
  







 

         ولُ اللَّهرس دمحم
?

  هعين مالَّذو  

           ماهتر منهيب  آءمحلَى الْكفَّارِ ردآء عأش  

  ركَّعاً  سجداً يبتغُون فَضْال من اللَّه ورِضْواناً  سيماهم   في       

وجوههِم  من أثرِ السجود      
?

  ذلك مثلُهم   في 

  اةرالتو 
?

   مثلُهموجررعٍ  أخي اإلِجنِيلِ كَزف  

 طْئَهش وقهلَى سى عتغْلَظَ  فَاستَوفَاس فَئَازَره  

  دعو  الْكفَّار يظَ بِهِمغيل  اعرالز جِبعي  

  اللَّه الَّذين ءامنواْ وعملُواْ الصالحات منهم   

    عظيمامغْفرة وأجراً                       
  





  

 

  

  

  

.. ا ا ا   

.. رب ا  ا  

.. أ وأ آ و ،  م  ة واوا  

 ..و  

كينته علَـى    ك و   :إ رل ل ا ر سـ اللَّـه فَـأنزلَ 

  ..  رسوله وعلَى الْمؤمنيِن وألْزمهم كَلمةَ التقوى وكَانوآ أحق بِها وأهلَها

: ـ  ا   رك و ا ل ور إ     ونـؤثريو

   ..   علَى أنفُسهِم ولَو كَان بِهِم خصاصةً

 ..  ءا أومو ، ووا ا  ا لر إ  

  



  

 

  إ رل َِوا م و  ، وا : م ، م  ول وة .. 

   وّ م   .. إ رل أ وا

 ، روإ ، وز ، د  ا ا اذ ُ لر إ

 ..  اأ   ب واا  وو  

  دت أن ت اا      د  لر إ

 .. ا  

اب اا اّ ،  ا إ أد ه ا وأ أي ا 

..  ء   إم ز  م رك و  

  

         ا ا د  

                                                            ب ا   



 



 
 
 



  ١١

بِسمِ اِ الرمحَنِ الرحيمِ 

  
  

  

  

ــز : ــه العزي ــل يف حمكــم كتاب ــد  القائ ــه   احلم ولُ اللَّ رســ ــد محم
ج 

  ــه عم ينالَّــذو

دآء علَــى الْكفَّــا اناً أشــو ال مــن اللَّــه ورِضــْ جداً يبتغُــون فَضــْ ركَّعــاً ســ ماهتــر مــنهيب  ــآءمحرِ ر

  ماهيم ود ســج أثــرِ الســ ــن ــوههِم  م جــي و ف
ج 

   مــثلُه م ذلــك اةرــي التــو ف 
 ج 

   مــثلُه مــي اِإلجنِيــلِ وف

طْئَه ــ تغْلَظَ   كَـــزرعٍ أخـــرج شـ ــ ــم فَفَئـــازره فَاسـ ــزراع  ليغـــيظَ بِهِـ وقه يعجِـــب الـ ــ تَوى علَـــى سـ ــ  اسـ

يمظراً عأجو رةغْفم مهنم اتحاللُواْ الصمعنواْ وامين ءالَّذ اللَّه دعو االْكفَّار    
)١( 

  .  

              يف أصــــحابي ،  ا ا «والصــــالة والســــالم علــــى ســــيدنا حممــــد القائــــل :  

ــن أحــبهم فبغرضــ   ال تتخــذوهم ــن أبغضــهم فببغضــياً بعــدي ، فم هم ، ومحــيب أحــب    

      آذى ا ، ومــن آذى ا فيوشــك  ومن آذاهم فقد آذاني ، ومن آذانــي فقــد أبغضهم ،

» هأن يأخذ
)٢(

.  

  وبعد ،

فإن أصحاب رسول ا  هم الذين اجتمعوا بالنيب   حال حياته وبعد بعثتــه

  مؤمنني به وماتوا على ذلك . 

  بإمجاع أهل السنة واجلماعة .   أفضل هذه األمة بعد النيب وهم 

 
  ) من سورة الفتح .  ٢٩اآلیة (  -١
  رواه أحمد في مسنده ، وكذلك الترمذي . -٢



  ١٢

  ثـم علـي ،ثـم عثمـان ،   م عمر ،وهم فيما بينهم درجات ، فأفضلهم أبو بكر ، ث

  والــزبري  باجلنــة ، وهــم : طلحــة بــن عبيــدا   ، ثم باقي العشرة الــذين بشــرهم النــيب 

ــد ،عد بــن أبــي وقــاص ، وســعيبــن عــوف ، وســ بــن العــوام ، وعبــدالرمحن  ا       د بــن زي

  وأبو عبيدة عامر بن اجلراح . 

     وســبعة عشــر رجــال  ثالمثائــة    ثــم يلــيهم يف الفضــل أهــل بــدر ، وإن عــددهم

  من اإلنس . 

ــال النــيب  ــد ق ــم :    وق ــدر «حبقه ــى أهــل ب ــع عل ــوا    لعــل ا اطل ــال : اعمل         فق

» ما شئتم فقد غفرت لكم
)١(

 .    

  و در ابن الفارض حيث قال :

     نع القــوم مــا شــاءوا ألنفســھمفلیصــ
  ا

      ھم أھل بدر فال یخشون من حـرج
  ة

  ثم يليهم يف الفضل أهل أحد . 

ذلــك ،  يف  علــى أقــوال  ألــف وأربعمائــة   ثم أهل بيعة الرضوان ، وإن عــددهم

جرة حتـ لَّقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنيِن إِذ يبايِعونك  وقد سموا بذلك لقوله تعاىل : الشـ ت

  فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأنزلَ السكينةَ علَيهِم وأثابهم فَتحاً قَرِيباً
)٢( 

.   

ابِقُون    :  إىل القبلتـــني ، لقولـــه تعـــاىلم يلـــيهم يف الفضـــل الـــذين صـــلوا  ثـــ  الســـو

ارِ والَّـذين اتبعــوهم  اَألنصـو ــاجِرِينهالْم ـنم اَألولُـون  ي ضـانٍ ر سـبِإِحواْ  اللَّــه عـنهم ورضــُ

هنجترِي  ع اتنج ملَه دأعا  ودآ أبيهف يندالخ ارا اَألهنحتته 
  ج 

يمظزُ الْعالْفَو كذل  
)٣(

   ب. 
  

  

  

  حــدیث حســن صــحیح رواه البخــاري ومســلم فــي قصــة حاطــب بــن بلتعــة . وكــذلك  -١
 داود ، والترمــذي ، والنســائي ، والحــاكم ، والبــزار ، والطبرانــي   أخرجھ أحمد ، وأبو

  األوسط ، وأبو یعلى ، وغیرھم .في 
  ) من سورة الفتح . ١٨اآلیة (  -٢
  ) من سورة التوبة . ١٠٠اآلیة (  -٣



  ١٣

وإن أصــحاب رســول ا    تبــارك وتعــاىل غضــاً  هــم الــذين مسعــوا كــالم ا     

    مسعـــوه ووعـــوه ، وطبقـــوه علـــى أنفســـهمكـــل مـــا  ، وعقلـــوا    طريـــاً ، وكـــالم النـــيب 

  ملن بعدهم .   ، ونقلوا ذلك بصدق وأمانة وجمتمعهم

   وإن الصحابة هم الذين محلــوا كــذلك رايــة اإلســالم خفاقــة عاليــة ، وأوصــلوها  

وأوقــاهتم    إىل مجيع أرجاء األرض حبقبة يسرية من الزمن ، جاعلني أرواحهم ودمــاءهم

ــدين ، وهــذه ا ــاً هلــذا ال ــيت ملكــت مــنهم  لعقيــدةمثن كــل أركــاهنم    عقيــدة التوحيــد ، ال

  وكانت أغلى عليهم من كل غال ومثني .   وحياهتم ،

  فَرضي ا تعاىل عنهم وأرضاهم عنا ، آمني . 
  

واعلم أخي القــارئ أن هــذا الكتــاب إمنــا ذكــرت فيــه مناقــب الصــحابة بصــورة  

  ثمــان وعلــي رضــي ا  ، وخصصــت فيــه ذكــر مناقــب أبــي بكــر وعمــر وعإمجاليــة  

  عنهم وأرضاهم عنا أمجعني . 

بــذكر    من االستهتار  وصل إليه الكثري من الناس وإن الدافع يل لذلك احلالُ الذي

   أن تكون من املعجزات . تصغري ما قاموا به من مهام كادت الصحابة ، ومن

ــون الكثــريومــا وصــل لســمعي أيضــاً مــن أن الكثــري ــاء زماننــا جيهل    مــن     مــن أبن

ة هــؤالء الرجــال ، ومــا هلــم مــن مناقــب كثــرية ، ومواقــف جليلــة أرضــوا هبــا ا  ســري

إىل      أنه يتقــرب  ببعض من يدعي اإلسالم بزماننا . بل وصل املطاف تعاىل والرسول

مــن الصــحابة الكــرام ،    ا تعاىل ورسوله بسب وشتم ولعن أبي بكــر وعمــر وغريمهــا

بة أبــي بكــر ، وطعــن خبالفتــه وإمامتــه .  والنيل من مكانتهم . بــل بعضــهم أنكــر صــح

كــل    كمــا يعلــم   والــيت لطاهرة املطهــرة ، ا كما طعن البعض اآلخر بعائشة زوج النيب 

   .  مسلم بأهنا أحب أزواجه إليه



  ١٤

وبصــره ،    قنــاع مــن عمــي علــى قلبــه ومسعــهولقد حاولــت يف جلســات طويلــة إ

ــيت تثبــت    وأتيــت هلــم بــاحلجج الدامغــة ، والرباهــني الســاطعة ــي بكــر ،، ال ــة أب     مكان

ــةوعثمــان ، وعلــي ، والصــحابة الكــرام . غــري  وعمــر ، ــوا هلــذه األدل          ،   أهنــم مل يلتفت

  من كتاب ا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم !  وإن كانت  

عن اإلســالم ؛ ملخالفتــه    ر صحبة أبي بكر فهو كافر مرتدومن املعلوم أن من أنك

ــا ــرآن الكــريم حيــث ق ــهالق ــارك وتعــاىل يف حمكــم كتاب ــا تب احبِه   :  ل ربن صــــولُ ل          إِذ يقُ

  الَ حتزن إِن اللَّه معنا
)١(

  .  

عــن اإلســالم ، حيــث اآليــة    إنكار شيء منه كفر وخــروج  وإن إنكار القرآن أو 

  أثبتت صحبة أبي بكر . 

ــة كــذلك أن ا ــه يعلــم مــن اآلي   عاتــب أهــل األرض ســوى أبــي بكــر  كمــا أن

  اثنــني يفَقَد نصــره اللَّــه إِذ أخرجــه الَّــذين كَفــرواْ ثــاننصروه إِالَّ ت  لقوله تعاىل : الصديق

  إِذ هما  في الْغَارِ
)٢(

  .   و واضح مل يشمل الصديق األكربوإن هذا العتاب كما ه .

  مهــ  حيــث ، فهــو فســقبكر والصحابة مجلــة أو تفصــيال  وأما سب وشتم أبي

  : ــاىل ــه تع ــوا حتــت قول ــذين دخل ــم ال ــاب ا ســبحانه وأنصــار رســوله ، وه          أحب

 هنضُواْ عرو مهنع اللَّه ضير  
ج 

 هخشي رب نمل ذلك 
)٣( 

.  

ــؤ ــذي ي ــة معلومــة  وإن املؤســف ال ــيت تغــذي  مل كــل مســلم صــادق أن جه    هــي ال

ماديــاً ومعنويــاً .   ســول اإىل أصــحاب ر ن يــتكلم ويســيءساد ، ومتد مــ بذور الف

، وخبالفــة   أجهــزة مســموعة ومرئيــة وغريهــا حتــاول الطعــن بأصــحاب النــيب  أنكما 

 
  ) من سورة التوبة .  ٤٠اآلیة (  -١
  ) من سورة التوبة .  ٤٠اآلیة (  -٢
  ) من سورة البینة .   ٨اآلیة (  -٣



  ١٥

أن تتناســى    ذات الــذي مــن املفــروض علــى األمــةوعمر . يف هــذا الوقــت بالــ  أبي بكر

عن كل ما يفرق صفها ، ويشتت رأيها . حيــث تكالبــت دول الكفــر بأنواعهــا   دوتبتع

وصليبيني ، ووثنيني ، وغريهم على حماربة اإلســالم ، وتعاهــدوا وتعاقــدوا    يهود ،من 

ــة   ــل أصــبحت حمارب ــى أي مســلم ، ب ــاً عل ــك خفي ــد ذل ــه . ومل يع ــى القضــاء علي عل

اإلسالم واملسلمني بشكل علين واضــح وســافر ، كمــا مسعنــا ذلــك ممــن ميثــل أمريكــا ،  

  كفر والطغيان .وإيطاليا ، وبريطانيا ، وغريها من دول ال

أن ينســى   مــن كــل مســلم صــادق مهمــا كــان موقفــه فالواجب اإلســالمي يطلــب

ــريض   ــاً غــري م ــوا صــفاً واحــداً قوي ــاترات ؛ ليســتطيع املســلمون أن يقف ــات وامله        اخلالف

الــذين كشــفوا األقنعــة عــن وجــوههم ، وبــدؤوا بالفعــل    وال عليــل أمــام هــؤالء األعــداء

  .   حملاربة اإلسالم واملسلمني

    أجــل ، يف هــذا الوقــت بالــذات مطلــوب مــن كــل مســلم أن يقــف مــع القــرآن  

ــدين   ــذين أوصــلوا لنــا هــذا ال ، ال أن نطعــن هبــم وجنــرح  والســنة ، والســلف الصــاحل ال

ــا ــن املســلمنيإن الواجــب ال  بــ   .  بتارخين ــل  إلســالمي املقــدس يطلــب م        أن يتناســوا ك

ــداً ــوا ي ــرق ويضــعف الصــف املســلم ، وأن يكون ــا يف ــداء احلــق ،    م ــى أع   واحــدة عل

مــن أمــور اإلســالم ،   شــباب املســلمني وشــيبهم عــن كثــري وأنصار الباطل الــذين شــغلوا

 تســــاس املســلمني ي ــن الن ــري م ــى أصــبح الكث ــاسحت ــد الن   عــن    مون باإلســالم وهــم أبع

ــيت ظهــرت يف الســاحة ، وفيهــا    األجهــزة احلديثــة  هبــذه  اإلســالم ؛ وذلــك الشــتغاهلم     ال

ــربامج ــى مســتو  مــن ال ســالم  عــن اإل  يات رفيعــة جــداً إلشــغال املســلمنياملدروســة عل

يــل  من أذهان هذا اجلبل وحتريف أشياء كثرية وغسلها   والتاريخ اإلسالمي الصحيح ،

  وال قوة إال با العلي العظيم .  وال حول املسلم الذي يعيش يف زماننا ،



  ١٦

يف مناقــب    يــدي القــارئالكتاب الذي بــني نعم ، هذا هو الدافع يل لتأليف هذا

على اإلمجال ، ومناقــب اخللفــاء الراشــدين األربعــة علــى التفصــيل ،   أصحاب النيب 

    الــيت ظهــرت  االحنرافــات الفكريــة  راجياً من ا تبارك وتعاىل أن يكون مصححاً لبعض

الــذين وصــفهم ا   حقيقــة هــؤالء الرجــالبعــد معرفــة  يف الشارع والســاحة اإلســالمية

  اللَّه علَيه  من الْمؤمنني رِجالٌ صدقُواْ ما عاهدواْ  اىل بقوله :تبارك وتع
)١( 

  .   

ــه ــاب خالصــاً لوجه ، وســبباً    كمــا أســأل املــوىل الكــريم أن يكــون هــذا الكت

      املباركــة ،  ه مــع النخبــة األوىل مــن هــذه األمــةحلشــري مــع مــن اطلــع عليــه واعتقــد فيــ 

     ن جاهـــدوا يف ا حـــق جهـــاده ، وغيـــروا وجـــه التـــاريخمـــع الصـــحابة الكـــرام الـــذي

     لاجلاهلي ، وبدلوا الظالم بالنور ، واجلهل بالعلم واملعرفة .        

     يــوم  الَ  ينفَــع مــالٌ    :  الــدين ، وا تعــاىل القائــلوأن يكــون ســفينة لنجاتنــا يــوم  

وننوالَ  ب      َّإِالبِقَم أتى اللَّه يٍمنللْبٍ س  
)٢( 

 .  

      

ــى   ــيب األمــي ،  وصــلى ا وســلم عل ــى أصــحابه  ســيدنا حممــد الن        وأهــل  وعل

  بيته أمجعني . 

  واحلمد  رب العاملني .  

  

  

  خادم العلم الشريف                  

                        ب ا   

  

  
  ) من سورة األحزاب .  ٢٣اآلیة (  -١
  ) من سورة الشعراء . ٨٩ - ٨٨(  اآلیتان  -٢



  ١٧

  

  فَضَائلُ الصحابة الْكرامِ 

  

  

  

علــى األنبيــاء أمجعــني ، واختــار    إن ربنــا تبــارك وتعــاىل اختــار نبينــا حممــداً

     رض جنومــاً كنجــوم الســماء تضــيءاأل  أصــحابه علــى هــذه األمــة ، وجعلهــم يف  كــذلك

فهم بركة هذه األمــة ، هبــم منطــر ، وهبــم نــرزق ، وهبــم ينصــرنا ا تعــاىل    يف األرض .

  لى أعدائنا.ع

ــديك أيهــا القــارئ   ــة لتعــرفوأحــب أن أضــع بــني ي       بعــض اللمســات لتكــون بداي

ل   من هو الصــحابي ؟ ومــن هــم اخللفــاء الراشــدون املبشــرون باجلنــة ؟ بأســلوب ســه

  ا تبارك وتعاىل .  إن شاء

   

  أو  ًن و ا ؟
  

   بــه ومــات علــى    اًحــال حياتــه ونبوتــه مؤمنــ   الصــحابي هــو مــن اجتمــع بــالنيب 

  ذلك ، ذكراً كان أو أنثى ، وإن مل يره وكان أعمى ، أو كان صغرياً . 

مــن أهــل الكتــاب قبــل نبوتــه : كبحــريا الراهــب   فنخرج هنــا مــن اجتمــع معــه

  لذي اجتمع معه يف جتارته يف بالد الشام مع عمه .ا

  إِلَي  قُلْ أوحي   ويدخل يف تعريفنا هذا أيضاً اإلنس واجلن واملَلَك ، قال تعاىل :

  



  ١٨

  

  فَئَامنا بِه   يهدي إِلَى الرشد أنه استَمع نفر من الْجِنِ فَقَالُوآ إِنا سمعنا قُرءاناً عجباً 
)١( 

 .  

حياً مــن األنبيــاء : كعيســى بــن   ودخل يف هذا التعريف كذلك من التقى معه

   مريم ، وإدريس ، وإلياس على بعــض األقــوال . فهــؤالء يقــال هلــم : أنبيــاء ، ويعتــربون  

  من الصحابة الكرام . 

ــأن اخلضــر ال زالوكــذلك اخلضــر ، فــنحن معشــر أهــ  ــاً ،    ل الســنة نعتقــد ب   حي

ثري من األولياء والصاحلني وال زال يلتقي ، وهو القائل : ( كلمــا قلــت :  وقد التقى به ك

  اجتمعت مع كل أولياء ا ، أراني ا ولياً مل أكن أعرفه ).  

    فهــو    وإن ارتــد رجــل عــن اإلســالم ثــم عــاد بعــد ذلــك واجتمــع مــع النــيب 

  م ارتــدوا ،  ثــ يطبق عليهم هذا الشــاهد ، آمنــوا    وهناك عدد قرابة األربعة صحابي .

وهم ثقة ، وماتوا علــى اإلميــان بعــد ذلــك . مــنهم :   م عادوا لإلسالم ورووا عنه ث

  بن وائل السهمي .   -ويقال : العاصي   -عياش بن أبي ربيعة ، وهشام بن العاص 

  هذا ما عرفه أهل السنة يف هذا املضمار .

ــيب  ــع النـ ــحابي أن جيتمـــع مـ ــرتط للصـ ــه كثـــري  وال يشـ            اً ،وجيلـــس يف جمالسـ

ــيب  ــن روى عــن الن ــن هــؤالء الصــحابة م ــه احلــديث . فم ــروي عن ــنهم    ،  أو أن ي       وم

  من حدث عنه ، ومنهم من أفتى عنه . 

وفتوى سبعة هم : عمر بــن اخلطــاب ، وعلــي بــن   وأكثر الصحابة رواية عنه

ا  بــن ثابــت ، وعبــد  ، وعبدا بن مسعود ، وزيد أبي طالب ، وعبدا بن عباس

  . بن عمر ، وعائشة بنت أبي بكر الصديقا
  

 
  ) من سورة الجن . ٢-١اآلیتان (   -١
   



  ١٩

  

ا ل و ن  ً  
   

  عـن أربعـة عشـر إن الصحابة هم خيار هذه األمة وصفوهتا ، وقد مات النيب

             مـــن هـــو أفضـــلراض ، بقطـــع النظـــر أن هنـــاك    ألفـــاً ومائـــة ألـــف مـــنهم وهـــو عـــنهم

  ابة إمجاالً . إمنا حديثنا عن الصحمن اآلخر ،  

ولقــد أمجــع أهــل الســنة واجلماعــة علــى أنــه جيــب علــى كــل مســلم تزكيــة مجيــع  

  الصحابة بإثبات العدالة هلم ، والثناء عليهم ، والكَف عن الطعن هبم . 

وقد ذكــرهم رب العــزة وأثنــى علــيهم يف آيــات كثــرية مــن كتابــه ، وبــين مكــانتهم  

    عنده وفضلهم . ومن ذلك :
  

 قولـــه تعـــاىل:   أ ـــةأم ـــريخ كُنـــتُمخ نـــووتنه وفرعبِـــالْم ونرـــاِس تـــأملنل ـــتـــنِ رِجع

بِاللَّه ونننكَرِ وتؤمالْم 
)١(

 .  

مــا انطــووا   اخلرييةَ على سائر األمم ، وبــينفأثبت هلم سبحانه يف هذه اآلية 

  عليه من اخلريات والربكات وغريها .
  

 : وقال تعاىل  اِسوكَذللَى النع دآءهطًا لِّتكُونواْ شسةً وأم لْناكُمعج ك   
)٢(

 .  

فالصحابة هم املعنيون يف هــذا اخلطــاب ، والكــالم نــزل علــى لســان ســيدنا  

  الذي بلّغنا ذلك .  حممد

نــت اآليــة أن اوقــد بي   علــى  دوالً خيــاراً ؛ ليكونــوا شــهداء  خلقهــم عــ    

  بقية األمم .
  

 
  ) من سورة آل عمران .    ١١٠اآلیة (  -١
  ) من سورة البقرة . ١٤٣اآلیة (  -٢
   



  ٢٠

 وقال :   ال خْزِي اللَّهالَ ي  موين يهِمـدأي ـنيى بع سـي  مهنـور ـهعنـواْ مامء  ينالَّذو بِي

هِمانموبِأي   
)١(

 .  

   أصــحاب نبيــه   يف هذه اآليــة الكرميــة بأنــه أمــن فقد أوضح ا تبارك وتعاىل

    ات علــى اإلميــان وهــو  من خزي يوم القيامــة ، وال يــأمن مــن خزيــه تعــاىل إال مــن مــ 

  عنه راض .
    

 : وقال تعاىل   رةجالش حتت ونكبايِعإِذ ي نيِنؤمنِ الْمع اللَّه يضر لَّقد 
)٢(

 .  

  هنا صرح تعاىل بأنه رضي عنهم لعقائدهم احلسنة ، رضي عنهم النطـوائهم ،

مــع    لوقــوفهمفائهم وصدقهم ، رضي عنهم  رضي عنهم لسرائرهم ، رضي عنهم لو

رســول ا  ف ،م الواحــد نفســه ويضــع صــدره دونقــ يد  صــدر رســول ا       

  يف ساحات الوغى ، وبدون خوف أو وجل .
   

 : وقال سبحانه  هنضُواْ عرو مهنع اللَّه ضير 
ج  

 هخشي رب نمل ذلك 
)٣(

.  
   

 وقال :    ولُ اللَّهرس دمحم
ج 

  ينالَّـذو   مـنهيب  ـآءمحلَـى الْكفَّـارِ ردآء ع أشـ ـهعم

يماهم    فـي وجـوههِم  مـن أثـرِ  اناً سـو تراهم ركَّعاً سجداً يبتغُون فَضْال من اللَّه ورِضـْ

السجود
ج 

  اةرـي التـوف    مـثلُهم ذلك 
ج 

  شـ ـرجـي اِإلجنِيـلِ كَـزرعٍ أخف    مـثلُهموطْئَه  فَئـازره

الْكفَّار يظَ بِهِمغيل  راعالز جِبعي وقهلَى سى عتَوتغْلَظَ  فَاسفَاس   
)٤( 

 .  

هكذا وصــفهم عــالم الغيــوب : يلــني الواحــد مــنهم لآلخــر ، إمنــا هــو شــديد  

علــى الكفــار . ال يريــدون ريــاء وال مسعــة ، إمنــا ابتغــاء مرضــاة ا    يــأتون .    

 
  ) من سورة التحریم .  ٨اآلیة (  -١
    ح .) من سورة الفت ١٨اآلیة (  -٢
  ) من سورة البینة .   ٨اآلیة (  -٣
  ) من سورة الفتح .  ٢٩اآلیة (  -٤



  ٢١

وميتازون عن غريهم من باقي األمم بالنور الذي خيرج من وجوههم مــن   مةيوم القيا

  عالمات السجود . 

ــه . فــالنيب  ــه فيقوي ــذي يخــرج فروعــه حول ــاىل بــالزرع ال ــا شــبههم تع        كم

رونه يف طاعة اونه ويعزأصلهم ، وهم فروعه الذين يقو .  


 : وقــال تعــاىل  ــنســتَوِي مأنكُالَ ي ــن ــم م ــلِ الْفَ ــن قَبم ــق   حِ  وقَاتــلَتْف
 ج 

  ظَــمأع ــك أولَئ         

درجةً من الَّذين أنفَقواْ من
م

 بعد وقَاتلُواْ 
 ج 

 وكُال وعد اللَّه الْحسنى
)١( 

 .  

ــار . وهــذا ــنهم الن ــدخل أحــد م ــة ، وال ي ــن أهــل اجلن ــع م           فثبــت أن اجلمي

  دنا من قبلنا ، وما نعتقده حنن وبدون خالف . آباؤنا وأجدا ما اعتقده
   و    

   ث اإلمــام وكيــع بــن اجلــراح شــيخيف قولــه   الشــافعي عــن ســفيان الثــوري يقــولوحد   

طَفى   تعاىل : اصـ ينالَّـذ هـادبلَـى عع  مال سـو لَّهل دمقُلِ الْح  
)٢( 

: هــم أصــحاب  

  .  حممد

  

يف عــدة   ابة رضــوان ا تعــاىل علــيهمكثرية للصــحفضائل  كذلك بين لنا النيب 

  أحاديث ، منها :  
  

   عن النيب  : ال تسبوا أصحابي ، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثــل    «قال

أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه
)٣(

  «
 )٤(

  .  

 
   ) من سورة الحدید . ١٠اآلیة (  -١
  ) من سورة النمل .  ٥٩اآلیة (  -٢

دِّ كمــا فــي    النصیف ھو النصف كالعشیر في العشر ، وقیــل :    -٣      ھــو مكیــال دون المــُ
  مجمع بحار األنوار . 

مامــان البخــاري ومســلم ، وكــذلك رواه أبــو داود والترمــذي       حدیث صحیح رواه اإل  -٤    
  عن أبي سعید ، ومسلم وابن ماجة عن أبي ھریرة . 

   وسبب ھذا الحدیث ما كان بین خالد بن الولید وعبدالرحمن بن عوف . 



  ٢٢

مــا بلغــت  ذهب جيــري وتنفــق منــه ليــل هنــار  وأقول : ولو أن عندك هنر من 

  ومهما فعلت .مهما أنفقت ، ومهما تصدقت ،  حدهم وال نصيفه ،مد أ
   

  وعن عمران بن احلصــني  يــروي عــن النــيب    : قرنــي ،    خــري القــرون  «أنــه قــال      

ــذينثــ  ــوهنم .    م ال ــذين يل ــم ال ــوهنم ، ث ــرنني    -يل ــر ق ــال أدري أذك ــران : ف ــال عم        ق

  وال يؤمتنـون ،  ستشهدون ، ويخونونوال يثم إن بعدهم قوماً يشهدون    .  -أو ثالثة  

» وال يوفون ، ويظهر فيهم السمن وينذرون
)١(

 .  

  وال يستحلفون .وزاد يف رواية : ويحلفون  



  وعن النيب   : طوبى ملــن رآنــي وآمــن بــي مــرة ، وطــوبى ملــن مل يرنــي وآمــن   «قال    

»  بي سبع مرات
)٢( 

 .  

  

   وروي عن أبي موسى األشــعري أنــه قــال :»  لَّينا املغــرب مــع رســول ا صــ    ،    

ــا رســول ا ــى نصــلي العشــاء . فخــرج علين ــس حت ــا : جنل ــم قلن ــال :    ث وق

  ، ثم رفع رأسه إىل السـماء وكـان كثـرياً مـا يفعلـه ،  -أو قال : أصبتم    -أحسنتم  

  فقال : النجوم أمنة للسماء ، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد . وأنـا أمنـة

  صحابي ، فإذا ذهبت أتى أصــحابي مــا يوعــدون . وأصــحابي أمنــة ألمــيت ،  أل

» ما يوعدونفإذا ذهب أصحابي أتى أميت 
)٣(

.  
   

    : عنها أمروا أن يستغفروا ألصحاب النــيب  «وقالت السيدة عائشة رضي ا  

»  فسبوهم
)٤(

.  

 
    رواه البخاري ومسلم . وكذلك الترمذي ، والحاكم ، والنسائي ، وأبو داود . -١    
  . وابن حبانوالحاكم في المستدرك ،  ،ده، وأحمد في مسنري في تاریخھرواه البخا -٢    

  رواه مسلم وأحمد .  -٣
   رواه مسلم ، وكذلك الحاكم في المستدرك بلفظ آخر .  -٤



  ٢٣

  ــه ــال ألصــحابه :    وورد عن ــه ق ــت «أن ــة ، أن ــون ســبعني أم ــا  إنكــم تتمم م خريه

وأكرمها على ا «
)١(

 .  

  

   : يف أصحابي ، ال تتخذوهم غرضاً بعــدي ،  «وقال الصادق املصدوق ا ا  

ــن أحــبهم فبحــيب أحــبهم ، ــن أبغضــهم فببغضــي أبغضــهم ،    فم ــن آذاهــم فقــد  وم وم

» ومن آذاني فقد آذى ا ، ومن آذى ا فيوشك أن يأخذهآذاني ،  
)٢(

.  
  

  لدرداء عن النــيب وعن أبي ا  : ويف وســطها  خــري أمــيت أوهلــا وآخرهــا ،   «قــال

»  الكدر
)٣( 

.  
  

 وعــن أنــس  قــال : قــال رســول ا  :   »    ًبرجــل مــن أمــيت خــريا إذا أراد ا

» ألقى حب أصحابي يف قلبه
)٤(

 .  
  

 ــدا ــن عب ــيب   وعــن جــابر ب ــن الن ــال :    ع ــار مســلماً   «ق ــس الن ــيال مت             رآن

ن رآنيأو رأى م «
)٥( 

 .  

  

 ريــدةوعــن ب  ينقــل عــن رســول ا    : ــن أحــد مــن أصــحابي   «أنــه قــالمــا م    

»  ميوت بأرض إال بعث قائداً ونوراً هلم يوم القيامة
)٦( 

 .  

  

  وعن أبي هريرة   عن النيب    : تعاىل اطّلع على أهل بــدرإ  «قال فقــال :    ن ا

» اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
)٧( 

 .  

    

 
  رواه أحمد ، والترمذي ، وابن ماجة . -١
  رواه أحمد في مسنده ، وكذلك الترمذي .  -٢
  رواه الترمذي والحاكم .  -٣
  الترمذي والدیلمي .  رواه  -٤
  رواه الترمذي والضیاء .  -٥
  رواه الترمذي والضیاء .   -٦
   رواه الحاكم وصححھ . -٧



  ٢٤

  وعن أنس  عن النيب  : آيــة    نصار آية اإلميان ، وبغض األنصــارحب األ  «قال

»  النفاق
)١(

 .  

  .  وكان األنصار آنذاك أكثر أصحاب النيب 
  

   وعن عمر بن اخلطاب  يــروي عــن النــيب    : يف أصــحابي ،  احفظــوني   «قــال     

     ، ويحلــف    ومــا يستشــهد يفشــو الكــذب حتــى يشــهد الرجــلثم الــذين يلــوهنم ، ثــم 

» وما يستحلف
)٢(

 .  

  

 وعــن عــومير بــن ســاعدة أنــه    : اختــارني واختــار يل «قــال أصــحاباً ،  إن ا    

ــة ا ــبهم فعليـــه لعنـ ــهاراً . فمـــن سـ ــنهم وزراء ، وأنصـــاراً ، وأصـ              فجعـــل يل مـ

»   والناس أمجعني ، ال يقبل ا منهم يوم القيامة صرفاً وال عدالً  واملالئكةي
)٣( 

 .  

  

   وعن عياض األنصاري عن النيب   : احفظــوني يف أصــحابي وأصــهاري ،   «قال

  ــن مل حيفظــين فــيهم ختلّــى ايف الدنيا واآلخــرة ، وم ن حفظين فيهم حفظه افم  

»  منه ، ومن ختلّى ا منه أوشك أن يأخذه
)٤(

.  
    

