،واالنقسام، كما كاد أن يحدث عقب وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 ر مين يقيوم بيأمر المسيلمين مين بعيده،حقه أن يستبد برأييه فيي اختييا ولكنه رأى أنه ليس من ،عنه

المسييلمون عليى هييذا  فاستشيار كبيار الصييحابة فوافقيوا عليى اختييياره وكتيب عهيدا  بييذلك وقيد وافيق

  :وبذلك كان اختيار عمر رضي هللا عنه عبر ثالث مراحل. االختيار

                                                           

((
1
 صحيح(  6001( )22/  01) -شعب اإليمان  - 

(
1
 صحيح -08697( 08917()286/  7) -( عالم الكتب)مسند أحمد  -(

(
2
 صحيح( 9796)المستدرك للحاكم  - (
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  .بترشيح من الخليفة القائم -0

  .والعقدباستشارة أهل الحل  -2

  .بموافقة العامة ورضاهم على ما اتفق عليه أهل الحل والعقد -3

  طريقة الشورى من أفراد يعينهم الخليفة الموجود: الطريقة الثالثة

عمر رضيي  لما طعنه فإن ،وهي الطريقة التي انتخب بها عثمان بن عفان رضي هللا عنه       

ن ابة يطلبيون منيه توليية رجيل مين بعيده، كييره أوجياءه وجهياء الصيح ،وأحيس بيدنو أجليه هللا عنيه

 وهيم عليي ،فاختيار سيتة مين الصيحابة ، فليم يرشيح شخصيا بعينيه،يتحمل أمر المسلمين حيا وميتا

خيذ رأييه فقيط وجعيل ابنيه عبيدهللا معهيم عليى أن يؤ ،بين عيوف وطلحية والزبييروعثمان وسيعد وا

ع لهيم نظاميا ينتخبيون بيه الخليفية ه، ووضينبا ن عمر ورثوليس له من األمر شئ، حتى ال يقال إ

 .في موضعه ذكره مفصال سيأتي من بينهم،

  االختيار بموافقة كبار الصحابة من المهاجرين واألنصار :الطريقة الرابعة

اختيير عليي بين أبيي طاليب رضيي هللا عنيه  رضي هللا عنه عثمان بن عفان فبعد استشهاد         

افقية كبيار الصيحابة مين المهياجرين واألنصيار، وبتأيييد مين وقيد تيم اختيياره بمو ،خليفة للمسلمين

   . الهاشميين ومن رجال األمصار الذين وفدوا إلى المدينة
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 ضي هللا عنهرخالفة أبي بكر الصديق 

 

 .للخالفة رضي هللا عنهقصة سقيفة بني ساعدة واختيار أبي بكر 

مالك بن أنس، حدثني  ثنا إسحاق بن عيسى الطباع، ثنا  : قال اإلمام أحمد: قال ابن كثير

ابن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود أن ابن عبَّاس أخبره أن عبد الرحمن بن 

وكنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فوجدني وأنا أنتظره   : عوف رجع إلى رحله قال ابن عبَّاس

  . وذلك بمنى في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب

  . إن رجال  أتى عمر بن الخطاب  : فقال عبد الرحمن بن عوف

  . لو قد مات عمر بايعت فالنا    : إن فالنا  يقول  : فقال

إني قائم العشية إن شاء هللا في النَّاس فمحذرهم هؤالء الرهط الذين يريدون أن   : فقال عمر

  . يغصبوهم أمرهم

جمع رعاع النَّاس يا أمير المؤمنين ال تفعل فإن الموسم ي  : فقلت  : قال عبد الرحمن

وغوغاءهم، وأنهم الذين يغلبون على مجلسك إذا قمت في النَّاس فأخشى أن تقول مقالة يطير بها 

أولئك فال يعوها وال يضعوها مواضعها، ولكن حتَّى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، 

  . ضعوها مواضعهاوتخلص بعلماء النَّاس وأشرافهم فتقول ما قلت متمكنا ، فيعون مقالتك وي

  ( 6/277)   . لئن قدمت المدينة صالحا  ألكلمن بها النَّاس في أول مقام أقومه  : قال عمر

فلما قدمنا المدينة في عقب ذي الحجة وكان يوم الجمعة عجلت الرواح صكة األعمى 

  ؟ وما صكة األعمى  : قلت لمالك

برد، أو نحو هذا، فوجدت سعيد بن إنه ال يبالي أي ساعة خرج ال يعرف الحر وال  : قال

زيد عند ركن المنبر األيمن قد سبقني، فجلست حذاءه تحك ركبتي ركبته فلم أنشب أن طلع عمر، 

  . ليقولن العشية على هذا المنبر مقالة ما قالها عليه أحد قبله  : فلما رأيته قلت

  . ل أحدما عسيت أن يقول ما لم يق  : فأنكر سعيد بن زيد ذلك وقال  : قال

أما   : فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذن، قام فأثنى على هللا بما هو أهله، ثم قال

بعد أيها النَّاس فإني قائل مقالة وقد قدر لي أن أقولها ال أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن وعاها 

ب علّي، إن هللا بعث وعقلها فليحدِّث بها حيث انتهت به راحلته، ومن لم يعها فال أحّل له أن يكذ

دمحما  بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، وعقلناها، 

  : ورجم رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالنَّاس زمان أن يقول قائل

د أنزلها هللا عز وجل فالرجم في كتاب هللا ال نجد آية الرجم في كتاب هللا فيضلوا بترك فريضة ق

حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو االعتراف، أال 

ال ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا  بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أال وإن رسول هللا   : وإنا قد كنا نقرأ

، وقد « عبد هللا ورسوله   : تطروني كما أطري عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولواال  »    : ملسو هيلع هللا ىلص قال

إن بيعة أبي   : لو قد مات عمر بايعت فالنا ، فال يغترن امرؤ أن يقول  : بلغني أن قائال  منكم يقول

قطع إليه بكر كانت فلتة فتمت، أال وأنها كانت كذلك، إال إن هللا وقى شرها، وليس فيكم اليوم من ت

 .األعناق مثل أبي بكر

وأنه كان من خبرنا حين توفي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن عليا  والزبير ومن كان معهما تخلَّفوا في 

بيت فاطمة بنت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وتخلَّف عنها األنصار بأجمعها في سقيفة بني ساعدة، واجتمع 
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يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من األنصار، فانطلقنا نؤمهم   : لهالمهاجرون إلى أبي بكر، فقلت 

  ؟ أين تريدون يا معشر المهاجرين  : حتَّى لقينا رجالن صالحان، فذكرا  لنا الذي صنع القوم فقاال

  . نريد إخواننا من األنصار  : فقلت

  . ال عليكم أن ال تقربوهم واقضوا أمركم يا معشر المهاجرين  : فقاال

وهللا لنأتينهم، فانطلقنا حتَّى جئناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا هم مجتمعون، وإذا بين   : فقلت

  ؟ من هذا  : ظهرانيهم رجل مزمل فقلت

  . سعد بن عبادة  : قالوا

  ؟ ماله  : فقلت

 أما بعد، فنحن  : وجع، فلما جلسنا قام خطيبهم فأثنى على هللا بما هو أهله وقال  : قالوا

أنصار هللا وكتيبة اإلسالم، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط نبينا، وقد دفت دافة منكم تريدون أن 

  . تختزلونا من أصلنا، وتحصنونا من األمر

فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أردت أن أقولها بين يدي أبي 

أوقر وهللا ما ترك من كلمة أعجبتني في بكر، وكنت أداري منه بعض الحد وهو كان أحكم مني و

  . تزويري إال قالها في بديهته وأفضل حتَّى سكت

أما بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أهله، وما تعرف العرب هذا األمر إال لهذا الحي   : فقال

  . من قريش، هم أوسط العرب نسبا  ودارا ، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أيهما شئتم

 (6/276 )  

وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة ابن الجراح، فلم أكره مما قال غيرها، كان وهللا أن أقدم 

فتضرب عنقي ال يقربني ذلك إلى إثم أحب إليَّ أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، إال أن تغير نفسي 

  . عند الموت

لمرجب، منا أنا جذيلها المحكك، وعذيقها ا  (:الحباب بن المنذر) فقال قائل من األنصار

  . أمير ومنكم أمير يا معشر قريش

  ؟ أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب  : ما يعني  : فقلت لمالك

  . أنا داهيتها  : كأنه يقول  : قال

  . فكثر اللغط، وارتفعت األصوات حتَّى خشينا االختالف  : قال

رون، ثم بايعه األنصار، أبسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاج  : فقلت

  . قتلتم سعدا    : ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم

  . قتل هللا سعدا    : فقلت

أما وهللا ما وجدنا فيما حضرنا أمرا  هو أرفق من مبايعة أبي بكر، خشينا إن   : قال عمر

ال نرضى، وإما أن نخالفهم  فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة، فإما نبايعهم على ما

فيكون فساد، فمن بايع أميرا  عن غير مشورة المسلمين فال بيعة له، وال بيعة للذي بايعه تغرة أن 

  . يقتال

هري به   . وقد أخرج هذا الحديث الجماعة في كتبهم من طرق عن مالك وغيره عن الزُّ

نا عاصم، وحدثني حسين بن حدثنا معاوية عن عمرو، ثنا زائدة، ث  : وقال اإلمام أحمد

لما قبض رسول هللا   : قال -ابن مسعود   : هو -علي عن زائدة، عن عاصم، عن زر، عن عبد هللا 

يا معشر األنصار ألستم تعلمون أن   : منا أمير ومنكم أمير، فأتاهم عمر فقال  : ملسو هيلع هللا ىلص قالت األنصار

  : ا بكر أن يؤمَّ النَّاس، فأيُّكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر، فقالت األنصاررسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد أمر أب

  . نعوذ باهلل أن نتقدم أبا بكر
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ورواه النسائي عن إسحاق بن راهويه، وهناد بن السري عن حسين بن علي الجعفي، عن زائدة 

  . به

 من حديث زائدة عن صحيح ال أحفظه إال  : ورواه علي بن المديني عن حسين بن علي، وقال

  . عاصم

وقد رواه النسائي أيضا  من حديث سلمة بن نبيط، عن نعيم ابن أبي هند، عن نبيط بن شريط، عن 

  . سالم بن عبيد، عن عمر مثله

وقد روي عن عمر بن الخطاب نحوه من طريق آخر، وجاء من طريق دمحم بن إسحاق 

هري، عن عبي د هللا بن عبد هللا، عن ابن عبَّاس، عن عمر أنه عن عبد هللا ابن أبي بكر، عن الزُّ

يا معشر المسلمين إن أولى النَّاس بأمر النَّبّي هللا ثاني اثنين إذ هما في الغار، وأبو بكر   : قلت  : قال

السبَّاق المسن، ثم أخذت بيده وبدرني رجل من األنصار فضرب على يده قبل أن أضرب على 

  . النَّاس يده، ثم ضربت على يده وتبايع

وقد روى دمحم بن سعد عن عارم بن الفضل، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن 

ى هذا الرجل الذي بايع الصديق قبل عمر بن  القاسم بن دمحم فذكر نحوا  من هذه القصة، وسمَّ

  ( 6/278)   . هو بشير بن سعد والد النعمان بن بشير  : الخطاب فقال

 :بصحة ما قاله الصديق يوم السقيفةاعتراف سعد بن عبادة 

حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد هللا األودي، عن حميد بن   : قال اإلمام أحمد

فجاء   : توفي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر رضي هللا عنه في صائفة من المدينة قال  : عبد الرحمن قال

اك أبي وأمي ما أطيبك حيا  وميتا ، مات دمحم ورب الكعبة، فذكر فد  : فكشف عن وجهه فقبَّله وقال

  . الحديث

فانطلق أبو بكر وعمر يتعادان حتَّى أتوهم، فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا  أنزل في   : قال

لو  »    : قالملسو هيلع هللا ىلص لقد علمتم أن رسول هللا   : األنصار، وال ذكره رسول هللا من شأنهم إال ذكره وقال

ولقد علمت يا سعد أن رسول   «  اس واديا  وسلكت األنصار واديا ، سلكت وادي األنصارسلك النَّ 

  .«  قريش والة هذا األمر فبر النَّاس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم »    : هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال وأنت قاعد

  . صدقت نحن الوزراء، وأنتم األمراء  : فقال له سعد

ا في بقية يوم اإلثنين، فلما كان الغد صبيحة يوم الثالثاء اجتمع النَّاس في كان هذ  : قلت

المسجد، فتممت البيعة من المهاجرين واألنصار قاطبة، وكان ذلك قبل تجهيز رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

  . تسليما  

هري، أخبر  : قال البخاري ني أنس أنبأنا إبراهيم بن موسى، ثنا هشام عن معمر، عن الزُّ

بن مالك، أنه سمع خطبة عمر األخيرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي رسول هللا 

  . وأبو بكر صامت ال يتكلم ،ملسو هيلع هللا ىلص

فإن  -يريد بذلك أن يكون آخرهم  -كنت أرجو أن يعيش رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتَّى يدبرنا   : قال

هللا قد جعل بين أظهركم نورا  تهتدون به، هدي دمحما  ملسو هيلع هللا ىلص وإن أبا بكر صاحب  يك دمحم قد مات، فإن

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وثاني اثنين، وأنه أولى المسلمين بأموركم، فقدموا فبايعوه، وكانت طائفة قد بايعوه 

  . قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر

هري، حدثني أنس بن مالك قال  : وقال دمحم بن إسحاق لما بويع أبو بكر في   : حدثني الزُّ

السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر، وقام عمر فتكلَّم قبل أبي بكر، فحمد هللا وأثنى عليه 

عن رأيي وما أيها النَّاس إني قد كنت قلت لكم باألمس مقالة ما كانت إال   : بما هو أهله ثم قال

ولكني كنت أرى أن رسول هللا  ،وجدتها في كتاب هللا، وال كانت عهدا  عهدها إلي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

يكون آخرنا وإن هللا قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى به رسول هللا، فإن اعتصمتم   : سيدبر أمرنا يقول
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جمع أمركم على خيركم صاحب رسول هللا صلى هللا  به هداكم هللا لما كان هداه هللا له، وأن هللا قد

عليه وسلم وثاني اثنين إذ هما في الغار، فقوموا فبايعوه، فبايع النَّاس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة 

  . السقيفة

قبض رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص واجتمع النَّاس في   : عن أبي سعيد الخدري قال  بسنده  وأخرج البيهقي

أتعلمون أن رسول هللا   : فقام خطيب األنصار فقال  : سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر قال دار

ملسو هيلع هللا ىلص كان من المهاجرين، وخليفته من المهاجرين، ونحن كنا أنصار رسول هللا، ونحن أنصار 

  . خليفته كما كنا أنصاره

أما لو قلتم على غير هذا لم نبايعكم، وأخذ  !  صدق قائلكم  : فقام عمر بن الخطاب فقال  : قال

  . هذا صاحبكم فبايعوه، فبايعه عمر، وبايعه المهاجرون واألنصار  : بيد أبي بكر وقال

  . فدعا بالزبير فجاء  : فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير قال  : قال

  .  وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمينابن عمة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  : قلت  : فقال

  . ال تثريب يا خليفة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقام فبايعه  : فقال

  . ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا  فدعا بعلي بن أبي طالب، فجاء

  . عصا المسلمين ابن عم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وختنه على ابنته، أردت أن تشق  : قلت  : فقال

  . فبايعه، هذا أو معناه ،ال تثريب يا خليفة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  : قال

جاءني مسلم بن الحجاج   : سمعت دمحم بن إسحاق بن خزيمة يقول  : وقال أبو علي الحافظ

ي فسألني عن هذا الحديث، فكتبته له في رقعة وقرأته عليه، وهذا حديث يسوي بدنة، بل يسو

  .  !بدرة

وقد رواه البيهقي عن الحاكم، وأبي دمحم بن حامد المقري، كالهما عن أبي العبَّاس دمحم بن 

يعقوب األصم، عن جعفر بن دمحم بن شاكر، عن عفان بن سلم، عن وهيب به، ولكن ذكر أن 

هذا   : لالصديق هو القائل لخطيب األنصار بدل عمر، وفيه أن زيد بن ثابت أخذ بيد أبي بكر فقا

صاحبكم فبايعوه، ثم انطلقوا، فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليا ، فسأل 

  . عنه، فقام ناس من األنصار فأتوا به، فذكر نحو ما تقدم، ثم ذكر قصة الزبير بعد علي، فاهلل أعلم

 ( 6/261 )  

أبي سعيد الخدري فذكر  وقد رواه علي بن عاصم عن الجريري، عن أبي نضرة، عن

نحو ما تقدَّم، وهذا إسناد صحيح محفوظ، من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي 

مبايعة علي بن أبي طالب، إما في   : سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، وفيه فائدة جليلة وهي

طالب لم يفارق الصديق في  أول يوم، أو في اليوم الثاني من الوفاة، وهذا حق فإن علي بن أبي

وقت من األوقات، ولم ينقطع في صالة من الصلوات خلفه، وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج 

الصديق شاهرا  سيفه يريد قتال أهل الردة، ولكن لما حصل من فاطمة رضي هللا عنها عتٌب على 

 ولم تعلم بما أخبرها به الصديق بسبب ما كانت متوهمة من أنها تستحق ميراث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

، فحجبها وغيرها من أزواجه «  ال نورث ما تركنا فهو صدقة »   : الصديق رضي هللا عنه أنه قال

وعمه عن الميراث بهذا النص الصريح، فسألته أن ينظر علي في صدقة األرض التي بخيبر 

ي جميع ما كان يتواله رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وفدك، فلم يجبها إلى ذلك، ألنه رأى أن حقا  عليه أن يقوم ف

وهو الصادق البار، الراشد التابع للحق رضي هللا عنه فحصل لها وهي امرأة من البشر ليست 

بواجبة العصمة عتب وتغضب، ولم تكلِّم الصديق حتَّى ماتت، واحتاج علي أن يراعي خاطرها 

أبيها ملسو هيلع هللا ىلص رأى علي أن يجدد البيعة مع أبي بكر  بعض الشيء، فلما ماتت بعد ستة أشهر من وفاة

  . رضي هللا عنه، مع ما تقدم له من البيعة قبل دفن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
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ويزيد ذلك صحة قول موسى بن عقبة في مغازيه عن سعد بن إبراهيم، حدثني أبي أن 

بن مسلمة كسر سيف الزبير، ثم خطب أبو بكر أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر، وأن دمحم 

ما كنت حريصا  على اإلمارة يوما  وال ليلة، وال سألتها في سر وال   : واعتذر إلى النَّاس وقال

ما غضبنا إال ألنا أخرنا عن المشورة، وإنا   : عالنية، فقبل المهاجرون مقالته، وقال علي والزبير

ه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخبره، ولقد أمره رسول نرى أن أبا بكر أحق النَّاس بها، إن

البداية والنهاية البن : من كتاب) . إسناد جيد، وهلل الحمد والمنة  . هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن يصلي بالنَّاس وهو حي

 .(كثير

 

 :رضي هللا عنهأبي بكر الصديق  الخليفة  سيرةموجز 

 .اسمه ونسبه وكنيته وألقابه: أوال  

 بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن هو عبد هللا

لؤي بن غالب القرشي التيمي
(1)
في النسب في الجد السادس مرة بن كعب ملسو هيلع هللا ىلصويلتقي مع النبي  ,

(2)
 

يق؛ ، ويلقبويكنى بأبي بكر ن إ: قالأنه  رضي هللا عنه، ففي حديث أنس ملسو هيلع هللا ىلصلقبه به النبي  بالصدِّ

اثبت أحد، فإنما عليك نبي » : صعد أحدا، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، فرجف بهم فقال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

.«وصديق وشهيدان 
(3) 

رضي -، وفي هذا تروي أم المؤمنين عائشة ملسو هيلع هللا ىلصيق لكثرة تصديقه للنبي وقد لقب بالصدِّ 

إلى المسجد األقصى، أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس  ملسو هيلع هللا ىلصلما أسري بالنبي : فتقول -هللا عنها

يزعم أن أسري  ؟هل لك إلى صاحبك: كانوا آمنوا به وصدقوه، وسعى رجال إلى أبي بكر، فقالوا

أو : قالوا. لئن قال ذلك فقد صدق: نعم، قال: وقد قال ذلك؟ قالوا: قال! به الليلة إلى بيت المقدس

نعم، إني ألصدقه فيما هو : قال!! ذهب الليلة إلى بيت المقدس، وجاء قبل أن يصبح؟ تصدقه أنه

.يقالصدِّ  :أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة، فلذلك سمي أبو بكر
(4)
  

ْلِقيَّة : ثاني ا  مولده وصفته اْلخ 

دة التي كانت بعد عام لم يختلف العلماء في أنه ولد بعد عام الفيل، وإنما اختلفوا في الم

الفيل، فبعضهم قال بثالث سنين، وبعضهم ذكر بأنه ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر، 

.وآخرون قالوا بسنتين وأشهر، ولم يحددوا عدد األشهر
(1)
 

وقد نشأ نشأة كريمة طيبة في حضن أبوين لهما الكرامة والعز في قومهما، مما جعل أبا 

.عزيز المكانة في قومهبكر ينشأ كريم النفس، 
(2)
  

ْلقية فقد كان يوصف بالبياض في اللون، والنحافة في البدن، وفي هذا  :وأما صفته الخ 

.دخلت على أبي بكر، وكان رجال نحيف ا، خفيف اللحم أبيض: يقول قيس بن أبي حازم
(3)
وقد  

بيض اتصف بأنه كان أ رضي هللا عنهإن أبا بكر : وصفه أصحاب السير من أفواه الرواة فقالوا

تخالطه صفرة، حسن القامة، نحيف ا خفيف العارضين، أجنأ
(4)

، ال يستمسك إزاره يسترخي عن 

                                                           
(

1
 .096، 9/099: اإلصابة البن حجر -(
(

2
 .26سيرة وحياة الصديق، مجدي فتحي السيد، ص  -(
(

3
 .6/00البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي، باب فضل أبي بكر،  -(
(

4
 .، وصححه وأقره الذهبي73، 3/72أخرجه الحاكم،  -(
(

1
 .67تاريخ الخلفاء، ص . 29سيرة وحياة الصديق، مجدي فتحي السيد، ص  -(
(

2
 .31تاريخ الدعوة إلى اإلسالم في عهد الخلفاء الراشدين، ص  -(
(

3
  . ، إسناده صحيح3/088 الطبقات البن سعد، -(
(

4
 .ميل في الظهر: الجنأ -(
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حقويه
(1)
رقيقا معروق الوجه 

(2)
، غائر العينين
(3)

، أقنى
(4)

، حمش الساقين
(5)

، ممحوص 

الفخذين
(6)

، كان ناتئ الجبهة، عاري األشاجع
(7)

.، ويخضب لحيته وشيبه بالحناء والكتم
(8)

 

 أسرته: ثالث ا

أما والده فهو عثمان بن عامر بن عمرو، يكنى بأبي قحافة، أسلم يوم الفتح، وأقبل به 

هو أولى أن : ، فقال أبو بكر«يا أبا بكر، هال تركته حتى نأتيه»: فقال ملسو هيلع هللا ىلصالصديق على رسول هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلصفأسلم أبو قحافة وبايع رسول هللا . يأتيك يا رسول هللا
(9)
. 

فهي سلمى بنت صخر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، وكنيتها أم الخير، : وأما والدة الصديق

.على الظهور بمكة ملسو هيلع هللا ىلصا، في واقعة إلحاح أبي بكر على النبي أسلمت مبكر  
(1)
  

من أربع نسوة، أنجبن له ثالثة ذكور وثالث إناث، وهن  رضي هللا عنهفقد تزوج : وأما زوجاته

 :على التوالي

اختلف في إسالمها : قتيلة بنت عبد العزى بن أسعد بن جابر بن مالك -0
(2)

، وهي والدة عبد هللا 

 .وأسماء

من بني كنانة بن خزيمة، مات عنها زوجها الحارث بن : أم رومان بنت عامر بن عويمر -2

ينة، وهي والدة عبد ا، وبايعت، وهاجرت إلى المدسخبرة بمكة، فتزوجها أبو بكر، وأسلمت قديم  

.بالمدينة سنة ست من الهجرة ملسو هيلع هللا ىلصالرحمن وعائشة رضي هللا عنهم، وتوفيت في عهد النبي 
(3)
  

يـس بن معبد بن الحارث -3 ا قبل أم عبد هللا، من المهاجرات األوائل، أسلمت قديم  : أسماء بنت ع م 

 رضي هللا عنه، وهاجر بها زوجها جعفر بن أبي طالب ملسو هيلع هللا ىلصدخول دار األرقم، وبايعت الرسول 

 . إلى الحبشة، ثم هاجرت معه إلى المدينة فاستشهد يوم مؤتة، وتزوجها الصديق فولدت له دمحما

األنصارية، الخزرجية وهي التي ولدت ألبي بكر أم : حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير -9

.حكلثوم بعد وفاته، وقد أقام عندها الصديق بالسن
(4)
  

 : فهم رضي هللا عنهوأما أوالد أبي بكر 

 .صاحب الدور العظيم في الهجرة: عبد هللا -2                 .أسن ولد أبي بكر: عبد الرحمن -0

 ذات النطاقين: أسماء -9                     .أمه أسماء بنت عميس: دمحم -3

أمها حبيبة بنت : أم كلثوم -7   .الصديقة بنت الصديق: عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها -6

 . خارجة

هذه هي أسرة الصديق المباركة التي أكرمها هللا باإلسالم، وقد اختص بهذا الفضل أبو 

ال يعرف أربعة متناسلون بعضهم من : من بين الصحابة، وقد قال العلماء رضي هللا عنهبكر 

 بن الزبير، أمه أسماء بنت عبد هللا: إال آل أبي بكر الصديق، وهم ملسو هيلع هللا ىلصبعض صحبوا رسول هللا 

                                                           
(

1
  . الحقو هو معقد اإلزار، يعني الخصر: حقويه -(
(

2
 .هو قليل اللحم: المعروق -( 

(
3
 .دخلت في الرأس: غائر العينين -( 

(
4
 .حفظ حياءه ولزمه: واستقنى أقنى –( 
(

5
 . دقيق الساقين: حمش الساقين -(
(

6
 . الخلق في الفخذين، مع قلة اللحم بهماهو الشديد : حوصمالم -(
(

7
 . هو مفاصل األصابع: األشاجع -(
(

8
 . 32أبو بكر الصديق، مجدي السيد، ص . 2390: ، ومسلم6896: البخاري، رقم -(
(

9
  . 9/366اإلصابة،  -(
(

1
  .31تاريخ الدعوة في عهد الخلفاء الراشدين، ص  -(
(

2
  .8/390اإلصابة،  -(

(
3
  .2/282نبالء، سير أعالم ال -(
(

4
   .منازل بني الحارث بن الخزوج في عوالي المدينة -(
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 أبي بكر بن أبي قحافة، فهؤالء األربعة صحابة متناسلون، وأيضا دمحم بن عبد الرحمن بن أبي بكر

أبي قحافة رضي هللا عنهم  بن
(1)
 . 

وأدركه أيضا بنو  ملسو هيلع هللا ىلصوليس من الصحابة من أسلم أبوه وأمه وأوالده، وأدركوا النبي 

و بكر من جهة الرجال والنساء، فكلهم آمنوا بالنبي وصحبوه، فهذا بيت الصديق، أوالده إال أب

فأهله أهل إيمان، ليس فيهم منافق وال يعرف في الصحابة مثل هذه لغير بيت أبي بكر رضي هللا 

 . عنهم

لإليمان بيوت وللنفاق بيوت، فبيت أبي بكر من بيوت اإليمان من : وكان يقال

.النجار من بيوت اإليمان من األنصارالمهاجرين، وبيت بني 
(1)
  

ل قي للصديق في المجتمع الجاهلي: رابع ا  الرصيد اْلخ 

في الجاهلية من وجهاء قريش وأشرافهم وأحد   رضي هللا عنه كان أبو بكر الصديق

رؤسائهم، وأبو بكر الصديق من بني تيم وكانت إليه األشناق، وهي الديات والمغارم، فكان إذا 

  .ا فسأل فيه قريشا صدقوه، وأمضوا حمالة من نهض معه، وإن احتملها غيره خذلوهحمل شيئ

ا من أشراف قريش، وكان من خيارهم، لقد كان الصديق في المجتمع الجاهلي شريف  

ويستعينون به فيما نابهم، وكانت له بمكة ضيافات ال يفعلها أحد 
(2)
. 

 :وقد اشتهر بعدة أمور، منها

فهو عالم من علماء األنساب وأخبار العرب، وله في ذلك باع طويل جعله  :العلم باألنساب -0

أستاذ الكثير من النسابين كعقيل بن أبي طالب وغيره، وكانت له مزية حببته إلى قلوب العرب 

أنه لم يكن يعيب األنساب، وال يذكر المثالب بخالف غيره: وهي
(3)

، فقد كان أنسب قريش لقريش 

.ا فيها من خير وشروأعلم قريش بها، وبم
(4)
أن رسول  -رضي هللا عنها–وفي هذا تروي عائشة  

«  إن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها »: قال ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
(5)
 . 

ا، ودخل ب صرى من أرض الشام للتجارة، وارتحل بين البلدان، : تجارته -2 كان في الجاهلية تاجر 

ن ينفق من ماله بسخاء وكرم ع رف به في الجاهلية وكان رأس ماله أربعين ألف درهم، وكا
(6)
 . 

أنهم كانوا « السيرة»فقد ذكر ابن إسحاق في : موضع األلفة بين قومه وميل القلوب إليه -3

يحبونه ويألفونه، ويعترفون له بالفضل العظيم والخلق الكريم، وكانوا يأتونه ويألفونه لغير واحد 

.جالستهلعلمه وتجارته وحسن م: من األمر
(7)
إنك لتزين : وقد قال له ابن الدغنة حين لقيه مهاجرا 

.العشيرة، وتعين على النوائب، وتكسب المعدوم، وتفعل المعروف
(8 )

وقد علق ابن حجر على 

ومن أعظم مناقبه أن ابن الدغنة سيد القارة لما ردَّ عليه جواره بمكة  »:قول ابن الدغنة فقال

لما بعث، فتوارد فيها نعت واحد من غير أن يتواطأ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ  وصفه بنظير ما وصفت به خديجة  

 « منذ نشأ كانت أكمل الصفات ملسو هيلع هللا ىلصعلى ذلك، وهذه غاية في مدحه؛ ألن صفات النبي 
(1)
 . 

 فقد كان أعف الناس في الجاهلية: لم يشرب الخمر في الجاهلية -9
(2)

 ، حتى إنه حرم على نفسه

حرم أبو بكر الخمر على نفسه، فلم : -رضي هللا عنها-الخمر قبل اإلسالم، فقد قالت السيدة عائشة 

                                                           
(

1
 .6ص : أبو بكر الصديق، دمحم رشيد رضا -(
(

1
 . ، لمحمد مال هللا، مستخرج من منهاج السنة البن تيمية0/281: أبو بكر الصديق -(
(

2
 .92ص : ، نقال عن تاريخ الدعوة، يسري دمحم09/01: نهاية األرب -(
(

3
  .2/083: التهذيب -(
(

4
  .9/097: اإلصابة -(
(

5
 . 3682: ، الطبراني في الكبير رقم2991: مسلم رقم -(
(

6
 . 31ص : د شاكروالتاريخ اإلسالمي، الخلفاء الراشدين، محم ,77ص : أبو بكر الصديق، على الطنطاوي -(
(

7
  .0/360السيرة النبوية البن هشام،  -(
(

8
  .3916: ار، رقمالبخاري، كتاب مناقب األنص -(
(

1
  .9/069: اإلصابة -(
(

2
  .98: تاريخ الخلفاء للسيوطي -(
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يشربها في جاهلية وال في إسالم، وذلك أنه مر برجل سكران يضع يده في العذرة، ويدنيها من 

ا إن هذا ال يدري ما يصنع، وهو يجد ريحه: فيه، فإذا وجد ريحها صرفها عنه، فقال أبو بكر

.فحماها
(1 )

.ولقد ترك هو وعثمان شرب الخمر في الجاهلية: وفي رواية لعائشة
(2)
  

؟ وِلم  : أعوذ باهلل، فقيل: بقوله وقد أجاب الصديق من سأله هل شربت الخمر في الجاهلية؟

كنت أصون عرضي، وأحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مضيع ا لعرضه ومروءته : قال
(3)
. 

 

 :وابتالؤهإسالمه ودعوته 

 إسالمه: أوال  

إني رسول هللا ونبيه، بعثني ألبلغ ...»: بدعوة هللا وقال له ملسو هيلع هللا ىلصعندما فاتحه رسول هللا 

رسالته، وأدعوك إلى هللا بالحق، فوهللا إنه للحق، أدعوك يا أبا بكر إلى هللا وحده ال شريك له، وال 

«تعبد غيره، والمواالة على طاعته
(4)
 . 

سلم الصديق ولم يتلعثم وتقدم ولم يتأخر، وعاهد رسول هللا على نصرته، فقام بما تعهد، فأ

صدق، وواساني : كذبت وقال أبو بكر: إن هللا بعثني إليكم فقلتم»: في حقه ملسو هيلع هللا ىلصولهذا قال رسول هللا 

مرتين« بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟
(5)
 . 

أول من أسلم من الرجال األحرار، قال إبراهيم  رضي هللا عنهوبذلك كان الصديق 

أول من أسلم أبو بكر، وقال يوسف : النخعي، وحسان بن ثابت وابن عباس وأسماء بنت أبي بكر

دمحم بن المنكدر، وربيعة بن عبد الرحمن، وصالح : أدركت أبي ومشيختنا: بن يعقوب الماجشون

خنس، وهم ال يشكون أن أول القوم إسالما أبو بن كيسان، وسعد بن إبراهيم، وعثمان بن دمحم األ

بكر
(1)
 .أول من صلى أبو بكر: قال -رضي هللا عنهما-وعن ابن عباس . 

أول من أسلم؛  رضي هللا عنههذا وقد ناقش العلماء قضية إسالم الصديق، وهل كان 

أول من أسلم، ومنهم من جعل زيد  رضي هللا عنهفمنهم من جزم بذلك، ومنهم من جزم بأن علي ا 

بين األقوال جمع ا  -رحمه هللا-وقد جمع اإلمام ابن كثير . ل من أسلمأو رضي هللا عنهبن حارثة 

 -وقيل الرجال أيضا-أن خديجة أول من أسلم من النساء : والجمع بين األقوال كلها» : طيب ا فقال

وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب، فإنه 

ا دون الب ، وأول من أسلم من ملسو هيلع هللا ىلصلوغ على المشهور وهؤالء كانوا آنذاك أهل بيته كان صغير 

ا  الرجال األحرار أبو بكر الصديق، وإسالمه كان أنفع من إسالم من تقدم ذكرهم؛ إذ كان صدر 

ا، وصاحب مال وداعية إلى اإلسالم، وكان محببا متآلفا يبذل المال  ا، رئيس ا في قريش مكرم  معظم 

بالجمع بين هذه األقوال، فإن  رضي هللا عنهوقد أجاب أبو حنيفة : ثم قال« ي طاعة هللا ورسولهف

أول من أسلم من الرجال األحرار أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، 

ومن الغلمان علي بن أبي طالب، رضي هللا عنهم أجمعين 
(2)
.  

 

                                                           
(

1
 . 39ص : وحياة الصديق، مجدي فتحيسيرة  -(
(

2
 . 99ص : تاريخ الخلفاء للسيوطي -(

((
3
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها -
(

4
 . دار المعرفة بيروت: ، ط3/30: البداية والنهاية( 
(

5
 .3770: حاب النبي رقمائل أصضالبخاري، كتاب ف( 
(

1
 .3/217: ؛ أحمد فضائل الصحابة0/236: صفة الصفوة( 
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 دعوته: ثاني ا

وة إلى هللا بوضوح صورة من صور اإليمان في الدع رضي هللا عنهكان تحرك الصديق 

بهذا الدين، واالستجابة هلل ورسوله، صورة المؤمن الذي ال يقر له قرار، وال يهدأ له بال حتى 

يحقق في دنيا الناس ما آمن به، دون أن تكون انطالقته دفعة عاطفية مؤقتة سرعان ما تخمد 

لم يفتر أو  -عز وجل-م إلى أن توفاه هللا ل وتزول، وقد بقي نشاط أبي بكر وحماسته لإلسالبوتذ

يضعف أو يمل أو يعجز 
(1)
 . 

الزبير : كانت أول ثمار الصديق الدعوية دخول صفوة من خيرة الخلق في اإلسالم، وهم

بن العوام، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد هللا، وسعد بن أبي وقاص، وعثمان بن مظعون، 

بن أبي احمن بن عوف، وأبو سلمة بن عبد األسد، واألرقم وأبو عبيدة بن الجراح، وعبد الر

، ملسو هيلع هللا ىلصوجاء بهؤالء الصحابة الكرام فرادى فأسلموا بين يدي رسول هللا . األرقم رضي هللا عنهم

فكانوا الدعامات األولى التي قام عليها صرح الدعوة، وكانوا الع دَّة األولى في تقوية جانب رسول 

ونساء، وكان كل من  ا، رجاال  وبهم أعزه هللا وأيده، وتتابع الناس يدخلون في دين هللا أفواج   ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

هؤالء الطالئع داعية إلى اإلسالم، وأقبل معهم، رعيل السابقين، الواحد واالثنان، والجماعة 

بق وال يلحق بهم الحق القليلة، فكانوا على قلة عددهم كتيبة الدعوة، وحصن الرسالة لم يسبقهم سا

.في تاريخ اإلسالم
(1)
 

 ابتالؤه: ثالث ا

وحثي على رأسه التراب، وض ِرب  في المسجد الحرام  رضي هللا عنهلقد أوذي أبو بكر 

بالنعال، حتى ما يعرف وجهه من أنفه، وحمل إلى بيته في ثوبه وهو ما بين الحياة والموت
(2)
 ،

ألحَّ  وكانوا ثمانية وثالثين رجال   ملسو هيلع هللا ىلصب النبي أنه لما اجتمع أصحارضي هللا عنها فقد روت عائشة 

يا أبا بكر إنا قليل، فلم يزل أبو بكر : في الظهور، فقال ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسول هللا  رضي هللا عنهأبو بكر 

يلح حتى ظهر رسول هللا، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كلُّ رجل في عشيرته، وقام أبو 

، ملسو هيلع هللا ىلصجالس، فكان أول خطيب دعا إلى هللا تعالى وإلى رسوله  ملسو هيلع هللا ىلصا ورسول هللا يب  بكر في الناس خط

ِطئ ا شديد  وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين، فضربوه في نواحي المسجد ضرب   ا، وو 

ه بنعلين مخصوفتين ل يضربعا، ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجا شديد  أبو بكر وضرب ضرب  

، حتى ما يعرف وجهه من أنفه، رضي هللا عنهوي حرفهما لوجهه، ونزا على بطن أبي بكر 

وجاءت بنو تيم يتعادون، فأْجل ِت المشركين عن أبي بكر، وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى 

بو وهللا لئن مات أ: أدخلوه منزله وال يشكون في موته، ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا

وبنو تيم يكلمون أبا « والده»بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة، فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة 

؟ فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه،  ملسو هيلع هللا ىلصما فعل رسول هللا : بكر حتى أجاب، فتكلم آخر النهار فقال

خلت به ألحت عليه، وجعل  ا أو تسقيه إياه، فلماانظري أن تطعميه شيئ  : وقالوا ألمه أم الخير

اذهبي إلى أم جميل بنت : وهللا ما لي علم بصاحبك، فقال: ؟ فقالت ملسو هيلع هللا ىلصما فعل رسول هللا : يقول

إن أبا بكر يسألك عن دمحم بن عبد : الخطاب فاسأليها عنه، فخرجت حتى جاءت أم جميل، فقالت

: هللا، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك؟ قالتما أعرف أبا بكر وال دمحم بن عبد : هللا، فقالت

: ا دنف ا، فدنت أم جميل، وأعلنت بالصياح وقالتنعم، فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريع  

فما فعل رسول : ا نالوا منك ألهل فسق وكفر، إنني ألرجو أن ينتقم هللا لك منهم، قالوهللا إن قوم  

اِلح، قال: فال شيء عليك منها، قالت: ه أمك تسمع، قالهذ: ؟ قالت ملسو هيلع هللا ىلصهللا  : أين هو؟ قالت: س اِلم ص 
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صلى هللا فإن هلل عليَّ أن ال أذوق طعاما وال أشرب شرابا أو آتي رسول هللا : في دار األرقم، قال

ْجل  وسكن الناس، خرجتا به يتكئ عليهما، حتى أدخلتاه عليه وسلم ، فأمهلتا حتى إذا هدأت الّرِ

فقبَّله، وأكب عليه المسلمون، ورقَّ له رسول  ملسو هيلع هللا ىلصفأكب عليه رسول هللا : ، فقالملسو هيلع هللا ىلصعلى رسول هللا 

بأبي وأمي يا رسول هللا، ليس بي بأس إال ما نال الفاسق من : رقة شديدة، فقال أبو بكر ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ت مبارك فادعها إلى هللا، وادع هللا لها عسى هللا أن يستنقذها بك وجهي، وهذه أمي برة بولدها وأن

ودعاها إلى هللا فأسلمت  ،ملسو هيلع هللا ىلصفدعا لها رسول هللا  :من النار، قال
(1)
 . 

 

 : من صحيح البخاري رضي هللا عنهالمنتخب من فضائل ومناقب أبي بكر الصديق 
      _

لو كنت متخذا من أمتي خليال التخذت أبا » :قال ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عباس رضى هللا عنهما عن النبي

 .«بكر ولكن أخي وصاحبي 

: " فأمرها أن ترجع إليه قالت ملسو هيلع هللا ىلص أتت امرأة النبي: عن دمحم بن جبير بن مطعم عن أبيه قال_    

 .«إن لم تجديني فأتي أبا بكر :« ، قال"أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت

: رضي هللا عنه يقول( ابن ياسر)سمعت عمارا  :عن وبرة بن عبد الرحمن عن همام قال_       

 » وما معه إال خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر  ملسو هيلع هللا ىلص رأيت رسول هللا» 

بكر آخذا بطرف  إذ أقبل أبو ملسو هيلع هللا ىلص كنت جالسا عند النبي: عن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال_      

إني كان بيني : فسلم، وقال« أما صاحبكم فقد غامر  ملسو هيلع هللا ىلص :«فقال النبي ،ثوبه حتى أبدى عن ركبته

» : وبين بن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك، فقال

! ال : منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر، فقالواثالثا، ثم إن عمر ندم فأتى « يغفر هللا لك يا أبا بكر

يا  :يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه، فقال  فسلم فجعل وجه النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأتى إلى النبي

و وقال أب ،إن هللا بعثني إليكم فقلتم كذبت»  ملسو هيلع هللا ىلص :رسول هللا وهللا أنا كنت أظلم مرتين، فقال النبي

 .مرتين فما أوذي بعدها« بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركو لي صاحبي 

بعثه على جيش ذات السالسل، فأتيته  ملسو هيلع هللا ىلص عن عمرو بن العاص رضي هللا عنه أن النبي_      

ثم : لت، ق«أبوها » : من الرجال ؟ فقال: ، فقلت«عائشة » : ؟ قال" أي الناس أحب إليك" :فقلت

 .، فعد رجاال«عمر بن الخطاب » : من ؟ قال

بينما راع في غنمه عدا » : يقول ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول هللا :عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال_      

فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها  ،عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب

جل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا راع غيري وبينا ر

فإني أومن بذلك وأبو   صلى هللا عليه وسلمولكني خلقت للحرث قال الناس سبحان هللا قال النبي

 .«بكر وعمر بن الخطاب رضى هللا عنهما 

بينا أنا نائم رأيتني على قليب » : يقول ملسو هيلع هللا ىلص سمعت النبي: عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال_      

عليها دلو فنزعت منها ما شاء هللا ثم أخذها بن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه 

ضعف وهللا يغفر له ضعفه ثم استحالت غربا فأخذها بن الخطاب فلم أر عبقريا من الناس ينزع 

 .«نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن 

من جر ثوبه خيالء لم  ملسو هيلع هللا ىلص :« قال رسول هللا: عبد هللا بن عمر رضى هللا عنهما قالعن _      

ينظر هللا إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إال أن أتعاهد ذلك منه، فقال 

أذكر عبد هللا من جر : لسالم ، قال موسى فقلت«إنك لست تصنع ذلك خيالء   ملسو هيلع هللا ىلص :« رسول هللا

 .لم أسمعه ذكر إال ثوبه: إزاره ؟ قال
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من أنفق زوجين من » : يقول  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول هللا : عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال_      

يا عبد هللا هذا خير، فمن كان من  -يعني الجنة  -شيء من األشياء في سبيل هللا دعي من أبواب 

صالة دعي من باب الصالة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل ال

أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان 

وقال هل يدعى منها كلها  ،ما على هذا الذي يدعى من تلك األبواب من ضرورة: ، فقال أبو بكر«

 .«نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر »  :هللا ؟ قالأحد يا رسول 

صلى هللا  أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي هللا عنها زوج النبي_      

وهللا ما مات : يعني بالعالية، فقام عمر يقول: مات وأبو بكر بالسنح، قال إسماعيل عليه وسلم

ال عمر وهللا ما كان يقع في نفسي إال ذاك وليبعثنه هللا فليقطعن أيدي رجال وق: قالت رسول هللا،

بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، : فقبله، قال  وأرجلهم، فجاء أبو بكر فكشف عن رسول هللا

أيها الحالف على رسلك، فلما تكلم أبو : والذي نفسي بيده ال يذيقك هللا الموتتين أبدا ثم خرج، فقال

فإن دمحما قد مات، ومن   أال من كان يعبد دمحما: عمر فحمد هللا أبو بكر وأثنى عليه، وقالبكر جلس 

وما دمحم إال رسول قد  :، وقالإنك ميت وإنهم ميتون :كان يعبد هللا فإن هللا حي ال يموت، وقال

ضر هللا خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن ي

واجتمعت األنصار إلى سعد بن عبادة : ، فنشج الناس يبكون، قالشيئا وسيجزي هللا الشاكرين 

منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو : في سقيفة بني ساعدة، فقالوا

ت بذلك إال أني وهللا ما أرد: عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول

قد هيأت كالما قد أعجبني خشيت أن ال يبلغه أبو بكر، ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في 

ال وهللا ال نفعل، منا أمير ومنكم أمير، : كالمه نحن األمراء وأنتم الوزراء، فقال حباب بن المنذر

عرب دارا وأعربهم أحسابا فبايعوا عمر ال ولكنا األمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط ال: فقال أبو بكر

بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول هللا : أو أبا عبيدة بن الجراح، فقال عمر

قتلتم سعدا، فقال عمر قتله هللا، وقال عبد هللا : فقال قائل ،ملسو هيلع هللا ىلص، فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس

: أخبرني القاسم أن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال عبد الرحمن بن القاسمبن سالم عن الزبيدي 

فما كانت من : في الرفيق األعلى ثالثا، وقص الحديث قالت: شخص بصر النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قال

خطبتهما من خطبة إال نفع هللا بها لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم هللا بذلك ثم لقد 

وما دمحم إال رسول قد  : ر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلونبص

 .الشاكرين ...إلى... خلت من قبله الرسل

صلى هللا  كنا نخير بين الناس في زمن النبي: عن ابن عمر رضى هللا تعالى عنهما قال_      

 .ان بن عفان رضي هللا عنهمفنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثم عليه وسلم

: أبو بكر، قلت :؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص قلت ألبي أي الناس خير بعد رسول هللا :عن دمحم بن الحنفية قال_        

 .ما أنا إال رجل من المسلمين: ثم أنت، قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان، قلت: ثم من ؟ قال

خبرني أبو موسى األشعري رضي هللا عنه أنه توضأ في أ: عن سعيد بن المسيب قال_        

فجاء  :وألكونن معه يومي هذا، قال  صلى هللا عليه وسلمأللزمن رسول الله: بيته، ثم خرج فقلت

ه  ها هنا، فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل : فقالوا ملسو هيلع هللا ىلص المسجد فسأل عن النبي خرج ووجَّ

حاجته فتوضأ، فقمت  ملسو هيلع هللا ىلص لباب، وبابها من جريد، حتى قضى رسول هللابئر أريس، فجلست عند ا

إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودالهما في البئر، فسلمت 

اب  رسول هللا: عليه، ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت بكر اليوم، فجاء أبو  ملسو هيلع هللا ىلص ألكونن بوَّ

هذا ! يا رسول هللا : على رسلك، ثم ذهبت فقلت: أبو بكر، فقلت: من هذا ؟ فقال: فدفع الباب فقلت
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ادخل، ورسول : فأقبلت حتى قلت ألبي بكر« ائذن له وبشره بالجنة » : أبو بكر يستأذن، فقال

في البئر  معه في القف ودلى رجليه يبشرك بالجنة، فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول هللا  هللا

: وكشف عن ساقيه، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت ملسو هيلع هللا ىلص كما صنع النبي

عمر بن : من هذا ؟ فقال: إن يرد هللا بفالن خيرا يريد أخاه يأت به، فإذا إنسان يحرك الباب فقلت

هذا عمر بن الخطاب : تفسلمت عليه فقل  على رسلك، ثم جئت إلى رسول هللا: الخطاب، فقلت

بالجنة،  ملسو هيلع هللا ىلص ادخل وبشرك رسول هللا: ، فجئت، فقلت«ائذن له وبشره بالجنة » : فقال ،يستأذن

: في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر ثم رجعت فجلست فقلت فدخل فجلس مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

عثمان بن عفان، : من هذا ؟ فقال: إنسان يحرك الباب فقلتإن يرد هللا بفالن خيرا يأت به، فجاء 

ائذن له وبشره بالجنة على بلوى » : فأخبرته، فقال  على رسلك، فجئت إلى رسول هللا :فقلت

بالجنة على بلوى تصيبك، فدخل فوجد  ملسو هيلع هللا ىلص ادخل، وبشرك رسول هللا: ، فجئته، فقلت له«تصيبه 

 .فأولتها قبورهم: قال سعيد بن المسيب: ه من الشق اآلخر، قال شريكالقف قد ملئ فجلس وجاه

صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان،  ملسو هيلع هللا ىلص عن أنس بن مالك رضي هللا عنه حدثهم أن النبي_      

 .«اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان » : فقال ،فرجف بهم

بينما أنا على بئر »  :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :تعالى عنهما قال عن عبد هللا بن عمر رضى هللا_      

أنزع منها جاءني أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف وهللا 

يغفر له ثم أخذها بن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا فلم أر عبقريا من الناس 

مبرك اإلبل، يقول حتى رويت : العطن: ، قال وهب«نزع حتى ضرب الناس بعطن يفري فريه ف

 .اإلبل فأناخت

 

 :بعد بيعته ملسو هيلع هللا ىلص خطبة خليفة رسول هللا

أما بعد أيها النَّاس، فإني قد »   : ثم تكلَّم أبو بكر، فحمد هللا وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال

ني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب وليت عليكم، ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينو

خيانة، والضعيف منكم قوي عندي حتَّى أزيح علته إن شاء هللا، والقوي فيكم ضعيف حتَّى آخذ 

الحق إن شاء هللا، ال يدع قوم الجهاد في سبيل هللا إال ضربهم هللا بالذل، وال يشيع قوم قط الفاحشة 

هم هللا بالبالء، أطيعوني م ا أطعت هللا ورسوله، فإذا عصيت هللا ورسوله فال طاعة لي إال عمَّ

  . وهذا إسناد صحيح : قال ابن كثير رحمه هللا تعالى  . «عليكم، قوموا إلى صالتكم يرحمكم هللا 

 :للشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه هللا رضي هللا عنه أصول نظام الحكم في خطبة الصديق

هللا عنه بالخالفة رقى المنبر  ر الصديق رضيلما بويع ألبي بك: قال ابن باديس رحمه هللا

مما لم تحققه بعض األمم  ؛طب في الناس خطبة اشتملت على أصول الوالية العامة في اإلسالمفخ

 :إال من عهد قريب على اضطراب منها فيه، وهذا نص الخطبة

ْيِرك ْم، فإْن رأيتموني على ح  ! أيُّها النَّاس » ِلّيت  عليكم ول ست  بِخ  ٍقّ فأعين ونِي، وإْن رأيتموني قد و 

اكم .أطيعوني ما أطعت  هللا فيكم، فإذا ع صيت ه  فال طاعة  ِلي عليكم.على باطل فسِدّد وني أ ال  إِنَّ أقو 

أ ْضع ف ك ْم عندي القَِّوي حتَّى آخذ  الحقَّ ِمنه أقول قولي هذا .عندي الضعيف حتى آخذ  الحقَّ له، و 

 .«وأستغفر هللا لي ولكم

ة هي صاحبة  الحّقِ  :صل األولاأل ِة، فاألمَّ ِة إالَّ بتولية األمَّ قَّ أِلحد في والية أمٍر مْن أمور األ مَّ ال  ح 

ث  شيٌء من الواليات،  اه ا، ف ال  ي ور  ه ا إِالَّ بِِرض  دٌ أ ْمر  والسلطة في الوالية والعزل، فال ي ت ولَّى أ ح 

قُّ لالعتبار الشخصي، وهذا وذٌ من قوله وال  ي ْست ح  لِّيت  عليكم »:األصل مأْخ  نِي « و  الَّ أي قد و 

 .غيري وهو أنتم
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ه ا في سلوكه، فإذا كان   :األصل الثاني ْير  ها فيه، ال  خ  ة هو أ ْكف ؤ  ا من أمور األمَّ الذي ي ت ولَّى أمر 

ح  في الخيرية، واآلخر   د هما أ ْرج  ان اشتركا في الخيرية والكفاءة، وكان أح  أرجح  في الكفاءة شْخص 

لذلك األمر، ق ِدّم  األرجح  في الكفاءة على األرجحِ في الخيرية، وال شكَّ أنَّ الكفاءة ت ختلف 

باختالف األمور والمواطن، فقد يكون الشخص  أكفأ في أمٍر وفي مواطن  التّصافه بِما ي ناسب  ذلك 

، فيست ِحقُّ التقديم فيه دون سواه، وعلى األمر، وي ِفيد  في ذلك الموطن، وإْن ل م يكن كذلك في غيره

ر  وأب دَّه  بأبي بكر وع م  ى النّبِيُّ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عمرو بن  العاص غ زا ة  ذ اِت السَّال ِسِل، وأ م   َ ي هذا األصل ولَّ

ْيٌر منه، وعليِه عق د  لواء   يتِِه، وكلُّهم خ  اح فكانوا ت ْحت  ِوال  رَّ ْيٍش ع ب ْيد ة بن اْلج  ة  بن زيد على ج  أ سام 

  .«ول ْست  بِخيركم »:وهذا األصل  مأخوذٌ من قوله. فيه أبو بكر وعمر  

ا ت ن ال  الخيرية  :األصل الثالث ا ِمن األمة، وإِنَّم  ة خْير  ا من أمور األمَّ رِد واليته أ ْمر  ج  دٌ بم  ال يكون أ ح 

ه ْم، ف   ْير  د واليته عليهم، بْل ذلك ألعماله بالسلوك واألعمال، فأبو بكر، إذا كان خ  ل ْيس  ذلك ِلمجرَّ

ا من قوله وذٌ أيض  ْيِركم:"ومواقفه، وهذا األصل  مأْخ   .حيث ن ف ى الخير عند ثبوت الوالية "ول ست  بِخ 

راقبة أ وِلي األمِر، أِلنَّها م صدر  س لطتِهم، وصاحبة  النظِر فِي : األصل الرابع ة فِي م  قُّ األمَّ ح 

يتِ   .هم وعزِلهمِوال 

ت ه ، فيِجب عليها أْن  :األصل الخامس ة فيما ت بذ ل ه ل ه ِمن ع ْوٍن إذا رأت استقام  حقُّ الواِلي ع لى األ مَّ

يِّد ه ، إذ هي شريكة معه في المسؤولية ع ه وت ؤ  وذٌ من قوله -كالَِّذي قْبل ه-وهذا . ت ت ضامن م  أخ  إذا » : م 

ّقٍ فأِعين ونِي   .« رأيتموني على ح 

لَّ ع نه،  :األصل السادس ، إذا ض  ِة فِي ن صِحِه وإرشاِدِه، وداللتِِه ع لى الحّقِ اِلي ع لى األ مَّ قُّ الو  ح 

وذٌ ِمْن قوله أْخ  وإذا رأيتموني على باطل  »:وت ْقويِِمِه على الطريق إذا زاغ  فِي سلوكه، وهذا م 

  .«ف س ِدّد ونِي 

ِة فِي :األصل السابع قُّ األ مَّ ملهم على ما تراه  ح  حاسبتهم على أعمالهم، وح  م  ن اقشِة أ وِلي األمر، و  م 

تْقِويِمهم عندما  ى ت ْسديدهم و  ْون ه  ه ْم، فالكلمة األخيرة ل ها ال ل هم، وهذا ك لُّه ِمْن مقتض  هي ال ما ي ر 

قٍّ  ِمْن  -أيضا–، وهذا مأخوذٌ تقتنِع  بأ نَّهم على باطل، و  ل ْم يستطيعوا أْن ي ْقنع وه ا أنَّه م على ح 

د ونِي  »:قوله ونِي على باطٍل ف س دِّ   .«وإْن رأيتم 

ة  التي ي ِسير  عليها، ليكونوا  :األصل الثامن  َ ِة أْن ي ب يِّن  لها الخطَّ ا ِمن أمور األمَّ لَّى أْمر  على من ت و 

طَِّة عن ِرض ى األمة، إْذ ل ْيس   له أْن ي ِسير بِهم على ما  ع ل ى بصيرة، ويكون سائرا في تلك الخ 

وذٌ من قوله أْخ  ا عليه أْن ي سير بِهم فيما ي رضيهم، وهذا م  أطيعونِي ما أطعت  هللا » :ي رِضيه، وإِنَّم 

ف وا ما هي طاعة هللا في اإلسالم« فيكم طَّت ه هي طاعة هللا، وقد ع ر    .فخ 

ة  إالَّ بالقانون الذي  :األصل التاسع فت فيه فائدتها، وما الوالة إالَّ ال  ت ْحك م  األمَّ ِضي ته  لنفسها، وع ر  ر 

ن فِّذ ون إِلرادتها، فهي ت طيع القانو تْه   ن ألنَّه قان ون ها، ال  أِل نَّ م  ض  س لطة أخرى لفرد أو لجماعة ف ر 

ةٌ  رَّ ا ح  ه  ْن كانت تِلك الجماعة، فتشعر  بأ نَـّ ْن ك ان  ذلك الفرد، وكائنة  م  ف اتِها،  عليها، كائن ا م  في تصرُّ

ا، وأنَّها ليس ْت ملك ا لغيرها من الناس، ال األفراد وال الجماعة وال األمم،  وأنَّها ت س يّر  نفسها بِن ْفِسه 

ويشعر  هذا الشعور  ك لُّ فرٍد من أفرادها، إذ هذه الحرية والسيادة حقٌّ طبيعي وشرعي لها، ولكّلِ 

أطيعوني ما أطعت  هللا فيكم، فإذا ع صيت ه  فال  »:ِمن قوله وهذا األصل مأخوذٌ . فرٍد ِمن أفرادها

فهم ال ي طيعونه هو لذاته، وإنَّما ي طيعون هللا باتباع الشرعِ الذي وضع ه  ل هم «  طاعة  ِلي عليكم

كلَّف منهم بتنفيِذه عليه وعليهم، فِلهذا إذا عصى وخالف ل م ت بق له  وا به أِلنفسهم، وإنَّما هو م  ورض 

 .ة عليهمطاع

الناس  كلُّهم أمام القانون سواء ال فرق  بين قويِّهم وضعيفهم، ف ي ط بَّق  على القوي  :األصل العاشر

عفه   .دون  رهبٍة لقوته، وعلى الضعيف دون ِرقَّة لض 

يَّع حقُّ ضعيٍف  :األصل الحادي عشر صون  الحقوق؛ حقوق  األفراِد وحقوق  الجماعات، فال ي ض 
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ٍد لقوتِه عليهلضعفه، وال يذ   .هب قويٌّ بِحّقِ أح 

ذ  الحقُّ ِمن القوّيِ  :األصل الثاني عشر ون الحقوق، ف ي ْؤخ  ِحفظ التوازن بين طبقات األمة عند ص 

قَّه، دون أن  تِه، ف ي ت ع دى عليه حتى ي ضع ف وينكسر، وي عطى الّضعيف ح  دون  أن ي قسى عليه لقوَّ

عتديا على غيره، وهذا األصل ي دلَّل لضعفه، فيطغى عليه، وينقل واللذان قْبل ه ، مأخوذة من ب م 

أ ْضع ف ك ْم عندي القَِّوي حتَّى آخذ  الحقَّ  » :قوله اكم عندي الضعيف حتى آخذ  الحقَّ له، و  أ ال  إِنَّ أقو 

 .« ِمنه

عية بالمسؤولية المشتركة بينهما في صالح المجتم :األصل الثالث عشر اعي والرَّ ع، شعور الرَّ

بالتقصير في القيام بِها ليستمّرا على العمل بِجد واجتهاد، فيتوجهان بطلب  -دائما-وشعورهما 

.« أقول قولي هذا وأستغفر َّللّا ِلي ولكم » :وهذا مأخوذٌ ِمن قوله. المغفرة من هللا الرقيب عليهما

  

ل  خليفٍة في اإلسالم منذ أربعة  عشر قرن       ن ة  اليوم ؟ هذا ما قاله ونفَّذ ه أوَّ دِّ ا، فأين ِمنه األمم المت م 

بل كان يستمدُّ ذلك ! فهل كان أبو بكر ينطق بِهذا من تفكيره الخاص وف ْيض ن فسه الشخصي؟ كالَّ 

ع ون إالَّ له، وال ينقادون إالّ به  .ِمن اإلسالم، وي خاطب المسلمين يوم ذاك بِما ع ِلموه، وما ال ي ْخض 

بل كانت األمم غارقة ! معروفة عند األمم فضال عن العمل بها؟ كالوهل كانت هذه األصول    

لِك، ونِيِر  في ظلمات من الجهل واالنحطاط، ت ْرس ف  فِي قيوِد الذّلِ واالستعباد ت حت نِيِر الم 

ن وتِ   .الك ه 

ر، من وضع الب شر، وإنَّما كانت من أمر َّللّا الحكيم الخبي -وَّللّا إذن-فما كانت هذه األصول    

جوع إلى هذه األصول التي  –جلَّ جالله –نسأله  أن يتدارك نا، ويتدارك البشرية  ك لَّها، بالتوفيق للرُّ

 .ال ن جاة من تعاسة العال م، اليوم، إالّ بها

: م، نقال عن اآلثار0938لـجانفي : هـ، الموافق 0367غرة ذي القعدة : نشر في الشهاب بتاريخ

(6/363-366). 