 وقــال    :» اختــار أصــح واملرســلني ،  بيــني  ابي علــى العــاملني ســوى النإن ا

» -  وعثمان وعلياً  يعين أبا بكر وعمر -صحابي أربعة  واختار يل من أ
)٥ (

.  
  

 وعن ابن مسعود أن النيب  : ثم الثالث ،الناس قرني ، ثم الثاني ، خري  «قال  

»  ثم حييى قوم ال خري فيهم
)٦( 

.  
  

 
  رواه النسائي وسنده ضعیف .  -١
  رواه ابن ماجة .  -٢

  رواه الحاكم ، والطبراني ، والمحاملي .   -٣
  رواه الطبراني ، وأبو نعیم في المعرفة ، وابن عساكر .    -٤
  لبزار عن جابر مرفوعاً صحیحاً ، والطبراني .   رواه ا -٥
  رواه الطبراني .  -٦



  ٢٥

 ويقول   :» نيوأختاني يف أصحابي ، وأصهاري ،  أيها الناس ، احفظو  «
)١(

.  
  

   وروي عن علي وابن عباس  عن النيب    :»  ن سباألنبياء قُتل ، وم ن سبم  

»  أصحابي جلد
)٢(

 .  

  

  عنهمـــا عـــن النـــيب وعـــن ابـــن عمـــر رضـــي ا    : قـــال»    ـــن ســـبم لعـــن ا    

»  أصحابي
)٣(

.  
  

  وقال  :»    خري هذه األمة أوهلا وآخرهــا ، فــيهم عيســى بــن مــريم ، وبــني ذلــك

»  أعوج ليسوا مين ولست منهم هنج
)٤(

 .  

  وهذا القسم من الناس هم الذين يسبون الصحابة ويطعنون هبم .
  

  وعن واثلة قال : قال النــيب    :»   ــن رآنــي ، وملــنطــوبى ملــن رآنــي ، وملــن رأى م

»  رأى من رأى من رآني
)٥( 

 .  

  

   وعـــن النـــيب    : وا  إن النـــاس يكثـــرون ، وأصـــحابي يقلّـــون . فـــال   «قـــالتســـب   

هم فعليه لعنة اأصحابي ، فمن سب «
)٦(

.  
           

 وعـــن أنـــس   عـــن النـــيب    : اختـــارني واختـــار يل أصـــحاباً ،   «قـــال إن ا

ومــن آذانــي   فمــن حفظــين فــيهم حفظــه ا ، واختار يل منهم أصهاراً وأنصــاراً ،

»   آذاه ا  فيهم
)٧(

 .  

  

 
   رواه الطبراني في الكبیر .  -١
  رواه الطبراني .  -٢
  رواه الطبراني .  -٣
  رواه أبو نعیم في الحلیة مرسال .  -٤
  رواه ابن عساكر بسند حسن .  -٥
  ي ھریرة . رواه الخطیب عن جابر ، والدارقطني في اإلفراد عن أب – ٦
  رواه الخطیب في تاریخھ في ترجمة محمد بن بشیر .  -٧



  ٢٦

  : عنهما قال وعن ابن عباس رضي ا قال رســول ا    :»   إذا ظهــرت الفــنت  

  وسب أصــحابي ، فليظهــر العــالم علْمــه . فمــن مل يفعــل ذلــك   -أو قال : البدع  -

» فعليه لعنة ا واملالئكة والناس أمجعني ، ال يقبل ا منه صرفاً وال عدالً
)١(

 .  

  

 وقال   :»  أصحابي كالنجوم ، بأيهم اقتديتم اهتديتم  «
)٢(

.  
  

 ــال ــين    «:    وقـ ــن مل حيفظـ ــوض ، ومـ ــي احلـ ــحابي ورد علـ ــين يف أصـ ــن حفظـ           مـ

» يف أصحابي مل يرد علي احلوض ومل يرني
)٣(

 .  

  مع النيب  وعمل صاحلاً ، فإنه يكون  وهذه مزية ملن أحب أصحاب النيب

  أهل اجلنة . على احلوض كان من  على حوضه ، ومن كان مع النيب 
    

 ي بن أبي طالبوعن عل قــال : قــال رســول ا  :»    يف آخــر  يظهــر يف أمــيت

» الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون اإلسالم
)٤( 

.  
  

  عنهمــا مرفوعــاً عــن النــيب ــاس رضــي ا ــن عب ــال :  وروي عــن اب       يكــون   «  ق

     الزمـــان قــــوم يســـمون الرافضـــة يرفضــــون اإلســـالم ، فـــاقتلوهم فــــإهنم    يف آخـــر

» مشركون
)٥(

 .  

  

  وعن أنس  عن النيب  : ثل   «قالثل امللــح يف الطعــام ،  مال يصــلح  أصحابي م

» الطعام إال بامللح
)٦(

 .  

  

 
   رواه وأخرجھ الخطیب في الجامع . -١
  رواه الدارقطني ، وعبد بن حمید .     -٢
   رواه الدارقطني . -٣
  .  أخرجھ الذھبي عن إبراھیم بن حسن بن حسین عن أبیھ عن جده -٤
  أخرجھ الذھبي .    -٥
  رواه أبو یعلى .  -٦

  



  ٢٧

   عنها عن النيب وعن عائشة رضي ا    : علــى  إن شــرار أمــيت أجــرؤهم   «قــال

»  أصحابي
)١(

 .  

  

  وأما ما ورد من آثار عن السلف يف صفة الصحابة الكرام : 
  

 ــن م ــال :    ســعودفعــن اب ــار حممــداً «ق ــاد فاخت ــوب العب ،    إن ا نظــر يف قل

ــه ــوب ال  فبعث ــم نظــر يف قل ــه . ث لْمــه بع ــار ا  برســالته وانتخب ــاس بعــده فاخت ــه  ن ل

مــا رآه املؤمنــون حســناً فهــو  . ف  فجعلهــم أنصــار دينــه ووزراء نبيــهأصــحاباً ،  

»  املؤمنون قبيحاً فهو عند ا قبيح وما رآه  حسن ،
)٢( 

.  
  

   : بــن عبــاس علــى معاويــة  «وعن ربعي بن حراش قال استأذن عبــدا    وقــد

علقت عنده بطون قريش ، وسعيد بن العاص جالس عن ميينه . فلما رآه معاويــة  

مقبال قال : يا سعيد ، وا ألُلقني على ابــن عبــاس مســائل يعيــى جبواهبــا . فقــال  

  له سعيد : ليس مثل ابن عباس يعيى مبسائلك . 

     ؟ قــال : رحــم ا    فلما جلــس قــال لــه معاويــة : مــا تقــول يف أبــي بكــر

وعــن  كان وا للقرآن تالياً ، وعــن امليــل نائيــاً ، وعــن الفحشــاء ســاهياً ،   أبا بكر

املنكر ناهياً ، وبدينه عارفاً ، ومن ا خائفاً ، وبالليل قائمــاً ، وبالنهــار صــائماً ،  

      الربيــة عازمــاً ، وبــاملعروف آمــراً وإليــه صــائراً ،    ومــن دنيــاه ســاملاً ، وعلــى عــدل

ــرواح  األحــوال شــاكراً ، و يف الغــدوويف      ذاكــراً ، ولنفســه باملصــاحل قــاهراً .  وال

 
  رواه ابن عدي .  -١

أخرجھ أبو نعیم في الحلیة ، والطیالسي . كما أخرجھ ابن عبد البر فــي االســتیعاب   -٢
  بمعناه .

   



  ٢٨

وزهــداً ، وعفافــاً ، وبــراً ، وحياطــة ، وزهــادة ،  فاق أصحابه ورعاً ، وكفافاً ، 

وكفاءة ، فأعقب ا من ثلَبه
)١(

  القيامة . اللعائن إىل يوم  

  ؟ قال : رحـم ا أبـا حفـص قال معاوية : فما تقول يف عمر بن اخلطاب

ــام ،    وحمــل اإلميــان ، ومــالذ الضــعفاء ،  كــان وا حليــف اإلســالم ، ومــأوى األيت

ق ا صــابراً حمتســباً  ومعقــل احلنفــاء . للخلــق حصــناً ، وللبــأس عونــاً . قــام حبــ 

      وذكر ا يف األقطار واملناهـل ، وعلـى الـتالل ،ا الدين وفتح الديار ،   حتى أظهر

  و  ويف الضواحي والبقاع . وعند اخلنى وقوراً ، ويف الشدة والرخاء شــكوراً ،  

  يف كل وقت وأوان ذكوراً ، فأعقب ا من يبغضه اللعنة إىل يوم احلسرة . 

  عمـرو؟ قـال : رحـم ا أبـا  قال معاوية : فما تقول يف عثمان بن عفـان

ــاداً باألســحار ،   ــربرة ، وأصــرب الغــزاة ، هج   كــان وا أكــرم احلفــدة ، وأوصــل ال

كــل  كثري الدموع عند ذكر ا ، دائم الفكــر فيمــا يعنيــه الليــل والنهــار ، ناهضــاً إىل  

مكرمة ، يسعى إىل كل منجيــة فــراراً مــن كــل موبقــة ، وصــاحب اجلــيش والبئــر ،  

  ب ا من سبه الندامة إىل يوم القيامة . وخنت املصطفى على ابنتيه ، فأعق

  أبا احلسـن: رحم ا ؟ قال  : فما تقول يف علي بن أبي طالبقال معاوية

كــان وا علَــم اهلــدى ، وكهــف التقــى ، وحمــل احلجــى
)٢(

، وطــود البهــاء ، ونــور   

   الســرى يف ظلــم الـــدجى ، داعيــاً إىل احملجــة العظمـــى ، عاملــاً مبــا يف الصـــحف  

ــور  األ ــاً للجـ ــباب اهلـــدى ، وتاركـ ــاً بأسـ ــل والـــذكرى ، متعلقـ ــاً بالتأويـ   وىل ، وقائمـ

واألذى ، وحائداً عن طرقات الردى ، وخري من آمن واتقــى ، وســيد مــن تقمــص  

 
  أي صّرح بالعیب فیھ وتنقَصھ . -١

  أي العقل .   -٢
  



  ٢٩

وأخطــب أهــل  وســوى ،  مــن عــدل مــن حــج وســعى ، وأمســح دى ، وأفضلوارت

  يوازيــه موحــد ؟  فهــل    ، وصــاحب القبلتــني  والنــيب املصــطفى  الــدنيا إال األنبيــاء

ــة    وزوج خــري النســاء ، ــوم القيام ــرى إىل ي ــه وال ت ــين مثل ــر عي ــا الســبطني ، مل ت وأب

  واللقاء ، من لعنه فعليه لعنة ا والعباد إىل يوم القيامة .  

  عنهمــا ؟ قــال : رمحــة ا ــزبري رضــي ا قــال : فمــا تقــول يف طلحــة وال

ــين ، بــرين ، ــا وا عفيفَ ــرين ، شــهيدين ،    عليهمــا كان ين ، متطهن ، طــاهريمســلم

  ــة وا ــالمين ، زال زلـ ــرةعـ ــاء ا بالنصـ ــا إن شـ ــافر هلمـ ــحبة    غـ ــة ، والصـ   القدميـ

  القدمية ، واألفعال اجلميلة .  

كــان وا  اس ؟ قــال : رحــم ا أبــا الفضــل قال معاوية : فما تقول يف العبــ 

ــول ا ــنو أبـــي رسـ ــني صـــفي    صـ ــف األقـــوام ، وســـيد  ، وقـــرة عـ      ا ، كهـ

تالشت    األعمام ، قد عال بصراً باألمور ، ونظراً بالعواقب ، قد زانه علمه ، قد 

َ ال   األحساب عند ذكر فضيلته ، وتباعــدت األنســاب عنــد فخــر عشــريته ، وملِ

عبــداملطلب أفخــر مــن مشــى مــن    كذلك وقــد ساســه أكــرم مــن دب وهــب يكون

» وركب ؟ قريش
)١( 

.  

  

   ا هــذه املزايــا العظيمــة الــيت وصــفوا هبــا ! ويكفــيهم أهنــم رأوا مــؤمنني وجــه  فمــ 

رســول ا    ــى ــام العظــيم ؟ يتمن ــدرك هــذا املق ــا ي ــن من ــا، وم ــق    الواحــد من ــو أنف         ل

ــه ــل مال ــيب   ك ــرى الن ــره يف ســبيل أن ي ــل عم ــرة واحــدة ،    وك ــد رأوه  يقظــة م      وهــم ق

  من مرة .  أكثر

 
  أخرجھ الطبراني .  -١
   



  ٣٠

ــاس يــ  ــروق ألن ــف ي ــان ســبهم وشــتمهم ، وإخــراجهم  فكي       دعون اإلســالم واإلمي

  عن بودقة التوحيد والفضيلة ، وهم خالصة خالصة هذه األمة ؟!  

وكيف ألمة كانت قبل اإلسالم تعبــد الــوثن ، ثــم خرجــت متجــردة  وموحــدة  

  ، مــت مــا حــرم اعبد من غريه سبحانه ، وحرله ، آمنت بنبيه ، وطعنت بغريه مما ي

   حلّـــت مـــا أحـــلّ ا ، وهجـــرت أوطاهنـــا وبالدهـــا وســـلكت يف طريقـــه تعـــاىل ،  وأ

  أن تلعن وتذم ؟!   اتلت ، وأحبت ا ورسوله ،وجاهدت وق

  ستسمعون ذلك بـآذانكم وقـد مسعـتم .فهذا بعيد عن روح وحقيقة اإلسالم ، و

           طعــن بأحــدهم .أو    فإيــاكم أن تصــغوا لكــالم فيــه هجــوم علــى أصــحاب النــيب 

ــه ، وأن يوقفــه عنــد حــده    وإذا ــه أن ينكــر علي ــن يســبهم ، فعلي مســع واحــد مــنكم م        

   إن استطاع .

ــن أن يمــس أحــدهم بســوء ،   ــن هبــم ، وأعلــى م فالصــحابة أكــرب مــن أن يطع

  والشقي املطرود هو الذي حياول الطعن بالصحابة األجالء .

  

ـ ـرى   ـ  وا ل ادة أ  ً ن

 ا  
  

ــا بــني الصــحابة   لقــد اتفــق أهــل الســنة واجلماعــة علــى أنــه جيــب اإلمســاك عم        

   فأمســكوا ،    إذا ذكــر أصــحابي «:     مــن االخــتالف ، وذلــك أخــذاً مــن قــول النــيب 

» وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا ، وإذا ذكر القدر فأمسكوا
)١( 

 .  
  

 
  رواه الطبراني في الكبیر . -١
  



  ٣١

ــنهم ، إ ــنحكم بي ــا وصــلنا إىل مســتواهم ل ــنحن م ــذي  ف ــا ا ســبحانه هــو ال      من

  حيكم بينهم .

  وكما قال صاحب الزبد :

ــكت     حاب نس ــِ ــین الص ــرى ب ــا ج    وم
        ب

  

ــاد نثبـــت           ــھ وأجـــر االجتھـ عنـ
  لل

     إذا حكــم احلــاكم فاجتهــد    «قــال :    فهؤالء كــل واحــد مــنهم جمتهــد ، والنــيب 

» فله أجرثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ  
)١( 

.  

  

  

  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  رواه البخاري ، والحاكم ، والدارقطني . -١



  

  









 

  

  

  قال ا تبارك وتعاىل : 

  نصره فَقَد وهرين كَإالَّ تنصالَّذ هجرإِذ أخ واْاللَّهفَر  اثنني يثان             

     ه معناإِذ هما في الْغَارِ إِذ يقُولُ لصاحبِه الَ حتزن إِن اللَّ 

  صدق ا العظيم                

  

  

  

  

  

  خليفة رسول ا  

  رٍ الصديق أبو بكْ 

  رضي ا عنه 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





  ٣٥

   
  

رة ، فهــو عبــدا     جبــده مــ  حسيباً نسيباً ، يلتقي نسبه بــالنيب  كان أبو بكر

ابن عثمان بن عامر بــن عمــرو بــن كعــب بــن ســعد بــن تــيم بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي         

  ابن غالب . 

  أبوه امسه عثمان ، إمنا كُين بأبي قحافة . 

واســم أمــه ســلمى بنــت صــخر بــن كعــب بــن ســعد بــن تــيم بــن مــرة ، وكنيتهــا       

   أم اخلري ، وهي ابنة عم أبيه .

  م ا تبارك وتعاىل أبا بكر بأن أسلمت أمـه ، وأسـلم أبـوه عـام الفـتح ،وقد أكر

: لو تركتنا لــذهبنا إليــك ، فقــال أبــو بكــر : بــل هــو أحــق بــايء   وقد قال له النيب 

:    إليك يا رسول ا . فأحضــره أبــو بكــر ورأســه كالثمامــة مــن البيــاض ، فقــال لــه

   غير لون رأسك ، فصبغه باحلناء والكتم .

  وكذا كان يفعل سيدنا أبو بكر بعد ذلك ، فيصبغ حليته وشعره هبذا .

  

و   
  

يلقب بالصديق ، وذلــك ملــا روي عــن أبــي وهــب مــوىل    كان سيدنا أبو بكر

  ليلة أسري به فكـان بـذي طـوى ، فقـال :  ملا رجع رسول ا  «أبي هريرة أنه قال :  

»  ال : يصدقك أبو بكر وهو الصديقيا جربيل ، إن قومي ال يصدقوني ، فق
)١( 

.  

  ولقد سمي كذلك بعتيق ، والسبب يف ذلك مسألة خالفية : 

ــا أبــا بكــر ،  تقــول الســيدة عائشــة رضــي ا عنهــا أن النــيب   -          قــال ألبــي بكــر : ي
        ببب

 
  أخرجھ سعید بن منصور في سنتھ ، ووصلھ الطبراني في األوسط . -١



  ٣٦

أنت عتيق ا من النار . فمن يومئذ سمي بعتيق 
)١(

.  

مي بعتيــق ألنــه    - عتيــق مــن العيــوب ، حيــث لــيس يف آبائــه وأجــداده           وقيــل : ســ

  وال يف أصوله ما يعيب . 

  وقيل : سمي بذلك جلماله ، فهو عتيق من القبح .   -

يف خــرب اإلســراء ، فنعــت يومهــا بالصــديق وأنــه عتيــق       وقيل : ألنــه صــدق النــيب  -

  من النار . 

          

   و  رش
  

  ، حنيفاً ، إىل الطول أقرب . أبيض    كان

كان وجيهاً وزعيماً مــن زعمــاء قــريش ، مقــدماً يف اجلاهليــة ، ومرجعــاً يعتمــد  

  عليه يف مكة . 

     وكـــان رجـــال ذا مـــال وجتـــارة مســـتمرة قبـــل إســـالمه وبعـــد إســـالمه ، يتـــاجر     

  إىل بالد الشام وإىل بالد اليمن . 

وكانت إليه األشناق
)٢(

قــال : نــدفع ديــة فــالن ، مل تــرد عليــه  فيتحملها ، فإذا   

  قريش بكلمة سوى قول : نعم ، وتصدقه بذلك .

  

  زو وأوده
  

  من أربع نسوة ، وأجنب ستاً من األوالد .  تزوج الصديق

قَتلــة ـ وقيـــل : قتيلــة ـ بنـــت عبــدالعزى : تزوجهـــا يف اجلاهليــة ، وأجنـــب منهـــا    -١

  عبدا وأمساء . 

 
  أخرجھ الحاكم ، وكذلك الترمذي بلفظ آخر .  -١
  ھي الدیات .   -٢



  ٣٧

ت عــامر : وقــد أســلمت وهــاجرت ، وتوفيــت يف ذي احلجــة  أم رومان زينب بنــ  -٢

يف قربها واستغفر هلا ، وقــال : اللهــم مل يخــف    النيب سنة أربع أو مخس ، ونزل 

عليك ما لقيت أم رومـان فيـك ويف رسـولك . وروي عـن رسـول ا : أنـه قـال   

ره أن ينظـــر إىل امـــرأة مـــن احلـــور العـــني فلينظـــر إىل أم رومـــان  « ـــن ســـم «
)١(

        .

  له عبدالرمحن ، وعائشة .   وقد ولدت

ــيب   -٣ ــة زوج النـ ــت ميمونـ ــي أخـ ــعمية : هـ ــيس اخلسـ ــت عمـ ــاء بنـ ــا ،          أمسـ ألمهـ

  يف اإلسالم ، وولدت له حممد بن أبي بكر .  وقد تزوجها

ــارية :    -٤ ــة الرجـــل الـــذي آخـــى النـــيب هـــي  أم حبيبـــة بنـــت خارجـــة األنصـ         ابنـ

و بكر إىل املدينــة ســكن يف الســنح وتــزوج منهــا ، فولــدت  بينهما ، فعندما جاء أب 

  أم كلثوم .  له بعد وفاته

  

إ   
  

لقد ذكرنا آنفاً أن أبا بكــر كــان رجــال صــاحب جتــارة ، فوصــل يومــاً يف جتارتــه  

ــار ، فســأله الشــيخ عــن امســه ،        ــان الكب ــن الكه ــاك بشــيخ م ــيمن ، واجتمــع هن إىل ال

ســيظهر نــيب يقــال لــه : حممــد ، يــدعو إىل توحيــد ا ، ويــأتي   ثم قــال لــه : علمنــا أنــه

    بالســيف ... وذكــر لــه مواصــفاته . ثــم قــال لــه : كــأني أرى فيــك صــفة رجــل يتبــع

النيب املنتظر ، فإن كنت أنت كما تفرست بــك فأنــت أكــرب أتباعــه ، وأكــرب أنصــاره .  

  جيداً .  ثم وصفه وصفاً كامال كأنه يعرفه ، ومسع منه أبو بكر ذلك 

  وأظهر نبوته ، ووقفت قريش يف وجهه . مبكة   وهبذه الفرتة ظهر النيب 

 
  أخرجھ البخاري في تاریخھ وقال : فیھ نظر ، ورواه ابن سعد في طبقاتھ .  -١



  ٣٨

  

فلما عاد أبو بكر إىل مكــة مــن بــالد الــيمن ، أتــى إليــه وفــد مــن وجهــاء قــريش    

كأبي جهل وشيبة يقولون له : أما علمت بالنبأ العظيم ؟ قــال : ال ، قــالوا : إن حممــد   

ألمــة ، وبــأن ا أرســله إلينــا ، وإننــا انتظرنــاه يئــك ،   ابــن عبــدا يــدعي بأنــه نــيب ا

  ولوالك لفعلنا وفعلنا به الكثري . 

عنــد خدجيــة ،   فلم يرد عليهم أبو بكر بكلمة ، غري أنه ذهب إىل بيت النيب 

فســلّم عليــه أبــو بكــر وقــال لــه : إن قريشــاً تقــول بأنــك تــدعي النبــوة ؟     فخرج النيب 

ــاً إن ا   أرســـلين رمحـــة للعـــاملني ؛ ألقـــول للنـــاس : إن ا واحـــد .     فقـــال : حقـ

ودعــاه إىل اإلســالم ، فقــال أبــو بكــر : مــا عالمــة ذلــك ؟ قــال : الشــيخ الــذي لقيتــه      

    يف بــالد الــيمن وأخــربك بــأني رســول ا ، فقــال : أشــهد أن ال إلــه إال ا وأشــهد    

 . أنك رسول ا  

  وجه األرض مــن الرجــال ، وعنــدما أســلم  فأبو بكر هو أول من أسلم على  

  أسلم عن عقيدة ، وعن دراية ومعرفة بأن حممداً رسول ا حقاً .  

: ال    ما تردد يف اإلسالم شعرة أبداً ، منــذ أســلم مــا قــال للنــيب  منذ قاهلا

قــط ، بــل نعــم  وللرســول . مــا شــك يومــاً بــالنيب عليــه الصــالة والســالم ، وال شــك  

  مبعجزة من معجزاته .  مبقالة ، أو

ــول ا ــا أن رسـ ــي ا عنهمـ ــاس رضـ ــن عبـ ــن ابـ ــال :    عـ ــت          «قـ ــا كلّمـ     مـ

يف اإلســالم أحــداً إال أبــى علــي وراجعــين الكــالم إال ابــن أبــي قحافــة ، فــإني مل أكلِّمــه     

»يف شيء إال قَبلَه واستقام عليه 
)١( 

  .  

 
  ابن عساكر . أخرجھ أبو نعیم ، و -١
  



  ٣٩

ــه عنــه كبــوة  مــا دعــوت أحــداً إىل اإلســال  «قــال :    وعــن النــيب  م إال كانــت ل

» وتردد ونظر إال أبا بكر
)١( 

 .  

كان يف كل يوم يتقدم حنو  السماء ، يف كل يوم يزداد إميانه ، وكان دائماً الصــخرة  

  القوية أمام إبليس .

مل يكتف بنفسه ، بل كان يــدعو النــاس إىل اإلســالم ، فأســلم   وعندما أسلم

مخسة من أسياد هذه األمة ، ومــن العشــرة  على يديه عدد من خيار الصحابة ، منهم  

املبشرين باجلنة : عثمان بن عفان ، وعبدالرمحن بن عوف ، وسعد بن أبــي وقــاص ،  

وطلحــة بــن عبيــدا ، والــزبري بــن العــوام . فكــان هلــم شــرف اإلســالم علــى يــد    

  . الصديق األكرب 

  

  ر  ا  ا  وم
  

واإلســالم ، ومل يبــق منــه     مالــه كلــه يف خدمــة النــيب لقد أنفــق ســيدنا أبــو بكــر  

ــه النــيب  أن يهــاجر معــه ، اشــرتى    ســوى مخســة آالف درهــم . وعنــدما طلــب من

ــوة الــيت فيهــا املــال وأخــذه بكاملــه    راحلتــني وأعــدمها للهجــرة جيــداً ، ثــم أتــى إىل الكُ

وانطلق مع رسول ا سكينته عليهما ، وأيدمها جبنو د مل يروها .  ، فأنزل ا  

ويــأتي أبــو قحافــة أبــو أبــي بكــر إىل البيــت ، ويقــول ألمســاء وأختهــا : أفجعكــم  

أبــوكم بذهابــه ؟ أفجعكــم بنفســه ومالــه ؟ فتقــول لــه أمســاء : ال يــا أبتــاه ، إمنــا تــرك    

رة      ة ، وتضــع هــذه الصــر املــال مكانــه . وتــذهب أمســاء وتضــع شــيئاً مــن احلصــى بصــ

 
   رواه ابن إسحاق . -١
  



  ٤٠

املال سابقاً ، ثم تــأتي جبــدها وكــان أعمــى ، وتأخــذ بيــده وتضــعها   يف الكُوة اليت فيها

  على هذه الصرة ، فيقول : إذاً مل يظلمكم بذلك . 

وأبــو بكــر الغــار وكــان يف ليــل دامــس ، قــال أبــو بكــر :        وعندما وصــل النــيب 

يا رسول ا ، انتظر وال تــدخل الغــار ، فــإني أخشــى عليــك مــن ثعبــان أو حيــوان .  

أبو بكر وكان كلما وجد ثغراً أو فوهــة قطّــع مــن ثوبــه وســدها ، وال زال يقطــع  فدخل 

بثوبه حتى سد كل ثقب هبذا الغار ، إال ثقباً واحــداً ســده بعقــب رجلــه ، ثــم قــال :  

 . ادخل يا رسول ا  

ووضع رأسه على فخذ أبي بكــر ونــام مطمئنــاً ، ولكــن الثعبــان   فدخل النيب 

أبا بكر يف عقبه ، فلم يشأ أبــو بكــر أن يصــرخ أو أن حيــرك   خرج من هذا الثقب ولسع

ــيب  ــزعج الن ــئال ي ــه ل ــيب   قدم ــى وجــه الن ــه ســالت عل ــل صــرب ولكــن دموع ،    ، ب

علــى مكــان    فاستيقظ وقال : ما هــذا ؟ قــال : لســعت يــا رســول  ا ، فتفــل لــه

اللسع فشفاه ا  .  

ل : أيــن ثوبــك يــا أبــا بكــر ؟    وإذ رآه عاريــاً ، فقــا ويف الصباح نظر إليــه النــيب 

  قال : مزقته يا رسول ا ووضعته يف هذه الثقوب .      

ــام هلمــا ،     ــور لتأخــذ الطع ــل ث ــا إىل جب ــن بيته ــيال م ــه أمســاء تســري ل وهــذه ابنت

ــون صــعوبة شــعاهبا وجباهلــا ، وكيــف يســتوحش اإلنســان باملســري     وأهــل مكــة يعرف

تــاع الــذي فيــه الطعــام ، فنعتــت بعــد ذلــك  فيها . وقد شــقّت حزامهــا وربطــت بــه امل

  بذات النطاقني . 

ــأتي خبــربهم إليهمــا           ــم ي ــريش ، ث ــار ق ــد كف ــان يبيــت عن ــدا ك ــه عب وهــذا ابن

  يف الغار . 



  ٤١

     وكــذلك مــواله عــامر بــن فهــرية كــان يأتيهمــا بغنمــه يبيــت علــى بــاب الغــار ثالثــة  

كــان معهمــا يف هــذه الرحلــة إىل  أو يــذبح مــا شــاء . وقــد    أيام ؛ ليحلب منهــا النــيب 

  املدينة ، وأسلم بعد ذلك وحسن إسالمه . 

، وســاعة    ســاعة يســري أمــام النــيب   وعندما انطلقوا من الغار كان أبو بكــر

يسري خلفه ، وساعة عن ميينه ، وســاعة عــن يســاره ، فســأله رســول ا    يف ذلــك

رت خلفــك حتــى أكــون فــداك لــ  الطلــب ســ فقــال : إذا تــذكّرت   و أتــوك ، وإذا تــذكّرت

         رت ــني ســ ــن اليم ــأتون م ــم ي ــذكّرت أهن رت أمامــك ، وإذا ت ــ ــام س ــن األم ــأتون م ــم ي أهن

  عن ميينك ، وإذا تذكّرت أهنم يأتون من اليسار سرت عن يسارك . 

هكذا جند أبو بكر نفسه ، وولده ، وماله ، وعبده ، وكل ما ميلــك يف خدمــة  

  واإلسالم .  النيب 

  

ر وق ادب ا رذ  
  

أكثر بكثري من أن حتصى وتذكر ، إمنا نــذكر بعضــاً منهــا   إن فضائل أبي بكر

  لنزداد حباً له ، ومعرفة هبذا اخلليفة الصاحل .

  :منها ما نزل حبقه من آيات تنعته وتبني فضيلته  
  

  : كقوله تعاىل  إِن نالَ حتز بِهاحصقُولُ لا  إِذ ينعم اللَّه 
)١(  

 .  

،    هلذا أمجع العلماء أنه من أنكر صحبة واحد من الصحابة فقــد فســق

ومن أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر وإن صــلى وصــام وزكــى ؛ ألنــه خــالف  

  نص القرآن ، فال يقبل ا منه عبادته ، وهو مرفوض من احلضرة اإلهلية . 

 
  ) من سورة التوبة .  ٤٠اآلیة (  -١



  ٤٢

  ولقد عاتــب ا بكــر بقولــه تعــاىل :أهــل األرض ســوى أبــي          فَقَـد وهر إِالَّ تنصـ

اللَّه نصره 
)١( 

  ؛ ألنه كان معه يف الغار ويف الصحبة . 

للكــل : هــاجروا ، وقــال لعلــي : من يف فراشــي ، وقــال ألبــي بكــر :    قــال

ــذه الرحلــة التارخييــة    ــه أن يصــاحبه يف ه ــب من ــك . طل ــي يف مهمــة أمام انتظرن

     بــه الكاملــة ، فكــان رفيقــه يف الغــار .  علــى ثقــة النــيب   املصــريية ، وهــذا دليــل
  اا

 ــاهر ــة الطـ ــاهرة زوجـ ــيدة الطـ ــاف السـ ــن بعفـ ــطح وطعـ ــاء مسـ ــدما جـ ،         وعنـ

         وكان أبو بكر ينفق عليه ، فأقســم أال ينفــق عليــه بعــد ذلــك ، فنــزل قولــه تعــاىل :

 لَكُم  اللَّه رغْفأن ي ونبأال تُح 
)٢(

  ل : بلى ، وأعاد اإلنفاق على مسطح .، فقا

   

 : ر ابـــن عبـــاس قولـــه تعـــاىل ولقـــد فســـ   ــى ــى واتَّقـ ــن أعطَـ ــا مـ دقَ           فأمـ صـــو

  بِالْحسنى
)٣  (

  . ، بأنه نزل بأبي بكر الصديق
  

  ومن فضائله كذلك ما جاء يف السنة الشريفة :  
  

 ــرة ــي هري ــن أب ــيب   فع ــال :    أن الن ــن أنفــ  «ق ــودي        م ق زوجــني يف ســبيل ا ن

     ــيعــن كــان مــن أهــل الصــالة دهذا خــري لــك . فم ، من أبواب اجلنة : يا عبد ا

ــن كــان       عــي مــن بــاب اجلهــاد ، ومــن كــان مــن أهــل اجلهــاد د مــن بــاب الصــالة ، وم

من أهل الصيام دعي من باب الريان ، ومــن كــان مــن أهــل الصــدقة دعــي مــن بــاب  

دقة . قال أبو بكر : وهل يدعى أحد مــن تلــك األبــواب كلهــا ؟ قــال : نعــم ،  الص

»  وأرجو أن تكون منهم
)٤ (

.  