 

يقية فيها في خالفته رضي هللا عنهأبي بكٍر  إنجازاتِ  د ِ  ومظاهر  الص ِ

 

تاريخ األمة اإلسالمية ِسْفٌر عظيم تمتلئ صفحاته باألحداث الخالدة والمواقف الشاهدة، 

 -كما وصفه ربه  -د بِّج ت سطوره األولى بأطهر سيرة ألعظم مخلوق هو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فكان 

رْت بعده ِسي ر  أصدق وأطهر شاهدا  ومبشرا  ونذيرا  و داعيا  إلى هللا بإذنه وسراجا  منيرا ، ثم س ّطِ

الرجال، وهم صحابته الكرام رضي هللا عنهم وأرضاهم، فكان ق رن هم خير القرون، واخت صَّ منه 

زمن الخلفاء الراشدين المهديين؛ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان هللا عنهم أجمعين، فكانوا 

لزاهرة، وأنار فيهم نجم أكثر فكان كالكوكب الدُّري، ذاك هو صديق هذه األمة رضي كالنجوم ا

 . هللا عنه وأرضاه

ديق رضي هللا عنه هو خير هذه األمة وأعظم رجالها بعد نبيها صلى هللا   فأبو بكر الّصِ

عليه وسلم، هو أول الرجال إسالما، وصاحب الهجرة، وثاني اثنين في الغار، وأول 

ديق، لقَّبه بذلك  رسول هللا ...خليفة ومناقبه ال تكاد تحصى، ولعل أفضل تلك المناقب كونه الّصِ

 .ملسو هيلع هللا ىلص

ديقية مقام من مقامات الكمال، ومنزلة من منازل الربانية، تأتي بعد منزلة النبوة،   والّصِ

واألخالق والسلوك، ال وتقتضي أقواال وأعماال وأحواال تتقاصر دونها الهمم، ودقائق من اإليمان 
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. يدركها إال الخواص، فهي برنامج مكثف من الطاعات والقربات تستغرق القلب والجوارح

 .ويتربع أبو بكر رضي هللا عنه على هذه المنزلة ال يدانيه فيها أحد

رصد مظاهر الصديقية في أخالق أبي بكر رضي هللا عنه  في هذا المقام وليس المقصود  

مرتبة العالية، وال في أقواله وقد كانت قبسا  من مشكاة النبوة، وال حتى في مجمل وقد بلغ فيها ال

أعماله التي فاق فيها كل الصحابة، وإنما سن خصص حيزا ضيقا جدا من حياته، ال يزيد عن 

دة توليه الخالفة، والتي كانت قصيرة زمانا، ولكنها سنتين وثالثة أشهر وعشرة أيام، هي م

ديقأعماال،  مباركة  . أربعة أعمال كبيرة خلدها التاريخ رضي هللا عنه فقد أنجز فيها الّصِ

في  ة فيها ؟ ذلك ما سنحاول الكشف عنه، معتمدينفما تلك األعمال، وما مظاهر الصديقي 

ذلك على جملة من المصادر والمراجع، أساسها ما صح من نصوص السنة، ثم أقوال علماء 

الموضوعية  وبعض الدراسات ذات الصلة، متوخين الموثوقة،األمة، وما دونته كتب التاريخ 

 .والروح العلمية بعيدا عن التحريف والتزييف

 منها رضي هللا عنهمفهوم الصديقية وحظ أبي بكر : المبحث األول

للوقوف على حقيقة الصديقية كمنزلة ربانية حظي بها أبو بكر رضي هللا عنه، يحسن بنا 

للغوي واالصطالحي، ثم ذكر ما ثبت من النصوص الدالة تحديد مفهومها، وذلك  ببيان معناها ا

 .على صديقية أبي بكر رضي هللا عنه، وهو ما سأتناوله في هذا المبحث من خالل مطلبين

 معنى الصديقية لغة واصطالحا: المطلب األول

 معنى الصديقية لغة: أوال

كر جملة من نجدها تذ" ق.د.ص:" بالرجوع إلى المعاجم والقواميس اللغوية في مادة

:)المعاني نوجزها فيما يأتي
1
    ) 

د ق    ْدق  خالف : ص  الصاد والدال والقاف أصل يدل على قوة في القول وغيره، والّصِ

دَّق  به ت ْصِديقا  : الكذب، يقال دَّق ه  وص  ْدقا  وِصْدقا  وت ْصد اقا ، وص  د ق  ي ْصد ق  ص  اعترف بِصْدِق : ص 

د ق ه  الحديث   د ْقت ه  أن: قوله، وص  ْدق، وص  قلت  له ِصْدقا ، وكذلك من الوعيد إذا أوقعت  بهم : بأه  بالّصِ

مْ : قلت   د ْقت ه   .ص 

د وقٌ   ق ك  في حديثك، وهذا رجل  : ورجٌل ص  دِّ ق  الذي ي ص  دِّ اِدِق، والـم ص  أبلغ  من الصَّ

، فإذا ن ع تَّه  قلت  : ِصْدقٍ  ِل ه و  ل  الصَّ : بمعنى نِْعم  الرج  ْدق  الكامل في كل شيءهو الرج  ، والصَّ  .ْدق 

يق    دِّ ق  قول ه  بالعمل: والّصِ دِّ ْدِق والمبالغ  فيه، والذي ي ص   .الدائم  الّصِ

يق    دِّ ق  بكل أمر هللا عز وجل والنبي ملسو هيلع هللا ىلص ال يتخالجه شك في شيء: والّصِ دِّ  .الـم ص 

ِديق    ْيد ق  : والصَّ ادقة  : الصاحب الصادق الود، والصَّ ، والصداقة  والمص  خالَّة  : األمين  الـم 

بَّة    .والمح 

                                                           
1
كتاب العين،  ،689:ص ، معجم الصحاح، الجوهري،37-2/36معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،  :ينظر - 

، القاموس المحيط، الفيروزآبادي، 096 -01/093لسان العرب، ابن منظور،   ،386-2/389الفراهيدي، 

 .600-601:، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ص911:ص
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ْدق    لب  والمْست ِوي من الرماح والرجال: والصَّ  ...الصَّ

، فهي تدور حول (ص د ق)هذا أهم ما ذكرته المعاجم والقواميس اللغوية في مادة   

ء، وهي معاٍن متكاملة تؤول القوة والكمال والمخاللة والمحبة واألمانة والصالبة واالستوا: معاني

له ابن فارس وال يخفى ما فيها من إشارة إلى بعض صفات الصديقية، . إلى معنى القوة كما أصَّ

يق هو أقرب إلى  دِّ ولم يكتف أئمة اللغة بذكر المعاني والدالالت اللغوية، بل أعطوا معنى  للّصِ

 .التعريف االصطالحي كما سنعرف بعد حين

  قية اصطالحاتعريف الصدي: ثانيا

فوه تعريفات اصطالحية كثيرة  ْدِق وما يشتق منه باهتمام العلماء فعرَّ حظي لفظ الّصِ

ومختلفة يصعب حصرها، فقد نظرت كل  طائفة إليه من جهة اختصاصها، وإذ ال يتس نى ذكر كل 

 فسأقتصر على إيراد نماذج منها مرتبـــة  ،أقوالهم

 .حسب اختصاص كل طائفة

يقية، سأسوق نماذج فقد ذكر أصحا  دِّ دق والّصِ ب المعاجم االصطالحية تعريفات للّصِ

فه الراغب بقوله. منها دْق:" فقد عرَّ خب ر عنه معا، ومتى انخرم : الّصِ مطابقة القول الضمير والـم 

يق...شرط من ذلك لم يكن تاما دِّ بل يقال لمن ال يكذب قط، : من كثر منه الصدق، وقيل: والّصِ

د ق بقوله واعتقاده وحقَّق : ال يتأتى منه الكذب لتعوده الصدق، وقيلبل لمن : وقيل بل لمن ص 

ين األنبياء في الفضيلة...ِصدقه بفعله يق ون هم قوم د و  دِّ ويعبر عن كل فعل فاضل ظاهرا أو ...فالّصِ

دق ")باطنا بالّصِ
1
.) 

دق بالكسر:" وعرفه الكفوي بتعريف قريب مما ذكر الراغب فقال  إخبار عن هو : الّصِ

دق التام هو المطابقة للخارج واالعتقاد معا، : المخبر به على ما هو به مع العلم بأنه كذلك، والّصِ

دق...فإن انعدم واحد منهما لم يكن ِصدقا  تاما   هو أن يكون الحكم لشيء على شيء إثباتا  أو : والّصِ

ديقية...نفيا  مطابقا  لما في نفس األمر درجات الوالية، وأدنى من درجات درجةٌ أعلى من : والّصِ

")النبوة، وال واسطة بينها وبين النبوة، فمن جاوزها وقع في النبوة بفضل هللا في الزمان األول
2
.) 

فا لفظ   يق"أما الجرجاني والمناوي فقد اكتفيا بنقل أقوال أهل الحقيقة، وعرَّ دِّ تعريفا " الّصِ

يق:" متشابها، فقال عنه األول دِّ ذي لم يدع شيئا مما يظهره باللسان إال حققه بقلبه هو ال: الّصِ

")وعمله
3
يق:" ، وقال الثاني( دِّ دَّق قوله : الّصِ ْدق، أو من ص  من لم يكذب قط، أو من كثر منه الّصِ

")اعتقاده، وحقق ِصْدق ه فعله، أو الذي لم يد ْع شيئا مما يظهره باللسان إال حققه بقلبه وعمله
4
   .) 

عريفات تتفق في معانيها وإن اختلفت ألفاظها، فهي تؤكد على معنى فهذه جملة من الت 

يق من  دِّ دق وهو تطابق قول اللسان مع اعتقاد الجنان وتحقيق ذلك باألعمال، والّصِ واحد للّصِ

يقية فهي منزلة فوق الوالية ودون  دِّ دق ولم يكذب قط وحقق ِصْدقه بعمله، أما الّصِ الزم الّصِ

 .النبوة

                                                           
1
 .969-968:ظ القرآن، الراغب األصفهاني، صمفردات ألفا - 
2
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3
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4
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ي بيان مفهوم الصديقية، ما ورد في كتب اآلداب والرقائق، وال بأس بنقل ومما يدخل ف 

 .نماذج مما له عالقة بالتعريف الذي نحن بصدده

صدق في القول،   : اعلم أن لفظ الصدق يستعمل في ستة معان: "قال أبو حامد الغزالي 

في العمل، وصدق في النية واإلرادة، وصدق في العزم، وصدق في الوفاء بالعزم، وصدق 

يق، ألنه  وصدق في تحقيق مقامات الدين كلها، فمن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو ِصدِّ

") مبالغة في الصدق
1
.)    

الصدق عماد األمر وبه تمامه وفيه نظامه وهو تالي درجة : "وقال القشيري

يق المبالغة منه، وهو الكثير...النبوة دِّ الصدق الذي  والصادق االسم الالزم من الصدق والّصِ

يق ...الصدق غالبه دِّ وأقل الصدق استواء السر والعالنية، والصادق من صدق في أقواله، والّصِ

")من صدق في جميع أقواله وأفعاله وأحواله
2
.) 

م مرتفعا لما ":وقال الراغب في كتاب الذريعة ّهِ دق أجدر أركان بقاء العالم حتى لو ت و  الّصِ

حمودات وركن النبوات، ونتيجة التقوى، ولواله لبط لت أحكام صح نظامه وبقاؤه، وهو أصل الم

")الشرائع
3
 .) 

دق من كتاب مدارج السالكين حيث  وأختم هذه األقوال بما ذكر ابن القيم في منزلة الّصِ

هي منزلة الق د م األعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق األقوم الذي من لم : "قال

وهو أساس بناء الدين، وعمود فسطاط اليقين، ودرجة ...المنقطعين الهالكين يسر عليه فهو من

فالذي جاء بالصدق هو من :" إلى أن قال"...التي هي أعلى درجات العالمين" النبوة"تالية لدرجة 

شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله، فالصدق في هذه الثالثة؛ فالصدق في األقوال استواء اللسان 

كاستواء السنبلة على ساقها، والصدق في األعمال استواء األفعال على األمر على األقوال 

والصدق في األحوال استواء أعمال القلب والجوارح على  والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد،

ديقية، وهي كمال ...اإلخالص، واستفراغ الوسع، وبذل الطاقة فأعلى مراتب الصدق مرتبة الّصِ

") مع كمال اإلخالص للمرسلاالنقياد للرسول ملسو هيلع هللا ىلص
4
.)        

يقية تبين أهمية هذا الخلق وتلك   دِّ دق والّصِ هذه نماذج من أقوال العلماء في حقيقة الّصِ

 . المنزلة في المعاش والمعاد، فهي أساس االستقامة في الحياة، وهي في اآلخرة سبيل النجاة

ل أن أعرج على معناه في االستعمال القرآني، فلفظ وال أنهي حديثي عن مفهوم الصدق قب 

( 063)من األلفاظ المحورية في القرآن الكريم، وقد ورد في مائة وثالثة وخمسين ( الصدق)

( 30)منها بصيغة االسم، وفي واحد وثالثين ( 022)موضعا، جاء في مائة واثنين وعشرين 

المذكر السالم المنصوب أو المجرور، بصيغة جمع ( الصدق)وأكثر ما ورد لفظ . بصيغة الفعل

باشتقاقاته المختلفة وصفا  ( الصدق)وأكثر ما ورد لفظ  ،موضعا  ( 61)حيث تكرر في خمسين 

)للمؤمنين، أو فعال  من أفعال عباد هللا الصالحين
1
.) 
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3
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ديقية)ويدخل في تلك اإلحصائية لفظ   )مواضع( 7)الذي ورد في ستة ( الّصِ
1
، ثالثة منها (

إدريس وإبراهيم ويوسف عليهم السالم، والرابع في وصف مريم عليها السالم، : نبياء هللافي حق أ

 .و األخيرين في وصف المؤمنين

في القرآن الكريم فأوصلها ( الصادقون)وقد ذكر أصحاب األشباه والنظائر معاني   

)بعضهم
2
 إلى ثالثة وجوه( 

الصادقون : عليها الدامغاني وجها رابعا هوالنبيون، والمهاجرون، والمؤمنون جميعا، وزاد : هي 

)في الجهاد
3
.) 

ديقية لدى طوائف من   دق والّصِ بعد هذا االستقراء للمعنى االصطالحي للفظْي الّصِ

العلماء في تخصصات مختلفة، نستنتج أن داللة لفظ الصدق لم تتغير، فقد ظلت تدور حول معاني 

الصديقية بدوره ظل محافظا على معناه كمنزلة من الكمال والقوة في القول والعمل، وأن مفهوم 

 . منازل الكمال تلي مقام النبوة، وتقتضي مالزمة الصدق في القول والعمل

فإلى أي حد استطاع أبو بكر رضي هللا عنه أن يحقق كل تلك المعاني حتى استحق لقب 

ديق بال منازع، هذا ما سنتطرق إليه في المطلب الثاني من هذا المب  .حثالّصِ

 حظ أبي بكر رضي هللا عنه من الصديقية: المطلب الثاني

سنحاول رصد تلك المنزلة من خالل ما خ صَّ به أبو بكر رضي هللا عنه من مناقب 

وفضائل دون غيره، ثم شهادة الصحابة رضي هللا عنهم بتميُّزه ومكانته بينهم، وإجماع األمة على 

يقيته  .ِصدِّ

  عنه ومكانته قبل اإلسالمأخالق أبي بكر رضي هللا: أوال

فقد كان ألبي بكر رضي هللا عنه مكانة متميزة بين قومه قبل اإلسالم، قال عنها ابن عبد 

كان في الجاهلية وجيها رئيسا من رؤساء قريش، وإليه كانت األشناق في الجاهلية، : "البر

ق وه وأمضوا: الديات، كان إذا حمل شيئا قالت فيه قريش: واألشناق دِّ حمالته، وحمالة من قام  ص 

")معه أبو بكر، وإن احتملها غيره خذلوه ولم يصدقوه
1
   .) 

كان أبو بكر :" ويحدثنا ابن هشام عن منزلة أبي بكر رضي هللا عنه في قريش فيقول

حببا   أْلفا  لقومه م  سهال ، وكان أنسب  قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير  رجال م 

رجال  تاجرا  ذا خلٍق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من وشر، وكان 

")األمر لعلمه، وتجارته وحسن مجالسته
2
.) 

هذا ما تميز به أبو بكر رضي هللا عنه بين قومه قبل اإلسالم وجعله محببا إليهم، فقد كان 

 .ما اجتمعت في رجل واحدذا خلق كريم، وعالما بأنساب قريش، وتاجرا ناجحا، وتلك خصال قلَّ 

                                                           
1
 [.09:الحديد]، [90،67:مريم]، [97:يوسف]، [66:المائدة]، [79:النساء: ]ورد ذلك في - 
2
 .268:، والوجوه والنظائر، أبوهالل العسكري، ص93: والنظائر، هارون بن موسى، صالوجوه : ينظر - 
3
 .267:ص قاموس القرآن، الدامغاني،: ينظر - 
1
 . 3/977عاب في معرفة األصحاب، ابن عبد البر، تيساال - 
2
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ديقة  فَّع أبو بكر رضي هللا عنه عن عادات الجاهلية، فكان كما وصفته ابنته الّصِ وقد تر 

وهللا ما قال أبو بكر ِشعرا  قط في جاهلية وال إسالم، ولقد ترك هو : "رضي هللا عنها بقولها

")وعثمان شرب الخمر في الجاهلية
1
.) 

صفْت به خديجة  واشتهر أبو بكر رضي هللا عنه  ِصف بما و  بين قومه بأخالقه، حتى و 

)رضي هللا عنها رسول  هللا ملسو هيلع هللا ىلص حين حدثها بخبر بداية الوحي
2
، فقد روى البخاري عن عائشة (

ب ش ِة، ح   : "رضي هللا عنها قالت اِجرا  قِب ل  اْلح  ه  ج  أ ب و ب ْكٍر م  ر  ون  خ  ْسِلم  ا اْبت ِلى  اْلم  تَّى إِذ ا ب ل غ  ب ْرك  ل مَّ

اِد ل ِقي ه  اْبن  الدَِّغن ِة  ةِ  -اْلِغم  يِّد  اْلق ار  ْهو  س  نِى : أ ْين  ت ِريد  ي ا أ ب ا ب ْكٍر، ف ق ال  أ ب و ب ْكرٍ : ف ق ال   –و  ج  أ ْخر 

بِّى ، : ن ةِ ق ال  اْبن  الدَّغِ  .ق ْوِمى ف أ ن ا أ ِريد  أ ْن أ ِسيح  فِى األ ْرِض ف أ ْعب د  ر  ج  ال  ي ْخر  ج  و  إِنَّ ِمثْل ك  ال  ي ْخر 

ائِِب  ت ِعين  ع ل ى ن و  ، و  ْيف  ت ْقِرى الضَّ ، و  ت ْحِمل  اْلك لَّ ِحم ، و  ت ِصل  الرَّ ْعد وم ، و  ف إِنَّك  ت ْكِسب  اْلم 

قِّ  ...")اْلح 
1
.) 

 األحاديث النبوية الدالة على صديقية أبي بكر رضي هللا عنه: ثانيا

تلك أخالق أبي بكر رضي هللا عنه قبل إسالمه، وقد كان لسالمة فطرته ومصاحبة  كانت

النبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل بعثته أثر في استجابته لإلسالم دون تردد، فكان أول الرجال إسالما، ففي الحديث 

د ق   .ق ْلت ْم ك ذ ْبت  إِنَّ َّللاَّ  ب ع ث نِى إِل ْيك ْم ف  » : الصحيح أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال ق ال  أ ب و ب ْكٍر ص  اس انِى بِن ْفِسِه  .و  و  و 

اِحبِى  ْل أ ْنت ْم ت اِرك و ِلى ص  اِلِه، ف ه  م  ت ْيِن « و  رَّ )م 
2
.) 

ما دعوت أحدا إلى اإلسالم إال كانت فيه عنده ك بوة ونظر : "وفي رواية ابن إسحاق

")، ما ع ك م عنه حين ذكرته له، وما تردد فيهوتردد، إال ما كان من أبي بكر بن أبي قحافة
3
قال ، (

وهذا ألنه كان يرى دالئل نبوة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ويسمع آثاره قبل دعوته، فحين دعاه " : البيهقي معلقا

) "كان قد سبق فيه تفكره ونظره فأسلم في الحال
4
.)  

أ أبو بكر رضي هللا عنه المقام األول بين ص يق وقد ت بوَّ حابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأضحى ِصدِّ

صلى هللا هذه األمة، شهد له بذلك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما في الحديث الذي أخرجه البخاري، أ نَّ النَّبِىَّ 

ف  بِِهْم ف ق ال   عليه وسلم ج  ان  ف ر  ع ثْم  ر  و  ع م  أ ب و ب ْكٍر و  دا  و  ِعد  أ ح  ا ع ل ْيك  ن بِىٌّ اثْب ْت » :ص  د  ف إِنَّم  أ ح 

ش ِهيد اِن  يٌق و  ِصدِّ )« و 
5
، وفي رواية مسلم، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان على حراء، هو وأبو بكر (

فما عليك . اهدأ: "وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

" )شهيد إال نبي أو صديق أو
6
ديق ( لمبادرته إلى تصديق النبي صلى هللا عليه ، وقد ل قِّب بالّصِ

                                                           
1
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 .706:، ص3766:رقم
6
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ل  ما اشتهر به لتصديقه له في خبر اإلسراء والمعراج حديث ، ففي وسلم في كل ما جاء به، وأوَّ

الناس لما أ سِري بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى المسجد األقصى أصبح يتحدث : عائشة رضي هللا عنها وعن أبيها

بذلك، فارتدَّ ناٌس ممن كانوا آمنوا به وصدَّقوه، وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي 

أو  قال ذلك؟ : هل لك إلى صاحبك يزع م أنه أ سري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: هللا عنه، فقالوا

ق ه أنه ذهب ال: لئن كان قال ذلك لقد صدق، قالوا: قال. نعم: قالوا ليلة إلى بيت المقدس وجاء وت صدِّ

قه بخبر السماء في غ دوة أو : قبل أن يصبح؟ قال قه فيما هو أبعد  من ذلك، أ صدِّ نعم، إني أل صدِّ

يق دِّ ي أبا بكر الّصِ وحة، فلذلك س ّمِ )"ر 
1
.) 

ديق سْبق ه إلى اإلسالم  ومن فضائل أبي بكر رضي هللا عنه التي استحق بها لقب الّصِ

الجهاد وغيرها، ويكفي دليال على ذلك ما ثبت من فضائله ومناقبه، فهو أول والنصرة والهجرة و

ِ صلى هللا :" الرجال إسالما، كما في حديث عمار بن ياسر رضي هللا عنه قال س ول  َّللاَّ أ ْيت  ر  ر 

أ ب و ب ْكرٍ  أ ت اِن و  اْمر  ْمس ة  أ ْعب ٍد و  ع ه  إِالَّ خ  ا م  م  ")عليه وسلم و 
2
في الهجرة، وثاني ، وهو الصاحب (

ه  ﴿ :اثنين في الغار، كما قال هللا تبارك وتعالى ج  ه  َّللاَّ  إِْذ أ ْخر  ر  وه  ف ق ْد ن ص  واْ  إِالَّ ت نص ر  الَِّذين  ك ف ر 

ل  َّللاَّ  س ِكي ع ن ا ف أ نز  ْن إِنَّ َّللاَّ  م  اِحبِِه ال  ت ْحز  ا فِي اْلغ اِر إِْذ ي ق ول  ِلص  أ يَّد ه  ث انِي  اثْن ْيِن إِْذ ه م  ل ْيِه و  ن ت ه  ع 

ك لِ  واْ السُّْفل ى و  ة  الَِّذين  ك ف ر  ع ل  ك ِلم  ج  ْوه ا و  ن وٍد لَّْم ت ر  ِكيمٌ بِج  َّللاَّ  ع ِزيٌز ح  ِ ِهي  اْلع ْلي ا و   َّللاَّ
ة  ﴾ م 

أ ن ا  ملسو هيلع هللا ىلصوفي الحديث الصحيح ع ْن أ ن ٍس ع ْن أ بِى ب ْكٍر رضى هللا عنه ق ال  ق ْلت  ِللنَّبِّىِ  ،[٠١:التوبة] و 

د ه  : فِى اْلغ ارِ  ن ال ْو أ نَّ أ ح  ر  ْيِه أل ْبص  ا » : ف ق ال   .ْم ن ظ ر  ت ْحت  ق د م  ا ظ نُّك  ي ا أ ب ا ب ْكٍر بِاثْن ْيِن َّللاَّ  ث اِلث ه م  م 

»(
3
اْلق ْوم  ي ْطل ب ون ا ...:"، وفي حديث الهجرة الطويل قال أبو بكر رضي هللا عنه( ْلن ا و  ف ل ْم  ،ف اْرت ح 

ْم غ ْير   دٌ ِمْنه  ٍس ل ه   ي ْدِرْكن ا أ ح  ْعش ٍم ع ل ى ف ر  اِلِك ْبِن ج  اق ة  ْبِن م  س ول   .س ر  ف ق ْلت  ه ذ ا الطَّل ب  ق ْد ل ِحق ن ا ي ا ر 

ِ، ف ق ال   ع ن ا » : َّللاَّ ْن إِنَّ َّللاَّ  م  )«ال  ت ْحز 
4
ف  الصحبة في الهجرة فضيلة  الفضائل ومنقبة  ( ، فشر 

ديق، حتى قال عنها سفيان بن عاتب هللا المسلمين جميعا في نبيه صلى هللا : "عيينة المناقب للّصِ

وه  ف ق دْ إِ ﴿: أبي بكر رضي هللا عنه وحده فإنه خرج من المعاتبة، ثم قرأ عليه وسلم غير ر  الَّ ت نص 

ه  َّللاَّ   ر  ")﴾(اآلية..).ن ص 
5
 .) 

ديقية إنفاقه في سبيل هللا،  ومن فضائل أبي بكر رضي هللا عنه التي استحق بها مقام الّصِ

)أنفقها كلها على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في سبيل هللاأسلم وله أربعون ألفا، 
6
ّنِ »  :، فقال عنه ملسو هيلع هللا ىلص( إِنَّ ِمْن أ م 

ْذت  أ ب ا ب   بِّى ال تَّخ  ِليال  غ ْير  ر  تَِّخذا  خ  ل ْو ك ْنت  م  اِلِه أ ب ا ب ْكٍر، و  م  ْحب تِِه و  ل ِكْن النَّاِس ع ل ىَّ فِى ص  ْكٍر، و 

ْسِجِد ب اٌب إِالَّ س دَّ، إِالَّ ب اب  أ بِى ب ْكٍر أ خ   دَّت ه ، ال  ي ْبق ي نَّ فِى اْلم  و  م  ة  اإِلْسال ِم و  )«وَّ
1
ما :"، وقال أيضا(

                                                           
1
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هل أنا ومالي إال لك، يا ! يا رسول هللا:نفعني ماٌل ق ط، ما نفعني مال  أبي بكٍر، فبكى أبو بكر وقال

")رسول هللا
1
.) 

ة أبي بكر رضي هللا عنه مسابقته في الخييرات، فقيد كيان أكثير الصيحابة ومن أدلة صديقي

قيال : اجتهادا في الطاعات والقربات، ففي الحيديث الصيحيح عين أبيي هرييرة رضيي هللا عنيه قيال

فميين تبييع ميينكم اليييوم : "قييال. أنييا: قييال أبيو بكيير" ميين أصييبح ميينكم اليييوم صييائما؟ : "رسيول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

فمين : "قيال. أنيا: قيال أبيو بكير" فمن أطعم مينكم الييوم مسيكينا؟ : "قال. أنا: قال أبو بكر "جنازة؟ 

ميا اجيتمعن فيي اميرئ إال دخيل : "فقيال رسيول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. أنيا: قال أبو بكير" عاد منكم اليوم مريضا؟

")الجنة
2
.) 

ه لطييال المقييال، ولييو رحنييا نتتبييع فضييائل أبييي بكيير رضييي هللا عنييه الداليية علييى صييديقيت

وكم للصديق من مواقف وأثر؟ ومين يحصيي مناقبيه :" ففضائله تكاد ال تحصى، قال عنها النووي

")ويحيط بفضائله غير هللا عزوجل؟
3
 .، وفيما ذكرنا غ نية وبيان للمقصود(

 شهادة الصحابة على صديقية أبي بكر رضي هللا عنه: ثالثا

فضائل إال ما ذكر هللا سبحانه وتعالى فيي كتابيه لو لم يكن ألبي بكر رضي هللا عنه من ال 

(
4
، والرسول ملسو هيلع هللا ىلص في الصحيح من سنته لكفاه، ولكن هللا عز وجل زاده تشريفا بأن كتب له القبول (

يديق  ال يْوه، وقيد كيان الصيحابة رضيي هللا عينهم أول مين عيرف للّصِ في قلوب المؤمنين فيأحبوه وو 

هيون فيهيا بفضيائله، سيأكتفي بيذكر شيهادة رجليين مين مكانته، ولذلك وردت عينه م آثيار كثييرة ي نّوِ

 .خيار أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

فهذا عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يعترف بعجزه عن مسابقة أبي بكر رضيي هللا عنيه 

: فوافيق ذليك مياال عنيدي، فقليتأمرنيا رسيول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن نتصيدق :" في اإلنفاق في سبيل هللا فيقيول

مييا أبقيييت : "فجئييت بنصييف مييالي، فقييال رسييول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: اليييوم أسييبق أبييا بكيير إن سييبقته يومييا، قييال

أبقييت : ؟ قيال"ما أبقيت ألهليك! يا أبا بكر:" مثله، وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: ؟ قلت"ألهلك

")إلى شيء أبداوهللا ال أسبقه : لهم هللا ورسوله، قلت
1
). 

وحين اقترح أبو بكر رضي هللا عنه عمر  أو أبا عبيدة  لمنصب الخالفة وهيم فيي السيقيفة، 

ِ :" رد عليه عمر رضي هللا عنيه س يوِل َّللاَّ بُّن يا إِل يى ر  أ ح  ن يا و  ْير  خ  ييِّد ن ا و  ، ف أ ْنيت  س  ، ملسو هيلع هللا ىلصب يْل ن ب ايِع يك  أ ْنيت 

ر  بِ  ذ  ع م  ب اي ع يه  النَّياس  ف أ خ  ")ي ِدِه ف ب اي ع يه ، و 
2
ب نِيى  :"وقيال أيضيا(.  ب  ع ن ِقيى ال  ي ق ّرِ ق يدَّم  ف ت ْضير 

ِ أ ْن أ  َّللاَّ و 
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ر  ع ل يى ق يْوٍم فِييِهْم أ ب يو ب ْكيرٍ  بَّ إِل ىَّ ِميْن أ ْن أ ت يأ مَّ ")ذ ِلك  ِمْن إِثٍْم، أ ح 
1
فيإذا كانيت هيذه شيهادة الفياروق (.

يحب رضيي هللا عينهم مين بياب  -ومقامه بين الصحابة بالمكان المعلوم  -رضي هللا عنه  فبقية الصَّ

 .أولى

وهذا علي بن أبي طالب رضي هللا عنه، الذي ادعى فيه أقوام ما ادعوا، حتى رفعوه إلى  

مقام العصمة، وجعلوه خصما للصديق، يؤكد سبق أبي بكر رضي هللا عنه وفضيلته، فهو من قال 

ِ : ولده دمحم بن الحنفية قالكما أخبر عنه  س وِل َّللاَّ ْيٌر ب ْعد  ر  أ ب و : ؟ ق ال   ملسو هيلع هللا ىلصق ْلت  أل بِى أ ىُّ النَّاِس خ 

ْن؟ ق ال  : ب ْكٍر، ق ْلت   ، ق ْلت  : ث مَّ م  ان  ِشيت  أ ْن ي ق ول  ع ثْم  خ  ،  و  ر  ، ق ال  : ث مَّ ع م  ٌل : ث مَّ أ ْنت  ج  ا أ ن ا إِالَّ ر  ِمن  م 

ْسِلِمين   ")اْلم 
2
خير هذه األمة : "، وأخرج أحمد عن أبي جحيفة عن علي رضي هللا عنه أنه قال(

يت  الثالث ا أبو بكر، وخيرها بعد أبي بكر عمر، ولو شئت سمَّ ")بعد ن بِيِّه 
3
وكان رضي هللا عنه (. 

) "المفتري حد جلدته إال وعمر بكر أبي على يفضلني بأحد أوتى ال :"يقول
4
). 

أما شهادة عموم الصحابة رضي هللا عنهم فيكفي فيها ما ذكر ابن عمر رضي هللا عنهما،  

طَّ :" قال ر  ْبن  اْلخ  يِّر  أ ب ا ب ْكٍر، ث مَّ ع م  ِن النَّبِّىِ ملسو هيلع هللا ىلص ف ن خ  م  يِّر  ب ْين  النَّاِس فِى ز  ان  ْبن  ك نَّا ن خ  اِب، ث مَّ ع ثْم 

" ) عنهمع فَّان  رضي هللا
5
ِن النَّبِّىِ : " ، وفي رواية( م  ر   ملسو هيلع هللا ىلصك نَّا فِى ز  دا  ث مَّ ع م  ال  ن ْعِدل  بِأ بِى ب ْكٍر أ ح 

اب  النَّبِّىِ  ك  أ ْصح  ، ث مَّ ن تْر  ان  ")ال  ن ف اِضل  ب ْين ه مْ  ملسو هيلع هللا ىلصث مَّ ع ثْم 
1
 ، فأبو بكر رضي هللا عنه في المقام(

  .  األول في تفاضل الصحابة، يصرحون بذلك ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يسمع،  فال ينكره

يق األكبر، الزم الصدق في القول والعمل، ولم تقع منه ِهن اة، فأضحى   دِّ هذا هو الّصِ

في الرجل الثاني في اإلسالم، أكرمه هللا عز وجل ورفع شأنه فجعله وزير  ن بِيِِّه فكان الصاحب 

مَّ  به واختاره ليؤ  ْبِقه وب ْذِله، فأحبَّه وقرَّ ه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بفْضِله وس  الهجرة وثاني اثنين في الغار، ون وَّ

الناس  في الصالة وهو حيٌّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعرف الصحابة رضي هللا عنهم أن ليس فيهم من تقطع إليه 

وتوافقت األمة على سمو قدره وعلو منزلته فأجمعت على  األعناق مثله، فاختاروه خليفة لهم،

يقيته، وتبارى العلماء في مدحه والثناء عليه بما هو أهله كان : " فقال عنه سعيد بن المسيب. صدِّ

أبو بكر من النبي ملسو هيلع هللا ىلص مكان الوزير، فكان يشاوره في جميع أموره، وكان ثانيه في اإلسالم، وثانيه 

، وثانيه في العريش يوم بدر، وثانيه في القبر، ولم يكن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقدم عليه في الغار

")أحدا
2
.) 
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خص هللا تبارك وتعالى أبا بكر الصديق بأربع خصال لم يخص بها :" وقال عنه الشعبي 

 سماه الصديق ولم يسم أحدا الصديق غيره، وهو صاحب الغار مع رسول هللا: أحدا من الناس

")ملسو هيلع هللا ىلص، ورفيقه في الهجرة، وأمره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالصالة والمسلمون شهود
1
.) 

أبو بكر الصديق، السابق إلى التصديق، الملقب :" وقال عنه أبو نعيم األصفهاني 

سفار، ورفيقه الشفيق في كل بالعتيق، المؤيد من هللا بالتوفيق، صاحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص في الحضر واأل

األطوار، وضجيعه بعد الموت في الروضة المحفوفة باألنوار، المخصوص في الذكر الحكيم 

بمفخر فاق به كافة األخيار، وعامة األبرار، وبقي له شرفه على كرور األعصار، ولم ي ْسم  إلى 

")ذروته همم أولي األيد واألبصار
2
.) 

ديق األول، وألن شروط لقد كان أ:" وقال عنه العقاد  بو بكر الخليفة األول ألنه كان الّصِ

الخالفة التي اجتمعت له لم تجتمع ألحد غيره، وليس له من منازع فيها بين أهل عصره، وألن 

ه بها أنداده وقرناؤه ال تضيع على اإلسالم بواليته عليهم ومعونتهم إياه ح  كان  .المزايا التي قد ي رج 

عرف في تاريخ الوالية، وكانت التوفيقات فيها غنية عن التدبير اختياره أصح اختيار 

")والتمهيد
1
.) 

ولو رحنا نسوق أقوال الصحابة والتابعين وعلماء األمة والباحثين المنصفين حول 

ديق  يقية أبي بكر رضي هللا عنه لضاق المجال، ولكن حسبنا أن األمة مجمعة على أنه الّصِ ِصدِّ

رة مناقبه وفضائله، وال عبرة بما يقوله بعض من ال ي عتد به من الطوائف األول، لعلو منزلته وكث

 . الضالة

 ومظاهر الصديقية فيها رضي هللا عنهإنجازات أبي بكر : المبحث الثاني

ب ويع أبو بكر الصديق رضي هللا عنه خليفة  للمسلمين في اليوم الموالي لوفاة النبي صلى 

رائن تدل أنه المرشح لذلك، ليس بسبب تلك األحداث واألحاديث هللا عليه وسلم، وقد كانت كل الق

التي تشير إشارات يفهمها كل ذي لب إلى أن الخالفة ستؤول إليه فحسب، وإنما بما كان يعرف 

يقيته رضي هللا عنه، إذ كانوا بحاجة إلى رجل رحيم يواسيهم  الصحابة رضي هللا عنهم من ِصدِّ

فه النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ،ألفوه من رحمته ملسو هيلع هللا ىلص في مصابهم بفقد رسول هللا، وما ْن وص  فكان األجدر بذلك م 

...")أرحم أمتي بأمتي أبو بكر:" بقوله
2
، فكان همزة وصل بين نبوة الرحمة وخالفة الرحمة كما (

بَّاٍس،  لَّى هللا  : ق ال  أخبر الصادق المصدوق ملسو هيلع هللا ىلص فيما أخرج الطبراني ع ِن اْبِن ع  س ول  هللاِ ص  ق ال  ر 

س لَّم   ل ْيِه و  ةٌ " :ع  ْحم  ر  ةٌ و  ل  ه ذ ا اأْل ْمِر ن ب وَّ ة   ،أ وَّ ْحم  ر  ف ة  و  ...")ث مَّ ي ك ون  ِخال 
3
) 

وقد الحت عالمات الرحمة من الصديق رضي هللا عنه قبل ت ولِّيه الخالفة؛ حين ثبَّته هللا 

ملسو هيلع هللا ىلص فث بَّت  به األمة، وحين قطع الخالف في السقيفة بما ألهمه هللا عز وجل جل وعال يوم وفاة النبي 

من حجة في القول، فأعاد إلى الصحابة لحمتهم، ثم حين خطب في الناس بعد بيعته، فأكد على 
                                                           

1
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1
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2
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3
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 ورسوله، فإذا أطيعوني ما أطعت هللا:" اتباع هدي بني الرحمة ملسو هيلع هللا ىلص، خاصة حين ختم كلمته قائال

")عصيت هللا ورسوله فال طاعة لي عليكم
1
إنما أنا متبع : أيها الناس:"، وفي رواية أنه قال(

")ولست بمبتدع، فإن أحسنت فأعينوني، وإن زغت فقوموني
1
، فكان العمل بالكتاب والسنة (

يقيته  . منهجه في الحكم والسياسة، وعنوان ِصدِّ

، فوفىَّ بالوعد الذي قطعه ملسو هيلع هللا ىلصل هللا، لم ي ِخلَّ بشيء من هديه ومنذ قام رضي هللا عنه مقام رسو

ورضي هللا عنها حين أرسلت إليه بعد وفاة  ملسو هيلع هللا ىلصعلى نفسه، ولم ي حاِب حتى فاطمة بنت رسول هللا  

دقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها أبيها تسأله نصيبها مما ترك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من خيبر  وف د ِك، وص

يعمل به إال عملت به، إني أخشى إن تركت شيئ ا من   ملسو هيلع هللا ىلصلست تارك ا شيئ ا كان رسول هللا :" ذلك، وقال

" )أمره أن أزيغ
2
.) 

يق رضي هللا عنه هي األقصر مدة، إذ لم تزد عن سنتين ومائة يوم دِّ )خالفة الِصّ
3
، وقد (

س ِمْعت  : ملسو هيلع هللا ىلص إلى ذلك كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي هللا عنه قالأشار النبي 

ذ ه ا » : ي ق ول   ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِىَّ  ا ش اء  َّللاَّ ، ث مَّ أ خ  ا م  ْعت  ِمْنه  ا د ْلٌو، ف ن ز  ل ْيه  أ ْيت نِى ع ل ى ق ِليٍب ع  اْبن  ب ْين ا أ ن ا ن ائٌِم ر 

ـــه ، ث مَّ  ْعفـ  َّللاَّ  ي ْغِفر  ل ه  ض  ْعٌف، و  فِى ن ْزِعِه ض  ا ذ ن وبا  أ ْو ذ ن وب ْيِن، و  ع  بِه  اف ة ، ف ن ز  ال ْت  أ بِى ق ح  اْست ح 

تَّى ، ح  ر  ْبق ِريًّا ِمن  النَّاِس ي ْنِزع  ن ْزع  ع م  طَّــاِب، ف ل ْم أ ر  ع  ذ ه ا اْبن  اْلخ  ب  النَّاس  بِع ط ٍن  غ ْربا ، ف أ خ  ر  ض 

»(
4
.) 

ا ذ ن وبا  أ ْو ذ ن وب ْينِ :" فقوله  ع  بِه  :" ، إشارة إلى مدة خالفته القصيرة، وليس في قوله"ف ن ز 

ْعفٌ  فِى ن ْزِعِه ض  ّط من فضيلة أبي بكر وال إثبات  فضيلٍة لعمر عليه، وإنما إخبار عن مدة " و  ح 

)ية عمر لطولها واليتهما وكثرة انتفاع الناس في وال
5
، فأبو بكر رضي هللا عنه ش غل بقتال أهل (

الردة، وحين استخل ف  عمر  رضي هللا عنه كان قد طهَّر الجزيرة من رجسهم، وهيأ له أسباب 

 . استقرار الدولة، ومن ث ّم التوسع في الفتوحات

ديق رضي هللا عنه، فإنها كانت حافلة بإنجازات عظ يمة ورغم قصر مدة خالفة الّصِ

ديقية فيها؟  يقيته، فما تلك اإلنجازات؟ وما مظاهر الّصِ خلَّدها التاريخ، وتجلت فيها مظاهر ِصدِّ

 .ذلك ما ستحاول المطالب اآلتية اإلجابة عنه، وباهلل التوفيق والسداد

 إنفاذ جيش أسامة بن زيد رضي هللا عنهما: المطلب األول

ق بيل وفاته تجهيز  جيش أسامة رضي هللا عنه، قال ابن  ملسو هيلع هللا ىلصكان آخر عمل قام به النبي  

أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام، وأمره أن ي وِطئ الخيل تخوم  ملسو هيلع هللا ىلصوبعث رسول هللا :"إسحاق

قال  .البلقاء والداروم من أرض فلسطين، فتجهز الناس، وأوع ب مع أسامة المهاجرون األولون

                                                           
1
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 .9/7، البداية والنهاية، ابن كثير،096 -2/099الكامل في التاريخ، ابن األثير،
1
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2
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3
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4
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")بْعٍث بعثه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو آخر: ابن هشام
1
على ضرورة إنفاذه، فقال في  ملسو هيلع هللا ىلص، وقد أكد (

")انفذوا جيش أسامة:"مرض وفاته
2
) ِ س ول  َّللاَّ ، وحين ط ع ن بعض الناس في إمارة أسامة، ق ام  ر 

تِِه ف  »    :ف ق ال   ملسو هيلع هللا ىلص ار  ِليقا  إِْن ت ْطع ن وا فِى إِم  ِ إِْن ك ان  ل خ  اْيم  َّللاَّ ، و  ةِ أ بِيِه ِمْن ق ْبل  ار  ق ْد ك ْنت ْم ت ْطع ن ون  فِى إِم 

ّبِ النَّاِس إِل ىَّ ب ْعد ه   إِنَّ ه ذ ا ل ِمْن أ ح  ، و  ّبِ النَّاِس إِل ىَّ إِْن ك ان  ل ِمْن أ ح  ةِ، و  ار  )«ِلإِلم 
3
، وتحرك الجيش (

ر هناك ينتظر أخبار النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي اشتد به المرض، ثم لم يلبث أن فلما وصل إلى الجرف، عسك

صلوات ربي وسالمه عليه، وتولى الصديق رضي هللا  -بأبي هو وأمي  -لحق بالرفيق األعلى 

م بعث  أسامة    أال ال يبقين بالمدينة:" عنه الخالفة، فنادى مناديه من الغد من متوفى رسول هللا لي تّمِ

")أحدٌ من جند أسامة إال خرج إلى عسكره بالجرف
4
.) 

كان ذلك أول قرار اتخذه خليفة رسول هللا، وكيف ال يسارع إلى إكمال مشروع بدأه  

 النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهو الذي تعهَّد أمام مبايعيه أن يطيع هللا ورسوله؟ 

بدأت بوادر الردة  والحق أن إنفاذ جيش أسامة كان في ظرف استثنائي وحساس، إذ

لما ق بض رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ارتدت :" والتمرد تلوح، وقد صورت عائشة رضي هللا عنها ذلك بقولها

شربت النفاق، وهللا لقد نزل بِأ بيِ ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، وصار 
العرب قاطبة وأ 

ِطير   ى م  ّشٍ أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كأنهم معز  ْسبِع ٍة ( بستان)ةٍ في ح  ةٍ في أرض م  ِطير  ذات )في ليلة م 

")، فوهللا ما اختلفوا في نقطة إال طار أ بيِ بحظها وغنائها وفضلها(سباع
5
: ، وعن ابن سعيد قال(

لما فصل أسامة كفرت األرض وتضرمت، وارتدت من كل قبيلة عامة أو خاصة إال قريشا " 

")وثقيفا
6
.) 

ديق رضي هللا عنهوأمام هذا الو  أمسك  " :ضع المنذر بالخطر، قال بعض الصحابة للّصِ

)"أسامة وب ْعث ه فإنا نخشى أن تميل علينا العرب إذا سمعوا بوفاة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
1
، وفي رواية (

لُّ المسلمين والعرب على ما ترى قد انتقضت بك، وليس ينبغي لك :" أنهم قالوا له أن إن هؤالء ج 

")تفرق عنك جماعة المسلمين
2
 .) 

كانت كل المعطيات تؤيد ضرورة اإلبقاء على جيش أسامة في المدينة النبوية لحمايتها 

من الخطر المحدق بها، لذلك ب د ا اقتراح تأجيل خروج الجيش منطقيا وواقعيا، ولكن الصديق 

جيش أسامة، ولم يلتفت  رضي هللا عنه خالف المتوقع، وأصدر قرارا حاسما بإكمال مشروع بعث

 . إلى تحذيرات الناس وتخويفهم

                                                           
1
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2
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3
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م على إنفاذ جيش أسامة، كان ينطلق من عقيدة  ديق رضي هللا عنه الذي صمَّ إن الّصِ

لُّ عقدة :" راسخة، هي وجوب  طاعة أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ولذلك رد على مخالفيه بقوله وهللا ال أح 

")عقدها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
1
لقد اجترأت  على ! أنا أحبس  جيشا بعثهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"  :، وقال أيضا(

أمر عظيم، والذي نفسي بيده أل  ْن تميل عليَّ العرب أحبَّ إليَّ من أن أحبس جيشا بعثهم رسول هللا 

ْغز  حيث أمرك رسول هللا صلى هللا عليه ملسو هيلع هللا ىلص، امِض يا أسامة في جيشك للوجه الذي أ ِمْرت  به، ثم ا

")وسلم من ناحية فلسطين، وعلى أهل مؤتة، فإن هللا سيكفي ما تركت  
2
.) 

وحين حذره الناس من اكتساح المرتدين للمدينة، لم يضعف ولم يتردد، بل ازداد  

ول لو أن الطير تخطف نا، والسباع من ح:" إصرارا  وعزيمة ، ورفع التحدي إلى أقصاه فقال

هزنَّ جيش  أسامة ِل أمهاِت المؤمنين أل ج  ْت بأرج  ر  ")المدينة، ولو أن الكالب ج 
3
.) 

ما سر هذا اإلصرار والعزم، إنها الصديقية التي تستمد منطقها من االتباع الكامل، وكل 

ديق  رضي هللا عنه تتسع لالجتهاد إال قضية  أبرم هللا  فيها حكما ، أو أصدر  قضية عند الّصِ

لقد أمر  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ق بيل وفاته أن ينفذ بعث أسامة، وليكن ما أمر الرسول به , ول  فيها أمرا  الرس

 .!مهما تكن مستحدثات الظروف، ومهما تكن األخطار التي تهدد المدينة

أو وأبو بكر رضي هللا عنه يؤثر أن تتخطفه الذئاب على أن يرد للرسول ملسو هيلع هللا ىلص قضاء، 

ديق وبين هللا عهدا وموثقا يتمثالن في إيمانه الراسخ الصامد، واالتباع . يعطل مشيئة إن بين الّصِ

في أسمى مراتبه للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وإنه لمصمم على أن يتحمل حتى الموت كافة االلتزامات التي 

! )يفرضها هذا االتباع الكامل، ولو تخطفته الذئاب
1
  .) 

ترحو إرجاء إنفاذ جيش أسامة أن أبا بكر رضي هللا عنه ماٍض في قراره، وحين أدرك مق

ْن مع أسامة من األنصار لعمر بن الخطاب رضي هللا عنه فإن أبى  :" ويئسوا من تراجعه، قال م 

ِي  أمرنا رجال أقدم  ِسنّا  من أسامة
لّ إن :" ، فقال عمر"إال أن نمضي فأبلغه عنا، واطلب إليه أن ي و 

وأخذ بلحية عمر،  –وكان جالسا  -، فوثب أبو بكر "تطلب رجال أقدم سنّا  من أسامة األنصار

")ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب استعمله رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وتأمرني أن أنزعه:" وقال
2
.) 

ومرة أخرى يرفض أبو بكر رضي هللا عنه أي مساومة في أمر قضى به رسول هللا 

ديق شبيهٌ بما قال الناس حين طعنوا في إمارة أسامة رضي هللا عنه ملسو هيلع هللا ىلص ، إن الذي ي عرض على الّصِ

ديق  يوم اختير لقيادة الجيش، وإذا كان رد النبي ملسو هيلع هللا ىلص يومها أنه خليق باإلمارة، فال ي نتظر من الّصِ

ترضين، إنها الصديقية التي ال تجترئ رضي هللا عنه إال ذلك الرد الذي أسمعه عمر  ليبلغه للمع

 .على تغيير شيء قضت به النبوة

ديق رضي هللا عنه المثل في االنقياد والطاعة لما قضى به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ولكي يعطي الّصِ

فأشخصهم وشيَّعهم وهو ماٍش وأسامة راكٌب، وعبد الرحمن بن "فقد خرج حتى أتى جيش أسامة 

وهللا : فقال! يا خليفة رسول هللا، وهللا لتركبنَّ أو ألنزلنَّ : بي بكر، فقال له أسامةعوف يقود دابة أ
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")وما عليَّ أن أ غبِّر قدمي في سبيل هللا ساعة! ال تنزل ووهللا ال أركب
1
، إنه يتمثل موقف النبي (

نِ ملسو هيلع هللا ىلص مع معاذ بن جبل رضي هللا عنه،  ا ب ع ث ه  إِل ى اْلي م  ِ ملسو هيلع هللا ىلص ي وِصيِه , ل مَّ س ول  َّللاَّ ع ه  ر  ج  م  ر  ع اذٌ , خ  م  و 

اِحل تِهِ  ِ ملسو هيلع هللا ىلص ي ْمِشي ت ْحت  ر  س ول  َّللاَّ ر  اِكٌب و  ) ر 
2
ولم يقف الخليفة عند هذا الحد، بل بلغ من تقديره (. 

ه  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن يستأذنه في اإلب ر  قاء على عمر بن الخطاب  رضي هللا عنه بالمدينة لمن أمَّ

")فأذن له! إن رأيت أن تعيننبي بعمر فافعل:" قائال
3
.) 

ع الجيش أن يوصيه بآداب الغزو )ولم ينس  وهو يودِّ
1
، كما كان يفعل رسول هللا صلى (

)هللا عليه وسلم حين يرسل سرايا الجهاد
2
على أن ، ثم التفت إلى أسامة رضي هللا عنه فلم يزد (

رنَّ في شيء من أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص...اصنع ما أمرك به نبي هللا ملسو هيلع هللا ىلص:" قال له ")وال ت قّصِ
3
.) 

سار أسامة بن زيد رضي هللا عنهما بجيشه، فأغار على القبائل التي ظاهرت الروم على 

هناك، وبعد أربعين يوما عاد وقضى على كل مقاومة صادفها جيش المسلمين في غزوة مؤتة، 

إلى المدينة سالما  غانما ، فكان خروجه في ذلك الوقت من أكبر المصالح، فقد تحقق لذلك الجيش 

ر  الروم، فقالوا وقد تزامن خبر إغارة أسامة رضي هللا عنه مع نعي  ما لم يكن في الحسبان، قه 

وتِ :" رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ")صاحبِهم أن أغاروا على أرضنا ما ب ال ى هؤالء بم 
4
ما ب ال  :" ، وفي رواية(

وت  صاحبه م وأن أغاروا علينا ")هؤالء يم 
5
د ع كثيرا من أحياء العرب، فكان ال يمر على ، ( ور 

فعل بسمعته ما لم " ما خرج هؤالء من قوم إال وبهم منعة شديدة،: حي إال أ رعبوا منهم، وقالوا

من المرتدين من أقدم، وتفرق من اجتمع، وهادن المسلمين من أوشك يفعله بقوته وعدده، فأحجم 

" أن ينقلب عليهم، وصنعت الهيبة صنيعها قبل أن يصنع الرجال، وقبل أن يصنع السالح
(6)
فكان ،

ئي جيٌش أسلم  من ذلك الجيش" ::كما قال عروة ")ما ر 
7
.) 

ْن نقل إلينا حقيقة تلك األحداث أفضل من  الذي عبَّر  ريرة رضي هللا عنهأبي هولم أ ِجْد م 

ثم قال الثانية، ثم قال . وهللا الذي ال إله إال هو لوال أن أبا بكر است خِلف ما ع بد هللا  "    :عنها بقوله

ْه يا أبا هريرة: الثالثة، فقيل له أسامة بن زيد في سبعمائة إلى  إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وجه: فقال. م 

ش ب ق بِض رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع إليه الشام، فلما نزل  بذي خ 

ه  هؤالء إلى الروم وقد ارتدت العرب : أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالوا ّجِ دَّ هؤالء، ت و  يا أبا بكر، ر 

ل : حول المدينة؟ فقال ِت الكالب بأرج  ر  أزواج رسول هللا صلى هللا عليه والذي ال إله غيره لو ج 

ه  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وال حللت  لواء  عقده رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ه  جَّ ه  أسامة ،  .وسلم ما رددت  جيشا  و  فوجَّ

لوال أن لهؤالء قوة ما خرج مثل هؤالء من عندهم، : فجعل ال يمر بقبيل يريدون االرتداد إال قالوا
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وهم وق تَّلوهم، ورجعوا سالمين، فث بت وا على  .ه م حتى يلقوا الرومولكن ندع   م  فلقوا الروم فهز 

")اإلسالم
1
.) 

العنوان األول لسياسة عامة هي في ذلك الحين خير " لقد كان إنفاذ جيش أسامة 

مناط  -اعة جد الط -السياسات، كان قوامها طاعة ما أمر به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت الطاعة 

وحيث يكون التمرد هو الخطأ  .السالمة وعصمة المعتصمين من الخطأ األكبر في ذلك الحين

وقد كان  .هي العصمة التي ليس من ورائها اعتصام -بل الطاعة الصارمة  -األكبر، فالطاعة 

" )التمرد هو الخطر األكبر في ذلك الحين ال مراء
2
.) 

غفهل كان الصديق رضي هللا .. وبعد  جازفا  وم   امرا  ال يحسب حسابا  للعواقب، أوعنه م 

عتدّا  برأيه ال يصغي لنصح ناصح، حين أصرَّ على إنفاذ جيش أسامة ؟  تعنِّتا  م  ستبدا  وم  كان م 

أْحس ب  أن الجواب أضحى جليا بعد أن تحققت تلك النتائج الباهرة، ويبقى السؤال الجوهري، ما 

إنها الدرجات العلى من :  عنه ويسدده في مواقفه ؟ والجوابالذي كان يسعف أبا بكر رضي هللا

 " ! الصديقية"اليقين التي حازها، إنها 

ديق رضي هللا عنه لجيش  أما الدرس الذي يتعين على األمة أن تستوعبه من إنفاذ الّصِ

، فمن أطاعه فله أن هللا تعالى قد ربط نصرها وعزها باتباع هدي النبي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص: فهوأسامة 

النصر والتمكين، ومن عصاه فله الذل والهوان، ف ِسرُّ حياة األمة في طاعتها لربها جل ثناؤه 

  . واقتدائها بسنة نبيها ملسو هيلع هللا ىلص

 قتال المرتدين : المطلب الثاني

ديقية في إنجازات أبي بكر رضي هللا عنه في خالفته  هو  المظهر الثاني من مظاهر الّصِ

ديق، وليس من شأن هذا البحث تفصيل القول في  قتال المرتدين، وهو من أعظم مناقب الّصِ

أحداث الردة وال تتبع أخبارها، وإنما يعنينا إبراز مواقف الصديق رضي هللا عنه فيما عزم هللا له 

 .من قتال المرتدين

وفاة رسول هللا صلى  أشرنا آنفا إلى أن بوادر ردة عامة الحت في األفق بعد انتشار خبر 

هللا عليه وسلم، وإنفاذ أبي بكر رضي هللا عنه لجيش أسامة، فقد تفشَّت الردة في قبائل العرب 

ارتدَّت العرب عند وفاة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما خال أهل المسجدين، :" ابن إسحاقتفشيا  ذريعا  قال عنه 

م ط ليحة بن خويلد األسدي الكاهن، وارتدَّت كندة  مكة، والمدينة، وارتدَّت أسد وغطفان، وعليه

ومن يليها، وعليهم األشعث بن قيس الكندي، وارتدَّت مذحٌج ومن يليها، وعليهم األسود بن كعب 

العنسي الكاهن، وارتدَّت ربيعة  مع المعرور بن النعمان بن المنذر، وكانت حنيفة  مقيمة  على 

ارتدَّت سليم مع الفجاءة، واسمه أنس بن عبد يا ليل، أمرها مع مسيلمة بن حبيب الكذاب، و

)"وارتدَّت بنو تميم مع سجاح الكاهنة 
1
.) 

:" بقوله الخطابيوتعددت أصنافها وطوائفها، وصفها وقد تباينت مظاهر الردة وأسبابها،  

 وهذه...صنف منهم ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر: أهل الردة كانوا صنفين

أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في : إحداهما: الفرقة طائفتان
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وهذه الفرقة . النبوة، وأصحاب األسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم

حتى قتل هللا مسيلمة  بأسرها منكرة لنبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مدعية النبوة لغيره فقاتلهم أبو بكر رضي هللا عنه

والطائفة األخرى ارتدوا عن الدين . باليمامة والعنسي بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم

وأنكروا الشرائع وتركوا الصالة والزكاة إلى غيرهما من جماع أمر الدين وعادوا إلى ما كانوا 

اة فأقروا بالصالة وأنكروا هم الذين فرقوا بين الصالة والزك: والصنف اآلخر... عليه في الجاهلية

")فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى اإلمام
1
.) 

: فقد ارتدت أحياء كثيرة من األعراب، ونجم النفاق بالمدينة، وظهر متنبئون أمثال 

مسيلمة الكذاب وطليحة األسدي وسجاح التميمية، وانحازت كل قبيلة إلى كاهنها تناصره وهي 

أشهد :" طلحة النمري لمسيلمة عندما رآه وسمع منه ما ع ِلم  به كذبهتعلم أنه كذاب، فكانوا كما قال 

" أنك كذاب، وأن محمد ا صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر
(2)

، وقد أغرى 

ْت وفود أخرى  وا بالهجوم عليها، وق ِدم  بعض األعراب غياب جيش أسامة فطمعوا في المدينة وهمُّ

بالصالة وتمتنع عن أداء الزكاة، فعزم هللا جل وعال ألبي بكر رضي هللا  تساوم في دين هللا، تِقرُّ 

عنه قتال كل هذه الطوائف لردتها، فأما المتنبئون وأتباعهم فقد أعلنوا كفرهم البواح ولم تختلف 

ومنهم عمر  -عن دفع الزكاة فقد رأى بعض الصحابة كلمة الصحابة في قتالهم، وأما الممتنعون 

، لي فرغ لقتال المارقين من الدين تأليفهم والرفق بهم حتى يتمكن اإليمان من قلوبهم -بن الخطاب 

م  مَّ ومن نزع ربقة اإلسالم من عنقه، لكن الصديق رضي هللا عنه رفض ذلك رفضا قاطعا، وص 

صديق  على قتالهم حتى يؤدوا زكاة مالهم، وقد دار حوار بين صاحبي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فحاجَّ ال

، كما  ِ :" ق ال   رضي هللا عنهعن أبي هريرة في الحديث الصحيح الفاروق  س ول  َّللاَّ فِّى  ر  ا ت و   ملسو هيلع هللا ىلصل مَّ

ر  رضي هللا عنه ِب ف ق ال  ع م  ْن ك ف ر  ِمن  اْلع ر  ك ف ر  م  ك ان  أ ب و ب ْكٍر رضي هللا عنه و  ك ْيف  ت ق اتِل  : و 

س و ،النَّاس   ق ْد ق ال  ر  ِ و  تَّى ي ق ول وا ال  إِل ه  إاِلَّ َّللاَّ  » : ملسو هيلع هللا ىلصل  َّللاَّ ا ف ق دْ  .أ ِمْرت  أ ْن أ ق اتِل  النَّاس  ح  ْن ق ال ه  ف م 

 ِ ِحس اب ه  ع ل ى َّللاَّ قِِّه، و  ن ْفس ه  إِالَّ بِح  ال ه  و  م  ِمنِّى م  ْن ف رَّ : ، ف ق ال  «ع ص  ِ أل ق اتِل نَّ م  َّللاَّ ق  ب ْين  الصَّال ةِ و 

 ِ س وِل َّللاَّ ا إِل ى ر  دُّون ه  ن ع ونِى ع ن اقا  ك ان وا ي ؤ  ِ ل ْو م  َّللاَّ اِل، و  قُّ اْلم  ك اة  ح  ك اةِ، ف إِنَّ الزَّ الزَّ ل ق ات ْلت ه ْم  ملسو هيلع هللا ىلص و 

ا ْنِعه  ا ه و  إِالَّ أ   .ع ل ى م  ِ م  َّللاَّ ر  رضي هللا عنه ف و  ْدر  أ بِى ب ْكٍر رضي هللا عنه ق ال  ع م  ح  َّللاَّ  ص  ْن ق ْد ش ر 

قُّ  ْفت  أ نَّه  اْلح  ")ف ع ر 
1
وهللا لو منعوني عقاال ، كانوا يؤدونه إلى رسول هللا  :"وفي رواية مسلم .(

 ". لقاتلتهم على منعه

عمر  من الحديث النبوي الذي ذكره -وكان أفقه الصحابة  –فقد فهم الصديق رضي هللا عنه 

رضي هللا عنه دليال على مشروعية قتال مانعي الزكاة، فالصالة والزكاة من مقتضيات 

الشهادتين، وكيف يقبل المساومة في التفريق بين الصالة والزكاة، وقد سمع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول 

ِ ل ْن  :"-تحدث إليهموكان أول من  -في ِمنى  حين لقيهم بالموسم لبني ش ْيب ان  ْبِن ث ْعل ب ة   إِنَّ ِدين  َّللاَّ

انِبِهِ  و  ِميعِ ج  اط ه  ِمْن ج  ْن ح  ه  إِال م  ر  ) "ي ْنص 
2
وهو  -، كما أنه يتمثل موقف النبي ملسو هيلع هللا ىلص من وفد ثقيف(

هللا عليه  وقد كان فيما سألوا رسول هللا صلى -الذي بشَّر  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بمقدمهم وح ض ر حوارهم

وسلم أن يدع لهم صنمهم، وهي الالت، ال يهدمها، فأبى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذلك عليهم، وسألوه أن 

                                                           
1
 .2/037معالم السنن، الخطابي،  - 
2
 .2/221 ير،، ابن األثالكامل في التاريخ، و3/287تاريخ الرسل والملوك، الطبري،  - 
1
، ومسلم، كتاب اإليمان، 226:، ص0911و0399: وجوب الزكاة، رقم: أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب - 

 .32:، ص026: رقم... هللا األمر بقتال الناس حتى يقولوا الإله إال هللا دمحم رسول: باب
2
هذا حديث غريب : وقال عنه ،3/399 ة،وأورده ابن كثير في البداية والنهاي ،2/927دالئل النبوة، البيهقي،  - 

 .03/0127، 7966: ، رقموضعفه األلباني في السلسلة الضعيفةجدا، 
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" )فإنه ال خير في دين ال صالة فيه:" يعفيهم من الصالة، فأجابهم بقوله
1
.) 

يقيته حين لم يقبل وتأمل تمثُّل  أبي بكر رضي هللا عنه منهج النبي ملسو هيلع هللا ىلص الدال عل  ى ِصدِّ

األنثى من ولد : المساومة على شيء مما كان ي عطى لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والمعبر عنه بالع ن اق، وهو

، وكالهما كناية عن األمر الهين الذي يمكن الحبل الذي يعقل به البعير :أو الِعق ال، وهو المعز،

ديق رضي هللا عنه ذو شأن وقيمة وال يمكن التنازل التغاضي  والسكوت عنه، ولكنه عند الّصِ 

 .عنه، إْذ كان يعطى لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ارتباط األحكام الشرعية ببعضها، ورفض تعطيل أي " لقد أدرك الصديق رضي هللا عنه 

هّما  لقتال مانعي الزكاة بصورة خاصة حيث تنقدح شبهة بقائهم على  ا كان م  هم  اإلسالم حكم منها م 

ولو  .وبالتالي حصانة دمهم بالشهادة، وهذا ما عالجه الصديق رضي هللا عنه بالبيان والحجة

ولو . .خضع لمساومات األعراب فربما كانوا سيطالبون بإسقاط أحكام والتزامات شرعية أخرى

")أجابهم ألحسوا بضعفه وزاد طمعهم فيه
1
.) 

ديقية أبا بكر رضي هللا  عنه ليقف هذا الموقف الرباني الحاسم، فال ومرة أخرى ت سعف الّصِ

يطالب  –وهو الشديد في دين هللا  -والعجيب أن الفاروق رضي هللا عنه يضعف وال يستكين، 

ولما رأى الصديق رضي هللا عنه منه ذلك الضعف انتهره بشدة بمهادنة القوم وتأليف قلوبهم، 

الم ؟ إنه انقطع الوحي وتمَّ الدين أينق ص وأنا أجباٌر في الجاهلية وخواٌر في اإلس"  :وعنفه قائال

")حيٌّ 
2
وسرعان ما أدرك عمر رضي هللا عنه أن الصديق رضي هللا عنه على حق، وهو ما  .(

ْفت  أ نَّه  "  :عبر عنه بقوله ْدر  أ بِى ب ْكٍر رضي هللا عنه ف ع ر  ح  َّللاَّ  ص  ا ه و  إِالَّ أ ْن ق ْد ش ر  ِ م  َّللاَّ ف و 

قُّ   ".اْلح 

وفود القبائل المانعة للزكاة من المدينة خائبة بعدما رأت عزم الصديق وحزمه،  انصرفت

إن األرض كافرة :" فأضمرت الشر، فقرأ الصديق في وجوه القوم الغدر، فقال ألصحابه يحذرهم

ا وقد كان وأدناهم منكم على بريد، ! وقد رأى وفدهم منكم قلة، وإنكم ال تدرون أليال  ت ؤت ْون أم نهار 

)"القوم يأملون أن نقبل منهم ونوادعهم، وقد أبينا عليهم ونبذنا إليهم عهدهم فاستعدّوا وأعدّوا
3
.) 