 
  ) من سورة التوبة . ٤٠اآلیة (  -١

  ) من سورة النور .  ٢٢اآلیة (  -٢

    ) من سورة اللیل . ٦ – ٥اآلیتان (  -٣
   رواه البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، والترمذي ، والنسائي . -٤



  ٤٣

   ولقد كان النيب   دائماً يتكلم باسم أبي بكر وعمــر ؛ ألنــه كــان يضــمنهما يف ذلــك

ضماناً كــامال . كلمــا تكلــم بكلمــة يقــول : أنــا وأبــو بكــر وعمــر . وإذا قيــل لــه :      

  ك بأنك رسول ا ؟ ومن يصدقك بذلك ؟ يقول : أبو بكر وعمر .من يشهد ل

ــرة ــروى عــن أبــي هري بينــا راعٍ      «يقــول :    قــال : مسعــت رســول ا  ي

يف غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة ، فطلبه الراعي ، فالتفــت إليــه الــذئب    

    جــل يســوق بقــرة   فقــال : مــن هلــا يــوم الســبع ، يــوم ال راعــي هلــا غــريي ؟ وبينــا ر

ــق هلــذا ولكــين   ــي مل أخل ــت : إن ــه ، فقال ــه فكلمت ــا ، فالتفتــت إلي ــد محــل عليه ق

: فإني أومــن بــذلك ،    خلقت للحرث . قال الناس : سبحان ا ، فقال النيب 

» وأبو بكر وعمر
)١ (

.  
             

  وعن عمرو بن العاص  أنه سأل النيب   : الناس أحــب إليــك ؟ قــال قال : أي

ائشة . فقلت : من الرجال ؟ فقال : أبوهاع
)٢(

  .  
  

 وعــن أنــس    : ــال ــيب  «ق ــو بكــر ، وعمــر ، وعثمــان أحــداً    صــعد الن ، وأب

برجلــه وقــال : اثبــت أحــد ، فإمنــا عليــك نــيب ،    فرجــف هبــم ، فضــربه النــيب 

» وصديق ، وشهيدان
)٣(

 .  

   ىال    

  وروي عن أبي هريــرة قــال : قــال رســول ا    ألصــحابه-    وذلــك يف صــالة

من أصبح منكم صائماً اليوم ؟ قال أبو بكر : أنــا. قــال :    «:  -الصبح مجاعة 

من أطعم اليوم مسكيناً ؟ قــال أبــو بكــر : أنــا . قــال : مــن عــاد اليــوم مريضــاً ؟  

 
  ، والنسائي ، وأحمد . رواه البخاري ، ومسلم  -١
  رواه البخاري ومسلم .  -٢
  رواه البخاري ، والترمذي ، وأحمد . -٣
  



  ٤٤

  قال أبو بكر : أنا . قال : من شهد اليوم منكم جنازة ؟ قال أبو بكر : أنا . فقـال 

رسول ا  اجتمعت هذه اخلصال يف رجل قط إال دخل اجلنة : ما  «
 )١(

  .  

  

  وعن أنس قال : قال رسول ا    :»    أبا بكــر وعمــر ، ولكــن ا متما قد

» قدمهما
)٢( 

.  
   

   : كنــت جالســاً عنــد النــيب  «وعــن أبــي الــدرداء قــال    ًإذ أقبــل أبــو بكــر آخــذا

ا صــاحبكم فقــد غــامر .  : أمــ بطرف ثوبه حتــى أبــدى عــن ركبتــه ، فقــال النــيب 

  ، إليــه ثــم نــدمت فسلّم وقال : إني كان بيين وبني ابــن اخلطــاب شــيء ، فأســرعت

فسألته أن يغفر يل فــأبى علــي ، فأقبلــت إليــك . فقــال : يغفــر ا لــك يــا أبــا بكــر   

-    ًــا ــم أبــو بكــر ؟     -ثالث ــدم فــأتى منــزل أبــي بكــر ، فســـأل : أث ــم إن عمــر ن . ث

يتمعر حتى أشــفق أبــو بكــر ،    ، فجعل وجه النيب  فأتى إىل النيب  فقالوا : ال .

، فقــال    -مــرتني    -فجثا على ركبتيه فقال : يــا رســول ا ، أنــا وا كنــت أظلــم  

: إن ا تعاىل بعثين إلــيكم فقلــتم : كــذبت ، وقــال أبــو بكــر : صــدقت   . النيب 

ــاركو يل صــاحيب   ــتم ت ــل أن ــه ، فه ــرتني    -وواســاني بنفســه ومال ــا أوذي    -م . فم

» بعدها
)٣(

 .  

وهكذا مل يذهب الغضب عن رسول ا   بعــد ذلــك حتى أتى عمــر

  واعتذر من أبي بكر رضي ا عنهما .   

  وعن أنس قال : قال رسول ا  :»    همأرحم أميت بأميت أبــو بكــر ، وأشــد

 بــي بــن كعــب ،يف دين ا عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، وأقــرؤهم لكتــاب ا أ

 
  رواه مسلم .  -١
   أخرجھ البخاري . -٢
  رواه البخاري .  -٣



  ٤٥

    وأفرضــهم زيــد بــن ثابــت ، وأعلمهــم بــاحلالل واحلــرام معــاذ بــن جبــل . ولكــل أمــة  

»  أمني ، وأمني هذه األمة  أبو عبيدة بن اجلراح
)١( 

 .  

  

  وعن سعيد بن زيد أن رســول ا    : عشــرة يف اجلنــة : النــيب يف اجلنــة ،   «قــال

نـــة ، وعلــي يف اجلنـــة ،  وأبــو بكــر يف اجلنـــة ، وعمــر يف اجلنـــة ، وعثمــان يف اجل

وطلحــة يف اجلنــة ، والــزبري بــن العــوام يف اجلنــة ، وســعد بــن مالــك يف اجلنــة ،  

»وعبدالرمحن بن عوف يف اجلنة ، وسعيد بن زيد يف اجلنة  
)٢(

.  
  

 ــرة أتــاني جربيــل فأخــذ بيــدي ،   «:    قــال : قــال رســول ا  وعــن أبــي هري

ال أبــو بكــر : وددت أنــي كنــت معــك  فأراني باب اجلنة الذي تدخل منه أميت . فق

حتى أنظــر إليــه ، فقــال رســول ا     ــن يــدخل اجلنــةأمــا إنــك يــا أبــا بكــر أول م :

»  من أميت 
 )٣(

  .  

  

  بــن حنظلــة أن رســول ا وعن عبــدا   : هــذان    «رأى أبــا بكــر وعمــر فقــال

»  السمع والبصر
)٤( 

 .  

  

   : وروي»  أن رســول ا  ــوم فــدخل ا ملســجد وأبــو بكــر وعمــر ،  خــرج ذات ي

أحدمها عن ميينه واآلخر عن مشالــه ، وهــو آخــذ بأيــديهما وقــال : هكــذا نبعــث    

»  يوم القيامة
)٥( 

.  
  

 
    أخرجھ أحمد ، والترمذي ، والحاكم ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والبیھقي .  -١
  أخرجھ أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة .  -٢
   أخرجھ أبو داود والحاكم .  -٣

  أخرجھ الترمذي والحاكم وصّححھ ، وكذلك الطبراني من حدیث ابن عمر . -٤     
  أخرجھ الترمذي والحاكم عن عمر، والطبراني في األوسط عن أبي ھریرة .  -٥     

   



  ٤٦

  عنهمــا أن رســول ا وعن جابر وأبي سعيد رضي ا    : ســيدا كهــول   «قــال

  يعــــين أبــــا بكــــر             -أهــــل اجلنــــة مــــن األولــــني واآلخــــرين إال النبيــــني واملرســــلني  

» -وعمر  
)١( 

 .  

                  ا          

  عن عمر ولقد صح  : أنه قال»  أمرنا رسول ا   ق ، فوافــق ذلــكأن نتصد

مــاالً عنــدي ، فقلــت : اليــوم أســبق أبــا بكــر إن ســبقته يومــاً . فجئــت بنصــف   

مايل ، فقال رسول ا   ألهلــك ؟ قلــت : مثلــه . فــأتى أبــو بكــر مــا أبقيــت :

ا عنــده ، فقــال : يــا أبــا بكــر مــا أبقيــت ألهلــك ؟ قــال : أبقيــت هلــم ا  بكل مــ 

»  ورسوله . فقلت : ال أسبقه إىل شيء أبداً
)٢(

  .  

كالمهــا فعــل خــرياً ، إمنــا شــتان بــني موقفيهمــا . فــأبو بكــر ال يطاولــه أحــد       

  أبداً ، ولو مد يده للثريا لطاهلا وهو غري متعب . 

  

 وجهــه قــال :    وعــن علــي كــرم ا»  قــال يل رســول ا        : يــوم بــدر وألبــي بكــر

مــع أحــدكما جربيــل ، ومــع اآلخــر ميكائيــل ، وإســرافيل ملَــك عظــيم يشــهد القتــال       

»  أو يكون يف الصف
)٣ (

.  
   
  عنهما أن رسول ا وعن ابن عمر رضي ا  : أنت صاحيب   «قال ألبي بكر

» على احلوض ، وصاحيب يف الغار
 )٤(

 .  

  فهذه بشارة أنه ممن يقدم الكووس للمؤمنني على احلوض .
  

 
  رواه الترمذي ، وأحمد ، والطبراني في األوسط . -١     
و داود فــي ســننھ  عــن عثمــان بــن      رواه الترمذي وقال : حدیث حسن صحیح ، وأب  -٢    

   أبي شیبة ، والبزار عن أبي نعیم .
  أخرجھ أحمد ، والحاكم ، والبزار ، وأبو یعلى .  -٣
  رواه الترمذي ، وقال : حدیث حسن صحیح .    -٤



  ٤٧

  وعن أنس   : قال» أن رســول ا    ــن املهــاجرينكــان خيــرج علــى أصــحابه م

ــنهم بصــره        ــه أحــد م ــع إلي ــال يرف ــر ، ف ــو بكــر وعم ــيهم أب ــوس ف     واألنصــار وهــم جل

ويبتســمان لــه ويبتســم  إال أبا بكر وعمر ، فإهنمــا كانــا ينظــران إليــه وينظــر إليهمــا ، 

»  إليهما
)١(

 .  

  

 وعـــن علـــي أن رســـول ا  : جـــين ابنتـــه ، «قـــالأبـــا بكـــر ، زو رحـــم ا    

         ومحلـــين إىل دار اهلجـــرة ، وأعتـــق بـــالالً مـــن مالـــه ، ومـــا نفعـــين مـــال يف اإلســـالم

»  ما نفعين مال أبي بكر
)٢( 

 .  

  

  ويف رواية عن أبي هريرة  أن رسول ا  : ما نفعين مال قــط مــا نفعــين   «  قال

مال أبي بكر ، فبكى أبو بكر وقال : وهل أنا ومايل إال لك يا رسول ا «
)٣(

.  
   

 وعنــه  قــال : قــال رســول ا    :»    ، أبــو بكــر وعمــر خــري األولــني واآلخــرين

» وخري أهل السماء ، وخري أهل األرض إال النبيني واملرسلني
)٤( 

 .  

  

  ًوعنه كذلك مرفوعاقال : قال رسول ا   :»    إن يف السماء الدنيا مثــانني ألــف

لَك يستغفرون ام   ملن أحب أبا بكر وعمر ، ويف الســماء الثانيــة مثــانني ألــف

» ملَك يلعنون من أبغض أبا بكر وعمر
 )٥(

 .  
  

  : عنهمــا قــال وعــن ابــن عمــر رضــي ا» خــرج علينــا رســول ا    ذات غــداة  

  قــال : رأيــت قبــل الفجــر كــأني أعطيــت املقاليــد واملــوازين ،    بعــد طلــوع الشــمس

 
  أخرجھ الترمذي .  -١
  أخرجھ الترمذي .  -٢
    أخرجھ أحمد . -٣

  لكامل ، والخطیب في تاریخھ . أخرجھ الحاكم في الكنى ، وابن عدي في ا -٤   
  رواه الحاكم ، وابن عدي ، والدارقطني ، والذھبي ، وغیرھم .  -٥



  ٤٨

فأما املقاليد فهي املفاتيح ، وأما املوازين فهذه اليت تــوزن هبــا . فوضــعت يف كفــة  

ووضعت أميت يف كفة ، فوزنت هبم فرجحــت . ثــم جــيء بــأبي بكــر فــوزن هبــم  

فــرجح ،     فرجح . ثم جيء بعمر فوزن هبم فرجح . ثم جيء بعثمان فــوزن هبــم

» ثم رفعت
 )١(

 .  
  

 عنهمــا قــال : قــال رســول ا وعــن ابــن عبــاس رضــي ا     :» تعــاىل   إن ا

ــل الســماء : جربيــل ، وميكائيــل . واثنــني   ــدني بأربعــة وزراء ، اثنــني مــن أه       أي

» من أهل األرض : أبي بكر ، وعمر
 )٢(

  .  

ــالة ،   ــوة والرسـ ــئون النبـ ــاون يف شـ ــو املعـ ــا هـ ــوزير هنـ ــدعوة       والـ ــاء الـ ــائم بأعبـ القـ

  وتبليغها .
  

  : كان النيب  «وعنه كذلك قال   وأصــحابه يســبحون يف غــدير ، فقــال النــيب    :

ــنهم إىل صــاحبه ،    ــل رجــل م ــنكم إىل صــاحبه . فســبح ك ــل رجــل م   ليســبح ك

ــو بكــر ، فســبح النــيب   وبقــي النــيب  إىل أبــي بكــر حتــى عانقــه ، وقــال :        وأب

»إىل صاحيب  أنا إىل صاحيب ، أنا 
 )٣(

  .  

  

    وعن سعد بن زرارة  أن رســول ا    : إن روح القــدس جربيــل عليــه   «قــال

»  السالم أخربني أن خري أمتك بعدك أبو بكر الصديق
)٤( 

.  
    

  ــدرداء عــن النــيب ــن بعــدي : أبــي بكــر  «قــال :    وعــن أبــي ال ــذين م               اقتــدوا بالَّ
      يي

 
  خّرجھ أحمد في مسنده .  -١
  رواه الطبراني في الكبیر ، وأبو نعیم في الحلیة .    -٢
  رواه الطبراني في الكبیر .  -٣
  أخرجھ الطبراني في األوسط .  -٤
  



  ٤٩

ك بــالعروة الــوثقى       وعمر . فإهنما حبل ا   ك هبمــا فقــد متســ ــن متســاملمدود ، م 

» ال انفصام هلا
)١( 

.  
  

  وعن سلمة بن األكوع قــال : قــال رســول ا  :»       أبــو بكــر الصــديق خــري النــاس

»  إال أن يكون نبياً
 )٢(

  .  

فمن ثبتت نبوته من األنبيــاء فهــو خــري مــن أبــي بكــر ، ومــن مل تثبــت نبوتــه       

ــأب  ــم الســابقة      ف ــى األرض حتــى يف األم ــو خــري إنســان عل ــه . فه و بكــر أفضــل من

ن عهد أبينا آدم وإىل يوم القيامة ، وهذا عطاء من ام .  
    ىى     

   وورد عن النيب    : زن إميــان أبــي بكــر بإميــان النــاس لــرجح إميــان      «أنــه قــاللــو و

»  أبي بكر
)٣(

 .  
  

 وعـــن حذيفـــة    قـــال : قـــال رســـولا    :»       إن يف اجلنـــة طـــرياً كأمثـــال

،  البخاتي ، قال أبو بكر : إهنا لناعمة يا رسول ا ،  قال : أنعم منهــا مــن يأكلهــا

» وأنت ممن يأكلها
)٤( 

.  
   

  عنهــا أن رســول ا وعن عائشة رضي ا    : أبــو بكــر مــين وأنــا منــه ،    «قــال

»  وأبو بكر أخي يف الدنيا واآلخرة
)٥( 

.  
   

 وعن أنــس  عــن النــيب    : أبــو بكــر وزيــري يقــوم مقــامي ، وعمــر ينطــق       «قــال
    ل

 
  أخرجھ الطبراني .  -١

  خرجھ الطبراني ، والذھبي عن إیاس بن سلمة عن أبیھ بلفظ : ( خیر أھل األرض ).  أ -٢
رواه البیھقي في الشعب بسند صحیح عن عمــر ، وأخرجــھ ابــن عــدي والــدیلمي عــن    -٣

  ابن عمر مرفوعاً بلفظ : ( لو وضع إیمان أبي بكر على إیمان ھذه األمة لرجح بھا ). 
  أخرجھ البیھقي .   -٤
  الدیلمي .  أخرجھ  -٥



  ٥٠

ــي وأخــي وحامــل      ــي ابــن عم ــين ، وعل ــان م ــن عثمــان وعثم ــا م   بلســاني ، وأن

» راييت . كأني بك يا أبا بكر تشفع ألميت 
 )١(

  .  

  فيقف أبو بكر مبنزلة رفيعة وعالية ؛ ليشفع للعصاة من هذه األمة .
  

 ــن ــول ا  وروي عـ ــال رسـ ــال : قـ ــه قـ ــرم ا وجهـ ــب كـ ــي طالـ ــن أبـ ــي بـ             علـ

يا أبا بكر ، إن ا أعطاني ثــواب مــن آمــن بــي منــذ خلَــق ا آدم  « ألبي بكر :  

إىل أن تقوم الســاعة ، وإن ا أعطــاك يــا أبــا بكــر ثــواب مــن آمــن بــي منــذ بعثــيت    

»  إىل أن تقوم الساعة
 )٢(

.  
  

  ــن يســ ــن ســليمان ب ــال رســول اوع ــال : ق خصــال اخلــري ثالمثائــة    «:     ار ق

وستون خصــلة ، إذا أراد ا    بعبــد خــرياً جعــل فيــه خصــلة منهــا يــدخل هبــا

» اجلنة . قال أبو بكر : أيف منها شيء؟ قال : نعم ، مجعاء من كل شيء
)٣ (

 .  

  فماذا تقول بإنسان استوعب اخلري كله ؟
  

 ــا قالـــت ــي ا عنهـ ــة رضـ ــول ا  وعـــن عائشـ ــال رسـ ــم    «:    : قـ ــاس كلهـ   النـ

» حياسبون إال أبا بكر
)٤ (

 .  

   

 وعــن أنــس بــن مالــك  قــال : قــال رســول ا    :»   حــب أبــي بكــر وشــكره

»  واجب على كل أميت 
 )٥(

 .  
  

 
  أخرجھ أبو شجاع الدیلمي صاحب الفردوس بمأثور الخطاب .   -١
    أخرجھ الخطیب . -٢
  أخرجھ ابن أبي الدنیا في مكارم األخالق ، وابن عساكر .  -٣
   أخرجھ ابن عساكر . -٤
  أخرجھ ابن عساكر .  -٥
   



  ٥١

 وعــن جــابر بــن عبــدا  قــال : قــال رســول ا    :»     حــب أبــي بكــر وعمــر

ــر . وحــب األنصــار مــ  ــان ، وبغضــهما كف ــن اإلمي ــر .  م ــان ، وبغضــهم كف ن اإلمي

ــة      ــن ســب أصــحابي فعليــه لعن وحــب العــرب مــن اإلميــان ، وبغضــهم كفــر . وم

»  ا ، ومن حفظين فيهم فأنا أحفظه يوم القيامة
 )١(

 .  
  

  وعن أبــي الــدرداء أن رســول ا   : مــا طلعــت الشــمس وال غربــت    «قــال

»  على أحد أفضل من أبي بكر إال أن يكون نبياً
)٢( 

.  
       

  وروي عن عقبــة بــن عــامر قــال : مسعــت رســول ا    : أتــاني جربائيــل    «يقــول

»  فقال : يا حممد ، إن ا أمرك أن تستشري أبا بكر
 )٣(

 .  
  

 ــا قــال : قــال رســول ا ــن ابــن عمــر رضــي ا عنهم ال تــوذوني يف   «:    وع

ت ، وقــال أبــو بكــر :  صاحيب ، فإن ا بعثين باهلدى ودين احلق ، فقلــتم : كــذب 

»صدقت . ولوال أن ا مساه صاحباً الختذته خليال ، ولكن أخوة اإلسالم 
)٤(

.  
   

 وعــن ابــن مســعود    : قــال» كنــت يف املســجد أصــلي ، فــدخل رســول ا  

ومعــه أبــو بكــر وعمــر ، فوجــدني أدعــو فقــال : ســل تعــط . ثــم قــال : مــن أراد     

ــاً ف ــرآن غضــاً طري ــرأ الق ــزيل ،  أن يق ــد . فرجعــت إىل من ــن أم عب ــراءة اب ــرأ بق ليق

    فأتــاني أبــو بكــر فبشــرني ، ثــم أتــاني عمــر فوجــد أبــا بكــر خارجــاً قــد ســبقه ،  

»فقال : إنك لسباق باخلري  
 )٥( 

  .  

 
  أخرجھ ابن عساكر بسند ضعیف .   -١
  بو نعیم ، وغیرھما .  أخرجھ عبد بن حمید في مسنده ، وأ -٢
  أخرجھ الذھبي ، وابن حجر العسقالني في لسان المیزان .    -٣
  رواه ابن عدي .   -٤
  أخرجھ أبو یعلى وغیره بأسانید مختلفة .  -٥
  



  ٥٢



  وعن أبي هريرة  : هــبط جربيــل إىل النــيب   «قال       فوقــف مليــاً بناحيــة ، فمــر

حممد ، هــذا ابــن أبــي قحافــة . فقــال :       : يا  أبو بكر الصديق ، فقال جربيل

يا جربيل ، أوتعرفونه يف السماء ؟ فقــال : والــذي بعثــك بــاحلق ، هلــو يف الســماء  

ــه يف األرض ، وإن امســه      ــه يف األرض ، وإن امســه يف الســماء أشــهر من أشــهر من

»  يف السماء احلليم
 )١(

 .  
   

 وعــن جــابر  قــال : قــال رســول ا    :» ــأتي املال ئكــة بــأبي بكــر الصــديق       ت

»مع النبيني والصديقني تزفه إىل اجلنة زفاً 
 )٢( 

.  

ــى ا ــذا فقــد اعــرتض عل ــه ه ــن نازع ــول : م ، فيســلب ا منــه       وأق

  اإلميان واخلري .
  

 وروي عــن ابــن أبــي أوفــى يف حــديث طويــل قــال    :» خــرج علينــا رســول ا    

منــازلكم الليلــة ، وقــرب منــازلكم      فقال : يا أصــحاب حممــد ، لقــد أرانــي ا

من منــزيل . ثــم التفــت إىل علــي وقــال : يــا علــي ، أمــا ترضــى أن يكــون منزلــك  

حبذاء منزيل كما يتواجه منزل األخوين ؟ قال : بلــى يــا رســول ا ، ثــم بكــى .  

ثــم أقبــل علــى أبــي بكــر وقــال : إنــي ألعــرف اســم رجــل ، واســم أبيــه ، واســم     

اجلنة مل يبق غرفة مــن غرفهــا ، وال شــرفة مــن شــرفها إال قالــت :     أمه ، إذا دخل

مرحبــاً مرحبــاً . فقــال ســلمان : يــا رســول ا ، إن هــذا لغــري خائــب ، قــال :   

»  ذاك أبو بكر بن أبي قحافة ...
 )٣(

 .  

 
  رواه الطبري في الریاض النضرة .  -١
  خرجھ الطبري في الریاض النضرة .   -٢
  ي في الریاض النضرة  .خّرجھ القاضي أبو بكر یوسف بن فارس ، والطبر -٣



  ٥٣

  وأما ما ورد عن بعض الصحابة من آثار يف ذكر فضل أبي بكر : 
  

  ــا قــ ــر رضــي ا عنهم ــن عم ــن اب ــن رســول ا «ال :  فع ــا يف زم ــدل        كن ال نع

ــرتك أصــحاب النــيب ال تفاضــل      ــم ن ــم عثمــان ، ث ــم عمــر ، ث ــأبي بكــر أحــداً ، ث ب

»  بينهم
)١( 

.  
  

 وعن عمر    : قال» أبو بكر سيدنا وأحبنا إىل رسول  ا «
)٢( 

 .  

  

   : ذكــر رجــال علــى عهــد عمــر «وقــد ورد عــن حممــد بــن ســريين أنــه قــال    ،

  م فضّلوا عمر على أبي بكر رضي ا عنهما . قــال : فبلــغ ذلــك عمــرفكأهن

فقال : وا لليلة من أبي بكر خري من آل عمر ، وليوم من أبي بكر خري مــن   آل  

»عمر...  
)٣(

.   
   

 وعن أبي هريرة  : قال»  كنا معاشر أصــحاب رســول ا  وحنــن متــوافرون 

»و بكر، ثم عمر، ثم عثمان ، ثم نسكت نقول : أفضل هذه األمة بعد نبيها أب
)٤(

          .
  ااا

   : مسعت علي بن أبي طالب يقول علــى    «وعن سويد موىل عمرو بن حريث قال

املنرب : إن أفضل الناس بعد رسول ا أبو بكر ، وعمر ، وعثمان : «
)٥( 

.  
  

    : وجهه قــال ي بكــر  ال يفضــلين أحــد علــى أبــ  «وعن علي بن أبي طالب كرم ا

»  وعمر إال جلدته جلد املفرتي
 )٦(

 .  

 
  رواه البخاري في صحیحھ .   -١
  أخرجھ الترمذي والحاكم .   -٢

  ھو حدیث صحیح اإلسناد على شرط الشیخین ، وأخرجھ الحاكم في المستدرك . -٣     
  أخرجھ ابن عساكر .  -٤
  أخرجھ أبو نعیم في الحلیة .  -٥
  لمفتري ) .  أخرجھ أبو عمر عن الحكم بن جحل ، وفي روایة : ( حد ا -٦





  ٥٥



  وكُتب امسه كذلك على سفينة سيدنا نوح حتت اسم النيب   . مباشرة  
  

  وطينتــه   ــيب ، والــدليل علــى ذلــك أن ضــرحيه بــالقرب           قريبــة مــن طينــة الن

  يف الروضة الشريفة ، حتت قدميه عليه الصالة والسالم .    من ضريح النيب 
  

 وكان   بعهد النيب  مرجعاً للصحابة بعد رسول ا  .  

     

، وأن آثــاره    فقد أمجعت األمة على أن أبا بكر أفضــل هــذه األمــة بعــد النــيب 

  باقية إىل يوم القيامة .

فما هذه الفضائل الكرمية اليت اتصف هبا أبو بكر ؟ وما بالــك برجــل كانــت لــه  

إهنــا هبــة الســماء ، رضــي ا عنــك        هــذه املزايــا العظيمــة ؟ إهنــا عطيــة مــن ا ، و

  يا أبا بكر . 

فعجباً ألناس يدعون اإلسالم وأهنم أحبــاب ا والرســول ويســبون هــذا الشــيخ  

     ( ال إلــه إال ا ) : اجلليل أو يطعنون فيــه ! وليــت شــعري كيــف يــروق ألنــاس يقولــون

ــأتوا بأحاديــث موضــوعة وم ــم ي ــا بكــر ويعــادوه ، ث ــة ؟! فكيــف  أن يكرهــوا أب كذوب

ــون       ــون اإلســالم بصــدره وهــم يظن ــذلك يطعن ــإهنم ب ــف يؤولوهنــا ؟! ف روهنا وكي يفســ

  أهنم على شيء ، وهم ليسوا على احلق بل على ضالل مبني .  

إن هــذا افــرتاء كبــري ، ونعــرة طائفيــة مــا قاهلــا أحــد مــن أجــدادنا . وهــؤالء      

ــيس ــار ، إبل ــيس إىل الن ــق إبل ــا وصــلوا عــن طري ــه ،        إمن ــون قول ــم يطبق ــيهم وه ــي إل يلق

ــاىل          ــر ؛ ألن ا تعـ ــا بكـ لت أبـ ــّ ــالمية فضـ ــة اإلسـ ــم أن األمـ ــق العلـ ــون حـ ــم يعلمـ وهـ

  ونبيه فضّاله .  



  ٥٦

ذكــر يل يف بــالد الشــام أنــه دخــل رجــل إىل محــام الســوق ، فجلــس عنــد جــرن  

لُه ، فجــاء املغســل وبــدأ بتغســيله ، وعنــدما وصــل إىل قد غَســــن ي ميــه رأى  وطلــب م

على أحد أمخصيه مكتوباً أبــا بكــر ، وعلــى اآلخــر عمــر . وهــذا املغســل مــع فســقه     

ــه ينظــر إىل العــورات    - ــل هــذه الوقعــة ، فأخــذ اجلــرن    -حيــث إن مل يســتطع أن يتحم

ورمى به على رأس هذا الرجل ، فقتله أمام النــاس ثــم غطّــاه بــاإلزار . فهــرب النــاس  

، ومل يعرفوا السبب . وجاءت الشرطة وألقت القبض عليــه ،   كلهم وقالوا : قَتلَ قتيال

فقال : أنا رأيت خنزيراً فقتلتــه ومل أقتــل قتــيال . فــدخلوا ورفعــوا اإلزار عــن املقتــول ،  

  وإذ قَلَبه ا تعاىل بقدرته خنزيراً . 

ــه عــن      ــه ودفاع ــه بربكــة حب ــي عن ــاب ، وأعف ــذا املغســل وت ــرم ا ه ــا أك فهن

  . الصديق األكرب 

ــزل           ــن ين ــل م ــا ، وك ــوك ربن ــك املل ــد مل ــري عن ــه شــأن كب ــأبو بكــر الصــديق ل ف

من فضيلته فهــو نــازل مــن عــني ا تعــاىل ، ويــأتي يــوم القيامــة وهــو موثــق ، وحياســب   

  أمام ا وإن صلى وصام .

وهنــا أقــول : إيــاك أيهــا القــارئ الكــريم أن تصــغي ملــن يتعــرض ألبــي بكــر بســوء  

سكت كنت شيطاناً أخرس ينزل عليــك غضــب ا . فــال بــد لــك     وتسكت ، فإذا

ــم إن هــذا منكــر          ــول : الله ــن ذم ، أو أن تق ــى م ــس ، أو تنكــر عل ــادر ال ــن أن تغ م

أبــي بكــر فســق وخــروج عــن الطاعــة ، وعــن مرضــاة ا ال أرضــى بــه . فســب    

  ومقام الصاحلني . 

ــب النــ  ــب ا ، وحبي ــو حبي ــأبو بكــر ه ــع     يب ف ــرآن وم ــع الق ــاً م ــان دائم . ك

  ، ناصراً لإلسالم مباله ، ونفسه ، ووقته ، وكله .   النيب 



  ٥٧

فلــه فضــل كبــري علــى كــل مــن يقــول : ال إلــه إال ا ، فــإذا مســع املســلم مناقبــه  

  ، ترضّى عنه وقال : جزاه ا عن املسلمني خرياً .   وذكره 

ه ، حنبــه وحنــب عرتتــه ، ونســأل ا     وحنن دائماً مع أبي بكر حرباً علــى أعدائــ 

  .  أن يعرفنا حقيقته حتى نلقاه يف رحاب ا تعاىل ، وعلى حوض نبيه حممد

   

 قدر ا  ا  
  

  :  ذكر ما ورد من نصوص تشري إىل خالفة أبي بكر
  

هنــاك نصــوص صــرحية وأحاديــث صــحيحة اســتدل هبــا ســلفنا الصــاحل علــى  

  ، منها :   ر الصديق بعد رسول اخالفة أبي بك

  

 : ما قاله اإلمام اجلليــل فخــر الــرازي يف تفســري قولــه تعــاىل    ـتمأنْع يناطَ الَّـذر صـ

   هِملَيع
)١ (

  : الذين أنعم عليهم أوهلم أبو بكر . 
  

   عنهمــا عــن أبيــه عمــر أن النــيب بــن عمــر رضــي ا ويروى عــن عبــدا         : قــال

ت يف املنــام أنــي أنــزع بــدلو بكْــرة علــى قليــب ، فجــاء أبــو بكــر فنــزع ذنوبــاً        أريــ  «

ــه ، ثــم جــاء عمــر بــن اخلطــاب فاســتحالت     ــوبني نزعــاً ضــعيفاً وا يغفــر ل أو ذن

غَربــاً
)٢(

ــاً   ، فلــم أر عبقري
)٣(

  ــري فَرِيــه مــن النــاس يفْ
)٤(

حتــى روي النــاس وضــربوا    

بعطَن
)٥  (

«
)٦ (

.  

  

  ) من سورة الفاتحة . ٦(  اآلیة -١
  أي دلواً عظیماً .  -٢
  ھو الرجل الحاذق بعملھ .    -٣
  أي یعمل عملھ .  -٤
  ھو ما تناخ اإلبل فیھ إذا رویت .  -٥
  رواه البخاري ومسلم . -٦



  ٥٨

   : امــرأة إىل النــيب  «وعــن جبــري بــن مطعــم قــال أتــت      ، فأمرهــا أن ترجــع إليــه

ــت إن جئــت ومل   ــا بكــر .  فقالــت : أرأي أجــدك ؟ قــال : إن مل جتــديين فائــت أب

» قالت : فإن مل أجد أبا بكر ؟ قال : فائت عمر
 )١(

  .  

، وهــذا مــا أخــذ بــه إمامنــا   وهذا احلديث فيه ترتيب اخلالفــة مــن بعــده

  الشافعي رمحه ا تعاىل .
  

  وروي عن أبي سعيد اخلــدري  : قــال»  خطــب رســول ا     : النــاس وقــال

بارك وتعاىل خيــر عبــداً بــني الــدنيا وبــني مــا عنــده ، فاختــار ذلــك العبــد      إن ا ت

ما عند ا . فبكى أبو بكر وقال : بل نفديك بآبائنــا وأمهاتنــا ، فعجبنــا لبكائــه     

أن خيــرب رســول ا      ، ــرهــو املُخي فكــان رســول ا ، ــره اعــن عبــد خي

وكان أبو بكر أعلمنا . فقال رسول ا    يف صــحبته النــاس علــي ن أمــنإن م :

   ، غــري ربــي الختــذت أبــا بكــر خلــيال ومالــه أبــا بكــر ، ولــو كنــت متخــذاً خلــيال

»ولكن أخوة اإلسالم ومودته ، ال يبقني باب إال سد إال باب أبي بكر  
)٢(

 .  