فلم " وسرعان ما تحقق ما حذر منه الصديق رضي هللا عنه، فبدأ التمرد وذرَّ قرن  الردة، 

عامة أو خاصة، وتبسطهم بأنواع من كل مكان بانتقاض  يلبثوا أن قدمت كتب  أمراء النبي ملسو هيلع هللا ىلص

فردَّ رسل هم بأمره، . الميل على المسلمين، فحاربهم أبو بكر بما كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حاربهم بالرسل

ْن صادم عبس وذبيان، عاجلوه  وأتْبع  الرسل  رسال ، وانتظر بمصادمتهم قدوم  أسامة؛ وكان أول م 

" )فقاتلهم قبل رجوع أسامة
4
 .) 

وقد وضع الصديق رضي هللا عنه خطة  محكمة  تحسُّبا  ألي غارة، فكانت على الوجه 

):التالي
5
 ) 

                                                           
1
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 . ألزم أهل المدينة بالمبيت في المسجد؛ حتى يكونوا على أكمل استعداد للدفاع -أ

 . حولها، حتى يدفعوا أي غارة قادمة ويبيتون نظم الحرس الذين يقومون على أنقاب المدينة -ب

علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد هللا، : ن على الحرس أمراءهمعي -ج

 . وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهم

وبعث أبو بكر رضي هللا عنه إلى من كان حوله من القبائل التي ثبتت على اإلسالم من أسلم  -د

جهينة وكعب يأمرهم بجهاد أهل الردة فاستجابوا له حتى امتألت المدينة وغفار ومزينة وأشجع و

 . بهم

ن ابتعد مِ  -هـ ن المرتدين وأبطأ خطره حاربه بالكتب يبعث بها إلى الوالة المسلمين في وم 

أقاليمهم، كما كان رسول هللا يفعل، يحرضهم على النهوض لقتال المرتدين ويأمر الناس للقيام 

 . مرمعهم في هذا األ

ا من محاربتهم ن المدينة واشتد خطره كبني عبس وذبيان فإنه لم ير بدًّ ب منهم مِ ن قر  وأما م   -و

على الرغم من الظروف القاسية التي كانت تعيشها مدينة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فكان أن آوي الذراري 

 . ستعد للنزال بنفسه ورجالهوالعيال إلى الحصون والشعاب محافظة عليهم من غدر المرتدين، وا

)وبعد أربعين يوما أو تزيد قليال 
1
ا، فاستخلفه أبو بكر عاد أسامة بن زيد بجيشه ظافر  ( 

، ثم خرج في الذين خرجوا إلى ذي "أريحوا وأريحوا ظهركم:" على المدينة وقال له ولجنده

ة والذين كانوا على األنقاب على ذلك الظهر، فقال له المسلمون ننشدك هللا يا خليفة رسول :" الق صَّ

 فإنك إن تصب لم يكن للناس نظام، ومقامك أشد على العدو، فابعث رجال  ! ض نفسكهللا أن ت عرِّ 

ْرت آخر فقال ")ال وهللا ال أفعل، وألواسينكم بنفسي:" فإن أصيب أمَّ
2
.) 

وهكذا ضرب أبو بكر رضي هللا عنه المثل في الفدائية، فكان يخرج بنفسه لقتال 

لمرتدين، وكله يقين بوعد هللا للمؤمنين بالنصر، وقد تجلى ذلك في قوله مخاطبا المؤمنين ا

إليه  ن العرب منعوا شاتهم وبعيرهم، ولم يكونوا في دينهم وإن رجعوان حولكم مِ إن م  :" الثابتين

ة نبيكم كونوا في دينكم أقوى منكم يومكم هذا، على ما قد تقدم من بركأزهد منهم يومهم هذا، ولم ت

وهللا ال أدع أن أقاتل على أمر هللا حتى ينجز هللا وعده ويوفي ... ، وقد وكلكم إلى المولى الكافيملسو هيلع هللا ىلص

لنا عهده، ويقتل من يقتل منا شهيد ا إلى الجنة، ويبقى من بقي منا خليفته وذريته في أرضه، قضاء 

م فِي ﴿ :هللا الحق، وقوله الذي ال خلف له اِت ل ي ْست ْخِلف نَّه  اِلح  ع ِمل وا الصَّ ن وا ِمنك ْم و  ع د  َّللاَّ  الَِّذين  آم  و 

ن نَّ ل   ّكِ ل ي م  ا اْست ْخل ف  الَِّذين  ِمن ق ْبِلِهْم و  ْوفِِهْم األ ْرِض ك م  ن ب ْعِد خ  ل نَّه م ّمِ ل ي ب دِّ ْم و  ى ل ه  م  الَِّذي اْرت ض  ْم ِدين ه  ه 

ن ك ف ر  ب ْعد  ذ ِلك  ف أ ول ئِك  ه م  اْلف اِسق ون   م  : سورة النور]﴾أ ْمن ا ي ْعب د ون نِي ال ي ْشِرك ون  بِي ش ْيئ ا و 

66"](
3
.) 

ديق رضي هللا عنه للتعبئة العامة،   وبعد أن أخذ جيش أسامة قسطا  من الراحة، تهيأ الّصِ

وقرر أن يقود الجيش بنفسه لو ال أن عارضه الصحابة ومنهم  علي بن أبي طالب رضي هللا 

أ بيِ شاهرا  سيفه راكبا  على راحلته إلى وادي  خرج:" ، فعن عائشة رضي هللا عنها قالتعنه

                                                           
1
 .2/216، والكامل في التاريخ، ابن األثير،3/226تاريخ الرسل والملوك، الطبري،  :ينظر - 
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ة، فجاءه علي بن أبي طالب فأخذ براحلته فقال إلى أين يا خليفة رسول هللا؟ أقول لك ما قال : الق صَّ

دٍ  لـمَّ سيفك وال تفجعنا بنفسك، فوهللا لئن أ ِصبنا بك ال يكون لإلسالم بعدك :" رسول هللا يوم أ ح 

" )نظام أبدا
1
  .) 

أحد عشر لواء واختار لها قيادات محنكة، وحدد لكل جيش أبو بكر وعقد  رجع

سمعت رسول :" وجهته، وكان من بين القادة خالد بن الوليد الذي عقد له لواءه وهو يقول

نِْعم  عبد  هللا وأخو العشيرة، خالد  بن الوليد، سيٌف من سيوف هللا س لَّه على : " هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول

" )كافرين والمنافقينال
2
وأرسل مع كل أمير كتابا يدعو فيه القبائل المرتدة أن تفيء إلى (. 

)اإلسالم، وإال قاتلها 
3
  .ملسو هيلع هللا ىلص هللا قدوته في ذلك رسول (.

 : واأللوية األحد عشر هي

بطاح وأمره بطليحة ابن خويلد فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة بال لخالد بن الوليد لواء -

 .إن أقام له

 .وأمره بمسيلمة ولعكرمة ابن أبي جهل -

 .في أثره إلى مسيلمة الكذاب، ثم إلى بني قضاعة شرحبيل بن حسنةوبعث  -

 .وأمره بجنود العنسي ومعونة األبناء على قيس بن مكشوح وللمهاجر ابن أبي أمية -

 .إلى مشارف الشام ولخالد بن سعيد بن العاص -

 .قضاعة، ووديعة، والحارث إلى جماع ولعمرو بن العاص -

 .وأمره بأهل دبا، وبعرفجة، وهرثمة وغير ذلك ولحذيفة بن محصن الغطفاني -

 .وأمره ببنى سليم ومن معهم من هوازن ولطرفة بن حاجب -

 .وأمره بتهامة اليمن ولسويد بن مقرن -

 .- رضي هللا عنهم -وأمره بالبحرين  وللعالء بن الحضرمي -

قل الردة حيثما وجدت، فصالت وجالت في ربوع واندفعت جيوش الحق لتدك معا

الجزيرة تالحق فلول المرتدين، خاصة تلك التي أغواها المتنبئون كطليحة األسدي ومسيلمة 

الكذاب، وبعد معارك ضارية وبطوالت نادرة سجلها التاريخ، طّهر هللا عز وجل جزيرة العرب 

ادة هللا كما تركها رسول هللا صلى هللا من رجس الردة والمرتدين، فعادت إلى رحاب التوحيد وعب

 .عليه وسلم

وال يتسع المقام للتفصيل أكثر في هذا اإلنجاز العظيم الذي حققه المسلمون تحت قيادة 

ديق رضي هللا عنه الذي ألهمه هللا عز وجل الصواب في قتال المرتدين، فكانت  أبي بكر الّصِ

ديقية التي حفظت لإلسالم قوته ولألمة وحدتها، ولو ال فضل هللا جل  عزمة  من عزمات الّصِ

ديق رضي هللا عنه من تصميم على قتال المرتدين لكان لإلسالم  وعال، ثم ما فتح به على الّصِ

وه ما يستحق  شأن آخر، وقد أكب ر  الصحابة رضي هللا عنهم ذلك الصنيع من خليفة رسول هللا فمنح 

عمر بن الخطاب رضي هللا عنه الذي حكاه أبو من ذلك هذا الموقف من من التبجيل والتقدير، 

دخلت  المدينة فرأيت  الناس مجتمعين ورأيت  رجال ي ق بِّل  رأس رجل :" رجاء العطاردي قال

قبَّل، قالوا: أنا فداٌء لك لوال أنت هلكنا، فقلت  : ويقول قبِّل ومن الـم  ذاك عمر ي قبِّل رأس : من الـم 

                                                           
1
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")منعوا الزكاة حتى أتوا بها صاغرينأبي بكر في قتاله أهل الردة إذ 
1
وقال عبد هللا بن مسعود  ،(

نَّ علينا بأبي بكر؛ :" رضي هللا عنه ا كدنا نهلك فيه لوال أن م  لقد ق منا بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مقام 

نا أجمعنا على أن ال نقاتل على ابنة مخاض وابنة لبون وأن نأكل قرى عربية ونعبد هللا حتى يأتي

اليقين، فعزم هللا ألبي بكر على قتالهم، فوهللا ما رضي منهم إال بالخطة المخزية أو الحرب 

" )المجلية
2
.) 

 جمع القرآن الكريم: المطلب الثالث

كان من نتائج حروب الردة أن أظهر هللا جل ثناؤه دينه، وأعز حنده من أصحاب رسول 

رت جزيرة العرب من رجس المرتدين، وأكرم جل ذكره عددا كبيرا من هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ومكَّن لهم، فط هِّ 

المجاهدين بالشهادة في سبيله، وهو شرف كانوا يتوقون لنيله، وكان في مقدمة أولئك الشهداء 

الكثير من حفظة كتاب هللا تعالى، فقد استحر بهم القتل، خاصة في معركة اليمامة ضد جيش 

)مسيلمة الكذاب 
3
ال  ذل( ك عمر  بن الخطاب رضي هللا عنه، فأسرع  إلى أبي بكر رضي هللا ، فه 

اظ، وقد فَّ عنه يشير عليه بضرورة جمع القرآن الكريم حتى ال يذهب كثير منه بموت أولئك الح  

ْيد ْبن ث ابٍِت رضي هللا عنه ق ال   أ ْرس ل  :" روى البخاري رحمه هللا تعالى قصة جمع القرآن عن ز 

طَّاِب ِعْند ه  ق ال  أ ب و ب ْكٍر  رضي هللا عنهإِل ىَّ أ ب و ب كْ  ر  ْبن  اْلخ  ِة ف إِذ ا ع م  ام  ْقت ل  أ ْهِل اْلي م  ر  : ٍر م  إِنَّ ع م 

إِنِّى أ ْخش ى أ ْن ي ْست ِحرَّ اْلق تْل  : أ ت انِى ف ق ال   اِء اْلق ْرآِن و  ِة بِق رَّ ام  رَّ ي ْوم  اْلي م  اِء  إِنَّ اْلق تْل  ق ِد اْست ح  بِاْلق رَّ

ْمعِ اْلق ْرآنِ  ر  بِج  ى أ ْن ت أْم  إِنِّى أ ر  اِطِن، ف ي ْذه ب  ك ثِيٌر ِمن  اْلق ْرآِن و  و  ر   .بِاْلم  ك ْيف  ت ْفع ل  ش ْيئا  ل ْم : ق ْلت  ِلع م 

 ِ س ول  َّللاَّ ر   ملسو هيلع هللا ىلصي ْفع ْله  ر  ْيرٌ : ؟ ق ال  ع م  ِ خ  َّللاَّ ْدِرى ف ل ْم ي   .ه ذ ا و  ح  َّللاَّ  ص  تَّى ش ر  اِجع نِى ح  ر  ي ر  ْل ع م  ز 

ر   ،ِلذ ِلك   أ ى ع م  أ ْيت  فِى ذ ِلك  الَِّذى ر  ر  ْيدٌ  .و  ، : ق ال  ز  ك  ٌل ش ابٌّ ع اقٌِل ال  ن تَِّهم  ج  ق ال  أ ب و ب ْكٍر، إِنَّك  ر 

 ِ س وِل َّللاَّ ْحى  ِلر  ق ْد ك ْنت  ت ْكت ب  اْلو  ب ٍل ِمن  اْلِجب اِل  ملسو هيلع هللا ىلصو  لَّف ونِى ن ْقل  ج  ِ ل ْو ك  َّللاَّ ْعه ، ف و  ف ت ت بَّعِ اْلق ْرآن  ف اْجم 

ْمعِ اْلق ْرآِن، ق ْلت   نِى ِمْن ج  ر  م 
ا أ  ا ك ان  أ ثْق ل  ع ل ىَّ ِممَّ ِ : م  س ول  َّللاَّ ؟  ملسو هيلع هللا ىلصك ْيف  ت ْفع ل ون  ش ْيئا  ل ْم ي ْفع ْله  ر 

ْدر  أ بِى: ق ال   ح  ل ه  ص  ْدِرى ِللَِّذى ش ر  ح  َّللاَّ  ص  تَّى ش ر  اِجع نِى ح  ْل أ ب و ب ْكٍر ي ر  ْيٌر ف ل ْم ي ز  ِ خ  َّللاَّ ب ْكٍر  ه و  و 

تَّى  اِل ح  ج  د وِر الّرِ ص  اِف و  اللِّخ  ع ه  ِمن  اْلع س ِب و  ر  رضى هللا عنهما ف ت ت بَّْعت  اْلق ْرآن  أ ْجم  ع م  دْت  و  ج  و 

ه  ﴿ ٍد غ ْير  ع  أ ح  اِرّىِ ل ْم أ ِجْده ا م  ة  األ ْنص  ْيم  ز  ع  أ بِى خ  ةِ التَّْوب ِة م  ْن أ نف ِسك ْم  ل ق دْ آِخر  س ور  س وٌل ّمِ ك ْم ر  اء  ج 

ُّمْ  ا ع نِت ل ْيِه م  ر  ع ِزيٌز ع  فَّاه  َّللاَّ  ث مَّ ِعْند  ع م  تَّى ت و  ة ، ف ك ان ِت الصُّح ف  ِعْند  أ بِى ب ْكٍر ح  اء  ِة ب ر  اتِم  تَّى خ  ﴾ ح 

ي ا ر   رضي هللا عنهح  ة  بِْنِت ع م  ْفص  " )ت ه  ث مَّ ِعْند  ح 
1
.) 

وجمع  القرآن الكريم من اإلنجازات العظيمة في خالفة الصديق رضي هللا عنه، وقد 

ديقية في هذا اإلنجاز في عدة مواقف، منها تحقيق  وعِد هللاِ عز وجل بحفظ : تجلت مظاهر الّصِ

افِظ ون  ﴿: كتابه العزيز في قوله إِنَّا ل ه  ل ح  ْكر  و  ْلن ا الذِّ ، وقد ف ِقه الصحابة [9:الحجر] ﴾إِنَّا ن ْحن  ن زَّ

ديق أن وعد هللا جل ذكره ال يتحقق إال بعزمات الرجال، فلم  رضي هللا عنهم وعلى رأسهم الّصِ

يفهموا من اآلية الكريمة أن حفظ هللا لكتابه يعفيهم من أي جهد، ولكنهم استشعروا مسئوليتهم في 

ديق رضي هللا عنه في البداية  ذلك، فسارعوا إلى جمعه خشية أن يذهب أكثره، أما تردد الّصِ

حلَّ من يجاوز  احتياط ه   فسببه التحرج أن يكون جمع القرآن بدعة في الدين، فكره أن يحلَّ نفس ه م 

                                                           
1
 .97-2/96الطبري،  الدين حبمرة في مناقب العشرة، ض، والرياض الن0/261صفة الصفوة، ابن الجوزي،  - 
2
 .2/216 ، ابن األثير،الكامل في التاريخ - 
3
شهداء اليمامة خمسمائة، فيهم : "، عن ابن المسيب، قال(000:ص) روى خليفة بن خياط في تاريخه،  - 

 ".ثون من حملة القرآنخمسون أو ثال
1
 .899:، ص9987:جمع القرآن، رقم: كتاب فضائل القرآن، باب ،أخرجه البخاري - 
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)للدين احتياط  رسوِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
1
 ، وهو الذي دأب على اتباع خطوات النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال يحيد عنها قيد(

لة، ولذلك قال لعمر ِ :" أنم  س ول  َّللاَّ ْيئا  ل ْم ي ْفع ْله  ر  ، وما زال عمر يراجعه حتى "؟ ملسو هيلع هللا ىلصك ْيف  ت ْفع ل  ش 

أقنعه بصواب الفكرة، فانشرح لها صدر الصديق، ثم راح أبو بكر يراجع زيد بن ثابت حتى اقتنع 

ر رضي هللا عنهم جميعا، وفي انشراح وشرح هللا صدره للذي شرح له صدر أبي بكر وعم

الصدور إلهام رباني يكرم هللا جل وعال به صحابة رسول هللا رضي هللا عنهم إذا اختلفوا في 

 .أمر، وهي دليل صدقهم مع هللا تعالى

وكان تكليف زيد بن ثابت رضي هللا عنه للقيام بتلك المهمة الشاقة اختيار موفق، فقد  

 :هالت ذكرها الصديق رضي هللا عنه، فهوتوفرت فيه جملة من المؤ

 .شاب قوي العزيمة -

 .عاقل فطن -

 .ثقة وورع غير متهم في دينه -

 .أحد كتاب الوحي -

س ول هللاِ صلى هللا عليه  يضاف إليها أنه كان ممن جمع القرآن حفظ ا في صدره في حياة ر 

اِلكٍ : وسلم، ف ع ْن ق ت اد ة ق ال   م  : ق ْلت  أل ن ِس ْبِن م  ْن ج  س وِل هللاِ صلى هللا عليه م  ع  اْلق ْرآن  ع ل ى ع ْهِد ر 

ارِ  ْم ِمن  األ ْنص  ٌل ِمن  : وسلم ؟ ق ال  أ ْرب ع ةٌ ك لُّه  ج  ر  ْيد  ْبن  ث ابٍِت و  ز  ب ٍل و  ع اذ  ْبن  ج  م  أ ب يُّ ْبن  ك ْعٍب و 

ارِ  األ ْنص 
 

ْيدٍ  " )ي ْكن ى أ ب ا ز 
1
ن شهد ا( وي كان ِممَّ )لعرضة األخيرة للقرآن الكريم، وأنه فيما ر 

2
) ،

ا ك ان  أ ثْق ل  ع ل ىَّ :" ومع ذلك فقد استشعر ثقل المهمة فقال ب ٍل ِمن  اْلِجب اِل م  لَّف ونِى ن ْقل  ج  ِ ل ْو ك  َّللاَّ ف و 

ْمعِ اْلق ْرآنِ  نِى ِمْن ج  ر  ا أ م   ".ِممَّ

كان جديرا بثقة وقد أدى زيد رضي هللا عنه تلك المهمة على أكمل وجه وأحسنه، و 

 .الصديق رضي هللا عنه

مع القرآن في عهد أبي بكر رضي هللا عنه منزلة عظيمة بين المسلمين، فلم  وقد كان ِلج 

ا فيه، وامتاز بِمزايا عديدة، منها :)ي حصل خالف على شيء ِممَّ
3
 ) 

 .أنه جمع القرآن على أدّقِ وجوه البحث والتحري، وأسلِم أصول التثبت العلمي .0

 . إجماع األمة على قبوله، ورضى جميع المسلمين به حصول  .2

ِمع في هذا الجمع حدّ التواتر، إذ حضره وشهد عليه ما يزيد على عدد التواتر  .3 بلوغ ما ج 

 . من الصحابة رضي هللا عنهم

أنه اقتصر في جمع القرآن على ما ثبت قرآنيته من األحرف السبعة، بثبوت عرضه في  .9

ا ن ِسخت العرضة األخيرة، فكان شام ال  لما بقي من األحرف السبعة، ولم يكن فيه شيء ِممَّ

 . تالوته

 . أنه كان مرتب اآليات دون السور .6

ولقد حظي هذا الجمع المبارك برضى المسلمين، وحصل عليه إجماع الصحابة رضي 

 . ولقي منهم العناية الفائقة ،هللا عنهم

القرآن الكريم في عهد الصديق رضي هللا  ِوْفق  هذه الشروط من الدقة والتحري تمَّ جْمع   

رحمة هللا على أبي :" عنه فأضحى أعظم  منقبٍة له، قال عنها علي بن أبي طالب رضي هللا عنه

                                                           
1
 .01/222شرح صحيح البخاري، ابن بطال، : ينظر - 
1
 .896:، ص6113:القراء من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، رقم: البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب أخرجه - 
2
 .0/236في علوم القرآن، الزركشي،  البرهان - 
3
  .، بتصرف206-0/209عبد العظيم الزرقاني، دمحم مناهل العرفان في علوم القرآن،  - 
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" )بكر، كان أعظم الناس أجرا في المصاحف، وهو أول من جمع بين اللوحين 
1
:" ،وفي رواية(

" )يرحم هللا أبا بكر هو أول من جمع اللوحين
2
ل المنصف ما فعله :" ابن حجر، وقال ( وإذا تأمَّ

ه بعظيم منقبته؛ لثبوت قوله ملسو هيلع هللا ىلص من سنَّ سنة : "أبو بكٍر من ذلك جزم بأنه ي عدُّ في فضائله، وي نّوِ

" )حسنة  فله أجرها وأجر من عمل بِها 
3
ع  القرآن  أحدٌ بعده إال وكان له مثل أجره إلى ( م  ، فما ج 

" )يوم القيامة
4
 .) 

والحاصل أن جمع القرآن الكريم من أعظم اإلنجازات التي تحققت للمسلمين منذ خالفة 

الصديق رضي هللا عنه إلى أن تقوم الساعة، وقد تجلت فيه بعض مظاهر الصديقية حين منحه أبو 

بكر رضي هللا عنه من االهتمام ما يليق بكتاب هللا تعالى، فلم يدخر جهدا في توفير كل أسباب 

ه، مرورا  بتكليف أحد أكبر الصحابة عناية بالقرآن الكريم، نجا حه، بدء  بتحفظه حتى انشرح  صدر 

وانتهاء  بجمعه وفق أدق مناهج التحري والضبط، فكان هذا الكتاب الخالد الذي بين أيدينا، 

 .   محفوظا من التحريف، ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، تنزيل من حكيم حميد

 طالئع فتح العراق والشام: مطلب الرابعال

هذا هو اإلنجاز الرابع واألخير في خالفة الصديق رضي هللا عنه، القصيرة مدة 

والمباركة أعماال، وإنما سميتها طالئع الفتح ألنها لم تكتمل إال في خالفة الفاروق رضي هللا عنه، 

جاز دون ذكر تفاصيل األحداث، وسأحاول في هذا المقام إبراز مظاهر الصديقية في هذا اإلن

 .وباهلل التوفيق والسداد

كان األصل أن يستمر الفتح اإلسالمي من حيث توقفت غزوات النبي ملسو هيلع هللا ىلص، لو ال ظهور 

حركة الردة التي شغلت المسلمين مدة من الزمن، وبذلوا فيها جهودا مضنية، وكلفتهم تضحيات 

بل كانت في كثير من جوانبها خيرا، فقد كشفت عن معدن  جسيمة، ومع ذلك لم تكن شرا كله،

شأن  –الدولة التي أرسى أسسها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا هي دولة قائمة على سنن جارية، تتعرض 

ل  تلك التحديات إلى محفزات فال تزيدها إال  -بقية الدول ّوِ لهزات قوية وثورات عنيفة، ولكنها ت ح 

، كما أنها كانت تمحيصا لصفوف المؤمنين حتى يتميز الخبيث من الطيب، ألن ثباتا  ورسوخا  

مهمة الجهاد في سبيل هللا التي تنتظر المؤمنين شرف ال يستحقه إال المخلصون، ودعوة هللا ال 

يحملها إال المتقون، وأخيرا فإن حروب الردة كانت بمثابة معسكر تدريب تلقى فيه المجاهدون 

في فنون القتال، تهيئة لهم للمعارك الحاسمة التي تنتظرهم ضد األمبراطوريتين دروسا تطبيقية 

 .الفارسية والرومية

بعد تطهير الجزيرة من لوثة الردة، تأهب المسلمون لالنطالق بدعوة هللا لنشرها في 

اآلفاق، ولم يكن خليفة رسول هللا بحاجة إلى رسم خطط وال تحديد أهداف، فقد كانت خارطة 

ق واضحة، رسم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص معالمها، وما على الصديق رضي هللا عنه سوى اتباع الطري

 .منهجها

يلحظ اهتمام الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في أخريات حياته بتوسيع ألحداث السيرة النبوية فالمتأمل   

 لى الملوك واألمراءكتبه ورسائله إمجال دعوته لتطال مناطق خارج الجزيرة العربية، فكانت 

                                                           
1
، الذهبي، (الخلفاء الراشدون)ِسي ر أعالم النبالء : ، وينظر0/069ود السجستاني، اكتاب المصاحف، ابن أبي د - 

 . 06: ص
2
 . 3/067الطبقات، ابن سعد،  - 
3
 .900-901:، ص2360:، رقم..الحث على الصدقة :، بابالزكاة أخرجه مسلم، كتاب - 
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4
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)يدعوهم فيها إلى اإلسالم، في محرم سنة سبع من الهجرة 
1
في جمادى  غزوة مؤتة، ثم كانت (

)األولى سنة ثمان من الهجرة 
2
)في رجب سنة تسع من الهجرة  كانت تبوك، ثم (

3
، وهي آخر (

ليخرج إلى البلقاء، وتوفي  بتجهيز جيش أسامةدية غزواته ملسو هيلع هللا ىلص، وختم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حياته الجها

حيث تتواجد  بالد الشامملسو هيلع هللا ىلص والجيش يتأهب للخروج، والمالحظ أن كل تلك التحركات كانت إلى 

 .دولة الروم

وكان أكثر ما حفَّز  أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على التهيؤ لفتح العراق والشام، ما قرأوا من 

عود ربانية صادقة في كتاب هللا تعالى باستخالفهم في األرض والتمكين لدينهم، وما سمعوا من و

دَّثهم عنها الصادق المصدوق الذي ال ينطق عن الهوى وهم أفقه  -، وقد أيقنوا بشائر الفتح ح 

الجهد، أن تلك الوعود والبشائر ال تكتمل إال باتخاذ األسباب واستفراغ  -الناس  بسنن هللا تعالى

 .   فشمروا على ساعد الجد، فكانت تلك الفتوحات العظيمة التي لم يعرف لها التاريخ مثيال

ففتْح  بالِد فارس والروم مما وعد هللا تبارك وتعالى به عباده المؤمنين، وبشر به النبي 

استخالفهم في ملسو هيلع هللا ىلص أمته، فقد تضافرت نصوص القرآن الكريم بالنصر والتمكين للمؤمنين و

ا ِعب اِدي  ﴿: األرض، في مثل قوله جل ذكره ْكِر أ نَّ األ ْرض  ي ِرث ه  ب وِر ِمن ب ْعِد الذِّ ل ق ْد ك ت ْبن ا فِي الزَّ و 

ون   اِلح  اِت ﴿: وقوله جل ثناؤه ،[١١٢: األنبياء] ﴾الصَّ اِلح  ع ِمل وا الصَّ ن وا ِمْنك ْم و  ع د  َّللاَّ  الَِّذين  آم  و 

ل ي  ل ي ْست ْخِلف نَّه   ْم و  ى ل ه  م  الَِّذي اْرت ض  ْم ِدين ه  ِكّن نَّ ل ه  ل ي م  ا اْست ْخل ف  الَِّذين  ِمْن ق ْبِلِهْم و  ب ِدّل نَّه ْم ْم فِي اأْل ْرِض ك م 

ْن ك ف ر  ب ْعد  ذ ِلك  ف أ ول ئِك  ه   م  ْوفِِهْم أ ْمن ا ي ْعب د ون نِي ال  ي ْشِرك ون  بِي ش ْيئ ا و   ﴾م  اْلف اِسق ون  ِمْن ب ْعِد خ 

وه م بِاْلب يِّن اِت ف انت ق ْمن ا ﴿: ، وقوله جل وعال[66:النور] اؤ  س ال إِل ى ق ْوِمِهْم ف ج  ْلن ا ِمن ق ْبِلك  ر  ل ق ْد أ ْرس  و 

ْؤِمنِين   ل ْين ا ن ْصر  اْلم  قًّا ع  ك ان  ح  وا و  م  ت ن ا ﴿: ، وقوله هلالج لج[ 96:الروم] ﴾ِمن  الَِّذين  أ ْجر  ب ق ْت ك ِلم  ل ق ْد س  و 

ْرس ِلين   ون  إِنَّه   "060" ِلِعب اِدن ا اْلم  نص ور  م  اْلم  م  اْلغ اِلب ون   "062" ْم ل ه  ند ن ا ل ه  إِنَّ ج   ﴾"063" و 

ي اةِ الدُّْني ا ﴿: ، وقوله تبارك وتعالى[063-060: الصافات] ن وا فِي اْلح  الَِّذين  آم  س ل ن ا و  ر  ر  إِنَّا ل ن نص 

اد   ي ْوم  ي ق وم  األ ْشه   .، واآليات في ذلك كثيرة[٢١: غافر] ﴾و 

أما بشائر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بفتح فارس والروم فقد وردت في أحادييث صيحيحة وصيريحة، كميا فيي 

ة رضي هللا عنه أنَّه  ق ال  الحديث المتفق  ْير  ِ : عليه ع ْن أ بِى ه ر  س ول  َّللاَّ ى » : ملسو هيلع هللا ىلصق ال  ر  إِذ ا ه ل يك  ِكْسير 

يٍد بِي يِدِه ل ت يْنِفق نَّ ك   مَّ ح  الَّيِذى ن ْفيس  م  ير  ب ْعيد ه ، و  ير  ف يال  ق ْيص  إِذ ا ه ل يك  ق ْيص  ى ب ْعد ه ، و  يا فِيف ال  ِكْسر  ه م  ى ن وز 

 ِ بِيِل َّللاَّ ) «س 
1
، وب شَّر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص بفتح بالد فارس، كما فيي حيديث جيابر بين سيمرة رضيي هللا عنيه (

لتفتحن عصابة من المسلمين، أو من المؤمنين، كنيز آل كسيرى ": سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: قال

)" الذي في األبيض
2
تسياع مليك أمتيه فيميا أخيرج مسيلم عين ثوبيان ، وفي حديث آخر أخبر عن ا(

. فرأيييت مشييارقها ومغاربهييا. إن هللا زوى لييي األرض": قييال رسييول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: رضييي هللا عنييه  قييال

) ..."وأعطييت الكنيزين األحمير واألبييض. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منهيا
3
، كميا بشير (

ليل والنهار، وذلك في الحديث الذي رواه تمييم اليداري رضيي بانتصار هذا الدين وبلوغه ما بلغ ال

، وال يتيرك  هللا  :" سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقيول: هللا عنه قال لييبل غ نَّ هيذا األمير  ميا بليغ  اللييل  والنهيار 

ل ه  هللا ه ذا الدين  بِعّزِ عزيٍز أو بذ ّلِ ذلييٍل،  ب ٍر إال أدخ  د ٍر وال و  ذ ال  بْيت  م  عيزا  ي ِعيزُّ هللا  بيِه اإلسيالم ، و 

                                                           
1
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) "ي ِذلُّ هللا  بِه الكفر  
1
، وأختم هذه البشائر النبوية بالحديث الذي اخرجه أحمد في مسنده عن البراء (

فيي عيرض لنيا صيخرة : بحفير الخنيدق، قيال أمرنيا رسيول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:" بن عازب رضي هللا عنه قال

بسيم :" ملسو هيلع هللا ىلص، فأخيذ المعيول فقيال فشكونا إلى رسول هللا: أخذ فيها المعاول، قالال تمكان من الخندق 

هللا أكبر، أ عطيت  مفاتيح  الشام، وهللا إني ألبصير :"، فضرب ضربة ، فكسر ثلث الحجر، وقال"هللا

ْميير  ميين مكيياني هييذا ، وضييرب أخييرى، فكسيير ثلييث الحجيير، "بسييم هللا:"، ثييم قييال"قصييورها الح 

مين هللا أكبر، أعطييت مفياتيح فيارس، وهللا إنيي ألبصير الميدائن، وأبصير قصيرها األبييض :"قالف

هللا أكبيير، :"ضييربة أخييرى، فكسيير بقييية الحجيير، فقييال، وضييرب "بسييم هللا:"ثييم قييال، "مكيياني هييذا

) "أعطيت مفاتيح اليمن، وهللا إني ألبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا
1
). 

ديقية ف ي فتح العراق والشام؟ ذلك ما سينحاول إبيرازه بتتبيع حركية الفيتح فما أهم مالمح الّصِ

 .وفق سياقها التاريخي

 فتح العراق : أوال

ديق أن يبدأ من حيث انتهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فيجهز الجيوش  لفتح بالد كان منتظرا من الّصِ

بكر وحثه على محاربة الفرس وقال  ق ِدم على أبي المثنىَّ بن حارثة الشيبانيأوال، لو ال أن  الشام

ابعثني على قومي ففعل ذلك أبو بكر، فرجع المثنىَّ وشرع في الجهاد بالعراق، ثم إنه بعث : له

أما بعد، فإني قد :" أخاه مسعود بن حارثة إلى أبي بكر يستمده، فكتب معه أبو بكر إلى المثنى

من معك من قومك، ثم ساعده ووازره بعثت إليك خالد بن الوليد إلى أرض العراق فاستقبله ب

ا وال تخالفنَّ له رأي ا (ع اِوْنه  )وكانِْفه   فما أقام معك فهو األمير، فإن ش خص  ... وال تعصينَّ له أمر 

) "عنك فأنت على ما كنت عليه
2
، ثم كتب الصديق إلى سيف هللا خالد رضي هللا عنهما، وقد (

غ من تصفية آخر جيوب المرتدين في معر أْن ِسْر إلى العراق حتى تدخلها، وابدأ :" كة اليمامةفر 

) "بفرج الهند، وهي األ ب لَّة، وتألف أهل فارس، ومن كان في ملكهم من األمم
3
: ، قال ابن كثير(

وأمره بأن يأتي العراق من أعاليها، وأن يتألف الناس ويدعوهم إلى هللا عز وجل، فإن أجابوا "

وأمره أن ال يكره أحد ا على المسير معه، وال , تنعوا عن ذلك قاتلهموإال أخذ منهم الجزية، فإن ام

يستعين بمن ارتد على اإلسالم وإن كان عاد إليه، وأمره أن يستصحب كل امرئ مر به من 

" )المسلمين
4
 .) 

، وقد دشَّن رسميا  بداية فتح بالد فارسبإرسال جيش خالد يكون الصديق رضي هللا عنه قد   

أسباب النصر، فبعد التوكل على هللا تعالى، والتْصِديق بوعده بالنصر والتمكين وفَّر لها كل 

، فاختار قائدا  لم يدخر جهدا في اتخاذ األسبابلعباده المؤمنين، واليقين بتحقُِّق بشائر النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

له راية، ومع ذلك  محنكا  هو سيف هللا المسلول خالد بن الوليد رضي هللا عنه، الذي لم ت نكَّس

يوصيه ويرشده إلى المنهج األقوم في التعامل مع األعداء قبل قتالهم،كما تعلمه من رسول هللا 

أرشده أالَّ ي جنِّد إال من صدقت ملسو هيلع هللا ىلص، وحرصا منه أن تكون حركة الجهاد خالصة هلل عز وجل فقد 

، وقد كان عه، وال ي ستعين  بمن تلوث بالردةنيته ورسخ إيمانه، فال ي كِره  أحدا  على الخروج م
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ديق مع المرتدين صارما، ولذلك أكد على االستغناء عن مشاركتهم في الفتوحات،  موقف الّصِ

استنفرا من قاتل "         :حين كتب إلى خالد بن الوليد وعياض بن غ ْنم رضي هللا عنهما فقال

نَّ معكم أحد ارتدَّ حتى أرى أهل الردة ومن ثبت على اإلسالم بعد رسول هللا  و  ملسو هيلع هللا ىلص، وال يغز 

" )فلم يشهِد األيام  مرتدٌ :" ، قال الطبري معلقا"رأيي
1
، ي ستثنى من ذلك طليحة األسدي، فقد (

ديق، واستحيى أن يواجهه : "ذكر ابن كثير أنه راجع اإلسالم وذهب إلى مكة معتمرا أيام الّصِ

ديق إلى خالدمدة حياته، وشهد القتال م ْره:" ع خالد، وكتب الّصِ ، "أن استشره في الحرب وال ت ؤّمِ

ديق رضي هللا  يعني معاملته له بنقيض ما كان قصده من الرئاسة في الباطن، وهذا من فقه الّصِ

" )عنه وأرضاه
2
 .) 

ديق رضي هللا عنه يريد للجيش الذي يرفع راية الجهاد أن يكون مخلصا صادقا، ليس    فالّصِ

يه من أغواه الشيطان فادَّعى النبوة، أو أغراه الطمع وأعماه التعصب القبلي فاتبع كل ناعق، أو ف

ه  حب المال فامتنع عن أداء زكاته، فمثل هؤالء ال يؤتمنون على دين أو وطن، وهل أ وتِي ِت  أس ر 

 األمة  إال ِمن قِب ِل هؤالء؟ 

ثمانية عشر ألفكتمال عددهم عن وانطلق الجيش الفاتح وهم قلة ال يزيدون بعد ا  
 
(

3
 )

لمقارعة جحافل االمبراطورية الفارسية التي تفوق المسلمين عد دا  وع دَّة ، ولكن ذلك لم ي ف تَّ في 

و هدفهم أقوى وأشد، , عضدهم ولم ي ضِعف عزائمهم، فقد كانوا بإيمانهم باهلل جل وعال وس م 

خالد رضي هللا عنه إلى هرمز صاحب ثغر األبلة ودليل ذلك رسالة التحذير والنذير التي كتبها 

نَّ إال : أما بعد:" يقول فيها فأْسِلْم تْسل ْم أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرْر بالجزية، وإال فال تلوم 

)" نفسك، فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة
4
.) 

كان أعلم الناس بهم، فقد طلب كان للصديق رضي هللا عنه فراسة قوية في اختيار الرجال، و

دَّه برجل واحد هو أتمدُّ : ، فقيل لهالقعقاع بن عمرو التميمي: منه خالد المد د  وهو بالعراق، فأم 

م جيٌش فيهم مثل هذا:" رجال قد اْرف ضَّ حوله جنوده برجل؟ فقال ) "ال ي هز 
1
وقد تحققت فراسة (. 

ز قائد الفرس حين دعاه إلى  الصديق حين أنقذ القعقاع  خالد  بن الوليد من مكيدة دبرها له ه رم 

ل على حامية هرمز  م  المبارزة على أن تغدر حاميته بخالد فتقتله، وقد تفطن القعقاع للمؤامرة فح 

)بجماعة من الفرسان وقضى عليها 
2
.) 

ثالث ودارت رحى الحرب بين المسلمين والفرس في خالفة أبي بكر رضي هللا عنه في 

عياض بن غ ْنم والمثنى بن كان بطلها سيف هللا المسلول خالد بن الوليد، يساعده  ،عشرة معركة

، وقد تم ذلك في وقت قياسي، كان أولها ذات السالسل في شهر محرم من العام الثاني حارثة

)عشر، وآخرها ذات الفراض في ذي القعدة من العام نفسه
3
، وكان النصر فيها حليف (

راية، وساعد على ذلك عدة عوامل أساسها توفيق هللا جل وعال، ثم المسلمين، فلم تنكس لهم 

اختيار قيادات عسكرية ذات حنكة عسكرية، وما كان يزود به الصديق الجيش من وصايا 

                                                           
1
 3/396 ،تاريخ الرسل والملوك، الطبري - 
2
 .9/26البداية والنهاية، ابن كثير،  - 
3
 .3/396تاريخ الرسل والملوك، الطبري، - 
4
 .398-3/396،المصدر نفسه - 
1
 .396-3/397المصدر نفسه،  - 
2
 .3/399المصدر نفسه،  - 
3
البداية والنهاية، ابن كثير،  ، و389 -3/393تاريخ الرسل والملوك، الطبري،: ينظر في تفصيل تلك المعارك - 

9/73-69. 



 
55 

 .بضرورة االستعانة باهلل تعالى وتقواه، واجتناب معصيته

   فتح الشام: ثانيا

ن من أولويات أبي بكر رضي هللا عنه، فإنه لم لما كان فتح العراق أمرا  طارئا ، ولم يك         

ما تمَّ فتحه، ريثما تتهيأ  وإنما اكتفى بإقامة حامية لحراسةيتوغل في األراضي الفارسية، 

األولوية لفتح الشام، الظروف الستكمال الفتح النهائي، وسبب ذلك ما ذكرنا من اعطاء الصديق 

فلما عزم أبو بكر رضي هللا عنه أن يجهز الجنود إلى  .ملسو هيلع هللا ىلصألنه استكمال لمشروع بدأه رسول هللا 

تبارك -إن هللا : الشام، دعا وجوه المهاجرين واألنصار من أهل بدر وغيرهم، فدخلوا عليه فقال

ا على ما اصطنع عندكم من  -وتعالى ال تحصى نعمه، وال تبلغ األعمال جزاءها، فله الحمد كثير 

بينكم، وهداكم إلى اإلسالم، ونفى عنكم الشيطان، فليس يطمع أن  جمع كلمتكم، وأصلح ذات

ا غيره، فالعرب أمة واحدة، بنو أب وأم، وقد أردت أن أستنفركم  تشركوا باهلل وال أن تتخذوا إله 

إلى الروم بالشام، فمن هلك هلك شهيد ا وما عند هللا خير لألبرار، ومن عاش عاش مدافعا عن 

، فلي ِشْر عليَّ كل . ثواب المجاهدين -عز وجل- الدين، مستوجب ا على هللا هذا رأيي الذي رأيت 

" )امرئ بمبلغ رأيه
1
، وتكلم بعض من حضر االجتماع، واتفقت كلمتهم على بداية غزو الروم، (

ثم إن أبا بكر رضي هللا عنه قام في الناس فحمد هللا وأثنى عليه وذكره بما هو أهله، وصلى على 

أيها الناس، إن هللا قد أنعم عليكم باإلسالم وأعزكم بالجهاد، وفضلكم بهذا الدين :"  ثم قالالنبي ملسو هيلع هللا ىلص

ٌر عليكم أمراء وعاقد لهم  ؤّمِ على أهل كل دين، فتجهزوا عباد هللا إلى غزو الروم بالشام، فإنني م 

كم؛ فإن هللا مع الذين عليكم، فأطيعوا ربكم وال تخالفوا أمراءكم، ولتحسن نيتكم وسيرتكم وطعمت

أن انفروا إلى جهاد عدوكم : وأمر أبو بكر بالال  فنادى في الناس"... اتقوا والذين هم محسنون

)الروم بالشام 
1
 .) 

وواضح أن الصديق رضي هللا عنه أكثر تحمسا  لفتح الشام، فما إن عزم على الشروع فيه   

إلى آرائهم، وحين اتفقت كلمتهم، خطب حتى جمع كبار الصحابة وشاورهم في األمر، واستمع 

في الناس وحظهم على الجهاد في سبيل هللا، وكيف ال يتحمس وهو يدرك أنه يستكمل مشروعا 

 بدأه النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟

يوزع الصديق رضي هللا عنه الجيش بحسب األقاليم في وقد اقتضى التخطيط الحربي أن  

)فكانت  كاآلتي لها أفضل القيادات، الشام، فعقد أربعة ألوية، واختار
2
:) 

 جيش يزيد بن أبي سفيان ووجهه إلى دمشق -0

 جيش أبي عبيدة بن الجراح ووجهه إلى حمص -2

 جيش عمرو بن العاص ووجهه إلى فلسطين -3

 .جيش شرحبيل بن حسنة ووجهه إلى األردن -9

رضي هللا  و بن العاصاستقدم عمروقد بلغ من اهتمام أبي بكر رضي هللا عنه بالشام أن 
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وع ْهد نا به أالَّ يغير شيئا  -عنه وكان على عمالة كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والها إياه من صدقات بع مان 

إني كنت قد رددتك على العمل الذي كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والَّكه :" فكتب إليه يقول -فعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

وقد وسماه لك أخرى؛ مبعثك إلى ع مان إنجازا لمواعيد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقد وليت ه ثم وليت ه،  مرة،

غك لما هو خير لك في حياتك ومعادك منه، إال أن يكون الذي  –يا أبا عبد هللا  -أحببت   أن أفّرِ

أنت بعد هللا الرامي بها، إني سهٌم من سهام اإلسالم، و:" فكتب إليه عمرو ".أنت فيه أحب إليك

) "والجامع لها، فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها ف اْرِم به شيئا إن جاءك من ناحية من النواحي
1
.) 

، يضاف واحدا وعشرين ألفاوتحركت الجيوش إلى بالد الشام، وقد بلغ عددها مجتمعة 

جيش زيد بن أبي ، وكان أول من تحرك ستة آالف مع عكرمة بن أبي جهل مخصصة للمددإليها 

وصية  وقبل رحيله أوصى الخليفة يزيدا  سفيان رضي هللا عنهما، وخرج الصديق ي شيِّع ه ماشيا ، 

بليغة  عالية  المستوى تشتمل على ِحك م باهرة في مجالي الحرب والسلم، ومما جاء في وصيته 

ك، فإن أحسنت  رد:" قوله ج  دت ك إلى عملك وِزْدت ك، وإن إني قد وليت ك ألبل ونَّك وأ جِرب ك وأ خّرِ

فعليك بتقوى هللا، فإنه يرى من باطنك مثل الذي من ظاهرك، وإن أولى الناس باهلل . أسأت  عزلت ك

الجاهلية (عصبية)أشدهم تولي ا له، وأقرب الناس من هللا أشدهم تقربا  إليه بعمله، فإياك وِعبِّيَّة 
 
فإن 

جندك فأحسن صحبتهم، وابدأهم بالخير وعدهم إياه، إذا قدمت على . هللا يبغضها ويبغض أهلها

ا، وأصلح نفسك يصلح لك الناس، وصّلِ  وإذا وعظتهم فأوجز؛ فإن كثير الكالم ينسي بعضه بعض 

" )الصلوات ألوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع فيها
1
، فهذا التْشييِع  ماشيا  والتزويد بتلك (

ما فعله الصديق رضي هللا عنه مع أسامة وجيشه، وال يخفى ما الوصية المهمة تعيد إلى األذهان 

في وصيته ليزيٍد من تركيز على معاني اإليمان والتقوى واإلخالص، فهي أقوى سالح في 

مقارعة العدو المتفوق عددا  وعدة ، دون أن ينسى زاد الصالة فهي أكبر سبب الستمداد القوة 

للحفاظ على وحدة الصف، وبالجملة فقد كانت تلك والثبات، ويرشده إلى حسن معاملة الجند 

" وهذه من أحسن الوصايا، وأكثرها نفعا  لوالة األمور"  :الوصية كما وصفها ابن األثير بقوله

(
2
.) 

، فخرج حتى نزل بحمص، فأعد الجنود هرقلوسمع الروم بزحف المسلمين، فكتبوا إلى 

سعين ألفا، وإلى جيش أبي عبيدة في ستين بلغ من أرسلهم لقتال جيش عمرو توعبى العسكر،حتى 

، فأدرك القادة المسلمون أالَّ قِب ل  لهم بمالقاة كل تلك الجحافل ألف، ومثلها إلى بقية األماكن

إن الرأي : متفرقين، ففزعوا بالكتب والرسل إلى عمرو يسألونه الرأي، فرد عليهم

العاص إلى الخليفة يطلعه الخبر، فجاءهم  ، وكتب ابنفاتَّع دوا اليرموك  ليجتمعوا به...االجتماع

ان اجتمعوا فتكونوا عسكرا واحدا، والقوا زحوف المشركين :" كتابه بمثل رأي عمرو، وفيه

بزحف المسلمين، فإنكم أعوان هللا، وهللا ناصٌر من نصره، وخاذٌل من كفره، ولن يؤتى مثلكم من 

ف إذا أوتوا من تلقاء الذنوب، فاحترسوا من قلة، وإنما يؤتى العشرة آالف والزيادة من عشرة آال

ّلِ كل رجل منكم بأصحابه " )الذنوب، واجتمعوا باليرموك متساندين، ولي ص 
1
  .) 

ديق رضي هللا عنه ال يستنكف أن ينزل عند رأي غيره، ويغير خطته الحربية،  فهذا الّصِ

                                                           
1
 .83-9/82 البداية والنهاية، ابن كثير،: ، وينظر389/ 3تاريخ الرسل والملوك، الطبري،  - 
1
 .269-2/263الكامل في التاريخ، ابن األثير، - 
2
 .2/269المصدر نفسه، - 
1
، والبداية والنهاية، 2/266الكامل في التاريخ، ابن األثير،، 393 -392/ 3تاريخ الرسل والملوك، الطبري،  - 

 .9/86ابن كثير،
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دهم أنهم لن يغلبوا من قلة فسرعان ما تجاوب مع القادة في الميدان، وزودهم بأقوى زاد حين أرش

إذا احترسوا من الذنوب، وإنما ينصر المؤمنون بطاعتهم لربهم ومعصية عدوهم له، فإذا كانوا 

في المعصية سواء، كانت القوة إلى القوة فغلبت الكثرة، وتأمل ذكر الصالة في كل مراسلة، إنها 

 .سر النصر والتمكين

أرسل إلى خالد بن ، بل زاد عليها بتعبئة مادية حين ولم يكتِف الخليفة بتلك التعبئة الروحية

، وفي االستعانة الوليد رضي هللا عنه وهو بالعراق يستحثه في السير إلمداد جيش المسلمين بالشام

ديق  يقية، فخالد في تقدير الّصِ ،  كما "سيف هللا الذي س لَّه هللا  على الكفار"بخالد رويةٌ وحكمةٌ صدِّ

 ملسو هيلع هللا ىلص، لطالما أشار عليه الفاروق بعزله بسبب بعض تجاوزاته التي كان أبو سمع ذلك من رسول هللا

" )سيفا  سله هللا على الكفار( أ غمد)ال أ ِشيم  :" بكر يتغاضى عنها، ويرد على عمر بقوله
1
ومن (. 

ى قائد الروم أقوى ما قال أبو بكر رضي هللا عنه في التنويه بسيف هللا خالد رضي هللا عنه رده عل

ديق"وهللا لن شِغل نَّ أبا بكر من أن يورد الخيول إلى أرضنا:" حين قال وهللا أل ْنِسي نَّ :" ، فقال الّصِ

) "النصارى وساوس الشيطان بخالد بن الوليد
2
.) 

ديق أن ينقل خالد بن الوليد بجيشه إلى الشام، وأن يتولى قيادة الجيوش بها،  وحين قرر الّصِ

قائد يجمع بين قدرة أبي عبيدة ودهاء عمرو وحنكة عكرمة وإقدام األمر يحتاج إلى كان يدرك أن 

، وأن يكون صاحب قدرة عسكرية فائقة مع قدرة على حسم األمور وصاحب دهاء وحيلة يزيد

وإقدام، وصاحب حنكة ودراية مع دقة في تقدير المواقف، وصاحب تجربة طويلة في المعارك
 

(
3
.) 

ا لها، فكان ووصل خالد بجيشه إل ى الشام بعد رحلة شاقة عبر الصحراء لم يذكر التاريخ شبيه 

أول غيثه أن أنجد عمرو بن العاص وأمكنه من االنسحاب من فلسطين، فقد ظل يناور في بئر 

ا مضاد ا فكانت  ، وهي أولى معركة أجنادينالسبع لمتابعة الروم له، وبذلك شن المسلمون هجوم 

 .د الشام بين المسلمين والرومالمعارك الكبيرة في بال

ست وثالثين بعد وصول جيش خالد فارتفع تعدادهم إلى  باليرموكواجتمع جيش المسلمين  

) تعداد الروم فقد بلغ أربعين ومائتي ألف، أما مائة بدري، فيهم ألف صحابي، منهم نحو ألف
1
) ،

اْلتق ى الجمعان، وقد أحكم خالد القائد خطته فوزع الجيش إلى ك راديس، وجعل على كل كردوس و 

قدم البريد من قائدا بطال، ونشب القتال، والتحم الناس، وتطارد الفرسان، فإنهم على ذلك إذ 

المدينة، فأبلغ خالدا الخبر، فإذا به موت الخليفة أبي بكر رضي هللا عنه وعزل خالد وتأمير أبي 

ف إن هو أظهر ذلك أن ينتشر له أمر عبيدة، فأخذ خالد الكتاب وجعله في كنانته، وكتم الخبر وخا

)،الجند، ويحصل ضعف ووهن في تلك الحال
2
، وتلك رباطة جأش خالد وقوة شخصيته، فلما (

. انجلى غبار المعركة عن نصر مؤزر للمسلمين وهزيمة نكراء للروم، أخبر خالد الناس الخبر

بذلك، ولكن عوضهم  فما فرحوا بقدر حزنهم على الصديق حين أعلمهم خالد:" قال ابن كثير

" )بالفاروق رضي هللا عنه
3
.) 

                                                           
1
 ،9/30، والبداية والنهاية، ابن كثير،3/390 ،تاريخ الرسل والملوك، الطبري - 
2
 .، أنهم تعداد المسلمين كان أربعين ألفا  2/268مل،، وذكر ابن األثير في الكا9/86البداية والنهاية، ابن كثير،  - 
3
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1
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2
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3
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ما بالكم تنهزمون؟ فقال شيخ من : حين بلغ هرقل هزيمة جيشه سأل في غيٍض شديدٍ  

من أجل أنهم يقومون الليل، ويصومون النهار، ويوفون بالعهد، ويأمرون بالمعروف ": عظمائهم

لخمر ونزني، ونركب الحرام، وينهون عن المنكر ويتناصفون بينهم، ومن أجل أنا نشرب ا

: وننقض العهد، ونغصب ونظلم، ونأمر بالسخط وننهى عما يرضى هللا، ونفسد في األرض، فقال

) "أنت صدقتني
1
.) 

وظل الصديق رضي هللا عنه يحمل ه مَّ الدعوة إلى اإلسالم ونشره حتى الرمق األخير من 

أن استخلفه، وقد زاره المثنى بن حارثة حياته، فقد كانت آخر وصيته للفاروق رضي هللا عنه بعد 

الشيباني، فوجده على فراش المرض وقد شارف على الموت، واستقبله أبو بكر واستمع إليه 

اسمع يا عمر ما أقول لك ثم اعمل به، :" واقتنع برأيه، ثم طلب عمر بن الخطاب فجاءه، فقال له

ي نَّ حتى تندب الناس مع المث نَّى، وال إني ألرجو أن أموت من يومي هذا، فإن أنا ِمتُّ فال تمسِ 

تشغلنكم مصيبةٌ وإن عظمت عن أمر دينكم ووصية ربكم، وقد رأيتني متوفَّى رسول هللا وما 

ِب الخلق  بمثله، وإن فتح هللا على أمراء الشام فارد ْد أصحاب  خالٍد إلى العراق،  صنعت  ولم ي ص 

دُّه، وهم أهل ال " )ضراوة بهم والجراءة عليهمفإنهم أهله ووالة أمره وح 
2
  .) 

ديق رضي هللا عنه رصدت  فيه التحرك .. وبعد فهذا هو اإلنجاز الرابع من إنجازات الّصِ

الفتوحي في جبهتي العراق والشام، وحاولت  إبراز مظاهر الصديقية فيه، فألفيت  أبا بكر رضي 

وبشائر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالتمكين لإلسالم هللا عنه ينطلق  في مشروعه الجهادي من وعود القرآن الكريم، 

واستخالف المؤمنين، فكانت تلك عقيدة راسخة لديه، ثم دعمها باتخاذ األسباب واستفراغ الجهد 

في اإلعداد والتخطيط، واختيار أكفأ القيادات، وتزويدهم بأعز الوصايا وأدق التعليمات، 

 جل ثناؤه، وانتصر المسلمون في معاركهم ضد أقوى وباجتماع اليقين واألسباب تحققت وعود هللا

امبراطوريتين في ذلك الزمان، فكانت أشبه بالمعجزات، وليس من تفسير لتلك الظاهرة، سوى 

ديقية  .أنها قوة اإليمان أو هي مظهر من مظاهر الّصِ

 

 :استخالف الصديق لعمر بن الخطاب ووفاته

 :استخالفه لعمر: أوال  

رضي خرة من العام الثالث عشر للهجرة النبوية مرض الخليفة أبو بكر في شهر جمادي اآل

إنه قد نزل بي : جمع الناس إليه فقالفلما ثقل واستبان له من نفسه،  (1)، واشتد به المرضهللا عنه

ماقد ترون وال أظنني إال ميت لما بي وقد أطلق هللا أيمانكم من بيعتي، وحل عنكم عقدتي، ورد 

روا عليك م من أحببتم فإنكم إن أمرتم في حياة منِّي كان أجدر أن التختلفوا عليكم أمركم فأمَّ

 . (2)بعدي

 : بعدة إجراءات لتتم عملية اختيار الخليفة القادم رضي هللا عنهوقد قام أبو بكر 

 : استشارة أبي بكر كبار الصحابة من المهاجرين واألنصار -1
                                                           

1
 .9/011المصدر نفسه،  - 
2
 .2/273: الكامل في التاريخ، ابن األثير  - 
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1
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2
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ويطلبه ألخيه إذ  وتشاور الصحابة رضي هللا عنهم، وكل يحاول أن يدفع األمر عن نفسه

فأمهلوني : رأينا ياخليفة رسول هللا رأيك، قال: يرى فيه الصالح واألهلية، لذا رجعوا إليه، فقالوا

أخبرني عن عمر بن : حتى أنظر هلل ولدينه ولعباده، فدعا أبو بكر عبدالرحمن بن عوف فقال له

: وإن فقال عبدالرحمن: بكر فقال أبو: ماتسألني عن أمرإال وأنت أعلم به مني: الخطاب فقال له

: فقال. أخبرني عن عمر بن الخطاب: فقال. هو وهللا أفضل من رأيك فيه، ثم دعا عثمان بن عفان

اللهم علمي به أن سريرته خير من : على ذلك يا أبا عبدهللا فقال عثمان: فقال. أنت أخبرنا به

 لو تركته ماع د تْك ثم دعا أسيد بن يرحمك هللا وهللا: فقال أبو بكر. عالنيته، وأنه ليس فينا مثله

اللهم أعلمه الخيرة بعدك، يرضى للرضا، ويسخط للسخط، : مثل ذلك، فقال أسيد: حضير فقال له

والذي يسر خير من الذي يعلن، ولن يلي هذا األمر أحد أقوى عليه منه، وكذلك استشار سعيد بن 

انوا برأي واحد في عمر إال طلحة بن زيد وعددا  من األنصار والمهاجرين، وكلهم تقريبا  ك

بِّك إذا سألك عن استخالفك عمر علينا  عبيدهللا خاف من شدته، فقد قال ألبي بكر ماأنت قائل لر 

د  من أمركم بظلم أقول : وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر أجلسوني أباهلل تخوفوني؟ خاب من تزوَّ

اللهم استخلفت عليهم خْير  أْهلك  
(1) . 

ذلك ألنه يراني رقيقا  ولو أفضى األمر إليه : نبهه إلى غلظة عمر وشدته فقال وبين لمن

 . (2)لترك كثيرا  مما عليه

ثم كتب عهدا  مكتوبا  يقرأ على الناس في المدينة وفي األنصار عن طريق أمراء  -2

 : األجناد فكان نص العهد

آخر عهده بالدنيا خارجا  منها، بسم ميحرلا نمحرلا هللا هذا ماعهد أبو بكر بن أبي قحافة في 

وعند أول عهده باآلخرة داخال  فيها، حيث يؤمن الكافر، ويوقن الفاجر، ويصدق الكاذب، إني 

أستخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاستمعوا له وأطيعوا، وإني لم آل  هللا ورسوله ودينه 

اكتسب،  ن بدل فلكل امرئ ماونفسي، وإياكم خيرا ، فإن ع د ل  فذلك ظني به وعلمي فيه،  وإ

نق ل ٍب ي نق ِلب ون  ) أعلم الغيب والخير أردت وال وا أ يَّ م  ي ْعل م  الَِّذين  ظ ل م  س  )[226: الشعراء] (و 
3) . 

إن عمر هو نصح أبي بكر األخير لألمة، فقد أبصر الدنيا مقبلة تتهادى وفي قومه فاقة 

ذرهم رسول قديمة يعرفها، فإذا ماأطلوا لها استشرفتهم شهواتها، فنكلت بهم واستبدت، وذاك ماح

فوهللا ال الفقر اخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم : ملسو هيلع هللا ىلص، قال رسول هللا (4)إياه ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

لقد أبصر . (5)الدنيا كما ب ِسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم

ا أيست وولت جبل شاهق، إذا مارأته الدني.. بدوء ناجع رضي هللا عنهأبو بكر الداء فأتى لهم 

أيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده مالقيك : ملسو هيلع هللا ىلصعنهم مدبرة، إنه الرجل الذي قال فيه النبي 

إن األحداث الجسام التي مرت باألمة، قد بدأت . (6)الشيطان سالكا فجا  قط إال سلك فّجا  غير فّجك

                                                           

(
1
 .الخلفاء الراشدون 010؛ التاريخ االسالمي، محمود شاكر، ص(2/69)الكامل البن األثير ( 

(
2
 (.2/69)الكامل البن األثير ( 

(
3
 .006-007ص -عهد الخلفاء -تاريخ االسالم للذهبي ( 

(
4
 .99أبوبكر رجل الدولة، ص( 

(
5
 .3068البخاري، كتاب الجزية والموادعة رقم ( 

(
6
 3783البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي رقم ( 
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عهد لعمر، فعن بقتل عمر، هذه القواصم خير شاهد على فراسة أبي بكر وصدق رؤيته في ال

يا أبت : أفرس الناس ثالثة صاحبة موسى التي قالت: قال رضي هللا عنهعبدهللا بن مسعود 

أكرمي مثواه عسى أن : استأجره إن خير من استأجرت القوي األمين، وصاحب يوسف حيث قال

، فقد كان عمر هو سد األمة المنيع الذي (1)ينفعنا أو نتخذه ولدا، وأبو بكر حين استخلف عمر

 . (2)ها وبين أمواج الفتنحال بين

فقد دخل عليه عمر فعّرفه أبو بكر بما  أنه أخبر عمر بن الخطاب بخطواته القادمة -3

 . (3)عزم فأبى أن يقبل، فتهدده أبو بكر بالسيف فما كان أمام عمر إال أن يقبل

ى واعيا  مدركا  حتى اليحصل أي لبس فأشرف أبو بكر عل أنه أراد إبالغ الناس بلسانه -4

أترضون بما استخلف عليكم، فإني وهللا ماألوت من جهد الرأي، والوليت ذات : الناس وقال لهم

 . (4)سمعنا وأطعنا: فقالوا. قرابة، وإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا

أمر  اللهم وليته بغير: ويبثه كوامن نفسه، وهو يقول أنه توجه بالدعاء إلى هللا يناجيه -5

نبيك، ولم أرد بذلك إال صالحهم، وخفت عليهم الفتنة، واجتهدت لهم رأيي، فولَّيت عليهم خيرهم، 

 . (5)وأحرصهم على ماأرشدهم، وقد حضرني من أمرك ماحضر، فاخلفني فيهم فهم عبادك

على الناس وأخذ البيعة لعمر قبل  أنه كلف عثمان بن عفان أن يتولى قراءة العهد -6

ر بعد أن ختمه بختمه لمزيد من التوثيق والحرص على إمضاء األمر، دون أي آثار موت أبي بك

فأقروا بذلك جميعا  ورضوا . نعم: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: سلبية، وقال عثمان للناس

)به
6) . 