ومــن هنــا أخــذ أهــل الســنة أنــه ال بــد للخليفــة مــن أن يكــون لــه بــاب خــاص  

  املسجد . يدخل منه إىل
   

  ومنها أن النيب   . مه للصالة باملسلمني يف حياتهقد  

فاشــتد مرضــه ، فقــال :    مــرض النــيب   «قــال :  فعن أبي موسى األشعري

  مروا أبا بكر فليصــلِّ بالنــاس . قالــت عائشــة : يــا رســول ا ، إنــه رجــل رقيــق  

 
  أخرجھ البخاري ومسلم .  -١
رواه البخاري ومسلم ، وفي روایة للبخاري وأحمد : ( ســدوا عنــي كــل خوخــة غیــر   -٢      

  خوخة أبي بكر ) .
   



  ٥٩

ر فليصـــلِّ     إذا قــام مقامـــك مل يســتطع أن يصـــلي بالنـــاس . فقــال : مـــري أبــا بكـــ 

بالنـــاس ، فعـــادت فقـــال : مـــري أبـــا بكـــر فليصـــلِّ بالنـــاس ، فـــإنكن صـــواحب    

يوسف . فأتاه الرسول ، فصلى بالناس يف حياة رسول ا «
)١(

  .  

  

  عنهــا أن النــيب وعــن عائشــة رضــي ا    : ال ينبغــي لقــوم فــيهم أبــو بكــر         «قــال

» أن يؤمهم غريه
)٢( 

 .  

  

 ــة ــن حذيفـ ــول اقـــ   وعـ ــال رسـ ــدي :         «:    ال : قـ ــن بعـ ــذين مـ ــدوا بالَّـ اقتـ

» أبي بكر ، وعمر
)٣(

 .  

    

 وكــذلك حــديث أنــس بــن مالــك         : وهــو أفضــح للموضــوع وأوضــح ، يقــول فيــه

» ــول ا ــطلق إىل رسـ ــو املصـ ــين بنـ ــدقاتنا       بعثـ ــدفع صـ ــن نـ ــله : إىل مـ أن سـ

»  كربعدك ؟ فأتيته فسألته ، فقال : إىل أبي ب 
 )٤(

  .  

  ومن الزم دفع الصدقة إليه كونه اخلليفة ، إذ هو املتويل قبض الصدقات .



 وعن سفينة موىل رسول ا  : قال»  ملــا بنــى رســول ا   ، مســجد املدينــة

وضــع يف البنــاء حجــراً . فقــال ألبــي بكــر : ضــع حجــرك إىل جنــب حجــري ،     

، ثــم قــال لعثمــان : ضــع    ثم قال لعمــر : ضــع حجــرك إىل جنــب حجــر أبــي بكــر

» حجرك إىل جنب حجر عمر، ثم قال : هؤالء اخللفاء بعدي
)٥(

  .  

    

 
  رواه البخاري ومسلم .  -١
  رواه الترمذي .  -٢
  كم وصّححھ .  أخرجھ أحمد وحّسنھ ، وابن ماجة ، والحا -٣
  أخرجھ الحاكم وصّححھ .   -٤

رواه البیھقي وصّححھ في الدالئل ، وأخرجھ الحاكم في المستدرك ، وابن حبان ،   -٥     
  وقال أبو زرعة : إسناده ال بأس بھ .
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    : كــة قــاللَيقــال النــيب  «ويــروى عــن ابــن أبــي م     : يف مرضــه الــذي مــات فيــه

ادعوا يل أبا بكر ، فقالت عائشــة : إن أبــا بكــر يغلبــه البكــاء ، ولكــن إن شــئت  

وا يل أبــا بكــر ، قالــت : إن أبــا بكــر يــرِق ،  دعونا لك ابن اخلطــاب . قــال : ادعــ 

ــك ابــن اخلطــاب . فقــال : إنكــن صــواحب يوســف ،   ــا ل ولكــن إن شــئت دعون

ادعوا يل أبا بكر وابنه فليكتب إن يطمع يف أمر أبي بكــر طــامع أو يــتمن مــتمنٍّ .  

ثم قال : يــأبى ا ذلــك واملؤمنــون ، يــأبى ا ذلــك واملؤمنــون . قالــت عائشــة :  

»فأبى ا ذلك واملؤمنون ، فأبى ا ذلك واملؤمنون  
  )١(

 .  

  

    اد قال : قال يل علي بن أبي طالــبوروي عن قيس بن عب    :» إن نبــيكم  

نـــيب الرمحـــة ، مل يقتـــل قـــتال ، ومل ميـــت فجـــأة . مـــرض ليـــايل وأيامـــاً يأتيـــه بـــالل      

ــاس ــا بكــر فليصــلِّ بالن ــت أب ــول : ائ ــه بالصــالة ، فيق ــبض رســول      فيؤذن ــا قُ . فلم

ا   لَــم اإلســالم وقــوام الــدين ، فرضــينا لــدنيانايف أمري فإذا الصالة ع نظرت ،

»  من رضيه رسول ا لديننا ، فبايعنا أبا بكر
)٢(

  .  

  

         أن أجعلهــــا دلــــيال ــــال ، إمنــــا أردتــث كثــــرية يف هــــذا ا   وهنــــاك أحاديــ

    . فــال جمــال خلــارجي مــن اخلــوارج    االفة ســيدنا أبــي بكــر بعــد خالفــة رســول  خل

ــو بكــر   ــل كانــت مــن ا قبــل أن يوجــد أب ــتكلم خبالفــة أبــي بكــر ، ب أن يطعــن أو أن ي

  الصديق .  
  

 
  رواه ابن سعد في طبقاتھ .  -١

أخرجھ ابن سعد في طبقاتھ ، والطبري في الریــاض النضــرة ، وأبــو عمــر وابــن   -٢     
  مان ما معناه عن الحسن البصري .الس
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  :  اجتماع األنصار يف سقيفة بين ساعدة 
  

  كانت صدمة كبرية للمسلمني ، وفاجعة عظيمة . مـا مـن مسـلم  إن وفاة النيب

دم ، ذوو الن هــى والعقــول هــم الــذين تتعتعــوا . يومهــا عمــر أخــذ ســيفه   يومهــا إال وصــ

وقال :  من قال إن حممــداً قــد مــات ألضــربن عنقــه ، إمنــا ســيعود وسيضــرب أعناقــاً  

لَّ متامــاً ومل يســتطع أن ينطــق    ورقاباً قالــت ذلــك . وهــذا علــي بــن أبــي طالــب قــد شــ

  وأن يقف على قدميه . 

  ى قول احلقيقة سوى أبي بكر الصـديق .هكذا الرجال الكبار ، مل جيرؤ يومها عل

بــني عينيــه ، ثــم خــرج    فقد أتى من السنح بعد أن أرســل إليــه ، ودخــل وقبــل النــيب 

بعد أن محد ا وأثنى عليــه :    كان كاجلمل اهلائج ، ووقف قائال وأسكت عمر الذي

ا       أما بعد أيها الناس ، من كان يعبد حممــداً فــإن حممــداً قــد مــات ، ومــن كــان يعبــد

ولٌ قَـد خلَـت    فإن ا حــي ال ميــوت . ثــم تــال قــول ا تعــاىل : سـإِالَّ ر   ـدمحـا موم  

لُ ســالر لــهــن قَبم  
ج 

ــابِكُم   ــى أعقَ ــتُم علَ ــلَ انقَلَب قُت أو ــات ن مــإِي  أفَ
 ج 

ــن  موي يــهبقــى ع ــب علَ نقَل  

يجزِ ــ ــيئاً وسـ ــه شـ ر اللَّـ ــُ ــن يضـ اكرِين فلَـ ــ ــه الشـ   ي اللَّـ
)١(

                عمـــر يومهـــا وكأنـــه يســـتيقظ      . 

من رقاده ويسأل عبدالرمحن بن عوف : ناشــدتك ا ، أهــذا الــذي يقــرؤه مــن كتــاب  

  ا ؟ قال : وحيك نعم . 

  فاملســلم اآلن إذا مســع ذلــك حتــرك وارجتــف قلبــه ، وجوارحــه ، ومشــاعره .  

ــه أكثــر ــك بأصــحاب كــانوا حيبون ــه بكــل مــا عنــدهم         فمــا بال ممــا حنبــه ، وكــانوا يفتدون

  من مثني وغال ؟ 

 
  ) من سورة آل عمران .    ١٤٤اآلیة (  -١
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دموا كغـــريهم ، واجتمعـــوا يف ســـقيفة         األنصـــار كـــذلك مـــن أوس وخـــزرج صـــ

ــاة رســول ا ــد وف ــر بع ــويل هــذا األم ــالوا : ن ــين ســاعدة وق ــادة .    ب ــن عب ســعد ب

لبيعـــة      وأخرجـــوه مـــن بيتـــه مريضـــاً حممـــوالً ، وهـــو الـــذي كـــان كـــذلك حيـــث علـــى ا

  لألنصار . 

   فمع صدمتهم ومع هذه األعجولة ذهلوا ومل يتــذكروا تلــك الســاعة كــالم النــيب 

وال بــد       بــأن اخلليفــة بعــده أبــو بكــر الصــديق ، وصــاروا يف جمــرة ثانيــة ، تــويف النــيب 

  من خليفة له . 

    وملــا اجتمعــوا وامــتألت الســقيفة ، قــال ســعد ألبيــه أو لــبعض بــين عمــه : إنــي      

معهموه . فكــان ســعد    ــى مــين قــويل فأَســ ال أقــدر أن أمســع القــوم كالمــي ، ولكــن تلقّ

  يتكلم وحيفظ الرجل قوله ، فريفع به صوته فيسمع أصحابه . 

فحمد سعد ا وأثنى عليه مبا هو أهله ، وقال : يا معشر األنصــار ، إن لكــم  

لبــث    مــن العــرب . إن حممــداًسابقة يف الــدين ، وفضــيلة يف اإلســالم ليســت لقبيلــة  

ــن        ــان ، فمــا آم ــع األوث ــرمحن ، وإىل خل ــادة ال ــدعوهم لعب ــه ي بضــع عشــرة ســنة يف قوم

ــى أن مينعــوا رســوله ،         ــانوا يقــدرون عل ــن قومــه ســوى رجــال قليــل . وا مــا ك ــه م ب

اد بكــم  وال أن يعزوا دينه ، وال أن يــدافعوا عــن أنفســهم فيمــا عمــوا بــه . حتــى إذا أر

كم بالنعمــة ، ورزقكــم اإلميــان بــه وبرســوله ،   ــيكم الكرامــة ، وخصــ الفضــيلة ســاق إل

واملنعة له وألصحابه ، واإلعزاز لــه ولدينــه ، واجلهــاد ألعدائــه . فكنــتم أشــد النــاس  

علــى عــدوه مــن غــريكم ، حتــى اســتقامت العــرب ألمــر ا طوعــاً وكرهــاً ، وأعطــى  

ــادة صــاغراً داخــراً ــد املق البعي
)١(

ــت    ــى أثخــن ا لرســوله بكــم األرض ، ودان ، وحت

 
  أي ذلیال .  -١
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ــنكم راض ، وبكـــم قريـــر العـــني .    ــاه ا إليـــه وهـــو عـ بأســـيافكم لـــه العـــرب ، وتوفّـ

  استبدوا هبذا األمر دون الناس ، فإنه لكم دون الناس .  

فأجــابوه بـــأمجعهم : يـــا ســـعد ، قــد وفقـــت يف الـــرأي ، وأصـــبت يف القـــول ،      

  ت ، نوليك هذا األمر فإنك فينا رفيع ، ولصاحل املؤمنني رضاً . ولن نعدو ما رأي

ثــم إهنــم تــرادوا الكــالم فقــالوا : فــإن أبــت مهــاجرة قــريش فقــال املهــاجرون :    

ــاجرون وصــحابة رســول ا ــاؤه ، فعــالم    حنــن امله ــون ، وحنــن عشــريته وأولي األَول

    نقــول إذاً : فمنــا أمــري ومــنكم  تنازعونــا األمــر مــن بعــده ؟ فقالــت طائفــة مــنهم : فإنــا  

     أمري ، ولن نرضى بدون هذا أبداً . فقال سعد عندما مسعها : هذا أول الوهن .

  

  : البيعة اخلاصة ألبي بكر
  

كــان علــي والعبــاس وعــدد مــن اآلل يشــتغلون جبهــاز وتغســيل رســول ا    .

ــين  ــن اخلطــاب : إحلــق األنصــار يف ســقيفة ب ــر ب ــا اخلــرب إىل عم ــأتي يومه  ســاعدة ،    وي

فــإهنم اتفقــوا علــى أن يولــوا ســعد بــن عبــادة هــذا األمــر . وكأنــه ضــرِب علــى رأســه  

ــول ا ــرول إىل بيـــت رسـ ــاعقة ، فيهـ ــف       بصـ ــل خلـ ــد ، ويرسـ ــجى بعـ ــو مسـ       وهـ

أبي بكر : أن اخرج إيل . فأرسل إليــه أبــو بكــر : إنــي منشــغل ، فأرســل إليــه عمــر :  

وره . فخرج إليه أبو بكر ، فقــال عمــر : أمــا علمــت  إنه حدث أمر ال بد لك من حض

أن األنصار قد اجتمعوا يف ســقيفة بــين ســاعدة يريــدون أن يولــوا هــذا األمــر ســعد بــن  

  عبادة ، وأحسنهم رأياً يقول : منا أمري ومنكم أمري ؟ 

فخرجا حاالً مسرعني حنو ســقيفة بــين ســاعدة ، فلقيــا يف طريقهمــا أبــا عبيــدة     

 فتماشوا إليهم ثالثتهم . فلقيهم عاصــم بــن عــدي ، وعــويم بــن ســاعدة ، ابن اجلراح ،
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ومها من األنصار كانا يف السقيفة فخرجــا . فقــاال هلــم : أيــن تريــدون ؟ قــالوا : نريــد  

إخواننا هؤالء من األنصار ، قاال : فاقضــوا أمــركم بيــنكم فإنــه مل يكــن إال مــا حتبــون .  

ــول : جيــب   ــك ويق ــرفض ذل ــا ،      ولكــن عمــر ي ــادل أمورن ــا وأن نتب ــع إخوانن ــس م أن جنل

من هو الذي جيــب أن يكــون أمــرياً ؟ فقــاال : ال تفعــل ، فقــال عمــر : فــأرجو أن أنــال   

  هبا القوة واحلقيقة ، وا لنأتينهم .

يقول عمر : فأتيناهم وهم جمتمعون يف ســقيفة بــين ســاعدة ، وإذا بــني أظهــرهم  

  الوا : ســعد بــن عبــادة . قلــت : فمــا شــأنه ؟  رجــل مزمــل ، فقلــت : مــن هــذا ؟ قــ 

  قالوا : وجع . 

    ، فحمــد    -وهــو مــن أهــل بــدر    -ثــم قــام رجــل مــنهم وهــو احلُبــاب بــن املنــذر  

ــا معشــر   ــتم ي ــم قــال : فــنحن األنصــار وحنــن كتيبــة اإلســالم ، وأن   ا وأثنــى عليــه ، ث

  كثــرياً :      قــريش رهطنــا ، وقــد دفــت إلينــا مــن قــومكم دافــة . ثــم قــال بعــد أن تكلــم

فــإن أبــت قــريش فاطردوهــا مــن بلــدكم واقتلــوا هــؤالء . وتكلّــم بكلمــات مل تكــن         

يف حملها ، إمنا كانت عن أمر أراده ا  .  

   رتفقال عمر : فلما رأيتهم يريدون أن يبعدونا عن هذا األمــر ، وقــد كنــت زو

عــض احلــد ، وهــو كــان  يف نفسي مقالة أقدمها بني يــدي أبــي بكــر ، كنــت أداري منــه ب 

   أوقر مين وأحلــم . فلمــا أردت أن أتكلــم قــال يل أبــو بكــر : علــى رســلك ، وكرهــت  

أن أغضبه . فقام فحمد ا وأثنى عليه ، فما تــرك شــيئاً زورت يف نفســي أن أتكلــم  

  به لو تكلمت  إال قد جاء به أو بأحسن منه . 

ذكرون مــنكم فضــال  إال أنــتم  وقال : أما بعــد ، يــا معشــر األنصــار ، إنكــم ال تــ 

منــه أهــل ، وإن العــرب ال تعــرف هــذا األمــر إال هلــذا احلــي مــن قــريش ، هــم أوســط  
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ــايعوا أيهمــا   ــرجلني ، فب ــي قــد رضــيت لكــم أحــد هــذين ال     العــرب  داراً ونســباً ، وإن

  شئتم . وأخذ بيد عمر ، وبيد أبي عبيدة . 

مــن كــالم أبــي بكــر   يقول عمر بعد ذلك وهو على املنرب : وإني وا ما كرهــت

    شيئاً غري هذه الكلمــة ، أن كنــت أقــدم فتضــرب عنقــي أحــب إيل مــن أن أؤمــر علــى

  قوم فيهم أبو بكر . 

ــا ــا جزيله ــال : أن ــاب فق ــام احلب ــه ، ق ــو بكــر كالم ــال عمــر : فلمــا قضــى أب ق
)١(

  

ــا معشــر قــريش .   ــب ، منــا أمــري ومــنكم أمــري ي جــذَيقها املُر ــك ، وع وارتفعــت  احملكّ

ــدك    ــي بكــر : ابســط ي ــت ألب ــا أشــفقت االخــتالف قل ــط ، فلم ــر اللغ األصــوات وكث

وعلـى سـعد حتـى النبايعك ، فبسط يده فبايعته ، وبايعه املهاجرون واألنصار . ثـم نـز  

  قال قائلهم : قتلتم سعد بن عبادة ، فقلت : قتل ا سعداً . وإنا وا ما وجـدنا أمـراً

ــدثوا     هــو أقــوى مــن بيعــة أبــي حبكــر ، إنــا خشــينا إن فارقنــا القــوم ومل تكــن بيعــة أن ي

  بعدنا بيعة ، فإما أن نبايعهم على ما ال نرضى ، أو خنالفهم فيكون فشل . 

ــب   ــا عشــريية ، فطل ــذر وأراد أن يثريه ــن املن ــاب ب ــام احلب ــة : ق ــة ثاني      ويف رواي

ــاتلوا دوهنــا ، وأن يطــرد ــارة وأن يق ــارهم  مــن األنصــار التمســك باإلم       وا قريشــاً مــن دي

م مبــا يرضــي ا  د وكــان وجيهــاً يف األنصــار ، فــتكلإن أبت ذلك . فقام بشري بن سع

والرسول وقال : يا معشر األنصار ، إنــا وا لــئن كنــا أوىل فضــيلة يف جهــاد املشــركني  

، والكــدح ألنفســنا .    وسابقة يف الدين ، ما أردنا به إال رضا ربنــا ، وطاعــة نبينــا

ء ، وال نبتغــي مــن الــدنيا بــه  ما ينبغي لنا أن نســتطيل بــذلك علــى النــاس وإال كــان ريــا

ــه    عرضــا ــة علينــا . أال إن حممــداً مــن قــريش ، وإن قومــه أحــق ب نويل امل فــإن ا ،

 
  الُجَزیل ھو الشاب الفتى .   -١
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    وأوىل . ويـــم ا ال يرانـــي ا أنـــازعهم هـــذا األمـــر أبـــداً ، فـــاتقوا ا وال ختـــالفوهم    

ذا األمر . فقال أبو بكر عند ذلك : هذا عمــر وأبــو عبيــدة ، فأيهمــا  وال تنازعوهم ه

ــوىلشــئتم ف ــاال : وا ال نت ــايعوا . فق ــاجرين ،   ب ــت أفضــل امله ــر عليــك وأن  هــذا األم

وثــاني اثنــني إذ مهــا يف الغــار ، وخليفــة رســول ا  علــى الصــالة ، والصــالة أفضــل    

ــه أن يتقــدمك   ــن املســلمني ، فمــن ذا ينبغــي ل ــولَّى هــذا األمــر عليــك ، ابســط  دي أو يت

  نبايعك يا أبا بكر . 

ــان أول          ــاري ، فكـ ــعد األنصـ ــه بشـــري بـــن سـ ــبقهما إليـ ــاه سـ ــا ليبايعـ ــا ذهبـ فلمـ

ت، أنف  يــا بشــري بــن ســعد ، عقَقْــت عقــاقمن بايع . فناداه احلُباب بن منــذر :  ســ
)١(

 

ولكــن كرهــت ، أن أنــازع قومــاً حقــاً جعلــه  على ابــن عمــك اإلمــارة ؟ قــال : ال وا    

  ا هلم . 

فلما رأت األوس ما صنع بشري بن ســعد ، ومــا تــدعوا إليــه قــريش ، قــاموا إىل   

أبي بكر فبايعوه ، وانكسر على ســعد بــن عبــادة وعلــى اخلــزرج مــا كــانوا اجتمعــوا لــه      

  .   من أمرهم

  وكانت هذه هي البيعة األوىل ألبي بكر .   

  

  :  بكر البيعة العامة ألبي
  

ــيب  ــاني ، والن ــوم الث ــت يف الي لَّ عليــه ،      كان صــــه مل ي ال زال مســجى يف حجرت

      حيث رفضوا دفنه حتــى تــتم البيعــة للخليفــة . وهــذا هــو احلــق وإال لــو دفــن النــيب 

 
  بمعنى : أبَِخلَت ؟  -١
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ومل يبايع خليفــة ، لتفرقــت كلمــة املســلمني وملــا اجتمعــت إىل يــوم القيامــة ، وملــا وصــل  

  . إلينا الدين أبداً  

فأتى الناس يومها من األمصار ومن كــل مكــان ، واجتمــع الصــحابة وكــانوا أكثــر    

،     من مائة ألف ، فجلس أبو بكر علــى املنــرب علــى الدرجــة األقــل مــن درجــة النــيب 

ــال :        ــه ، وق ــه مبــا هــو أهل ــي بكــر ، فحمــد ا وأثنــى علي ــل أب ــم قب ــام عمــر وتكلّ وق

مقالــة بــاألمس مــا كانــت إال عــن رأي ، فــإني    أيهــا النــاس ، إنــي قــد كنــت قلــت لكــم

أعتذر هلا . ثم قــال : أيهــا النــاس ، إن ا قــد مجــع أمــركم علــى خــريكم ، صــاحب  

     ااا        رسول ا ، وثاني اثنني إذ مها يف الغار ، فقوموا فبايعوا .

ــوال    ــاً لألق ــه خالف ــف أحــد عــن بيعت ــا بكــر باإلمجــاع ، ومل يتخلّ ــاس أب ــايع الن       فب

الــيت تقــول : إن ســعد بــن عبــادة ، وعلــي بــن أبــي طالــب ، والعبــاس ، والــزبري ختلّفــوا     

  عن البيعة . 

وقيل : كانوا يرتددون علــى بيــت الســيدة فاطمــة ، فــدخل عليهــا عمــر وقــال :   

وا يــا ابنــة رســول ا ، إن أبــاك كــان أحــب إلينــا مــن أنفســنا ، وأنــت بعــده أحــب   

ا ، فــال يــرتددون عليــك ، فــإن رأيــتهم يــرتددون عليــك قمــت ففعلــت  إلينــا مــن أنفســن

  وفعلت . فأخربهتم ، فقاموا وبايعوا . 

وما نعتقده غري ذلك . فعلي عندما بلغه أن الناس يبايعون أبا بكــر وكــان جيهــز  

يف البيت ، هــرول وعليــه قمــيص بــدون إزار ورداء وبــايع ، ثــم أتــي لــه بــإزاره   النيب 

  وقيل : بعد شهرين .  ,قيل : إنه بايع بعد الناس  وردائه . و

وبعد أن بايع كرم ا وجهه رقى املنــرب ، ومــدح أبــا بكــر أمــام األشــهاد وقــال :  

أشهد أنه أفضل الناس بعد رسول ا  .  
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  : خطبة أبي بكر بعد البيعة
  

  صعد املنــرب وتكلّــم ، فحمــد ا وأثنــى عليــه ،    بعد أن بويع سيدنا أبو بكر

  ثم قال : 

أما بعد أيها النــاس ، فــإني قــد وليــت علــيكم ولســت خبــريكم ، فــإن أحســنت  

ــة . والضــعيف   ــة ، والكــذب خيان ــوني . الصــدق أمان ــأعينوني ، وإن أســأت فقوم ف

ــنكم الضــعيف    ــوي م ــه إن شــاء ا ، والق ــه حق ــح علي ــى أري ــدي حت ــوي عن ــيكم ق ف

اجلهــاد يف ســبيل ا ، فإنــه       عنــدي حتــى آخــذ احلــق منــه إن شــاء ا . ال يــدع قــوم

ال يدعه قوم إال ضرهبم ا بالذل . وال تشيع الفاحشة يف قوم إال عمهم ا بــالبالء .  

أطيعوني ما أطعت ا ورسوله ، فإذا عصيت ا ورســوله فــال طاعــة يل علــيكم .  

قوموا إىل صالتكم
)١(

   . يرمحكم ا  

  

  :  حتوله لإلقامة باملدينة
  

اخلالفة كان بيته بالسنح وهو بعيــد عــن املدينــة ، فكــان   ويل أبو بكرعندما 

يأتي كــل يــوم ليصــلي باملســلمني علــى راحلتــه ويرجــع إىل بيتــه . بقــي علــى ذلــك ســتة    

  أشهر ، ثم قال : ال يستقيم أمر املسلمني على هذا ، فتحول إىل املدينة . 

حتــول إىل املدينــة حولــه      وكان قــد جعــل بيــت املســلمني جبنبــه يف الســنح ، فلمــا  

إىل بيتــه . وقــد طلبــوا منــه أن جيعــل حارســاً علــى بيــت املــال ، فقــال : هــو فــارغ ،   

  أحنرس ال شيء ؟ 

 
ھذه كانت قبــل  ، حیث خطبة أبي بكر  یعني بالصالة ھنا الصالة على رسول هللا  -١

  . دفنھ
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ذكر تسميته خبليفة رسول ا  :  

  

يروى يف سبب تسميته خبليفة رسول ا ، أنه جاءه رجل وقال له : يــا خليفــة  

ــة ا ، ولكــن   ــال : لســت خليف ــا    ا ، فق ــن يومه ــة رســول ا . فنعــت م ــا خليف أن

  باخلليفة ، وهو راض بذلك . 
  

ثم كانت بعد البيعــة أمــور كثــرية وصــعاب واجههــا أبــو بكــر ، ال يــدري مــن أيــن  

ــي ،     ــالوا : نصــلي وال نزك ــاة ، وق ــوا الزك ــة ومنع ــدوا حــول املدين ــرب ارت     يتلقاهــا : الع

والــذي كانــت صــالته ســكناً لنــا قــد     كنــا نــدفع الزكــاة ملــن كانــت صــالته ســكناً لنــا ،

ــا ،   ــو حنيفــة وأهــل جنــد بكامله ــد ومعــه بن مــات . وهــذا مســيلمة الكــذاب قــد ارت

ــراء رســول ا ــل أم ــذي قت ــة . وهــذا العنســي ال ــامجوا املدين ــذين    وأرادوا أن يه     ال

جاح الــيت كانــت قــد مجعــت جيشــاً وأرادت أن تقاتــل   نوا يف الــيمن . وســيكانوا قد ع

  مني يف املدينة .    املسل

ــة   ــام ، إمنــا يف احلقيقــة مــع حناف ــه ويف غليــان ت األمــور بأكملهــا كانــت مهتــزة حول

جسمه ومع تواضعه كان أقوى من اجلبال الراسخة ، فالعربة ليست بالطول والعــرض ،  

  إمنا العربة بقلب  اإلنسان وإميانه . 

فكان خليفــة رســول ا  ًوروحانيــاً ، كمــا   جبــدارة ، ولقــد مــأل مركــزه إميانيــا 

  مأله اجتماعياً ، وسياسياً ، واقتصادياً ، وعسكرياً ، ويف شتى ااالت . 

  

ش أ ذإ  
  

بعد أن بويع سيدنا أبو بكر باخلالفة من قبل األمة ، نظــر إىل األعبــاء الــيت ألقــت  

بــل موتــه  ق بثقاهلا ومحلها عليه . فرأى أسامة بن زيد احلب ابن احلب ، وكان النيب 
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ــن دونــه ليــذهب       ــره علــى املهــاجرين األولــني واألنصــار ، عمــر وم قــد عقــد لــه لــواء أم

إىل بــالد الشــام ليقاتــل املشــركني ، ولــريد علــى مقتــل أبيــه زيــد بــن حارثــة يــوم مؤتــة .  

، فكانــت    وعنــدما وصــل أســامة وجيشــه إىل اجلــرف ، جــاءهم نبــأ وفــاة الرســول

  سري .صدمة للجيش كله وتوقف عن امل

وبعد أن فرغ املسلمون من جتهيز رســول ا    والصــالة عليــه ، كــان أول عمــل

قام به أبو بكر بعد البيعة أن أمر منادياً ينادي يف النــاس : ال يبقــني يف املدينــة أحــد مــن  

جند أسامة إال خرج إىل عسكره بــاجلرف . فينطلــق عمــر ليكــون جنــدياً حتــت رايــة  

رســالة مــن اجلــيش ومــن أســامة ، أن يطلــب مــن اخلليفــة    أسامة بن زيد ، وهنا يتلقــى

  أن يبقوا يف املدينة ليدافعوا عنهــا . ثــم قــال لــه األنصــار : فــإن أبــى خليفــة رســول ا

  ذلك ، اطلب منه أن يعني لنا أمرياً غري أسامة ، رجال كبرياً جمرباً يف احلرب . 

ك . فقــال لــه : يــا خليفــة  فيحمل عمر الرسالة ، ويأتي إىل أبي بكر مبلغاً له ذل

رسول ا ، إن هؤالء جل املسلمني والعرب ، وهؤالء العرب على ما تــرى قــد نقضــوا  

العهد ، فليس ينبغي لك أن تفرق عنا مجاعة املسلمني وأن ترسلها إىل الشــام ، ليبقــى  

ــو بكــر    ــول أب ــا يق ــة . فيومه ــة وهــي قاعــدة اخلالف ــدافع عــن املدين ــا لي ــد هن هــذا اجلن

: والذي نفس أبــي بكــر بيــده ، لــو ظننــت أن الســباع ختطفــين ألنفــذت بعــث    الصديق

أســامة كمــا أمــر رســول ا    ، ولــو مل يبــق يف القــرى غــريي ألنفــذت جــيش أســامة ،

ال أخفض راية رفعها رســول ا وا   لــو خطفتــين ويف روايــة أخــرى قــال : وا .

الكالب أو الذئاب مل أرد قضاء قضى به رسول ا  .  

ثم طلب منه عمر تغيــري أســامة ، فأخــذ أبــو بكــر بلحيــة عمــر وقــال : ثكلتــك  

أمك وعدمتك يا ابــن اخلطــاب ، اســتعمله رســول ا اروتــأمرني أن أنزعــه . أخــو    
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يف اجلاهليــة جبــان يف اإلســالم ؟ أتــرد علــيهم وأنــت مقتنــع بقــوهلم ؟ ورجــع عمــر إىل  

  .  كر هلم ما لقي من خليفة رسول اأسامة وجيشه ، وأدى الرسالة عليهم ، وذ

ثــم خــرج أبــو بكــر إىل اجلــرف ، وشــيع جــيش أســامة وهــو مــاش علــى قدميــه  

ــه أســامة :     ــة أبــي بكــر . فقــال ل       وأســامة راكــب ، وعبــدالرمحن بــن عــوف يقــود داب

        ــزل ، ووا ــال : وا ال تنــ ــزلن ، فقــ ــنب أو ألنــ ــول ا ، وا لَرتكــ ــة رســ ــا خليفــ      يــ

ال أركب ، وما علي أن أغــرب قــدمي يف ســبيل ا ســاعة ، فــإن للغــازي بكــل خطــوة  

ــب  لــه ، وســبعمائة درجــة ترفــع لــه ، ومتحــى عنــه   ــا ســبعمائة حســنة تكت خيطوه

سبعمائة خطيئة كذلك . ثم أنت أمري بعثــك رســول ا    فأنــا أســري حتــت رايتــك ،

مة : إن أردت أن تعينــين بعمــر فافعــل ،  . ثــم قــال أبــو بكــر  ألســا امتثاالً لقول النيب 

  فأذن له أسامة بعمر . 

ــا النـــاس ، أوصـــيكم بعشـــر   ثـــم وقـــف أبـــو بكـــر خيطـــب بالنـــاس فقـــال : أيهـ

  فاحفظوها عين : ال ختونوا . وال تغلوا . وال تغدروا . وال متثلــوا . وال تقتلــوا طفــال

صغرياً ، وال شــيخاً كبــرياً ، وال امــرأة . وال تعقــروا
)١(

ال وال حترقــوه ، وال تقطعــوا  خنــ  

شــجرة مثمــرة . وال تــذحبوا شــاة ، وال بقــرة ، وال بعــرياً إال ملأكلــة . وســوف متــرون  

بأقوام قد فرغوا أنفسهم للعبادة بالصوامع ، فدعوهم وما فرغــوا أنفســهم لــه . وســوف  

عــد شــيء  تقدمون على أقوام يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعــام ، فــإذا أكلــتم منهــا شــيئاً ب 

فاذكروا اسم ا عليها . وسوف تلقون أقواماً قد فحصــوا أوســاط رؤوســهم وتركــوا  

 . حوهلا مثل العصائب ، فاخفقوهم بالسيوف خفقاً . اندفعوا باسم ا  

 
  ھا . عقر النخلة : قطعھا من أصل -١
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ثــم أوصــى أســامة أن يفعــل مــا أمــره بــه رســول ا     ، فقــال لــه : يــا أســامة ،

  فعلته .    إياك أن ترتك حرفاً مما أمرك به الرسول إال  

  وسار جيش أسامة يف مهمته وكانوا أكثر من سبعمائة . 

يقــول املؤرخــون والعســكريون : إن إرســال جــيش أســامة كــان خطــة عســكرية  

عفوية من أبي بكر . حيث قصــد أبــو بكــر اتبــاع الســنة ، ولكــن العــرب كلهــم عنــدما  

لوا هــذا  مسعــوا بإرســال جــيش أســامة قــالوا : لــوال أن عنــدهم مــا هــو أكثــر ملــا أرســ 

  اجليش إىل بالد الشام ، فكانوا بعد ذلك يرجتفون خوفاً . 

  ت ، فكــان أســامة كلمــا مــركان بني املدينــة وبــالد الشــام قبائــل كثــرية قــد ارتــد

    علــى قبيلــة ورأت اجلــيش الكبــري معــه ، كانــت ترجــع إىل اإلســالم . والــذي مل يرجــع  

ىل بــالد الشــام وقــام مبهمتــه    كــان أســامة يقــاتلهم ويأخــذ مــنهم األمــوال ، حتــى وصــل إ

ــت         ــد منع ــت ق ــيت كان ــاة ال ــائم ، ومحــل الزك ــروم ، وأخــذ الغن ــل ال ــام . فقات حــق القي

من العرب الــذين ارتــدوا عــن اإلســالم ، وعــاد إىل املدينــة منتصــراً بعــد أربعــني يومــاً ،  

ا كــان  وقيل : سبعني يوماً ، ورأيت روايات تقول غري ذلــك . فكانــت مهمتــه حمققَــة ملــ 

  مؤمال عليها وزيادة .

  

  أر ن اد اوة ن اذان 

  و ن ن أرم 
   

عــى النبــوة يف حيــاة رســول اقــال املؤرخــون : كــان قــد اد    : ثالثــة ، وهــم

األســود العنســي ، وطليحــة األســدي ، ومســيلمة الكــذاب . وادعــت النبــوة كــذلك  

  سجاح بنت احلارث التميمية .  
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  :  خرب طليحة األسدي ذكر
  

لقــد بــدأ أمــر طليحــة األســدي يف حيــاة رســول ا    عــن اإلســالم حــني ارتــد

ــه رســول اعــى النبــوة . فلمــا ظهــر أمــره وجواد      ضــرار بــن األزور إىل عمالــه   

على  بين أسد ، وأمرهم مبقاتلة طليحة ومن ارتد معــه . ونــزل املســلمون بــواردات ،  

مري ــ ــركون بسـ ــزل املشـ ــاء  ونـ ــلمون يف منـ ــا زال املسـ ــة . ومـ ــر طليحـ ــعف أمـ اء ، فضـ

ــن األزور أن يســري إىل طليحــة ، ومل يبــق   واملشــركون يف نقصــان ، حتــى هــم ضــرار ب

  أحد إال أخذه سلماً .  

وال زال أمر املســلمني يــزداد حتــى ورد اخلــرب بوفــاة رســول ا   وبعــد ذلــك ،

    الســجود يف الصــالة ، وادعــى    كثر مجــع طليحــة ، واســتطار أمــره ، وأمــر النــاس بــرتك

  أن جربيل يأتيه ، وسجع للناس األكاذيب . 

وامِ ، قــد   رد الصــ وكان مما أتــى بــه مــن أكاذيبــه قولــه : ( واحلمــامِ واليمــامِ ، والصــ

  ضمن قبلكم بأعوامِ ، لَيبلُغن ملكنا إىل العراق والشامِ ) . 

بيلــة أســد ، وغطفــان ،   وقــد تبعــه كثــري مــن العــرب ، وكــان أكثــر أتباعــه مــن ق

وطَيء . وانضمت إليــه عــبس ، وذبيــان بعــد اهنزامهمــا جبيــوش املســلمني . وأرســل  

ــة والغــوث   ــن طــيء    -طليحــة إىل جديل ــان م ــل       -ومهــا حي ــه ، فتعج أن ينضــموا إلي

ــة           ــى طليحـ ــدموا علـ ــم ، فقـ ــاق هبـ ــومهم باللحـ ــروا قـ ــين ، وأمـ ــن احليـ ــاس مـ ــه النـ إليـ

  . وكانوا معه 

بعد ذلك عــدي بــن حــامت الطــائي قبــل أن يوجــه   ولقد بعث أبو بكر الصديق

خالد بن الوليد إىل قومه ، وقال : أدركهم ال يؤكلــوا . فخــرج عــدي إلــيهم ، واســتطاع    

  أن يقنعهم بالعودة إىل اإلسالم . 
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أن يبـــدأ بطـــيء علـــى     وخــرج خالـــد بـــن الوليـــد يف أثـــره ، وأمــره أبـــو بكـــر

ــم   ــرغ     األكنــاف ، ث ــربح إذا ف ــث بالبطــاح ، وال ي ــم يثلّ أن يكــون وجهــه إىل البذاخــة ، ث

  من قوم حتى يأذن له . 

  فخرج خالد فازْوار عن البذاخة ، وجنح إىل أجأْ ، وأسلمت طيء.

قــد جعــل ثابــت بــن قــيس علــى   ثم سار خالد إىل طليحة ، وكــان أبــو بكــر

  األنصار وأمره إىل خالد . 

ن القوم ، بعث عكاشةَ بــن حمصــن ، وثابــت بــن أقــرم بــن ثعلبــة  فلما دنا خالد م

    العجالنــي حليــف األنصــار طليعــةً لــه . حتــى إذا دنــوا مــن القــوم ، خــرج طليحــة   

ــت ، وبــرز عكاشــة   ــربز ســلمة لثاب وأخــوه ســلمة ينظــران ويســأالن ، فلقيامهــا . ف

رأى        لطليحــة . فأمــا ســلمة فلــم ميهــل ثابــت أن قتلــه ، ونــادى طليحــة أخــاه حــني  

أن قــد فــرغ مــن صــاحبه : أن أعنــي علــى الرجــل فإنــه آكــل . فتعاونــا علــى عكاشــة  

  فقتاله ، ثم رجعا . 

وأقبل خالد بالناس ، فمروا بثابت بن أقرم قتيال ، فلــم يفطنــوا لــه حتــى وطئتــه  

املطي بأخفافها ، فكَبر ذلك على املسلمني . ثم نظــروا فــإذا هــم بعكاشــة صــريعاً .  

ذلك املســـلمون وقـــالوا : قُتـــل ســـيدان مـــن ســـادات املســـلمني ، وفارســـان           فجـــزع لـــ 

  من فرساهنم . 

ثم التقى املســلمون بعــد ذلــك بطليحــة ومــن معــه علــى بذاخــة ، واقتتلــوا أشــد  

ــن    ــة ب ــأ هلــم بزعمــه . وكــان عيين ــه يتنب ــاء بيت ــف يف كســائه بفن ــال ، وطليحــة متلفّ قت

يف ســبعمائة مــن بــين فــزارة ، وكــان يقاتــل قتــاالً    حصن بن حذيفــة الفــزاري مــع طليحــة

شديداً . فلما اشتد القتال كر عيينة على طليحة فقال : هــل جــاءك جربيــل بعــد ؟  



  ٧٥

قــال : ال . فرجــع عيينــة فقاتــل ، حتــى إذا ضــرس القتــال وهزتــه احلــرب ، كــر علــى  

ل عيينــة :  طليحــة قــائال لــه : ال أبــا لــك ، هــل جــاءك جربيــل بعــد ؟ قــال : ال ، فقــا

حتــى متــى ؟ قــد وا بلــغ منــا . ثــم رجــع فقاتــل حتــى إذا أرهــق كــر علــى طليحــة   

فقال : هل جاءك جربيل بعد ؟ قال : نعــم ، قــال : فمــا قــال لــك ؟ قــال : قــال يل :   

( إن لك رحى كَرحاه ، وحديثاً ال تنساه ) . فقال عيينة : قد علــم ا أن ســيكون  

. ونادى عيينــة بقومــه : يــا بــين فــزارة ، هكــذا فانصــرفوا ، فهــذا  لك حديث ال تنساه

  وا كذاب . 

ــا ؟    ــون : مــاذا تأمرن فانصــرفوا واهنــزم النــاس ، ومــروا علــى طليحــة وهــم يقول

وكان طليحــة قــد أعــد فرســه وراحلتــه عنــده ، فلمــا غشــيه النــاس قــام ووثــب علــى  

ــه النــوار علــى الراحلــة ، فنجــا هبــ  ــن اســتطاع      فرســه ، ومحــل امرأت ا وقــال للنــاس : م

  أن يفعل مثل ما فعلته وينجو بأهله فليفعل . 

ــوازن ،     ليم ، وه ــل ســ ــت قبائ ــنهم ، وأت ــل م ــن قت م ــل ا ــه ، وقت ــارفض مجع ف

   وفـــزارة ، وأســـد ، وغطفـــان ، يقولـــون : نـــدخل فيمـــا خرجنـــا منـــه ، ونـــؤمن بـــا

. فبــايعهم خالــد بــن الوليــد علــى  وبرســوله ، ونســلم حلكمــه يف أموالنــا ويف أنفســنا  

  اإلسالم . 

  بــا وميثاقــه لَتــؤمنن وقال ابن األثري هنــا : وكانــت بيعتــه : ( علــيكم عهــد ا

ورسوله ، ولَتقيمن الصالة ، ولَتؤتن الزكاة ، وتبايعون على ذلــك أبنــاءكم ونســاءكم ) ،  

   ببفيقولون : نعم .    

مــنهم هــذه البيعــة إال أن يــأتوا بالــذين   مل يقبــل مــن أحــد    وإن خالــد بــن الوليــد

حرقــوا ، ومثلــوا ، وعــدوا علــى املســلمني يف حــال ردهتــم . فــأتوه هبــم ، فقبــل مــنهم     
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ــين عــامر ونفــراً معــه ، أوثقهــم ومثــل بالــذين عــدوا علــى     إال قُــرة بــن هبــرية ســيد ب

    ل ، ونكّســهماملسلمني ، فأحرقهم بالنريان ، ورمــاهم باحلجــارة ، وألقــى هبــم مــن اجلبــا

  يف اآلبار . 

وبعــث بقُــرة واألســرى إىل أبــي بكــر الصــديق ، وكتــب إليــه : إن بــين عــامر       

أقبلت بعد إعراض ، ودخلت يف اإلسالم بعد تربص . وإني مل أقبــل مــن أحــد ســألين  

ــك            ــت إلي ــة ، وبعث ــتهم كــل قتل ــدا علــى املســلمني ، فقتل ــن ع ــى جييئــوني مب شــيئاً حت

  صحابه . بقُرة وأ

أما طليحة وما آل إليه أمره ، فإنه حلق بالشام ثم نزل على كلــب ، فأســلم حــني  

  .  بلغه إسالم أسد وغطفان . ومل يزل يف بين كلب حتى مات أبو بكر الصديق

من الشام إىل مكة معتمــراً بعــد أن أســلم    ويروى أنه خرج يف خالفة أبي بكر

: هــذا طليحــة ، فقــال : مــا أصــنع بــه ؟ خلــوا   ومر جبنبات املدينة ، فقيل ألبي بكــر

  سبيله فقد هداه ا  لإلسالم . فمضى حنو مكة ، فقضى هبا عمرته . 

للبيعة حني اســتخلف ، فقــال لــه عمــر : أنــت قاتــل   ثم أتى عمر بن اخلطاب

عكاشة وثابت ، وا ال أحبك أبداً . فقال : يا أمري املــؤمنني ، مــا تــنقم مــن رجلــني  

ا بيدي ، ومل يهِني بأيديهما ؟ فبايعه عمــر ، ورجــع طليحــة إىل دار قومــه ،   أكرمهما

                          فأقام حتى خرج إىل العراق .

  

  :  ذكر خرب مسيلمة الكذاب
  

يروى أنه ملا قدم وفد بين حنيفـة إىل رسـول ا . كـان مسـيلمة يف رحـاهلم ،  

ــا أجــازهم رســول ا ــالوا :    فلم ــاق ــا يف رحالن ــا صــاحباً لن ــا رســول ا ، خلفن  ي
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ــول ا ــأمر لـــه رسـ ــا علينـــا . فـ ــا ، ويف ركابنـــا حيفظهـ ــر    يبصـــرها لنـ ــا أمـ     مبثـــل مـ

  ألصحابه ، وقال : ليس بشركُم مكاناً حلفظه ركابكم ورحالكم . 

وبعد أن رجع القوم إىل مسيلمة ، ذكروا له مقالــة رســول ا   : حبقــه ، فقــال

 عى النبوة بعد ذلك . عرف أنن بعده ، ثم ادم األمر إيل  

وبعــد أن قُــبض رســول ا    أمــره ، وكثــرت قويــت شــوكة مســيلمة ، واشــتد

مجوعه . وضرب حرماً باليمامة ، فكــان محرمــاً عنــدهم . وادعــى بأنــه ينــزل عليــه  

الــوحي ، ومــن ذلــك : ( والليــل األطْحــم
)١(

، والــذئب األدلَــم 
)٢(

يد        ، مــا انت  هكــت أســ

  من محرم ) . 

ــدوى ــم عــادوا للغــارة والع ث
)٣(

ــدامس ،    ــل ال ــه : ( واللي ــزل علي ــه ن ــال إن ــم ق . ث

والذئب اهلامس
)٤(

  ، ما قطعت أسيد من رطب وال يابس ) .  

  وألواهنا ، وأعجبها السود وألباهنــا ، والشــاة عي كذلك : ( والشاءومما كان يد

  بيض ، إنه لعجب حمض وقد حرم املذق فما لكم متْجعون ) .السوداء واللنب األ

ــابزات       ــاً ، واخل ــات عجن ــاً ، والعاجن ــات طحن ــه أيضــاً : ( والطاحن ــن كالم وم

  . أن يقول : واآلكالت أكال خبزاً ) . ونسي عدو ا  

    ا ز ، فــادعآبارنــا جلُــر حق ، وإن خنلنــا لســ وقــد أتتــه امــرأة فقالــت : إن  

ملائنا وخنلنا كما دعا حممد ألصحابه . ففعل كمــا فعــل رســول ا    ، ودعــا للنخــل

  ومتضمض من املاء وجمه يف اآلبار ، فيبس النخل ، وغارت اآلبار . 

 
  الطحمة : سواد اللیل .   -١
  ھو األسود الطویل .  -٢
  ھي العدوان والظلم .   -٣
  أي الشدید .   -٤
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وإن مسيلمة الكذاب قد قتله وحشي يف حديقته بعــد معركــة كبــرية ، مــن أراد  

ه أكثــر مـــن ثالثــني ألفـــاً         ذكرهــا فلريجــع إىل املراجـــع الواســعة . وقتــل املســـلمون معــ 

  من العرب املرتدين عن اإلسالم  من أتباعه وأنصاره . 

  

  : ذكر خرب سجاح وما كان من أمرها مع مسيلمة
  

  كانت سجاح راسخة يف النصرانية ، قد علمت من علم نصارى تغلب الكثري . 

الزكــاة ،    وكانت بنو متيم قد اختلفت آراؤهم أيام الــردة ، فمــنهم مــن ارتــد ومنــع

ومنهم من بعث بأموال الصدقات إىل أبي بكر الصديق ، ومنهم من توقّــف حتــى ينظــر    

    ككيف أمره .    

ويد بــن غطفــان التغلــيب     فبينما هم كذلك إذ أقبلت سجاح بنــت احلــارث بــن ســ

من اجلزيرة ، وقد ادعت النبوة ومعها جنــود مــن قومهــا ومــن انضــم إلــيهم مــن العــرب ،  

  .  ا على غزو أبي بكر الصديقوقد عزمو

فلما مرت ببالد بين متيم ، دعتهم إىل أمرهــا فاســتجابوا هلــا عامــة . وكــان ممــن  

استجاب هلا مالك بن نــويرة التميمــي ، وعطــارد بــن حاجــب ، ومجاعــة مــن ســادات  

  أمراء بين متيم . 

  وختلّــف عــدد مــن بــين متــيم عنهــا ، ثــم اصــطلحوا علــى أن ال حــرب بينهمــا .      

ــوع .        ــويرة ملــا وادعهــا ، ثناهــا عــن عودهــا وحرضــها علــى بــين يرب إال أن مالــك بــن ن

ثم اتفق اجلميــع علــى قتــال النــاس ، وقــالوا : مبــن نبــدأ ؟ فقالــت هلــم فيمــا تســجعه :     

ــيس دوهنــم   ــاب ، فل ــى الرب ــريوا عل ــم أغ ــاب ، ث ــاب ، واســتعدوا للنه ــدوا الرك وأع )

  وا على نصرها . حجاب ) . ثم  إهنم تعاهد
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وبعد ذلك قصدت سجاح جبنودهــا اليمامــة لتأخــذها مــن مســيلمة بــن حبيــب  

قولــه :    الكذاب ، فهابه قومها وقالوا : إنه قد استفحل أمره وعظم ، فقالت هلم فيمــا ت

رامة ، ال تلحقكــم بعــدها   ( عليكم باليمامــة ، دفــ  وا الرفيــق احلمامــة ، فإهنــا غــزوة صــ

  إىل مسيلمة الكذاب  .  مالمة ) . ثم عمدوا

فلمــا مســع مســيلمة مبســريها إليــه خافهــا علــى بــالده ، حيــث إنــه كــان مشــغوالً  

مبقاتلة مثامة بن أثــال . وبعــث إليهــا يســتأمنها ، ويضــمن هلــا أن يعطيهــا نصــف األرض  

             الذي كان لقريش لو عدلت عن مقاتلته .

فقالــت لــه : انــزل ،   دوهنــا . فلما أتت بالده ونزلت به ، أغلق مسيلمة احلصن 

حاضــربوا هلــا قبــة  ي عنك أصحابك ، ففعلت . فقال مســيلمة ألصــحابه  قال : فَن :

  ها تذكر الباه ، ففعلوا . وجمروها لعل

فلما دخلت سجاح القبة ، نزل مسيلمة فقال ألصحابه : ليقف ههنا عشــرة .  

ــك ؟ فقــال : ( أمل   ــا أوحــي إلي ــت لــه : م ــم دارســها فقال ــف فعــل   ث ــر إىل ربــك كي   ت

فاق وحشــى ) . قالــت : ومــاذا     ــن بــني صــ مة تســعى ، م بــاحلُبلى ، أخــرج منهــا نســ

  ن، وجعــل الرجــال هلــ   : ( إن ا خلــق النســاء أفراجــا  أيضاً ؟ قال :  قد أوحي إيل

، ثــم خنرجهــا إذا شــئنا إخراجــاً ، فَينــتجن لنــا    إيالجــا  أزواجــاً ، فنــوجل فــيهن قُعســا

خاالً جــك     إنتاجــاســأن أتزو فقالــت ســجاح : أشــهد أنــك نــيب ، قــال : هــل لــك . (

  وأذل بقومي وبقومك العرب ؟ قالت : نعم . 

ولقــد جــرى بينهمــا مــا ينــدى لــه جبــني ذي مــروءة ، فكيــف مبــن يــدعي الــدين  

لـــذلك فعليـــه بـــاملراجع الكبـــرية فإهنـــا        رب العـــاملني ؟! ومـــن أراد تفصـــيالوالصـــلة بـــ 

  باإليضاح .   وافية
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ولقــد أقامــت ســجاح عنــد مســيلمة ثالثــة أيــام ، ثــم انصــرفت إىل قومهــا .     

فقــالوا هلــا : مــا عنــدك ؟ قالــت : كــان علــى حــق فاتبعتــه فتزوجتــه . قــالوا : هــل  

  قَكد ــالوا : فــارجعي إليــه ، فقبــيح علــى مثلــك أن ترجــع  أصــ ــت : ال ، ق   شــيئاً ؟ قال

    بغري صداق .

مســـيلمة أغلـــق احلصـــن وقـــال : مـــا لـــك ؟ قالـــت :     فرجعـــت ، فلمـــا رآهـــا

أصدقين صداقاً ، قال : من مؤذنك ؟ قالت : شــبث بــن ربعــي ، قــال : علــي بــه .  

ــد وضــع عــنكم صــالتني     ــاد يف أصــحابك : إن مســيلمة رســول ا ق ــال : ن ــاه فق      فأت

  مما أتاكم به حممد : صالة الفجر ، وصالة العشاء اآلخرة . 

  ومعهـــا أصـــحاهبا ، ومـــنهم رجــل يقـــال لـــه : عطـــارد بـــن    فانصــرفت ســـجاح

  حاجب ، فقال :

  

أمســـت نبیّتنـــا أنثـــى نطیـــف بھـــا          
      ال

ــا       ــاس ذكران ــاء الن ــبحت أنبی وأص
              یي

  وقيل : إهنا اتفقت مع مسيلمة على أن حيمل هلا النصف من غالت اليمامة .

 أخواهلا من بين تغلــب حتــى نقلهــم معاويــة   ثم بعد ذلك مل تزل سجاح باجلزيرة يف

ن إســالمها كمــا   ســابن أبي سفيان عــام اجلماعــة ، وجــاءت معهــم ســجاح مســلمة وح

  حسن إسالمهم ، وانتقلت إىل البصرة وماتت هبا .

       ل

  : ذكر خرب األسود العنسي
  

ــراً    لــة بــن كعــب بــن غــوث . كــان يلقــب ذا اخلمــار ؛ ألنــه كــان متخمهبامســه ع  

أبداً . وقيل له ذا احلمار ؛ ألنه كان له محار معلم يقول لــه : اســجد لربــك فيســجد ،  

  ويقول له : ابرك فيربك .
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ــاً مشــعبذاً ــان األســود كاهن وك
)١(

ــب ،    ــه األعاجي ــري قوم ــان بشــعبذته ي ، وك

  ويسيب قلوب من مسع منطقه .   

ى صــنعاء وبــالد  كانت ردته أول ردة كانت يف اإلسالم باليمن ، ولقد غلب علــ 

  اليمن إىل عمان ، وإىل الطائف .

ــت   ــل ، وكان ــان يف ســبعمائة مقات بــن كهــف خ ــا خــرج أن خــرج م ــان أول م وك

: أيهــا املتمــردون علينــا ،    موطنه وداره ، وهبا ولد ونشأ . وكتــب إىل عمــال النــيب 

  أمسكوا علينا ما أخذمت من أرضنا ، ووفروا ما مجعتم فنحن أوىل به . 

مــذحج وواعــدوه جنــران ، فوثــب عليهــا وأخــذها بعــد حصــار عشــر       فكاتبتــه

  ليال ، وأخرج عمرو بن حزم ، وخالد بن سعيد بن العاص . 

ــه األســود      ــاتال ، فغلب ــاذام فتق ــن ب ــه شــهر ب ــم قصــد إىل صــنعاء ، فخــرج إلي ث

  فقتله . واحتل صنعاء خلمس وعشرين ليلة من خمرجه . 

األســود العنســي ، فــر مــن هنالــك واجتــاز      وعنــدما مســع معــاذ بــن جبــل خبــرب  

ــول ا ــال رسـ ــاز عمـ ــرموت . واحنـ ــذهبا إىل حضـ ــعري ، فـ ــى األشـ ــأبي موسـ            بـ

إىل الطاهر إال عمراً وخالــداً ، فإهنمــا رجعــا إىل املدينــة ، واســتوثقت الــيمن بكماهلــا  

  لألسود العنسي . 

لــق مــن أهــل الــيمن .  وجعل أمره يقوى ويستفحل يف بالد اليمن ، ولقد ارتــد خ

وعاملـــــه املســـــلمون الـــــذين هنـــــاك بالتقيـــــة ، وحتملـــــوا أذى كثـــــرياً مـــــن العنســـــي          

  ومجاعته املرتدين .

 
  الشعبذة : أخذ كالسحر یُرى فیھ الشيء بغیر ما ھو علیھ . -١
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وهــو    -وقد جعل على مجاعته أمــراء يؤيدونــه ، مــنهم : قــيس بــن عبــد يغــوث  

، وقــد أســند إليــه أمــر جنــده . ومعاويــة بــن قــيس ، ويزيــد بــن    -قيس بــن مكشــوح 

  احلارثي ، ويزيد بن األثكل األزدي ، وفريوز الديلمي ، وداذويه .  حمرم بن حصن

ولقـــد تـــزوج بـــامرأة شـــهر بـــن بـــاذام وامسهـــا آزاد ، وكانـــت امـــرأة حســـناء .      

  .  وهي مع ذلك كانت من الصاحلات املؤمنات با تعاىل ، وبرسوله حممد

وملا علم رسول ا  ل يقــال لــه :  خبرب األســود العنســي ، بعــث كتابــاً مــع رجــ

ــذين هنــاك مبقاتلــة األســود   ــأمر املســلمني ال ــيمن ، ي وبــر بــن حينــث الــديلمي إىل بــالد ال

  العنسي ومصاولته . 

ــاب رســول ا ــا أن وصــل كت ــل ،      وم ــن جب ــاذ ب ــرأه مع ــالد حضــرموت وق ب

  حتى قام هبذا الكتاب أمت القيام . 

كون يقــال هلــا : رم ج مــن امــرأة مــن الســلــة ، وهــذه القبيلــة        وكان معــاذ قــد تــزو

ال يستهان هبا يف تلك الديار . فقامت زوجة معاذ ومجعــت قبيلتهــا علــى أمــر رســول  

ا   ــيب ــال النـ ــذا الكتـــاب إىل عمـ ــوا هـ ــع معـــاذ وبلّغـ ــاموا مجيعـــاً مـ ــى قـ          ، حتـ

ــذلك    ــه ك ــن قــدروا علي ــيمن ، وإىل م ــالد ال ــة يف ب ــذاك إىل أمــاكن آمن ــذين احنــازوا آن      ال

  ناس . من ال

ــاع بعــض رؤســاء الســكون بقــيس بــن مكشــوح أمــري جنــد    ــد اتفــق اجتم ولق

األسود العنسي ، وكان قد غضب على األسود واستخف بــه وهــم بقتلــه . وكــذلك  

  .   كان أمر فريوز الديلمي قد علم من العنسي الكذب ، وكذلك داذويه

وكــان وبــر بــن حينــث الــديلمي الــذي محــل كتــاب رســول ا    ــيمن     إىل بــالد ال

  قد اجتمع كذلك بقيس بن مكشوح ، وتباحثا يف أمر العنسي . 
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وبعد اقتناع قيس بفساد رأي العنســي وضــالله وتدجيلــه ، وأنــه شــيطان يأتيــه  

شيطان . وافقه على الفتــك باألســود ، وتوافــق املســلمون يف تلــك الناحيــة علــى قتــل  

  األسود العنسي ، وتعاقدوا عليه .  

عنســي ، وخيــربه مبــا أمجــع عليــه املســلمون ، وأن قــيس   وهنا يتــدخل شــيطان ال

ــن    ــيس ب ــدها اســتدعى العنســي ق ــك . عن ــى ذل ــم عل ــأ معه ــد تواط ــن مكشــوح ق اب

  مكشوح وقال له : يا قيس ، ما يقول هذا ؟ قال : وما يقول ؟ قال : يقول : عمــدت

إىل قيس فأكرمتــه ، حتــى إذا دخــل منــك كــل مــدخل ، وصــار يف العــز مثلــك ، تــآمر  

عليك مع عدوك على استيالء ملكك ، وأضمر على الغدر . إنه يقــول : يــا أســود ،  

يــا أســود . يــا ســوأة ، يــا ســوأة . اقْطُــف قُنتــه وخــذ مــن قــيس أعــاله ، وإال ســلبك     

ــك ،       ــه ال يعــرف ذل ــامني ابتــدعها العنســي بأن ــه قــيس بأي أو قطــف قُنتــك . فحلــف ل

ــه غــدراً وال ســوء . ثــم قــال   ــن      وال ينــوي ل ألنــت أعظــم يف نفســي وأجــل عنــدي م :

ك ، فقــد صــدق  لــ ألسود : ال تســتطيع أن تكــذب املأن أحدث نفسي بك ، فقال له ا

  ك وعرفت اآلن أنك تائب مما اطلع عليه منك . لامل

ثم خرج قيس من بــني يديــه ، فجــاء إىل أصــحابه : فــريوز وداذويــه وغريمهــا ،  

عليه ، فقالوا : كلنا على حذر . وأخربهم مبا قال له العنسي ومبا رد   

فبينما هم يتشــاورون ، إذ جــاءهم رســول العنســي فأحضــرهم إليــه . ثــم قــال    

هلم : أمل أشرفكم على قومكم ؟ قالوا : بلى . قــال : فمــاذا يبلغــين عــنكم ؟ قــالوا :  

  أقلْنا مرتنا هذه ، فقال : ال يبلغين عنكم بعد اليوم ما ال أحب . 

ول قيس : فدخلت على امرأة العنسي آزاد فقلت : يا ابنة عــم ،  وبعد ذلك يق

 قد عرفت بالء هــذا الرجــل ، وعلمــت أنــه قتــل زوجــك ، وطأطــأ يف قومــك القتــل ،
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وفضــح النســاء ، فهــل عنــدك مــن ممــاألة عليــه ؟ فقالــت : علــى أي أمــره ؟ قلــت :   

إخراجــه ، فقالــت : أو قتلــه . قلــت : أو قتلــه ؟ قالــت : نعــم ، وا  مــا خلــق ا 

شخصــاً أبغــض إيل منــه . ثــم قالــت : وا إنــه ال يقــوم  علــى حــق ، وال ينتهــي لــه   

  عن حرمة ، فإذا عزمتم فأخربوني أعلمكم مبا يف هذا األمر . 

ولقــد اجتمــع رأي املســلمني علــى قتــل األســود العنســي بعــد ذلــك ، وشــيطان  

يقتل قــيس بــن مكشــوح ومــن معــه ،  العنسي خيربه مبا يدور حوله ، فصمم العنسي أن 

ــك حيــث كــان     ــومني . ومســع قــيس ذل ــك بعــد ي ــه أن ينفــذ ذل ــع بعــض أعوان واتفــق م

  داخال عليه ، وأخرب بذلك أصحابه املسلمني ، وقرر اجلميع مسابقته األمر .

فدخل قيس بن مكشوح على زوجة العنسي ، فقالت بعد أن أعلمهــا بــاألمر :  

 واحلرس حميطون به غري هذا البيــت ، فــإن ظهــره إىل مكــان  إنه ليس يف الدار بيت إال

كذا وكذا من الطريق . فإذا أمسيتم فــانقبوا عليــه مــن دون احلــرس ، ولــيس مــن دون  

  قتله شيء ، وإني واضعة يف البيت سراجاً وسالحاً . 

ــاه األســود فقــال لــه : مــا أدخلــك علــى    فلمــا خــرج قــيس مــن عنــد املــرأة ، تلقّ

ــي ؟ وأمســك ــه ،       أهل ــرأة فأدهشــته عن ــان شــديداً ، فصــاحت امل رأســه بشــدة وك

ــا لــك ،     ــراً ، قــال : اســكيت ال أب   ولــوال ذلــك لقتلــه . وقالــت : ابــن عمــي جــاءني زائ

  فقد وهبته لك . 

فخرج قيس على أصحابه فقال : النجاء النجــاء ، وأخــربهم اخلــرب . فحــاروا  

: ال تنثنــوا عمــا كنــتم عــازمني عليــه .  مــاذا يصــنعون ، فبعثــت املــرأة إلــيهم تقــول هلــم  

فــدخل عليهــا قــيس فاســتثبت منهــا اخلــرب ، ودخــل بعــض املســلمني إىل ذلــك البيــت  

  فنقبوا من داخله وطائنه ؛ ليهون عليهم النقب من خارج . 
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ــه األســود    ــدخل علي ــالزائر ، ف ــرة ك ــيس عنــد زوجــة العنســي جه ــس ق ــم جل     ث

رضـــاع ، وهـــو ابـــن عمـــي . فنهـــره     فقـــال : ومـــا هـــذا ؟ قالـــت : إنـــه أخـــي مـــن ال

  وأخرجه ، فرجع إىل أصحابه وأخربهم مبا حصل معه . 

ــق ، فــدخلوا   ــن الطري ــوه م ــت األســود فنقب ــوا بي ــم أت ــل ، ث ــى اللي وانتظــروا حت

ــى ســرير        ــائم عل ــريوز واألســود ن ــه ف ــدم إلي ــة . فتق ــه ســراجاً حتــت جفن فوجــدوا في

ــر ، قــد غــرق رأســه يف جســده وهــو ســكرا ن يغــط ، واملــرأة جالســة عنــد   مــن حري

رأسه . فلما قام فــريوز علــى البــاب ، أجلــس األســود شــيطانه ، وتكلّــم علــى لســانه  

ــا فــريوز ؟ فخشــي     وهــو مــع ذلــك يغــط يف نومــه . فقــال الشــيطان : مــا يل ومالــك ي

فــريوز إن رجــع أن يهلــك وهتلــك املــرأة ، فعاجلــه فخالطــه وهــو مثــل البعــري ، فأخــذ  

ووضع ركبتيه يف ظهــره حتــى قتلــه . ثــم قــام ليخــرج إىل أصــحابه  رأسه فدق عنقه ، 

،    -ظانة أن األســود مل يقتــل    -ليخربهم ، فأخذت املرأة بذيله وقالت : أين تدعين؟  

  فقال : أخرج ألُعلم أصحابي بقتله . 

فدخلوا عليه ليحتزوا رأسه ، فحركــه شــيطانه فاضــطرب ، فلــم يضــبطوا أمــره  

، وأخــذت املــرأة بشــعره ، وجعــل يرببــرحتــى جلــس اثنــان علــى ظهــره  
)١(

  . فــاحتز   

مع قــط .   رأســه واحــد ممــن دخــل عليــه مــن املســلمني ، فخــار كأشــد خــوار ثــور ســ

فابتــدر احلــرس إىل املقصــورة ، فقــالوا : مــا هــذا ، مــا هــذا ؟ فقالــت املــرأة : النــيب  

  يوحى إليه ، فرجعوا . 