 ، فبعد أن ق ِرء  العهد على الناسالبيعة لعمر بن الخطاب قبل أن يتوفى أبو بكر الصديق -7

، ولم تتم بيعة بعد الوفاة بل باشر عمر بن الخطاب أعماله (7)ورضوا به أقبلوا عليه وبايعوه

أّن عمر ولي الخالفة  ، ويلحظ الباحث(1)رضي هللا عنهبصفته خليفة للمسلمين فور وفاة أبي بكر 

باتفاق أصحاب الحل والعقد وإرادتهم فهم الذين فوضوا ألبي بكر انتخاب الخليفة، وجعلوه نائبا  

م في ذلك، فشاور ثم عين الخليفة، ثم عرض هذا التعيين على الناس فأقروه، وأمضوه ووافقوا عنه

عن هذه األمة، وإذن فلم يكن ( الطبيعيون)عليه، وأصحاب الحل والعقد في األمة هم النواب 

                                                           

(
1
ورجال أحدهما رجال الصحيح، وأخرجه قال الهيثمي رواه الطبراني بإسنادين ( 01/278)مجمع الزوائد ( 

 .وصححه ووافقه الذهبي( 3/91)الحاكم 

(
2
 .011أبوبكر رجل الدولة، ص( 

(
3
 (.0/99)مآثر االنافة ( 

(
4
 (.9/298)تاريخ الطبري ( 

(
5
 (.779-2/776)؛ تاريخ المدينة البن شبة (3/099)طبقات ابن سعد ( 

(
6
 (.3/211)طبقات ابن سعد ( 

(
7
 .262النبوة والخالفة الراشدة، صدراسات في عهد ( 

(
1
 .262دراسات في عهد النبوة والخالفة الراشدة، ص( 
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 . (1)إال على أصح األساليب الشورية وأعدلها رضي هللا عنهاستخالف عمر 

الصديق في اختيار خليفته من بعد التتجاوز الشورى  إن الخطوات التي سار عليها أبو بكر

بأي حال من األحوال، وإن كانت اإلجراءات المتبعة فيها غير اإلجراءات المتبعة في تولية أبي 

بالشورى واالتفاق، ولم يرد التاريخ أي  رضي هللا عنهوهكذا تم عقد الخالفة لعمر . (2)بكر نفسه

هض طوال عهده لينازعه األمر، بل كان هناك خالف وقع حول خالفته بعد ذلك، وال أن أحدا  ن

 . (3)إجماع على خالفته وعلى طاعته في أثناء حكمه، فكان الجميع وحدة واحدة

 : وصية الصديق لعمر بن الخطاب -8

فقد اختلى الصديق بالفاروق وأوصاه بمجموعة من التوصيات إلخالء ذمته من أي شيء، 

، وقد جاء في (4)د أن بذل قصارى جهده واجتهادهحتى يمضي إلى ربه خاليا  من أي تبعة بع

اتق هللا ياعمر، واعلم أن هلل عمال  بالنهار اليقبله بالليل، وعمال  بالليل اليقبله بالنهار، : الوصية

وأنه اليقبل نافلة حتى ت ؤدى فريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم 

قَّ لميزان يوضع فيه الحق غدا  أن يكون ثقيال ، وإنما خفَّت  الحق في دار الدنيا وثقله عليهم، وح 

موازين من خفَّت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل غدا  أن يكون خفيفا ، وإن هللا تعالى ذكر 

إني أخاف أن الألحق : أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئه، فإذا ذكرتهم قلت

:  تعالى ذكر أهل النار، فذكرهم بأسوأ أعمالهم، وردّ عليهم أحسنه، فإذا ذكرتهم، قلتبهم، وإن هللا

إني ألرجو أن الأكون مع هؤالء، ليكون العبد راغبا  راهبا ، اليتمنى على هللا واليقنط من رحمة 

 . (1)هللا، فإن أنت حفظت وصيتي فاليك غائب أبغض إليك من الموت ولست  ت عجزه

 : وقت الرحيلوحان : ثانيا

ّم : قالت عائشة رضي هللا عنها أول ماب دئ مرض أبي بكر أنه اغتسل، وكان يوما  باردا  فح 

خمسة عشرة يوما  اليخرج إلى صالة، وكان يأمر عمر بالصالة، وكانوا يعودونه، وكان عثمان 

د رآني فقال ق: أال تدعو لك الطبيب؟ فقال: ، ولما اشتد به المرض قيل له(2)ألزمهم له في مرضه

انظروا ماذا زاد في مالي منذ : ، وقالت عائشة رضي هللا عنها قال أبو بكر(3)إني فعال لما أريد

فنظرنا فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانه، وإذا . دخلت في اإلمارة فابعثوا به إلى الخليفة بعدي

مة هللا على أبي بكر لقد رح: فبعثنا بهما إلى عمر، فبكى عمر وقال. كان يسقي بستانا  له (4)ناضح

 . (5)أتعب من بعده تعبا  شديدا  

                                                           

(
1
 .236أبوبكر الصديق، علي الطنطاوي، ص( 

(
2
 .263دراسات في عهد النبوة والخالفة الراشدة، ص( 

(
3
 .080النظرية السياسية االسالمية، ضياء الريس، ص( 

(
4
 .262شدة، صدراسات في عهد النبوة والخالفة الرا( 

(
1
 (.0/279،276)صفة الصفوة ( 

(
2
 (.0/019)أصحاب الرسول، دمحم المصري ( 

(
3
 .33ترتيب وتهذيب البداية والنهاية، ص( 

(
4
 .هوالبعير الذي يستقى عليه: الناضح( 

(
5
 (.0/276)صفة الصفوة ( 
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لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه، دخلت عليه وهو : وقالت عائشة رضي هللا عنها

 : يعالج الميت ونفسه في صدره فتمثلت هذا البيت يعالج ما

 إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر     لعمرك مايغني الثراء عن الفتى

ْت ) ليس كذلك يا أم المؤمنين، ولكن قول هللا أصدق: كالغضبان، ثم قال فنظر إليّ  اء  ج  و 

ا ك نت  ِمْنه  ت ِحيد   ّقِ ذ ِلك  م  ْوِت بِاْلح  ة  اْلم  إنه ليس أحد من أهلي : ياعائشة: ثم قال. [09: ق] (س ْكر 

) أحب إليَّ منك، وقد كنت نحلتك حائطا  
يه الى الميراث(1 نعم : قالت. ، وإن في نفسي منه شيئا  فردِّ

أما إنا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا  وال درهما ، ولكنا : رضي هللا عنه وقال. فرددته

قد أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا من 

فيء المسلمين قليل وال كثير إال هذا العبد الحبشي، وهذا البعير الناضح، وجرد هذه القطيفة، فإذا 

بهن الى عمر، وابرئي منهن ففعلت، فلما جاء الرسول الى عمر بكى حتى جعلت  مت فابعثي

رحم هللا أبابكر، لقد أتعب من بعده، رحم هللا أبابكر، لقد أتعب : دموعه تسيل في األرض، ويقول

أن أبابكر لما حضرته الوفاة : وقد جاء في رواية. (2)من بعده، رحم هللا أبابكر، لقد أتعب من بعده

إن عمر لم يدعني حتى أصبت من بيت المال ستة آالف درهم، وان حائطي الذي بمكان كذا : قال

 .(1) يرحم هللا أبابكر، لقد أحب أن اليدع ألحد بعده مقاال  : فيها، فلما توفي ذكر ذلك لعمر فقال

ويظهر من هذه المواقف ورع الصديق في المال العام، فقد ترك هذا الخليفة العظيم تجارته 

ى عن ذرائع كسبه اشتغاال  عنها بأمور المسلمين وقياما  بوظائف الخالفة فيضطر الى أخذ وتخل

نفقته من بيت المال بما اليزيد عن الحاجة الى سد الجوع وستر العورة، ثم هو يؤدي للمسلمين 

خدمة هيهات أن تؤدي حقها الخزائن ولما أشرف على وفاته، وعنده فضلة من مال المسلمين 

المتاع الحقير، يأمر بردها الى المسلمين ليلقى ربه آمنا  مطمئنا ، نزيه القلب، طاهر وهي ذلك 

النفس، خفيف الحمل إال من التقوى، فارغ اليدين إال من االيمان، إن في هذا لبالغا  وانها لموعظة 

ابل كما أن ماقام به من الوصية بتعويض بيت مال المسلمين بأرضه المذكورة مق. (2)لقوم يعقلون

ماأنفق على نفسه وعياله منه، وكان ورعا  منه ورغبة في أن يكون عمله في الوالية تطوعا 

 . وخالصا  هلل تعالى بعيدا  عن أي حظ من حظوظ الدنيا

وقد استمر مرض أبي بكر مدة خمسة عشر يوما  حتى كان يوم اإلثنين ليلة الثالثاء في 

إن : -رضي هللا عنها-عشرة للهجرة، قالت عائشة الثاني والعشرين من جمادي اآلخرة سنة ثالث 

إني ألرجو فيما بيني : ؟ قالت في يوم اإلثنين، قالملسو هيلع هللا ىلصفي أي يوم مات رسول هللا : أبا بكر قال لها

في ثالثة أثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها قميص، : ففيم كفنتموه؟ قالت: وبين الليل، قال

فيه ردع زعفران أو مشق فاغسليه واجعلي معه ثوبين  انظري ثوبي هذا: والعمامة فقال أبو بكر

إن الحي هو أحوج إلى الجديد : ، فقيل له قد رزق هللا وأحسن نكفنك في جديد، قال(3)آخرين

                                                           

(
1
داد وهي بمعنى قطع ثمرة النخل : حائطا  (   (.0/277صفة الصفوة، )وفي رواية ج 

(
2
 .رجاله ثقات( 3/097،096)الطبقات البن سعد ( 

(
1
 (. 0/016)؛ وأصحاب الرسول (9/026)المنتظم البن الجوزي ( 

(
2
 (.0/99)أشهر مشاهير االسالم ( 

(
3
 (.0/017)أصحاب الرسول ( 
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، وقد أوصى أن تغسله (1)ليصون به نفسه عن الميت، إنما يصير الميت إلى الصديد، وإلى البلى

، وكان آخر ماتكلم به الصديق في هذه ملسو هيلع هللا ىلصهللا  زوجه أسماء بنت عميس، وأن يدفن بجانب رسول

اِت و  ) :الدنيا قول هللا تعالى او  ا ف اِطر  السَّم  ْسِلم  فَّنِي م  ةِ ت و  اآلِخر  ِليِّي فِي الدُّْني ا و  األ ْرِض أ نت  و 

اِلِحين   أ ْلِحْقنِي بِالصَّ )[١١١: يوسف] (و 
2) . 

مجمع على .. .وهو ابن ثالث وستين سنة رضي هللا عنهو وقد توفي الصديق رحمه هللا 

ذلك في الروايات كلها، استوفى سن رسول هللا، وغسلته زوجه أسماء بنت عميس، وكان قد 

، وصلى عليه (1)، ودفن جانب رسول هللا، وقد جعل رأسه عند كتفي رسول هللا(3)أوصى بذلك

خليفته عمر بن الخطاب، ونزل قبره عمر وعثمان وطلحة وابنه عبدالرحمن، وألصق اللحد بقبر 

)ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
2) . 

  

                                                           

(
1
 .019التاريخ االسالمي، محمود شاكر، الخلفاء الراشدون، ص( 

(
2
إحسان صدقي . تحقيق د. برواية البالذري في انساب األشراف الشيخان ابوبكر الصديق وعمر بن الخطاب( 

 .79العمد، ص

(
3
 .وإسناده صحيح( 3/213،219)الطبقات البن سعد ( 

(
1
 .021تاريخ االسالم للذهبي، عهد الخلفاء الراشدين، ص( 

(
2
 (.0/017)أصحاب رسول هللا ( 
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 رضي هللا عنه خالفة الفاروق عمر بن الخطاب 

 

 اسمه ونسبه وكنيته وألقابه: وال  أ

زاح بن هو ع ط بن ر  ى بن رياح بن عبد هللا بن قر  مر بن الخطاب بن ن فيل بن عبد الع زَّ

عدي بن كعب بن لؤي
(1)

، بن غالب القرشي العدوي
(2)

في كعب  ملسو هيلع هللا ىلص، يجتمع نسبه مع رسول هللا 

بن لؤي بن غالب
(3)

، ويكنى أبا حفص
(4)

، ولقب بالفاروق
(5)

ّرق هللا ، ألنه أظهر اإلسالم بمكة فف

به بين الكفر واإليمان
(6)
. 

ْلقية: ثانيا    مولده وصفته الخ 

ولد عمر رضي هللا عنه بعد عام الفيل بثالث عشرة سنة
(7)
ْلقية، فكان   وأما صفته الخ 

رضي هللا عنه، أبيض أمهق، تعلوه حمرة، حسن الخدين واألنف والعينين، غليظ القدمين 

جسيما  أصلع، قد فرع الناس، كأنه راكب على دابة، وكان والكفين، مجدول اللحم، وكان طويال  

قويا  شديدا ، ال واهنا  وال ضعيفا  
(8)

، وكان يخضب بالحناء، وكان طويل السَّبلة
(9 )

وكان إذا مشى 

أسرع وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع
(10)
. 

 إسالمه: ثالثا  

ش يتركن بلدهن كان أول شعاعة من نور اإليمان المست قلبه، يوم رأى نساء قري

ويرحلن إلى بلد بعيد عن بلدهن بسبب ما لقين منه ومن أمثاله، فرق قلبه، وعاتبه ضميره، فرثى 

لهن، وأسمعهن الكلمة الطيبة التي لم يكّن يطمعن أن يسمعن منه مثلها
(1)
. 

لما كنا نرتحل مهاجرين إلى الحبشة، أقبل عمر حتى وقف : قالت أم عبد هللا بنت حنتمة

يا أم عبد هللا؟ قلت نعم،  إنه االنطالق: كنا نلقى منه البالء واألذى والغلظة علينا، فقال ليعلّي، و

. صحبكم هللا: فقال عمر. وهللا لنخرجّن في أرض هللا، آذيتمونا وقهرتمونا، حتى يجعل هللا لنا فرجا  

وذكرت له  فلما جاء عامر بن ربيعة وكان قد ذهب في بعض حاجته. ورأيت منه رقة لم أرها قط

إنه ال يسلم حتى يسلم حمار : نعم فقال: كأنك قد طمعت في إسالم عمر؟ قلت له: ذلك فقال

الخطاب
(2)
. 

لقد تأثر عمر من هذا الموقف وشعر أن صدره قد أصبح ضيقا  حرجا ؛ فأي بالء يعانيه 

وشعر  ما سر تلك القوة الخارقة؟! أتباع هذا الدين الجديد، وهم على الرغم من ذلك صامدون
                                                           

(
1
 (.0/030)هادي محض الصواب البن عبد ال ،(3/276)الطبقات الكبرى البن سعد ( 

(
2
 (.0/030)محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( 

(
3
 (.0/030)نفس المصدر ( 

(
4
 .06صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق عمر بن الخطاب ص( 

(
5
 .06نفس المصدر ص( 

(
6
 .06نفس المصدر ص( 

(
7
 .033تاريخ الخلفاء للسيوطي ص( 

(
8
 .06الخطاب للعاني صالخليفة الفاروق عمر بن ( 

(
9
 .طرف الشارب وكان إذا غضب أو حزنه أمر يمسك بها ويفتلها: السبلة( 

(
10
 .29للنووي، أوليات الفاروق للقرشي ص( 2/09)تهذيب األسماء ( 

(
1
 .02أخبار عمر، الطنطاويات ص( 

(
2
 .إسناد حسن( 0/390)، فضائل الصحابة لإلمام أحمد (0/207)سيرة ابن هشام ( 



 
65 

بالحزن وعصر قلبه األلم
(1)

، وبعد هذه الحادثة بقليل أسلم عمر رضي هللا عنه وبسبب دعوة 

اللهم أعزَّ اإلسالم بأحب : ، فقد كانت السبب األساسي في إسالمه فقد دعا له بقولهملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

أحبهما إليه عمروكان : بأبي جهل بن هشام، أو بعمر بن الخطاب، قال: الرجلين إليك
(2)
 

 :ملسو هيلع هللا ىلص عزمه على قتل رسول هللا -1

أي رجل يقتل دمحما ؟ فقال عمر : فقالوا ملسو هيلع هللا ىلصكانت قريش قد اجتمعت فتشاورت في أمر النبي 

أنت لها يا عمر، فخرج في الهاجرة، في يوم شديد الحر، متوشحا  : أنا لها، فقالوا: بن الخطاب

أبو بكر وعلي وحمزة رضي هللا عنهم في رجال ول هللا ورهطا  من أصحابه، فيهم يد رسسيفه ير

بمكة ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة، وقد  ملسو هيلع هللا ىلصمن المسلمين ممن كان أقام مع رسول هللا 

أين : فقال. ّحامفلقيه ن ع يم بن عبد هللا النّ . ذكروا له أنهم اجتمعوا في دار األرقم في أسفل الصفا

أريد هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفّه أحالمها، وعاب دينها، وسب : تريد يا عمر؟ قال

لبئس الممشى مشيت يا عمر، ولقد وهللا غّرتك نفسك من نفسك، : قال له ن ع يم. آلهتها، فأقتله

قد قتلت دمحما ؟ ففّرطت وأردت هلكة بني عدّي، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على األرض و

إني ألظنك قد صبوت ولو أعلم ذلك لبدأت بك، فلما : فتحاورا حتى علت أصواتهما، فقال عمر

ْنت ه قال ام أنه غير م  فإني أخبرك أن أهلك وأهل خت نك قد أسلموا وتركوك وما أنت عليه : رأى النَّحَّ

ت نك وابن عمك وأ: وأيهم؟ قال: من ضاللتك، فلما سمع مقالته قال ختكخ 
(1)
. 

 :مداهمة عمر بيت أخته وثبات فاطمة بنت الخطاب أمام أخيها -2

لما سمع عمر أن أخته وزوجها قد أسلما احتمله الغضب وذهب إليهم فلما قرع الباب 

وكانوا يقرؤون كتابا  في أيديهم، فلما سمعوا حس عمر قاموا . ابن الخطاب: من هذا؟ قال: قالوا

يفة على حالها، فلما دخل ورأته أخته عرفت الشر في وجهه، مبادرين فاختبئوا ونسوا الصح

ة والصوت الخفي التي سمعته عندكم: فخبأت الصحيفة تحت فخذها قال ْين م  وكانوا  »؟  ما هذه اْله 

أرأيت يا : فلعلكما قد صبوتما، فقال له ختنه: قال. ما عدا حديثا  تحدثناه بيننا: فقاال «يقرؤون طه 

ي غير دينك؟ فوثب عمر على ختنه سعيد وبطش بلحيته فتواثبا، وكان عمر عمر إن كان الحق ف

قويا  شديدا ، فضرب بسعيد األرض ووطئه وطأ ثم جلس على صدره، فجاءت أخته فدفعته عن 

يا عدو هللا، أتضربني على أن أوّحد : زوجها فنفحها نفحة بيده، فدمى وجهها، فقالت وهي غضبى

نت فاعال  فأفعل، أشهد أن ال إله إال هللا وأن دمحما  رسول هللا، لقد أسلمنا ما ك: قالت. نعم: هللا؟ قال

أعطوني هذه : على رغم أنفك، فلما سمعها عمر ندم وقام عن صدر زوجها، فقعد، ثم قال

ويحك قد وقع في قلبي ما قلت، : قال. ال أفعل: الصحيفة التي عندكم فأقرأها، فقالت أخته

إنك : قالت. أعطيك من المواثيق أن ال أخونك حتى تحرزيها حيث شئتفأعطينيها أنظر إليها، و

ون    رجس فـ ط هَّر  سُّه  إِالَّ اْلم  فقم فاغتسل أو توضأ، فخرج عمر ليغتسل ورجع إلى أخته  ال  ي م 

 :فدفعت إليه الصحيفة وكان فيها طه وسور أخرى فرأى فيها

يم ذعر، فألقى الصحيفة من يده، ثم رجع فلما مّر بالرحمن الرح بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ْلن ا ع ل ْيك  اْلق ْرآن  ِلت ْشق ٰى ( 0)طه ): إلى نفسه فأخذها فإذا فيها ا أ نز  ن ي ْخش ٰى ( 2)م  ة  لِّم  ( 3)إِالَّ ت ْذِكر 

                                                           

(
1
 .9روق عمر صالفا( 

(
2
 .2916المناقب وصححه األلباني صحيح الترمذي ( 3782)الترمذي ( 

(
1
عين القاسيم بين عثميان البصيري عين أنيس ( 3/276)فيه انقطاع الطبقات البن سعد ( 0/393)سيرة ابن هشام ( 

لإلميام والقاسم ضعيف وقد حقق الروايات اليدكتور وصيي هللا دمحم عبّياس فيي تحقيقية لكتياب فضيائل الصيحابة 

 (.0/392)أحمد بن حنبل 
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اِت اْلع ل   او  السَّم  ل ق  اأْل ْرض  و  ْن خ  مَّ ٰى ( 9)ى ت نِزيال  ّمِ ن  ع ل ى اْلع ْرِش اْست و  ْحم ٰ ا فِي ( 6)الرَّ ل ه  م 

ٰى  ا ت ْحت  الثَّر  م  ا و  م  ا ب ْين ه  م  ا فِي اأْل ْرِض و  م  اِت و  او  رَّ ( 7)السَّم  ْر بِاْلق ْوِل ف إِنَّه  ي ْعل م  الّسِ إِن ت ْجه  و 

أ ْخف ى  ه  إِالَّ ه و  ۖ ل ه  اأْل سْ ( 6)و 
ْسن ٰى َّللاَّ  ال  إِل ٰ اء  اْلح   . [١ -١: طه]( (8)م 

إِنَّنِي أ ن ا ): فلما بلغ إلى قوله تعالى. من هذا فّرت قريش؟ ثم قرأ: فقال. فعظمت في صدره

ة  ِلِذْكِري  أ قِِم الصَّال  ه  إِالَّ أ ن ا ف اْعب ْدنِي و 
ٰى ك لُّ ن ْفٍس ( 09)َّللاَّ  ال  إِل ٰ ا ِلت ْجز  إِنَّ السَّاع ة  آتِي ةٌ أ ك اد  أ ْخِفيه 

ا ت ْسع ٰى  ا ( 06)بِم  ن الَّ ي ْؤِمن  بِه  ا م  ْنه  دَّنَّك  ع  اه  ف ت ْرد ٰى ف ال  ي ص  َّب ع  ه و  ات : قال .[07-09: طه] ((07)و 

معه غيره دلوني على دمحم ينبغي لمن يقول هذا أن ال ي عبد
(1)
. 

 :وإعالن إسالمه ملسو هيلع هللا ىلص ذهابه لرسول هللا -3

فلما سمع خبّاب رضي هللا عنه ذلك خرج من البيت وكان مختفيا  وقال أبشر يا عمر، فإني 

أحب هذين اللهم أعز اإلسالم ب »:يوم اإلثنين ملسو هيلع هللا ىلصأرجو أن تكون قد سبقت فيك دعوة رسول هللا 

«بأبي جهل بن هشام، أو بعمر بن الخطاب : الرجلين إليك
 (1)
. 

فأخذ . هو في أسفل الصفا: دلوني على مكان رسول هللا، فلما عرفوا منه الصدق قالوا: قال

عمر سيفه فتوّشحه ثم عمد إلى رسول هللا وأصحابه فضرب عليهم الباب، فلما سمعوا صوته 

ِجلوا ولم يجترئ أحد منهم أ ، فلما رأى ملسو هيلع هللا ىلصن يفتح له، لما قد علموا من شدته على رسول هللا و 

ل  القوم قال عمر بن الخطاب؟ : مالكم؟ قالوا عمر بن الخطاب قال: حمزة رضي هللا عنه وج 

افتحوا له، فإن يرد هللا به خيرا  ي سلم، وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا  هينا ، ففتحوا، وأخذ حمزة 

، فقال أرسلوهملسو هيلع هللا ىلصجل آخر بعضديه حتى أدخاله على رسول هللا ور
(2)

، ونهض إليه رسول هللا 

وأخذ بحجزته ملسو هيلع هللا ىلص
(3)

ْبذ ة شديدة، وقال، وبجمع ردائه ثم جبذه  يا ابن الخطاب؟ وهللا ما جاء بك : ج 

ا رسول هللا جئتك أؤمن باهلل وبرسوله ي: ما أرى أن تنتهي حتى ينزل هللا بك قارعة، فقال له عمر

فعرف أهل البيت من أصحاب رسول هللا أن  ملسو هيلع هللا ىلصفكبّر رسول هللا : وبما جئت به من عند هللا، قال

عمر قد أسلم، فتفرق أصحاب رسول هللا من مكانهم وقد عّزوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع 

ا سيمنعان رسول هللا، وينتصفون بهما من عدوهمإسالم حمزة بن عبد المطلب، وعرفوا أنهم
(4)
. 

أي : لما أسلم عمر لم تعلم قريش بإسالمه، فقال » :عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال

محيأهل مكة أنقل للحديث؟ قيل له جميل بن معمر ال أثره، وأنظر ما فخرج إليه وأنا معه أتبع . ج 

يا جميل إني قد أسلمت فوهللا ما ردّ عليه : فأتاه فقال. معتيفعل، وأنا غالم أعقل كلّما رأيت وس

كلمة حتى قام يجّر رداءه، وتبعه عمر واتبعت أبي، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى 

 وعمر. وهم في أنديتهم حول الكعبة أال إنَّ عمر بن الخطاب قد صبأ: يا معشر قريش: صوته

كنني أسلمت وشهدت أن ال إله إال هللا وأن دمحما  عبده كذب ول: يقول من خلفه رضي هللا عنه

 « ورسوله
(5)
. 

 

 :أثر إسالمه على الدعوة

                                                           

(
1
 (.0/399)فضائل الصحابة لإلمام أحمد ( 

(
1
 .006ص انن الخطاب الطنطاويسبق تخريجه، عمر ب( 

(
2
 .08ص انأخبار عمر الطنطاوي( 

(
3
 (.6/332)معقد السراويل واإلزار لسان العرب : حجز اإلنسان( 

(
4
 (.0/399)فضائل الصحابة لإلمام أحمد ( 

(
5
 .إسناده حسن( 0/397)حابة لإلمام أحمد فضائل الص( 
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ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ولقد رأيتنا وما » :قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه

نستطيع أن نطوف بالبيت ونصلي، حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتلهم حتى تركونا، فصلينا 

«وطفنا
(1)
كان إسالم عمر فتحا ، وكانت هجرته نصرا ، وكانت إمارته رحمة، لقد »: وقال أيضا  . 

رأيتنا وما نستطيع أن نصلي ونطوف بالبيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتلناهم حتى تركونا 

« نصلي
(1)
لما أسلم  عمر بن الخطاب، ظهر اإلسالم، ودعي إليه » : وقال صهيب بن سنان 

« نا حول البيت حلقا ، وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليهعالنية، وجلس
(2)
. 

 

 :المنتخب من فضائل ومناقب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

، والمشاهد كلها مع رسول واألحزاب اتفق العلماء على أن عمر رضي هللا عنه شهد بدرا ، وأحدا  

 هللا ولم يغب عن غزوة غزاها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
(3)
. 

 :وردت أحاديث كثيرة وأخبار شهيرة بفضائل الفاروق رضي هللا عنه منهاوقد 

 :إيمانه وعلمه ودينه -1

 ملسو هيلع هللا ىلصكنيا ميع النبيي : فقد جاء في منزلة إيمانه رضي هللا عنه ما رواه عبيد هللا بين هشيام أنيه قيال

ول هللا، ألنيت أحيب إليّي مين كيل شييء إال مين وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر ييا رسي

فإنيه اآلن : فقال له عمر. ال والذي نفسي بيده حتى أكون أحّب إليك من نفسك: ملسو هيلع هللا ىلصنفسي فقال النبي 

اآلن يا عمر: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي . وهللا ألنت أحبُّ إلّي من نفسي
(4)
. 

اليّري  حتيى أنظير إن –يعنيي الليبن  –شيربت بينما أنا نيائم : ملسو هيلع هللا ىلصوأما علمه فقد قال رسول هللا  

فما أولته قال العلم: فقالوا. يجري في ظفري أو في أظفاري، ثم ناولت عمر
(5)
 . 

وجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع وكونهما سيببا  للصيالح، فياللبن 

وإن  –ومنقبية لعمير رضيي هللا عنيه  –اء المعنيوي وفيي الحيديث فضييلة للغذاء البدني والعلم للغيذ

الرؤيا من شأنها أن ال تحمل على ظاهرها وإن كانت رؤيا األنبياء من الوحي لكن منها ميا يحتياج 

سياسية النياس بكتياب هللا  –فيي الحيديث  –والميراد بيالعلم .. إلى تعبير ومنها ما يحمل على ظاهره

واخيتص عميير بييذلك لطيول مدتييه بالنسييبة إليى أبييي بكيير وباتفياق النيياس علييى  ملسو هيلع هللا ىلصوسينة رسييول هللا 

فإن مدة أبي بكر كانيت قصييرة فليم تكثير فيهيا الفتيوح التيي هيي أعظيم  ،طاعته بالنسبة إلى عثمان

ثيم  ،األسباب في االختالف ومع ذلك فساس عمر فيها مع طول مدتيه النياس بحييث ليم يخالفيه أحيد

ساعا  في خالفة عثمان فانتشرت األقوال واختلفت اآلراء ولم يتفق له ميا اتفيق لعمير فيي ازدادت ات

واسيتخلف علييُّ فميا ازداد  ،فنشأت من ثم الفيتن إليى أن أفضيى األمير إليى قتليه ،طواعية الخلق له

 .إال اختالفا  والفتن إال انشارا  األمر 

                                                           

(
1
 .إسناده حسن( 0/399)فضائل الصحابة ( 

(
1
 .090الشيخان أبو بكر وعمر برواية البالذري ص( 

(
2
 (.0/269)، صفة الصفوة (3/279)الطبقات الكبرى ( 

(
3
 .89مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب البن الجوزي ص( 

(
4
 .77ابة الصحيح المسند في فضائل الصح( 

(
5
 (. 6/97)فتح الباري ( 
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ينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنهيا ب: ملسو هيلع هللا ىلصوأما دينه، فقد قال رسول هللا 

 قيالوا فميا أولتيه . ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعيرض عليى عمير وعلييه قمييص اجتيره

الدين: يا رسول هللا؟ قال
(1)
 . 

 :هيبة عمر وخوف الشيطان منه -2

صيلى ليى رسيول هللا استأذن عمر بن الخطياب ع: عن سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه قال

وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صيوته فلميا اسيتأذن  هللا عليه وسلم

. فيدخل عمير ورسيول هللا يضيحك ملسو هيلع هللا ىلصعمر بن الخطاب قمن فبادرن الحجياب، فيأذن ليه رسيول هللا 

عجبت من هؤالء الالتي كن عندي فلما سيمعن : ملسو هيلع هللا ىلصأضحك هللا سنك يا رسول هللا فقال النبي : فقال

فأنييت أحييق أن يهييبن يييا رسييول هللا ثييم قييال عميير يييا عييدوات : قييال عميير. صييوتك ابتييدرن الحجيياب

فقيال رسيول  ملسو هيلع هللا ىلصنعم أنت أفظ وأغلظ من رسيول هللا : فقلن ملسو هيلع هللا ىلصأنفسهن، أتهبنني وال تهبن رسول هللا 

إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا  فجا  : ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
(2)
قط إال سلك فجا  آخر 

(3)
 

هذا الحديث فيه بيان فضل عمر رضي هللا عنه وأنه من كثيرة التزاميه الصيواب ليم يجيد الشييطان 

عليه مدخال  ينفذ إليه
(4)
 . 

ان ال سبيل له عليه ال أن ذلك يقتضي وجود فيه فضيلة لعمر تقتضي أن الشيط: قال ابن حجر

العصييمة إذ ليييس فيييه إال فييرار الشيييطان منييه أن يشيياركه فييي طريييق يسييلكها، وال يمنييع ذلييك ميين 

وسوسته له بحسب ما تصل إليه قدرته، فإن قيل عدم تسليطه عليه بالوسوسة يؤخذ بطريق مفهوم 

يالبسيه بحييث ييتمكن مين وسوسيته ليه  الموافقة ألنيه إذا منيع مين السيلوك فيي طرييق فيأولى أن ال

فيمكن أن يكون حفظ من الشيطان، وال يلزم من ذلك ثبوت العصمة له ألنها في حيق النبيي واجبية 

إن الشييطان ال : وفي حق غيره ممكنة ووقيع فيي حيديث حفصية عنيد الطبرانيي فيي األوسيط بلفيظ

، واسيتمرار حاليه عليى الجيد وهيذا دال عليى صيالبته فيي اليدين. يلقى عمر منذ أسلم إال فر لوجهه

هذا الحديث محمول على ظاهره وأن الشيطان يهرب إذا : الصرف والحق المحض، وقال النووي

يحتمل أن يكون ذاك على سبيل ضرب المثيل وأن عمير فيارق سيبيل الشييطان : وقال عياض: رآه

وسلك طريق السداد فخالف كل ما يحبه الشيطان قال ابن حجر واألول أولى
(1)
. 

 :ملهم هذه األمة -3

لقد كان فيما قبلكم من األمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 
(2)
هذا  

. الحديث تضمن منقبية عظيمية للفياروق رضيي هللا عنيه وقيد اختليف العلمياء فيي الميراد بالمحيدَّث

مكليم : على لسانه مين غيير قصيد، وقييلمن يجري الصواب : وقيل. الملهم: المراد بالمحدث: فقيل

بمعنى أنها تكلمه في نفسه وإن لم ير مكلما  في الحقيقة فيرجيع إليى .. تكلمه المالئكة بغير نبوة: أي

وفسره بعضهم بالتفرس. اإللهام
(3)
. 
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مين  ملسو هيلع هللا ىلصوالسبب فيي تخصييص عمير باليذكر لكثيرة ميا وقيع ليه فيي زمين النبيي : قال ابن حجر

عيدة إصيابات ملسو هيلع هللا ىلصفقات التي نزل القرآن مطابقا  لها ووقع له بعيد النبيي الموا
(1)
وكيون عمير رضيي  

هللا عنه اختص بهيذه المكرمية العظيمية وانفيرد بهيا دون مين سيواه مين الصيحابة ال تيدل عليى أنيه 

أفضل من الصديق رضي هللا عنه
(2)
. 

 عنيه بهييذا تفضييل ليه علييى أبيي بكيير وال تظين أن تخصييص عميير رضيي هللا: قيال ابين القيييم 

الصديق بل هذا من أقوى مناقب الصديق فإنه لكمال مشربه من حوض النبوة وتميام رضياعه مين 

ثدي الرسالة استغنى بذلك عما تلقياه مين تحيديث أو غييره، فاليذي يتلقياه مين مشيكاة النبيوة أتيم مين 

ميين المعرفيية وتأمييل مييا فيييه ميين الييذي يتلقيياه عميير ميين التحييديث فتأمييل هييذا الموضييع وأعطييه حقييه 

الحكمة البالغة الشاهدة هلل بأنه الحكيم الخبير
(3)
. 

 :لم أر عبقريا  يفري فريه -4

رأيت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 
(1)

، فجاء أبو بكر فنيزع 

ذنوبا  أو ذنوبين نزعا  ضعيفا  وهللا يغفير ليه
(2)

اء عمير بين الخطياب فاسيتحالت غربيا  فليم أر ، ثيم جي

عبقريا  يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن
(3)
. 

فجياء عمير بين : ملسو هيلع هللا ىلصوهذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لعمير رضيي هللا عنيه تضيمنها قوليه  

اسيتحالت صيارت وتحوليت مين الصيغر إليى الكبير : الحيديث ومعنيى… الخطاب فاستحالت غربا  

أي أرووا ( ضيرب النياس بعطين)الذي لييس فوقيه شييء ومعنيى : فهو السيد وقيل( العبقري)ّما وأ

وهيذا المنيام اليذي رآه  ،إبلهم ثم آووا إلى عطنها وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السقي لتستريح

سييرتهما  مثال واضح لما جرى للصيديق وعمير رضيي هللا عنهميا فيي خالفتهميا وحسين ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

وظهور آثارهما وانتفاع الناس بهما فقد حصل في خالفة الصيديق قتيال أهيل اليردة وقطيع دابيرهم 

وأشاع اإلسالم رغم قصر ميدة خالفتيه فقيد كانيت سينتين وأشيهرا  فوضيع هللا فيهيا البركية وحصيل 

تقيرر فيها من النفع الكثير ولميا تيوفي الصيديق خلفيه الفياروق فاتسيعت رقعية اإلسيالم فيي زمنيه و

للناس من أحكامه ما لم يقع مثله فكثر انتفياع النياس فيي خالفية عمير لطولهيا فقيد مصير األمصيار 

: فلم أر عبقريا  من الناس يفري فريه: ملسو هيلع هللا ىلصومعنى قوله .. ودون الدواوين وكثرت الفتوحات والغنائم

حتى ضيرب النياس بعطين، قيال القاضيي : ملسو هيلع هللا ىلصأي لم أر سيدا  يعمل عمله ويقطع قطعه ومعنى قوله 

يعود إلى خالفة أبي بكر وعمير جميعيا  ألن : عياض ظاهره أنه عائد إلى خالفة عمر خاصة وقيل

ألن أبا بكر (. وضرب الناس بعطن)بنظرهما وتدبيرهما وقيامهما بمصالح المسلمين تم هذا األمر 

لفتييوح ومهييد األمييور وتمييت ثمييرات ذلييك قمييع أهييل الييردة وجمييع شييمل المسييلمين وألفهييم وابتييدأ ا

وتكاملت في زمن عمر بن الخطاب رضي هللا عنهما
(4)
. 
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 :له بقصر في الجنة ملسو هيلع هللا ىلص وبشرى رسول هللا عنه غيرة عمر رضي هللا -5

خشيفة  رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء اميرأة أبيي طليحية وسيمعت: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا      

لعمر فيأردت أن : لمن هذا؟ فقالوا. هذا بالل ورأيت قصرا  بفنائه جارية، فقلت: فقلت من هذا؟ فقال

بأبي وأمي يا رسول هللا أعلييك أغيار: فقال عمر. أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك
(1)

، وفيي روايية 

لمن هيذا : مرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلتبينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا ا: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

أعلييك أغيار ييا رسيول هللا: فبكيى عمير وقيال. القصر؟ قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت ميدبرا  
(1)
؟ 

هذان الحديثان اشتمال على فضيلة ظاهرة ألمير المؤمنين عمر بين الخطياب رضيي هللا عنيه حييث 

جنة للفاروق وهذا يدل على منزلته عند هللا تعالىبرؤيته قصرا  في ال ملسو هيلع هللا ىلصأخبر النبي 
(2)
. 

 :إليه بعد أبي بكرملسو هيلع هللا ىلص أحب أصحاب رسول هللا  -6

عائشية : قلت يا رسيول هللا، أيُّ النياس أحيّب إلييك؟ قيال: قال عمرو بن العاص رضي هللا عنه    

ثيم عيدّ  ثيم عمير بين الخطياب: ثيم مين؟ قيال: أبوهيا، قليت: ييا رسيول هللا، مين الرجيال؟ قيال: قلت

رجاال  
(3)
. 

 :بشرى لعمر بالجنة -7

فيي حيائط مين حيطيان المدينية، فجياء رجيل  ملسو هيلع هللا ىلصكنت ميع النبيي : عن أبي موسى األشعري قال

افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له، فإذا أبو بكر فبشرته بما قيال رسيول هللا : ملسو هيلع هللا ىلصفاستفتح فقال النبي 

افيتح ليه وبشيره بالجنية، ففتحيت ليه فيإذا هيو : ملسو هيلع هللا ىلصفحمد هللا ثيم جياء رجيل فاسيتفتح فقيال النبيي : ملسو هيلع هللا ىلص

فحمد هللا، ثم استفتح رجل، فقال لي افتح له وبشيره بالجنية، عليى  ملسو هيلع هللا ىلصعمر، فأخبرته بما قال النبي 

هللا المستعان: فحمد هللا، ثم قال ملسو هيلع هللا ىلص بلوى تصيبه فإذا عثمان، فأخبرته بما قال رسول هللا
(4)
. 

 

 :للقرآن الكريم بن الخطاب رضي هللا عنه موافقات عمر

صلى هللا عليه كان عمر من أكثر الصحابة شجاعة وجرأة، فكثيرا  ما كان يسأل الرسول 

واجتهاده بكل عن التصرفات التي لم يدرك حكمها، كما كان رضي هللا عنه يبدي رأيه  وسلم

صدق ووضوح ومن شدة فهمه واستيعابه لمقاصد القرآن الكريم نزل القرآن الكريم موافقا  لرأيه 

وافقت هللا تعالى في ثالث، أو : رضي هللا عنه في بعض المواقف، قال عمر رضي هللا عنه

 تعالى يا رسول هللا لو اتخذت من مقام إبراهيم م صلّى، فأنزل هللا: وافقت ربي في ثالث، قلت

يا رسول هللا، يدخل عليك البرُّ والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل : ذلك، وقلت

إن : بعض أزواجه، فدخلت عليهن، قلت ملسو هيلع هللا ىلصوبلغني معاتبة النبي : هللا تعالى آية الحجاب، قال

يا عمر، أما في رسول : سائه، قالتانتهيتن أو ليبدلن هللا رسوله خيرا  منكن، حتى أتيت إحدى ن

ما يعظ نساءه، حتى تعظهن أنت ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
(5)
ا ): ؟ فأنزل هللا  اج  لَّق ك نَّ أ ْن ي ْبِدل ه  أ ْزو  بُّه  إِْن ط  ع س ى ر 

اٍت ث يِّب ا ْؤِمن اٍت ق انِت اٍت ت ائِب اٍت ع ابِد اٍت س ائِح  اٍت م  ْسِلم  ا ِمْنك نَّ م  ْير  اخ  أ ْبك ار   (.6:التحريم،آية) ((6)ٍت و 

 :ومن موافقته في ترك الصالة على المنافقين -2
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للصالة عليه، فقام إليه، فلما وقف  ملسو هيلع هللا ىلصلما توفي عبد هللا بن أبي د عي رسول هللا : قال عمر

عبد هللا بن أبّي  أعلى عدّو هللا: يا رسول هللا: عليه يريد الصالة تحولت حتى قمت في صدره فقلت

ى يبتسم حت ملسو هيلع هللا ىلصكذا وكذا  أعدد أيامه الخبيثة ورسول هللا : كذا وكذا، والقائل يوم كذا: القائل يوم كذا

ْم أ ْو ال   :قد قيل لي: يا عمر، إني خيّرت فاخترتأخر عني : إذا أكثرت عليه، قال اْست ْغِفْر ل ه 

ْم إِْن ت ْست   َّللاَّ  ال  ت ْست ْغِفْر ل ه  س وِلِه و  ر  ِ و  وا بِاَّللَّ ْم ك ف ر  ْم ذ ِلك  بِأ نَّه  ة  ف ل ْن ي ْغِفر  َّللاَّ  ل ه  رَّ ْبِعين  م  ْم س   ْغِفْر ل ه 

. فلو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له زدت(. 81:التوبة،آية) (81)ِدي اْلق ْوم  اْلف اِسِقين  ي هْ 

حتى فرغ منه، فعجبت لي ولجرأتي على رسول هللا، وهللا ثم صلى عليه ومشى معه على قبره 

ات  : ورسوله أعلم، فوهللا ما كان إال يسيرا  حتى نزلت هاتان اآليتان ْم م  ٍد ِمْنه  ّلِ ع ل ى أ ح  ال  ت ص  و 

ال  ت ق ْم ع ل ى ق ْبِرهِ  لى منافق وال قام على بعده ع ملسو هيلع هللا ىلصفما صلى رسول هللا (. 89:التوبة،آية) أ ب د ا و 

قبره حتى قبضه هللا عز وجل
(1)
. 

 :موافقته في أسرى بدر -3

لما كان يوم بدر وهزم هللا المشركين فقتل منهم سبعون  :-رضي هللا عنه  -قال عمر 

ما ترى يا ابن الخطاب؟  :وعمر وعثمان وعليا ، فقال لي وأسر سبعون، استشار رسول هللا أبا بكر

فأضرب عنقه، وتمكن عليا  من عقيل –قريب لعمر  –نني من فالن أرى أن تمك: فقلت
(2)
 ،

فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فالن فيضرب عنقه، حتى يعلم هللا أنه ليس في قلوبنا هوادة 

. ما قلت، فأخذ منهم الفداء ملسو هيلع هللا ىلصفلم يهو  رسول هللا . للمشركين، هؤالء صناديدهم وأئمتهم، وقادتهم

فإذا هو قاعد وأبو بكر، وهما يبكيان، فقلت يا رسول هللا ما  ملسو هيلع هللا ىلصان من الغد غدوت إلى النبي فلما ك

صلى يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء  بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، قال النبي 

ض  عليَّ أصحابك: هللا عليه وسلم عذابكم أدنى من هذه  من الفداء، لقد ع رض عليَّ  »: للذي ع ر 

ى: فأنزل هللا تعالى -لشجرة قريبة  - «الشجرة  ا ك ان  ِلن بِّيٍ أ ْن ي ك ون  ل ه  أ ْسر  ع ذ اٌب إلى قوله  م 

، فلما كان من العام المقبل قتل منهم سبعون، وفر أصحاب رسول (78:األنفال،آية) (78)ع ِظيمٌ 

ت رباعيته هللا وك ِسر 
(3)

يضة، وهشمت الب
(4)

، على رأسه، وسال الدم على وجهه، وأنزل هللا 

ا ق ْلت ْم أ نَّى ه ذ ا ق ْل ه و  ِمْن ِعْنِد أ ْنف ِسك مْ : تعالى ْبت ْم ِمثْل ْيه  ِصيب ةٌ ق ْد أ ص  اب تْك ْم م  ا أ ص  ل مَّ بأخذكم الفداء  أ و 

  َّ(076)ع ل ى ك ّلِ ش ْيٍء ق ِديرٌ إِنَّ َّللا (،076:ةآي آل عمران)
 (1)
. 

 :موافقته في االستئذان -9

ه، فدخل  ا  من األنصار إلى عمر بن الخطابغالم ملسو هيلع هللا ىلصأرسل النبي  وقت الظهيرة ليدعو 

اللهم حّرم الدخول علينا في وقت نومنا وفي : عليه وكان نائما  وقد انكشف بعض جسده، فقال

مرنا ونهانا في حال االستئذانيا رسول هللا وددت لو أن هللا أ: قال( رواية)
(2)
ا الَِّذين  فنزلت   ي اأ يُّه 

اٍت مِ  رَّ ل م  ِمْنك ْم ث ال ث  م  الَِّذين  ل ْم ي ْبل غ وا اْلح  ان ك ْم و  ل ك ْت أ ْيم  ن وا ِلي ْست أِْذْنك ْم الَِّذين  م  ال ةِ اْلف ْجِر آم  ْن ق ْبِل ص 

ع ون  ثِي اب ك ْم ِمْن الظَّ  ِحين  ت ض  ةِ و  و  ال ةِ اْلِعش اءِ  ِمْن ب ْعدِ ِهير  (68:النور،آية) ص 
 (3)
. 

                                                           

(
1
 .381،380، أخبار عمر الطنطاويان ص2911مسلم رقم ( 

(
2
 .عقيل بن أبي طالب الهاشمي أسلم يوم الفتح وتوفي في أول خالفة يزيد( 

(
3
 .التي بين الثَّنية والناب الّسن  : الرباعية( 

(
4
ذة سميت بذلك ألنها على شكل بيضة النعام: البيضة(   .الخ 

(
1
 .0673وصححه أحمد شاكر، مسلم بنحوه رقم  220رقم ( 0/261)مسند أحمد ( 

(
2
 .سنده ضعيف ذكره الواقدي بدون إسناد 332الرياض النضرة ص( 

(
3
 (.28/01)الفتاوى ( 
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 :ودعاؤه في تحريم الخمر رضي هللا عنه عمر - 

ْيِسرِ ي ْسأ ل ون : لما نزل قول هللا تعالى اْلم  ْمِر و  : قال عمر(. 209:البقرة،آية) ك  ع ْن اْلخ 

ب وا تي في النساءاللهم بين لنا في الخمر بيانا  شافيا  فنزلت اآلية ال ن وا ال  ت ْقر  ا الَِّذين  آم  الصَّال ة   ي اأ يُّه 

ى أ ْنت ْم س ك ار  إذا أقام الصالة نادى أن ال يقربن الصالة  ملسو هيلع هللا ىلصفكان منادي النبي ( 93:النساء،آية) و 

فنزلت اآلية في المائدة اللهم بين لنا في الخمر بيانا  شافيا ، : سكران، فدعي عمر فقرئت عليه، فقال

نت ه ون   فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ ْل أ ْنت ْم م  انتهينا، : قال عمر(. 90:المائدة،آية) (90)ف ه 

انتهينا
(1)

نت ه ون   ، وهكذا خضع تحريم الخمر لسنة التدريج وفي قوله ْل أ ْنت ْم م  فهم عمر  (90)ف ه 

به التحريم، ألن هذا االستفهام أقوى وأقطع في التحريم من من االستفهام االستنكاري بأن المراد 

النهي العادي، ففي ألفاظ اآلية وتركيبها وصياغتها تهديد رهيب واضح كالشمس في التحريم
(2)
. 

 

 :الخالفة تولى لما عنه هللا رضي الفاروق خطبة

 

 صيعد إنيه بعضيهم، فقيال ،عنه هللا رضي عمر الفاروق خطبها خطبة أول في الرواة اختلف

ني بخييل وإنيي فقوني، ضعيف وإني فليِّنِّي، شديد إني اللهم »:الفق المنبر فسيّخِ
 (1) 
 أول إن وروي ،«

 أمركم من شيء يحضرني ال فوهللا صاحبّي، بعد بكم وابتالني بي ابتالكم هللا إن »:قوله كانت خطبة

 أحسنوا لئن هللاو واألمانة، – الكفاية يعني – الجزء أهل عن فيه فآلو عني يتغيب وال دوني، أحد فيليه

 ذليك عليى زاد ميا فيوهللا :عنيه ورواهيا خطبتيه شهد من فقال بهم، ألنكلنّ  أساءوا ولئن إليهم، ألحسنن

الدنيا فارق حتى
(2) 
 »:فقيال بكير أبي مكان يجلس أن وهمّ  المنبر صعد الخالفة ولي لما أنه وروي ،«

 اقرؤوا :قال ثم عليه وأثنى هللا فحمد ة،مرقا فنزل .بكر أبي لمجلس أهال   نفسي أرى ليراني هللا كان ما

 للعييرض وتزيَّنييوا توزنيوا، أن قبييل أنفسيكم وزنييوا أهليه، ميين تكونييوا بيه واعملييوا بيه، تعرفييوا القيرآن

 هللا معصيية فيي يطاع أن حق ذي حق يبلغ لم إنه خافية، منكم تخفى ال هللا على تعرضون يوم األكبر

 أكلييت افتقييرت وإن عففييت، اسييتغنيت إن اليتيييم؛ ولييي بمنزليية هللا مييال ميين نفسييي أنزلييت وإنييي أال

بالمعروف
(3)
 ». 

 جميع أميام خطبته ألقى عنه هللا رضي عمر أن افترضنا إذا الروايات هذه بين الجمع ويمكن

 الغرييب مين ولييس فيذكره، غييره جزءا   آخر وحفظ فرواه، جزءا   منها بعضهم فحفظ الحاضرين من

 هيؤالء نهيج فذلك الدينية، والعظة واإلداري السياسي، البيان بين له خطبة أول في الفاروق يمزج أن

 كما وشريعته، لمنهجه تبعا   البشر وسياسة بها واألمر هللا تقوى بين فارقا   يروا لم الذين األولين األئمة

 فييه يجليس كيان موضيع في يجلس فال بكر أبي العظيم سلفه حق يراعي أن عمر على غريبا   ليس أنه

 الصيديق مكيان عين درجية ونيزل نفسيه عنيه هللا رضييعمر فراجيع لنياس،ا أعيين فيي بذلك فيساويه

عنه هللا رضي
 (4)
 يخيافون كيانوا فيميا النياس تحيدث اسيتخالفه مين يومين بعد أنه أخرى رواية وفي ،

 بعيض فيذكر وخطيبهم المنبر فصعد بنفسه، األمر تجليه من البد أنه عمر وأدرك وبطشه، شدته، من

 ثم »… :قال ثم راضيان، عنه وهما توفيا أنهما وكيف وخليفته، وسلم عليه هللا صلى النبي مع شأنهم

                                                           

(
1
 .368جه ألحاديث المسند رقم صححه أحمد شاكر في تخري( 

(
2
 .010شهيد المحراب للتلمساني ص( 

(
1
 .061،060مناقب أمير المؤمنين البن الجوزي ص( 

(
2
 (.3/266)الطبقات ( 

(
3
 .021حمدي شاهين ص. نقال  عن الدولة اإلسالمية د 99209كنز العمال رقم ( 

(
4
 .021ن صحمدي شاهي. الدولة اإلسالمية في عصر الخلفاء الراشدين، د( 
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 الظلم أهل على تكون إنما ولكنها أضعفت، قد الشدة تلك أن فاعلموا الناس، أيها أموركم وليت قد إني

 على قدمي وأضع األرض، على خدّه أضع حتى عليه يتعدى أو أحدا   يظلم أحدا   أدع ولست ،والتعدي

 عليّ  ولكم الكفاف، وأهل العفاف ألهل خدي أضع تلك شدتي عدب وإني .للحق يذعن حتى اآلخر الخد

 هللا أفياء مما وال خراجكم، من شيئا   أجتبي ال أن علي لكم بها؛ فخذوني لكم أذكرها خصال الناس أيها

 أزيييد أن عليييّ  ولكييم حقييه، فييي إال منييي يخييرج أال يييدي فييي وقييع إذا عليييّ  ولكييم وجهييه، فييي إال عليييكم

أجّميركم وال المهاليك فيي ألقيكم أال عليّ  ولكم ثغوركم، وأس دّ  تعالى هللا شاء إن وأرزاقكم عطاياكم
(1)
 

 وأعينيوني هللا، عبياد هللا فياتقوا إليهم، ترجعوا حتى العيال أبو فأنا البعوث في غبتم وإذا ثغوركم، في

 وإحضياري المنكير عين والنهيي بيالمعروف بياألمر نفسيي عليى وأعينيوني عني، بكفها أنفسكم على

« ولكيم لي هللا وأستغفر هذا قولي أقول أمركم، من هللا والني فيما لنصيحةا
 (2)
 » :روايية فيي وجياء ،

 عليى ألحملينهم الكعبية فيورب أنيا أميا يقيوده، حيث قائده فلينظر قائده، اتبع أنف مثل العرب مثل إنما

« الطريق
(3).
 

 

 الحكيم فيي منهجيه يتضيح الخالفية وليي لميا عنيه هللا رضيي عمير لخطبة الروايات هذه وفي

  :مالمحه وأبرز عنه، ديح لم الذي

 الراشيدين عنيد فيالحكم حقيه؛ أداء عليى سيحاسيب بيه ابتليي ابيتالء أنها على الخالفة إلى ينظر أنه -0

 .واستعالء وشرفا   جاها   وليس وابتالء، وواجب تكليف

 عليى يولي وأن أمرها، من حضره فيما الدولة أعباء حمل يباشر أن منه يتطلب االستخالف وهذا -2

 كافييا   لييس – عمير ييرى فيميا – ذليك أن غيير وأكفيأهم، األميراء أفضيل عنيه غابت التي الرعية

 فمين منيه، فكياك ال فيرض واليوالة العميال هؤالء مراقبة أن يرى بل تعالى؛ هللا أمام ذمته إلبراء

بيه ونّكيل عاقبيه أساء ومن إحسانا ، زاده منهم أحسن
(4)
 حيديثنا عين هللا بيإذن ذليك بييان وسييأتي ،

 .تطويرها في الفاروق وفقه الوالة، مؤسسة

 ظليم فمين العدل، ميزان لهم وسينصب ورحمة، لينا   لهم سيخلصها الناس هابها التي عمر شدة إن -3

 خيده أضيع حتيى علييه ويتعيدى أحيد يظلم أحدا   أدع ولست » والهوان التنكيل إال يجد فلن وتعدى

 أضع عليه؛ مزيد ال ما الرحمة من فسيجد والعفاف ينوالد القصد آثر من أما « …األرض على

العفيياف ألهييل خييدي
(5)
 المواقييف خييالل ميين رعيتييه فييي عنييه هللا رضييي عميير عييدل وسيتّضييح ،

 .الدولة واليات كل على العدل سيطر بحيث وتطويرها القضاء بمؤسسة واهتمامه

 بظليم ييتم لين ذليك أن غير الخطر، ويدفع الثغور يسد وأن ودينها األمة عن بالدفاع الخليفة وتكفل -9

 الخليفية فسييرعى الجييوش في غابوا  وإن يطيقونه، ال حد إلى الثغور في يحبسهم فلن المقاتلين،

وأسرهم أبناءهم اإلداري وجهازه
(6)
 وأصيبحت العسيكرية المؤسسية بتطيوير الفياروق قام ولقد ،

 .عصره في العالم مستوى على لها مثيل ال ضاربة قوة

 وال شييئا   منيه يحيتجن ال وفييء، خيراج مين … كاملية للرعية المالية الحقوق بأداء الخليفة وتعهد -6

 عليى والحيض والغيزو الجهياد باسيتمرار وأرزاقهيم عطايياهم سييزيد بيل محليه، غير في يضعه

                                                           

(
1
 .أجمركم أي ال أبقيكم على جبهات القتال بعيدا  عن أهليكم مدة طويلة( 

(
2
 .017اإلدارة العسكرية في عهد الفاروق ص( 

(
3
 .نقال  عن الطبري 071إسماعيل بدوي ص. د. السياسة الشرعية( 

(
4
 .020الدولة اإلسالمية في عصر الخلفاء الراشدين ص( 

(
5
 (.0/386)صواب محض ال ،020نفس المصدر ص( 

(
6
 (.020)نفس المصدر ( 
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للدولية المالي األداء وضبط العمل
(1)،
 بييت مصيادر وضيبط الماليية، المؤسسية بتطيوير قيام وقيد 

 .ةالدول في اإلنفاق وأوجه المال

 واألمير ليه والطاعية والسيمع لخليفتهيا النصيح مين واجبهيا بيأداء الرعيية يطاليب ذليك مقابيل وفي -7

 .المجتمع في اإلسالمية الرقابة يشيع مما المنكر عن والنهي بالمعروف

اآلخرة في المسؤولية واستشعار النفس ومحاسبة هللا بتقوى إال ذلك على يعين ال أنه إلى ونبه -6
(2)
. 

 آنيف جميل كمثيل العيرب مثل إنما :عنه هللا رضي عمر قول على النجار الوهاب عبد لشيخا علق -8

 عنيده ما ويعطي والضرب الزجر من يأنف الذي المواتي الذلول الجمل هو :اآلنف الجمل:بقوله

 إذا مطواعة سامعة كانت فإنها لعهده اإلسالمية لألمة حسن تشخيص وهذا سهال   عفوا   السير من

 أن علييه يجيب فإنيه قائيدها على الكبرى المسؤولية ذلك ويتبع .انتهت نهيت وإذا ت،ائتمر أمرت

 فييي يقحمهييا وال خطير، فييي ايورطهي ال حتييى بتميييز ويييورد بعقييل، شيأنه فييي ويصيدر لهييا يرتياد

 اليذي األقيوم الطرييق :بيالطريق أراد وقد .البطر ورائه من يكون إهماال   شأنها يعمل وال مهلكة،

به أقسم بما برَّ  قدو .فيه عوج ال
(3)
. 

 

 ي خالفتهف رضي هللا عنهمظاهر العبقرية في إنجازات الفاروق 

بالعبقرية اعتمادا على شهادة رسول  رضي هللا عنهآثرت أن أعنون إنجازات الفاروق 

لة فقد كان عمر بن الخطاب رجل دو ،«لم أر عبقريا  يفري فريه » : هللا ملسو هيلع هللا ىلص له بذلك حين قال فيه

األمة مجدا تليدا ما زال مضرب المثل  ث  رَّ المسلمين، وو   راز خاص؛ ترك بصمة في حياةمن ط

 .إلى يومنا هذا

يطول لو رحنا  في خالفته رضي هللا عنهالحديث عن إنجازات عمر بن الخطاب و  

اجتماعيا، ونموا  استقرارا، ووإداريا را سياسياتطو فترة حكمه إذ شهدت، نستعرض مجاالتها

فمكَّن هللا جل وعال للمسلمين، وأورثهم األرض، وجعلهم خير أمة توحيا، اقتصاديا، وتوسعا ف

 .أخرجت للناس

   :ا مظاهر العبقرية فيها، وهيإنجازات مبينوسأقتصر في هذا المقام على ذكر أربعة 

 .الفتوحات العسكرية –القتصادية الحياة ا – الحياة االجتماعية -السياسة واإلدارة  

  السياسة واإلدارةة في مظاهر العبقري: أوال

كانت الدولة اإلسالمية في عهد النبوة مقتصرة على المدينة المنورة خالل السنوات 

األولى، ثم توسعت لتمتد إلى معظم الجزيرة مما اقتضى تنظيم المناطق إداريا، فعين النبي صلى 

لمناطق المجاورة تتكون من حاضرة رئيسية وا هللا عليه وسلم والة على الوحدات اإلدارية التي

 .لها
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1
 .022الدولة اإلسالمية في عصر الخلفاء الراشدين ص( 

(
2
 .022نفس المصدر ص( 
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3
 .023الخلفاء الراشدون ص( 



 
75 

، ولم يدخل عليه أي تغييرات ملسو هيلع هللا ىلصذلك عن رسول هللا  رضي هللا عنهوقد ورث الصديق  

/ حضرموت / اليمن / نجد / عمان / البحرين / الحجاز : فقسم الدولة إلى سبع واليات هي تذكر،

 .أما المدينة فكانت العاصمة يتولى الخليفة إدارتها مباشرة، والشام/ العراق 

ا  هناوبلغت الفتوحات في زمالخالفة،  رضي هللا عنهر بن الخطاب فلما تولى عم  ه  أوج 

أدخل تنظيمات لتشمل مساحات جديدة هي الهالل الخصيب وبالد فارس ومصر،  فتوسعت الدولة

 . بالدولة، فكانت له أوليات إدارية اقتضتها الظروف الجديدةتلك المناطق  جديدة لربط

 :تعيين الوالة

التركيبة السكانية وقوة الكيانات القبلية، لذلك كان عدد من القبائل  فيه وكان تعيين الوالة يراعي

على رأسها بعد إسالمهم، فكان هذا السلوك ملسو هيلع هللا ىلص يتولى إدارتها رؤساء منها، فقد أبقاهم النبي 

 . يرضي الرؤساء وقبائلهم، ويعزز سيادة الدولة على كل المناطق المفتوحة

ل األصلح واألكفأ لتولي المنصب، وإن كان في أما اختيار الوالة فكان يقوم على استعما

الرعية من هو أفضل إيمانا وعلما، فتولي األعمال يقتضي توفر صفتين حددهما القرآن الكريم في 

ْرت  اْلق ِويُّ اأْل ِمين  ﴿: قول هللا جل ذكره ِن اْست أْج  ْير  م  ، والقوة تختلف بحسب [27:القصص] ﴾ إِنَّ خ 

ة بالحروب، وحاجة الوالية السياسية طبيعة الوالية، فحاجة الوالية العسكرية إلى الشجاعة والخبر

)إلى العدل ومعرفة أحكام الشرع والقدرة على تنفيذها
1
يراعي  رضي هللا عنه ولم يكن الفاروق(. 

من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجال » :، فقد أثر عنه قولهافي تعيين والته قرابة أو نسب

)« لمودة أو قرابة بينهما فقد خان هللا ورسوله والمسلمين 
2
). 