ـــ  ــف يعلم ــأمترون كيـ ــريوز ، يـ ــه ، وفـ ــيس ، وداذويـ ــس قـ ــياعهم ،     وجلـ ون أشـ

  فاتفقوا على أنه إذا كان الصباح ينادون بشعارهم الذي بينهم وبني املسلمني .

 
  بربر بلسانھ : أي خلط في الكالم مع غضب ونفور .   -١



  ٨٦

فلما كــان الصــباح ، قــام قــيس علــى ســور احلصــن فنــادى بشــعارهم ، فــاجتمع  

     -ويقـــال : وبـــر بـــن حينـــث    -املســـلمون والكـــافرون حـــول احلصـــن ، فنـــادى قـــيس  

 لَة كذاب ) ، وألقى إليهم رأسه . األذان : ( أشهد أن حممداً رسول اهبوأن ع ،  

فاهنزم أصحاب األسود ، وتبعهم الناس يأسروهنم ويرصدوهنم يف كــل طريــق ،  

وظهــر اإلســالم وأهلــه ، وتراجــع نــواب رســول ا    أمــر إىل أعمــاهلم ، واســتتب

   املسلمني بعون ا وحبمده ، وقــد اتفــق املســلمون علــى معــاذ بــن جبــل يصــلي بالنــاس  

  يف بالد اليمن . 

وكتبــــوا بــــاخلرب إىل رســــول ا       فوصــــلت البشــــارة إىل املدينــــة صــــبيحة ،     

   تــويف رســول ا عليــه أفضــل الصــالة والســالم . علمــاً أن ا تبــارك وتعــاىل أطلــع  

أصــحابه بــأن العنســي قتــل   رسوله على خرب مقتل العنسي من ليلتــه ، وأخــرب النــيب 

ــن هــو ؟    البارحــة ، وقــال : قتلــه ر جــل مبــارك مــن أهــل بيــت املبــاركني ، قيــل : وم  

  قال : فريوز فريوز . 

ويف رواية عن سيف بن عمر عن املستنري عن عــروة عــن الضــحاك عــن فــريوز  

قال : قتلنا األسود وعاد أمرنا يف صنعاء كما كان ، إال أنا أرسلنا إىل معــاذ بــن جبــل  

ــام    فرتاضــينا عليــه ، فكــان يصــلي بنــا يف صــنعاء .   ــة أي فــوا مــا صــلى بنــا إال ثالث

حتى أتانا اخلرب بوفاة رسول ا   . فانتقضت األمور وأنكرنا كثرياً مما كنا نعرف ،  

وقيــل : إن خــرب مقتــل العنســي جــاء إىل الصــديق يف أواخــر ربيــع األول بعــدما  

  جهز جيش أسامة ، وا أعلم .  

ن قُتل كانت ثالثة أشهر ، وقيل : وقد قيل : إن مدة ملك العنسي منذ ظهر إىل أ 

  أربعة أشهر ، وا أعلم بذلك . 

وقد روى أبو عمر بن عبد الرب بسند يرفعه إىل شــرحبيل بــن مســلم اخلــوالني :   

ــي    ــال : أتشــهد أن ــدا اخلــوالني ، فلمــا جــاءه ق ــي مســلم عب أن األســود بعــث إىل أب



  ٨٧

رســول ا ؟ قــال : نعــم .    رسول ا ؟ قال : مــا أمســع . قــال : أتشــهد أن حممــداً

    فردد ذلك عليــه ، كــل ذلــك يقــول مثــل ذلــك . قــال : فــأمر بنــار عظيمــة فأُججــت ،   

ثــم ألقــي فيهــا أبــو مســلم اخلــوالني فلــم تضــره شــيئاً . فقيــل لألســود : انفــه عنــك        

  وإال أفسد عليك من اتبعك ، فأَمره بالرحيل . 

ــبض ر ــد قُـ ــة وقـ ــلم املدينـ ــو مسـ ــأتى أبـ ــول افـ ــر    سـ ــو بكـ ــتخلف أبـ   واسـ

  ، فأناخ أبو مسلم راحلتــه ببــاب املســجد وقــام فصــلى إىل ســارية. وبصــر   الصديق

فقال : ممــن الرجــل ؟ فقــال : مــن أهــل الــيمن ، قــال : مــا فعــل   به عمر بن اخلطاب

، بــن ثــوب ، قــال : أنشــدك ا الــذي أحرقــه الكــذاب بالنــار ؟ قــال : ذاك عبــدا    

اللهم نعم . قال : فاعتنقه عمر فبكى ، ثم ذهب بــه حتــى أجلســه  أنت هو ؟ قال : 

  فيما بينه وبني أبي بكر ، ثم قال : احلمد  الذي مل يمتين حتــى أرى يف أمــة حممــد

  . لَ بإبراهيم خليل الَ به كما فُعمن فُع  

ــول ا ــاة رسـ ــد وفـ ــيمن ،            وبعـ ــالد الـ ــد يف بـ ــن جديـ ــور مـ ــطربت األمـ اضـ

وتصدى لكل من تزعــزع إميانــه ، وأعــاد األمــور إىل نصــاهبا   م أبو بكر الصديقثم قا

يف بالد  اليمن وغريها وذلك بتوفيق ا   . على نعمة اإلسالم  واحلمد ،  

                                                         

  ذر زوة أ ر و أل اردة 

  وس وذن
  

ــا قُـــبض رســـول اقـــال امل ــاً ،     ؤرخـــون : ملـ ــاً وثقيفـ     ارتـــد العـــرب إال قريشـ

مرتدين ، يقــرون بالصــالة ومينعــون الزكــاة ،    وأتت وفود العرب إىل أبي بكر الصديق

    ببفلم يقبل ذلك منهم وردهم .     



  ٨٨

واســتخلف أبــو بكــر    ملــا تــويف رســول ا  «قــال :  وروي عن أبي هريــرة

كفر من العرب ، قال عمــر ألبــي بكــر : كيــف نقاتــل النــاس وقــد قــال      بعده ، وكفر من

رسول ا      فمن قــال : ( ال إلــه ، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : ال إله إال ا :

  فقــال أبــو بكــر : وا . عصم مين ماله ونفسه إال حبقه ، وحسابه على ا ( إال ا

الزكاة ، فإن الزكاة حــق املــال . وا لــو منعــوني عقــاالًألقاتلن من فرق بني الصالة و
)١(

    

كــانوا يؤدونــه إىل رســول ا            لقــاتلتهم علــى منعــه . فقــال عمــر بــن اخلطــاب : فــوا

»ما هو إال أن رأيت ا قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه احلق 
)٢ (

.  

واســتخلف علــى املدينــة أســامة   وخرج أبــو بكــر الصــديق يف مجــادى اآلخــرة ، 

ة ناناً الضمري . وسار فنزل بذي القَصــابن زيد ، وقيل : س
)٣(

 وكــان رســول ا ،  

بعث نوفل بن معاوية الــديلمي علــى الصــدقة ، فلقيــه خارجــة بــن حصــن بالشــربة
)٤(

  ،

  فأخذ ما يف يده ورده على بين فزارة ، ورجع نوفل إىل أبي بكر باملدينة .  

حــرب العنســي يف الــيمن ،       كانــت يف الــردة بعــد وفــاة رســول افأول حرب 

ــان واملســلمون    ــن ســيار يف غطف ــان ب ــن ذب ــن حصــن ومنظــور ب ــم حــرب خارجــة ب ث

غارون
)٥(

  . فاحناز أبو بكر إىل أكمة فاسترت هبا ، ثم هزم ا املشركني .  

ــان ، وأنــه قــا ــت إىل عــبس وذبي ــو بكــر كان ــزاة غزاهــا أب تلهم      وروي أن أول غ

  وهزمهم ، واتبعهم حتى نزل بذي القصة ، وكان ذلك أول الفتح . ووضع أبــو بكــر

 
  یؤخذ في الصدقة . العقال ھو الحبل الذي یُعقل بھ البعیر الذي كان  -١

  رواه مسلم عن قتیبة بن سعید ، وأخرجھ الطبري في الریاض النضرة  .   -٢    
  ھو موضع بینھ وبین المدینة أربعة وعشرون میال .   -٣
  ھي موضع في بالد نجد .  -٤
  بمعنى غافلون .  -٥

   



  ٨٩

ــن مقــرن يف عــدد ورجــع إىل املدينــة ، فوثــب بنــو عــبس وذبيــان علــى       هبــا النعمــان ب

ــن املســلمني فقتلــوهم ، فحلــف أبــو بكــر ــن فــيهم م م         ليقــتلن يف املشــركني مبــن قتلــوا

  من املسلمني وزيادة . 

مت رســل رســول اــد ــود       وقَ ــين أســد ، ووف ــالد ب ــة وب ــيمن واليمام ــن ال     م

. وأمــر أمــره يف األســود ، ومســيلمة ، وطليحــة باألخبــار    مــن كــان كاتبــه النــيب 

والكتب . فدفعوا كتــبهم إىل أبــي بكــر وأخــربوه اخلــرب ، فقــال هلــم : ال تربحــوا حتــى  

وأمــر بانتقــاد األمــور . فلــم يلبثــوا        جتــيء رســل أمــرائكم وغــريهم بــأدهى ممــا وصــفتم

مــن كــل مكــان بانتقــاد مــن ارتــد علــى املســلمني بــأنواع    أن قدمت كتــب أمــراء النــيب 

  امليل واحلجج . 

    حيــارهبم ، حــارهبم بالرســل . فــرد    مبــا كــان النــيب   فحــارهبم أبــو بكــر

ــن   ــدوم أســامة ب ــده ، وانتظــر ملصــادمتهم ق ــن عن ــع الرســل رســال م ــد     رســلهم وأتب      زي

من بالد الشام . وطرقت املدينة صدقات نفــر كــانوا علــى الصــدقة ، وهــم : صــفوان  

  ابن صفوان ، والزرقان بن بدر ، وعدي بن حامت ، فازداد املسلمون قوة .      

ــو بكــر ــد ، فاســتخلفه أب ــن زي ــدم أســامة ب ــم ق ــة ومعــه جنــده    ث ــى املدين عل

ــيقم ، فــأبى      ليســرتحيوا ، ثــم خــرج مبــن كــان معــه مــن املســلمني ، فناشــده املســلمون ل

  وقال : ألُواسينكم بنفسي . 

ــن بــه مــن املشــركني    ة حتــى نــزل بــاألبرق ، فقاتــل م وذي القصــ ثــىفســار إىل ح

ــم رجــع إىل املدينــة وحلــق         ــأة أســرياً . وأقــام بــاألبرق أيامــاً ، ث فهــزمهم ، وأخــذ اخلُطَي

  من اهنزم من عبس ، وذبيان ، وطليحة .

  



  ٩٠

ذر د أ ر او وز اوش         

را د ردة ول ال أ  
  

قال شيخ املؤرخني أبو جعفر الطربي يف تارخيه مــا خمتصــره : ملــا رجــع أبــو بكــر  

طوا ، وقـــد جـــاءت    الصـــديق ه ظهـــرهم وتنشـــإىل املدينـــة ، وأراح أســـامةُ وجنـــد

بعوث وعقد األلويــة ، فكــانوا أحــد عشــر  صدقات كثرية تفضل عنهم ، قطع أبو بكر ال

  لواء :

  لــواء خالــد بــن الوليـــد : وأمــره بطليحــة ، فــإذا فـــرغ ســار إىل مالــك بــن نـــويرة    -١

  بالبطحاء إن أقام له . 

  لواء عكرمة : وأمره مبسيلمة الكذاب باليمامة .  -٢

كنــدة  لواء املهاجر بن أبي أمية : وأمره جبنــود العنســي ، ثــم ميضــي بعــد ذلــك إىل   -٣

  حبضرموت . 

  لواء خالد بن سعيد بن العاص : وبعثه إىل احلَمقَتني من مشارف الشام .   -٤

  لواء عمرو بن العاص : وأرسله إىل مجاع قضاعة ، ووديعة ، واحلارث .   -٥

  لواء حذيفة بن حمصن الغلفاني : وأمره بأهل دبا .   -٦

  يفة أن جيتمع كل واحد منهما بعمله . لواء ابن هرمثة : وأمره مبهرة . كما أمره وحذ -٧

ــال :            -٨ ــر عكرمـــة بـــن أبـــي جهـــل ، وقـ لـــواء شـــرحبيل بـــن حســـنة : وبعثـــه يف أثـ

  إذا فرغت من اليمامة فاحلق بقضاعة وأنت على خيلك تقاتل أهل الردة . 

  لواء معن ـ وقيل : طريفة ـ بن حاجز : وأمره ببين سليم ومن معه من هوازن .  -٩

  لواء سويد بن مقرن : وأمره بتهامة اليمن .   -١٠

              لواء العالء بن احلضرمي : وأمره بالبحرين .  -١١
  



  ٩١

ــان عهــد       ــده . وك ــن ذي القصــة ، وحلــق بكــل أمــري جن ــراء م ففصــلت األم

  : إليهم هو أبي بكر الصديق
  

ا ا ا   
  

ل ار   أ  ا  إ ــ  ــ  ــ  ــ ن 
ــه    ــع  أ ــ ا  ا ــ  أن ــ إ ــ و ، ا  ر  ل

 . مه و ،   
    . ــ ا ــ  ــ ــ ور  ــ  ــ ــة  و ، ا  ــ  هوأ

  وإن ،  ه أن أ        ، ــ ه  ّر   وا 
     يــ ــ ا و ــ  ــ  ــ و ، ــ ــي  و ــ  يــ   

 . و ل  د ا و ، ُ و ،   
     ــ  مــ وأ ، ــ  ــ ــَ ذ  ــ  ــ ــ ا وأ ــب إ أ ــ أ 

 . ا   ء  ارا      وف ، وإ  
ــ وإذ ــ ا  ــ  ن او ،     ةب اا أ

ا  ن ، و  و َِ ا دا ُ  و . 
)١(

  .  

 ــ  ــ  ــ ــ وأ أ  ، ا ه إأ  أ   و
ــ  ــ  ــ  ه اــ ــن أظ  . ــ  ــ ــ أ ــَ ، و َو     ــ  ــ

  ح واان ،  ّ  أء ا  إ ا مَُُ ه . 
 ــ  ةــ  ــ  ــ  د . وأــ وا ــ ا ــ وأن  أ

 .   نا ُ و ، م ن و ،   و   
 ا   و   وأن ــ  و ، ل ووا

 .     
  وُْ    ا ، و ال .

 . ا وم ا اب ، و أ  وا  
.  م  ا و       

 
  المراغم ھي المھرب ، والمذھب ، والحصن .   -١



  ٩٢

  وكتب كذلك إىل سائر من ارتد نسخة واحدة ، وهي :
  

ا ا ا   
  

 ل اــ ــ ر  ــ  أ         ــ  ــ ــا   ــ  ــ  َــ  إ
 :  أو ر إ  أ ،  أو  

    ــ ا ي إــ ــ ا  ــ  ى ، وــ ــ ا ا ــ  ــ  ــ
 . وا  

   ا إ ــ ــ أن  إ ــ ، وأ  إ ــ ــي  إ ــ ا م أ ا إ
   هو .  ء  وأ ، ه ور ا وأن ،  

،  أ  
   ــ ودا ، امــ ن ا أر ا   ه إ  ا و
 . ا  لا و  ن َ ر ؛ ا او ذم ا إ

ل اب رو ، ب إأ   ى ا  ذم ،  أد 
ل ار   . و ط ا ر إ   ، ا ــ  م و

    ــ ا ــ و ــ وم  ، و اي  . ون ا ّ   ذ

 ي أمب اا : م ميتونوإِهن تمي إِنك 
)١( 

 .  

 بلك الْخُلْد أفَإِين مت فَهم   الْخَالدونوما جعلْنا لبشرٍ من قَ  ول :
)٢(

  .  

:  لو        ـاتن ملُ أفَـإِي سـالر هلن قَبم لَتخ ولٌ قَدسإِالَّ ر مدحا ممو

ر اللَّـ يجزِي اللَّـه أو قُتلَ انقَلَبتُم علَى أعقَابِكُم   ومن ينقَلب علَى عقبيه فلَن يضـُ سـئاً وشـي ه

رِينالشاك 
)٣ (

 .  

ا  ن إ   ــ ــن إ  َــ ــت . و  ــ  اــ  ن ،
ــت ،    ــ  ــ  ا وه  ،   ن ا  د ، 

 . ُْ وه  ٌ ، ه  ، م و ِ ه و  

 
    ) من سورة الزمر . ٣٠اآلیة (  - ١
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  ٩٣

ــ   وإم أو ــء   ــ ــ ا ، و  ــ  ى ا ، و  وم
ــه    َــ  ــ م ، وأن وا اه ، وأن ا  ا ، ن 

  ا ل ، و  َ  ا  ، وُُِْ  َ  ا ول . 
، ــ ــن   ا ــ ــ أ ــل :  اه ا ن  ، و  مــ       

 اد شـرياً  مول لْ فلَن جتِد لَهضْلن يوم تدهالْم واللَّه فَه دهن يم 
)١( 

    ــ  ــ ُ و .
  . امّ    ، و  ُ  اة ف و ل 

 ــ و ،  ّأن أ  د   ر َ عر  و
 . ن ه ، وإ و ،  اراا   

ـــؤه :  ـــ  ل اـــ جدواْ          و فَســـ مواْ ألَددج اســـ كَـــةآلئلْمإِذ قُلْنـــا لو    

م إِآلَّ إِبليس كَان من الْجِنِ فَفَسق عن أمرِ ربه أفَتتخذونَه وذرِيتـه أوليـآء مـن دونـي وهـ

 لَكُم عدو بِئْس للظَّالمني بدالً
)٢( 

 .  

ــل : يطَان لَكُــم عــدو فَاتَّخــذوه عــدوا إِنَّمــا يــدعواْ حزبــه ليكُونــواْ              و الشــ إِن

ريعابِ السحأص نم 
)٣( 

  .  

ــ ر واموا ا    م إ  وإم ــ  
 ــ  ، ا دا ه إ   و اأ  أ ن ، وأ
ــ ــ أ ــ . و  موأ  َ ،  و ّو ، ّوأ  با 
ـ ـ ، وأن   ر  أ     ، ذ   ُت أنأ 

،    ان ، وأن  ِــ  ــ  راري ، وــ ــء وا ا ــ و
 . ا ُ   َو ،    ا  . ا إ أ  

و أت ر أن ؤوا      ، واا اذان . 
مــا  ــ . وإن أذ مــا  ــ ، وإن  ذ ــا   اذم نذا أذن ا

  : ا   ــ و ، ــ  ــ  واــ  ؟ ن أا  ، وإن أ
       .      
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  ٩٤

  ثم نفذت الرسل بالكتب أمام اجلنود ، وخرجت األمراء ومعهم العهود .  

وركــب يومهــا أبــو بكــر جــواده وأراد أن يــذهب مقــاتال هلــؤالء ، فقــال لــه علــي    

، ابــن أبــي طالــب : يــا خليفــة رســول ا  ال أقــول لــك إال كمــا قــال لــك رســول ا       

  يوم بدر : يا أبا بكر متعنا بنفسك ، فإنك لو قُتلت ملا استقام األمر ألحد بعدك .  

ــام . وجــد رجــاالً   ــام باملهمــة حــق القي ــن ق ــو بكــر ، وأرســل م ــا أب فرجــع يومه

         مســـلمني مـــؤمنني ، وقفـــوا وقفـــة األســـود ، وقـــاتلوا أعـــداء ا حتـــى أعـــادوا احلـــق

  إىل نصابه . 

وكانــت املعركــة النهائيــة بــني جيــوش املســلمني وبــني املرتــدين ، قــاتلهم املســلمون  

  وقتلوهم ، ومنهم من فر إىل اجلبال ثم عاد وأسلم .

  

وهكذا بفــرتة وجيــزة دانــت احلجــاز واجلزيــرة العربيــة بكــل أطرافهــا هلــذا العبــد   

ــدم ســيدنا رســول ا ــى ق ــذي ســار عل ــه  . وجــد    ال ــة ، ولكن ــاء ثقيل ــه أعب     أمام

  حتملها بإميان أقوى منها .   

    ىلإلتفــت  اا  موبأوامره ، وأنه   وهذا إمنا يدل على متسك أبي بكر بسنة النيب 

مــواطن الضــعف والــوهن ، وال إىل أقــوال اآلخــرين . إمنــا كــان يصــر ألن رســول ا  

اع ، مــا زاغ شــعرة  شــرباً بشــرب ، وذراعــاً بــذر  قــال ذلــك . بقــي علــى طريــق النــيب 

  واحدة ، وهبذا انتصر . 

   ومن هنا أقول : لو اتبع املسلمون يف زماننا هذا خطة أبــي بكــر وســنة نبــيهم

ــا           ــي ا معن ــديننا لبق كنا ب ــو متســ ــوان ، ول ــن الضــعف واهل ــراه م ــا ن ــا وصــلوا إىل م مل

  يف أمورنا كلها ، ولكنا أكرم أمة .



  ٩٥

  ر و ق أر أذ  
  

إن ما ذكرناه من مناقب وحياة الصديق األكرب كان نبذة لنتذكر بعــض أخالقــه ،  

  وكان عبارة عن طرف خيط نتمسك به علّنا نقتدي به .      

      ولــو قــرأت القـــرآن لوجدتــه مطبقــاً لـــه علــى نفســه رضـــي ا عنــه وأرضـــاه    

  عنا آمني . 

مــن اجلبــال الراســخة . ســخره    ملَكاً يسري على األرض ، إميانه أقــوى كان

   ، وخادماً لإلسالم .  ا ليكون مصدقاً للنيب 

عمل وكان يقصد بعمله وجــه ا ، ال األجــر مــن فــالن أو آخــر ، إمنــا األجــر  

  والثواب من ملك امللوك سبحانه .

   

 ورعه وخشيته من ا :  
  

ي اللَّــه عــنه   هو من الــذين قــال ا تعــاىل حبقهــم : ضــر ــكذل نــهواْ ع م   ورضــُ

هرب  شيخ نمل  . ن خشي افهو من أسياد م ،  

  وهو الذي كان يأنف أن يتناول مخراً ، وحرمه على نفسه جاهلية وإسالماً .

فقد قيل ألبــي بكــر يف جممــع مــن الصــحابة : هــل شــربت اخلمــر يف اجلاهليــة ؟    

قال : كنت أصون عرضي ، وأحفــظ مروءتــي ،  فقال : أعوذ با . فقيل : و لم ؟  

رضــه ويف مروءتــه . فبلــغ ذلــك رســول اعاً يف عي     فإن من شرب اخلمــر كــان متضــَ

فقال : صدق أبو بكر ، صدق أبو بكر
)١(

   .    


 

  أخرجھ ابن عساكر ، وھو حدیث مرسل .   -١
  



  ٩٦

 حلمه ورمحته :  
  

حليماً ، شهماً ، حلمه دائمــاً يســبق غضــبه فيعفــو عمــن جهــل عليــه ،       كان

  لسيئة بالسيئة .  ال يقابل ا

يــوم بــدر عنــدما استشــاره باألســرى ، بقولــه :         وهــو الــذي اقــرتح علــى النــيب 

يــا رســول ا ، إهنــم أوالد عمــك وقرابتــك ، فلــو عفــوت عــنهم عفــا ا عنــك .    

  . وهذا مما يدل على رمحته 

  

 حبه للنيب :  
  

و الــذي قــال ليلــة  يف اإلســالم وقبــل اإلســالم ، وهــ  إنه رجل كان صديق النــيب 

  . يا رسول ا اإلسراء واملعراج : صدقت  

، عــاش ومــات وحــب النــيب يف قلبــه ، وعيونــه ،        كــان دائمــاً عــن ميــني النــيب 

  وذراته كلها. 

  يف مجيع غزواته وبدون استثناء .   ولقد شارك النيب 

   وكان دائماً يدافع عنه يف احلل ويف السفر .

ــزبري   ــن ال ــروة ب ــن ع ــروى ع ــال :  ي ــاص          «ق ــن الع ــرو ب ــن عم ــدا ب ســألت عب

عن أشد ما صنع املشركون برســول ا   قــال : رأيــت عقبــة بــن أبــي معــيط جــاء ،

ــه خنقــاً شــديداً . فجــاء        إىل النــيب  وهــو يصــلي ، فوضــع رداءه يف عنقــه فخنقــه ب

ءكم  أبــو بكــر حتــى دفعــه عنــه فقــال : أتقتلــون رجــال أن يقــول : ربــي ا ، وقــد جــا

» بالبينات من ربكم ؟
)١(

  وبدؤوا يضربون أبا بكر .   . فرتكوا يومها النيب 


 
  رواه البخاري .   -١



  ٩٧

 زهده وتواضعه :  
  

  العابد ، البكاء ، التقي ، الزاهد.    كان

    وعلــى    أســلم ومعــه أربعــون ألفــاً مــن الــدراهم ، فأنفقهــا كلهــا علــى النــيب 

  اإلسالم ، ومل يرتك لنفسه وال ألوالده شيئاً .

ــروى عــن ابــن وعنــده        كنــت عنــد النــيب   «عمــر رضــي ا عنهمــا قــال :    ي

ــل     أبــو بكــر الصــديق ، وعليــه عبــاءة قــد خلّلهــا يف صــدره خبــالل ، فنــزل عليــه جربي

فقال : يا حممد ، ما يل أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلّلهــا يف صــدره خبــالل ؟ فقــال  

رأ عليــه الســالم ويقــول : قــل    : أنفق ماله علــي قبــل الفــتح . قــال : فــإن ا يقــ  النيب 

خَطُ علــى ربــي؟   له : أراض أنت عين يف فقرك هذا أم ساخط؟ فقال أبو بكــر : أســ

»أنا عن ربي راض ، أنا عن ربي راض ، أنا عن ربي راض  
)١( 

        لل.        

    يـــدخل الســـوق ويبيـــع ويشـــري ، فقـــال : ال وا ال تصـــلح التجـــارة     وكـــان

ــا ي ــاس ، ومـ ــور النـ ــايل            أمـ ــد لعيـ ــأهنم ، وال بـ ــر يف شـ ــم والنظـ ــرغ هلـ ــلحهم إال التفـ صـ

ممــا يصــلحهم . فــرتك التجــارة واســتنفق مــن مــال املســلمني مــا يصــلحه ويصــلح عيالــه    

ــاجراً كبــرياً . وكــان     يومــاً بيــوم ، وحيــج ويعتمــر ، وقَبــلَ بعــيش زهيــد بعــد أن كــان ت

  الذي فرضوا له يف كل سنة ستة آالف درهم . 

وكــان كلمــا جــاءه أمــوال مل يبــت حتــى يوزعهــا . ومــن ذلــك أن ظهــر يف عهــده    

  منجم ومعدن بين سلمة ، فكان يأخذ منه ويوزع على املسلمني . 

  
  
  أخرجھ ابن عساكر والبغوي ، وھو حدیث ضعیف جداً . -١

  



  ٩٨

كمـــا كـــان عنــــده غنيمـــات يرعاهــــا يف بعـــض األوقــــات ، ويف بعضـــها يرســــل         

  غنمه .راعياً مع 

يعس وينظر أحــوال املســلمني ليــل هنــار ، ميــر علــى   وعندما ويل اخلالفة كان

األرامل ، والثكاىل ، واليتامى ، وعلى كل حمتاج . يسري إىل بيــوت الضــعفاء والفقــراء  

ــدقيق علــى كتفــه ، وحيمــل الطعــام والســمن مــن بيــت مــال       ــيهم ال ليواســيهم ، حيمــل إل

 ذلــك قــدمها ، ويقــول : أنــا أوىل خبدمــة املســلمني          املســلمني ، وإذا وجــد حاجــة غــري

  يوماً أفضل من أي مسلم آخر .   من غريي . ما رأى نفسه

حيلــب للحــي أغنــامهم ، فلمــا بويــع باخلالفــة قالــت جاريــة مــن احلــي :   وكان

ــا       ــى ، لعمــري ألحلبنه ــال : بل ــو بكــر فق ــا . فســمعها أب ــائح دارن ــا من ــب لن اآلن ال حتل

  ، وإني ألرجو أال يغَيرني ما دخلت فيه عن خلُق كنت عليه .  لكم

  

  اوت ا  د أ ر 
  

   راقوح ا      
  

  :  إرسال خالد بن الوليد إىل العراق
  

كـــان إرســـال خالـــد بـــن الوليـــد إىل العـــراق يف احملـــرم ســـنة اثنـــيت عشـــرة مـــن      

  اهلجرة النبوية .  

لذلك ما حكاه أبو عمرو بن عبد الــرب مــن حــديث   أبا بكر وكان الذي هيج

األصمعي عن سلمة بن بالل عن أبي رجــاء العطــاردي ، قــال : إن املثنــى بــن حارثــة  

ــغ أبــا بكــر واملســلمني خــربه ،      ــل فــارس بالســواد ، فبل ــى أه ــان يغــري عل     الشــيباني ك

معرفــة نســبه ؟ فقــال  : مــن هــذا الــذي تأتينــا مواقعــه قبــل   فقال عمــر بــن اخلطــاب



  ٩٩

عاصم : أما إنه غــري خامــل الــذكر ، وال جمهــول النســب ، وال قليــل العــدد ،    قيس بن

وال ذليل العمارة
)١(

  ، ذلك املثنى بن حارثة الشيباني .   

فقــال : يــا خليفــة رســول ا ، ابعثــين علــى   ثم قدم املثنى علــى أبــي بكــر

ذلــك ، وقَــدم املثنــى           يققــومي أقاتــل هبــم أهــل فــارس . ففعــل أبــو بكــر الصــد

 . إىل العراق ، فقاتل وأغار على أهل فارس ونواحي السواد حوالً كامال  

ــول :            ــدد ، ويقـ ــأله املـ ــر يسـ ــي بكـ ــة إىل أبـ ــن حارثـ ــعود بـ ــاه مسـ ــم بعـــث أخـ ثـ

إن أمددتين وسمعت بذلك العرب أسرعوا إيل ، وبــذلك يــذل ا املشــركني ، مــع أنــي  

يـــا خليفـــة رســـول ا أن األعـــاجم ختافنــا وتتقينـــا . فقـــال يومهـــا عمـــر بـــن  أخــربك  

: يا خليفــة رســول ا ، ابعــث خالــد بــن الوليــد مــدداً للمثنــى بــن حارثــة   اخلطاب

يكون قريباً من أهل الشام ، فإن استغنى عنــه أهــل الشــام أحل علــى أهــل العــراق حتــى  

  يفتح ا عليه . 

كتاباً إىل املثنى بن حارثــة الشــيباني يقــول    لصديقوقد كتب بعدها أبو بكر ا

ــة ،      ــى بســواد الكوف ــن الوليــد فكــن معــه . وكــان املثن ــد ب ــت خال لّيــد و ــي ق ــه : إن في

  فخرج خالد فتلقاه . 

  

  :  موقعة ذات السالسل وفتح األُبلَّة 
  

ــر ــو بكـ ــل أبـ ــل : أرسـ ــه الكامـ ــري يف تارخيـ ــن األثـ ــال ابـ ــد             قـ ــن الوليـ ــد بـ خالـ

ــارس      ــل ف ــألف أه ــة ، وأن يت ــة األُبلّ ــدأ مبنطق ــراق ، وأوصــاه أن يب ــة إىل الع ــن اليمام م

  وكل من كان يف ملكهم من األمم . 

 
  ھي الحي العظیم .  -١
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ــا     ــاحله أهلهـ ــيس . فصـ ما ، وألـ ــ ــا ، وباروسـ ــزل بيانقْيـ ــى نـ ــد حتـ ــار خالـ       فسـ

  على عشرة آالف دينار . 

إىل أزدشــري   ثم ســار خالــد لقتــال هرمــز . فلمــا مســع هرمــز باملســلمني ، كتــب

ــداً للــرباز ،     بــاخلرب واســتمده . وحصــل اللقــاء بعــد ذلــك ، وخــرج هرمــز ودعــا خال

  ووطّأ أصحابه على الغدر خبالد إذا خرج . 

فربز إليــه خالــد ومشــى حنــوه راجــال ، وبــرز هرمــز واقتــتال ، فاحتضــنه خالــد  

ــرو ،    ــن عم ــاع ب ــه . ومحــل القعق ــك عــن قتل ــا شــغله ذل ــز ، فم    ومحــل أصــحاب هرم

  فأهنى  أهل فارس وركبهم املسلمون . 

ميت هــذه الوقعــة بــذات السالســل ، وكانــت عــدة أصــحاب خالــد مثانيــة   وســ

عشر ألفاً . وجنا قُباذ وأنوفيجان ، وأخــذ خالــد ســلب هرمــز وهــو قلنســوته ، وقــد  

  .  قدرت مبائة ألف دينار يومها . ثم بعث بالفتح واألمخاس إىل أبي بكر الصديق

د حتــى نــزل مبوضــع اجلســر األعظــم بالبصــرة ، وبعــث املثنــى        ثــم ســار خالــ 

  ابن حارثة يف آثارهم . 

  وبعث مقَرن إىل األُبلّة ففتحها ، ومجع األموال هبا والسيب .

  وقيل : إن األُبلّة فُتحت يف خالفة عمر ، وا أعلم .

    

  :  ذكر وقعة الثِّنى
  

    ىل أزدشــري خبــرب خالــد بــن الوليــد ،قــال ابــن األثــري : وملــا وصــل كتــاب هرمــز إ

أمده بقارن بن قريــانس . فلقيــه املنهزمــون ، فرجعــوا معــه وفــيهم : قبــاذ وأنوفيجــان ،  

  فنزلوا منطقة الثنى وهو النهر . 
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  وســار إلــيهم خالــد بــن الوليــد ، والتقــوا هنــاك واقتتلــوا . فــربز قــارن فقتلــه     

عدي قباذ ، وقُتل من الفرس يومهــا  معقل بن األعشى ، وقتل عاصم أنوفيجان ، وقتل  

  قتلة عظيمة يبلغون ثالثني ألفاً سوى من غرق يف املاء . 