 :شروط عمر في الوالة

لم يكن ينظر إلى صالح الرجل في ذاته، ولكن إلى صالحه للوالية، لذلك كان يولي أناس ا 

ا إني ألتحرج أن استعمل الرجل » :وأشد عبادة، وكان يقول, وأمامه من هو أتقى منهم وأكثر علم 

و بن العاص، مثل عمر ملسو هيلع هللا ىلص وكان يستعمل رجال  من أصحاب رسول هللا. «وأنا أجد أقوى منه 

عثمان، وعلي،  ومعاوية بن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة، ويدع من هو أفضل منهم مثل

وطلحة، والزبير، وابن عوف، ونظرائهم لقوة أولئك على العمل والبصر به، وإلشراف عمر 

 .عليهم وهيبتهم له

ا ألصحابه . فالن: اقالو. دلوني على رجل أستعمله على أمر قد أهمني » :قال عمر يوم 

أريد رجال  إذا كان في القوم وليس أميرهم كان كأنه : من تريد؟ قال: ال حاجة لنا فيه، قالوا: قال

ما نعرف هذه الصفة إال في الربيع بن زياد : قالوا. أميرهم، وإن كان أميرهم كان كأنه رجل منهم

 .« فواله, صدقتم: قال. الحارثي

أبي عبيدة بن : أمثال من الصحابة رضي هللا عنهق وقد كان معظم الوالة في خالفة الفارو 

ة بن اليمان، وأبي موسى األشعري، وحذيف ،الجراح، وسعد بن أبي وقاص، ومعاذ بن جبل

 ...والمغيرة بن شعبة، والعالء بن الحضرمي، والمغيرة بن شعبة، سعيد بن عامر، وغيرهم

اليتهم لتحليهم بصفتي القوة واألمانة، مما أكسبهم ثقة الخليفة واحترام الناس، ولم تكن مدة و

                                                           

(
1
 . 08:السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية، ابن تيمية،ص: ينظر –( 
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محددة، بل كانت محكومة بمدى نجاح الوالي في تسيير شؤون واليته، فقد تطول لعقد من الزمن 

 .كوالية معاوية على الشام، وقد ال تزيد عن سنة واحدة

عمومها مستمدة من منهج رسول هللا في  رضي هللا عنهسياسة عمر بن الخطاب  توكان 

وصاحبه من بعده، فكانت تقوم على إطالق الحرية للوالي في الشؤون الموضعية، وتقييده في ملسو هيلع هللا ىلص 

 .شديد المحاسبة لهمالمسائل العامة، ومراقبته في تصرفاته، فكان محيطا بأخبار عماله، 

بإقامة العدل بينهم، ونشر  ..هتتلخص واجبات الوالي في تسيير كافة شؤون واليت :واجبات الوالي

العلم بينهم وتفقيههم بشرع هللا، وإعطائهم حقوقهم المشروعة، والتعرف على حوائجهم وما 

ينوبهم من أمور ومعالجة ذلك إن أمكن أو رفعه إلى الخليفة، بل أن عمر رضي هللا عنه ألزم 

ليهم وإهمال الضعفاء والته بالتعرف الدقيق على أحوال الرعية ومواساتهم وعدم الترفع ع

تحصين الثغور وحشد الجنود لحماية الوالية من هجمات األعداء، وهذا  والفقراء، وكانوا يتولون

كان الوالي مسؤوال ت الهجوم فإنها ال تتم إال بإذنه، كما دراالمبكان يتم دون إذن الخليفة خالفا 

رضي هللا في خالفة عمر  توحةعن الشؤون المالية حيث استحدثت بيوت المال في األقاليم المف

ل عن ذلك في بعض الواليات فعين موظفا خاصا لبيت المال، فولى أنس بن مالك د  ، ثم ع  عنه

على البصرة، وابن  رضي هللا عنهاألشعري  ىعلى بيت المال في والية أبي موس رضي هللا عنه

على الكوفة،  رضي هللا عنهر على بيت المال في والية عمار بن ياس رضي هللا عنهمسعود 

بالشام، وعمرو بن  رضي هللا عنهمثل معاوية  وأبقى لبعض الوالة تسيير الشؤون المالية،

  . باألردن رضي هللا عنهبمصر، وشرحبيل بن حسنة  رضي هللا عنهالعاص

 ...،بينهم القضاءو ،الناس في الصالة إمامة: هناك مسؤوليات أخرى تناط بالوالي منهاو

 .ة للرعيةالكريم حياةر كل أسباب اليوفبالجملة تو

حياته، وصال إذا عين عامال كتب له كتابا يحدد له فيه سلطاته رضي هللا عنهوكان عمر 

ألن الوالية أمانة خطيرة وليست مغنما، والتفريط  من المهاجرين واألنصار، ويشهد عليه رهطا

ما من واٍل يلي رعية من » :قالملسو هيلع هللا ىلص في واجباتها خيانة لألمة، وفي الحديث الصحيح أن النبي 

)« المسلمين فيموت وهو غاش لهم إال حرم هللا عليه الجنة 
1
). 

نه إذا أرسل عماله أشهد هللا تعالى على ما أوكل إليهم من مهام كان عمر رضي هللا ع

اللهم إني أشهدك على أمراء األمصار أني إنما بعثتهم عليهم، ليعدلوا عليهم، وليعلموا  »:لفيقو

) » الناس دينهم وسنة نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص، ويقسموا فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم
2
.)  

بين لوالته صالحياتهم، ويحذرهم من تخطيها، وينهاهم عن أي تعسف في وكان ي 

هتدى بكم، فأدوا أال إنني لم أبعثكم خيارين، ولكنني بعثتكم أئمة الهدى ي  » : طة فيقولاستعمال السل

وهم فتفتنوهم، وال تغلقوا األبواب دونهم هم وال تضربوهم فتذلوهم، وال تجمرعلى المسلمين حقوق

)«ضعيفهم، وال تستأثروا عليهم فتظلموهم  فيأكل قويهم
1
إني لم أستعملكم على » :، وفي رواية(

                                                           

(
1
 092: ، ومسلم، رقم6061: أخرجه البخاري، رقم –( 

(
2
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1
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شعارهم وال على أبشارهم، وإنما استعملتكم عليهم لتقيموا بهم الصالة، على أ( ملسو هيلع هللا ىلص)أمة دمحم 

)«وتقضوا بينهم بالحق، وتقسموا بينهم بالعدل 
1
.) 

أستعمل عليكم  إني لم»  :فيقول يطلع الرعية على مهام الوالي رضي هللا عنهوكان 

عمالي ليضربوا أبشاركم، وليشتموا أعراضكم، ويأخذوا أموالكم، فمن ظلمه عامله بمظلمة فال 

، ليرفعها إلي حتى أقصه منه، فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين، أرأيت إن : أذن له عليَّ

أيت رسول هللا وما لي ال أقصه منه، وقد ر: فقال عمر! أدب أمير رجال  من رعيته أتقصه منه؟

)« ! ملسو هيلع هللا ىلص يقص من نفسه
2
.)  

 أالَّ  ، واشترط عليهوكان إذا استعمل عامال أوصاه بتقوى هللا عز وجل وإصالح الرعية

ن ا، وال يأكل نقي ا، وال يلبس ال يركب برذويتميز عن رعيته في مركب وال مأكل وال ملبس، ف

) ات الناسباب ا دون حاج أو يغلق رقيق ا، وال يتخذ
3
على  رضي هللا عنه من شدة حرصه ، وكان(

أمر يو، «إياكم والهدايا فإنها من الرشا » : فيقول قبول الهدايان يحذرهم م أن كان نزاهة عماله

 .كي ال يحتجزوا شيئا من األموالنهارا وال يدخلوا ليال   عماله إذا عادوا إلى المدينة أن يدخلوها

أو الدخول في الصفقات العامة سواء أكانوا  كما كان يمنع والته من مزاولة التجارة

يحصي أموال العمال والوالة عند تعيينهم ليحاسبهم رضي هللا عنه بائعين أو مشترين، وكان عمر

ال يدخل في عداد الزيادة المعقولة، ومن تعلل منهم بالتجارة لم يقبل  على ما زادوه بعد الوالية مما

ا إنما بعثناكم والة و» : منه دعواه وكان يقول لهم )« لم نبعثكم تجار 
1
). 

وروي أن عامال  لعمر بن الخطاب اسمه الحارث بن كعب بن وهب، ظهر عليه الثراء، 

أما وهللا ما : خرجت بنفقة معي فاتجرت بها، فقال عمر: فسأله عمر عن مصدر ثرائه فأجاب

 .بعثناكم لتتّجروا، وأخذ منه ما حصل عليه من ربح

 والتحذيرات، بل كان يتتبع أخبار عماله يابتلك الوصا رضي هللا عنهوال يكتفي الفاروق 

منه  اإدراك ،على مؤسسات الدولة وأجهزتها اإلدارية الرقابة ا بذلكمارسم ،في رعيتهم وسيرتهم

 وقد بلغ من شدةرتعوا رتعت،  نعفت الرعية، وإ واعف ن همأن صالح الناس بصالح أمرائهم، فإ

ي كل موسم حج ليوقفهم أمام يوافوه ف نكان يطلب من والته أ أنحفاظه على مصالح الرعية 

أيما عامل لي ظلم أحدا وبلغتني مظلمته ولم » : فكان يقولويحاسبهم على أدائهم،  رعاياهم

)« أغيرها فأنا ظلمته 
2
والي مصر،  ابنبالقصاص من  حكم للمصريوتطبيقا لهذا المبدإ فقد (. 

مذ كم استعبدتم الناس، وقد ولدتهم » :، ثم قال لعمرو بن العاص« اضرب ابن األكرمين »:وقال

 .«أمهاتهم أحرارا ؟ 

كاشفا؛ أي مفتشا  رضي هللا عنه بن مسلمة دمحم رضي هللا عنهوقد اتخذ عمر بن الخطاب 

 .له على عماله، فكان يبعث به إلى األمصار واألقاليم ليكشف أحوال الوالة ويحقق في الشكاوى
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 :رسائل البريد

د كان يأمر عامل البريد يرسل البريد إلى الوالة في األمصار فق رضي هللا عنه كان عمر

العودة إلى المدينة أن ينادى في الناس من الذي يريد إرسال رسالة إلى أمير المؤمنين؟ حتى 

يحملها إليه دون تدخل من والى البلد، وكان صاحب البريد نفسه ال يعلم شيئ ا من هذه الرسائل، 

ا أمام الناس لرفع أي شكوى أو مظلم ة إلى عمر نفسه دون أن يعلم وبالتالي يكون المجال مفتوح 

الوالي أو رجاله بذلك، وحينما يصل حامل الرسائل إلى عمر ينثر ما معه من صحف، ويقرأها 

 .عمر ويرى ما فيها

  :عمر رضي هللا عنه في عزل الوالة سياسة

 على في عزل أي واٍل إذا اشتكته رعيته، أو عدم قدرته رضي هللا عنهالفاروق  وال يتوانى       

 عنه عمار بن ياسر رضي هللا عنه فقد عزل عمر رضي هللا أو التقصير في ذلك؛ سياسة الرعية

عدم علمه بالسياسة وقيامه بواجبات الوالية، بعد أن سأل عنه هل هو مجزي في واليته، فقال ل

وهللا ال هو بمجزي وال عالم بالسياسة، فعزله وولى المغيرة بن : جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه

) هللا عنهشعبة رضي 
1
.)  

: أعن سخطة نزعتني؟ فقال: وعزل رضي هللا عنه شرحبيل بن حسنة رضي هللا عنه فقال       

)فتحرجنا من هللا أن نقرك وقد رأينا من هو أقوى منك ، ال ولكن رأينا من هو أقوى منك
2
). 

ة عزله عمر رضي هللا عنه لشكاية أهل الكوف فقدرضي هللا عنه  سعد بن أبي وقاص أما

له أنه ال يحسن يصلي بهم ودعاه عمر رضي هللا عنه إلى المدينة، فقدم سعد رضي هللا عنه، 

إني ألصلي بهم : فذكر له عمر رضي هللا عنه ما عابوا عليه من أمر الصالة، فقال رضي هللا عنه

األخريين، فقال عمر صالة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما أخرم عنها، إني ألركد بهم في األوليين، وأحذف في 

ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، وأرسل عمر رضي هللا عنه رجال  أو رجاال  إلى : رضي هللا عنه

الكوفة وبعث معهم سعدا ، فسألوا أهل الكوفة عن سعد، ولم يدعوا مسجدا  إال سألوا عنه، ويثنون 

ن قتادة يكنى أباسعدة، معروفا ، حتى دخلوا مسجدا  لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة ب

أما إذا نشدتنا فإن سعدا  كان ال يسير بالسَِّريَّة، وال يقسم بالسويّة وال يعدل في القضية، فقال : فقال

اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا  قام رياء  وسمعة ، فأطل عمره، وأطل : أما وهللا ألدعون بثالث: سعد

شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، قال : يقول فقره، وعرضه بالفتن، فكان الرجل بعد إذا سئل

فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض : عبد الملك أحد رواة األثر

وقد بين عمر رضي هللا عنه عند وفاته أنه لم يعزل سعدا  عن  .للجواري في الطرق يغمزهن

)عجز وال خيانة 
3
.)  

عنه حين قدم على عمر رضي هللا عنه، وكان قد واله بعض  وعزل أبا هريرة رضي هللا 

استأثرت بهذه األموال يا عدو : ومعه عشرة آالف، فقال له عمر رضي هللا عنه -المهام بالبحرين 

لست بعدو هللا وال عدو كتابه، ولكني عدو من : هللا وعدو كتابه، فقال أبو هريرة رضي هللا عنه

خيل لي تناتجت، وغلة رقيق لي، وأعطية تتابعت : ي لك، فقالفمن أين ه: عاداهما، فقال عمر

علي، فعزله عمر رضي هللا عنه، ثم نظروا بعد ذلك فوجدوه كما قال أبو هريرة، فلما كان بعد 
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)دعا عمر رضي هللا عنه أبا هريرة ليستعمله فأبى أن يعمل له 
1
.)  

 استعملهالذي  بن نضلة للنعمان بن عدي رضي هللا عنه ومن ذلك ما روي من عزل عمر 

  :وهيتغنى بأبيات فيها مدح للخمر، ف ،على ميسان

 يسقي في زجاج وحنتم بميسان     من ملبغ الحسناء أن خليلها 

 تجذو على كّل منسم اجةــــــوصن    إذا شئت غنتني دهاقين قرية 

).دمــق المتهـــــــادمنا بالجوســـتن     ين يسوؤه ــير المؤمنل أمــلع
1
)  

ِ اْلع ِزيِز اْلع ِليِم غ افِِر }بسم ميحرلا نمحرلا هللا : فبلغ ذلك عمر فكتب إليه حم ت نِزيل اْلِكت ِب ِمن َّللاَّ

ق ابِِل التَّْوِب ش ِديِد اْلِعق اِب ذِ   : أما بعد، فقد بلغني قولك[.2-0:غافر] {ي الطَّْولِ الذَّْنِب و 

  .لعل أمير المؤمنين يسوؤه         تنادمنا في الجوسق المتهدم       

وهللا ما كان من هذا شيء، وما : لوعزله، فلما قدم عليه المدينة، سأله فقا. وأيم هللا لقد ساءني ذلك

  .كان إال فضل شعر وجدته، وما شربتها قط

). عمال  أبدا   أظن ذلك، ولكن ال تعمل لي: مرعفقال 
2
.)  

، وعزل المغيرة بن قدامة بن مظعون عن البحرين :والة آخرين منهم وعزل عمر رضي هللا عنه

 .شعبة عن البصرة

 :جولة تفتيشية حول األقاليمعزمه القيام ب

قد عزم قبل استشهاده أن يقوم شخصيًّا بجولة على الواليات  رضي هللا عنهكان عمر 

» : قالحوال الدولة المترامية األطراف، فقبة العمال، وتفقد أحوال الرعية، واالطمئنان على ألمرا

لئن عشت إن شاء هللا ألسيرن في الرعية حوال ، فإني أعلم أن للناس حوائج تقطع دوني، أما 

أسير  عمالهم فال يرفعونها إلّي، وأما هم فال يصلون إلّي، فأسير إلى الشام فأقيم بها شهرين، ثم

إلى الجزيرة فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلى الكوفة فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلى البصرة فأقيم بها 

)« شهرين، ثم وهللا لنعم الحول هذا 
3
.) 

 

 

 

                                                           

(
1
حلية / ، وأبو نعيم337، 9/336، الّطبقات/ ، وابن سعد380، 00/381المصنف / رواه عبد الرزاق -( 

 .380، 0/381، األولياء

(
1
ْنت م( 0) -(    .(3/363لسان العرب ). جرار خضر تضرب إلى الحمرة: الح 

ْنج  الذي تعرفه العرب هو الذي يتخذ من صفر يضرب أحدهما باآلخر، وقيل( 2) الصنج ذو األوتار الذي : الصَّ

الحاذي المقعي، فتنصب القدمين وهو على : قال الجوهريثبت قائما ، و: جذا(. 6/908لسان العرب، . )يلعب به

ْنِسم(. 2/226المصدر السابق، . )أطراف أصابعه طرف خف البعير والنعامة والفيل، وقد تطلق على مفاصل : الم 

  (.09/029المصدر، . )اإلنسان إتساعا  

المصدر )المصدر . شراب فهو نديميالشريب الذي ينادمه، وهو ندمانه أيضا ، ونادمني فالن على ال: النَّديم( 3)

ْوس ق(. 09/99السابق،   . (2/289المصدر السابق ). القصر: الج 

(
2
 8/306السنن الكبرى / ، البيهقي 3/369المستدرك / رواه الحاكم -( 

(
3
 والبداية والنهاية، ابن كثير،   ،تاريخ األمم والملوك، الطبري،: ينظر -( 
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 السياسة االجتماعيةمظاهر العبقرية في : ثانيا

 ، فقد عرفمن مظاهر العبقرية العمرية في خالفته السياسة التي حكم بها المجتمع

المجتمع اإلسالمي في عهد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه استقرارا وأمنا وعدالة ورفاهية قل 

ع أحكاما ومبادئ تكفل لإلنسان الحياة  نظيرها في تاريخ األمم، كل ذلك بفضل اإلسالم الذي شرَّ

للناس دولته، فأعطى  رضي هللا عنهالكريمة، يضاف إليها السياسة الرشيدة التي حكم بها الفاروق 

 .حقوقهم كاملة، وطبق أسس الحكم العادل الذي أعلن عنه بعد توليه الخالفة

سياسة اجتماعية قائمة على المساواة بين أفراد الرعية، رضي هللا عنه  وقد اتبع الفاروق 

وكفل  لكل فرد فيها حقوقه المادية والمعنوية، وقد طالت عدالته كل طوائف المجتمع بما في ذلك 

والمستأمنين، إذ استطاع أن يحيط المجتمع اإلسالمي بجملة من التنظيمات واألحكام، أهل الذمة 

جعلت منه مجتمعا متكامال ومتماسكا، وتلك سمة اإلسالم حين تطبق أحكامه وتشريعاته، فإنه 

 .ينشئ أمة قدوة

ة الفاروق رضي هللا عنه، وإذ ال يتسع المقام لتتبع تفاصيل ما عاشه المسلمون في خالف

فإنني سأكتفي بذكر أهم القضايا االجتماعية التي برزت في تلك الفترة المتميزة من تاريخ 

 .   المسلمين

 :لعالقة الزوجيةالعناية باألسرة وا -1 

 :حثه رضي هللا عنه على النكاح وعلى تيسير أموره -

ته على نكاح المرأة كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يحث رعي

لق الودود الولود فيقول لق والخ  وهللا ما أفاد رجل فائدة بعد اإلسالم خير » : المسلمة الحسنة الخ 

من امرأة حسناء حسنة الخلق، ودود، ولود، وهللا ما أفاد رجل بعد الشرك باهلل شر من امرأة سيئة 

)« الخلق حديدة اللسان 
1
.) 

ستفاد هذا المعنى من معلمه األول رسول هللا صلى هللا وال شك أن عمر رضي هللا عنه ا

ْرب عٍ  »:ختيار المرأة الصالحة ذات الدين في قوله ملسو هيلع هللا ىلصعليه وسلم الذي أرشد إلى ا
ْرأ ة  أِل  : ت ْنك ح  اْلم 

يِن ت رِ  ا، ف اْظف ْر بِذ اِت الدِّ ِلِدينِه  ا، و  اِله  م  ِلج  ا، و  س بِه  ِلح  ا، و  اِله  ) « ب ْت ي د اكِلم 
2
) 

د ق ة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو » :قال عمر رضي هللا عنه أال ال تغالوا في ص 

ما علمت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نكح شيئا  من نسائه، وال أنكح . تقوى عند هللا، لكان أوالكم بها نبي هللا ملسو هيلع هللا ىلص

)« ثر من ثنتي عشرة أوقية شيئا  من بناته على أك
1
) 

أال ال : وأما ما روي من أن عمر رضي هللا عنه صعد المنبر، فحمد هللا وأثنى عليه وقال

د ق النساء، فعرضت له امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين، كتاب هللا عز : تغالوا في ص 

نهيت الناس آنفا  في : التبل كتاب هللا عز وجل، فما ذلك؟ ق: قال !وجل أحق أن يتبع أو قولك؟

                                                           

(
1
، 0/293 ،، أبو نعيم، حلية األولياء907، 7/299، وشعب اإليمان،  6/82 ،برىرواه البيهقي، السنن الك  -( 

 .واألثر صحيح

(
2
 (  0977)ومسلم  ،(9812)رواه البخاري  -( 

(
1
، ، الحاكم2/290السنن، ،، الترمذي2/236، وأبو داود، السنن،90،98، 0/91 ،المسند ،رواه أحمد -( 

 .0/329باني في صحيح سنن الترمذي، ، وقد صححه الشيخ األل2/066،067المستدرك 



 
81 

ْيئ ا}ء، وهللا عز وجل يقول في كتابه صدق النسا ذ وا ِمْنه  ش  ا ف ال  ت أْخ  ات ْيت ْم إِْحد اه نَّ قِنط ار   {وء 

 .كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثالثا ، فاألثر ضعيف: ، فقال عمر[21: النساء]

   :يتعامل بها حرصه على شرعية األنكحة، وإلغاء األنكحة الفاسدة ومعاقبته لمن

فمن األنكحة المحرمة التي حرص عمر رضي هللا عنه على تطهير المجتمع منها، نكاح المتعة، 

  .وهو نكاح المرأة لمدة مؤقتة على مهر معين

قدم عمرو بن حريث من الكوفة، وقد استمتع بموالة من الموالي، فأتى بها إلى عمر وهي حبلى، 

فهال : ن حريث فسأله، فأخبره بذلك أمرا  ظاهرا ، فقال عمراستمتع بي عمرو ب: فسألها، فقالت

ولعل عمر رضي هللا عنه لم يعاقب من .. غيرها، فذلك حين نهى عمر رضي هللا عنه عن المتعة

نكح نكاح المتعة كما مر في قصة عمرو بن حريث مراعاة لجهله بحكم التحريم حيث كان بعض 

، وسنده متصل، 6/611 المصنف/ رواه عبد الرزاق ). للمتعةالناس ال يعلمون بتحريم النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 (، فاألثر حسنورجاله ثقات

إن هللا كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل : قال رضي هللا عنه

رواه ) .وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إال رجمته بالحجارة... منازله

 .(، وغيرهما0/06المسند / ، أحمد 8/078شرح النووي / الصحيح / سلم م

وكان عمر رضي هللا عنه يكره نكاح الكتابيات، ويحث من تزوج بهن من أصحابه على 

مفارقتهن، وذلك حرصا  منه على نكاح المسلمة العفيفة، وخوفا  من توسع الناس في ذلك حتى 

: بن اليمان رضي هللا عنه يهودية، فكتب إليه عمر ينكحوا المومسات منهن، فقد تزوج حذيفة

ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن  ال،: ِلم ؟ أحرام هي؟ فكتب إليه: طلقها فكتب إليه حذيفة

، 0/093السنن، / سعيد بن منصور  ،7/68،6/067،066،068المصنف / رواه عبد الرزاق )

 (صحيح

ى نكاح العفيفات الطاهرات والالتي يتصفن وال شك أن هذه اآلثار التي فيها الحث عل

بحسن الخلق والخلق يشمل الرجال أيضا ، فالذي ينبغي للمرأة وولي أمرها أن يختار لها من 

الرجال أهل الصالح والتقوى وممن اتصف بحسن الخلق، وأن ال يجبر الولي المرأة على من 

لقه لقه أو خ   .تكره من الرجال سواء في خ 

  :قة الزوجيةاالهتمام بالعال

كان عمر رضي هللا عنه حريصا  على دوام السعادة والمحبة واأللفة بين الزوجين، وذلك        

.بحث كل من الزوجين على إعطاء اآلخر حقوقه والتغاضي عن زالته، وهفواته، والصبر عليها

  

لق بها فمن حقوق الزوج على زوجته التي حث عمر رضي هللا عنه الزوجات على التخ        

واالتصاف بها في معاملة الزوج حسن الخلق معه وهي كلمة شاملة لحسن معاملة الزوج 

وإعطائه حقوقه الزوجية، وهذا المعنى مأخوذ من مدح عمر رضي هللا عنه للمرأة الحسنة الخلق 

  .مع زوجها ووصفها بأنها الزوجة المثالية

ل دوام المحبة واأللفة بين الزوجين ومن حقوق الزوج على زوجته التي هي من عوام        

وثقتهما بأنفسهما، اعتراف الزوجة بالجميل الذي يقدمه لها زوجها وعدم إنكار فضله ومعروفه 

 .معها
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إن زوجي كثر شره، وقل خيره، فقال لها : جاءت امرأة إلى عمر رضي هللا عنه فقالت

له صحبة، وإنه لرجل صدق، إن ذاك الرجل رجل : أبو سلمة، قال: ومن هو زوجك؟ قالت: عمر

يا أمير المؤمنين ال نعرفه إال بما قلت، فقال : أليس كذلك؟ فقال: ثم قال عمر لرجل جالس عنده

قم فادعه لي، وقامت المرأة حين أرسل إلى زوجها، فقعدت خلف عمر، فلم يلبث أن : عمر لرجل

ومن هذه : لسة خلفي، فقالما تقول في هذه الجا: جاءا معا ، حتى جلس بين يدي عمر، فقال عمر

تزعم أنه قد قل خيرك، وكثر شرك، : وتقول ماذا؟ قال: هذه امرأتك، فقال: يا أمير المؤمنين؟ قال

بئس ما قالت يا أمير المؤمنين، إنها لمن صالح نسائها، أكثرهن كسوة وأكثرهن رفاهية، : فقال

صدق، فقام إليها : ما تقولين؟ قالت: مر، فقال ع(قل كالمه ِخْلق ة،: وبكأ الرجل)يٌّ كِ ولكن فحلها ب  

أي عدوة نفسها، أكلت ماله، وأفنيت شبابه، ثم أتيت تخبرين بما : عمر بالدرة، فتناولها بها، ثم قال

يا أمير المؤمنين ال تعجل فوهللا ال أجلس هذا المجلس أبدا ، ثم أمر لها بثالثة : ليس فيه، فقالت

أن تشتكي هذا الشيخ، ثم أقبل على زوجها بعد أن قامت،  خذي لما صنعت بك، وإياك: أثواب فقال

رواه ) .فقال الرجل ما كنت ألفعل. ال يمنعك ما رأيتني صنعت بها أن تحسن إليها، انصرفا: فقال

 .(، صحيح6،8المسند ص / الطيالسي 

ومن حقوق الزوجة على زوجها التي نبه عمر رضي هللا عنه األزواج إليها وألزمهم بها، 

لتقصير فيها غالبا  ما يكون منهم، حق الزوجة في المبيت والفراش، الذي هو المقصد األول ألن ا

  .من النكاح، والذي تحصل به عفة الفرج للرجل والمرأة

  :خرج عمر رضي هللا عنه يوما  في الليل يتفقد أحوال رعيته، فسمع امرأة تقول

 وأرقني، إال حبيب أالعبه        تطاول هذا الليل واسود جانبه                 

كم أكثر ما تصبر المرأة : فجاء عمر رضي هللا عنه إلى ابنته حفصة رضي هللا عنها فقال

ال أحبس الجيش أكثر من : ستة أو أربعة أشهر، فقال عمر رضي هللا عنه: عن زوجها، فقالت

 ،البيهقي. 206أنساب األشراف ص  البالذري،. 2/069 ،السنن/ رواه سعيد بن منصور).هذا

 (.فاألثر حسن. 9/29السنن الكبرى

ومن حقوق الزوجة على زوجها التي ألزم عمر رضي هللا عنه بها األزواج، اإلنفاق 

  .عليها، وعلى من يعول من عياله، وإعطائهم حقوقهم المالية

وا من كتب عمر رضي هللا عنه إلى أمراء األجناد، أن ادع فالنا  وفالنا  ناسا  قد انقطع        

وا بنفقة ما إما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة، وإما أن يطلقوا ويبعث: المدينة

 (، صحيح6/93،99المصنف رواه عبد الرزاق، . )مضى

ومن حقوق الزوجة في مال زوجها غير اإلنفاق عليها، نصيبها في الميراث من ماله بعد 

طلق غيالن الثقفي نساءه، . من حرم نساءه من ميراثهن منه وفاته، فقد عاقب عمر رضي هللا عنه

طلقت : وقسم ماله بين بنيه في خالفة عمر رضي هللا عنه، فبلغ ذلك عمر رضي هللا عنه، فقال له

وهللا إني ألرى الشيطان فيما يسرق من السمع : قال. نعم: نساءك وقسمت مالك بين بنيك؟ قال

أن ال تمكث إال قليال ، وايم هللا لئن لم تراجع نساءك وترجع في  سمع بموتك فألقاه في نفسك، فلعلك

فراجع نساءه . مالك ألورثهن منك، إذا مت، ثم آلمرن بقبرك فليرجمن كما رجم قبر أبي رغال

المصنف / رواه عبد الرزاق ).فما مكث إال سبعا  حتى مات: وراجع ماله، قال نافع راوي األثر

السنن / ، الترمذي 2/336،338تاريخ المدينة / ، ابن شبة 2/09المسند / ، أحمد 6/77،76

 (، صحيح3/262،263السنن / ، الدارقطني 2/299
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وإن من اهتمام عمر رضي هللا عنه بالعالقة الزوجية وحرصه على دوامها واستمرارها 

في ظل المحبة واأللفة بين الزوجين لما في ذلك من تماسك البيت المسلم والقضاء على أسباب 

الفرقة والعداوة في المجتمع المسلم، تشدده رضي هللا عنه في أمر الطالق، ومعاقبته لمن تسرع 

  .وتساهل فيه

كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين : جاء رجل إلى ابن مسعود رضي هللا عنه فقال         

الذي بيدي من إن : لو أن الذي بيدك من أمري بيدي، لعلمت كيف أصنع، فقلت: الناس، فقالت

أراها واحدة، وأنت أحق : فأنت طالق ثالثا ، فقال ابن مسعود رضي هللا عنه: أمرك بيدك، قالت

فعل هللا بالرجال، : بالرجعة، وسألقى أمير المؤمنين عمر فلقيه فقص عليه القصة، فقال عمر

؟ التراب، ماذا رأيت   وفعل هللا بالرجال، يعمدون إلى ما في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء، بفيها

، رواه عبد الرزاق).وأنا أرى ذلك: أراها واحدة، وهو أحق بها، قال عمر رضي هللا عنه: قال

، 9/386،388 ،المعجم الكبير ،، الطبراني9/87 ،المصنف ، ابن أبي شيبة،7/621المصنف، 

 (صحيح

إنما كنت ألعب، : وقال طلق رجل بالمدينة امرأته ألف مرة، وجاء إلى عمر رضي هللا عنهو       

، 9/72رواه ابن أبي شيبة، المصنف، ) .فعال عمر رضي هللا عنه رأسه بالدرة، وفرق بينهما

  .(صحيح

رواه ).وطلق رجل امرأته ثالثا  في مجلس واحد، فأوجعه عمر رضي هللا عنه ضربا  وفرق بينهما

  .(، صحيح9/70ابن أبي شيبة، المصنف، 

رضي هللا عنه في الرجل يطلق امرأته ثالثا ، قبل أن يدخل بها هي  وقال أنس بن مالك       

سعيد بن منصور، ) .ثالث، وال تحل له حتى تنكح زوجا  غيره، وكان عمر إذا أتى به أوجعه

  (، صحيح6/339، البيهقي، السنن الكبرى، 0/279السنن، 

ه على عدم تسرع الناس ومن عناية عمر رضي هللا عنه بأمر الطالق وتشدده فيه، وحرص       

فيه، وتهاونهم بشأنه، أنه جعل الطالق الثالث في مجلس واحد تقع ثالثا  تبين بها الزوجة من 

  .زوجها بينونة كبرى، وال تحل له حتى تنكح زوجا  غيره

  :وتغيير القبيح منها االهتمام باألسماء

 تدل على سماء الحسنة والتي الكان عمر رضي هللا عنه حريصا  على أن تتسمى رعيته باأل       

 .معنى مكروه أو مستقبح

رواه ابن سعد، الطبقات، . )فقد غير رضي هللا عنه اسم والد مسروق بن األجدع إلى عبد الرحمن

، ورجال إسناده عند ابن سعد ثقات، وهو منقطع من رواية دمحم بن 0/30، أحمد، المسند 7/67

من الرابعة، وفي إسناده عند أحمد مجالد بن سعيد،  المنتشر عن عمر رضي هللا عنه، وهو ثقة

ليس بالقوي، وبقية رجاله ما بين ثقة وصدوق، وسنده متصل، فاألثر يرتقي بطريقيه لدرجة 

   .(.الحسن لغيره

/ رواه مسلم ).وأراد رضي هللا عنه أن ينهى أن يسمي ببركة، وأفلح، ويسار، ونافع، ثم تركه

كما كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يريد أن ينهى عن تلك األسماء ثم ترك  .(09/08شرح النووي، / الصحيح 

ذلك، والعلة في ذلك، ليست لمعنى سيء في االسم، ولكن كما ذكر النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فإن المرء قد يسأل 

ركة ال، إذا كان غير موجود، فينفي بذلك وجود الب: أثم بركة أو أفلح، أو يسار، فيقال: فيقول

 .(008، 09/006شرح النووي / مسلم ) .والفالح واليسر



 
84 

  :االهتمام باألطعمة واألشربة

لقد حرص عمر رضي هللا عنه على أن تكون األطعمة واألشربة التي يتناولها الناس مما          

أباحه هللا عز وجل، وال تشوبه شائبة حرام، خصوصا  بعد تفرق المسلمين في البالد المفتوحة، 

  .ن بالد فارس والروم والتي تكثر فيها األطعمة واألشربة المحرمة والمشبوهةم

بلغني أنكم في أرض يخالط طعامها » : كتب عمر رضي هللا عنه إلى جنده بأذربيجان       

/ رواه ابن سعد . )« الميتة، ولباسها الميتة، فال تأكلوا إال ما كان ذكيا ، وال تلبسوا إال ما كان ذكيا  

  .(صحيح. 7/012،013بقات الط

وقد بين عمر رضي هللا عنه لرعيته حل بعض األطعمة التي كانت عند الكفار، وأجاز لهم         

تناولها وأكلها، ومن ذلك الجبن، وذبائح بعض الطوائف فقد وصف الجبن لعمر رضي هللا عنه 

اذكروا اسم هللا : هحين أصابه المسلمون من المجوس فأكلوا ولم يسألوا فقال رضي هللا عن

، صحيح 6/031 ،المصنف ،، ابن أبي شيبة9/639، المصنف، رواه عبد الرزاق) .عليه،وكلوه

 .(من طريق ابن أبي شيبة

ومن اهتمام عمر رضي هللا عنه باألطعمة إرشاده لبعض األطعمة التي فيها المنفعة الكبيرة        

ال تنخلوا الدقيق فإنه : قوله رضي هللا عنه مع قلة مؤنتها وسهولة حصول الفقير عليها من ذلك

 .(، فاألثر حسن2/270 ،تاريخ المدينةشبة، ، ابن 217الزهد ص  ،رواه ابن المبارك).طعام كله

وكان عمر رضي هللا عنه يحث رعيته على الزهد في األطعمة وعدم التوسع فيها، ويذكرهم 

  .بحال نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص

  .2لقد رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وما يجد من الدقل ما يمأل به بطنه: قال رضي هللا عنه

وروي أن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما مر على عمر رضي هللا عنه بلحم قد اشتراه بدرهم، 

ن من أهل هذه ال تك! ما اشتهيت شيئا  اشتريته؟كل: اشتريته بدرهم، قال: ما هذا؟ قال: فقال عمر

ي اتِك ْم الدُّْني ا}اآلية  المصنف / رواه ابن أبي شيبة ) .[21: افحقاأل] {أ ْذه ْبت ْم ط يِّب اتِك ْم فِي ح 

 (، ورجال إسناده ثقات،6/091

  :ومن ذلك ما روي أن عمر رضي هللا عنه بينما كان يعّس ذات ليلة إذا امرأة تقول

  بن حجاجأم هل سبيل إلى نصر    هل من سبيل إلى خمر فأشربها                    

فلما أصبح سأل عنه فإذا هو من أحسن الناس شعرا ، وأصبحهم وجها ، فأمره عمر أن يطم شعره، 

ال والذي  »:فقال. ففعل فخرجت جبهته فازداد حسنا ، فأمر عمر أن يعتم، ففعل، فازداد حسنا  

واه ابن ر).« نفسي بيده ال تجامعني بأرض أنا بها، فأمر له بما يصلحه، وأمر به إلى البصرة

 .(323-9/322حلية األولياء/ ، وأبو نعيم2/332تاريخ المدينة/ ، وابن شبة3/286الطبقات/ سعد

  :إقامة عمر رضي هللا عنه الحدود على من استوجبها من العصاة

 :فقد أقام عمر رضي هللا عنه الحدود المختلفة على من استوجبها من أهل الكبائر ومنها

  :حد شرب الخمر -1

عمر رضي هللا عنه قدامة بن مظعون رضي هللا عنه لشربه الخمر وهو خال حفصة وعبد فقد حد 

هللا بن عمر رضي هللا عنهما، وكان عمر رضي هللا عنه استعمله على البحرين، فقدم الجارود 

يا أمير المؤمنين، إن قدامة شرب، فسكر ولقد : سيد عبد القيس على عمر رضي هللا عنه فقال

: من يشهد معك؟ قال: دود هللا حقا  عليَّ أن أرفعه إليك، فقال عمر رضي هللا عنهرأيت حدا  من ح

لم أره حين شرب، ولكني رأيته سكران يقيء، : أما تشهد؟ فقال: أبو هريرة، فدعا أبا هريرة فقال
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لقد تنطعت في الشهادة يا أبا هريرة، ثم كتب إلى قدامة أن يقدم إليه، وأرسل عمر رضي هللا : قال

إني : ه هند بنت الوليد يسألها، فأقامت الشهادة على زوجها فقال عمر رضي هللا عنه لقدامةعن

: ألن هللا يقول: لم؟ قال: لئن كان كما يقولون فليس لك أن تجلدني، قال: جالدك يا قدامة، فقال

وا} ا ط ِعم  ن اٌح فِيم  ِت ج  ِلح  ع ِمل وا الصَّ ن وا و  ام  حتى قرأ (. 93)رة المائدة اآلية سو{ل ْيس  ع ل ى الَِّذين  ء 

إنك أخطأت التأويل يا قدامة، إنك إذا اتقيت هللا اجتنبت ما حرم هللا عليك، ثم : اآلية، فقال عمر

ألن يلقى : ال نرى أن تجلده ما دام وجعا ، قال: ما ترون في جلد قدامة؟ قالوا: استشار الناس فقال

ينظر .2ي عنقي، إيتوني بسوط فأمر بقدامة فجلدهللا تحت السياط أحب إلي من أن يلقاه وهو ف

 790:ص

وممن جلد عمر رضي هللا عنه في شرب الخمر ابنه عبد الرحمن، قال ابن عمر رضي هللا 

، وهما بمصر في 0شرب أخي عبد الرحمن، وشرب معه أبو سروعة عقبة بن الحارث:عنه

و بن العاص وهو أمير مصر، خالفة عمر رضي هللا عنه، فسكرا، فلما أصبحا، انطلقا إلى عمر

ادخل : فذكر لي أخي أنه سكر، فقلت: طهرنا فإنا قد سكرنا من شراب شربناه، فقال عبد هللا: فقاال

ال : الدار أطهرك، ولم أشعر أنهما أتيا عمروا  فأخبرني أنه قد أخبر األمير بذلك، فقال عبد هللا

ا إذا ذاك يحلقون مع الحدود فدخل يحلق القوم على رؤوس الناس، ادخل الدار أحلقك، وكانو

أن : فحلقت أخي بيدي، ثم جلدهم عمرو فسمع بذلك عمر فكتب إلى عمرو: الدار، فقال عبد هللا

ففعل ذلك، فلما قدم على عمر جلده وعاقبه لمكانه منه، ثم  .ابعث إلي بعبد الرحمن على قتب

لناس إنما مات من جلد عمر، ولم أرسله فلبث شهرا  صحيحا  ثم اصابه قدره فمات، فيحسب عامة ا

، 2/68تاريخ المدينة/ ، ابن شبة233، 9/232المصنف/ رواه عبد الرزاق).يمت من جلد عمر

  . (، صحيح289،291: أنساب األشراف ص/ البالذري

وقد زاد عمر رضي هللا عنه حد الخمر من أربعين جلدة إلى ثمانين جلدة باستشارة الصحابة       

هم، وذلك حينما رأى عمر رضي هللا عنه أن الناس قد أكثروا من شرب الخمر رضوان هللا علي

وذلك بعدما خالطوا أهل البالد المفتوحة من الفرس والروم ونزلوا أرضهم التي يكثر فيها الخمر 

 .ومن يتعاطاه

جلد أبو  جلد النبي ملسو هيلع هللا ىلص في الخمر بالجريد والنعال، ثم: قال أنس بن مالك رضي هللا عنه

: ما ترون في حدّ الخمر؟ فقال: والقرى، قال 0بكر أربعين، فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف

  .2أرى أن تجعلها كأخف الحدود، فجلد عمر ثمانين: عبد الرحمن بن عوف

  :حد الزنى -2

في ال نجد الرجم : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل »:قال عمر رضي هللا عنه

كتاب هللا، فيضلوا بترك فريضة أنزلها هللا، أال وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا 

رواه ). « قامت البينة، أو كان الحمل، أو االعتراف، أال وقد رجم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ورجمنا بعده

 (092، 00/090شرح النووي/ الصحيح/ ، مسلم9/069الصحيح/ البخاري

فقد روى ابن عمر رضي هللا . رضي هللا عنه وغرب من استحق الجلد من الزناة وجلد عمر

رواه ). وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ،أن النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص ضرب وغرب: عنهما

السنن / ، والبيهقي9/323السنن الكبرى/ ، والنسائي996، 2/997السنن/ الترمذي

  (.8/223الكبرى

  :قتلحد ال -3

لو تماأل : فقد قتل عمر رضي هللا عنه عددا  من الرجال، قتلوا رجال  بصنعاء فقال رضي هللا عنه
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، ولفظه أن غالما  قتل غيلة، 9/091الصحيح / رواه البخاري )عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا  

  (.2/298الموطأ / مالك . لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم: فقال عمر

  :ةحد السرق -4

 أشهد لرأيت عمر قطع ِرجل رجل بعد يد وِرجل، سرق الثالثة: قال ابن عباس رضي هللا عنهما

  (.، صحيح01/086المصنف / رواه عبد الرزاق )

  :ي هللا عنه، واهتمامه بأهل الذمةعناية عمر رض

ضيها، يعتبر أهل الذمة من رعايا الدولة اإلسالمية، وفئة من فئاتها، إذ أنهم يعيشون على أرا

وينعمون بحمايتها، مقابل جزية يدفعونها، ألنهم ليسو من المسلمين، ولكن لهم ذمة وعهدا ، وقد 

حرص عمر رضي هللا عنه على العناية بأهل الذمة وحمايتهم، وإعطائهم حقوقهم التي كفلتها لهم 

 .شريعة اإلسالم، وعدم تكليفهم بما ال يطيقون والرأفة بهم

 عنه في الرأفة بأهل الذمة أنه مر بباب قوم وعليه سائل ومما روي عن عمر رضي هللا

: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يسأل،شيخ كبير، ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه، وقال

فأخذ عمر رضي هللا عنه . أسأل الجزية والحاجة والسن: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: قال. يهودي

: بشيء من المنزل ثم أرسل إلى خازن بيت المال، فقالبيده،وذهب به إلى منزله، فرضخ له 

/ رواه أبو يوسف ).0انظر هذا وضرباءه، فوهللا ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم

 .(، واألثر ضعيف037: الخراج ص

  :اهتمامه برعيته ومالحظته لهم

نه ورأوا عمله، وكان سمع الناس قول عمر رضي هللا ع: "ذكر ابن الجوزي عن الشعبي قال

يمشي في األسواق ويطوف في الطرقات، ويقضي بين الناس في قبائلهم، ويعلمهم في أماكنهم، 

 ".ويخلف الغزاة في أهليهم

بين نساء أهل المدينة، فبقي  9قسم عمر مروطا  : "قال ثعلبة بن أبي مالك: "وعن ابن شهاب، قال

المؤمنين أعط هذا ابنة رسول هللا صلى هللا  يا أمير: "منها مرط جيد، فقال له بعض من حضر

أّم سليط أحق به، : "رضي هللا عنه، فقال 6، يريدون أّم كلثوم بنت عليّ "عليه وسلم التي عندك

ب  يوم أحد الصحيح، كتاب : البخاري)"فإنها ممن بايع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكانت تزفِر للناس الِقر 

 .(2726: ، رقم3/0167الجهاد 

خرجت مع عمر رضي هللا عنه إلى السوق، فلحقته امرأة شابة، : "وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال

يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارا ، ما ي نِضجون كراعا ، وال لهم زرع : "فقالت

وال ضرع، وخشيت عليهم الضيع، وأنا ابن خفاف بن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع 

، ثم انصرف إلى بعير ظهيٍر "مرحبا  بنسب قريب: "سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فوقف معها ولم يمِض، وقالر

كان مربوطا  في الدار، فحمل عليه غرارتين مألهما طعاما ، وجعل بينها نفقة وثيابا ، ثم ناولها 

يا أمير المؤمنين أكثرت ): فقال رجل". اقتاديه فلن يفنى هذا حتى يأتيكم هللا بخير: "خطاما ، قال

ثكلتك أّمك، وهللا إني رأيت أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا  زمانا  فافتتحناه ثم : "فقال عمر" لها؟

ان ه ما فيه  .(3928: ، رقم9/0626الصحيح، كتاب المغازي : البخاري)".أصبحنا نستقي س ْهم 

صلى فقال عمر لعبد الرحمن بن قدمت رفقة من التجار ونزلوا الم: وعن نافع عن ابن عمر قال

، فباتا يحرسانهم ويصليان ما "السَّْرِق؟ 7[من]هل لك أن نحرسهم الليلة : "عوف رضي هللا عنه

، ثم "اتقي هللا وأحسني إلى صبيك: "كتب لهما، فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه، فقال ألمه
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ويحك، إني ألراِك أم سوء، : "قالعاد إلى مكانه، فلما كان من آخر الليل سمع بكاءه، فأتى أمه ف

عن  0يا عبد هللا قد أبرمتني منذ الليلة، إني أريغه: "، قالت"مالي أري ابنك ال يقّر منذ الليلة؟

 2:[، قالت"وكم له؟: "، قال"ألن عمر ال يفِرض إال للفطمِ : "، قالت"وِلم ؟: "، قال"فيأبى]الفطام 

صلى الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة ، ف"ويحك ال تعجليه: "، قال"كذا وكذ شهرا  "

أن ال : "، ثم أمر مناديا  فنادى"يا بؤسا  لعمر كم قتل من أوالد المسلمين؟: "البكاء، لما سلم قال

وكتب بذلك إلى اآلفاق، أن ". في اإلسالم 3تعجلوا صبيانكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود

، ابن 298األموال ص: ، أبو عبيد3/310الطبقات :ابن سعد).9"يفرض لكل مولود في اإلسالم

، 291ص ( أبو بكر وعمر: الشيخان)أنساب األشراف : ، البالذري2/628األموال: زنجوية

 (، وهو ضعيف78مناقب ص : ، ابن الجوزي2/389الرياض النضرة : محب الدين الطبري

 2نه إلى حرة واقمخرجنا مع عمر بن الخطاب رضي هللا ع: "وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال

، الليل والبرد، 9يا أسلم إني أرى ها هنا ركبا  قصر بهم: "، إذا نار قال3حتى إذا كنا بصرار

فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا بامرأة معها صبيان صغار، وقدر منصوبة على ". انطلق بنا

يا : وكره أن يقول -، "السالم عليكم يا أصحاب الضوء: "، فقال عمر6نار، وصبيانها يتضاغون

، فدنا منها، "ادن بخير أو ادع: "، فقالت"أدنو؟: "، فقال"وعليكم السالم: "فقالت -أصحاب النار 

، "وما بال هؤالء الصبية يتضاغون؟: "، قال"قصر بنا الليل والبرد: "، قالت"ما بالكم؟: "فقال

تهم به حتى يناموا، وهللا بيننا ماء أ س كِّ : "، قالت"وأي شيء في هذه القدر؟: "، قال"الجوع: "قالت

، "يتولى أمرنا ثم يغفل عنا: "، قالت!"أي رحمك هللا، وما يدري عمر بكم: "، قال"وبين عمر

من  0، فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق، فأخرج عدال  "انطلق بنا: "فأقبل علي، فقال: قال

أنت تحمل وزري يوم : "له عنك، فقالأنا أحم: ، فقلت"احمله عليّ : "من شحم، فقال 2دقيق وك بة

، فحملته عليه، فانطلق وانطلقت معه إليها نهرول، فألقى ذلك عندها، وأخرج !"القيامة، ال أم لك

، وجعل ينفخ تحت القدر ثم أنزلها، "ذ ّري علّي، وأنا أحّرك لك: "من الدقيق شيئا ، فجعل يقول لها

".أطعميهم، وأنا أسّطح لهم: "يها، فجعل يقول لها، فأتته بصحفة فأفرغها ف"ابغني شيئا  : "فقال

  

جزاك هللا خيرا  : "فلم يزل حتى شبعوا وترك عندها فضل ذلك، وقام وقمت معه، فجعلت تقول

قولي خيرا ، وإذا جئت أمير المؤمنين : "، فيق ول  "كنت بهذا األمر أولى من أمير المؤمنين

ألك شأن غير : نها ثم استقبلها فربض مربضا ، فقلتثم تنحى ناحية ع". وجدتيني هناك إن شاء هللا

يا أسلم إن الجوع : "هذا؟ فال يكلمني حتى رأيت الصبية يصطرعون ثم ناموا وهدءوا، فقال

، 0/291فضائل الصحابة : أحمد)"أسهرهم وأبكاهم، فأحببت أن ال أنصرف حتى أرى ما رأيت

 (9/216التاريخ : الطبري

كان عمر رضي هللا عنه يصوم الدهر، : "سلم عن أبيه عن جده، قالزيد بن أ[ عبد هللا بن]وعن 

إذا أمسى أتى بخبز قد ثرد بالزيت، إلى أن نحر يوما  من األيام جزورا ،  3فكان عام الرمادة

: ، قالوا"أنى هذا؟: "فأطعمها الناس، وغرفوا له طيبها، ف أ تِي به فإذا قدر من سنام ومن كبد، فقال

ب ْخ ب ْخ، بئس الوالي أنا إن أكلت طيبها : "، قال"ن من الجزور التي نحرنا اليوميا أ مير المؤمني"

، فأتي بخبز وزيت، "وأطعمت الناس كراديسها، ارفع هذه الصحفة، هات لنا غير هذا الطعام

احمل هذه الجفنة حتى تأتي بها ! 6ويحك يا يرفأ: "فجعل يكسره بيده ويثرد ذلك الزيت، ثم قال

: ابن سعد  "، فإني لم آتهم منذ ثالثة أيام، وأْحسبهم مقفرين، فضعها بين أيديهمأهل بيت بثمغ

، 299ص ( أبو بكر وعمر: الشيخان)أنساب األشراف : ، ومن طريقه البالذري3/302الطبقات 
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الرياض النضرة : ، ومحب الدين الطبري60مناقب ص : وفيه الواقدي، وأورده ابن الجوزي

2/386.  

رأيت عمر عام الرمادة وهو أسود اللون، ولقد كان رجال  : "قال عياض بن خليفة: "قال ابن سعد

 .02"عربيا  يأكل السمن واللبن فلما أمحل الناس حّرمها فأكل الزيت حتى غير لونه وجاع فأكثر

مر لو لم يرفع هللا تعالى المحل عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هّما  بأ: كنا نقول: "وعن أسلم قال

 ".سلمينالم

 :موقفه الحكيم في إصالح األهل قبل الناس

مع أهله قويا ، فكان إذا أراد أن يأمر المسلمين بشيء أو ينهاهم عن  رضي هللا عنهكان عمر 

شيء مما فيه صالحهم ونجاحهم وفالحهم، بدأ بأهله، وتقدم إليهم بالوعظ لهم، والوعيد على 

عمر إذا صعد المنبر فنهى الناس عن  كان»: خالفهم أمره، فعن سالم بن عبد َّللاَّ بن عمر قال

إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى : شيء جمع أهله، فقال

«اللحم، وأقسم باَّللَّ ال أجد أحدا  منكم فعله إال أضعفت عليه العقوبة
(1)
. 

قه العملي وهذا من أعظم مواقف الحكمة؛ ألن الناس ينظرون إلى الداعية ومدى تطبي

 .والقولي لما يدعو إليه، كما ينظرون إلى تطبيقه ذلك على أهله ومن تحت يده

صلى هللا عليه  وكان قد أدرك أصحاب رسول هللا -عن السائب بن جبير مولى ابن عباس

ما زلت أسمع حديث عمر بن الخطاب أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة، وكان : قال –وسلم 

ا، إذ  :وهي تقول ،مر بامرأة من نساء العرب مغلقة عليها بابها يفعل ذلك كثير 

اِكب ه              ل  ه ذ ا اللَّْيل  ت ْسِري ك و  ِجيٌع أ الِعــــــــــــــب ه  ***  ت ط او  ق نِي أ ْن ال ض  أ رَّ  و 

ا            أ نَّم  ا ك  ط ـــــــــــــــــــْور  ا و  اِجب ه  ***   أ الِعـــــــــــــــــب ه  ط ْور  ِة اللَّْيِل ح  ا فِي ظ ْلم  ر   ب د ا ق م 

ْن ك ان  ي ْله و بِق ْربِِه              ـــــِويِه أ ق اِرب ه  ***   ي س ــــــــــــرُّ بِِه م  ش ا ال ت ْحتـ   ل ِطيف  اْلح 

ه               ْيـــــــــــر  ِ ل ْوال َّللاَّ  ال ش ْيء  غ  انِب ه  ل ن فِ ***   ف وَّللاَّ و   ض  ِمْن ه ذ ا السَّـــِريِر ج 

كَّـــــــــــــال               و  قِيب ا م  ل ِكنَّنِي أ ْخـــــش ى ر   ب أ ْنف ِسن ا ال ي ف تِرُّ الدَّْهـــــــــــــر  ك اتِب ه  ***  و 

. لهان على عمر بن الخطاب وحشتي وغيبة زوجي عني: ثم تنفست الصعداء وقالت

يرحمك هللا، يرحمك هللا، ثم وجه إليها بكسوة، ونفقة، وكتب : ستمع قولها، فقال لهاوعمر واقف ي

)»في أن يقدم عليها زوجها
1
) 

  :قصص عن عدل عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

  المرأة التى سمع هللا حديثها: القصة األولى

عمر  منها دنا .لطريقومالت به إلى جانب ا, استوقفت عمر بن الخطاب رضي هللا عنه امرأة

ولم ينصرف حتى قضى لها , وظل طويال يصغى إليها, إليها السمع وأرهف , رضي هللا عنه

                                                           

(
1
 .3/30ابن األثير، ، ، والكامل في التاريخ2/78طبري، ال ،تاريخ األمم والملوك  - (

(
1
  .0/283ابن الجوزي، ذم الهوى،   -( 
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يا أمير  :قال رجل, إلى القوم الذين طال وقوفهم رضي هللا عنه وعندما ذهب عمر . حاجتها

 !على هذه العجوز ؟ المؤمنين حبست رجاالت قريش 

  !درى من هذه ؟أت! ويحك : رضي هللا عنهقال عمر 

  ال :قال الرجل

هذه خولة بنت !! هذه إمرأة سمع هللا شكواها من فوق سبع سماوات : رضي هللا عنهقال عمر 

  .وهللا لو لم تنصرف عنى إلى الليل ما إنصرفت حتى تقضى حاجتها, ثعلبة 

  الصبى الجائع: القصة الثانية

قال عمر لعبد الرحمن ن الذين نزلوا المصلى، فعجت الطرقات بالوافديدخل التجار المدينة،        

  !هل لك أن نحرسهم الليلة من السرقة ؟ :بن عوف رضى هللا عنهما

صوت صبي رضي هللا عنه فسمع عمر بن الخطاب , فباتا يحرسان ويصليان ماكتبا هللا لهما 

   .لى صبيكإ حسنياتقى هللا وأ: تحاول إسكاته فقال ألمه التي, وجه ناحية الصوت فت, يبكي

ثم عاد إلى , فعاد إلى أمه وقال لها مثل ذلك, كانه فارتفع صراخ الصبى مرة أخرىثم عاد إلى م

ويحك : فى ضيقرضي هللا عنه فأتى أمه فقال عمر , هخر الليل سمع بكاءفلما كان فى آ, مكانه

  !أرى إبنك اليقر منذ الليلة ؟ ومالي, إنى أراك أم سوء

 . فيأبى, على الفطامإنى أدربه : قالت األم

  ولم ؟ :فى دهشهرضي هللا عنه قال عمر 

  .ألن عمر اليفرض إال للفطيم: قالت األم

  وكم له ؟: وقال, خوفارضي هللا عنه ارتعدت فرائص عمر 

  .كذا وكذا شهرا :قالت

  .تعجليه ويحك ال: رضي هللا عنهقال عمر 

! لعمر  يابؤسا  : فلما سلم قال, لبة البكاءبين الناس قراءته من غثم إنصرف فصلى الفجر ومايست

  !كم قتل من أوالد المسلمين ؟

  .وكتب بذلك فى األفاق, ثم أمر لكل مولود فى اإلسالم

  يعالج إبل الصدقةرضي هللا عنه عمر : القصة الثالثة

 فوجدوه, يطلبون أمير المؤمنين رضي هللا عنه يتقدمهم األحنف بن قيس , قدم وفد من العراق  

  .يطبب بعيرا من إبل الصدقة

فيه حق , وهلم فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير , أحنف ضع ثيابك  يا :ولما رأى األحنف قال

  .لليتيم والمسكين واألرملة

فهال تأمر عبدا من عبيد , أمير المؤمنين  يغفر هللا لك يا :فقال رجل من القوم أذهلهم الموقف

  الصدقة فيكفيك هذا ؟

إنه من ولى أمر ! ومن األحنف ؟, وأى عبد هو أعبد منى  :فى تواضع عمر رضي هللا عنه فقال

يجب على العبد لسيده من النصيحة وأداء  المسلمين فهو عبد المسلمين يجب عليه لهم مثل ما

  .األمانة

  ال سمع لك وال طاعة :القصة الرابعة

ثم صعد , بين الناس فأصاب كل رجل ثوب  فقسمها, ب عث إلى أمير المؤمنين أثواب كثيرة جديدة 

  .المنبر وعليه حله، والحلة ثوبان

  .أيها الناس اسمعوا: فقال

  .ال سمع لك وال طاعة: فقال سلمان رضي هللا عنه
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  ولم يا أبا عبد هللا ؟: فقال عمر رضي هللا عنه فى غرابة

  .إنك قسمت علينا ثوبا وأعطيت لنفسك ثوبين: قال

  .التعجل يا أبا عبد هللا:  عنهقال عمر رضي هللا

  . يا عبد هللا بن عمر: ثم صاح

  .لبيك ياأمير المؤمنين: قال ابن عمر رضى هللا عنهما

  نشدتك هللا الثوب الذى ائتزرت به أهو ثوبك ؟ :فقال

  .اللهم نعم :قال

  المرأة وزوجها الغائب: القصة الخامسة

يتحسس األجواء , مدينة  عنه يسيح فى دروب المضى عمر بن الخطاب رضى هللا, عند السحر 

بت كل عواطفها فى بيتين فاسترعى سمعه صوت امرأة سك, والبيوت التى غشيها الليل الساكنة 

  بــهـــــوأرقـنـى أن الحبـيـب أالعـ      تطاول هذا الليل واسود جانبه :قائلة, من الشع

  لزعزع من هذا السرير جوانبه     شـئ مثلـه ذار هللا الــــــــــــــــفلـوال حـ         

  مالك ؟ :وقال, فاستأذن عليها , حرك هذان البيتان وجدان عمر رضى هللا عنه 

  .وقد اشتقت إليه, أغربت زوجى منذ أشهر  :قالت فى أسى

  .أردت سوءا :قال فى حزم

  ! معاذ هللا :قالت

  .فإنما هو البريد إليه, فاملكى عليك نفسك  :قال

 :ثم همس, إنى سائلك عن أمر فافرجيه عنى  :فبعث إليه ثم دخل على حفصة رضى هللا عنها فقال

  فى كم تشتاق المرأة إلى زوجها ؟

, فأقبل عليها عمر رضى هللا عنه, فصة رضى هللا عنها رأسها واستحيتخفضت أم المؤمنين ح

  !! إن هللا اليستحى من الحق :ليخفف عنها وطأة الحرج قائال

  .وإال فأربعة أشهر, فأشارت بيديها ثالثة أشهر, انها أمسك الحياء لس

  .أن التحبس الجيوش فوق ثالثة أشهر :فكتب عمر رضى هللا عنه

  أصابت امرأة وأخطأ عمر: القصة السادسة

يمم وجهه , ارتقى عمر رضى هللا عنه المنبر ذات يوم تنبعث منه همهمات التسبيح والتحميد 

وإنه ال يبلغنى عن أحد أنه ساق , ال تغالوا فى صداق النساء :المتراصة وراح يقولشطر الجموع 

ثم نزل , ه إال جعلت فضل ذلك فى بيت المالأكثر من شئ ساقه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أو سيق إلي

  يا أمير المؤمنين لكتاب هللا أحق أن يتبع أم قولك ؟ :فقالت فعرضت له امرأة من قريش

  فما ذاك ؟, كتاب هللا  :قال

وإن أردتم " :وقال هللا تعالى فى كتابه, نهيت الناس آنفا أن يتغالوا فى صداق النساء  :قالت

  ." استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا

  .كل أحد أفقه من عمر :فقال عمر رضى هللا عنه

فليفعل كل رجل , كنت نهيتكم أن تغالوا فى صداق النساء  إنى :فقال للناس, ثم رجع إلى المنبر 

  .فى ماله ما بدا له

  صدق عوف: ةالقصة السابع

تحلقوا .. .فى كوكبة من الصحابة جلس عمر بن الخطاب رضى هللا عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين

  .ويتنقلون بين رياض السيرة العطرة.. .حوله يتجاذبون أطراف الحديث

وال أشد , وهللا ما رأينا رجال أقضى بالقسط وال أقول بالحق  :حون عمر رضى هللا عنهفقالوا يمد

 .  فأنت خير الناس بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, على المنافقين منك يا أمير المؤمنين 
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وتميز غضبا من قولهم فثار , غضب عوف بن مالك رضى هللا عنه الذى كان يجلس بينهم 

  .لقد رأينا خيرا منه بعد النبى ملسو هيلع هللا ىلص!! وهللا كذبتم  :صائحا

  !!من هو يا عوف ؟ :قال عمر رضى هللا عنه

  .أبو بكر رضى هللا عنه :قال عوف رضى هللا عنه

وأنا , وهللا لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك , صدق عوف وكذبتم  :قال عمر رضى هللا عنه

  .أضل من بعير أهلى

   لن آكل السمن حتى يشبع الناس: ةثامنلالقصة ا

   .اشترت امرأة عمر بن الخطاب رضى هللا عنه سمنا بستين درهما

  ما هذا ؟ :فلما رآه قال

  .اشتريته من مالى وليس من نفقتك, سمن  :قالت

  .لن أذوقه حتى يشبع منه الناس :فقال

  عمر رضى هللا عنه يعرف نفسه بنفسه: ةتاسعالقصة ال

   :وصاح بالقوم الذين ضاق بهم المسجد, ر بن الخطاب رضى هللا عنه المنبر صعد عم

  .لقد رأيتنى وأنا أرعى غنم خاالت لى من بنى مخزوم نظير قبضة من تمر :أيها الناس

ماذا أردت إلى هذا يا أمير : فقال عبد الرحمن بن عوف رضى هللا عنه ,ل من فوق المنبرثم نز

وليس بينك , أنت أمير المؤمنين  :فقالت, خلوت بنفسى : هللا عنه فقال عمر رضى المؤمنين ؟

  .فأردت أن أعرفها قدرها! فمن ذا أفضل منك ؟, وبين هللا أحد 

   اتق هللا يا أمير المؤمنين: ةشراالقصة الع

 :فقال رجل من القوم.اتق هللا يا أمير المؤمنين: فقال الرجل, وقع بين أمير المؤمنين ورجل خالف

  ! ول ألمير المؤمنين اتق هللاأتق

وال خير , وال خير فيكم إذا لم تقولوها لنا, قالنعم ما , دعه فليقلها لى: فقال عمر رضى هللا عنه

  .فينا إذا لم نقبلها منكم

وقصص عدل الفاروق رضي هللا عنه تمأل صفحات كتب التاريخ، حتى أضحى اسمه مقترنا 

 .بالعدل رضي هللا عنه وأرضاه

 :مظاهر العبقرية  العمرية في الحياة االقتصادية

 :مصارف الدولة في عهد عمر 

مصارف الزكاة وما يتصل بها، : تنقسم مصارف بيت المال إلى ثالثة أقسام هي

ومصارف الجزية والخراج والعشور وما يتصل بها، ومصارف الغنائم وما يتصل بها، وقد بين 

وعمل الصحابة رضوان هللا عليهم مصارف هذه األبواب القرآن الكريم، والسنة النبوية،
(1)
. 

 :مصارف الزكاة -1

د ق ات   :ذكر المولى عز وجل ثمانية أصناف ممن تجب لهم الزكاة قال تعالى ا الصَّ إِنَّم 

ق اِب  فِي الّرِ ْم و  لَّف ِة ق ل وب ه  ؤ  اْلم  ا و  ل ْيه  اْلع اِمِلين  ع  س اِكيِن و  اْلم  اِء و  اِْبِن ِلْلف ق ر  ِ و  فِي س بِيِل َّللاَّ اْلغ اِرِمين  و  و 

 ِ ة  ِمْن َّللاَّ ِكيمٌ  السَّبِيِل ف ِريض  َّللاَّ  ع ِليٌم ح   (.71:التوبة،آية) (71)و 

                                                           

(
1
 .079سياسة المال في اإلسالم ص( 
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وقد كان الفقراء والمساكين في عهد عمر رضي هللا عنه يعطون من هذه األموال ما 

ويقربهم إلى أدنى مراتب الغنى يبعدهم عن المسكنة والفقر، ويخرجهم من الفاقة والعوز، 

واليسار
(1)

إذا أعطيتم فأغنوا: ، وقد كان عمر رضي هللا عنه يقول
(2)

، وهذه هي السياسة العمرية 

الراشدة وهي إعطاء ما يكفي وزيادة النسبة للعجز المؤقت، أما العجز المزمن من مرضى 

تعدى هذه السياسة العمرية ونحوه، فإن الزكاة بالنسبة لهذا الصنف من والبطالة بالكسب، وت

المسلمين فتشمل مساكين أهل الكتاب بعد إسقاط الجزية عنهم
(3)

، كما أن من نفقات الزكاة العاملين 

عليها فهم لهم وظائف شتى، وأعمال متشعبة، كلها تتصل بتنظيم الزكاة، وبإحصاء من تجب 

ومبلغ حاجتهم، وقدر عليه؟ وفيم تجب؟ ومقدار ما يجب؟ ومعرفة من تجب له؟ وكم عددهم؟ 

كفايتهم، إلى غير ذلك من الشؤون التي تحتاج إلى جهاز كامل من الخبراء وأهل االختصاص 

ومن يعاونهم
(4)

، وأما المؤلفة قلوبهم، فقد أسقط عمر سهمهم، وذلك ألن اإلسالم كان قوي الجانب 

الثمانية التي نصت  في خالفته فال حاجة لالنفاق من أموال الزكاة على هذا الصنف من األصناف

عليها اآلية
(1)

، وأما في عصرنا الحاضر فال يزال التأليف موجودا  بصورة أو أخرى، ويوجد من 

تنطبق عليهم شروط المؤلفة قلوبهم
(2)

، وقد استغل بعض خصوم اإلسالم ودعاة الجمود من 

قصة، وادعوا أن المسلمين إسقاط نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة في عهد عمر فكتبوا عن هذه ال

عمر رضي هللا عنه، بهذا أوقف نصا  من نصوص القرآن الكريم، وهذا االدعاء ليس بصحيح، 

كما أنه ال يتفق مع الحقيقة فالواقع أن الخليفة عمر رضي هللا عنه أوقف نصيب المؤلفة قلوبهم 

ول، ورأى لسبب وحكمة، وهي أن اإلسالم أصبح عزيزا  قويا  بعد أن كان ضعيفا  في عهده األ

رضي هللا عنه أنه ال داعي لتأليف هؤالء وهؤالء بعد العّزة والنصر والقوة
(3)
. 

وقد وافق الصحابة على قرار الفاروق، ولم تأت هذه الموافقة اعتباطا  وإنما نتيجة 

االقتناع بالمبررات التي دفع بها إليقاف إعطاء المؤلفة قلوبهم من حيث إن اإلسالم قد غدا في قوة 

نة تجعالنه في غنى عن عدد قليل ال وزن له، بعد دخول أمم كثيرة في اإلسالم، كما أنه ليس ومك

ثمة خوف من هؤالء الذين يطلبون التأليف، بل كان الخوف عليهم أن يظلوا على نزعتهم 

التواكلية، ثم إن حق هؤالء ليس حقا  موروثا  يتوارثونه جيال  بعد جيل
(4)

،إن عمر لم يقف جامدا  

م هذا النص فيما يتصل بسهم المؤلفة قلوبهم، فهو قد فهم أن المقصود من النص هو إعزاز أما

اإلسالم بدخول أشراف العرب فيه، وتثبيت من أسلم منهم على اإلسالم، فقد نظر إلى علة النص 

ذلة  -في نظر عمر–ال إلى ظاهره، وحيث أعز هللا اإلسالم وكثر أهله فقد أصبح اإلعطاء حينئذ 

عا ، وزالت العلة التي من أجلها جعل هللا للمؤلفة قلوبهم نصيبا  من الزكاة وبناء على ذلك وخنو

أوقف عمر هذا السهم ولم يعطه لهم، وبناء على هذا الفهم الصحيح ال يجوز أن نقول إن عمر 

 ألغى العمل بالنص القرآني المتعلق بإعطاء المؤلفة قلوبهم نصيبا  من الزكاة ألن ذلك من قبيل

النسخ، وال نسخ إال من طرف صاحب الشرع نفسه وعليه فال نسخ بعد وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
(5)

، لقد 

كان عمر رضي هللا عنه يراعي تغير الظروف والعلل التي بنيت عليها نصوص األحكام، ولم 
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يكن يقف مع ظواهرها كما سبق القول
(1)

وفي سبيل هللا ، كما كان اإلنفاق في الرقاب، والغارمين، 

وابن السبيل، وقد اعتنى القرآن الكريم بابن السبيل أيّما اعتناء، فقد جعل له سهما  من الزكاة 

ونصيبا  من الفيء ومن خمس الغنائم، وعناية اإلسالم بالمسافرين الغرباء والمنقطعين عناية فذة 

هذه العناية هدي النبي لم يعرف لها نظير في نظام من األنظمة أو شريعة من الشرائع، ويؤكد 

ملسو هيلع هللا ىلص والصديق، كما أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنها اتخذ في عهده دارا  خاصة أطلق عليها 

، وذلك أنه جعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب وما يحتاج إليه، يعين به (دار الدقيق)

السبل ما بين مكة والمدينة ما  المنقطع به، والضيف ومن ينزل بعمر، ووضع عمر في طريق

يصلح من ينقطع به، ويحمل من ماء إلى ماء
(1)
. 

إن هذا التحديد لألصناف الثمانية يوجب على الدولة حصرهم وتتبع حالتهم وأن يكون 

هناك سجالت في كل بلد، ثم في المقر الرئيسي للدولة، وقد كان للصدقة ديوان خاص بها في دار 

بعد ( رضي هللا عنه)ائر الواليات وقد كان ذلك في عهد الخليفة عمر الخالفة، له فروع في س

تدوين الدواوين
(2)

، إن نظرة إلى تلك األصناف الثمانية الذين ذكرتهم اآلية نالحظ أنها قد شملت 

المصالح الدينية والسياسية واالجتماعية من دعوة للجهاد في سبيل هللا، وتكوين الجيوش، والعمل 

الفقر، وسداد الدين، ودفع الحاجة عن ذوي الحاجة، أي أنها تشمل كل متطلبات  على القضاء على

المجتمع وإيجاد األمن والمحبة والتآلف بين أفراده
(3)
. 

 :مصارف الجزية والخراج والعشور -2

تصرف في أعطيات الخلفاء، والعمال والجند، وآل البيت، وزوجات المجاهدين وغيرها من     

 .أوجه الخير

وقد فرض للخليفة عمر رضي هللا عنه من األعطيات خمسة آالف درهم أو  :يات الخليفةأعط -

  . ستة آالف درهم على رواية أخرى

، عين الفاروق في كل األقاليم، ففي عهد الخليفة عمر رضي هللا عنه أي والة: أعطيات العمال -

عوان والمساعدين والجباة والقضاة والية، واليا حازما  عادال  لحكمها وإدارتها، وزوده بعدد من األ

 -وهو األمير–والكتّاب وعمال الخراج، والصدقات وغيرهم، فكان للصالة والحرب عامل 

ولتحصيل األموال عامل آخر، ولمساحة األراضي وتقدير الضرائب وإحصاء الناس عّمال لهم 

تطلبه أعماله، خبرة ودراية، وقد أجرى لهم األعطيات بما يتناسب مع منصب كل منهم وما ت

مراعيا  في ذلك حالة اإلقليم من قرب وبعد، وتوفر خيرات، ورخص وغالء، ولم يجعل لصرفها 

موعدا  ثابتا  ال يتخلف
(1)
وسيأتي الحديث عن العمال بالتفصيل بإذن هللا عند حديثنا عن مؤسسة  

 .العمال

يش، وسار في تقسيم اهتم عمر رضي هللا عنه بأمر الجند فنظم ديوان الج: أعطيات الجند -

األرزاق فيه على أساس القربى من النسب النبوي الشريف، والسابقة لإلسالم
(2)

، وبذلك أصبح 
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في مقدمة أصحاب المعاشات آل بيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهم بنو هاشم وكان العباس يتسلمها ويوزعها 

دة بمعاش مستقل عن آل البيت أما بقية المسلمين فقد عليهم، ثم زوجات النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتختص كل واح

قسموا إلى طبقات حسب ترتيب اشتراكهم في الجهاد في سبيل هللا، فبدأ بأهل بدر، ثم من حاربوا 

بعد بدر إلى الحديبية، ثم من حاربوا من الحديبية إلى آخر حروب الردة ثم من تالهم من شهد 

ل مخصصات لزوجات المحاربين وأطفالهم منذ الوالدة ولم القادسية واليرموك وهكذا، كما أنه جع

يغفل أمر الغلمان، واللقطاء، بل خصص لهم أعطيات سنوية، أدناها مائة درهم، تتزايد عند 

بلوغهم
(1)

، كما فرض للموالي من ألفين إلى ألف
(2)

، وقد وردت روايات كثيرة تتفق فيما بينها في 

أعطيات للجند، وتختلف ( رضي هللا عنه)الخليفة عمر كثير من أرقام المقررات التي قررها 

بعض االختالفات في تلك المقادير
(3)

، وأما ما صح من مقادير العطاء، فإن عطاء زوجات النبي 

كل سنة إال جويرية وصفية وميمونة فقد فرض لهن ( درهم 01111)ملسو هيلع هللا ىلص كان عشرة آالف درهم 

إال صفية وجويرية كان ( درهم 02111)اثني عشر ألف درهم  أقل من ذلك ثم زاد عطاءهن إلى

، وقد طالبت عائشة بالمساواة بين أمهات المؤمنين، (درهم 7111)عطاؤهن ستة آالف درهم 

( درهم 9111)فوافق عمر على مساواتهن، وكان عطاء المهاجرين واألنصار أربعة آالف درهم 

طاب فإنه فرض له ثالثة آالف وخمسمائة درهم لكل واحد سنويا  سوى عبد هللا بن عمر بن الخ

معلال  ذلك بأنه هاجر به أبوه أي ليس كمن هاجر بنفسه( درهم 3611)
(4)

، وكان عبد هللا صبيا  

كل ( درهم 6111)حين الهجرة، ثم زاد المهاجرين ألفا  فصار عطاؤهم خمسة آالف درهم 

سنة
(1)

ين واألنصار، ويبدو أن هذا العطاء للبدريين فقط من المهاجر
(2)

، وأما من شهد صلح 

كل سنة( درهم 3111)الحديبية فكان عطاؤه ثالثة آالف درهم 
(3)

، وفرض لكل مولود مائة درهم 

وكان يفرض للفطيم ثم فرض للمولود حين والدته خوفا  من تعجيل فطامه، وأما ( درهم 011)

وغير ذلك من ( درهم 2111)الموالي فقد فرض  ألشرافهم كالهرمزان حينما أسلم ألفي درهم 

األعطيات، وإضافة إلى العطاء السنوي فإن عمر رضي هللا عنه كان يوزع عطايا متفرقة
(4)
 ،

وإلى جانب ما خصص لكل فرد ممن سبق ذكرهم وزيادة على عطائه السابق طعام من الحنطة 

كل شهر
(5)

رضن لكل لئن كثر المال ألف: ، وقد قال الخليفة عمر رضي هللا عنه في آخر عهده

رجل أربعة آالف درهم، ألف لسفره، وألف لسالحه، وألف يخلفها ألهله، وألف لفرسه وبغله
(6)
 ،

وقد رأى الخليفة عمر رضي هللا عنه أن لكل مسلم حقا  في بيت المال، منذ أن يولد حتى يموت، 

ه في هذا المال حق ما من أحد إال ل -ثالثا  -وهللا الذي ال إله إال هو : ولقد أعلن هذا المبدأ بقوله

نِع ه، وما أحد بأحق به من أحد إال عبد مملوك، وما أنا فيه إال كأحدكم، ولكنا على  أ عطي ه أو م 

منازلنا من كتاب هللا وقسمنا من رسول هللا فالرجل وبالؤه في اإلسالم، والرجل وقدمه في 

ت ليأتين الراعي بجبل اإلسالم، والرجل وغناؤه في اإلسالم، والرجل وحاجته، وهللا لئن بقي
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ر  وجهه صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه قبل أن ي خمَّ
(1)

، ومن المهم أن نتبين وجهة نظر 

عمر رضي هللا عنه في عدم المساواة بين المسلمين في العطاء، ودعمه الواضح لقرابة الرسول 

للسابقة في اإلسالم والبالء في الجهاد، فال ملسو هيلع هللا ىلص ولكبار الصحابة من المهاجرين واألنصار واعتباره 

شك أن الفئة التي حازت األموال الوفيرة في خالفته هي التي أقامت على أكتافها صرح الدولة 

اإلسالمية، كما أنها أكثر فقها  والتزاما  بالشرع ومقاصده، وأكثر ورعا  وصالحا  في التعامل مع 

ية عن طريق االنفاق، ودعم هذه الفئة اقتصاديا  يقوي المال، وتذليله لتحقيق المقاصد االجتماع

نفوذها في المجتمع، ويجعلها أقدر على القيام باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويالحظ أن 

عمر رضي هللا عنه عزم على تبديل سياسة التفضيل في العطاء إلى المساواة، وقد صّرح بذلك 

ابل، أللحقن آخر الناس بأولهم وألجعلنهم بيانا  واحدا  لئن بقيت إلى ق: في آخر خالفته قائال  
(1)
أي – 

إن هللا جعلني خازنا  لهذا : وأما عن نظرة عمر إلى األموال العاّمة فقد عبّر عنها بقوله -سواء

بل هللا يقسمه: المال، وقاسما  له، ثم قال
(2)

، وقد بكى عندما رأى عظمة األموال التي جلبت إلى 

ح فارس، فلما ذكره عبد الرحمن بن عوف بأنه يوم شكر وسرور وفرح وقال بيت المال في فتو

كال إن هذا لم يعطه قوم إال ألقي بينهم العداوة والبغضاء: عمر
(3)

، ونظر إلى أموال فتح جلوالء 

ق  فقرأ اآلية  اْلق ن اِطيِر اْلم  اْلب نِين  و  اِت ِمْن النِّس اِء و  و  بُّ الشَّه  يِّن  ِللنَّاِس ح  ةِ ز  اْلِفضَّ ةِ ِمْن الذَّه ِب و   ْنط ر 

اللهم ال نستطيع إال أن نفرح بما زينت لنا، اللهم فاجعلني أنفقه في حقه : وقال( 09:آل عمران،آية)

وأعوذ بك من شره
(4)
. 

ريمة، أما توزيع الغنائم فقد قسمها هللا تعالى ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء في اآلية الك :مصارف الغنائم -3

ى   :قال هللا تعالى  اْلي ت ام  ِلِذي اْلق ْرب ى و  س وِل و  ِللرَّ س ه  و  م  ِ خ  ا غ نِْمت ْم ِمْن ش ْيٍء ف أ نَّ َّلِلَّ وا أ نَّم  اْعل م  و 

اْبِن السَّبِيلِ  س اِكيِن و  اْلم  ، وأما أربعة أخماس الغنيمة الباقية فكانت توزع بين (90:األنفال،آية) .و 

سهمان لفرسه وسهم له وللراجل سهم-ارس ثالثة أسهم الغانمين للف
(5)

، وقد كان للرسول صلى 

هللا عليه وسلم سهم في حياته ينفقه على نفسه، وأزواجه، وما بقي من هذه األسهم كان يجعله في 

م الثاني، السه -المصالح العامة أو ينفقه على أهل الفاقة واالحتياج، وكان لذوي قربى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

( عليه الصالة والسالم)وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب الذين خضعوا لإلسالم وشملتهم دعوته 

وسهم ذوي القربى،  ،وقد اختلف الناس بعد وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في هذين السهمين، سهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

سهم ذوي القربى لقرابة الرسول عليه : رونسهم الرسول للخليفة من بعده، وقال آخ: فقال قوم

سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة من بعده، فأجمعوا على أن جعلوا : الصالة والسالم، وقالت طائفة

هذين السهمين في الكراع والسالح
(6)

، وبذلك أصبحت مخصصات السهمين تصرف في مصالح 

لى تقوية الدولة وتمكينها، في عهد المسلمين العامة، كتجهيز الجيوش، وسد الثغور، والعمل ع

الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وأما مخصصات الفقراء والمساكين 

                                                           

(
1
 .61كتاب الخراج ألبي يوسف ص( 3/299)برى الطبقات الك( 

(
1
 (.2/667)، األموال ابن زنجويه 207عصر الخالفة الراشدة ص( 

(
2
 .207األثر صحيح، عصر الخالفة الراشدة ص( 

(
3
 .األثر صحيح 206عصر الخالفة الراشدة، ص( 

(
4
 .األثر حسن 206عصر الخالفة الراشدة ص( 

(
5
 .22الخراج ألبي يوسف ص( 

(
6
 .22ج ألبي يوسف صالخرا( 
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ولم يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل في  ،وأبناء السبيل، فقد بقيت كما كانت على أيام الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

أيام الخليفة الثاني رضي هللا عنه
(1)
. 

هذه بعض المعالم الواضحة على المؤسسة المالية في زمن الفاروق وكيف عمل على 

أنا أخبركم : تطويرها، وقد كان رضي هللا عنه شديد الورع في المال العام ويظهر ذلك في قوله

بما أستحل من مال هللا، حلة الشتاء والقيظ وما أحج عليه وأعتمر من الظهر، وقوت أهلي كرجل 

ليس بأغناهم وال بأفقرهم، أنا رجل من المسلمين يصيبني ما يصيبهم من قريش
(2)

: ، وكان يقول

اللهم إنك تعلم أني ال آكل إال وجبتي، وال ألبس إال حلتي، وال آخذ إال حقي
(3)
إني : وكان يقول 

أنزلت مال هللا مني بمنزلة مال اليتيم، من كان غنيا  فليستعفف، ومن كان فقيرا  فليأكل 

روفبالمع
(4)
. 

 :أمور متعلقة بالتطوير االقتصادي في الدولة -4

تعتبر النقود من المعادن الثمينة كالذهب والفضة وهي وسيلة  :إصدار النقود اإلسالمية -

ضرورية للحياة االجتماعية الخاصة والعامة، ال سيما في التعامل بين األمم والدول، وما 

دولة فيها مسلمون وغيرهم من الناس، وقد أصبح لإلسالم  -يعنينا من هذا الموضوع 

ويجاورها أمم ودول ذات نظم وحضارات، ظلت تتعامل مع الدولة اإلسالمية في عهد عمر 

هو الناحية التنظيمية واإلدارية التي سلكها عمر بشأن  -وغيره من خلفاء وأمراء المسلمين 

خرىالنقود، سواء أكان في داخل الدولة اإلسالمية أم في دور الحرب األ
(5)

، فالمعلومات 

أن عمر بن الخطاب قد أبقى على تداول النقود والعملة التي كانت : التاريخية تشير إلى

متداولة قبل اإلسالم وفي عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأبي بكر بما كان عليها من نقوش هرقلية عليها 

سم فيها بيت النار لى معيارها الرسمي بيد أنه أقرها ع ،نقوش مسيحية أو كسروية ر 

المعروف على عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأبي بكر، مضيفا  إليها كلمة جائز، لتمييزها من البهارج 

الزائفات
(6)

، فالذي ضرب النقود المسكوكة في الخارج وأقر التعامل بها وقرر الدرهم 

ن الخطاب هو إن عمر ب: الشرعي في اإلسالم هو الفاروق رضي هللا عنه يقول الماوردي

الذي حدد مقدار الدرهم الشرعي
(1)

وأول من ضرب النقود في اإلسالم : ، ويقول المقريزي

وفي . الحمد هلل: عمر بن الخطاب سنة ثماني عشر من الهجرة على نقش الكسروية وزاد فيها

ال إله إال هللا، وعلى جزء منها اسم الخليفة عمر: بعضها
(2)

 ، وعليه فإن الفاروق رضي هللا

عنه قد وضع تنظيما  خاصا  لوسيلة من وسائل الحياة الضرورية للمسلمين وغيرهم أثناء 

حكمه وقد تبعه الخلفاء الراشدون وغيرهم ممن طوروا هذا األمر مع تطور وتقدم المدنية 

والحضارة
(3)
. 

                                                           

(
1
 .217، 216سياسة المال في اإلسالم ص( 

(
2
 .األثر صحيح( 2/798)تاريخ المدينة البن شبة ( 

(
3
 .208، عصر الخالفة الراشدة ص(2/798)نفس المصدر ( 

(
4
 .208، عصر الخالفة الراشدة ص(3/303)الطبقات ( 

(
5
 .379اإلدارة اإلسالمية في عهد عمر بن الخطاب ص( 

(
6
 .377المصدر صنفس ( 

(
1
 .096األحكام السلطانية ص( 

(
2
 .33-30شذور العقود في ذكر النقود ص( 

(
3
 .376اإلدارة العسكرية في عهد عمر ص( 



 
97 

مضى أبو بكر رضي هللا عنه في تطبيق السياسة النبوية في إقطاع األراضي للناس : اإلقطاع -

لبا  الستصالحها فقد أقطع الزبير بن العوام أرضا  مواتا  ما بين الجرف وقناةط
(1)

، وأقطع 

وأراد إقطاع عيينة بن حصن ( قرية كانت باليمامة)مجاعة بن مرارة الحنفي الخضرمة 

أرادا  –وال منفعة ليس فيها كأل  –ميمي أرضا  سبخة الفزاري واألقرع بن حابس الت

ذلك أخذا  برأي عمر رضي هللا عنه في عدم الحاجة لتأليفهما على استصالحها ثم عدل عن 

إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يتألفكما واإلسالم يومئذ ذليل، : اإلسالم فقد قال لهما عمر رضي هللا عنه

وإن هللا عز وجل قد أعز اإلسالم، فاذهبا فأجهدا جهدكما
(2)

، ومن الواضح أن اعتراض عمر 

بدأ اإلقطاع الستصالح األراضي بل على أشخاص بعينهم ال يرى تأليفهم على ليس على م

اإلسالم، وقد توسع عمر رضي هللا عنه في إقطاع األراضي لغرض استصالحها جريا  على 

يا أيها الناس من أحيا أرضا  ميتة فهي له: السياسة النبوية، فقد أعلن
(3)

، وتعتضد آثار ضعيفة 

 عنه ملكية األرض المقتطعة إذا لم يتم استصالحها، وتحدد لتؤكد انتزاع عمر رضي هللا

رواية ضعيفة لذلك ثالث سنوات من تأريخ اإلقطاع وقد ثبت إقطاع عمر رضي هللا عنه 

لخوات بن جبير أرضا  مواتا  
(4)
وللزبير بن العوام أرض العقيق جميعها، ولعلي بن أبي طالب  

قفها علي رضي هللا عنه صدقة على الفقراء، وتوجد أرض ينبع، فتدفق فيها الماء الغزير، فأو

آثار ضعيفة إلقطاعه عددا  من الصحابة اآلخرين
(5)
. 

  

                                                           

(
1
 .221األثر صحيح، عصر الخالفة الراشدة ص( 3/019)الطبقات الكبرى ( 

(
2
 .220، عصر الخالفة الراشدة ص(0/80)البخاري، التاريخ الصغير ( 

(
3
 .األثر صحيح 220فة الراشدة صعصر الخال( 

(
4
 .220نفس المصدر ص( 

(
5
 .222نفس المصدر ص( 
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 رضي هللا عنهعثمان بن عفان خالفة أمير المؤمنين 

 

  :نسبه

ن هو عثمان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بين عبيد منياف بين قصيي بين كيالب بي

عبيد  الجيد الخيامس ـ في ملسو هيلع هللا ىلصتمع هو والنبي ـ ، فهو قرشي أموي يج    مّرة بن كعب بن لؤي بن غالب

أميه أروى بنيت كرييز وأم أروى البيضياء بنيت عبيد المطليب   . مناف، وهو ثالث الخلفاء الراشيدين

 ـ  ملسو هيلع هللا ىلصعمة الرسول ـ 

بيي ـ ألنيه تيزوج رقيية، وأم كلثيوم، ابنتييَّ الن(  ذو النيورين ) رضيي هللا عنيه ويقيال لعثميان 

  .وال يعرف أحد تزوج بنتيَّ نبي غيره  .ـ  ملسو هيلع هللا ىلص

  :إسالمه

ـ في أول اإلسالم قبل دخيول رسيول َّللاَّ دار األرقيم، وكانيت رضي هللا عنه أسلم عثمان ـ 

 رضيي هللا عنيه سنِّه قد تجاوزت الثالثين، دعاه أبو بكر إلى اإلسالم فأسلم، ولميا عيرض أبيو بكير

ويحك يا عثمان وَّللاَّ إنك لرجل حازم ما يخفى عليك الحق مين الباطيل، هيذه   : قال له عليه اإلسالم

  : فقال  ؟ األوثان التي يعبدها قومك، أليست حجارة صماء ال تسمع، وال تبصر، وال تضر، وال تنفع

إلى جميع خلقه، فهل لك هذا دمحم بن عبد َّللاَّ قد بعثه َّللاَّ برسالته   : بلى، وَّللاَّ إنها كذلك، قال أبو بكر

   . نعم  : فقال  ؟ أن تأتيه وتسمع منه

يا عثمان أجب َّللاَّ إلى جنتيه فيإني رسيول َّللاَّ إلييك  )   : ـ فقال ملسو هيلع هللا ىلصوفي الحال مرَّ رسول َّللاَّ ـ 

ه إال َّللاَّ فيوَّللاَّ ميا ملكيت حيين سيمعت قوليه أن أسيلمت، وشيهدت أن ال إلي  : قال   .  ( وإلى جميع خلقه

أحسن   : وكان يقال  . وحده ال شريك له، وأن دمحم رسول عبده ورسوله، ثم لم ألبث أن تزوجت رقية

 .كان زواج عثمان لرقية بعد النبوة ال قبلها  . زوجين رآهما إنسان، رقية وعثمان

 :مناقب عثمان بن عفان رضي هللا عنه

وأمهيا  ،ملسو هيلع هللا ىلصرقية بنت رسول َّللاَّ  فقد تزوج :ملسو هيلع هللا ىلص زواجه من ابنتى رسول هللاتسميته بذي النورين ل

ج أختهيا أم كلثيوم عتيبية بين أبيي  جها من عتبة بين أبيي لهيب، وزوَّ خديجة، وكان رسول َّللاَّ قد زوَّ

ت بَّ )  : لهب، فلما نزلت ٍب و  حمالية )ميل بنت حربقال لهما أبو لهب وأمهما ـ أم ج  . (ت بَّْت ي د ا أ بِي ل ه 

فارقا ابنت ي دمحم، ففارقاهما قبل أن ييدخال بهميا كرامية مين َّللاَّ تعيالى لهميا، وهوان يا البنيي ( الحطب

أبي لهب، فتزوج عثمان بن عفان رقية بمكة، وهاجرت معيه إليى الحبشية، ووليدت ليه هنياك وليد ا 

ـ إليى بيدر كانيت ابنتيه رقيية  ملسو هيلع هللا ىلصل َّللاَّ ـ ، وكيان عثميان ي كنيى بيه ولميا سيار رسيو " عبيد َّللاَّ  "   : فسماه

  .فتوفيت يوم وصول زيد بن حارثة ،ملسو هيلع هللا ىلصمريضة، فتخلَّف عليها عثمان بأمر رسول َّللاَّ 

جهيا النبيي ـ ،ملسو هيلع هللا ىلصأم كلثوم بنت رسول َّللاَّ  ثم تزوج  وأمها خديجة، وهي أصغر من أختها رقية، زوَّ

ـ من عثمان بعد وفاة رقية، وكيان نكاحيه إياهيا فيي ربييع األول مين سينة ثيالث، وبنيى بهيا فيي  ملسو هيلع هللا ىلص

  .ملسو هيلع هللا ىلصجمادى اآلخرة من السنة، ولم تلد منه ولد ا، وتوفيت سنة تسع وصلى عليها رسول َّللاَّ ـ 
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 :حياؤه

ـ  ملسو هيلع هللا ىلصأن أبا بكر استأذن النبي ـ   : ا ـ وعثمان حدثاهأخبر سعيد بن العاص أن عائشة ـ رضي َّللاَّ عنه

وهييو مضييطجع علييى فراشييه البييس مييرط عائشيية فييأذن لييه وهييو كييذلك، فقضييى إليييه حاجتييه، ثييم 

 . ثم استأذن عمر فأذن له، وهو على تلك الحال، فقضى إليه حاجته، ثم انصرف  . انصرف

 . فقضى إليه حاجته، ثم انصرف  ( اجمعي عليك ثيابك )   : ثم استأذن عليه عثمان فجلس وقال لعائشة

قيال رسيول َّللاَّ ـ   ! يا رسول َّللاَّ لم أرك فزعت ألبيي بكير وعمير كميا فزعيت لعثميان  : قالت عائشة

  .  إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ال ي بلغ إلّي حاجته    :ـ  ملسو هيلع هللا ىلص

 .  أال أستحي ممن تستحي منه المالئكة    : قال جماعة من الناس  : ليثوقال ال

يا مين أهليه إال أن يجيده يقظيان فييدعوه فيناوليه وضيوءه، وكيان يصيوم  ، ويليي  وكان ال ييوقظ نائم 

  . ال، اللييل لهيم يسيتريحون فييه  : لو أمرت بعيض الخيدم فكفيوك، فقيال  : فقيل له  . وضوء الليل بنفسه

  ( أصدق أمتي حياء  عثمان)   :ـ  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول َّللاَّ ـ   . ن العريكة، كثير اإلحسان والحلموكان ليَّ 

وَّللاَّ ميا  "   : ـ وهو عنهم راٍض، وقال عن نفسه قبيل قتليه ملسو هيلع هللا ىلصوهو أحد الستة الذين توفي رسول َّللاَّ ـ 

 .   " زنيت في جاهلية وإسالم قط

 :الجنةتبشيره ب

ـ في حديقة بني فالن والباب علينا مغلق إذ  ملسو هيلع هللا ىلصكنت مع رسول َّللاَّ ـ   : قال عن أبي موسى األشعري

فقمت، ففتحيت   يا عبد َّللاَّ بن قيس، قم فافتح له الباب وبشَّره بالجنة   :ـ  ملسو هيلع هللا ىلصاستفتح رجل فقال النبي ـ 

يق فأخبرتيه بميا قيال رسيول َّللاَّ ـ البياب فيإذا أنيا بيأبي بكير ا ـ، فحميد َّللاَّ ودخيل وقعيد، ثيم  ملسو هيلع هللا ىلصلصيدِّ

يا عبيد َّللاَّ بين قييس قيم   : ـ ينكت بعود في األرض فاستفتح آخر فقال ملسو هيلع هللا ىلصأغلقت الباب فجعل النبي ـ 

الخطياب فأخبرتيه بميا قيال النبيي ـ فافتح له الباب وبشَّره بالجنة، فقمت، ففتحت، فإذا أنيا بعمير بين 

ـ ينكت بذلك العود في األرض  ملسو هيلع هللا ىلصفجعل النبي ـ  ،ـ، فحمد َّللاَّ ودخل، فسلم وقعد، وأغلقت الباب ملسو هيلع هللا ىلص

ره بالجنة عليى يا عبد َّللاَّ بن قيس، قم فافتح الباب له وبش: ـ ملسو هيلع هللا ىلصإذ استفتح الثالث الباب فقال النبي ـ 

   هللا المستعان: فحمد هللا، ثم قال ملسو هيلع هللا ىلصبلوى تكون فإذا عثمان، فأخبرته بما قال رسول هللا 

 :بيعة الرضوان

ـ عمر بن الخطاب ليبعثيه إليى مكية فيبليغ عنيه أشيراف قيريش ميا  ملسو هيلع هللا ىلصفي الحديبية دعا رسول َّللاَّ ـ 

َّللاَّ إني أخاف قريش ا على نفسي، وليس بمكة مين بنيي عيدي بين كعيب أحيد  يا رسول  : جاء له فقال

يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتيي عليهيا، ولكنيي أدلّيك عليى رجيل أعيز بهيا منيي، 

ـ عثمان بين عفيان، فبعثيه إليى أبيي سيفيان وأشيراف قيريش  ملسو هيلع هللا ىلصعثمان بن عفان، فدعا رسول َّللاَّ ـ 

ا لحرمتهيخبرهم  ا لهذا البيت ومعظَّم     . أنه لم يأت لحربهم وأنه إنما جاء زائر 

فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص فحمله بيين يدييه، ثيم أجياره حتيى بلَّيغ رسيالة 

ـ  ملسو هيلع هللا ىلص ـ فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قيريش فيبلغهم عين رسيول َّللاَّ   .ـ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول َّللاَّ ـ 

إن شئت أن تطوف بالبيت   : ـ إليهم ملسو هيلع هللا ىلصما أرسله به، فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول َّللاَّ ـ 

ـ، واحتبسيته قيريش عنيدها، فبليغ رسيول  ملسو هيلع هللا ىلصما كنت ألفعل حتى يطيوف رسيول َّللاَّ ـ   : فطف، فقال

ن أن عثمان بن عفان قد قتل،ولميا ليم يكين قتيل عثميان ـ رضيي َّللاَّ عنيه ـ محقق يا، بيل َّللاَّ والمسلمي
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وفي ذلك إشارة منه إلى أن عثمان ليم ي قتيل،   . ـ عنه على تقدير حياته ملسو هيلع هللا ىلصكان باإلشاعة بايع النبي ـ 

قوية ألولئك القوم، فوضع ييده وإنما بايع القوم أخذ ا بثأر عثمان جري ا على ظاهر اإلشاعة تثبيت ا وت

 .  اللَّهم هذه عن عثمان في حاجتك وحاجة رسولك   : اليمنى على يده اليسرى وقال

 :يبكتابة الوح اختصاصه

إن أحيد بنييك يقرئيك   : عن فاطمة بنت عبد الرحمن عن أمها أنها سألت عائشة وأرسلها عمها فقيال

لعين َّللاَّ مين لعنيه، فيوَّللاَّ لقيد كيان   : شتموه فقالت السالم ويسألك عن عثمان بن عفان فإن الناس قد

، وأن جبرييل لييوحي إلييه القيرآن، وأنيه  ملسو هيلع هللا ىلصـ وأن رسول َّللاَّ ـ  ملسو هيلع هللا ىلصعند نبي َّللاَّ ـ  ـ لمسند ظهيره إلييَّ

يا  : ليقول له أخرجيه أحميد   .  ورسيولهعليى َّللاَّ  اكتب يا عثيم فما كان َّللاَّ لينزل تلك المنزلية إال كريم 

إال ثالث مرات، لقد رأيت رسيول   : لعن َّللاَّ من لعنه، ال أحسبها قالت  : قالت    : وأخرجه الحاكم وقال

ـ، وأن  ملسو هيلع هللا ىلصـ وهيو مسيند فخيذه إليى عثميان، وإنيي ألمسيح العيرق عين جبيين رسيول َّللاَّ ـ  ملسو هيلع هللا ىلصَّللاَّ ـ 

اكتب يا عثيم، فوَّللاَّ ما كان َّللاَّ لينزل عبد ا من نبيه تلك المنزلية إال   : ل عليه وأنه ليقولالوحي لينز

ا   . كان عليه كريم 

ـ إذا جلس جلس أبيو بكير عين يمينيه، وعمير  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول َّللاَّ ـ   : وعن جعفر بن دمحم عن أبيه قال

   .ـ  ملسو هيلع هللا ىلصسر رسول َّللاَّ ـ  عن يساره، وعثمان بين يديه، وكان ك اتب  

 :جيش العسرة هتحهيز

ياِجِرين   ل ق يد تَّياب  هللا ع ل يى   : ع سيرة، ميأخوذة مين قوليه تعيالىيقال لغزوة تبوك غزوة ال ه  اْلم  النَّبِيّيِ و 

ة اِر الَِّذين  اتَّب ع وه  فِي س اع ِة اْلع ْسر  األ نص    .و 

ـ الناس إلى الخروج وأعلمهم المكان الذي يريد ليتأهبوا لذلك، وبعث إلى مكة  ملسو هيلع هللا ىلصندب رسول َّللاَّ ـ 

وإلى قبائل العرب يستنفرهم وأمر الناس بالصدقة، وحثهم على النفقة والحمالن، فجاءوا بصدقات 

يق ـ  درهيم  9111 . 91ـ، فجياء بماليه كليه رضيي هللا عنيه كثيرة، فكان أول من جاء أبو بكر الصيدِّ

وجياء عمير ـ رضيي َّللاَّ عنيه ـ   . أبقيت لهم َّللاَّ ورسوله  : قال    ؟ هل أبقيت ألهلك شيئ ا    :ـ  ملسو هيلع هللا ىلصفقال له ـ 

  .نعم، نصف مالي  : قال    ؟ هل أبقيت لهم شيئ ا    : بنصف ماله فسأله

ا وبخمسيين فرس ياـ ثليث الجييش جهيزهم بتسيعمائة وخمسيرضي هللا عنه وجهَّز عثمان ـ    . ين بعيير 

  . أنفق عثمان ـ رضي َّللاَّ عنيه ـ فيي ذليك الجييش نفقية عظيمية ليم ينفيق أحيد مثلهيا  : قال ابن إسحاق

جاء عثمان ـ رضي َّللاَّ عنه ـ بألف دينار في كمه حين جهز جيش الع سرة فنثرها في حجير   : وقيل

مين     : وقيال رسيول َّللاَّ   .   عثميان ميا عميل بعيد الييومميا ضيرَّ     : رسول َّللاَّ فقبلها في حجر وهيو يقيول

    جهز جيش الع سرة فله الجنة

بئير رومية مين اليهيود بعشيرين أليف درهيم، وسيبلها  عثميان رضيي هللا عنيه واشيترى :بئر رومرة

  .من حفر بئر رومة فله الجنة    : كان رسول َّللاَّ قد قال  . للمسلمين

بيياللبن وسييقفه  ا  ـ مبنييي ملسو هيلع هللا ىلصمسييجد النبييوي علييى عهييد رسييول َّللاَّ ـ كييان ال :توسررعة المسررجد النبرروى

وبنياه عليى بنائيه فيي عهيد  فيه أبو بكير شييئ ا وزاد فييه عميرالجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد 

زييادة كبييرة، وبنيى ـ باللبن والجريد وأعاد عمده خشب ا، ثم غيَّره عثمان، فزاد فييه  ملسو هيلع هللا ىلصرسول َّللاَّ ـ 

وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج، وجعل أبوابيه عليى ميا  ،جداره بالحجارة المنقوشة

   . كانت أيام عمر ستة أبواب
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  :خالفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه

لما دفن عمر بين الخطياب رضيي هللا عنيه بعيد أن صيلى علييه صيهيب، جميع المقيداد بين 

عثمان بن عفان، وعلي  :ى في بيت المسور بن مخرمة، وكانوا خمسة وهمعمرو أصحاب الشور

بن أبي طالب، وعبدالرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وسعد بن أبيي وقياص، ومعهيم عبيدهللا 

بن عمر، وطلحة بن عبيد هللا غائب، وكان أبو طلحة األنصاري يحرسهم، ويحجبهم من أن يدخل 

 .الناس إليهم

ثيم . مر، وتكلم كل منهم بكلمة تبيّن االشفاق على األمة والخوف من الفرقيةتداول القوم األ

أيكيم يخيرج منهيا نفسيه، ويتقليدها "قال عبد الرحمن بن عوف وقد كيان فيي البدايية أول المتكلميين 

أنيا أول مين رضيي،  :فأنا انخليع منهيا، فقيال عثميان :فلم يجبه أحد، فقال" على أن يوليها أفضلكم؟

 -قيد رضيينا  :، فقيال القيوم"أميين فيي األرض أميين فيي السيماء"يقيول  ملسو هيلع هللا ىلصول هللا فإني سمعت رسي

اعطني موثقا  لتؤثرن الحق وال تتبع الهوى، وال  :ما تقول يا أبا الحسن ؟ قال :فقال -وعلي ساكت 

دّل وغيّر، اعطوني مواثيقكم على أن تكونوا معي على من ب :فقال  تخص ذا رحم، وال تألوا األمة 

فأخيذ مينهم . وأن ترضوا من اخترت لكم، علّي ميثاق أال أخص ذا رحٍم لرحمه، وال آليو المسيلمين

إني أحق من حضر بياألمر لقرابتيك وسيابقتك وحسين  :إنك تقول :ميثاقا  وأعطاهم مثله، فقال لعلي

تيرى مين  أثرك في الدين ولم تبعد، ولكن أرأيت لو ص رف هذا األمر عنيك فليم تحضير، مين كنيت

شييخ مين بنيي عبيد منياف،  :تقيول :وخيال بعثميان، فقيال. عثميان :هؤالء الرهط أحق باألمر ؟ قيال

فلن يصرف هذا األمر عنيي، ولكين  -لم تبعد  -وابن عمه، لي سابقة وفضل  ملسو هيلع هللا ىلصوصهر رسول هللا 

بمثيل ميا كليم بيه علييا   ثيم خيال بيالزبير فكلميه. علي :لو لم تحضر فأي هؤالء الرهط أحق به ؟ قال

وهكذا حصير األمير بيين عليي وعثميان، . عثمان :ثم خال بسعد، فكلمه، فقال. علي :وعثمان، فقال

ولم يرد عبدالرحمن بن عوف أن يختار هو فيرجح الكفة، وي نظر إليه أنه هو الذي اختار أو عيّن، 

 .والمواطنفقد كانوا رضي هللا عنهم يريدون أن يبتعدوا عن مثل هذه المواقف 

وميين وافييى المدينيية ميين أمييراء األجنيياد  ملسو هيلع هللا ىلصودار عبييد الييرحمن يلقييى أصييحاب رسييول هللا 

وأشراف الناس يشاورهم، فكان أكثرهم يشير إلى عثمان، حتيى إذا كانيت الليلية التيي يسيتكمل فيي 

 :لليل، فأيقظه فقالصبيحتها األجل وهو ثالثة أيام، أتى منزل المسور بن مخرمة بعد ابهيرار من ا

ويبيدو أن عبيد اليرحمن . انطلق فادع الزبير وسيعدا    أال أراك نائما  ولم أذق هذه الليلة كثير غمض 

رغييب أن ينهييي القضييية بييين أصييحاب الشييورى بالييذات بالمناقشيية، وأن يييدع رأي ميين استشييار 

ثميان أو خارجهم، عسى أن يوفق فيي كسيب رأي الزبيير وسيعد إليى جانيب أحيد صياحبي األمير ع

علي، وبعد اجتماعه بالزبير ثم بسعد رأى أن رأيهما ال يزال كالسابق، عندها حيزم رأييه أن يأخيذ 

وحتييى ال  -معيياذ هللا  -البيعيية ألحييدهما أمييام الصييحابة حتييى تكييون أقييوى وحتييى ال تكييون محابيياة 

ميع عبيد وبعد أن صلى المسلمون الفجر في المسيجد، ج. يستطيع أحدهما أن يعترض أو يظن شيئا  

الييرحمن أصييحاب الشييورى، وبعييث إلييى ميين حضيير ميين المهيياجرين وأهييل السييابقة والفضييل ميين 

أيهيا  :فقيام عبيد اليرحمن وقيال. األنصار، وإلى أمراء األجناد، فاجتمعوا حتى غّص المسيجد بأهليه

فأبيدى . الناس، إن النياس قيد أجمعيوا أن يلحيق أهيل األمصيار بأمصيارهم وقيد علميوا مين أمييرهم

سلمين رأيهم فتكلم سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأعطى رأيه لصالح بعض الم

فقيام عميار بين   أشييروا عليّي بغيير هيذا :إن نراك لها أهال ، فقال عبد اليرحمن :عبد الرحمن إذ قال

ووافقه ياسر وأيد عليا ، ووافقه المقداد بن عمرو، ثم قام عبد هللا بن سعد ابن أبي سرح فأيد عثمان 

ييا عبيد  :وكادت األصوات تعليو، وعنيدها وقيف سيعد بين أبيي وقياص وقيال. عبدهللا بن أبي ربيعة
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إنيي قيد نظيرت وشياورت، فيال تجعلين أيهيا : الرحمن، افرغ قبل أن يفتن الناس، فقال عبد الرحمن

وسنة رسوله  عليك عهد هللا وميثاقه لتعملّن بكتاب هللا :الرهط على أنفسكم سبيال ، ودعا عليا ، فقال

أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي، ودعا عثمان فقال له  :وسيرة الخليفتين من بعده ؟ قال

 .نعم، فبايعه، وبايع الناس جميعا   :مثل ما قال لعلي، قال

وهكييذا اسييتطاع عبييد الييرحمن بيين عييوف رضييي هللا عنييه أن يمنييع الخييالف والفرقيية، وأال 

، وأال يقيف بجانيب رضيي هللا عنيه ذين كيانوا بجانيب عثميانيدخل رأي غير أصيحاب الشيورى الي

واحييٍد ميين الييرجلين وقييد تسيياوت اآلراء وتعادلييت األصييوات، لقييد اسييتطاع هييذا بمعرفيية طبيعيية 

 .الصحابيين الجليلين رضي هللا عنهما

وقيد كيان -وفي اليوم الذي بويع فيه عثميان قيدم طليحية بين عبييد هللا أحيد رجيال الشيورى 

 :أكل الناس بيايعوك ؟ قيال:نعم، قال :أكل قريش راٍض به ؟ قال :بايع عثمان، فقال :لهفقيل  -غائبا  

 .قد رضيت، ال أرغب عما قد أجمعوا عليه، وبايعه :نعم، قال

بعد بيعته المنبر وهو أكثر أهل الشيورى كآبية، وتكليم كلمية  رضي هللا عنه وصعد عثمان

 .م من فتنة الدنياقصيرة نصح فيها الناس وذّكرهم باآلخرة، وحذّره

وكانت بيعته رضي هللا عنه في األييام األخييرة مين شيهر ذي الحجية إليى غيرة المحيرم مين السينة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالرابعة والعشرين من هجرة رسول هللا 

 :في عهد عثمان بن عفان رضي هللا عنه الفتوحات

 :الجبهة الشرقية

لفتوحييات، وهييي تتميية لمييا كييان أيييام الخليفيية لقييد كييان عهييد عثمييان رضييي هللا عنييه مليئييا  با

السابق له وهو عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، ولقد استمرت هذه الفتوحات في البر والبحر مدة 

عشرة أعوام إال ان ما حدث في العامين التاليين لها من فتنية، قيد جعلهيا تنسيى فطغيت الفتنية حتيى 

الف نشأت من بيعته وداميت بقيية حياتيه التيي حسب الناس في عهد عثمان لم يكن سوى فتنة واخت

 .انتهت باستشهاده

كان أمير الشام معاوية بن أبي سفيان قد قام بغزو اليروم ووصيل إليى عموريية قريبيا  مين 

عبادة بن الصامت، وأبو أيواب األنصياري خاليد  ملسو هيلع هللا ىلصانقرة اليوم، وكان معه من صحابة رسول هللا 

 .نصاري، وشداد بن أوسبن زيد، وأبو ذر األ

لقييد فييتح المسييلمون منيياطق واسييعة، وكييان عييدد جنييدهم قليييال  بالنسييبة إلييى تلييك األراضييي 

الشاسييعة، وبالنسييبة إلييى أعييداد أعييدائهم الكبيييرة، وهييذا مييا جعلهييم ال يتركييون فييي المنيياطق التييي 

لضيئيل، وبخاصيٍة أنيه يصالحونها إال الجند القليل، وال يبقون فيي البقياع التيي يفتحونهيا إال العيدد ا

كانييت هنيياك جبهييات مفتوحيية، وثغييور يجييب حمايتهييا، ومراكييز يجييب الييدفاع عنهييا والتجمييع فيهييا 

لإلمييدادات فييي األوقييات الالزميية، كييل هييذا جعييل عييدد المسييلمين قليييال  فييي الييبالد المفتوحيية حييديثا ، 

لهم، وأن ميا وجعل أهلها يشيحون فيي دفيع الجزيية، ويظنيون أن بمقيدورهم هزيمية المسيلمين وقتيا

حدث معهم في المرة األولى لم يكن سوى أخطاء ارتكبوهيا وقيد عرفوهيا فيميا بعيد، ثيم يتحسيرون 

على عزهم الزائل وأيام مجيدهم الخاليية، ليذا كيانوا يتحينيون الفيرص لالنقضياض عليى المسيلمين 

ز الفيرس وقيد انتهي. ومن هنا كان نقض العهد كثيرا   -هكذا النفس البشرية  -ونقض عهودهم معهم 
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والروم في المناطق التي دخلها المسلمون وفاة خليفتهم عمر بن الخطاب، ونقضيوا العهيد، وظنيوا 

أن أمر المسلمين قد ضعف، ولكنهم فوجئوا بيأن قيوة المسيلمين عليى ميا هيي علييه ليم تختليف أييام 

 .عمر عن أيام عثمان الخليفة الجديد، وقد أدب المسلمون خصومهم مرة ثانية

د بن عقبة أذربيجان وأرمينيا، وكان أهلهما قد منعوا ما صالحوا عليه حذيفة بين غزا الولي

اليمان أيام عمر بن الخطاب، وكان على مقدمة الوليد سيلمان بين ربيعية البياهلي، واضيطر سيكان 

 .المنطقتين إلى المصالحة من جديد

بياهلي، وذليك وأمد أهيل الكوفية أهيل الشيام بثمانيية آالف رجيل بيإمرة سيلمان بين ربيعية ال

عندما كان حبيب بن مسلمة بن خالد الفهري يغزو أرمينيا مين الغيرب، فياجتمع ليه عيدد كبيير مين 

 .جند الروم األمر الذي أخافه وطلب المدد فأنجده الوليد بن عقبة بسلمان بن ربيعة الباهلي

وسار أمير خراسان عمير بن عثمان بن سعد غازييا  حتيى وصيل إليى فرغانية وذليك عيام 

هـ، كما سار في العام نفسه أمير سجستان عبد هللا بن عمير الليثيي فوصيل إليى كابيل، وانطليق 29

وانيتفض أهيل اصيطخر فسيار إلييهم . أمير كرمان عبيدهللا بن معمر التميمي فوصل إلى نهر السند

 .عبدهللا عامر بن كريز أمير البصرة، وعلى مقدمته عثمان بن أبي العاص

بن العاص يريد خراسان ومعه الحسن والحسين ابنا علي بن أبي وسار أمير الكوفة سعيد 

طالب، وعبدهللا بن عباس، وعبدهللا بن عمر، وعبدهللا بن الزبير، إال أن أميير البصيرة عبيدهللا بين 

عامر قد سبقه نحو خراسان األمر الذي جعل سعيدا  يسير إليى قيومس وهيي ال تيزال عليى الصيلح 

بعد معركية نهاونيد، ومين قيومس سيار إليى جرجيان فصيالحه أهلهيا  الذي أعطته لحذيفة بن اليمان

على مائتي ألف، وسار نحو الشمال حتى وصيل إليى الصيحراء، ولكين أهيل جرجيان ليم يلبثيوا أن 

 .كفروا واستمروا في قطع الطريق حتى تولى أمر خراسان قتيبة بن مسلم الباهلي

تحها وهرب يزدجرد إلى كرميان، وسار عبدهللا بن عامر إلى فارس بعد أن انتفضت، فافت

فأرسل فيي أثيره مجاشيع بين مسيعود السيلمي ففير يزدجيرد إليى خراسيان، وطليب الميال مين ميور 

 .فمنعه، ثم التجأ إلى رجل على شاطئ نهر مورغاب يعمل في نقر أحجار الرحى فقتله

ووصل عبد هللا بن عامر إلى خراسان، وكانت قد انتفضت، وكان األحنف بن قييس عليى 

 .دمته، ففتح طوس، وأبيورد، ونسا، وبلغ سرخس، وصالح أهل مرو، وأعاد فتح خراسانمق

هـ كتب عثمان إلى أمير الكوفة سعيد بن العاص أن أرسل سلمان بن ربيعية  32وفي عام 

الباهلي للغزو في منطقة الباب، فسار سلمان إليها، وكيان عبيدالرحمن بين ربيعية البياهلي يخيوض 

تشهد فيها وتفرق المسلمون هناك، فمنهم من سار إلى جييالن وجرجيان معركة ضد خصومه، فاس

ومنهم أبو هريرة وسلمان الفارسي، ومنهم من سار نحيو سيلمان بين ربيعية البياهلي فحمياه، وكيان 

على الحرب مع سلمان حذيفة بن اليمان، وطلب عثمان من أهل الشام في أرمينيا بإمرة حبيب ابن 

 .ربيعة الباهلي في منطقة الباب ففعلوامسلمة أن ينجدوا سلمان بن 

وعادت خراسان فانتفضت من جديد فبعيث عبيدهللا بين عيامر األحنيف بين قييس إليى ميرو 

( طخارسيتان)و ( الجوزجيان)و ( فاريياب)و ( الطالقيان)الروذ فصالح أهلهيا، واجتميع علييه أهيل 

. ففتحهيا( الجوزجيان)ى ، وأرسل األقرع بين حيابس إلي(بلخ)فانتصر عليهم بإذن هللا، وصالح أهل 

وهكيذا فقيد كانيت الفتوحيات أييام سييدنا  .هيـ 33ثيم عياد األحنيف إليى خراسيان ميرة ثالثية فيي عيام 
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عثمان بن عفان واسعة إذ أضافت بالدا  جديدة في أفريقية وأرمينيا وأجبرت مين نقيض العهيد إليى 

ييدة مين بيالد الصلح من جديد في فارس وخراسيان وبياب األبيواب وضيمت إليى ذليك فتوحيات جد

 .السند وكابل وفرغانة

 :الجبهة الغربية

هـ، فسار إليها أمير مصير عميرو بين العياص، وقاتيل  26نقضت اإلسكندرية عهدها عام 

 .أهلها وأجبرهم على الخضوع، والعودة إلى عهدهم

وكان عمر بين الخطياب قيد منيع عميرو بين العياص مين االنسيياح فيي إفريقيية بعيدما فيتح 

عثمان بن عفان قد سمح بذلك، وأرسل عبدهللا ابن سعد بن أبيي سيرح عليى رأس طرابلس، إال أن 

قوة، فاجتاز طيرابلس، واسيتولى عليى سيفن لليروم كانيت راسيية هنياك عليى الشياطىء ثيم واصيل 

فيي جنيوب ( سيبيطلة)هيـ فيي موقيع يقيال ليه  26سيره في أفريقيه والتقى بجيوٍش للبيزنطيين عيام 

قد أسست بعد، وقد ق ت ل عبيدهللا بين الزبيير، وكيان ميع الغيزاة فيي تليك غربي القيروان التي لم تكن 

، وكان ذا أثر فعّال فيي االنتصيار اليذي أحيرزه المسيلمون عليى (جرجير)الموقعة القائد البيزنطي 

الروم، إال أن عبدهللا بين سيعد بين أبيي سيرح قيد اضيطر إليى عقيد معاهيدة للصيلح ميع البييزنطيين 

نها على أن يخلي إفريقية، وكان ذلك االضطرار بسبب سيره إليى مصير مقابل جزية سنوية يدفعو

 .لمواجهة النوبة الذين هددوا مصر من ناحية الجنوب

 :فتح جزيرة قبرص

وفي أيام عمر بن الخطاب ألح أمير الشيام معاويية بين أبيي سيفيان عليى الخليفية عمير فيي 

يسيمع أهلهيا نبياح كالبهيم إن قريية مين قيرى حميص ل :غزو البحر وقرى اليروم مين حميص وقيال

صيف ليي  :وصياح دجاجهم، حتى كاد ذلك يأخيذ بقليب عمير، فكتيب عمير إليى عميرو بين العياص

إني رأيت خلقا  كبيرا  يركبه خلق صغير،  :البحر وراكبه، فإن نفسي تنازعني إليه، فكتب إليه عمر

ك كثرة ، هيم فييه كيدوٍد إن ركن خرق القلوب، وإن تحرك أزاغ العقول، يزداد فيه اليقين قلة ، والش

ال واليذي بعيث دمحما  ) :فلميا قيرأه عمير كتيب إليى معاويية. على عوٍد، إن مال غرق، وإن نجا بيرق

فلما ولى عثمان لم يزل به معاويية، حتيى عيزم عليى ذليك بيأخرة، (. بالحق ال أحمل فيه مسلما  أبدا  

غيزو طائعيا  فاحمليه وأعنيه، ففعيل، ال تنتخب الناس، وال ت قرع بينهم، خيّرهم، فمين اختيار ال :وقال

 .حليف بني فزارة( 0)واستعمل على البحر عبدهللا بن قيس الجاسي

غزا معاوية قبرص وصالح أهلها على سبعة آالف دينار يؤدونها إليى المسيلمين كيل سينة 

هـ، وساعد أهل مصر في تلك الغيزوة بيإمرة عبيدهللا ابين سيعد بين أبيي سيرح، فلميا  28وذلك عام 

صيلى قبرص، كان معاوية على الناس جميعا ، وكان بين الغزاة من صحابة رسيول هللا  وصل إلى

عبادة بن الصامت، والمقداد بن عمرو، وشداد بن أوس، وأبو ذر الغفياري، وكانيت  هللا عليه وسلم

وغزا حبيب بن مسلمة بعيض أرض سيورية التيي كانيت ال . مع عبادة بن الصامت زوجه أم حرام

 .هـ28وذلك عام تزال بيد الروم 

 :معركة ذات الصواري

هـ جرت معركة بحرية حاسمة بين المسيلمين واليروم بيالقرب مين شيواطئ  30وفي عام 

كيليكيا، وهي التي تعرف بذات الصواري، وعرفت بذلك ألن صواري السفن ربطت بعضيها ميع 
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ر، وكيان قائيد بعض المسلمة والرومية، وذلك بعد أن أمن بعضهم بعضا  واختيار اليروم قتيال البحي

المسلمين أمير مصر عبد هللا ابن أبي سرح، وقائد الروم اإلمبراطور نفسه قسطنطين الثاني اليذي 

. كيان يقييود أكثيير مين خمسييمائة سييفينة، وميع ذلييك فقييد فيّر ميين المعركيية، وهيزم الييروم شييّر هزيميية

الغابيات وكانت صواري السفن من أشجار السرو والصنوبر وهذا ميا ييدل عليى أهميية األشيجار و

 .لكال الطرفين، وجبال تلك الشواطئ كانت مليئة بهذه األنواع من األشجار

هـ غزا أميير الشيام معاويية بين أبيي سيفيان حصين الميرأة مين أرض اليروم  33وفي عام 

 .قرب ثغر مالطية

هـ فسار إليها أمير مصير عبيدهللا بين سيعد ابين أبيي سيرح  33ونقضت إفريقية العهد عام 

 .وأجبر أهلها على الخضوع والعودة إلى دفع الجزية بعدما منعوهاففتحها ثانية، 

اإلسكندرية ثم  -رضي هللا عنه-في أيام خالفة عثمان  على المسلمين فتح هللاوبالجملة فقد   

ثييم خييو وفييارس اآلخييرة ثييم  ،ثييم إصييطخر اآلخييرة وفييارس األولييى ،سييابور ثييم إفريقييية ثييم قبييرص

ب جيْرد وكرميان وسجسيتا ن ثيم األسياورة فيي البحير ثيم سياحل األردن وقيد أنشيأ أول طبرستان ودر 

  .أسطول إسالمي لحماية الشواطيء اإلسالمية من هجمات البيزنطيين

  :الفتنة

في أواخر عهده ومع اتساع الفتوحات االسالمية ووجود عناصر حديثة العهد باالسالم ليم 

وفي مقدمتهم اليهيود اثيارة الفتنية أراد بعض الحاقدين على االسالم  ،تتشرب روح النظام والطاعة

 -رضيي هللا عنيه-فأخذوا يثيرون الشبهات حول سياسة عثميان  ،للنيل من وحدة المسلمين ودولتهم

 ،فانخيدع بقيولهم بعيض مين غيرر بيه ،وحرضوا الناس في مصير والكوفية والبصيرة عليى الثيورة

فييدعاهم الييى  ،بالتنييازل وقييابلوا الخليفيية وطييالبوه ،وسيياروا معهييم نحييو المدينيية لتنفيييذ مخططهييم

وفنييد مفترييياتهم وأجيياب علييى  ،االجتميياع بالمسييجد مييع كبييار الصييحابة وغيييرهم ميين أهييل المدينيية

فرجعوا الى بالدهم لكنهم أضمروا شرا وتواعيدوا عليى الحضيور ثانيية اليى  ،أسئلتهم وعفى عنهم

 والذي تظاهر باالسالم المدينة لتنفيذ مؤامراتهم التي زينها لهم عبدهللا بن سبأ اليهودي األصل 

  :استشهاده

رجعت الفرقة التي أتت من مصير وادعيوا أن  ،من الهجرة النبوية (36)وفي شـوال سنة 

الكتياب لكيينهم  -رضيي هللا عنييه-وأنكيير عثميان  ،كتابيا بقتيل زعميياء أهيل مصير وجييدوه ميع البرييد

ولميا  ،ل ومين المياءومنعيوه مين الصيالة بالمسيجد بي (عشرين أو أربعين يوميا  )حاصروه في داره 

رأى بعض الصحابة ذلك استعـدوا لقتالهم وردهم لكن الخليفة منعهم اذ ليم ييرد أن تسييل مين أجليه 

ْزم األنصاري)ولكن المتآمريـن اقتحموا داره من الخلف  ،قطرة دم لمسلم وهجموا  (من دار أبي ح 

نهم ضيربوها بالسييف فقطعيت عليه وهو يقـرأ القـرآن وأكبت عليه زوجـه نائلـة لتحميه بنفسها لكي

فسال دمه على المصحف وميات شيهيدا فيي صيبيحة عييد  -رضي هللا عنه-وتمكنوا منه  ،أصابعها

 1وكان مقتله بداية الفتنة بين المسلمين الى يومنا هذا111ودفن بالبقيع ،(هـ 36)األضحى سنة 

ع اإلْسال مي  أيَّام ع ثمان  :المجت م 

مر بن الخطاب رضي هللا عنه فاضال  متماسكا ، ولم يختلف كان المجتمع اإِلسالمي أيام ع

يوم تولى األمر عثمان بن عفان رضي هللا عنيه، إن ليم نقيل أن الرضيا كيان مين عثميان أكثير مين 
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عمر للينه، وقد مّل المجتمع الحزم، ولرفقيه وقيد تعيب النياس مين الشيدة وإن حياول الكثيير إظهيار 

وليم يكين للشيورى . بعهيد عمير، وإنقياص حيق عهيد عثميانالخالف الكبير بين العهدين، والرضيا 

التي أوصلت عثمان إلى الخالفة أي أثر في المجتمع، إذ تمت بشكل طبيعي ودون أن يحياول أحيد 

سييلخ نفسييه منهييا، والزبييير رشييح  -كمييا نعلييم  -رجالهييا أن يسييعى للحكييم، فعبييد الييرحمن بيين عييوف 

فيها من البداية إلى النهاية، وبيايع عثميان كميا غيره، وكذا سعد، ولم يبق إال علي وهو رجل زاهد 

 .بايع غيره، ولم يختلف أحد من المسلمين

إال أن المشكلة التي كثر البحث فيها هي قتل الهرميزان وجفينية وابنية أبيي لؤليؤة عليى ييد 

عبيد هللا بن عمر، فالحادثة التي قتل فيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جريمة سياسية اشتركت 

وبعضيهم كيان يظهير اإِلسيالم، وبعضيهم مين .. .ا أطراف متعددة من مجوس ويهود ونصيارىفيه

والمشيتركون فيهيا ال بيدّ مين قيتلهم قصاصيا  ووضيعا  .. .بالد ثانية كان لهم دور في التخطيط للقتيل

للحد من جرائم القتل وعبيث أعيداء اإِلسيالم بأهليه، إال أن القتيل ال بيدّ مين أن يكيون بيرأي الخليفية 

تييى ال يكييون تعييٍد علييى صييالحيات صيياحب األميير، وحتييى ال يفلييت زمييام األميير، ويقييوم بتنفيييذ ح

ولما قام باألمر عبيد هللا بن عمر فال بيدّ .. .األحكام كل امرٍئ حسب رأيه وهواه باسم إقامة الحدود

يبس  من حسابه، ولكن الخليفة أيضا  هو الذي يحاسبه وينظر في أمره وليس سيوى ذليك، ليذا فقيد ح 

عبيدهللا بانتظار رأي الخليفة الجديد، فلما تولى عثمان كانت هيذه أول مشيكلة واجهتيه، وال بيدّ مين 

إقامة الحد وهو القتل، وهذا ما أشار به علي بن أبي طالب وعدد مين الصيحابة، وقيد صيعب عليى 

ال يقتيل بغيير عدد آخر أن يقتل عمر بن الخطاب باألمس بأيٍد قذرةٍ واليوم يقتل ابنه، إال أن المسلم 