فقسم خالد بن الوليد الفــيء بعــد أن مخســه ، وأرســل باألمخــاس إىل املدينــة ،  

ــن ســلبها   ثــم أخــذ      -وكمــا يالحــظ كانــت غنيمــة عظيمــة    -وأعطــى األســالب م ،

  اجلزية من الفالحني .

  

  : وجلة وأليسذكر وقعة ال
  

ــد      كانــت وقعــة الوجلــة يف صــفر ســنة اثنــيت عشــرة مــن اهلجــرة ، فأصــاب خال

  ابناً جلابر بن بجير ، وابناً لعبد األسود بن بكر بن وائل . 

ثـــم وقعـــت وقعـــة ألـــيس يف شـــهر صـــفر كـــذلك مـــن نفـــس التـــاريخ الســـابق ،     

  ألفاً . وانتصر خالد فيها نصراً بليغاً ، وبلغ عدد القتلى سبعني

  

  :  وقعة الفرات وفتح احلرية
  

كان فتح احلــرية يف شــهر ربيــع األول ، وقــد كتــب هلــم خالــد كتابــاً . فلمــا كفــر  

  أهل السواد ضيعوا الكتاب ، ثم افتتحها املثنى ثانية . 

ــيهم           ــع علــ ــوا ، ووضــ ــد أن نكثــ ــة بعــ ــاص ثالثــ ــي وقــ ــن أبــ ــعد بــ ــا ســ وافتتحهــ

  أربعمائة ألف .

   

  :  ر وعني التمرفتح األنبا 
  

  كان فتح األنبار وبعدها عني التمر على يد خالد بن الوليد . 
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ثـــم أرســـل إىل أبـــي بكـــر بـــاخلرب ، واخلمـــس ، والســـيب ، فكـــان أول ســـيب          

  قدم املدينة من العجم . 

  وجعل خالد بن الوليد على عني التمر عوميراً السلَمي .

  

  : وقعة دومة اجلندل
  

لــد بــن الوليــد عــني التمــر ، أتــاه كتــاب عيــاض بــن غــنم يســتمده   بعد أن فــتح خا

على من بإزائه من املشركني . فسار إليه خالد ، وبعد معارك انتصر جــيش املســلمني  

  ، وفُتحت دومة اجلندل ، وأقام خالد هبا .

   

  :  موقعة مصيخ
  

يخ إىل خا ــ ــركني يف مصـ ــع املشـ ــرب جتمـ ــى خـ ــا انتهـ ــري : وملـ ــن األثـ ــال ابـ ــد ،        قـ لـ

يخ     ــون يف املُصــ ــوم جيتمع ــت معل ــى ، وواعــدهم بوق ــي ليل ــاع وأب ــد إىل القعق ــب خال كت

لقتال هذيل بن عمران ومن معه . فأغاروا عليه من ثالثة أوجه وهم نائمون  فقتلــوهم  

  ، وأفلت اهلذيل يف نفر قليل . 

  

  :  فتح الثِّنى والزميل 
  

، فأصــاب خالــد    -شــرقي الرصــافة    ومهــا  -ثم سار خالد إىل الثنى والزميــل  

  غنائم كثرية وسبياً كبرياً ، وبعث باخلرب واخلمس إىل أبي بكر . 

وكان يف السيب بنت ربيعة بن بجير التغلــيب ، فاشــرتاها علــي بــن أبــي طالــب ،  

  فولدت له عمر ورقية . 
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  :  موقعة الفراض
  

ــام واجلز ــوم الشــ ــي ختــ ــراض وهــ ــد إىل الفــ ــن الوليــ ــد بــ ــار خالــ ــم ســ ــرة ،         ثــ يــ

  وصادف  فيها شهر رمضان ، فأفطر مع من معه التصال الغزوات . 

ويومها محيت الروم واســتعانوا مبــن يلــيهم مــن الفــرس فأعــانوهم ، واجتمــع معهــم  

  تغلب ، وإياد ، والنمر . 

ــا       ــر يومه ــم . وأم ــن معه ــروم وم ــل ال ــن قت ــى ع ــال شــديد انته ــا قت وحصــل يومه

هم ، وأال يرفــع عــنهم الســيف . فقتــل يف املعركــة ويف الطلــب   خالــد بتتبــع املنهــزمني مــن

  مائة ألف . 

ــم أذن بــالرجوع إىل احلــرية خلمــس بقــني      ــراض عشــراً ، ث ــد علــى الف وأقــام خال

  من  ذي القعدة سنة اثنيت عشرة من اهلجرة الشريفة . 

وخرج من الفراض سراً ومعه عدة مــن أصــحابه ، فعســفوا
)١(

الــبالد حتــى أتــى   

كة ، فحج ورجع . وكانت غيبته عن اجلند يســرية ، ومل يعلــم حبجــه إال مــن أفضــى   م

  إليه بذلك .

  

      موح ا     
  

  قال ابن األثري :  

اجلنود إىل الشام بعد منصــرفه مــن مكــة   ويف سنة ثالث عشرة وجه أبو بكر

أبــي ســفيان ،  إىل املدينة . فبعث عمرو بــن العــاص قبــلَ فلســطني . وبعــث يزيــد بــن 

 
  نى ضربوا فیھا سیراً .  بمع  -١
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ــن اجلــراح ، وشــرحبيل بــن حســنة ، وأمــرهم أن يســلكوا علــى البلقــاء       ــا عبيــدة ب وأب

  من علياء الشام . 

ــو بكــر الصــديق ــواء عقــده أب ــل : أول ل ــود إىل الشــام      وقي ــه اجلن عنــد توجيه

لواء خالد بن سعيد بن العاص ، ثم عزله قبــل أن يســري وولّــى يزيــد بــن أبــي ســفيان ،  

  عن رأي عمر بن اخلطاب . وكان عزله  

ثم قدم عكرمة بن أبي جهل علــى أبــي بكــر فــيمن كــان معــه مــن هتامــة وعمــان  

  والبحرين ، فجعل أبو بكر عكرمة رداء للناس . 

وبلغ الروم ذلك فكتبوا إىل هرقل ، فخرج حتى أتى محص فأعــد هلــم اجلنــود .  

   فهاهبم املسلمون . وأرسل أخاه إىل عمرو بن العاص ، فخرج حنوه يف تسعني ألفاً

وكان يومها مجيع فرق املسلمني واحداً وعشرين ألفاً سوى عكرمــة ومــن معــه ،  

فإنـــه كـــان يف ســـتة آالف . فكتبـــوا إىل عمـــرو بـــن العـــاص : مـــا الـــرأي ؟ فكـــاتبهم         

أن الرأي االجتماع ، وذلك أن مثلنــا إذا اجتمــع ال يغلــب مــن قلــة . فابتعــدوا الريمــوك  

  ا به . ليجتمعو

وكان املسلمون قد كتبوا إىل أبي بكر مبثــل مــا كتبــوا بــه إىل عمــرو بــن العــاص ،  

  فجاءهم كتاب الصديق مبثل ما رأى عمرو بن العاص . 

ولقد بلغ ذلــك هرقــل ، فكتــب إىل بطارقتــه : أن اجتمعــوا هلــم ، وانزلــوا بــالروم  

ي على ضــفة الريمــوك ،  منزالً واسع املطرد ضيق املهرب . ففعلوا ونزلوا الواقوصة وه

  وصار بعد ذلك الوادي خندقاً هلم . 

وأقبل املسلمون فنزلوا عليهم حبذائهم ، فأقــاموا صــفر وشــهري ربيــع ال يقــدرون   

مــن الــروم علــى شــيء . حتــى إذا انســلخ شــهر ربيــع األول ، كتبــوا إىل أبــي بكـــر    
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ري يف نصــف  يســتمدونه ، فكتــب إىل خالــد بــن الوليــد يطلــب منــه أن يلحــق هبــم ويســ 

  العسكر ، وأن يستخلف على النصف اآلخر املثنى بن حارثة الشيباني .

  

         :  ذكر مسري خالد بن الوليد إىل الشام
  

ما أن وصــل كتــاب الصــديق األكــرب إىل خالــد حتــى قــام بتنفيــذه وســار بتســعة  

     آالف مقاتــل ، وبــني العــراق والشــام صــحراء واســعة ال مــاء وال طعــام فيهــا ، وحيتــاج

من يسلك طريقها إىل الكثري من املاء. فقام هــذا البطــل اــرب ذو احلنكــة العســكرية  

    وعطَّش اإلبل كثرياً ، ثــم أوردهــا املــاء حتــى أصــبح كــل بعــري عبــارة عــن خــزان كبــري  

  مــن املــاء . ثــم ســار يف تلــك الصــحراء الواســعة يقطعهــا ومعــه دليــل بتلــك األرض ،  

احتــاج مــن اإلبــل ، فأكــل مــع جيشــه واســتعملوا املــاء  وكان كلما سار مرحلــة حنــر مــا  

  الذي كان يف أجوافها .  

وهكذا اســتطاع أن يســري بإبلــه حتــى وصــل إىل بــالد الشــام ، ومــر علــى عــدة  

بالد منها : سوى ، وأرك ، وتدمر ، والقــريتني ، وحــوارين مــن قــرى حلــب . ثــم نــزل  

سوداءبالقرب من دمشق يف ثنية العقاب ناشراً رايته ال
)١(

الــيت كانــت قبــل ذلــك لرســول    

ا     .  

  ثـــم أتـــى مـــرج راهـــط بنـــواحي دمشـــق ، فأغـــار هنـــاك علـــى قبيلـــة غســـان ،      

  فقتل وسبى . 

ثــــم أرســــل ســــرية إىل كنيســــة بالغوطــــة الشــــرقية بدمشــــق ، فقتلــــوا الرجــــال        

    وسبوا النساء .

 
  كانت تسمى بالعُقاب ، ثم سمیت بالثنیة باسم ھذه البلدة .  -١
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  : فتح بصرى
  

ليهــا أبــو عبيــدة بــن اجلــراح ،  ثم سار خالد حتى وصل بصــرى ، وقــد ســبقه ع

وشرحبيل بن حسنة ، ويزيد بن أبي سفيان حماصــرين هلــا ، وقــد مجــع هلــم صــاحب    

  بصرى مجعاً كبرياً . 

فسار إليه خالد وأبــو عبيــدة مبــن معهمــا ، فلقــيهم خالــد فظفــر هبــم وهــزمهم .   

ــام    ــل عـ ــار يف كـ ــل رأس دينـ ــى كـ ــاحلهم علـ ــلح ، فصـ ــوا الصـ ــنهم وطلبـ ــدخلوا حصـ     فـ

  يب  حنطة . وبعث خالد األمخاس إىل اخلليفة الصديق . وجر

فكانت بصرى أول مدينة فتحت يف بالد الشام على يد خالــد بــن الوليــد وأهــل  

   ك  العراق ، كما ظفر بكل من مر عليه يف طريقه من العراق إىل الشام .

  

  :  وقعة أجنادين
  

رحبيل بــن حســنة ،  ملــا قــدم خالــد بــن الوليــد بصــرى وعليهــا أبــو عبيــدة ، وشــ 

ويزيد بن أبي سفيان ، صاحل أهلها على اجلزية على ما تقدم ، ثم ساروا إىل فلســطني  

  مدداً لعمرو بن العاص وهو مقيم بالعربات من أرض فلسطني .

واجتمعــت الــروم يومهــا بأجنــادين
)١(

، يقــودهم تــذارق أخــو هرقــل عظــيم الــروم       

قَالر . ألبويه ، وقيل : كان على الروم القُب  

وســار عمــرو بــن العــاص حــني مســع باملســلمني ، فلقــيهم فنزلــوا بأجنــادين .    

فبعث القُبقَالر عربياً إىل املسلمني يأتيه خبربهم . فعاد إليه ، فقــال لــه : مــا وراءك ؟  

ــوه ،       ــم قطع ــن ملكه ــو ســرق اب ــار فرســاناً . ول ــاً ، وبالنه ــل رهبان ــتهم باللي ــال : رأي   فق

 
  ھي بین الیرموك وبین جبرین من أرض فلسطین .  -١
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ــبقَالر : إن كنــت صــدقتين ، فــبطن  ولــو زنــى رمجــوه إل قامــة احلــق فــيهم . فأجابــه القُ

  األرض خري من لقاء هؤالء على ظهرها . 

ــالث عشــرة مــن    ــا مــن مجــادى األوىل ســنة ث ــني بقيت ــوم الســبت لليلت ــم التقــوا ي ث

اهلجرة النبوية الشريفة ، وظهــر املســلمون علــيهم واهنــزم الــروم ، وقُتــل قائــدهم تــذارق   

  ر ، واستشهد رجال من املسلمني . أو القُبقَال

  

  :  معركة الريموك
  

بعــد هزميــة الــروم يف معركــة أجنــادين ، اســتنجد رومــان الشــام هبرقــل ، فجمــع  

مجوعاً كبرية وأتوا مــن مجيــع بــالد الصــليبيني حيملــون رايــات الكفــر ، يســريون الشــريط  

ــرة ســـنة ثـــالث عشـــر ــوك ، وذلـــك يف مجـــادى اآلخـ ــلوا الريمـ ة         الســـاحلي حتـــى وصـ

مــن اهلجــرة . وقــد بلــغ عــددهم مليونــاً مــن الــروم ، وســتني ألفــاً مــن العــرب املتنصــرة    

  على رواية الواقدي .

وعلى رواية ابن األثــري : كــان عــدد الــروم يف مــائيت ألــف وأربعــني ألــف مقاتــل ،   

مــنهم : مثــانون ألــف مقَيــد ، وأربعــون ألــف مسلســل للمــوت ، وأربعــون ألفــاً مربوطــون  

  العمائم ، ومثانون ألف راجل .  ب 

ــتاً        ــوك وأصـــبح سـ ــل عـــدده يف معركـــة الريمـ ــلمني فقـــد تكامـ أمـــا جـــيش املسـ

وثالثني ألفــاً ، مــنهم جــيش خالــد تســعة آالف ، وجــيش عكرمــة بــن أبــي جهــل ســتة         

  آالف ، ... وغري ذلك . 

ا وأثنــى   ولقد قام خالد بن الوليد قبيل املعركــة خطيبــاً يف املســلمني ، فحمــد

 عليــه ، وقــال : إن هــذا يــوم مــن أيــام ا ال ينبغــي فيــه الفخــر ، فأخلصــوا جهــادكم ،
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  واقصــدوا ا بعملكــم ، ولنتعــاون اإلمــارة . فلــيكن عليهــا بعضــنا اليــوم ، واآلخــر    

غداً ، واآلخر بعد غد حتى يتأمر كلكم ، ودعوني أمريكم اليوم . فأمروه وهــم يــرون  

  ول مما صاروا إليه . أن األمر أط

وهنا تفصيل وروايات كثــرية يف هــذا اــال ، فمــن أراد ذلــك فلريجــع إىل فتــوح  

  الشام ، أو الكتب األصول يف هذا اال . 

ــن املســلمني         ــه م ــن مع ــل وم ــد قات ــن الولي ــد ب ــات أن خال ــذه الرواي واختصــار ه

ة الــروم هزميــة شــنعاء ، حتــى   يف معركــة الريمــوك قتــاالً عنيفــاً ، وانتهــت املعركــة هبزميــ 

  حلق بعضهم هبرقل وهو دون مدينة محص ، ثم سار منها إىل أن وصل أنطاكيا .  

فكانــت معركــة الريمــوك املعركــة الكــربى بــني املســلمني والــروم ، ولقــد اعتربهــا  

ــام         ــالد الشـ ــب بـ ــوح غالـ ــدت فتـ ــيت مهـ ــي الـ ــث هـ ــام ، حيـ ــارك الشـ ــون أم معـ     املؤرخـ

  بعد ذلك . 

  

   و   أ ر  ذر

  ن ر  ذره
  

 ــاة ســيدتنا فاطمــة بنــت رســول ا ــت وف ــا كان ــك        فيه ــا ، وذل رضــي ا عنه

يف ليلة الثالثاء لثالث خلون من شــهر رمضــان ، وهــي يومئــذ ابنــة تســع وعشــرين  

    تتسنة أو حنوها .    

وقيل : توفيت بعد رسول ا كــره أبــو جعفــر  بثالثــة أشــهر ، وهــذا مــا ذ

  الطربي يف تارخيه . 
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وقد غسلها علي بــن أبــي طالــب ، وأمســاء بنــت عمــيس . وصــلّى عليهــا  

العباس بن عبــداملطلب . ودخــل قربهــا العبــاس ، وعلــي ، والفضــل بــن العبــاس  

  كما قال الواقدي . 

ــي نعشــها       قــال أبــو عمــر يف االســتيعاب : فاطمــة الزهــراء هــي أول مــن غُطِّ

يف اإلســالم ، وذلــك أهنــا قالــت ألمســاء بنــت عمــيس :  يــا أمســاء ،      مــن النســاء

فُها .   صــطــرح علــى املــرأة الثــوب فَيصــنع بالنســاء ، إنــه يمــا ي إني قــد اســتقبحت

ــأرض احلبشــة ؟   ــه ب ــك شــيئاً رأيت ــة رســول ا ، أال أري ــا ابن ــت أمســاء : ي فقال

ــاً . فق ــا ثوب ــم طرحــت عليه ــة فضــمتها ، ث ــد رطب ــدعت جبرائ ــة :       ف ــت فاطم ال

    ـــتمـــا أحســـن هـــذا ومـــا أمجلـــه ! تعـــرف بـــه املـــرأة مـــن الرجـــل ، فـــإذا أنـــا م

  فاغسليين أنت وعلي ، وال تدخلي علي أحداً .  

فلما توفيت جاءت عائشة تدخل ، فقالت أمساء : ال تــدخلي . فشــكت  

إىل أبي بكر وقالــت : إن هــذه اخلســعمية حتــول بيننــا وبــني بنــت رســول ا     ،

  وقد جعلت هلا مثل هودج العروس . 

ــو بكــر ــا محلــك          فجــاء أب ــال : يــا أمســاء ، م ــاب ، فق ــى الب فوقــف عل

أزواج رســـــول ا أن منعـــــت  أن يـــــدخلن علـــــى بنـــــت رســـــول ا         ،      

وقد جعلت هلا مثــل هــودج العــروس ؟ قالــت : أمــرتين أالّ يــدخل عليهــا أحــد ،   

ــذا الــذي صــنعت ــا ه ــا . قــال    وأريته ــة ، فــأمرتين أن أصــنع ذلــك هل       ه وهــي حي

  أبو بكر : فاصنعي ما أمرتك ، ثم انصرف .
  

           ــل ــاذ بـــن جبـ ــريفة انصـــرف معـ ــرة النبويـــة الشـ ــن اهلجـ ويف ســـنة إحـــدى عشـــرة مـ

  عن اليمن . 
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  ويف هذه السنة استقضى أبــو بكــر عمــر بــن اخلطــاب وعلــي بــن أبــي طالــب      ،

  يف الشئون الدينية .   فكان يرجع إليهم
  

 ر أبو بكرويف نفس السنة أم   علــى املوســم عتــاب بــن أســيد ، وقيــل : بــل حــج

  بالناس عبدالرمحن بن عوف عن تأمري أبي بكر إياه .

    

         ثــد الغنــوي ، وامســه كنــاز بــن حمصــنرويف سنة اثنيت عشرة من اهلجرة مات أبــو م

مـــزة بـــن عبـــداملطلب . وكـــان قـــد  . وكـــان حليـــف احل  -ويقـــال : حصـــني    -

صحب رسول ا   هو وابنه مرثد وابن مرثد أنــيس . وشــهد بــدراً هــو وابنــه

مرثــد . وشــهد هــو كــذلك املشــاهد كلهــا مــع رســول ا    ومــات وهــو ابــن .

  ست  وستني سنة .
   

      ويف مثــل هــذه الســنة يف ذي احلجــة مــات أبــو العــاص بــن الربيــع ، واختلــف يف

يم ، واألكثــر علــى أنــه لقــيط     امســه فقيــل :   شــهشــم ، وقيــل : هــيط ، وقيــل : ملَق

ابن الربيــع بــن عبــدالعزى بــن عبــدمناف بــن قصــي القرشــي . وهــو صــهر رســول  

ا           علـــى ابنتـــه زينـــب . وأمـــه هالـــة بنـــت خويلـــد أخـــت ســـيدتنا خدجيـــة

بــن أبــي طالــب    أم املؤمنني . وأوصى إىل الزبري بن العوام . وتزوج بعد ذلك علي

    ابنته . 
  

    أبو بكر الصــديق بالنــاس يف هــذه الســنة ، واســتخلف علــى املدينــة عثمــان وحج

، وا أعلــم    ابــن عفــان رضــي ا عنهمــا. وقيــل : بــل حــج عمــر بــن اخلطــاب

  بالصواب . 
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  وة أ ر ادق
  

      حيـــث دام الســــنتني ، ولكنـــه هبـــاتني الســــنتني        مل يطـــل حكـــم أبــــي بكـــر

  أن حيرر البالد واألمصار .       فعل األعاجيب ، واستطاع باتباعه للرسول  

ــه ــا ســبب وفات ــارد      وأم ــوم ب ــه اغتســل يف ي ــا : أن ــوال منه ــا أق ــل فيه ــد قي فق

  وخرج ، فأصيب حبمة شديدة ، فتمرض مخسة عشر يوماً ثم مات على أثرها . 

و ال يـــدري ، فمـــات بعـــد        وقيـــل : إن اليهـــود قـــدموا لـــه الســـم فأكـــل منـــه وهـــ 

  عام من ذلك . 

  وقيل غري ذلك ، إمنا املعتمد هو القول األول .

ــم واحــد للمســلمني . فلمــا حضــرته        ومل يشــأ أبــو بكــر أن ميــوت وبعنقــه دره

الوفــاة ، أحضــر ابنتــه عائشــة وابنــه عبــدالرمحن وقــال : ردوا مــا عنــدنا مــن مــال   

ي الــيت مبكــان كــذا وكــذا    املسلمني ، فإني ال أصيب من هذا ضــأر املــال شــيئاً . وإن

  للمسلمني مبا أصبت من أمواهلم . 

  ويف رواية أخــرى قــال : انظــروا كــم أنفقــت منــذ ولِّيــت مــن بيــت املــال فاقضــوه  

  عين ، فوجدوا مبلغه مثانية آالف درهم يف واليته .

بنتــه : هــذه  ثــم إن أبــا بكــر يــرفض كــذلك أن ينالــه شــيء مــن ثيابــه ، فقــال  ال

راحليت وهذا ثوبي كنت أخذهتما من مال املسلمني ، فبعد أن أمــوت يــردان إىل بيــت  

  مال املسلمني .

ى أن تغســله زوجتــه أمســاء بنــت عمــيس الــيت كانــت مقدمــة عنــده ،      ثــم وصــ

على أن يساعدها ولده عبدالرمحن . وقال : كفنوني بثــوبي هــذين ، ثــم أضــيفوا ثوبــاً  

  أحق باجلديد من امليت ، إمنا الكفن للصديد والدم .  ثالثاً ، فاحلي
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  : توفّين مسلماً وأحلقين بالصاحلني . وكان آخر ما نطق به

مل عليه رســول امل على السرير الذي حثم مات وح    وهــو ســرير الســيدة

، وجعلــوا رأســه   عائشة ، ودفن ليال بعد العشاء وقد جعلوا حلده بقرب حلد النــيب 

  فيه عليه الصالة والسالم . عند كت

تعاىل بأن كان صاحباً لرســول ا فكان هبذه احلالة بأن أكرمه ا    ، يف مماتــه

ــة     ــى احلــوض ، وصــاحبه يف اجلن ــه ، وهــو صــاحبه عل ــه يف حيات كمــا كــان صــاحباً ل

  كذلك . 

وقــد دخــل يف قــربه عمــر بــن اخلطــاب ، وعبــدالرمحن بــن أبــي بكــر ، وعثمــان      

  ، وطلحة بن عبيدا . ابن عفان 

يف السنة الثالــث عشــرة مــن اهلجــرة النبويــة الشــريفة ، وانتهــت    وكانت وفاته

سنه عند وفاته إىل سن رسول ا  . ثالث وستني  

  حتى استخلف على املسلمني عمر بن اخلطاب .   ومل ميت

ــن   ــت : دخــل طلحــة ب ــيس قال ــت عم ــن أمســاء بن روى الطــربي يف تارخيــه ع

لى أبي بكر الصديق وهــو يف مرضــه فقــال : اســتخلفت علــى النــاس عمــر  عبيدا ع

وقد رأيت  ما يلقى الناس منه وأنت معه ، فكيــف بــه إذا خــال هبــم وأنــت الق ربــك  

فســائلك عــن رعيتــك ؟ فقــال أبــو بكــر وكــان مضــطجعاً : أجلســوني . فأجلســوه ،  

قلــت : اســتخلفت علــى  فقــال لطلحــة : أبــا ختــوفين ، إذا لقيــت ا ربــي فســاءلين  

   أهلك خري أهلك .

  



١١٣ 

 

  

وهو قرير العني بــأن وطّــد البالد ، وقــد حقق ا لــه اآلمــال      وهكــذا تويف

  على يديه ، وجعل املسلمني إخوة متواسني ، وأعطى كل ذي حق حقه . 

  ولو ألف املسلمون جملدات كثرية عنه ملا أعطوه حقه .

  دائماً على طريقه إنه مسيع جميب . رمحه ا تعاىل وأرضاه عنا ، وجعلنا

  

  

  

  





 
 

 









 

  

  

قال رسول ا   :  

                          يا ابن اخلطاب ، والذي نفسي بيده ما لقيك

    شيطان سالكاً فجاً قط إال سلك فجاً غري فجك

  





  أمري املؤمنني الفاروق 

  عمر بن الْخَطَّابِ 

  رضي ا عنه 






















  ١١٧

  
  

هــو عمــر بــن اخلطــاب بــن نوفــل بــن عبــد العــزى بــن ربــاح بــن عبــدا بــن قــرط      

ابــن رزاح بــن عــدي بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب القرشــي العــدوي . وجيتمــع نســبه      

  .   ؤي ، فهو إذاً ابن عم النيب عند كعب بن ل  مع النيب 

أمه هي محنة بنت هاشــم بــن املغــرية املخزوميــة ، قيــل: هــي أخــت أبــي جهــل  

عمــرو بــن هشــام ، وقيــل : ابنــة عمــه هاشــم وهــذا مــا تــدل عليــه أكثــر النصــوص .    

فمن قال : إن أبا جهل كان خال سيدنا عمر استند إىل روايــة ، ومــن قــال : إنــه كــان  

  كذلك إىل رواية أصح .  ابن عم أمه استند

  

   ووده
  

  يكنى بأبي حفص .   كان

  بالفاروق ؛ ألن ا تعاىل فرق به بني احلق والباطل .   وقد مساه النيب 

ــد ــك قبــل مبعــث النــيب   وقــد ول     بعــد الفجــار األعظــم بــأربع ســنني ، وذل

  بثالثني سنة . 

  سنة .وذكر بعضهم أنه ولد بعد عام الفيل بثالث عشرة 

   

ذاا   
  

  أبيض ، شديد احلمرة ، ومييل للشقرة .   كان

وعلــى معتمــد األقــوال أنــه بقــي علــى ذلــك حتــى عــام الرمــادة ، فتغيــر لونــه مــن  

  الشقرة إىل السمرة الشديدة ، بسبب تركه أكل اللحم واملغذيات . 
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  كان طويال ، جسيماً ، ليس مبتني اللحم ، ويف عارضيه خفة .  

  شديد صلع الرأس ما كان ينبئ عن ذكائه ، وله سابالن . وكان  

  

  زو وأوده
  

، ولكــن زواجــه مل يكــن   يف اإلسالم كما تــزوج يف اجلاهليــة تزوج سيدنا عمر

  ليشغله عن احلق شيئاً ، إمنا كان يتزوج ليكثر من النسل احملمدي . 

  مثانية ، وهن على الرتتيب : فكانت زوجاته
  

ظعون بن حبيب : تزوجهــا يف اجلاهليــة ، وأجنــب منهــا : عبــدا ،  زينب بنت م -١

  وحفصة ، وعبدالرمحن .  

٢-    ، جهــا يف اجلاهليــة ، وولــدت لــه عبيــداــت جــرول اخلزاعيــة : تزو مليكــة بن

  ففارقها يف اهلدنة . 

  قريبة بنت أبي أمية املخزومية .   -٣

  ته فاطمة . أم حكيم : تزوجها يف اإلسالم ، وولدت له ابن  -٤

ــاجر ،    -٥ ــد أن ه ــة بع ــا يف املدين ــت األوســية : تزوجه ــن ثاب ــت عاصــم ب ــة بن مجيل

  وولدت له عاصم . 

  أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب : وولدت له رقية ، وزينب .   -٦

  امرأة من اليمن امسها لُهية ، وقيل : لُهبة .   -٧

  عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نوفل .   -٨
  

  م ولد فكيهة ، وهي اليت ولدت له زينب أصغر أوالده . وكان عنده أ
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إ   
  

  فتحاً لإلسالم واملسلمني .   لقد كان إسالم عمر

  قــال : اللهــم    إن رســول ا «يــروى عــن ابــن عمــر رضــي ا عنهمــا قــال :  

أعــز اإلســالم بأحــب الــرجلني إليــك : بعمــر بــن اخلطــاب ، أو بــأبي جهــل بــن هشــام ،  

»  إىل ا عمر بن اخلطاب وكان أحبهما
)١( 

. فكانت السعادة لعمر ، وأصــابته دعــوة  

رسول ا  .  

،    خرجــت أتعــرض لرســول ا «وعن شــريح بــن عبيــد قــال : قــال عمــر :  

  فوجدتـــه ســـبقين إىل املســـجد فقمـــت خلفـــه . فاســـتفتح ســـورة احلاقـــة ، فجعلـــت

:  قــريش . قــال : فقــرأ  أتعجب من تأليف القرآن فقلت : هذا وا شاعر كما قالت

    ٍولٍ كَرِيمسلَقَولُ ر إِنه ٍراعبِقَولِ ش  وا هوم
ج 

 ـوننمـا تؤم يالقَل 
)٢(

. فقلــت : كــاهن  

والَ بِقَولِ كَاهنٍ ، قال :  
ج 

 ونـا  تـذكَّرم يالقَل 
)٣( 

حتــى خــتم الســورة . قــال : فوقــع  

» اإلسالم يف قليب كل موقع
)٤(

 .  

ن إسحاق وحممد بن سعد يف طبقاته يف سرية إسالم عمر : خرج عمــر  وقال اب 

ــد رســول   ــه ذاهــب إىل حــرب ، وكــان يري   ابــن اخلطــاب مــن بيتــه متوشــحاً بســيفه كأن

ا             ــفا ــوا يف بيـــت عنـــد الصـ ــم اجتمعـ ــه أهنـ ــروا لـ ــحابه قـــد ذكـ ــاً مـــن أصـ ورهطـ

امســه نعــيم بــن عبــدا  ومل يهــاجروا إىل احلبشــة . ويف الطريــق لقيــه رجــل مــن قبيلتــه  

النحام من بين عدي بــن كعــب ، وكــان ممــن أســلم ســراً وكــتم إميانــه خوفــاً مــن تعــذيب  

 
  ریق أبي عامر .  أخرجھ أبو یعلى وعبد بن حمید من ط -١
  ) من سورة الحاقة .  ٤١ – ٤٠اآلیتان (   -٢
  ) من سورة الحاقة .  ٤٢اآلیة (  -٣
  أخرجھ أحمد من روایة صفوان بن عمرو .  -٤
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قريش . فقال له : أين يا عمــر ؟ فقــال : أريــد حممــداً هــذا الــذي فــرق أمــر قــريش ،  

وسفّه أحالمها ، وعاب دينها ، وسب آهلتها ، فأريد أن أقتله . فقــال لــه نعــيم وأراد  

ــا عمــر ، لقــد عزتــك نفســك ؟    أن يأخــذ مــ  ــه إىل جهــة أخــرى : ي ــه وأن حيول ن حدت

أترى بين عبدمناف تاركيك متشــي علــى األرض بعــد أن تقتــل حممــداً ؟ فقــال عمــر :  

ما أراك إذاً إال قد صبئت وتركــت دينــك الــذي أنــت عليــه ، قــال : أفــال أدلــك علــى  

بئا وتركــا دينــك الــذي  العجب ؟ قال عمر : نعم ، قال :  إن ختنك وأختــك قــد صــ 

    أنــت عليــه ، أفــال ترجــع إىل أهــل بيتــك فتقــومهم قبــل أن تــذهب إىل حممــد ؟ قــال :   

مــن تريــد مــن أهــل بيــيت ؟ قــال : قلــت لــك : إن ختنــك وابــن عمــك ســعيد بــن زيــد  

وأختــك فاطمــة قــد أســلما وتابعــا حممــداً علــى دينــه ، فعليــك هبمــا قبــل أن تــذهب       

  إىل حممد . 

ــه ، وكــان  عنــد ذلــ  ــه وختن ــرك عمــر طريقــه إىل الصــفا ورجــع عامــداً أخت ك ت

ــا   ــا ســورة طــه ، يقرؤهــا عليهم ــه صــحيفة فيه ــن األَرت ومع ــاب ب ــا خب ــدمها يومه عن

ــاب   ــام اخلب ــاب فســمعوا حســه ، فق ــرع الب ــر ق ــا وصــل عم ــا . فلم ــا أحكامه   ويعلّمهم

  وتغيب يف حجرة أخرى ، ثم فُتح الباب لعمر . 