المسيلم، وشييك النيياس فييي إسييالم الهرمييزان لييذا فقييد عرضييوا علييى عثمييان أن يكييون هييو ولييي أميير 

المقتولين بصفتهم غرباء، وأن يدفع الدية من بيت المال وتعود، إذ أن بعضهم ال أولياء لهم، وفكر 

مكين أن يقبيل بهيذا بعضهم أن يقوم الخليفة بدفع الدية من ماله الخاص، وعلى كٍل فيإن الخليفية ال ي

التحايل لتعطيل حٍد من حدود هللا، ولكنه دفع عبيد هللا بن عمير إليى القماذبيان بين الهرميزان ليقتليه 

كانت العجم بالمدينة يستروح بعضيها إليى بعيض،  :بابيه، إذ عدَّ الهرمزان مسلما ، فيقول القماذبان

 :ما تصنع بهذا في هذه اليبالد ؟ فقيال :فمّر فيروز بأبي، ومعه خنجر له رأسان، فتناوله منه، وقال

فأقبيل . رأييت هيذا ميع الهرميزان، دفعيه إليى فييروز :آنس به، فرآه رجيل، فلميا أصييب عمير، قيال

يا بني، هذا قاتل أبيك، وأنت أولى بيه : عبيدهللا فقتله، ولما ولي عثمان دعاني فأمكنني منه، ثم قال

 :فقلت لهيم. إال معي، إال أنهم يطلبون إلي فيه منه، فاذهب فاقتله، فخرجت به وما في األرض أحد

. ال، وسبّوه فتركته هلل ولهم :أفلكم أن تمنعوه ؟ قالوا :فقلت -وسبُّوا عبيد هللا  -نعم  :ألي قتله ؟ قالوا

وبهذا فقيد عفيا صياحب الحيق، . فاحتملوني، فوهللا ما بلغت المنزل إال على رؤوس الرجال وأكفهم

الدية من ماله الخاص، أما الذين ال أولياء لهم فالخليفة هو وليهم، وقد دفيع وعندها قام عثمان بدفع 

وهكذا حلت هذه المشكلة بطريقية سيليمة، وانقطيع الحيديث فيهيا، . الدية لهم ثم ردت إلى بيت المال

وعاد للمجتمع تماسكه ورجع فاضال  كما كان، إال أنه مع اليزمن بيدأ يفقيد مقوماتيه تيدريجيا ، وهيذا 

يعود ألسيباب منهيا ميا تتعليق بالخليفية باليذات، ومنهيا ميا يتعليق بتغيير الظيروف، ومنهيا ميا األمر 

 .يتعلق بالسياسة التي سار عليها

كان عمر بن الخطاب حازما  شديدا  على أمرائه وهذا ما أخاف الناس وجعل له هيبة بينهم 

ة، فأقبيل أهلهيا يسيعون، أن عمر قدم مك :بحيث ال يجرؤ أحد على مخالفته، فقد روى ابن الجوزي

يا أمير المؤمنين، إن أبيا سيفيان ابتنيى دارا  فحيبس مسييل المياء ليهيدم منازلنيا، فأقبيل عمير  :فقالوا

وهيذا، وهيذا،  :ارفيع هيذا، فرفعيه ثيم قيال :ومعه الدرة فإذا أبو سفيان قد نصب أحجارا ، فقال عمير
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الحميد هلل اليذي يجعيل عمير  :ة فقيالحتى رفع أحجارا  كثيرة خمسة أو ستة، ثم اسيتقبل عمير الكعبي

 .يأمر أبا سفيان ببطن مكة فيطيعه

أن عمر رضي هللا عنه جياءه ميال، فجليس يقسيمه بيين النياس فيازدحموا  :وروى الطبري

عليه، فأقبل سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه يزاحم الناس حتى خلص إليه، فعاله عمير باليدرة، 

 .األرض، فأحببت أن أعلمك أن سلطان هللا ال يهابكأقبلت ال تهاب سلطان هللا في  :وقال

أما عثمان فقد كان لينا  للناس األمر الذي أطمعهم فييه، وطيالبوه بأشيياء كثييرة منهيا عيزل 

الوالة، فقد عزل المغيرة بن شعبة عن الكوفة وولى سعد بن أبي وقاص، ثم عزله وولى الوليد بين 

وعيزل أبيا موسيى . ليه ووليى أبيا موسيى األشيعريعقبة، ثم عزله وولى سعيد بين العياص، ثيم عز

وعزل عمرو بن العاص عن مصر . األشعري عن البصرة وولى عليها عبدهللا بن عامر بن كريز

فعثمان رضيي . كما كان لينا  على الوالة فتطاول بعضهم عليه. وولى عبدهللا بن سعد بن أبي سرح

 .هللا عنه كان بطبعه لينا ، وعمر بطبعه حازما  

إني نهييت النياس عين  :د عمر على أهله، فكان إذا نهى عن شيء جمع أهله فقال لهمواشت

كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا، وإن هبتم هابوا، 

إني وهللا ال أوتى برجل منكم وقع فيما نهيت الناس عنه إال اضيعفت ليه العيذاب لمكانيه منيي، فمين 

فليتقدم ومن شاء فليتأخر، أما سيدنا عثمان فقد كان لينا  على أهله وأقربائه كما كان لينا  للناس  شاء

جميعا ، بل األولى واألحرى أن يكون ذا رفق بذي رحمه، ويوم قامت الدولة اإِلسالمية كانت ينفق 

توحيات، وجياءت ما شاء هللا أن ينفق على الدولة وتجهيز الجييوش، وإعيداد الغيزو، فلميا قاميت الف

الغنائم والفيء، وأصبحت الدولة بحالة غنى وثراء التفت عثمان إلى أقربائه يعطيهم ويتقرب إليهم 

ويقربهم، وهذا أمر محبب ومطلوب يصل اإلنسان رحميه، فهيذا الليين لهيم قيد أطعمهيم فييه أيضيا ، 

واليية مين قبيل وولى بعضهم لقدرته على العمل، وكفاءتهم في اإلمارة، وقد كان بعضيهم صياحب 

 .عثمان، وقد عرف رضي هللا عنه أنه يحب اقرباءه لدرجة كبيرة

عندما تولى عمر رضيي هللا عنيه الخالفية كانيت مادييات الدولية ال تيزال ضيعيفة وأحيوال 

الناس المالية ال تزال قليلية، ليذا كيانوا أقيرب إليى الحيياة البسييطة الهادئية، والرضيا بكيل ميا ييأتي، 

، وقبيول أوامير اليوالة واألميراء، إضيافة إليى انشيغالهم بالجهياد والسيير إليى والصبر على الشيدائد

الثغييور واالنطييالق ميين وراء الفتوحييات فييي سييبيل الييدعوة ونشيير اإِلسييالم، فلمييا توسييعت الدوليية، 

وجاءتها الغنائم من كل جهية، وزعيت الغنيائم عليى المقياتلين، وأعطييت األميوال إليى النياس حتيى 

ة الحال فإن سيدنا عثميان كيان يعطيي وييوزع ميا فيي بييت الميال لكثيرة ميا كثرت بأيديهم، وبطبيع

يدخل، ولحاله وكرمه المعروفين، بل كان أحيانا  يعطي من ماله الخاص إن لم يكن في بييت الميال 

من فائض، وهذا ما جعل الحال تتغير تدريجيا  عن أيام عمر حتى أواخر عهيد عثميان حتيى زادت 

 .ووصلت إلى درجة واسعٍة نسبيا  في نهاية أيام عثمانزاوية التغير انفراجا  

كان عمر بين الخطياب قيد منيع كبيار الصيحابة مين الخيروج مين المدينية، وأبقياهم بجانبيه 

ليكونييوا مستشييارين لييه، وحتييى يبقييوا أسييمى ميين مغريييات الييدنيا التييي تعتييرض سييبيلهم فييي الييبالد 

سالم جديدا  من أهيل األمصيار مين أن يفتنيوا المفتوحة، وخوفا  على المسلمين الذين يدخلون في اإلِ 

وقيال لهيم رضيي ... هؤالء صحابة سيد الخليق، وصيحابة رسيول هللا و :بهؤالء الصحابة فيقولون

، فلما جاء عثمان بن عفان سيمح لهيم باالنسيياح فيي ملسو هيلع هللا ىلصكفاكم ما جاهدتم به مع رسول هللا  :هللا عنه

اؤوا، وقد زاد حيالهم وكثيرت أمالكهيم، وبنيوا اليدور فيي األمصيار، أرض هللا، واالنطالق أينما ش
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فقد بنى الزبير بن العوام دارا  له بالبصرة وغيرهيا فيي الكوفية ومصير، وبنيى طلحية بين عبييد هللا 

دارا  لييه فييي الكوفيية، وكانييت ينتقلييون بييين أمالكهييم وضييياعهم، وهييذا باإلضييافة إلييى مييا بنيياه عبييد 

وزيد بن ثابت وغيرهم، وارتبط أهل األمصار بمن كان يتصيل بهيم  الرحمن بن عوف في المدينة

 .ملسو هيلع هللا ىلصويحتك معهم من صحابة رسول هللا 

وهكذا تغير المجتمع في عهد عثمان بن عفان، إال أنه رضي هللا عنيه ليم يغيّير وليم يبيدل، 

 عين نهيج الشييخين مين قبليه، وإنميا لينيه ، والملسو هيلع هللا ىلصولم يحدث جديدا ، ولم يبتعد عن سيرة رسيول هللا 

وحبه ألقربائه وكرمه في العطاء قد أطمع فيه فكثر القيول، ووجيود الميوالي واألرقياء فيي المدينية 

والصحابة خارجها قد شجع أصحاب األهيواء البيدء فيي العميل بالخفياء، وكثيرة األميوال فيي أييدي 

عيين الخليفيية نقطيية انطييالق والتهييديم فييي  النيياس واكتفيياؤهم قييد جعييل األلسيينة تييتكلم وبييدأ الحييديث

 .المجتمع بدء ارتكاز

   :عبدهللا بن سبأ ودوره في ظهور الفتنة

، وهيو مين يهيود صينعاء، وكانيت (ابن السوداء)بدأت الفتنة عندما أشعلها عبد هللا بن سبأ 

عيراب أمه سوداء، لذا ع رف بيذلك، وقيد أسيلم أييام عثميان ليسيتطيع التيأثير عليى نفيوس أولئيك األ

والبدو والذين دانوا حديثا  باإِلسالم من سكان األمصار، إذ تنقل في بلدان المسيلمين فبيدأ بالحجياز، 

ثم سار إلى البصرة، ومنها إلى الكوفة، ثم إلى الشام، إال أنه لم يسيتطع التيأثير عليى أحيد مين أهيل 

فيييه يتصييل الشييام، وبعييدها أخرجييوه إلييى مصيير حيييث اسييتقر هنيياك، وكييان فييي كييل مكييان يحييّل 

 :باألشخاص ويتحدث إليهم ويبيدي تفهميه لإِلسيالم، وي ظهير معرفتيه، ويقيف موقيف العيالم، فيقيول

إن اليذي } :عجيب من يزعم أن عيسى يرجع، ويكذب بأن دمحما  يرجع، وهللا سيبحانه وتعيالى يقيول

 وهكييذا بييدأ. فمحمييد أحييق بييالعودة والرجييوع ميين عيسييى. {فييرض عليييك القييرآن لييرادّك إلييى معيياد

التشكيك في العقيدة، والناس على فطرتهم حديثو العهد باإِلسالم في األمصار ال يعرفون الفلسيفات 

والمناقشات، والبدو الذين يعيشيون معهيم أكثير جالفية وإذا اقتنعيوا بشييء صيعب استخالصيه مين 

ورأى هييذا اليهييودي أن علييي بيين أبييي طالييب علييى رأس الصييحابة الييذين بقييوا ميين حيييث . نفوسييهم

رام والتقييدير، بييل يعييد الشييخص الثيياني بعييد الخليفيية، وكييان لييه عنييد الشيييخين مركييز ووزن االحتيي

يستشار فيي كيل أمير، وييدعى فيي كيل معضيلة، ويؤخيذ رأييه فيي كيل مشيكلة، هيذا باإلضيافة إليى 

، وعلمه وفهمه، لذا رأى هذا الخبيث أن يركز على هذا الصيحابي الجلييل ملسو هيلع هللا ىلصقرابته من رسول هللا 

وأن يدعو له ال حبا  به وتقديرا ، وإنما لبذر الفتنية فيي المجتميع، وحتيى ال ي عيرف مخططيه فيظهير 

أنه يدعو إلى الشك والربية، فدعوتيه ألحيد البيارزين مين الصيحابة تخفيي ميا يضيمر، وتقّربيه مين 

، فإن لكل نبي ملسو هيلع هللا ىلصإن عليا  هو وصي دمحم  :فكان يقول. نفوس بعض الرجال الذين يعرفون قدر علي

ثييم انتقييل بعييد بييذر الفتنيية وإلقيياء جييذور الييبالء فييي المجتمييع يطعيين بالخليفيية نفسييه وبوالتييه . وصيييا  

وامرائييه وأنهييم دون الصييحابة األجييالء، وأنهييم لييم يحتلييوا هييذه المراكييز إال لكييونهم ميين ذوي رحييم 

 .ة طيعة في أيديهمالخليفة الذي بلغ من العمر عتيا  وأنهم قد أثروا عليه، وأصبح أدا

ظهرت بذور الشر أول ما ظهرت في الكوفة إذ بدأ الحديث عين اليوالي سيعيد بين العياص 

حتى وصل إلى الخليفة، وذلك على ألسنة العوام وأولئك البداة والذي دانوا باإِلسيالم، ومين هيؤالء 

وزيياد بين مالك بن الحارث األشيتر النخعيي وثابيت ابين قييس النخعيي، وكمييل بين زيياد النخعيي، 

صييوحان العبييدي، وجنييدب بيين زهييير الغامييدي، وجنييدب بيين كعييب األزدي، وعييروة بيين الجعييد، 

وكيان ذليك فيي أواخير عهيد . وعمرو بن الحميق الخزاعيي، وأمثيالهم مين أهيل الصيحراء والقبائيل
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هييـ، س يييّر هييؤالء  39سيييدنا عثمييان، وبعييد مييرور عشيير سيينوات علييى تسييلمه الخالفيية، وفييي عييام 

إن الكوفية والشيام  :لكوفة إليى الشيام، إال أنهيم ردّوا ميرة ثانيية إليى الكوفية، فقيالواالمنحرفون من ا

ليستا لنا بدار، فاتجهوا إليى الجزييرة، فشيدد علييهم واليهيا عبيدالرحمن بين خاليد بين الولييد، وسييّر 

ن األشتر إلى المدينة، فخيّره الخليفة في المكان الذي يرغب سكناه، فاختيار منطقية عبيد اليرحمن بي

وكان ابن السوداء في مصر يراسل من أثّر عليهم في كيل األمصيار، ويزييد فيي . خالد، وسار إليه

 .اضرام نار الفتنة

   :جمع أمراء األمصار في موسم الحج

هيـ  39أمراء األمصار في موسيم الحيج عيام  رضي هللا عنه جمع الخليفة عثمان بن عفان

وعبيدهللا بين سيعد بين أبيي سيرح، وسيعيد بين  معاويية بين أبيي سيفيان، وعميرو بين العياص، :وهم

العاص، وعبدهللا بن عامر، واستشارهم في أمر هؤالء المنحرفين، وما يتكلميون بيه، فأشيير علييه 

بأن ينقل هؤالء المنحرفين إلى الثغور فينشغلوا بأنفسهم كما اقترح عليه إعطائهم األعطييات حتيى 

ولما كثر الكالم عين سيعيد ابين العياص . ي وال ذاكولكنه لم ير هذا الرأ. يرضخوا لألمر وي طيعوا

أمييير الكوفيية، والمطالبيية بييأبي موسييى األشييعري بييدال  عنييه، اسييتجاب الخليفيية للطلييب فعييزل سييعيدا  

أما بعد، فقد أميرت علييكم مين اختيرتم، وأعفييكم مين "وولّى أبا موسى مكانه، وكتب ألهل الكوفة 

بري، وألستصييلحنكم بجهييدي، فييال تييدعوا شيييئا  سييعيد، وهللا ألفرشيينكم عرضييي، وألبييذلن لكييم صيي

أحببتمييوه ال ي عصييى هللا فيييه إال سييألتموه، وال شيييئا  ال ي عصييى هللا فيييه إال اسييتعفيت منييه، أنييزل فيييه 

وفي الوقت نفسه سار حذيفة بن اليمان غازيا  إلى باب ". عندما أحببتم حتى ال يكون لكم علي حجة

 .األبواب

خليفية ولينيه لهيم بيل اسيتمروا فيي تصيرفاتهم وكالمهيم، فأرسيل لم تفد المخربين أعميال ال

الخليفة بعض الصحابة إلى األمصار يستطلعون آراء الناس، ويعرفون أخبار المسلمين وميوقفهم، 

فقد بعث دمحم بن مسلمة إلى الكوفة، وأسيامة بين زييد إليى البصيرة، وعبيد هللا بين عمير إليى الشيام، 

 آخرين سواهم، فرجع الجميع ولم ينكروا شييئا ، إال عّميار بين وعّمار بن ياسر إلى مصر، ورجاال

 .ياسر فقد تأخر واستمع إلى ما كان يشاع

هيـ إليى الحجياز يظهيرون أنهيم يرييدون العميرة،  36وجاء وفد من مصر فيي رجيب عيام 

وفييي نيييتهم منيياظرة الخليفيية ومناقشييته فييي المدينيية لبلبيية اآلراء وإشييعال نييار الفتنيية، وتمييت مقابليية 

الخليفة، وأبدى رأيه، واقنع الوفد خارج المدينة بنفسه أو بواسيطة بعيض الصيحابة مينهم عليي بين 

أبي طالب ودمحم بن مسلمة، ودخل بعضهم المدينية، وحضير خطبية للخليفية أثنيى فيهيا عليى الوفيد، 

 .واستغفر هللا، وبكى وأبكى الناس، وانصرف المصريون راجعين إلى بالدهم

وا يحّرضييون األمصييار علييى التوجييه إلييى المدينيية ا رجعييوا بييدأإال أن أهييل مصيير عنييدم

وإظهار الشكوى والتأفف من العمال واألوضاع العامة ألن المدينة أحرى بالفوضى أن تؤثر فيها، 

، ثم اتفقوا على أن يسيروا ملسو هيلع هللا ىلصإذ أنها مقر الدولة ومركز الخليفة ومكان الصحابة ومدينة رسول هللا 

ينيية فييي شييهر شييوال فييي ذلييك العييام، وأن يكييون مسيييرهم مييع الحجيياج لمغافليية الصييحابة، إلييى المد

رجييل، وفييي  0111-711وانطلييق أهييل مصيير وعييددهم . وإمكانييية نشيير الفسيياد علييى نطيياق أوسييع

الوقت نفسه انطليق أهيل الكوفية وأهيل البصيرة، وقيد خرجيت كيل جماعية عليى شيكل فيرق أربيع، 

أميير، فياألمر يبيدو عليى تخطييط وتنظييم واحيد دقييق، وكيان وعلى كل فرقة أمير، وعلى الجمييع 

على أهل مصر الغافقي بن حرب العكي، ومعهم ابن السيوداء، وهيم يرييدون البيعية لعليي بين أبيي 
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طالب، وعلى أهل الكوفة عمرو بن األصم، ومعهم زيد بن صوحان العبدي، وعليى أهيل البصيرة 

وبمسيييرهم مييع الحجيياج لييم يعلييم . العبييديحرقييوص ابيين زهييير السييعدي، ومعهييم حكيييم بيين جبليية 

األمراء عدد الناقمين، ولم يكونوا ليتصوروا أن هذه الشرذمة قادرة أو تفكر بقتل الخليفة أو تجرؤ 

على القيام بهذا العمل في دار الهجيرة، ليذا ليم يبيذلوا جهيدا  بإرسيال قيوة تحيول دون خيروجهم، أو 

ل المنحرفييون إلييى مقربيية ميين المدينيية، فنييزل تسييير إلييى المدينيية لتمنييع أمييير المييؤمنين، ووصيي

 .المصريون بذي المروة، ونزل أهل الكوفة باألعوص، واستقر أهل البصرة بذي الخشب

وسمع أهل المدينة بما يحدث، وأبوا أن تقتحم عليهم المدينية، وتكلميوا فيي األمير، وحيدّث 

من دخول المدينة عنوة ففعيل الخليفة عليا في أن يركب ويركب معه المسلمون ليمنعوا المنحرفين 

وخييرج معييه طلحيية والزبييير ودمحم بيين مسييلمة وكبييار الصييحابة، ولمييا رأى المنحرفييون اسييتعداد 

الصيحابة لليدفاع عين دار الهجيرة وقييع الخيوف فيي نفوسيهم، فعنييدما كلمهيم عليي أظهيروا الطاعيية 

رجعيوا أدراجهيم،  والخضوع، وأبدوا الرغبة في العودة إلى أمصارهم والهدوء فيها، وبالفعيل فقيد

وظنَّ عليي والمسيلمون أن الخطير قيد زال عين دار الهجيرة فعيادوا إليهيا، وليم يسيتقروا فيهيا حتيى 

أروعهم التكبير داخل أزقتها، ومحاصرة دار سيدنا عثمان، وعنيدما سيألهم سييدنا عليي عين سيبب 

قتل دمحم بين أبيي بكير، إن الخليفة قد أرسل كتابا  لقتلنا، وأظهر أهل مصر كتابا فيه  :رجوعهم قالوا

تضامنا ميع رفاقنيا، وكيذا أهيل البصيرة، لكين مين  :فما بال أهل الكوفة قد عادوا ؟ فقالوا :قال علي

الذي أخبر كل فريق بما حدث ميع اآلخير ؟ وهنيا يبيدو االتفياق المسيبق والتخطييط ليدخول المدينية 

 .ريونعلى حين غفلة من أهلها، وهنا يظهر تلفيق الكتاب الذي أظهره المص

كان حصار دار عثمان يسيرا  حيث كان يخرج الخليفة ويصيلي بالنياس، وييأتي الصيحابة 

ثييم بعييث إلييى العمييال فييي األمصييار يييأمرهم أن يرسييلوا إليييه الجنييد لينصييروه، . إليييه، ويييأتي إليييهم

ويخرجييوا ميين المدينيية هييؤالء الطييارئين، وعنييدما عييرف المنحرفييون هييذا الخبيير، وأن حبيييب بيين 

ر من الشام، ومعاوية ابن حديج من مصر، والقعقاع بن عمرو مين الكوفية، ومجاشيع مسلمة قد سا

السييلمي ميين البصيييرة، وكييل علييى رأس قيييوة لنصييرة الخليفييية تغيّيير حصييار اليييدار واشييتد عميييل 

 .المنحرفين

كعادتييه إلييى الصييالة، يييوم الجمعيية، وخطييب، وخاطييب  رضييي هللا عنييه وخييرج عثمييان

هد على قوله فاسكته حكيم بين جبلية وتكليم زييد بين ثابيت فأسيكته المخربين، فقام دمحم بن مسلمة فش

دمحم بن أبي قتيرة، وثار الناس، وحصب بعضهم بعضا ، وأصيب عثمان، وأغمي عليه، ونقيل إليى 

داره، وثار الصحابة وأبناؤهم ومنهم الحسن بن علي، وسعد بن أبيي وقياص، وأبيو هرييرة، وزييد 

حرفين إال أن الخليفة قد منعهم، وأراد أال يحدث شيء بسيببه، بن ثابت وغيرهم، وأرادوا قتال المن

وزار بعد ذلك عثمان كال من علي وطلحة والزبير، ثم عاد فيدخل بيتيه، وش يدّد علييه الحصيار فليم 

 .يعد يخرج أبدا  حتى كان يوم استشهاده رضي هللا عنه

بن حيرب العكيي،  وأقام المنحرفون رجال منهم يصلي بالناس وهو زعيم المصريين الغافقي

ومنع الماء عين الخليفية، فأرسيل إليى عليي وطلحية . وإذا وجد علي أو طلحة صلى بالناس أحدهما

وزجير عليي . والزبير وعائشية وأمهيات الميؤمنين فأسيعفه عليي وأم حبيبية رملية بنيت أبيي سيفيان

فين الثييائرين فلييم يرعييووا، وكييان بييين الحييين واآلخيير يطييل الخليفيية بنفسييه علييى أولئييك المنحيير

المحاصرين له فيعظهم، ولكن ال يأبهون ألحد حتى أن أم حبيبة لم تسيتطع الوصيول إلييه إلسيعافه 

بالماء، إذ ضربوا وجه بغلتها وكادت تسقط عنها، وهذا ما ألزم الناس بييوتهم ال يخيرج مينهم أحيد 
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 :ابة فيهمإال ومعه سيفه، إذ اختل نظام األمن في دار الهجرة، ودخل دار عثمان بعض أبناء الصح

عبدهللا بن عباس وعبدهللا بن عمر وعبدهللا بن الزبير والحسن والحسين أبناء علي، ودمحم بن طلحة 

 .وغيرهم، وطلب منهم عثمان أال يقاتلوا، وعزم عليهم في ذلك أشد العزيمة

سارت أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها إلى الحج، وطلب عثمان من ابين عبياس أن يحيج 

العام، وكان على الباب مع أبناء الصحابة، فأراد أن يبقيى مجاهيدا  إال أن عثميان أصيّر  بالناس هذا

 .عليه فخرج إلى الحج

وصلت األخبار إلى المدينة بأن اإلمداد قد دنت من المدينة، وأن من جاء منهيا مين الشيام قيد 

 :مين فيهيياوصيل إليى وادي القيرى فخياف المنحرفيون، وأرادوا دخيول اليدار عليى عثميان فمينعهم 

الحسيين بيين علييي، وعبييدهللا بيين الزبييير، ودمحم بيين طلحيية، ومييروان بيين الحكييم، وسييعيد بيين العيياص 

وغيرهم، فتسوروا الدار من خوخة بينها وبين دار عمر بن حيزم، ثيم أحرقيوا بياب اليدار، وسييدنا 

 عثمان يقسيم عليى أبنياء الصيحابة أن يلقيوا سييوفهم حتيى ألقاهيا بعضيهم، وهجيم المنحرفيون عليى

الخليفة فضربه الغافقي بن حرب العكيي بحدييدة، ثيم ضيرب قتييرة بين حميران زوج الخليفية نائلية 

التي رفعيت ييدها تيدافع عين زوجهيا فقطيع أصيابعها ثيم ضيرب الخليفية أخيوه سيودان بين حميران 

السكوني، وكذلك كنانة بن بشر بن عتاب التجيبي فقتل رضيي هللا عنيه، وقييل بيل قتليه عميرو بين 

ل غالم لعثمان سودان بن حمران فقتل قتيرة الغالم، ثم قتيل غيالم آخير لعثميان قتييرة، الحمق، وقت

وكان قتل الخليفية الراشيدي الثاليث . ون هبت الدار، كما ن هب بيت المال، وكان أمر هللا قدرا  مقدورا  

صيلى مين هجيرة المصيطفى  36ذي الحجة من عام  08سيدنا عثمان بن عفان رضي هللا عنه في 

، وبذا تكونه مدة خالفته اثنتي عشرة سنة إال اثنيي عشير يوميا ، وكيان عميره إذ ذاك عليه وسلمهللا 

 .اثنتين وثمانين سنة

 .وعاد الحجاج فوجدوا خليفتهم مقتوال رضي هللا عنه، واألمن غير مستتب

 :الخليفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه استشهاد

 909-3/391" تاريخه"نقلها الطبري في  رواية أبي سعيد مولى أبي أسيد الساعدي التي

 :سيدنا عثمان يجتمع بالوفد القادم من مصر محتجا  عليه: الجزء األول

سمع عثمان أن وفد أهل مصر قد أقبلوا عليه، فاستقبلهم وكان فيي قريية ليه خارجية عين "

المدينية، فيآتوه  المدينة، فلما سمعوا به أقبلوا نحوه إلى المكان الذي هو فيه، وكيره أن يقيدموا علييه

افتح السابعة، وكيانوا يسيمون سيورة ييونس : فدعا بالمصحف، فقالوا له: أدع بالمصحف: فقالوا له

قيل أرأييتم ميا أنيزل هللا لكيم مين رزق فجعليتم منيه حراميا  }: السابعة، فقرأنها حتيى أتيى هيذه اآليية

أرأيييت مييا حميييت ميين : قييففقييالوا لييه [. 69: يييونس]{وحييالال  قييل هللا أذن لكييم أم علييى هللا تفتييرون

أمضه نزلت في كذا وكذا، فأميا الحميى فيإن عمير : الحمى؟ آهلل أذن لك به أم على هللا تفتري؟ فقال

لِّيت  زادت في إبل الصدقة فزدت في الحمى لما زاد في إبل  حمى الحمى قبلي إلبل الصدقة، فلما و 

والييذي يتييولى كييالم . كييذا وكييذاأمضييه نزلييت فييي : فجعلييوا يأخذونييه باآلييية فيقييول. أمضييه. الصييدقة

اسيتغفر هللا : ثيم أخيذوه بأشيياء ليم يكين عنيده منهيا مخيرج فعرفهيا فقيال. ابن ثالثين سينة… عثمان

نأخذ ميثاقك وكتبوا عليه شرطا ، وأخذ عليهم أال يشيقوا : ما تريدون؟ فقالوا: وأتوب إليه، وقال لهم

: ميا ترييدون؟ قيالوا: وقيال لهيم. ذوا علييهعصا، وال يفارقوا جماعة ما قام لهم بشرطهم أو كما أخي

إنمييا هييذا المييال لميين قاتييل عليييه ولهييؤالء الشيييوخ ميين ! قييال ال. نريييد أال يأخييذ أهييل المدينيية عطيياء
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إنيي وهللا : فقام فخطب فقال. ، فرضوا بذلك وأقبلوا معه إلى المدينة راضينملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول هللا 

خشية : وقال مرة أخرى. ير لحوباتي من هذا الوفد الذين قدوا عليما رأيت وفدا  في األرض هم خ

أال إنيه . من هذا الوفد من أهل مصر، أال من له زرع فليلحق بزرعه، ومن كان له ضرع فليحتلبه

صيلى هللا ال مال لكم عندنا، إنما هذا المال لمن قاتل عليه ولهؤالء الشيوخ من أصحاب رسول هللا 

 ".هذا مكر بني أمية: س، فقالوا، فغضب الناعليه وسلم

 :هذا ما يستخلص من الجزء األول من رواية أبي سعيد

تحكيم كتاب هللا بين سيدنا عثمان الوفد القادم من مصر، وهذا يظهر من نص آخر عن دمحم بين  -0

بِقيَّيت الشيروط تظهير فيي روايية دمحم بين " فعيرض علييهم كتياب هللا فقبليوه: "سيرين، حيث يقول و 

واشترطوا جميعا  أن المنفي ي قلب، والمحروم يعطى، ويوفر الفي ويعيدل فيي : "حيث يقول سيرين

 ".القسم، ويستعمل ذو القوة واألمانة

 .لم يستطيع سيدنا عثمان أن يبرر كل أعماله لوفد مصر -2

 .القضية الهامة واألساسية هي توزيع مال الفتوح -3

 :بخاتم سيدنا عثمان يأمر بقتل بعض أفراد الوفدهور معثور الوفد على كتاب م: الجزء الثاني

ن راضين، فبينا هيم فيي الطرييق إذا هيم براكيب يتعيرض لهيم، ثيم ثم رجع وفد المصريي"

أنيا : ميا ليك؟ إن ليك ألميرا ، ميا شيأنك؟ فقيال:قالوا ليه. يفارقهم، ثم يرجع إليهم، ثم يفارقهم ويسبقهم

إذا هم بكتاب عليى لسيان عثميان، علييه خاتميه، ففتشوه، ف. رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر

فيأقبلوا حتيى قيدموا . أن يصلبهم أو يقتلهم أو يقطع أييديهم وأرجلهيم مين خيالف: إلى عامله بمصر

ألم تر إلى عدو هللا؟ إنيه كتيب فينيا بكيذا وكيذا وأن هللا قيد أحيل دميه، قيم : المدينة، فأتوا عليا ، فقالوا

. وميا كتبيت إلييكم كتابيا  قيط: ف ِليم  كتبيت إلينيا؟ فقيال: وم معكيم، فقيالواوهللا ال أق: قال علي. معنا إليه

ألهيذا تقياتلون، أو لهيذا تغضيبون؟ فيانطلق عليي : فنظر بعضهم إلى بعيض ثيم قيال بعضيهم ليبعض

: كتبت فينا بكيذا وكيذا، فقيال: فخرج من المدينة إلى قرية، فانطلقوا حتى دخلوا على عثمان، فقالوا

ميا كتبيت : أن تقيموا علّي رجلين من المسلمين، أو يميني بياهلل اليذي ال إليه إال هيو: إنما هما اثنتان

وقييد تعلمييوا أن الكتيياب يكتييب علييى لسييان الرجييل، وقييد ييينقش الخيياتم علييى . وال أمللييت وال علمييت

 ".فحاصروه. الخاتم، فقالوا فقد وهللا أحل هللا دمك، ونقضت العهد والميثاق

غاية األهمية حيث إنه كشف حقيائق  في ني من رواية أبي سعيد، فهووهذا ما ي ستخلص الجزء الثا

 .مطموسة

أميره عجييب حيين تعَّيرض للوفيد ثيم فيارقهم ثيم  -كما زعميوا-الرسول المرسل من قِبل عثمان  -0

رجع إليهم، وكأنه يريد أن يقول لهم شيئا  أو يريد أن يلفت نظرهم إليه ليسيألوه عميا بيه، فهيو لييس 

ويرييد أن يبليغ هدفيه دون لفيت أنظيار  -كما هو شأن المرسيلين-ل بمهمة سرية برسول عادي أرس

أسيألوني ميا بيي وميا معيي؟ وهيذا ميا : الناس إليه، بل هو يقصد أن يثيير الشيبهة، وكأنيه يقيول لهيم

 .حصل فعال  أن أوقف وسئل عما معه

لمدينية المنيورة الكتب التيي تلقاهيا الوفيد مين سييدنا عليى بين أبيي طاليب تحيثهم عليى المجييء ل -2

فهيذا ". وهللا ميا كتبيت إلييكم كتابيا  قيط: "ومعاداة عثمان، فسيدنا علي ينكر بعثه لهذه الكتيب ويقيول
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األميير يظهيير أن هنيياك مييزورين كتبييوا هييذه الكتييب، وال يسييتبعد أنهييم هييم الييذين أرسييلوا الكتيياب 

 .المزعوم بقتل بعض وفد المصريين

ما يدل أن الخاتم الذي مهير بيه الكتياب خياتم ميزور يشيبه نفي سيدنا عثمان الكتاب المزعوم، م -3

 .خاتم سيدنا عثمان

يظهر لنا من هذه الحقائق اليثالث أن وراء هيذه األحيداث ميؤامرة تحياك، ويختبيىء ورائهيا رجيال 

 .مزورون يريدون وقوع الفتنة

 :مناقشة سيدنا عثمان للوفد، ومنعهم الماء عنه: الجزء الثالث

السالم علييكم، فميا سيمع أحيدا  مين النياس رد علييه إال أن : وم فقالوأشرف عثمان ذات ي"

أنشدكم باهلل هل علمتم أني اشيتريت بئير روميه مين ميالي يسيتعذب بهيا، : يرد رجل في نفسه، فقال

ف ع يالم  تمنعيونني أن أشيرب منهيا : قيال. نعيم: فجعلت رشائي منها كرشاء رجل من المسلمين؟ قييل

أنشدكم هللا هل علمتم أني اشتريت كذا وكذا مين األرض فزدتيه : وقالحتى أفطر على ماء البحر؟ 

أنشيدكم : فهل علمتم أن أحدا  من الناس منع أن يصلي فيه قبلي؟ وقيال: فقال. نعم: في المسجد؟ قيل

مفّصيل، وذكر هللا إياه أيضيا  فيي كتابيه ال -أشياء في شأنه-يذكر كذا وكذا  ملسو هيلع هللا ىلصهللا هل سمعتم نبي هللا 

وفشيا النهيي وقيام األشيتر يومئيذ أو فيي . مهال  عن أمير المؤمنين: ففشا النهي فجعل الناس يقولون

كر به وبكم: يوم آخر فقال  .فوطئه الناس حتى لقي كذا كذا. لعله قد م 

فرأيتييه أشييرف عليييهم مييرة أخييرى : ثييم يقييول أبييو سييعيد مييولى أبييي أسيييد الييذي يقييص هييذه القصيية

لم تأخذ فيهم الموعظة، وكان الناس تأخذ فيهم الموعظة في أول ما يسيمعونها فوعظهم وذّكرهم، ف

 ".فإذا أعيدت عليهم لم تأخذ فيهم

 :هذا الجزء الثالث من رواية أبي سعيد

 .وفيه إشارة إلى المؤامرة التي دبرت لسيدنا عثمان

 نتظاره الموتفي المنام وا ملسو هيلع هللا ىلصالجزء الرابع سيدنا عثمان يرى رسول هللا 

أفطير : يقيول ملسو هيلع هللا ىلصثم إنه فتح الباب ووضع المصحف بين يدييه، وذاك أنيه رأى مين اللييل أن النبيي "

 ".عندنا الليلة

 :ي ستخلص من الجزء الرابع من رواية أبي سعيد التالي

واعتقاد سيدنا عثمان " يلةأفطر عندنا الل: "في المنام وقوله له ملسو هيلع هللا ىلصرؤية سيدنا عثمان للنبي 

وهيذا يوضيح أمير سييدنا عثميان الصيحابة والميدافعين باليذهاب إليى . بالمنام الذي رآه، وتسليمه له

 .بيوتهم

 :مقتل سيدنا عثمان وبيان من قتله: الجزء الخامس

ثيم دخيل علييه آخير . بيني وبينك كتاب هللا، فخرج وتركيه: ودخل على عثمان رجل، فقال

ال -نيك كتياب هللا، والمصيحف بيين يدييه، فيأهوى إلييه بالسييف، فاتقياه بييده فقطعهيا بينيي وبي: فقال

ييل وأخييذ ت ابنيية : فقييال -أدري أبانهييا أم قطعهييا ولييم ي بِْنهييا أمييا وهلل إنهييا ألول كييف خطييت المفصَّ

الفرافصة حليلها فوضيعته فيي حجرهيا، وذليك قبيل أن يقتيل فلميا ا شيعر أو قتيل تجافيت عنيه، فقيال 

 ".لها ما أعظم عجيزتها، فعلمت أن أعداء هللا لم يريدوا إال الدنياقات: بعضهم
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 رضي هللا عنهعلي بن أبى طالب خالفة أمير المؤمنين 

 

 : إسالمه

ميا : ومعه خديجة رضي َّللّا عنها وهميا يصيليان سيواء، فقيال ملسو هيلع هللا ىلصسبب إسالمه أنه دخل على النبي 

دين َّللّا الذي اصطفاه لنفسه وبعث به رسوله، فأدعوك إلى َّللّا وحيده ال : "ملسو هيلع هللا ىلصهذا؟ فقال رسول َّللّا 

 " شريك له، وإلى عبادته والكفر بالالت والعزى

 . هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم، فلست  بقاٍض أمرا  حتى أحدث أبا طالب: فقال له عليٌّ 

 ". إن لم ت سلم فاكتم هذا! يا عليّ : "علن أمره، فقال لهأن يفشي سره قبل أن يست ملسو هيلع هللا ىلصوكره رسول َّللّا 

فأسيلم عليى  ملسو هيلع هللا ىلصفمكث عليٌّ ليلته، ثم إن َّللّا تعالى هداه إلى اإلسيالم، فأصيبح غادييا  إليى رسيول َّللّا 

يديه، وكان عليٌّ رضي َّللّا عنه يخفيي إسيالمه خوفيا  مين أبييه، إليى أن اطليع علييه وأميره بالثبيات 

إنه أسلم في آخير : أما أبو طالب فلم يرض أن يفارق دين آبائه، وتقول الشيعة. يه فأظهره حينئذٍ عل

 . حياته

يوم االثنين، وأسلم عليٌّ يوم الثالثاء، وهو ابن عشير سينين،  ملسو هيلع هللا ىلصب عث النبي : عن أنس بن مالك قال

 .تسع، ولم يعبد األوثان قط لصغره: وقيل

 :أبى طالب رضي هللا عنهعلي بن  مناقب 

 :موقفه ليلة الهجرة

بمكيية بعييد أن هيياجر أصييحابه إلييى المدينيية، ينتظيير مجيييء جبريييل عليييه السييالم  ملسو هيلع هللا ىلصقييام رسييول َّللّا 

ه له يخرج مين مكية بيإذن َّللّا ليه فيي الهجيرة إليى المدينية، حتيى إذا اجتمعيت قيريش فمكيرت  وأْمر 

ما أرادوا، أتاه جبريل عليه السالم وأمره أن ال يبيت في مكانه الذي  ملسو هيلع هللا ىلصبالنبي وأرادوا برسول َّللّا 

ى بِب يرد ليه  ملسو هيلع هللا ىلصيبيت فيه، فدعا رسول َّللّا  علييَّ بين أبيي طاليب فيأمره أن يبييت عليى فراشيه ويتسيجَّ

وتتيابع النياس فيي الهجيرة، وكيان . ابيهعلى القوم وهم عليى ب ملسو هيلع هللا ىلصأخضر ففعل، ثم خرج رسول َّللّا 

 .آخر من قدم المدينة من الناس ولم ي فتن في دينه علّي بن أبي طالب

إن قريشييا  لييم يفقييدوني مييا رأوك، : أن يضييطجع علييى فراشييه قييال لييه ملسو هيلع هللا ىلصولمييا أمييره رسييول َّللّا 

 . فاضطجع على فراشه

، حتييى إذا ملسو هيلع هللا ىلصفيييرون عليييه عليّييا  فيظنونييه النبييي  ملسو هيلع هللا ىلصوكانييت قييريش تنظيير إلييى فييراش رسييول َّللّا 

لو خرج دمحم لخرج بعلّيٍ معه، فحبسيهم َّللّا بيذلك عين طليب النبيي : فقالوا. أصبحوا رأوا عليه عليّا  

 . حين رأوا عليّا  

 :هجرته الى المدينة

إلى المدينة في الهجرة أمرني أن أقيم بعده حتى  ملسو هيلع هللا ىلصلما خرج رسول َّللّا : "قال عليٌّ رضي َّللّا عنه

أؤدي ودائع كانت عنده للناس، ولذا كان يسمى األمين، فأقميت ثالثيا  فكنيت أظهير ميا تغيبيت يوميا  

 . واحدا  
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 ملسو هيلع هللا ىلصحتيى قيدمت بنيي عميرو بين عيوف ورسييول َّللّا  ملسو هيلع هللا ىلصثيم خرجيت فجعليت أتبيع طرييق رسيول َّللّا 

 ". ملسو هيلع هللا ىلصمقيم، فنزلت على كلثوم بن الِهدم، وهنالك منزل رسول َّللّا 

 :تراب كنيته بأبي

صيلى هللا دخل عليٌّ على فاطمة ثيم خيرج مين عنيدها فاضيطجع فيي المسيجد، ثيم دخيل رسيول َّللّا 

 " أين ابن  عمك؟: "على فاطمة، فقال لها عليه وسلم

، فوجييده قييد سييقط رداؤه عيين ظهييره ملسو هيلع هللا ىلصمسييجد، فجيياءه رسييول َّللّا هييو ذاك مضييطجع فييي ال: فقالييت

، فيوَّللّا ميا "اجليس أبيا تيراب: "وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهيره ويقيول

اه به إال رسول َّللّا   . ، ووَّللّا ما كان له اسم أحبَّ إليه منهملسو هيلع هللا ىلصسمَّ

 :ملسو هيلع هللا ىلص  هللا غزواته مع رسول

، فكان له شأن عظيم، وأظهر شجاعة عجيبة، ملسو هيلع هللا ىلصشهد عليٌّ رضي َّللّا عنه الغزوات مع رسول َّللّا 

 . اللواء في مواطن كثيرة ملسو هيلع هللا ىلصوأعطاه رسول َّللّا 

ان، إحيداهما ميع عليّيٍ يقيال رايتيان سيوداو ملسو هيلع هللا ىلصفي غزوة بدر الكبرى، كان أمام رسول َّللّا 

أن يبييارز فييي هييذه الغييزوة الوليييد  بيين  ملسو هيلع هللا ىلصوأمييره رسييول َّللّا . واألخييرى مييع األ نصييار( العقيياب)لهييا 

 . عتبة، فبارزه وقتله وكان من أشد أعداء رسول َّللاّ 

 إنكيم تزعميون أن َّللاّ ! ييا معشير أصيحاب دمحم: وفي غزوة أحد قام طلحة بن عثميان فقيال

يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة، فهل منكم أحد يعجليه َّللّا بسييفي إليى الجنية، 

 أو يعجلني بسيفه إلى النار؟؟ 

والذي نفسي بيده، ال أفارقك حتى أعجلك بسييفي : فقام إليه عليٌّ بن أبي طالب رضي َّللّا عنه فقال

 . ربه عليٌّ فقطع رجله فسقط فانكشفت عورتهإلى النار، أو تعجلني بسيفك إلى الجنة، فض

ميا منعيك أن : ، وقال لعلّيٍ أصيحاب هملسو هيلع هللا ىلصأنشدك َّللّا والرحم يا ابن عم، فتركه، فكبَّر رسول َّللّا : فقال

 . إن ابن عمي ناشدني حين انكشفت عورته فاستحييت  منه: تجهز عليه؟ قال

اللواء عمر بن الخطاب ونهض من نهض معه مين  ملسو هيلع هللا ىلصوفي غزوة خيبر أعطى رسول َّللّا 

يجبنه أصحابه ويجبنهم،  ملسو هيلع هللا ىلصالناس فلقوا أهل خيبر فانكشف عمر وأصحابه فرجعوا إلى رسول َّللّا 

فلميا كيان  "ألعطين اللواء غدا  رجال  يحيب َّللّا ورسيوله، ويحبيه َّللّا ورسيوله: "ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول َّللّا 

  .من الغد تطاول لها أبو بكر وعمر فدعا عليّا ، وهو أرمد فتفل في عينيه وأعطاه اللواء

عليّا  والزبير بن العوام في أثر المرأة التي أعطاهيا حاطيب بين أبيي  ملسو هيلع هللا ىلصوأرسل رسول َّللّا 

ا أجميع رسيول َّللّا  فخرجيا وأدركاهيا بالحليفية . المسيير إليى مكية ملسو هيلع هللا ىلصبلتعة كتابا  إلى قريش وذلك لمَّ

إنيي أحليف ميا كيذب : فقيال لهيا علييُّ بين أبيي طاليب. فاستنزالها فالتمسا في رحلهيا فليم يجيدا شييئا  

أعيرض : رسول َّللّا، وال كذبنا، ولت ْخِرِجنَّ إليَّ هذا الكتاب أو لنكشفنك، فلما رأت الجيدَّ منيه، قاليت

فدفعتييه إليييه، فجيياء بييه إلييى . ون رأسييها فاسييتخرجت الكتيياب منييهفحلَّييت قيير. عنييي، فييأعرض عنهييا

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول َّللّا 
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فييي غييزوة حنييين حييين انهييزم  ملسو هيلع هللا ىلصوكييان عليييٌّ رضييي َّللّا عنييه مميين ثبييت مييع رسييول َّللّا 

ليَّ بن أبيي طاليب عليى ع ملسو هيلع هللا ىلصالمسلمون كما ثبت في غزوة أحد، وفي غزوة تبوك خلَّف رسول َّللّا 

فلميا . ما خلَّفه إال استثقاال  ليه وتخففيا  منيه: فأرجف المنافقون بعلّيٍ وقالوا. أهله وأمره باإلقامة فيهم

ْرف  ملسو هيلع هللا ىلصقال ذلك المنافقون أخذ عليٌّ سالحه، ثم خرج حتى أتى رسول َّللّا  موضع على  -وهو بالج 

يا خلفتنيي أنيك اسيتثقلتني وتخففيت : فقال -ثالثة أميال من المدينة  يا نبيَّ َّللّا زعم المنيافقون أنيك لمَّ

أفيال ترضيى ييا . كذبوا ولكني إنما خلفتك لما ورائي فارجع فاخلفني في أهليي وأهليك: "فقال. مني

فرجييع عليييٌّ إلييى المدينيية "علييّي أن تكييون منييي بمنزليية هييارون ميين موسييى، أال أنييه ال نبييّي بعييدي

 . على سفره ملسو هيلع هللا ىلصومضى رسول َّللّا 

 :منزلته عند رسول هللا

  :من االحاديث التى وردت فى فضل على بن أبى طالب كرم هللا وجهه

   ".اللّهم واِل من وااله، وعاِد من عاداه"

 " عليٌّ مني وأنا من علّيٍ " 

 " أنت أخي في الدنيا واآلخرة"

 ". من آذى عليّا  فقد آذاني"

د أحبنييي، وميين أحبنييي فقييد أحييب َّللّا، وميين أبغييض عليّييا  فقييد أبغضييني، وميين ميين أحييب عليّييا  فقيي"

   "أبغضني فقد أبغض َّللاّ 

   "عليٌّ مع القرآن، والقرآن مع علّيٍ، ال يفترقان حتى يردا الحوض"

  :قضاؤه

تييي عليييٌّ : "أنييه قييال ملسو هيلع هللا ىلصعيين أنييس رضييي َّللّا عنييه، عيين النبييي  ييى أمَّ  وعيين عميير بيين". أْقض 

 . أقضانا عليُّ بن أبي طالب: الخطاب رضي َّللّا عنه قال

تختصم النياس  بسيبع، وال يحاجيك أحيد : "لعلّيٍ  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول َّللّا : وعن معاذ بن جبل قال

ميين قييريش، أنييت أولهييم إيمانييا  بيياَّلّل، وأوفيياهم بعهييد َّللّا، وأقسييمهم بالسييوية، وأعييدلهم فييي الرعييية، 

 ". ة، وأعظمهم عند َّللّا مزيةوأبصرهم بالقضي

. إليى الييمن قاضييا  وأنيا حيديث السينِّ  ملسو هيلع هللا ىلصبعثنيي رسيول َّللّا : عن علّيٍ رضيي َّللّا عنيه قيال

 . يا رسول َّللّا تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث وال علم لي بالقضاء: فقلت

 ". إن َّللّا سي هدي لسانك، ويثبت قلبك: "قال

ثم وضع يده " إن َّللّا يثبت لسانك، وي هدي قلبك: "وفي رواية. ت في قضاء بين اثنينفما شكك: قال

 . على فمه

إلى اليمن، فوجد أربعة وقعوا في حفرة حفيرت ليصيطاد فيهيا األسيد،  ملسو هيلع هللا ىلصوبعثه رسول َّللّا 

د ومياتوا مين سقط أوال  رجل فتعلق بآخر، وتعلق اآلخر بآخر حتى تسياقط األربعية فجيرحهم األسي
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أنييا أقضييي بييينكم فييإن رضيييتم فهييو : فقييال عليييٌّ . جراحتييه، فتنييازع أولييياؤهم حتييى كييادوا يقتتلييون

اجمعييوا ميين . ليقضييي بييينكم ملسو هيلع هللا ىلصالقضيياء، وإالَّ حجييزت بعضييكم عيين بعييض حتييى تييأتوا رسييول َّللّا 

ول ربيع الديية ألنيه أهليك مين القبائل التي حفروا البئر ربع الدية وثلثها ونصيفها وديية كاملية، فليأل

فوقه، وللذي يليه ثلثها ألنه أهليك مين فوقيه، وللثاليث النصيف ألنيه أهليك مين فوقيه، وللرابيع الديية 

وا عليه القصة ملسو هيلع هللا ىلصفأتوا رسول َّللّا . كاملة، فأبوا أن يرضوا أنا : "فقال. فلقوه عند مقام إبراهيم فقصُّ

إن عليّا  قضى بيننا، فلما قصوا علييه القصية : فقال رجل من القوم -واحتبى ببردة  -" أقضي بينكم

 . أجازه

  :رضي هللا عنه علي  بن أبي طالبة خالف

سيدنا عثمان رضي هللا عنه بقيت المدينة بيال أميير، وكيان زعييم المنحيرفين  بعد استشهاد

 المصيرين الغيافقي بيين حيرب العكييي هيو الييذي ييدير شيؤونها، وأتباعييه هيم الييذين يسييطرون علييى

أمورها، وأهلها وجلهم من الصحابة وأبنائهم ال يقدرون على فعل شيء، واستمر ذلك خمسة أيام، 

إال أنييه ال بييد ميين خليفيية ليعييود الوضييع إلييى طبيعتييه، ويرجييع األعييراب إلييى بييواديهم، ويييؤوب 

المنحرفون إلى أمصارهم، واألمر يرجع في هذا للسابقين من المهاجرين واألنصار، لذا ال بد مين 

 .تيار أحدهماخ

كان المنحرفون متفقين على االنتهياء مين الخليفية السيابق، وقيد تيم لهيم ذليك إال أنهيم غيير 

متفقين على الخليفة الجديد، وأهواؤهم شتى، فالمصريون يميلون إلى علي بن أبي طالب ولكنيه ال 

ه فيال يجدونيه، يوافقهم بل ويبتعد عنهم، والبصريون هواهم مع طلحة بن عبيد هللا إال أنهيم يطلبوني

وتضايق أهيل الكوفية . والكوفيون يرغبون في الزبير بن العوام ولكنه يختفي عنهم وال يرغب بهم

وأهل البصرة إذ غدوا تبعا  ألهل مصر إذ ال يرغب من تمييل نفوسيهم إلييه أن يقيابلهم أو ييوافقهم، 

 .وأمير المصريين هو أمير للمدينة في تلك الظروف الحرجة

أحد من هؤالء الثالثية ميع المنحيرفين فيي شييء ويرفضيون الخالفية كلهيم، ولما لم يوافق 

رأوا أن يطلبوا من سعد بن أبي وقاص ذلك، وهو ممن بقي مين أهيل الشيورى ميع أولئيك الثالثية، 

إال أنه ارفض مينهم عنيدما عرضيوا علييه ذليك، وكيان قيد اعتيزل األمير، وابتعيد عين الجيو العيام، 

 .وكان رفضه أشد من سابقهفاتجهوا إلى عبدهللا بن عمر 

واشتد األمر على المنحرفين إذ عجزوا عن إيجاد خليفة وقيد قتليوا األميير السيابق، واشيتد 

كذلك األمر على أهل المدينة، وقد وجدوا مدينتهم بين المنحرفين يتصرفون فيها، وهم ال يقيدرون 

ا يعيانون، ويسيير األميور على شيء، ورأوا أنه ال بد من خليفة يخلصهم مما هم فييه، وينقيذهم ممي

لتعود الحالة إلى طبيعتها، ورأوا في شخص علي بن أبيي طاليب الخليفية المطليوب، فهيو مين أهيل 

وله سابقة وجهاد قلما تكون لرجل آخر، وله من العلم والفقية ميا . ملسو هيلع هللا ىلصالشورى، وابن عم رسول هللا 

آنيذاك، فيذهبوا إلييه، وطلبيوا منيه أن يتيولى  يخوله ذلك، وبصورة عامة فقد كان أفضل من عليها،

ال حاجة لي في أمركم، أن أكون وزيرا  خيرا  من أن أكيون أمييرا ،  :أمرهم فرفض منهم، وقال لهم

 .وأنا معكم فمن اخترتم فقد رضيت

ولما طال الوضيع، وخياف المنحرفيون مين أن تصيل جنيد األمصيار إليى المدينية، وتتسيلم 

الثيائرين قتلية عثميان وتعياقبهم وتقييم علييهم الحيد، ليذا كانيت رغبيتهم زمام األمور، وتقبض عليى 

السرعة في مبايعة الناس لخليفة وهذا حق المهياجرين واألنصيار، فيإذا حيدثت البيعية كيان الخليفية 
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على أقل تقدير منهم مضطرا  ألن يأخذ برأيهم ما داموا في مركيز قيوتهم، وال يسيتطيع أن يعياقبهم 

قبضتهم وتحيت سييطرتهم، أو أن كثيرتهم تحيول دون أن يقيوم بعميل ضيدهم،  ما دامت المدينة في

أما إذا وصيلت جنيود األمصيار إليى المدينية فيإنهم حينيذاك ال يسيتطيعون قتيالهم وبخاصية أن أهيل 

المدينيية نيياقمين علييى قتليية عثمييان األميير الييذي يجعلهييم ينضييمون ألهييل األمصييار ويحيياربون قتليية 

ة، وينالهم القصاص، وتقيام علييهم الحيدود، ويختيار أهيل المدينية مين عثمان، وعندئذ تنالهم العقوب

يرغبون ال من يفكر به المنحرفون، ومن هذا المنطلق كانت السرعة فيي اختييار خليفية أهيم نقطية 

يعمل لها المنحرفون، ولما لم يتم لهم ذلك هددوا أهل المدينية بقتيل أهيل الشيورى وكبيار الصيحابة 

دونكم ييا أهيل  :الهجرة إن لم يجدوا أحدا  على قبول الخالفة، وقالوا لهم ومن يقدرون عليه من دار

 .المدينة فقد أجلناكم يومين، فوهللا لئن لم تفرغوا لنقتلن عليا  والزبير وأناسا  كثيرين

نبايعيك  :األمر على علي بن أبي طالب وجاءه النياس فقيالوا ملسو هيلع هللا ىلصعرض صحابة رسول هللا 

دعوني والتمسوا غيري فإنيا  :نزل باإلسالم، وما ابتلينا به من ذوي القربى، فقال علي فقد ترى ما

ننشيدك هللا  :فقيالوا. مستقبلون أمرا  له وجوه وله ألوان، ال تقوم له القليوب، وال تثبيت علييه العقيول

ميا أرى، واعلميوا أجبيتكم ل :فقيال  أال تخياف هللا   أال ترى الفتنة  أال ترى اإِلسالم   أال ترى ما نرى 

إن أجبتكم ركبت بكم ما أعليم، وإن تركتميوني فإنميا أنيا كأحيدكم، إال أنيي أسيمعكم وأطيوعكم لمين 

وليتموه أمركم، ثم افترقوا وتواعدوا في اليوم التالي فجاؤوا ومعهيم طلحية والزبيير وبيايعوا علييا ، 

 .وكان ذلك يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة سنة خمس وثالثين

ع الناس جميعا  إال سعد بن أبي وقاص، وعبيد هللا بين عمير، وأسيامة بين زييد وصيهيب باي

من المهاجرين، وحسان بن ثابت، وزيد بن ثابت، وكعب بن مالك، ودمحم بن مسلمة، والنعميان بين 

بشير، ورافع بن خديج، وسلمة بين وقيش، وأبيو سيعيد الخيدري، وقدامية بين مظعيون ومسيلمة بين 

سالم من األنصار ومن كان قد غيادر المدينية إليى مكية وأكثيرهم مين بنيي أميية مخلد، وعبدهللا بن 

 .أمثال سعيد بن العاص والوليد بن عقبة ومروان بن الحكم

أن  :كان علي بن أبي طالب رضي هللا عنه أمام موقفين اثنيين ال ثاليث لهميا، األول منهميا

قى وضيع المدينية كميا هيو يتسيلط يصر على رفض األمر وعدم الموافقة على البيعة، وعندها سييب

عليه المتمردون، ويتصرف في المدينة األعراب والمنحرفون، بل ربما ازداد الوضع سيوءا  وهيو 

المحتمل فيعيث هؤالء العابثون في األرض فسادا ، ويزداد قتلهم للناس، وقد ارتكبيوا أكبير جريمية 

متيه األوليى سيهلت علييه الجيرائم وأسيوأ بقتلهم اإلمام ظلما  وعدوانا ، ومتى أقدم اإلنسان على جري

وإذا ميا حيدث أن . ملسو هيلع هللا ىلصاألعمال بعد ذلك، وبالفعل فقد هددوا أصحاب الشورى وصيحابة رسيول هللا 

جاءت جند من األمصار أو طلبت إِلبعاد المتمردين عن المدينة وإقامة الحدود عليهم وإعادة نظيام 

الهجرة ويذهب ضيحيته أعيداد مين الصيحابة، هيذا باإلضيافة إليى األمن، فإنه يقع القتال داخل دار 

انقسام المسلمين وتفرق كلمتهم، وهذا ما يخافه العقالء، وأهل اإِليمان، هذا باإلضافة إلى أن تدخل 

الجند في شؤون الميدنيين، وتيدخلهم فيي أعميال النياس، وبحيثهم فيي أمير الخالفية لموضيوع يجيب 

وهذا ما كان ينظر إليه االمام على كرم هللا وجهه، ويحرص أال يحدث، االبتعاد عنه تمام االبتعاد، 

 .وهو األمر الذي جعله يقبل الخالفة

وهييو قبييول الخالفيية والرضييا بيياألمر الواقييع وذلييك ميين أجييل انقيياذ  :أمييا الموقييف الثيياني

قية المسلمين من فتنة عمياء يمكن أن تحدث فيما لو رفض، والخوف مين تفرقية الكلمية، وإعيادة الث

الطمأنينة إلى نفيوس سيكان دار الهجيرة، وإبعياد المتميردين واألعيراب والمنحيرفين عين المدينية، 
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وإقرار األمن، وإعطاء الهيبة للخالفة، وتطبيق مينهج هللا فيي األرض، وميع هيذا فكيان رضيي هللا 

فييه عنه على علم بأن السير في الموقف الثاني، وهو أخيذ البيعية وتسيلم أمير النياس حالية صيعبة و

مشقة كبيرة وعناء شديد، إذ ال يستطيع الخليفية إقامية الحيدود عليى الجنياة والتحقييق معهيم إال بعيد 

مرور مدة ريثما يستتب الوضع، ويتمكن الحكم، وتسيتعيد الخالفية هيبتهيا، وهيذا ميا ال يدركيه فئية 

لية وهيو ال من الناس فيطالبون بالقصاص وهو غير قيادر علييه، ويسيألونه إقامية الحيدود عليى القت

يسييتطيع إذ ال تييزال المدينيية بأيييديهم، وال بييد ميين إخييراجهم قبييل ذلييك وتييوزيعهم فييي األمصييار، أو 

إرسالهم إلى الثغور، وتفريق كلمتهم، هذا باإلضافة إليى أن عيددا  مين الرجيال سيرفضيون البيعية، 

... اهنة في الحقولكن هذا ال يجعله يتوقف، وهو الذي ال يخشى في هللا لومة الئم، وال يعرف المد

فأما البيعة فيمكن أن يتيرك مين ال يبيايع باسيتثناء بعيض رجيال الشيورى اليذين ينظير إلييهم بعيض 

الناس ويميلون إليهم، ولهذا فقد ترك سعد بن أبي وقاص وعبدهللا بن عمر، ولكنه أصر على بيعية 

د ريثمييا تتيياح طلحيية والزبييير إذ كييان يطمييع بهمييا بعييض المتمييردين، وأمييا اسييتمهال إقاميية الحييدو

الفرصة فظن أن الناس يدركون هذا، بل يمكن تجاوزه إذ إن إعادة األمين والنظيام وإقامية الخالفية 

أمر أهم وواجب شرعي، ولهذا أقدم عليه وقبل الخالفة بعد إصرار الناس عليه وبعد أن تمنع عنيه 

سلم الخالفة أن يعميل رأى علي رضي هللا عنه وقد ت. ورفضه، فهو الزاهد فيها وفي الدنيا جميعها

قبل كل شيء على إعادة األمن ولن يكون هذا إال بإبعاد المشياغبين عين المدينية، ولين يحيدث هيذا 

إال باعتقادهم أنه قد تيم ميا يرييدون وهيو اسيتقرار النظيام فيي الدولية، وهيذا ميا يصيار إلييه بيزوال 

ألمصار، هذا باإلضيافة إليى أنيه ثم بالخالص من والته على ا-الخليفة السابق وقد قتلوه قبحهم هللا 

هو رضي هللا عنه قد كانت ليه بعيض المالحظيات عليى بعيض اليوالة ليذا قيرر أن يسيتبدل اليوالة، 

ولكن نصحه بعض الصحابة وبعض الرجال في أن يؤخر هذا األمر حتى يسيتقر الوضيع، إال أنيه 

زل واليييا  وأن يعييين رفييض ذلييك حيييث رأى أن هيبيية الدوليية ال تكييون إذا لييم يسييتطع الخليفيية أن يعيي

غيييره، وإال فمييا معنييى أن الييوالي يتبييع الخليفيية، وإذا لييم يسييتطع اإلمييام عييزل وال، فمعنييى ذلييك أن 

الوالي بمثابة خليفة أو أنه يرفض األوامر ويرفض البيعة أو يأخذها لنفسه، ويتعدد عندها الخلفاء، 

ثانية فإن العصاة والمنحرفين  وهذا أمر غير جائز وال يكون في اإلسالم، هذا من جهة، ومن جهة

يرون أن الوضع غير مستقر، وبذا يبقون في المدينة وعندها ال يستطيع الخليفة أن يفعل شييئا  وال 

 .أن يقيم حدود هللا، وهو ال يخاف في هللا لومة الئم، إذن فال بد من عزل الوالة واستبدالهم

بيين حنيييف وهييو ميين أعييالم أرسييل علييي الييوالة إلييى األمصييار فبعييث إلييى البصييرة عثمييان 

وأبقى عليى الكوفية . األنصار، فدخلها وارتحل عنها واليها السابق عبدهللا بن عامر متجها  إلى مكة

وبعيث سيهل بيين . أبيا موسيى األشيعري اليذي أرسييل بيعتيه وبيعية أهيل مصيره إلييى أميير الميؤمنين

وبعيث إليى . اد مينهمحنيف إليى الشيام، ولكنيه رد مين حيدودها، ردتيه خييل معاويية بيأمر أو باجتهي

مصر قيس بن سعد بن عبادة، وكان قد قتل من تسلمها وهو دمحم بن أبي حذيفة، فدخل مصر وأخيذ 

ال يشيقون ( خربتيا)البيعة ألمير المؤمنين من أهلها، إال فريقا  قليال منهم اعتزلوا الناس وأووا إليى 

ن األنصييار إلييى أهييم األمصييار عصييا الطاعيية، وال يقيياتلون أحييدا ، وبهييذا فقييد اختييار ثالثيية والة ميي

أما مكة فقد بعث إليها خالد بن العاص بين هشيام بين المغييرة المخزوميي، . وأكثرها ثغورا  وجهادا  

ولكنه وجد فيها كل من اعتزل الفتنة ومن اجتمع فيها من بنيي أميية، ومين تيرك واليتيه مين اليوالة 

وبعيث . مجموعة رجل يرجعون إلييهالسابقين، لذا فقد رفضت واليته وبقيت مكة دون وال، ولكل 

علي بن أبي طالب إلى اليمن ابن عمه عبيد اللهبن عباس عامال له عليهيا، فلميا وصيل إليهيا رحيل 

عنهيا عاملهييا السيابق يعلييى ابين أمييية واتجييه إليى مكيية، وهكيذا خضييعت دار الهجيرة مركييز الدوليية 

شيام التيي كيان يسيير أمورهيا واألمصار كلهيا إليى أميير الميؤمنين عليي بين أبيي طاليب باسيتثناء ال
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معاوية بن أبي سفيان إذ ليم يرسيل البيعية، وبهيذا عقيدت بيعية عليي بين أبيي طاليب، وقيام بياألمر، 

وأرسل إلى معاوية يطلب منه البيعة لكنيه تيأخر بيالجواب، ينتظير ميا تيؤول إلييه األميور، ووضيع 

 .العصاة في المدينة

ٍ رضي َّللا  عنه  :الفتنة في عهد علي 

  :لجملمعركة ا

خرج الخليفة من المدينة المنورة على رأس قوة من المسيلمين عليى أميل أن ييدرك السييدة 

فعسييكر  ،ولكنييه لييم يلحييق بهييم ،ويعيييدها وميين معهييا الييى مكيية المكرميية ،-رضييي هللا عنهييا-عائشيية 

 ،وجيرت محياوالت للتفياهم بيين الطيرفين ولكين األمير ليم ييتم ،قرب البصيرة (ذي قار)بقواته في 

وسيميت  ،هجيري 37لقتال بينهم وبذلك بدأت موقعة الجمل في شهر جميادي اآلخيرة عيام ونشب ا

التيي  ،خيالل الموقعية -رضيي هللا عنهيا-بيذلك نسيبة اليى الجميل اليذي كانيت تركبيه السييدة عائشية 

اسيتقبال السييدة عائشية وأعادهيا  -رضيي هللا عنيه-وقد أحسن عليي  ،انتهت بانتصار قوات الخليفة

ثيم توجيه بعيد ذليك اليى  ،بعيد أن جهزهيا بكيل ميا تحتياج الييه ،لمنيورة معيززة مكرميةالى المدينة ا

  1وبذلك أصبحت عاصمة الدولة االسالمية  ،واستقر بها ،الكوفة في العراق

  :مواجهة معاوية

عزل معاوية بن أبي سفيان  (بعد توليه الخالفة) -رضي هللا عنه-قرر علي بن أبي طالب 

وطالب بتسيليم قتلية  ،كما امتنع عن مبايعته بالخالفة ،ن معاوية رفض ذلكغير أ ،عن والية الشام

فأرسيل الخليفية اليى أهيل الشيام ييدعوهم  ،ليقوم معاوية باقامة الحد علييهم -رضي هللا عنه-عثمان 

فقييرر المسييير بقواتييه اليييهم وحملهييم علييى , ولكيينهم رفضييوا  ،وحقيين دميياء المسييلمين ،الييى مبايعتييه

بيالقرب مين  (صيفين)والتقت قوات الطيرفين عنيد  ،وج على جماعة المسلمينوعدم الخر ،الطاعة

  (هجري 36صفر عام  0)وبدأ بينهما القتال يوم األربعاء  ،الضفة الغربية لنهر الفرات

أميير جيشييه فرفعييوا  ،وحينمييا رأى معاوييية أن تطييور القتييال يسييير لصييالح علييي وجنييده

ة خدعتهم وحذر جنوده منهيا وأميرهم باالسيتمرار وقد أدرك الخليف ،المصاحف على ألسنة الرماح

بينما رفضيه  ،اضطروه للموافقة على وقف القتال وقبول التحكيم ،لكن فريقا من رجاله ،في القتال

 ،هجري اجتمع عمر بن العاص مميثال عين معاويية وأهيل الشيام 36فريق آخر وفي رمضان عام 

ى أن يتدارسا األمر ويعودا لالجتمياع فيي واتفقا عل ،وأبو موسى األشعري عن علي وأهل العراق

فلما حان الموعد المتفق  ،وعادت قوات الطرفين الى دمشق والكوفة ،شهر رمضان من نفس العام

  .وكانت نتيجة التحكيم لصالح معاوية ،عليه اجتمعا ثانية

  :الخوارجقتال 

علييى  -عنييه رضيي هللا-أعلين فريييق مين جنييد علييي رفضيهم للتحكيييم بعيد أن اجبييروا عليييا 

وكان عددهم آنيذاك حيوالي اثنيي عشير  ،فعرفوا لذلك باسم الخوارج ،وخرجوا على طاعته ،قبوله

ولكين  ،وقضى على معظمهيم ،هجري 38حاربهم الخليفة وهزمهم في معركة النهروان عام  ،ألفا

تمكن بعضهم من النجاة والهيرب وأصيبحوا منيذ ذليك الحيين مصيدر كثيير مين القالقيل فيي الدولية 

  .السالميةا
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ٍ  استشهاد   :رضي هللا عنهعلي 

اجتمييع عييدد ميين الخييوارج فتييذاكروا فيمييا آل إليييه أميير المسييلمين، وتييذكروا قييتالهم يييوم   

حسب رأيهيم -النهروان، فثارت بهم الحمية، ورأوا أن عليا  ومعاوية وعمرا  من أسباب بالء األمة 

علييا ،  قبحيه هللا لجيم الميراديفتعهيد عبيدالرحمن بين م. لذا قرروا التخلص منهم -وما توصلوا اليه

وأخذ البرك بن عبدهللا على عاتقه قتل معاوية، ووعد عمرو بن بكر التميمي بالتخلص من عميرو 

بن العاص، وتواعدوا كيتم أميرهم، وأن يسيير كيل حسيب جهتيه الموكيل بهيا، وأن يكيون موعيدهم 

 .هـ 91رمضان سنة  06لتنفيذ الخطة صالة الفجر من يوم 

من بن ملجم على تيم الرباب فوجد بينهم فتاة رائعة الجمال تدعى قطام ابنية ومّر عبدالرح

فخطبهيا ابين ملجيم، فاشيترطت  :الشجنة وكانت ممن أصابها وأصاب قومها النكبات يوم النهروان

عليه مهرا  كبيرا  مقداره ثالث آالف دينار وعبد وقينة ثم رأس علي، فوافقها وأسّر لهيا مهمتيه بعيد 

إن نجيوت عشينا خيير حيياة، وإال  :هذا طليب مين ال ترييد العييش ميع زوجهيا، فأجابتيه :أن قال لها

وجيياء اليييوم الييذي اتفقييوا عليييه، . وهييو فييي الواقييع أشييقى ميين عليهييا -حسييب زعمهييا-فييزت بالجنيية 

فضرب ابن ملجم عليي بسييفه المسيموم فقتليه، وأميا معاويية فأصيابه يومهيا البيرك بين عبيدهللا فيي 

اواة، فاتخذ بعدها المقصورة، وأما عمرو بين العياص فليم يخيرج يومهيا للصيالة إليته، فنجا بعد مد

 .لمرض أصابه، وكلّف مكانه صاحب شرطته خارجة بن حذافة فقتل

ييا أميير الميؤمنين إن فقيدناك وال  :ودخل جندب بن عبدهللا على علي بعد إصيابته فقيال ليه

إن  :ونهى علي عن المثلة بقاتليه وقيال. أبصرما آمركم وال أنهاكم أنتم  :نفقدك فنبايع الحسن، فقال

ثم لم يلبث أن توفي، وغسله الحسن والحسين وعبدهللا . مت فاقتلوه بي، وإن عشت رأيت رأيي فيه

 .بن جعفر، وكفن، وكثرت الروايات حول دفنه، األمر الذي جعل قبره مجهول المكان

سيعد، وبقيي الحسين فيي  واتجه النياس إليى الحسين فبيايعوه وكيان أول مين بايعيه قييس بين

الخالفة ستة أشهر رأى خاللها تخاذل أصحابه، وضرورة اتفاق األمة، فآثر الصلح، ودعا معاوية 

هييـ، ودخييل معاوييية الكوفيية، وانتقييل  90ربيييع األول عييام  26إليييه فوافييق، وتنييازل الحسيين لييه فييي 

 .س بن سعدويبدو أن الحسين لم يكن برأي أخيه وكذا قي. الحسن والحسين إلى المدينة

، وبييدأت بعييدها زاوييية ملسو هيلع هللا ىلصوهكييذا انتهييت مييدة الخالفيية الراشييدة التييي سييارت علييى نهييج رسييول هللا 

 .االنحراف تنفرج تدريجيا  

  :وصيته عند وفاته

ييا بنيي عبيد المطليب، ال ألفيينكم " :عن قتل قاتله أو التمثيل به فقال رضي هللا عنهقد نهى 

. أال ال ي قيتلن إال قياتلي. ق تيل أميير الميؤمنين. ل أمير المؤمنينق ت: تخوضون دماء المسلمين تقولون

انظر ييا حسين، إن أنيا ميتُّ مين ضيربته هيذه، فاضيربه ضيربة بضيربة، وال تمثيل بالرجيل، فيإني 

 ". إياكم والمثلة ولو أنها بالكلب العقور: "يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول َّللّا 

ان أعيش فأنيا أوليى بدميه ):ليقتلوه نهاهم علي قيائال وعندما هجم المسلمون على ابن ملجم

ان هللا ال  ،وال تقتلوا بيي سيواه ،وان مت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين ،قصاصا أو عفوا

ال آميركم ):وحينما طلبوا منه أن يستخلف عليهم وهو في لحظاته األخيرة قال لهيم (يحب المعتدين
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انتهى عهد  -رضي هللا عنه-وباستشهاده , ختلف في مكان قبرهوا (أنتم بأموركم أبصر ،وال أنهاكم

 .الخلفاء الراشدين

ع اإلْسال مي أيَّام ع لي    :المجت م 

لم يختلف وضع المجتمع اإلسالمي أيام علي عميا كيان علييه سيابقا ، فالشيرع هيو المطبيق 

تابعة الناس لما يجري وأحكام هللا هي النافذة والمعمول بها، وإنما الشيء الوحيد الذي اختلف هو م

في الداخل بعد أن كان االهتمام متجها  إلى ما يحدث في الفتيوح وأحيوال الثغيور، هيذا بالنسيبة إليى 

عامة الناس، أما فيما يتعلق بالعمال والوالة فكان اهتمامهم أكبير إذ يتعليق األمير بهيم وبأمصيارهم 

 نغفيل عنيه وهيو أن المسيلمين لذا فقد اختلف الوضع بين مصير وآخير، وهنياك أمير آخير يجيب أال

استقبلوا خالفة علي بغير ما استقبلوا خالفة عثمان، فقد جاء عثمان بعيد عمير القيوي الشيديد اليذي 

منع الصحابة من الخروج مين المدينية، وأخيذهم بيالحزم والشيدة، فأعطياهم عثميان الليين والرفيق، 

اء، فالنيوا ليه وأحبيوه وخاصية وأغدق عليهم في األعطيات حسب ما اعتاد عليه مين البيذل والعطي

وجاء علي بعد عثميان فسيار بالنياس سييرة عمير فليم . في أيامه األولى، وفضله بعضهم على عمر

يوسع لهم األعطيات، ولم يعطهم النوافل من المال، واشتد على قريش وحال بينهم وبيين الخيروج 

إليى مكية، وتفيرق بعيض النياس  بأية حال، وهيجه افتراق القوم إذ أن عددا  من بني أمية قد اتجهوا

في األمصار، واستأنف فيهم حزم عمر، وشدته، والينفس البشيرية يصيعب عليهيا الشيدة بعيد الليين 

على حين ترتاح وتطمئن للين بعد الشدة، لذا كانت نفوسهم يشوبها كثير من الوجيوم والقليق بتسيلم 

ن عليى المدينية وليم ت ط ْلهيم بعيد  علي األمر، هذا باإلضيافة إليى تسيلط المشياغبين اليذين قتليوا عثميا

 .الحدود، ولننظر إلى حالة كل مصر وحده

فاليمن سار إليها عبيدهللا بن عباس واليا  عليها من قبل علي فاستقبله، وخرج منهيا يعليى بين أميية، 

 .واستقر األمر فيها، تقام الحدود، ويطبق الشرع بصورة تامة

دد مين أهيل المدينية اليذين وصيل إلييهم خبير مقتيل سييدنا وأما مكة المكرمة فقد عاد إليها راجعا  عي

عثمان وهم في طريقهم إلى بلدهم بعد أن شهدوا موسم الحج، ورغبيوا اعتيزال الفتنية، فمكية حيرم 

آمن ال يغار عليه وال يذعر من أوى إليه، ومنهم من خرج إليها من المدينة غاضبا  أو معتزال مثل 

مكيية عامييل علييي عليهييا وهييو خالييد بيين العيياص بيين المغيييرة وردت  :بنييي أمييية، عبييدهللا ابيين عميير

المخزومي، وعاشت دون وال، وبعد مدة استأذن طلحة والزبير علييا فيي الخيروج إليى مكية ألداء 

العمرة فأذن لهما فخرجا، وبقيا فيها إذ وجيدا الجيو فيهيا أكثير مناسيبة لهيم مين جيو المدينية الملييء 

بعد مدة جاء قثم بن العباس واليا على مكة واستقر فيهيا، بالخارجين على عثمان رضي هللا عنه، و

 .واستتب له األمر

ورأى الييذين اعتزلييوا الفتنيية واسييتقروا فييي مكيية أن جوهييا غييير مناسييب، وأن طلييب الييرزق غييير 

متيوفر، والتجيارة التييي اعتيادوا عليهيا قييد انقضيت أيامهييا وقطيع بيينهم وبينهييا اليزمن، ووجييدوا أن 

هيذا فقيد قيرروا السيير إليهيا، وأقنعيوا أم الميؤمنين عائشية رضيي هللا عنهيا البصرة أكثر مالءمية، ل

بالخروج معهم، وكادت أم المؤمنين حفصة رضي هللا عنها تسير لوال أن منعها أخوها عبدهللا بين 

عمر، وسار الموكب باتجاه البصرة، وكان يصلي فيهم عبد الرحمن بن عتّاب بن أسييد، وقيد كيان 

إنسان جلهيم مين / 611/وكان عدد المغادرين مكة . وأبي بكر وعمر ملسو هيلع هللا ىلصل هللا أبوه والي مكة لرسو

أهل مكة والمدينة ومنهم طلحة، وعبدهللا بن عامر، ويعلى بن أميية، وعبيدالرحمن بين عتياب، وأم 

المؤمنين عائشة، ورجع من الطريق سعيد بن العاص، والمغيرة بين شيعبة، وعبيدهللا بين خاليد بين 
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وهيدأ الوضيع فيي مكية بعيد . يد، وفي الطريق تبعهم الناس من األعراب حتى كيانوا ثالثية آالفأس

وعندما وصل الركب المكي إلى ماء الحوأب نبحتهم كالبيه، فأناخيت عائشية رضيي هللا . خروجهم

وقا  ردوني فإني سمعت رسول هللا  :عنها وقالت يقول وعنده  ملسو هيلع هللا ىلصأنا وهللا صاحبة كالب الحوأب ط ر 

 .ما هو بالحوأب، فسارت :فقالوا لها" ليت شعري أيتكن تنبحها كالب الحوأب"نساؤه 

أما في المدينة فإن أهلها ينظرون إليى عليي نظيرة احتيرام وإكبيار كميا ينظير ليه كيل المسيلمين، إذ 

الصيرار كان يومذاك أفضل من عليها، وقد ارتحل من الدنيا من سبقه، وقد أسرعوا إلى بيعته أو ا

على مبايعته لتقديرهم له قبل كل شييء، ثيم للخيالص مميا لحيق المدينية مين وجيود الفئية الخارجية 

على النظام من قتلة عثمان، وقد استجاب بعيد رفيض إذ أن األمير يسيتوجب وجيود األميير إِلعيادة 

وليم  النظام، وما أن استلم حتى طلب منه عدد من الصحابة إقامة الحيدود عليى هيؤالء المنحيرفين،

يكن ذلك ليغيب عنه، وإنما ينتظر استتباب الوضع وقوة الخليفة بأخذ البيعية العامية والقيبض عليى 

لَّ السيريع ال يسيتطيع أن يمارسيه ميا دام المنحرفيون هيم اليذين يسييطرون  ناصية األمر، إذ أن الح 

صييحابة، عليى المدينية، وبييدهم القيوة، والبيعيية ليم تيأت مين بعيض الجهييات ومنهيا الشيام وبعيض ال

 .والمشكلة أنه في ساعة الفوضى ال يرى المرء الحل السليم إال من خالل ما استقر ذهنه

وأرسل علي الوالة إلى األمصار، وإذ . واشتد الصحابة في الطلب، وعلي ال يستطيع أن يفعل شيئا  

بييوالي الشييام سييهل بيين حنيييف يعييود إليييه، وعلييي الييذي عييرف بالشييدة لييم يقبييل بيياللين، ولييم يعييرف 

التساهل بالحق، فقرر السير إلى الشام على الرغم من نصائح بعض الناصحين بإبقاء معاوية على 

الشام وإعطاء طلحة البصيرة والزبيير الكوفية ريثميا تهيدأ األحيوال، وليم يير أيضيا  هيذا عبيدهللا بين 

حيد عباس عندما استشاره علي، وحث الناس بالنهوض إلى الشام فرأى توانيا، فلم يرغب بإخبيار أ

وإنما نهض وسار مع من نهض، ودفع باللواء إلى ابنيه دمحم األكبير بين الحنفيية، ووجيه عبيدهللا بين 

عباس إلى الميمنة، وعمر بن أبي سلمة إلى الميسرة، وأبا ليلى بين عمير بين الجيراح إليى المقدمية 

اليه عليى وهو ابن أخي أبي عبيدة بن الجراح، وولى ق ث م بين العبياس عليى المدينية، وكتيب إليى عم

األمصار وهم قيس بن سعد والي مصر وأبو موسيى األشيعري واليي الكوفية، وعثميان بين حنييف 

والييي البصييرة بييالنهوض إلييى قتييال أهييل الفرقيية، ويبييدو ميين عملييه هييذا أنييه ب ِعيييد كييل البعييد عيين 

ّلِ أحدا  منهم وفيهم األشداء وأهل المقدرة  .المنحرفين قتلة عثمان إذ لم ي و 

ٍ رضي  :َّللا  عنه إلى الكوفة خروج علي 

بخبر سير من سار من مكة إلى البصرة، فخيرج عليي إليى الربيذة يرييد  علّي رضي َّللّا عنه سمع 

أن يحول دون انطالقهم إلى البصرة، إال أنهم قيد فياتوه، وكيان قيد ولّيى عليى المدينية قبيل خروجيه 

نين أم سيلمة ترييد أن تسيير منها سهل بن حنيف، وبعث ق ث م بن العباس إليى مكية، وكانيت أم الميؤم

لوال أني أعصي هللا عز وجل وأنك ال تقبله مني لخرجت معك، وهيذا ابنيي عمير، "معه وقالت له 

وهللا لهو أعز علي من نفسي، يخرج معك يشهد مشاهدك، فخرج معيه، وكيان عليى الميسيرة، وليم 

خيرج مين المدينية ونصحه بعيض الناصيحين بيأن ال ي. يزل معه، واستعمله على البحرين ثم عزله

فإن خرج منها فلن يعود إليها، وطلب منه أن يرسل من نهض ويمكث هو في دار الهجيرة، ولكنيه 

بِّيق . أصر إال أن يكون على رأس الناهضين وبقي سهل بن حنيف في المدينية يسييِّر أمورهيا، وي ط 

جنييد  ووصييل علييي إلييى ذي قييار ينتظيير وصييول. شييرع هللا فيهييا، ويحكمهييا لعلييي بيين أبييي طالييب

 .األمصار
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وأما مصر فقد سار إليها قيس بن سعد بن عبادة، ودخلها من غير جهد وكان قد خرج منها اليوالي 

السابق عبدهللا بن سعد بن أبي سرح وتسلمها دمحم بن أبي حذيفة إال أنه قتل، وأخذ قيس البيعة لعلي 

ن بثأر عثمان، ولكن ال يقياتلون يطلبو( خربتا)من عامة أهلها، إال فريقا  اعتزلوا الناس وأووا إلى 

مسلمة بن مخلد، ومعاوية بين حيديج، وبسير  :أحدا ، وال يشقون عصا الطاعة، فأمهلهم قيس ومنهم

بن أبي أرطأة وغيرهم، إال أن بعض أصحاب علي كانوا يصيرون علييه أن ييأمر قيسيا بقتيالهم أو 

ليك، فيرأى أن رأييه هيو إعطاء البيعة حتى ينتهوا من مصر مين كيل معيارض، فطليب عليي منيه ذ

األصوب، فترك مصر، واتجه إلى علي ميار بالمدينية، وجياء دمحم بين أبيي بكير والييا  عليى مصير، 

حتيى جيرى القتيال بيين الطيرفين وليم ي ْحيِرز دمحم بين أبيي بكير ( خربتيا)وما زال يلح على مين فيي 

صيل إليهيا، فاضيطر النصر فعزله علي وولى األشتر النخعي مكانه، ولكنه مات مسموما  قبيل أن ي

علي أن يثبت دمحم بن أبي بكر على مصر ريثما يرى رأيه، وانتدب أهل الكوفية لمسياعدة إخيوانهم 

في مصر، ولكنهم لم ينتدبوا، وعندما أصر عليهم سار جند قليل، ولكن ما وصلوا إلى مصر حتيى 

عييدة عين خالفية كان عمرو ابن العاص قد دخلها، وق تل، دمحم بن أبي بكر، وهكذا أصبحت مصير ب

 .هـ 38علي وذلك عام 

وأما الكوفة فقد كان واليها من قبل أبو موسى األشعري، وأقره علي على ما تحت ييده، رغبية مين 

وكيان أبيو موسيى محبيا  للعافيية ال . أهل الكوفة به، وقد بايع عنه وعين أهيل الكوفية للخليفية الجدييد

وأهل الكوفة ليسوا . سلمين بعضهم ضد بعضيرغب في القتال وخاصة عندما يكون القتال بين الم

علييى رأي واحييد، فبعضييهم يميييل إلييى الزبييير، وبعضييهم يرغييب فييي علييي ولكنييه ال يحييب القتييال، 

وكتييب أمييير المييؤمنين إلييى أبييي موسييى . وبعضييهم متشييدد فييي ذلييك يييرى أن القتييال أميير ال بييدّ منييه

كر ودمحم بن جعفر، فلم يفيد ذليك شييئا ، يستنهضه للقتال ولكنه لم يفعل شيئا ، فأرسل له دمحم بن أبي ب

ثم أرسل له عبدهللا بن عباس واألشتر النخعي فما أجدت المناقشيات التيي دارت بيين الطيرفين، ثيم 

ودعا أهل الكوفة لنجدة . أرسل له ابنه الحسن بن علي وعمار بن ياسر، وتكلم الحسن كالما  جميال  

بعضهم بالفرات واتخذ اآلخر طرييق البير، وكيان خليفتهم وعندما انطلق سار معه عدة آالف سار 

مجموعهم تسعة آالف رجل، وأخيرج األشيتر النخعيي أبيا موسيى مين قصير اإلميارة، فيانطلق أبيو 

وكيان الخليفية قيد وصيل إليى ذي قيار فجياءه أهيل الكوفية وهيو فيي ذليك . موسى إلى مكة وأقام بها

 .الموضع

يدا  هو عثميان بين حنييف فسيار إليهيا فيدخلها، وخيرج وأما البصرة فقد أرسل إليها الخليفة واليا  جد

منهييا واليهييا السييابق عبييدهللا بيين عييامر الييذي سييار إلييى مكيية، وكييان فييي البصييرة شيييء ميين الفرقيية 

والخالف، وليم يلبيث أن وصيل إليهيا ركيب مكية، فيدخلها عبيدهللا بين عيامر عليى غفلية مين أهلهيا، 

س متخياذلون مينهم الخيائف، ومينهم القاعيد، ووصل الخبر إلى عثميان بين حنييف فتهييأ إال أن النيا

ومنهم المتخاذل، ومنهم من يطلب بثأر عثمان، ومنهم مع اليوالي بجانيب أميير الميؤمنين عليي بين 

أبي طالب، ثم دخل البصرة ركب مكة كليه، والتقيى فيي المربيد، فيتكلم طلحية والزبيير وردّ علييهم 

 .جماعة ابن حنيف

شة رضي هللا عنها فانقسمت جماعة ابن حنيف، وميال بعضيهم وكاد الناس يقتتلون، ثم تكلمت عائ

حكيييم بييه جبليية العبييدي فأنشييب القتييال، وهييو أحييد  ةإلييى جانييب عائشيية، وكييان علييى خيييل البصيير

الغوغائيين الذين تكلموا عن عثمان رضي هللا عنه، وكاد القتال أن يتسع، إال أن الفريقين قد اتفقا، 

اآلخر نظرة العداء أو الحقد وإنما نظرة األخيوة، والخيالف إنميا  إذ لم يكن أحد الجانبين لينظر إلى

 .هو في وجهات النظر، ولكن الغوغاء هي التي كانت تسير بالطرفين إلى التطرف أحيانا  
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اتفق الجانبان على أن يبعثا رسوال  إلى المدينة لينظر هل بايع طلحة والزبير مكيرهين أم ال ؟ فيإن 

، ةف لهما البصرة، وإن كانا قيد بايعيا عين رضيى خرجيا مين البصيركان ذلك أخلى عثمان بن حني

وأن يبقى كل فريق على ما تحت يده ريثما يعود الرسول، وينزل طلحة والزبير ومن معهما حيث 

وذهب . شاؤوا، وأن يصلي عثمان بن حنيف بالناس، ويبقى بيت المال تحت يده، وله أمر البصرة

سيأل أهلهيا عين بيعية طلحية والزبيير فليم يجبيه أحيد، ثيم أجابيه كعب بن ثور إلى المدينية رسيوال ، ف

 .أسامة بن زيد بأنهما بايعا مكرهين

وكادت تحدث في المدينة حادثة لهيذا الجيواب، إذ ال يرييد النياس إال اطفياء النيار وإخمياد جيذوتها، 

 :لورجع كعب إلى الناس بالخبر فاختلف القوم بالبصرة، وعاتيب عليي عامليه عليى البصيرة، وقيا

إنما طلحة والزبير لم يجبرا على البيعة إال خوفا  من الفرقة، وقّل أنصار ابين حنييف حتيى غضيب 

عليييه الغوغييائيون فييي طرفييه لهييذا التصييرف، انقييّض أهييل السييوء عليييه فسييجنوه، ونتفييوا لحيتييه 

وحاجبيه، ثم أخرجوه حيث سار إلى علي بن أبي طالب وهو بذي قار، ولم يقتل عثمان بن حنييف 

لم يكن عدوا  وال مجرم حرب، وإنما كان أخا  ضعفت وجهة نظره أميام مناقشييه فقيّل أتباعيه،  ألنه

وعدا عليه الرعاع فيأخرجوه، وليو كيان الخيالف كميا يصيّوره بعيض الميؤمنين لقتيل أو أخيذ عليى 

وصار يصلي بالناس عبد الرحمن بين عتّياب . األقل أسيرا  فهو قائد الخصم أو رأس الجناح اآلخر

 .يدبن أس

وبخروج عثمان بن حنيف من البصرة أصبحت تحت إمرة الركب المكي فقتلوا من كيان فيهيا مين 

األشخاص الذين شخصوا إلى المدينة، واشتركوا في حصار عثمان بن عفان رضي هللا عنه، وليم 

ينج منهم إال حرقوص بن زهير العبدي، وكان ممن قتل حكيم بن جبلة العبدي، ولم يكن هذا القتل 

فف من المشكلة وإنما زاد النقمة، إذ أن بعض القبائل غضبت لمقتل بعض أبنائها ممن كان من ليخ

الغوغائيين، ومنهم بنو عبد القيس الذين ثاروا لمقتل حكيم بن جبلة فخرجيوا عليى عليي، أميا عليي 

بيأن  فلم يتكلم في قتل هؤالء ألنه يرغب فيه وال عالقة له بأحد منهم، وإن كان يجب أن يدعم رأيه

وكتييب الركييب المكييي إلييى بقييية . فييي العجليية النداميية فالقتييل السييريع دون تييروي أدى إلييى النقميية

 .األمصار أن يفعلوا فعلتهم، وأن يقتلوا من عندهم من قتلة عثمان

أرسل علي بن أبي طالب القعقياع بين عميرو التميميي إليى البصيرة، فكليم عائشية وطلحية والزبيير 

 :بسبب قتل الغوغائيين، وماذا يكون لو حدث هذا في كل مصر ؟ قيالوا وبيّن لهم تفرق القوم عنهم

إن هذا أمر دواؤه التسكين واجتماع الشمل، حتى إذا صلح األمر وهدأت الثيائرة،  :فما رأيك ؟ قال

وإني ألقيول هيذا . وأمن الناس، واطمأن بعضهم إلى بعض، نظرنا في أمر الذين أحدثوا هذه الفتنة

ى يأخييذ هللا ميين هييذه األميية مييا يشيياء، فقييد انتشيير أمرهييا، وألمييت بهييا الملمييات، ومييا أراه يييتُّم حتيي

إن وافيق عليي عليى هيذا اليرأي صيالحناه  :وتعرضت ليبالء عظييم، فاستحسين القيوم رأييه، وقيالوا

 .ورجع القعقاع إلى علي راضيا  وأنبأه بما حدث، فس ّر علي بذلك أشد السرور وأعظمه. عليه

رة إلى معسكر علي بذي قار والتقى المضري مع المضيري والربعيي ميع وأقبلت الوفود من البص

الربعي واليمني مع اليمني، وكل يتحدث في الصلح، وظن النياس كيل النياس أن األمير قيد اسيتقام، 

 :وأن الصلح قد أصبح وشيكا ، ودعوا أهل البصرة علييا  أن ييأتي إلييهم، وأراد عليي الرحييل وقيال

وهنيا شيعر الغوغيائيون مين قتلية عثميان أن . عفيان فيال يرتحيل معنيا أال من أعان على عثمان بين

الصلح سيدور عليهم، وأنه إذا تّم ال بيدّ مين أن يكيون علييهم، وسيتطالهم العقوبية، فيإذن لميا نبرميه 

على أنفسنا ؟ وتداولوا الرأي وعبيدهللا بين سيبأ اليهيودي ال يعجبيه رأي حتيى توصيلوا إليى انشياب 
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وأرسل علي عبدهللا بن عباس إلى طلحية والزبيير . لطرفان بعضهم من بعضالقتال إذا ما اقترب ا

 .اللذين أرسال بدورهما دمحم بن طلحة إلى علي وتحدثوا في الصلح وباتوا في ليلة من العافية

 :معركة الجمل

رحل علي إلى البصرة وعسيكر بجانيب معسيكر أهيل البصيرة فأنشيب الغوغيائيون القتيال بأسيباب 

إذ تساّب الصبيان ثم تراموا وتتابع العبيد، حتى إذا توترت األجواء باشر السفهاء، بسيطة وتافهة، 

ولم يدخل الغوغائيون من البداية حتى ال ي عرف الكييد، وينكشيف األمير، وتفسيد الخطية، وتصياّف 

الفريقان، وخرج علي بين الصفين ونادى طلحة والزبير فكلمهما، وقال مما قيال للزبيير أتيذكر أن 

تيذكرت ذليك، وليو كنيت أذكير ميا  :قيال" ولكنك ستقاتله وأنيت ليه ظيالم"...  :قال لك ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا

خرجييت، وأراد االعتييزال، وخييرج علييى وجهييه وعنييدما وصييل إلييى وادي السييباع غييدر بييه ابيين 

واستطاعت السبئية أن تنشب القتال، وطلب علي من النياس أن يكفيوا إال أن األمير . جرموز وقتله

قد خرج من يده والتحم الفريقان، وكان جيش البصرة يزيد على الثالثين ألفا ، وجيش الكوفية يزييد 

 .هـ 37على العشرين ألفا ، وكان اللقاء في منتصف جمادى اآلخرة من عام 

والتحم الطرفان، واشتدت المعركة أمام الجمل الذي عليه هودج عائشة رضي هللا عنهيا حتيى قتيل 

 كل أخذ بِِخط امه، ق تلوا واحيدا  بعيد اآلخير، ثيم ع ِقير الجميل فانفرجيت المعركية أمامه سبعون رجال  

وهييزم أهييل البصييرة، وأصيييب طلحيية وجييرح جرحييا  بليغييا  بييدأ ينييزف منييه الييدم، وحملييت عائشيية 

بهودجها إلى دار عبدهللا بن خلف، وكانت فاجعة أليمة ذهب ضحيتها على رأي المؤرخين عشيرة 

وخمسة آالف من جيش علي، ومع ميا فيي هيذه المعركية مين الهيول اليذي آالف من جيش البصرة 

زاد فيه المؤرخون، علينا أن نتروى قليال  فننظر هل كانت معركة بين أعداء ألداء كما توصيف أم 

بين أحبة أوقع الشيطان بينهم فطاشت أحالمهم، ثم ثابت ؟ ويمكن أن نتعرف على هذا من النتائج، 

ال شك طلحة والزبير وعائشة فلننظير ميا اليرأي بهيم ؟ التقيى القعقياع كانت رؤوس جيش البصرة 

بن عمرو التميمي أحد قادة جيش علي وحكمائه أثناء المعركة ميع طلحية وهيو يقاتيل جريحيا  فقيال 

فبطل يرى قائد خصومه جريحا  فيطلب منه . يا أبا دمحم إنك جريح فحبذا لو دخلت أحد البيوتات :له

 !.ن أجل العافية أم يجهز عليه الخلود إلى الراحة م

أئيذن ليه بشيره  :قاتل الزبيير، فقيال عليي :قل له :وجاء ابن جرموز بعد المعركة يستأذن عليا  وقال

 إن قاتله ال شك في النار ؟ :فهل القائد يفرح بقتل قائد خصومه أم يتأثر ثم يقول. بالنار

نيدما شييعها فيي غيرة رجيب ميع وزار علي عائشة بعد المعركة، وضرب من تكليم عنهيا، وقيال ع

ييَّر  :أخيها دمحم بن أبي بكر أنها زوجة نبيكم في الدنيا واآلخرة، وأعطاها مبلغا  كبيرا  من المال، وس 

وعنييدما زارهييا فييي دار عبييدهللا بيين خلييف كييان عييدد ميين الجرحييى . فييي ركبهييا عييددا  ميين النسيياء

قد تجاهل ذلك وكأن لم يعلم شيئا ، إذ المختبئين في تلك الدار، وهو يعرف مكانهم ومكان غيرهم، و

 .لم يكونوا خصوما  كما يصور ذلك بعضهم فلو كانوا كذلك لنالوا ما نالوا

كمييا كييان قييد طلييب ميين جنييده أال يجهييزوا علييى جييريح، وال يتبعييوا هاربييا ، وال يييدخلوا دارا ، وال 

ذا كليه ييدل عليى األخيوة يحوزوا ماال ، وال يؤذوا امرأة وال طفال  وال غير مقاتل مصر معانيد، وهي

 .التامة ولكن أوقع الشيطان بينهم، ولك وجهة نظره واجتهاده الخاص، وهو عليه مأجور بإذن هللا

وبعد المعركة بثالثة أيام ولى علي على البصرة عبدهللا بن عباس، وكيان أهلهيا قيد أعطيوا البيعية، 

 .وسار هو إلى الكوفة ليتهيأ إلى الشام
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 :معركة صفين

ب ير أهلهييا أميا الشيا م فقيد كيان واليهيا معاوييية بين أبيي سيفيان منيذ أييام عميير رضيي هللا عنيه، وقيد خ 

ب روه وأخذهم بأسلوبه الخاص فيأحبوه، وألن لهيم فأطياعوه، وحيزمهم فانقيادوا ليه، وليم يرييدوا  وخ 

 غيره، فعندما حدثت الفتنة في المدينة، وتسلم الغوغائيون األمير، وقتليوا الخليفية عثميان بين عفيان

مظلوما ، وخرج النعمان بن بشير إليى الشيام ومعيه قمييص عثميان الممليوء باليدماء وعلييه أصيابع 

زوجه نائلة مقطعة، وعرضه على الناس ثاروا وبكوا أوال  لقتل الخليفة مظلوما  وهيو شييخ طياعن 

، بيل في السن، وكان قتله على يد رعاع الناس، وثانيا  ألنه لم يستطع بعد ذلك أحد أن يحرك ساكنا  

ويجب أن نعلم أن األخبيار مين المدينية إليى الشيام . إن هؤالء الرعاع قد سيطروا على دار الهجرة

تحتاج إلى شهر ذهابا  ومثلها إيابا  وأثنياء هيذه الميدة ت ِجيدّ حيوادث وتحيدث مشيكالت جدييدة إضيافة 

 .إلى ما تحمل األخبار معها من زيادات مع الزمن

د تمت لعلي بن أبي طالب، ولكن عددا  من الصحابة لم يعطوا البيعية ثم جاءت األخبار بأن البيعة ق

سعد بن أبي وقاص وهو من رجال الشورى، وأسامة بن زيد، ودمحم بن مسلمة، وحسان بن  :أمثال

ثابت، وزيد بن ثابت، وكعب بن مالك وغيرهم، وفوق كل هذا فإن طلحة والزبير قد أعطيا البيعية 

 .ىمكرهين وهما من رجال الشور

علي بن أبي طالب وهو صاحب البيعة، وطلحة  :وأن رجال الشورى الذين بقوا على قيد الحياة هم

والزبير لما يبايعا إال مكرهين، وسعد بن أبي وقاص لم يبايع أبدا ، فياألمر بحاجية إليى نظير، وميع 

ال يزالون  هذا فإن علي لم يستطع أن يقبض على زمام األمر، ويقيم الحدود على قتلة عثمان الذين

 .يتحكمون في أمر المدينة

هكييذا وصييلت األخبييار إلييى الشييام، وهييذا مييا علمييه معاوييية والييي الييبالد، وإن كانييت هييذه األمييور 

صحيحة، إال أن روايتها كانت بأسلوب يحيتم عليى معاويية الترييث بإرسيال البيعية إضيافة إليى ميا 

وتتيوالى األخبيار عليى الشيام . قتيوليجد في نفسه، وما يراه في المجتمع من حزن على الخليفية الم

بأن عددا  من رجاالت األمة قد اجتمعوا في مكة والتجؤوا إليها يعتزلون الفتنة، أو يعترضون على 

ويرسل علي بن أبي طاليب الخليفية الراشيدي الجدييد عماليه إليى . تصرفات الغوغائيين في المدينة

ولى أمرهيا، ويعيزل معاويية، وييرد األمصار ويرسيل فييمن يرسيل سيهل بين حنييف إليى الشيام ليتي

الوالي الجديد من حدود بالد الشيام، ويبقيى معاويية فيي حاضيرته ينتظير ميا ييؤول إلييه األمير، ثيم 

تصل إليه أخبار جديدة بأن عيددا  قيد خيرج مين مكية إليى البصيرة معارضيين للخليفية فيي المدينية، 

ر، إذن يفهيم مين هيذه األخبيار أن على رأسهم أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها، وطلحة، والزبيي

. األمير لييم يسيتقر لعلييي بعيد وال بييد مين االنتظييار فيي البيعيية، وانتظير، وانتظيير معيه مجتمييع الشييام

وحدثت أحداث البصيرة التيي ذكرنيا ووقعيت معركية الجميل وتأسيف المسيلمون لميا تيم، وكيل هيذا 

يفة الجديد، وهذا ما رآه، ورآه جعل عامل الشام معاوية بن أبي سفيان ينتظر في إعطاء البيعة للخل

 .معه عدد من الناس، ويعد اجتهادا  

أما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيرى غير ذلك، إذ ينظر إلى معاوية على أنه عامل للخليفة، 

إن طلب منه ترك العمل تخليى، وإن طليب منيه االسيتمرار تيابع، فهيو تبيع ولييس بمجتهيد فيي هيذا 

ه إال أن يبايع هو وأهل مصره إذا بايع أهل المدينة وقيد بيايعوا فلمياذا هيذا األمر، والوالي ليس علي

التييواني ؟ فهييل أصييبح ميين أهييل الشييورى ليؤخييذ رأيييه فييي البيعيية أم ال ؟ وقييد عزلييه الخليفيية فعليييه 

االمتثال، هذه نظرة علي إلى معاوية، وهي صحيحة، أميا بالنسيبة إليى األوصياع فييرى أنهيا غيير 
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ن ال يزالون في المدينة فيجيب االنتهياء مين البيعية، وطمأنينية النياس، فمتيى تيم مستقرة والمنحرفو

 .هذا يصرفوا إلى أمصارهم، فيتوزع أمرهم، ويضعف شأنهم

وعندما تقام عليهم الحدود ويقتص منهم بميا اقترفيت أييديهم، أميا اآلن فلهيم قيوتهم، ويتمكنيون مين 

الميؤمنين ذليك اقتصيوا هيم منيه ومين أهيل  المدينية فيصيعب االقتصياص، ألنيه ربميا إن فعيل أميير

وليم يقبيل سييدنا عليي مين عاميل الشيام هيذا . المدينة، وهو اجتهاد، ويؤجر عليه إن شياء هللا تعيالى

التصرف، وليس أماميه إال تنفييذ أواميره، وهيو اليذي ال يعيرف إال الشيدة فيي الحيق، وال يعميل إال 

والنهيوض إليى الشيام، وعبيأ الجنيد، وهيو يرييد بالحزم، واللين عنده من الضعف، لذا قيرر التعبئية 

السير إذ جد له أمر الركب المكي فسار وراءهيم نحيو العيراق، وتغيير خيط حركتيه مين الشيام إليى 

البصرة، ووقعت معركة الجمل في منتصف جمادي اآلخرة، ودخل إثرها البصيرة، فأصيلح فيهيا، 

ب والمغلوب، ثم ولّى عليهيا عبيدهللا فعفا عن المسيء، وواسى المنكوب، ووزع األموال على الغال

ابن عباس، وعبد قضاء مدة فيها تحرك إليى الكوفية ليتيابع سييره إليى الشيام قصيده الرئيسيي اليذي 

 .كان

هـ، ومكث فيها مدة أربعة أشهر استعد خاللهيا  37وصل إلى الكوفة في نهاية شهر رجب من عام 

به، هكيذا اعتياد خيالل حياتيه، يسيلك الطرييق للقتال، وعبأ الجند، ولم يكن يرفق بنفسيه وال بأصيحا

المستقيم مهما اعترضه من صعاب، ويحث السير فيها مهما وجيد مين عقبيات، وليم يكين أصيحابه 

 .يرفقون بأنفسهم يسيرون سير أميرهم

أرسل علي بن أبي طالب جرير بن عبدهللا البجلي إلى معاوية يطلب منه أن يبايع، وأن يدخل فيما 

ويبيين حجية عليي ورأييه فيميا يطليب إلييه، ولكين معاويية ليم يعيط جوابيا ، ورجيع دخل فيه النياس، 

جرير دون جواب، ولكن بعض أصحاب علي كانوا يريدون الجواب السريع، لذا عدوا أن جرييرا  

لم يقم بالمهمة المنوطة به كما يجب، فاسمعه األشتر كالميا  تيأثر منيه، فغيادر المعسيكر، وأقيام فيي 

وبالمقابيل فقيد أرسيل معاويية رسيال  كيان مينهم أبيو . ء نهر الخابور بنهير الفيراتقرقيساء عند التقا

مسلم الخوالني، ولكن لم تؤد تلك الرسل إلى نتيجة، وهذا ميا جعيل أصيحاب عليي يحثونيه للسيير، 

فما دخل شهر ذي الحجة إال وكانت طالئع علي في بالد الشام إال أنه أمرهم أال يبيدؤوا بقتيال قبيل 

 ...أن يدركهم

وعلم معاوية بحركة جيش العراق فأسرع بجند الشام، ووصل قبل علي إليى صيفين، ونيزل مكانيا  

مناسبا  يمكنه وجنده من الشرب من نهر الفرات، وعندما وصيل عليي إليى ذليك المكيان وجيد جنيده 

في ظمأ، فطلب من معاوية أن يكون الماء حيرا ، ولكنيه ليم يحصيل عليى جيواب، األمير اليذي أدى 

تكاك، وانتصر جند العراق وأزاحوا جند الشام عن مواقعهم، ولكن عليا  أمر أن يكون الماء إلى اح

 .حرا  يشرب منه الطرفان بكل وقت يريدون

وأقام الفريقان عدة أيام يلتقون على الماء، ويسعى بعضيهم إليى بعيض، وربميا يسيمرون معيا  دون 

م هييذا طييويال  يسييترجع مييا صييوره قتييال ولكنييه جييدال ومناقشييات تحييدث، وربمييا يقييف المييرء أمييا

المؤرخون عن الخصومة العنيفة بين الجانبين، والرغبة الملحة من كليهميا لقتيل اآلخير، وميا هيي 

 .كذلك إن هي إال خالف في الرأي، وأخوة مضمرة غير ظاهرة بسبب ذلك التباين في االجتهاد

ة الطاقيات، وكيل منهميا يبغيي االمكانيات وبكافي ثم وقع القتال، وليم يكين ذليك الهجيوم الكاسيح بكيل

استئصيال اآلخير، وإنميا هيذا ميا كيان يخشياه الجانبيان فيإن القتيل مين أي طيرف إنميا هيو اضييعاف 
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للمسلمين، ألن هؤالء الحضور من أي جانب كان إنميا هيم جنيد المسيلمين وقيوتهم، وعليى عياتقهم 

 يصيلح األميور، وتثيوب حماية الثغور، واتمام الفتوحات، ليذا كانيت تتقيدم فرقية إليى فرقية لعيل هللا

العقييول إلييى رشييدها، واسييتمر ذلييك مييدة شييهر ذي الحجيية، وأهييل شييهر المحييرم، فتوقييف القتييال، 

وال بد هنيا مين وقفية . وتصافوا لعلهم يتصالحون، وكثرت السفراء بين الفريقين ولكن دون جدوى

د ؟ إال أن النفيوس قصيرة هل يترك الحقد لهم مجاال  للتفكير بالتوقف عن القتيال ليو كيان هنياك حقي

ومع ذلك فقيد بقيي كيل . طيبة، وبالقلوب محبة صادقة تستغل أي شيء لعل األمر يهدأ ويتم الصلح

على رأيه مصير عليى موقفيه، عليي واضيح بييّن رأييه، ومعاويية ال يبيدي تجاوبيا ، وكيان البيد مين 

 .القتال العام

النصيف األول مين شيهر صيفر عادت الفرق من الجانبين يناوش بعضها بعضا ، واستمر ذلك ميدة 

هـ، فلما رأى الطرفان أن التأخير ال يفيد كان ال بد من حملة عامية، وكانيت، واسيتمر  36من عام 

القتال ثالثة أيام قتل من الفريقين العدد الكثير، فقد قتل عميار بين ياسير، وهاشيم بين عتبية بين أبيي 

صيحاب معاويية، وظهيرت وقاص مين أصيحاب عليي، وقتيل عبييدهللا بين عمير بين الخطياب مين أ

عالئم الهزيمة على جيش الشام، ورفعت المصاحف، وتوقف القتال، وعلى الرغم مما قيل مين أن 

العراق لم يكن قسم منهم يرغب في وقف القتال، ومنهم أمير المؤمنين علي بين أبيي طاليب نفسيه، 

إعطياء األوامير ليه  واالشتر النخعي أحد القادة البارزين والذي اسيتمر فيي القتيال عليى اليرغم مين

بالكف عن متابعة القتال، إال أن األمر قد تم، وتوقيف القتيال، فالمسيلمون ينتظيرون مين كيل بارقية 

أمل أن يكون فيها الصلح، ولو لما يكن ذلك لم توقف القتال، والنصر قد الح لفرييق وهيو الطيرف 

ولميا سيأل األشيتر . قيلالشرعي، ويقاتل بعناد الطرف المعاند حسيب رأي أميير الميؤمنين عليى األ

 .النخعي معاوية بن أبي سفيان عن رأيه، أجابه بفكرة الحكمين

توقف القتال، وكتبت صحيفة التحكيم، وشهد عليها رجال من الطرفين، وجند الشام راضون وجند 

وبعييد يييومين ميين ذلييك العقييد أذن علييي بالرحيييل إلييى . العييراق بييين راض وسيياخط وسيياكت مكرهييا  

نوا موتياهم، وسيار الموكيب نحيو الكوفية، عليى حيين تحيرك معاويية بجيشيه نحيو الكوفة بعد أن دف

 .الشام

لم يدخل جيش علي كله الكوفة كما خرج منها، وإنما انحيازت جماعية منيه إليى حيروراء مخيالفين 

ما في صحيفة التحكيم، وغاضبين عما تم، وقد رتبوا أمورهم، فجعلوا أمير الحيرب إليى شيبث بين 

ن عبدهللا بن الكواء يصلي بالقوم، فأرسل علي إليهم الرسل علهم يعودون إليى ربعي التميمي، وكا

صوابهم، ويرجعون إلى إخوانهم وربما كانوا يفكرون في ذلك، لذلك كانوا يطيالبون علييا  بيالعودة 

إلى القتال وترك التحكيم، وعاد بعضهم، ومنهم أميير حيربهم شيبث بين ربعيي التميميي، ثيم أرسيل 

 بين عبياس فناقشيهم وأطيال معهيم الجيدال، ثيم ذهيب إلييهم عليي بنفسيه وحياجهم، علي إليهم عبدهللا

وعييادوا جميعييا  فييدخلوا الكوفيية، وظيين أن األميير قييد انتهييى، إال أنهييم بقييوا علييى الييدوام يعلنييون عيين 

كلمية حيق أرييد بهيا  :آرائهم، ويصييحون صيحيتهم ال حكيم إال هلل التيي يقيول عنهيا أميير الميؤمنين

، ويظنون أن عليا  سيعود إلى القتال، وإنميا ينتظير النياس حتيى تسيتريح، وبعيدها باطل، ويناقشون

 .ينهض للحرب

اجتمع الحكماء في دومة الجندل، ولم يتفقا على شيء بل رجعا من غير تفاهم، ولكن ليس ما ذكره 

المؤرخون بالصحيح، فلم يكين أبيو موسيى األشيعري ذليك الرجيل المغفيل البسييط اليذي يلعيب بيه، 

الصحابي الجليل، والوالي لعمر بن الخطاب على األمصار، وعمر ال يمكين أن ييولي عيامال   وهو
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من النوع الذي ينعت به المؤرخون أبا موسى، كما أن عمرو بن العياص ليم يكين ذليك الرجيل مين 

 .الغدر، وقلة الدين، وعدم الوفاء والمروءة، وإنما افترقا من غير اتفاق

أن يستعد للنهوض إلى الشام، وطلب من واليه على البصرة عبدهللا بن أراد علي بعد فشل التحكيم 

عبيياس أن يسييتعد بأهييل مصييره، فأرسييل ابيين عبيياس المقيياتلين، إال أن عليييا  قييد الحييظ أولئييك الييذين 

خرجوا من عسكره باألمس ثم عادوا، ثم بدؤوا يتسللون رتال  إثر رتل، ويكتبون إليى إخيوانهم فيي 

إن سيكتوا  :هروان، فسكت عنهم، وأراد أن يتركهم وميا خرجيوا ليه، وقيالالبصرة ليوافوهم في الن

تركناهم، وإن تكلموا جادلناهم، وإن أفسدوا قاتلناهم، ورغب أن يسير إلى الشام ويتركهم وشأنهم، 

إال أن فسادهم قد بدأ، فقد قتلوا عبدهللا بن خباب بن األرت وذبحوه ذبح النعاج، وقتلوا نسيوة معيه، 

م رسوال  فقتلوه، عندها اضطر إلى العودة إليهم، واليتخلص مينهم بصيورة مين الصيور فأرسل إليه

 .قبل أن يسير ويتركهم وراءه يعيثون في األرض الفساد

كلنا قتلة، وتمادوا  :فسار إليهم، وجادلهم، وطلب منهم تسليم قتلة عبدهللا بن خباب بن االرت فقالوا

قتيال، فاضيطر إليى حيربهم وإبيادتهم فيي مكيانهم فيي في اليرد، ثيم هجميوا عليى جيشيه، وبيدؤوا بال

النهروان، وكان أكثرهم من أهل الكوفة، وجيشه من أهل الكوفة، فقد قتيل زييد بين عيدي بين حياتم 

معهم، وأبوه عدي بن حاتم في جيش علي، وأكثر القتلى كانوا بهيذه الصيورة أو قريبية منهيا، فغيدا 

ى أهله فتغيرت النفيوس، وتبيدلت الطبياع، وعليى هيذه جيشه حزينا  كئيبا  على قتلى خصومه أو قتل

اختالف فيي وجهيات النظير  :الصورة كانت تلك المعارك التي دارت في ذلك الوقت بين المسلمين

 .وفي الرأي فينحاز كل فرد إلى جانب، ويقاتل فمن قتل فقد انتهى، ومن قتل فقد أصيب بمن فقد

يح النياس مين تعيب القتيال، ولينسيى اليذي أصييب رأى علي بين أبيي طاليب أن ينتظير قلييال  ليسيتر

مصيبته، وكان معاوية بن أبي سفيان بالشيام قيد سيمع اسيتعداد عليي للسيير إليى الشيام فأسيرع إليى 

صفين ولكن لم يجد للعراق جيشا ، وانتظر، وجاءت أخبار الخوارج، وما حدث بينهم وبيين عليي، 

 .تراحفعرف األمر، وقفل راجعا  إلى الشام وقد أراح واس

رأى عليي أن جنيده قيد اسيتراحوا وحصيلوا عليى مييا أحبيوا فيدعاهم للقتيال فليم ينفيروا، وحيثهم فلييم 

يستجيبوا، وحرضهم فلم يسمعوا، وكيان يخطيبهم، ويقسيو علييهم، فيسيمعون ثيم يخرجيون ولكينهم 

كأنهم لم يسمعوا كالما  حتى ضاق بهيم عليي رضيي هللا عنيه ذرعيا  وتمنيى ليو ليم يعيرفهم، وكانيت 

اته معهم محنة شاقة، وعيشا  مليئا  بالمشاق والصيعاب والمنغصيات ييأمر فيال يطاع،وييدعو فيال حي

يستجاب له، ولربما حدث هذا مع أهل الكوفة بسبب ميا خاضيوا مين حيروب مين إميامهم، إال أنهيم 

رأوها عندما فكروا أنها بين المسلمين بعضهم مع بعض، وبسبب الحزن الذي أصابهم بعدما فقدوا 

نهم في النهروان، وربما بسبب ما الحظوه من توقف الفتوحات، وعيدم امتيداد سيلطان الدولية إخوا

كما كان، بيل أخيذ فيي االضيطراب، إذ طميع اليروم بثغيور الشيام فأسيكتهم معاويية بيدفع جيزء مين 

المال ريثميا تنتهيي أوضياع المسيلمين، واضيطربت ثغيور المشيرق عليى عميال عليي وكيان يكلفيه 

 .ى يهدأ الوضع وتستقر الحالالعناء الكبير حت

وربما كان بسبب أوضاعهم المادية الحسنة إذ كان علي رضي هللا عنه يقسم لهم المال باسيتمرار، 

ويعطيهم أعطيياتهم، ويحيب بيين الميدة والميدة أن يكينس بييت الميال ويصيلي فييه ركعتيين، فلربميا 

وكيل . بتهم فيي االسيتقراروجدوا في ذلك راحة مغرية، ودعة مطمعة فأخلدتهم إلى األرض، ورغ

هذا يجعل أمر علي صيعبا  وحياتيه قاسيية وفيي الوقيت نفسيه يبعيد التفكيير عنيد معاويية عين البيعية 
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والدخول فيما دخل فيه الناس، حيث يرى أن وضع الخليفية غيير مسيتقر، وكلمتيه غيير مسيموعة، 

 ...وعددا  من الصحابة لم يبايعوا

النهروان، إال أنه قد تبين ليه بعيد حيين أنيه ميا انتهيى إال  وظهر علي أنه قد انتهى من الخوارج في

ميين عييدد قليييل ميينهم أو جييزء ميينهم، وأن فييي معسييكره فييي الكوفيية عييددا  ميينهم، وكييانوا يجيياهرون 

برأيهم، ويناقشونهم، وهذا ما زاده إال غما  على غم، ولما رأى ميا رأى، ونظير إليى أنيه ييدعو فيال 

ناقشييهم ويسييتمع إليييهم، وال يمنييع عيينهم أعطييياتهم، وكييانوا يسييتجاب لييه، لييذا كييان هييادئ الطبييع ي

يعايشونه ويعايشون عامله على البصرة، ويخرجون تحت جنح الظالم ليلتقي بعضيهم ميع بعيض، 

ميا ييؤخر  :وقد يعيشون الفسياد، ويقتليون إن رأوا مسيلما ، فكيان عليي ليذلك يتمنيى الميوت، ويقيول

ويريحه مما يجد مين أصيحابه، وكيان يعليم أنيه سييموت  أشقاها؟ أي ما يمنع أشقى الناس أن يقتله،

 .، وأنه سيقتله أشقى األمةملسو هيلع هللا ىلصشهيدا  حسبما أخبره رسول هللا 

وأصبح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الكوفة، وواليه عبدهللا بن عباس في البصرة يأمران 

ي الخيالص مميا هيو فييه كميا يفكير الخليفية فال يجابان، األمر الذي جعل عبدهللا بن عبياس يفكير في

بالذات، ويقال إن ابن عباس قد ترك الوالية لزياد بن أبيه، وارتحل إلى مكية، ليعييش فيهيا بعيد أن 

أعياه أصحابه، والحقيقة أنه لم يترك، بل بقيي فيهيا حتيى قتيل الخليفية، بيل وحتيى بيايع الحسين بين 

لى مكة، ولربما لو كان علي وزيرا  لفعل ذلك لشيدة علي معاوية بن أبي سفيان، ثم سافر بعد ذلك إ

 .ما وجد من رعاياه، ولكن األمير ال يمكن أن يفعل ذلك

ووجد جند الشام أن الخليفة ال يطاع، ولم يعد له إال الرمز في السياسة الشامية، ولكنه يقيوم بيادارة 

فاسيتطاع عميرو . ارضيةالبالد بكل حزم، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكير، فيأمعنوا فيي المع

بن العاص أن يدخل مصر، وأن يحكمها بعد مقتل دمحم بن أبي بكر واليي عليي عليهيا، وليم يسيتطع 

هيـ، إذا أن األشيتر كيان  38األشتر  النخعي أن يصل إليها، إذ مات بالطريق وهو إليها وذلك عيام 

ثيم وجهيه ( نصييبين)دينية مع علي في صفين فلما عاد منها أعاده إلى عمله بالجزيرة أميرا  على م

 .أما قيس بن سعد بن عبادة فكان على شرطة علي. إلى مصر فمات مسموما  

أرسل معاوية بن أبي سفيان إلى البصرة عبدهللا بن عامر الحضرمي حيث يوجيد فيي هيذا المصير 

من يطالب بثأر سيدنا عثمان، ومن نكب في معركة الجميل، فحيدثت اضيطرابات، ولكين ليم يصيل 

 .ج مرضية لهإلى نتائ

هـ، فرق معاوية جيشه على أطراف أمالك علي، فأرسل النعمان بن بشيير فيي ألفيي  39وفي عام 

رجل إلى عين التمر، وأرسل سفيان بن عوف في ستة آالف إليى هييت، فليم يجيد بهيا أحيدا ، فسيار 

ام حجير وأرسل الضحاك بن قيس إلى جهات تدمر، ولكنه هزم أم. إلى األنبار فأغار عليها ثم عاد

وأرسل عبدهللا بن مسعدة الفزاري في ألف وسبعمائة رجل إليى تيمياء، . بن عدي الكندي قائد علي

وكانت غارات أهل الشام هذه أن زادت أهل العراق خوفيا ، ورغبية فيي السيلم، وعيدم نهيوض إليى 

 .القتال

ميا دنيا مين مكية الموسم ليقيم للناس حجهيم، فل أميرا   على وأرسل معاوية يزيد بن شجرة الرهاوي

خافه قثم بن العباس عامل علي عليها فاعتزله، وتوسط الناس في األمر، واختاروا عثمان بن أبيي 

هيـ، وعيرف عليي مسيير يزييد بين شيجرة فنيدب النياس ليرده  39طلحة أميرا  للحيج فيي ذليك العيام 
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هم أدركيوا فتثاقلوا، ثم أرسل معقل بن قييس فيي جنيد فوصيلوا عنيدما كيان الموسيم قيد انتهيى، ولكين

 .مؤخرة يزيد، فأسروا نفرا  منهم، وعادوا بهم إلى الكوفة

ولما اختلف الناس على علي، طمع أهل فارس وأهل كرمان فحجبيوا الخيراج، وطيردوا سيهل بين 

 .حنيف عامل علي هناك، فبعث إليهم علي زياد بن أبيه فأعاد األمن وضبط المنطقة

بسير بين أبيي أرطيأة إليى الحجياز فيي ثالثية آالف هيـ أرسيل معاويية بين أبيي سيفيان  91وفي عيام 

رجييل، فييدخل المدينيية، وخييرج منهييا عامييل علييي أبييو أيييوب االنصيياري خالييد بيين زيييد، واتجييه إلييى 

الكوفة، وبايع أهل المدينة بسرا  ومنهم بعض الصحابة أمثال جابر بن عبدهللا، وعبدهللا بين زمعية، 

لمة رضيي هللا عنهيا إذ خافيت علييهم، وخيافوا وعمر بن أبي سلمة، وذليك بيرأي أم الميؤمنين أم سي

 .على أنفسهم

ثم انطلق بسر بن أبي أرطأة إلى مكة المكرمة فخافه أبو موسى األشعري، إال أنه عفى عنه، ومن 

مكة سار بسر إلى اليمن التي عليها عبيدهللا بن عباس من قبل علي، وكان قد لقي من أهلها فظاظة 

فأرسل إليهم يستصلحهم، ولكين ليم تصيلح معهيم الرأفية والرحمية،  فكتب إلى أمير المؤمنين بذلك،

فهددهم فخافوه، فكتبوا إلى معاوية يستنصرونه فسار إليهم من مكة بسر، وهيو يرييد اإليقياع بهيم، 

وهّم أن يقسو على أهل الطائف إال أن المغيرة بن أبي شعبة نصيحه فعيدل عين رأييه، ولميا وصيل 

باس قد غادرها إلى الكوفة بعد أن استخلف عبدهللا بين عبيدهللا الميدان إلى اليمن كان عبيد هللا بن ع

إال أن بسرا  قد دخلها، وأرسل علي إلى جزيرة العرب جارية بين قدامية، ومعيه ألفيان، ووهيب بين 

مسيعود ومعيه ألفيان، وسييار جاريية حتيى أتيى نجييران، ففيّر بسير إليى مكيية، فتبعيه جاريية فييدخلها، 

بايعونيا لمين بيايع ليه أصيحاب عليي  :هلك أميير الميؤمنين، فقيال :الوا لهوطلب من أهلها البيعة، فق

فبايعوه، ثم سار جارية إلى المدينة فدخلها وكان يصلي بالناس أبو هريرة رضي هللا عنه، ثم بيايع 

 .أهل المدينة الحسن بن علي

ة، وال تحرفه كان علي بن أبي طالب رضي هللا عنه خالل هذه المدة كلها ال تشغله األمور السياسي

عيين طريييق تصييرفات أصييحابه وتخيياذلهم، وال يمنعييه مييا لقييي ميين بعييض الييوالة أن يتبييع الصييراط 

عليي أقضيانا، وقيد  :المستقيم وأن ينطلق من خالل فقهه وعلمه، فقيد كيان عمير بين الخطياب يقيول

ن سار علي في الناس سيرة عمر التي عرفت بالحزم، فقد منع الصحابة مين مغيادرة المدينية، وكيا

يحمل الدرة ويؤدب النياس بهيا، ثيم الخيزرانية عنيدما ليم تجيد اليدرة، ويمير باألسيواق، وينظير فيي 

األسييعار ويراقبهيييا، وييييأمر بيييالمعروف وينهييي عييين المنكييير، ويجليييس للنيياس فيييي المسيييجد يحيييل 

 .مشكالتهم، ويقضي لهم، ويعظ الناس، ويخطبهم
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