: ما هذه اهليمنة اليت مسعت ؟ قاال : ما مسعــت شــيئاً ،   فلما دخل عمر قال

قال : بل وا لقد أخربت أنكما اتبعتما دين حممد ، فقال له ختنه ومل يكــذب ذلــك :  

أرأيت يا عمر إن كان الذي جاء به حممــد احلــق مــن غــري دينــك ؟ فوثــب عمــر عليــه  

ختــه فاطمــة لتكفــه عــن    فــبطش بــه ، ووطئــه وطئــاً شــديداً بأقدامــه ، فقامــت إليــه أ

زوجها ، فضرهبا عمر فشجها شــجة نكــراء وســال دمهــا . فقــاال يومهــا وبكــل قــوة :  

  نعم ، قد أسلمنا وآمنا با ورسوله ، فاصنع ما بدا لك يا عمر . 
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فلما رأى عمر بأخته ما رأى ، أخذته العاطفة واحلنــان ونــدم علــى مــا صــنع ،  

يت مسعتكم تقرؤوهنا آنفاً ؛ ألنظر ما هــذا الــذي  وقال ألخته : أعطين هذه الصحيفة ال

جاء به حممد . فقالت له أخته : إنا خنشــاك عليهــا ، فقــال : ال ختــايف ، وحلــف هلــا  

بآهلتــه لَيردهنــا إذا قرأهــا إليهــا . فطمعــت فاطمــة يف إســالمه وقالــت لــه : يــا أخــي ،   

واغتســل ، فأعطتــه   إنك جنس على شركك ، وإنــه ال ميســها إال الطــاهر . فقــام عمــر  

  الصحيفة ، فلما قرأ منها صدراً قال : ما أحسن هذا الكالم وأكرمه !  

فلما مسع خباب منــه ذلــك ، خــرج إليــه وقــال لــه : يــا عمــر ، وا إنــي ألرجــو      

أن يكون ا قد خصك بدعوة نبيه ، فإني مسعته باألمس يقول : ( اللهم أعز اإلســالم  

رو بن هشام أو بعمــر بــن اخلطــاب ) ، فــا ا يــا عمــر .  بأحب الرجلني إليك : بعم

قال عمر : دلين على حممد حتى آتيه فأُسلم ، فقال خباب : هو يف بيت عند الصــفا  

  معه نفر من أصحابه ، يف بيت األرقم بن األرقم  .

فأخذ عمر سيفه متوشــحاً ، ثــم عمــد إىل رســول ا    وأصــحابه . فضــرب

ــيهم البــاب ، فنظــر   ــزع فقــال :         عل ــرآه وهــو ف ــل مــن البــاب ، ف أحــد املســلمني مــن خل

يا رسول ا ، هــذا عمــر بــن اخلطــاب متوشــحاً بســيفه . فقــال احلمــزة شــيخ شــباب  

: فائذن له ، فإن كان جاء يريــد خــرياً بــذلناه لــه ، وإن كــان يريــد شــراً   قريش للنيب 

قتلناه بسيفه . فقال رسول ا . ائذن له بالدخول :   

فقــام الرجــل وفــتح البــاب ، وهنــض رســول ا     ــه يف داخــل البيــت مــن مكان

حتى لقيه باحلجرة ، فأخذ حبجزته ثم جبــذَه جبــذَة شــديدة وقــال لــه : مــا جــاء بــك    

يا ابن اخلطاب ؟ فوا ما أرى أن تنتهي حتى ينزل ا بك قارعــة كمــا أنزهلــا بالوليــد  

      رسول ا ، جئتك ألومن با ورســوله ، ومبــا جئــت بــهابن املغرية . فقال عمر : يا 



  ١٢٢

من احلق . وكان يومها قلبه يضرب ضربات شديدة ، يريد أن يتخلص من ثوبه الوســخ  

تكبــرية مسعهــا كــل أهــل الــدار ، وعلمــوا منهــا    الذي لبســه يف الشــرك . فكبــر النــيب 

  بإسالم عمر .      

ملــا أســلم عمــر نــزل جربيــل     « ه قــال :  يروى عن ابن عباس رضي ا عنهما أنــ 

»فقال : يا حممد ، لقد استبشر أهل السماء بإسالم عمر  
)١( 

 .  

ومل يكتف عمر بإسالمه هكذا ومل يكن كغريه ، إمنا ذهب إىل رجل مــن قــريش   

يقال له : مجيل بن معمــر اجلمحــي ، وقــال لــه : يــا مجيــل ، أعلمــت ؟ قــال : مــاذا ؟  

هو يريد أن يــرد عليــه ضــرباً لــو قــال : ال ، ولكــن مجيــل مل يــرد  قال : لقد أسلمت . و

  عليه حبرف واحد ومشى .  

فمشى عمر خلفه حتى وصال الكعبة ، وصــاح مجيــل مبــلء صــوته : يــا معشــر    

قريش ، إن عمر بن اخلطاب ممن صبأ ، فقال عمــر : ال كــذبت ، بــل أســلمت  رب   

يعوا أن يقولــوا لــه شــيئاً ، ولكــنهم أتــوا    العــاملني . فســمع كــل القــوم بــذلك ومل يســتط

مهرولني من كــل مكــان هــم فيــه وبــدؤوا يضــربونه ويضــرهبم حتــى أهنكــت قــواه ، وهــو   

  يقول : نعم ، أسلمت  رب العاملني . 

يقول عبدا بن عمر : كنت طفال صغرياً رأيت عمر مع انتهــاك قــواه يتحــداهم  

، فافعلوا مــا شــئتم أيهــا الكــافرون املشــركون .     ويقول : نعم ، أسلمت  رب العاملني

ويقول : يأتي شيخ كبري عليه حلة وحربة وهو العاص بن وائل السهمي يقول : مــاذا ؟  

فيقولــون : هـــذا عمـــر قـــد صـــبأ ، فقــال : ومـــا علـــيكم إذا أســـلم ، ومـــاذا تفعلـــون         

ه ، وبقــي عمــر   إذا قتلــتم عمــر ؟ فانفضــوا عنــه كمــا ينشــلح الثــوب عــن صــاحب بآل عــدي

  يعلن عقيدته اإلسالم . 

 
  روه ابن ماجة والحاكم .  -١



  ١٢٣

ــا رســول ا ، ألســنا علــى احلــق ؟ قــال :    ــدار وقــال : ي     ثــم رجــع عمــر إىل ال

بلــى . فصــف عمـــر املســلمني صـــفني وســاروا إىل الكعبــة ، عمـــر بــأول الصـــف ،   

ــآخره ، والنــيب  يومهــا خفــاء أمــره ، وقــال      بــني الصــفني . وأظهــر النــيب   واحلمــزة ب

  ما رأوا احلمزة وابن اخلطاب : قد انتصف القوم منا .  القوم عند

» ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر «قال :    عن ابن مسعود
)١( 

.  

ــال :   ــن حذيفــة ق ــر كــان اإلســالم كالرجــل املقبــل ال يــزداد           «وع ملــا أســلم عم

»  إال قوة ، فلما قتل عمر كان اإلسالم كالرجل املدبر ال يزداد إال بعداً
)٢ (

  .  

كان إسالم عمــر فتحــاً ، وكانــت هجرتــه نصــراً ، وكانــت إمامتــه   «وقال أيضاً : 

رمحة . ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصــلي إىل البيــت حتــى أســلم عمــر ، فلمــا أســلم  

»  قاتلهم حتى تركونا وسبيلنا
)٣( 

 .  

ــي إليــه      «وروي عــن صــهيب الرومــي قــال :   عملــا أســلم عمــر ظهــر اإلســالم ود

جلسنا حــول البيــت حلقــاً ، وطفنــا بالبيــت وانتصــفنا . فمــن غلــظ علينــا  عالنية ، و

»  رددنا عليه بعض ما يأتي به
)٤( 

 .  

    علــى رأس األربعــني ، وقيــل : علــى رأس الثمــانني .  وقــد كــان إســالم عمــر

إمنــا الروايــات األكثــر تــدل بأنــه أســلم بعــد البضــع واألربعــني ، عشــرة نســوة وقرابــة      

  كــانوا قــد أســلموا قبــل عمــر : كــابن مســعود ، واحلمــزة رضــي     مخــس وأربعــني رجــال

  ا عنهم أمجعني . 

 
  رواه البخاري .   -١
  أخرجھ ابن سعد والحاكم .  -٢
  رواه ابن سعد في طبقاتھ .  -٣
  قاتھ . رواه ابن سعد في طب -٤



  ١٢٤

دا إ ر  
  

ــي ــن عســاكر عــن عل ــاً         أخــرج اب ــا علمــت أحــداً هــاجر إال خمتفي ــال : م ق

إال عمر بن اخلطــاب ، فإنــه ملــا هــم بــاهلجرة تقلّــد ســيفه ، وتنكّــب قوســه ، وانتضــى    

الكعبــة وأشــراف قــريش بفنائهــا . فطــاف ســبعاً ، ثــم صــلى    يف يــده أســهماً ، وأتــى

ــى حلقهــم واحــدة واحــدة ، فقــال : شــاهت الوجــوه ،      ــم أت ــد املقــام ، ث ــني عن      ركعت

من أراد أن تثكلــه أمــه ، وييــتم ولــده ، وترمــلَ زوجتــه ، فليلقــين وراء هــذا الــوادي .  

    واحد أن جيهر هبا يف مكة . فما تبعه منهم أحد ، وقد قاهلا يف وقت كان ال يستطيع

وكــان قــد اتفــق مــع عيــاش بــن أبــي ربيعــة وهشــام بــن العــاص أن يلتقيــا مبكــان    

ــأخر      ــإن ت ــبعض اآلخــر إىل وقــت معــني ، ف معــني خــارج مكــة ، وأن ينتظــر بعضــهم ال

  كان قد حبسه قومه . 

وهكذا سار عمر بعد مقالته إىل املكان املتفق عليه ، وحــبس عنــه هشــام بــن  

عاص ، حيث منعه قومه ووثقوه باحلديد ، وأجربوه على الردة فارتد عــن اإلســالم ،  ال

رفُواْ   حتى نزل فيــه قــرآن مــن الســماء وهــو قــول ا تعــاىل : أسـ ينالَّـذ يـادبـا عقـلْ ي

اللَّــه ــة مــن رح ــواْ م هِم  الَ  تقْنطُ ــى أنفُســ علَ
ج 

ــ   يعمج الــذنوب ــر غْفي اللَّــه اإِن  
)١( 

ــب   . فكت

  عمر النص وأرسله إليه ، فآمن وأتى إىل املدينة .

  

و  ض رذ  
  

إن عمر بن اخلطاب هو صفوة الصــفوة ، هــو تلميــذ مــن تالميــذ رســول ا    ،

  حظي به دنيا وأخرى . فمهما ذكرنا من مناقبه وأخالقه ، فهي ذرة يف حبر النبوة .

 
  ) من سورة الزمر . ٥٣اآلیة (  -١



  ١٢٥

ــيب  ــره الن ــد ذك ــن    وق ــري م ــا        يف كث ــاً فضــائله ، منه ــذكر حســن مبين ــواطن ب امل

  ما تقدم ذكره آنفاً يف بيان فضائل الصديق أبي بكر ، ومنها كذلك :
   

 قولــه    :»      ثون ، فــإن يكــن يف أمــيتــدحلقــد كــان فيمــا قــبلكم مــن األمــم نــاس م

» أحد فإنه عمر
)١( 

  .  

   ييي   يف       

  وعن أبي سعيد اخلدري قال : مسعت رسول ا    : نــا أنــا نــائم ،   «يقــوليب

رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قُمص ، فمنهــا مــا يبلــغ الثــدي ، ومنهــا مــا يبلــغ      

دون ذلك . وعرض علي عمر وعليه قميص جيره . قالوا : فمــا أولتــه يــا رســول     

»  ا ؟ قال : الدين
)٢( 

.  
   

  وعن أبي هريرة  قال : قال رسول ا  :»  نا أنا نـائم رأيتـين يف اجلنـة ، فـإذايب

 ملن هذا القصـر ؟ قـالوا : لعمـر ، فـذكرت : امرأة تتوضأ إىل جانب قصر ، فقلت

؟  غريته فولّيت مدبراً . فبكى عمر وقال : أعليك أغار يا رسول ا«
)٣( 

.  
  

  عنهما أن رسول ا وعن ابن عمر رضي ا  : نــا أنــا نــائم    «قاليشــربتب
)٤(

 

ــه       ــا أولت ــالوا : فم ــر . ق ــه عم ــم ناولت ــاري ، ث ــن أظف ــري جيــري م ــى أنظــر إىل ال      حت

» يا رسول ا ؟ قال : العلم
)٥( 

 .  

   

  وعن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول ا  :»  يا ابن اخلطـاب ، والـذي

» نفسي بيده ما لقيك شيطان سالكاً فجاً قط إال سلك فجاً غري فجك
)٦(

 .  

 
  رواه البخاري وأحمد عن أبي ھریرة ، ومسلم والنسائي وابن ماجة عن عائشة .  -١     
  رواه البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، والنسائي ، وكذلك الترمذي بلفظ مختلف .  -٢     

  رواه البخاري ومسلم ، واللفظ للبخاري .    -٣
  یعني اللبن .  -٤
  لشیخان البخاري ومسلم .  رواه ا -٥
  رواه البخاري ومسلم .   -٦



  ١٢٦

  

 وقال رسول ا   :»  لو كان بعدي نيب لكان عمر بن اخلطاب  «
)١ (

.  
  

   وقال   :»  جعل احلق على لسان عمر وقلبه إن ا«
)٢(

  .  

  دائماً ناطقاً باحلق ، ومن كان كذلك كان إنساناً روحانياً . فكان

  

  وقال  :»   اجلنــة قــ يا بالل ، مبــا ســبقتين إىل اجلنــة ؟ مــا دخلــت  ط إال مسعــت

خشخشتك أمامي ، فأتيت على قصــر مربــع مشــرف مــن ذهــب ، فقلــت : ملــن  

هذا القصر ؟ قالوا : لرجل من العرب . قلت : أنا عربــي ، ملــن هــذا القصــر ؟  

قــالوا : لرجــل مــن قــريش . قلــت : أنــا مــن قــريش ، ملــن هــذا القصــر ؟ قــالوا :  

ــن هــذا القصــ  ــا حممــد ، مل ــة حممــد . قلــت : أن ــن أم ــر         لرجــل م ــالوا : لعم ر ؟ ق

»ابن اخلطاب  
)٣( 

.  
   

  وقال  :»   ــن يســلمن يصافحه احلق يوم القيامة عمر بن اخلطــاب ، وأول مأول م

»  عليه ، وأول من يأخذ بيده فيدخله اجلنة
)٤(

 .  

وإياك أن تتصور ا جسماً هنا ، فاملصافحة هنــا هــي كنايــة عــن فريــد   

  أن يكون أبو بكر قد دخل اجلنة . اإلنعام ، واإلقبال عليه بعد
   لل  عن     

 وقال   :» احلق بعدي مع عمر حيث كان «
)٥(

  .  

  

 
رواه أحمد والترمذي والحاكم وصّححھ عــن عقبــة بــن عــامر ، ورواه الطبرانــي             -١      

  عن عصمة بن مالك .   
رواه الطبراني عن بالل ، وأحمد والترمــذي عــن ابــن عمــر ، وأبــو داود والحــاكم             -٢    

  ذلك عن أبي ھریرة  .  عن أبي ذر ، والحاكم ك
  أخرجھ أحمد ، والترمذي ، وابن حبان في صحیحھ ، والحاكم عن بریدة .  -٣    

  رواه ابن ماجة والحاكم .   -٤
  رواه الطبراني والدیلمي .  -٥
  



  ١٢٧

   عنهما يرفعه إىل النيب وعن ابن عباس رضي ا    : أتاني جربيل فقــال   «قال

» : أقرئ عمر السالم وقل له : إن رضاه حكم ، وإن غضبه عز
)١ (

 .  

  

  وعن أبي سعيد اخلدري   قالقال رسول ا :    :»    ن أبغض عمــر فقــدم

أبغضين ، ومن أحب عمر فقد أحبــين . وإن ا بــاهى بالنــاس عشــية عرفــة    

عامة ، وباهى بعمر خاصة . وإنه مل يبعث ا نبياً إال كــان يف أمتــه حمــدث ،     

وإن يكن يف أميت منهم أحد فهو عمــر . قــالوا : يــا رســول ا ، كيــف حمــدث  

»  : تتكلم املالئكة على لسانه؟  قال 
)٢ (

 .  

  

  وعن النيب    : لوجهه    «قال إن الشيطان مل يلق عمر منذ أسلم إال خر«
)٣(

.  
  

 وقال   :»  عمر سراج أهل اجلنة  «
)٤(

  .  

  

   عنهمــا قــال : قــال رســول ا وعن ابن عبــاس رضــي ا    :»    مــا يف الســماء

» شيطان إال وهو يفرق من عمرملَك إال وهو يوقر عمر ، وال يف األرض  
)٥( 

 .  

  

 وعــن عمــار بــن ياســر قــال : قــال رســول ا    :»          : ــل آنفــاً فقلــت ــاني جربي أت

يا جربيل ، حدثين بفضائل عمر بن اخلطــاب . فقــال : لــو حــدثتك بفضــائل عمــر   

منذ ما لبث نوح يف قومه ما نفذت فضائل عمر ، وإن عمــر حســنة مــن حســنات    

»  أبي بكر
)٦ (

.   

 
  رواه الطبراني في األوسط ، والحكیم في نوادر األصول ، والضیاء .  -١
    أخرجھ الطبراني في األوسط بإسناد حسن .  -٢
  رواه الطبراني عن طریق سدیسة عن حفصة .    -٣
  رواه البزار عن ابن عمر ، وأبو نعیم في الحلیة عن أبي ھریرة .  -٤
  أخرجھ ابن عساكر وابن عدي  .  -٥
  أخرجھ أبو یعلى .  -٦



  ١٢٨

وأما ما ورد عن الصحابة ، فقد كانــت هلــم تصــرحيات كثــرية تــدل علــى فضــل  

  من ذلك :  عمر ومكانته ، 
   

      : عنهمــا أهنمــا قــاال مــا كنــا نبعــد       «ما روي عن علي وابن مســعود رضــي ا

أن السكينة
)١(

» تنطق على لسان عمر  
)٢( 

 .  

   

    : بن مسعود قال ب تسعة أعشــار العلــم ذهــب يــوم  إني ألحس  «وعن عبدا

»ذهب عمر
)٣( 

.  
  

      وعنه   : ضــع علــم عمــر يف كفــة ، وعلــم أهــل األرض يف كفــة ،     «قــاللــو و

» لرجح علم عمر
)٤( 

.  

فقد كان عمــر ضــليعاً يف العلــم ، وهــو الــذي اســتلم القضــاء يف عهــد اخلليفــة     

  أبي بكر الصديق كما مر ذكر ذلك قبلُ .  
  

  لــس كنــت أجلســه مــع عمــر أوثــق يف نفســي مــن عمــل         «:  وعنــه أيضــاً قــال

»سنة 
)٥(

.  
     

  وعمر    هو صاحب جملس الشــورى ، وكــان قــد مجــع فيــه رؤســاء املســلمني

ذوي العدول واخلــربة : كعبــدالرمحن بــن عــوف ، والــزبري بــن العــوام . وكــان يف  

  كل فرتة يلتقي هبم ويستشريهم يف أمور املسلمني .
   

   وكتب كتاباً إىل األمصار نة أربع عشرة من اهلجرة أمر عمر بقيام رمضانويف س ،

  يف كل أحناء بالد اإلسالم أن يصلوا الرتاويح عشرين ركعة بإمام يصلي هبم . 

 
  یقصد اإللھام الرباني .  -١
  رواه الطبراني في األوسط ، وإسناده حسن .   -٢
  أخرجھ الطبراني  .  -٣

  أخرجھ ابن سعد في طبقاتھ .     -٤     
  .   ٣٢٥ص ٢١ذكره أبو الحجاج المزي في تھذیب الكمال ج -٥



  ١٢٩

خرجت مع عمــر يف رمضــان    «:  يروى عن عبدالرمحن بن عبدالقاري قال     

ويصــلي الرجــل  إىل املسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصــلي الرجــل لنفســه ، 

فيصلي بصالته الرهط ، فقال عمر : إنــي ألرى لــو مجعــت هــؤالء علــى قــارئ  

واحد كان أمثل ، ثم عزم فجمعهم علــى أبــي بــن كعــب . قــال : ثــم خرجــت  

معه ليلة أخرى والناس يصلون بصالة قارئهم ، فقال عمر : نعم البدعــة هــذه ،     

يــد آخــر الليــل ، وكــان النــاس    والــيت ينــامون عنهــا أفضــل مــن الــيت يقومــون . ير

» يقومون أوله
)١(

  .  

وهـــذا بإمجـــاع الصـــحابة ، فمـــن خـــالف ذلـــك يف عصـــرنا إمنـــا يـــنقض           

إمجاع املسلمني . وإمجاع املسلمني يعتــرب عنــدنا قاعــدة مــن قواعــد األصــول ،           

» ةال جيمع ا أميت على الضاللة ، ويد ا مع اجلماع  «: قال  والنيب ب 
)٢(

 .  

  

  . وهو الذي أمر كذلك بإنارة املساجد  

أخــرج ابــن الســمان عــن علــي كــرم ا وجهــه أنــه مــر علــى املســاجد يف  

     شهر رمضان وفيهــا القناديــل فقــال : نــور ا علــى عمــر يف قــربه كمــا نــور علينــا  

  مساجدنا . 
  

ــد ا ــة عن ــا الطيب ــن هــذه املزاي ــت م ــا نل ــى م ــر عل ــا عم ــك ي ــخ ل ــبخ ب .       ف

  وليت شعري أين عقول هؤالء الذين حيقرون عمر وا يريد إعزازه ؟!

 
   رواه البخاري . -١

رواه الترمذي عن ابن عمر ، ورواه أحمــد والطبرانــي فــي الكبیــر عــن أبــي نصــر   -٢   
الغفاري في حــدیث رفعــھ : ( ســألت ربــي أن ال تجتمــع أمتــي علــى ضــاللة ) ، ورواه     

  ي عاصم في السنة عن أنس مرفوعاً : ( ال تجتمع أمتي على ضاللة ) .ابن أب
    



  ١٣٠

  ذر وا ر رآن ارم
  

ومــا نــزل بالنــاس أمــر قــط فقــالوا وقــال      «عن ابن عمر رضي ا عنهما قــال :  

» إال أنزل القرآن على حنو ما قال عمر
)١(

  .  

  عشرة مرة . وقد ذكر ابن حجر موافقة عمر للقرآن يف اثنيت  

  وأما السيوطي فقال : إنه وافق القرآن يف إحدى وعشرين مرة .

  :     وإليكم بعض ما نزل من آيات يف عدة مواطن تويد رأي عمر
    

   : بــن عمــر عــن عمـــر قــال وافقــت ربــي يف ثـــالث :           «عــن ســامل بــن عبـــدا

»  يف احلجاب ، ويف أسارى بدر ، ويف مقام إبراهيم
 )٢(

 .  
  

 وعــن أنــس    : وافقــت ربــي يف ثــالث : فقلــت : يــا رســول    «قــال عمــر :  قــال  

ــراهيم مصـــلى ، فنزلـــت : ــام إبـ ــن مقـ    واتَّخـــذواْ مـــن مقـــامِ   ا ، لـــو اختـــذنا مـ

  إِبراهيم  مصلى
)٣(  

  . وآيــة احلجــاب ، قلــت : يــا رســول ا ، لــو أمــرت نســاءك  

ــاجر ، فنزلــ  ــرب والف ــن ال ــه يكلمه ــك               ت :أن حيتجــنب فإن ــلْ َألزْواجِ ــي قُ ــا النبِ ــآ أيه ي
  ل

           ـــــرفْنعنـــــى أن يأد ذلـــــك بِيـــــبهِنالـــــن جم هِنلَـــــيع  نيِنـــــدي  نيِنمـــــؤالْم آء ســـــون ـــــكاتوبن     

نذيــؤي فَـال  
)٤( 

  يف الغــرية عليــه ، فقلــت هلــن : عســى    واجتمــع نســاء النــيب . 

» قكن أن يبدله أزواجاً خرياً منكن ، فنزلت هذه اآليةربه إن طل
)٥ (

 .  

  

 
  رواه أحمد والترمذي .  -١

  رواه البخاري ومسلم .  -٢     
  ) من سورة البقرة . ١٢٥اآلیة (  -٣
   ) من سورة األحزاب .   ٥٩اآلیة (  -٤
  رواه البخاري والبیھقي .  -٥
  



  ١٣١

 : بــن مســعود قــال لَ عمــر بــن اخلطــاب علــى النــاس بــأربع :   «  وعــن عبــدا فُضــِّ

بــذكر األســرى يــوم بــدر ، أمــر بقــتلهم فــأنزل ا  :   قب ســ اللَّـه ـنم تـابلَّـوالَ   ك

 ـذابـذمتْ عآ أخيمف   كُمسلَم  ـيمظع 
)١( 

  . وبــذكر احلجــاب ، أمــر نســاء النــيب 

ــا يـــا ابـــن اخلطـــاب ، والـــوحي           ــب : وإنـــك علينـ ــت لـــه زينـ ــنب ، فقالـ أن حيتجـ

ينــزل يف بيوتنــا ؟ فــأنزل ا  :    آءرــن وم نألُوه تاعــاً  فَســم نوهألتُم وإِذا ســ

  حجابٍ
)٢(  

بعمــر . وبرأيــه يف أبــي بكــر ،    : اللهم أيد اإلســالم . وبدعوة النيب 

»  كان أول من بايعه
)٣( 

.  
     

 ــه ــروى أن ــاخلروج ،       وي ــر ب ــدر ، فأشــار عم استشــار أصــحابه يف اخلــروج إىل ب

كَمـآ أخرجـك ربـك مـن    فنزل قولــه تعــاىل :
م

    نيِنمـؤالْم ـنفَرِيقًـا م  إِنو قبِـالْح ـكتبي

  ونلَكَارِه
)٤( 

 .  

  

 ــري واألوســط أن ــي يف الكب ــر            رســول ا وروى الطربان ــا بكــر وعم استشــار أب

ــا رســول ا ، اســتحي قومــك وخــذ مــنهم    يف أســارى بــدر ، فقــال أبــو بكــر : ي

الفداء فاستعن به . وقال عمر : اقتلهم ، فقال : لــو اجتمعتمــا مــا عصــيناكما .  

فأخذ رسول ا بقول أبي بكــر ، فــأنزل ا :     كُـوننـيبٍّ أن يل ـا   كَـانم

نــثخ رى حتـــى يـ ــ  لَـــه أسـ
)٥(

       ــرة ــه يرِيـــد اَألخـ ــدنيا واللَّـ فـــي اَألرضِ ترِيـــدون عـــرض الـ

يمكح زِيزع  اللَّهو   
)٦(

 .  

  

 
  

  ) من سورة األنفال . ٦٨اآلیة (  -١
  ) من سورة األحزاب .  ٥٣یة ( اآل -٢
  رواه أحمد ، والبزار ، والطبراني .  -٣
    ) من سورة األنفال . ٥اآلیة (  -٤
  اإلثخان ھو المبالغة في القتل . -٥
  ) من سورة األنفال .  ٦٧اآلیة (  -٦



  ١٣٢

 دخـــل علـــى رســـول ا وكـــذلك روى الطربانـــي أن رجـــال        ، فأطـــال اجللـــوس

ثالثاً لكي يتبعه فلم يفعــل . فــدخل عمــر فــرأى الكراهيــة يف وجــه    فخرج النيب 

رسول ا  النــيب مبقعده ، فقال : لعلك آذيــت    ففطــن الرجــل فقــام ، فقــال .

: لقد قمت ثالثاً لكــي تتبعــين فلــم تفعــل . فقــال عمــر : يــا رســول ا       ، النيب 

طهــر لقلــوهبن . فــأنزل    لو اختذت حجاباً فإن نساءك لسن كسائر النســاء ، وهــو أ

 : ا  ٍـامإِلَـى طَع   لَكُـم ذنـؤإِآل أن ي بِـيالن يـوتلُواْ بخنـواْ  الَ تـدامء ينا الَّـذآ أيهي

... إِناه رِينناظ  رغَي  
 

اآلية
)١( 

.   
   

    لــو اختــذنا مــن مقــام ، عنهما أن عمر قال : يا رسول ا وعن ابن عمر رضي ا

براهيم مصلى ، فنزلت اآليةإ
)٢(

  .  

فكان بعد ذلك الذي يطــوف حــول البيــت ســبعاً يســن لــه أن يصــلي خلــف   

  املقام ركعتني ، فإن مل يستطع فباملسجد كله ، فإن مل يستطع فبمكة .

   

   : ن لنــا يف اخلمــر ،    «وعن حارثة بن مضرب قالــيقال عمر بن اخلطــاب : اللهــم ب

ــت : ــا ا  فنزلـ ــآ أيهـ ــواْ                    يـ كَارى حتَّـــى تعلَمـ ــ ــتم سـ الة وأنـ ــ ــواْ الصـ ــواْ الَ تقْربـ ــذين ءامنـ لَّـ

  ا تقُولُـونم
)٣(

عمر فتال هــذه اآليــة ، فكأهنــا مل توافــق مــن عمــر    فدعا النيب .    

ئَلُونك عـــنِ الْخَمـــرِ  الـــذي أراد فقـــال : اللهـــم بـــين لنـــا يف اخلمـــر . فنزلـــت : ســي 

ــا هِمــن نَّفع م  ــرب ــآ اكْ مإِمثُهــاِس و لنل عــاف ــري ومن ــم   كَبِ ــآ إِثْ يهِمــلْ ف رِ قُ ســالْميو 
)٤(

ــدعا   ، ف

عمر فتالها عليه ، فكأهنــا مل توافــق منــه الــذي أراد فقــال : اللهــم بــين لنــا     النيب 
    بببب

 
  ) من سورة األحزاب .  ٥٣اآلیة (  -١
  رواه الطبراني في الكبیر . -٢
  ورة النساء . ) من س ٤٣اآلیة (  -٣
  ) من سورة البقرة .    ٢١٩اآلیة (  -٤



  ١٣٣

ــت : ــر . فنزلــ ــوآ إِ  يف اخلمــ ــذين ءامنــ ــآ أيهاالَّــ اب يــ ــ ر واَألنصــ ــ ــر والْميســ ــا الْخَمــ   نَّمــ

وــــونحتُفْل لَّكُــــملَع  وهبتَنيطَانِ فَــــاج ــــلِ الشــــمع ــــنم ــــسرِج اَألزالَم     رِيـــــدــا ي إِنَّمــ

ــ دكُم عــن ذكْ صــرِ وي ســالْميــرِ و ــي الْخَمف  آء ــع بيــنكُم الْعــداوة والْبغْضــَ وقأن ي يطَان رِ الشــ

ــون نتهــتم م ــلْ أن فَه ةال ــنِ الصــ عو  اللَّــه  
)١(

ــا       ــر : انتهين ــال عم ــه ، فق ــا علي     . فتاله

»يا رب 
)٢( 

   يييي.    

ــة     ــا دفع ــدما جــاء اإلســالم مل حيرمه ــل اإلســالم ، وعن ــت مباحــة قب ــاخلمر كان ف

  واحدة ، إمنا نزل حترميها على دفعات . 

     ن قــيس قــال : ملــا قــدم رســول اذكــر الطــربي يف تفســريه عــن حممــد بــ 

املدينــة ، أتــاه النــاس وقــد كــانوا يشــربون اخلمــر ويــأكلون امليســر ، فســألوه عــن ذلــك ،   

رِ قُـــلْ فيهِمـــآ إِثْــم   كَبِـــري ومنـــافع للنـــاِس   فـــأنزل ا تعـــاىل : ســـالْميــرِ وـــنِ الْخَمع ئَلُونك ســـي

 ماوإِمثهمآ اكْبر من نَّفْعهِ
 

. فقالوا : هــذا شــيء قــد جــاء فيــه رخصــة ، نأكــل امليســر  

  ونشرب اخلمر ونستغفر من ذلك . حتى أتى رجــل صــالة املغــرب فجعــل يقــرأ : ( قــل  

يا أيها الكافرون ، أعبد ما تعبــدون ، وال أنــتم عابــدون مــا أعبــد ) . فجعــل ال جيــود  

  : ذلــك وال يــدري مــا يقــرأ ، فــأنزل ا ــا الَّــذــآ أيه ي أنــتمة وال ــواْ الَ تقْربــواْ الصــ ين ءامن

 ا تقُولُـونواْ ملَمتى تعى حكَارس   .  فكــان النــاس يشــربون اخلمــر حتــى جيــيء وقــت

الصــالة فيــدعون شــرهبا ، فيــأتون الصــالة وهــم يعلمــون مــا يقولــون . فلــم يزالــوا كــذلك   

  ل إِنَّما الْخَمر والْميسر واَألنصاب واَألزالَم     يآ أيها الَّذين ءامنواْ  حتى أنزل ا تعاىل :

 ونحتُفْل لَّكُملَع  وهبتَنيطَانِ فَاجلِ الشمع نم سرِج       كُميـنب وقـعأن ي يطَانالش رِيدإِمنا ي
  ب

 
  ) من سورة المائدة . ٩١ – ٩٠اآلیتان (  -١
   حدیث صحیح اإلسناد ، رواه الطبراني في األوسط .   -٢



  ١٣٤

دكُ صــرِ  وي ســالْميــرِ و ــي الْخَم ف آء ــداوة   والْبغْضــَ ــتم الْع ــلْ أن فَه   ةال ــنِ الصــ عو ــرِ اللَّــه ــن ذكْ ع م

وننتهم  
 

. فقالوا : انتهينا يا رب
 

 .  

ونـــادى منـــادي رســـول ا       م اخلمـــرةقـــد حـــر ا أيهـــا املســـلمون ، أال إن :

    البتـــة . فكانـــت يومهـــا اخلمـــور تـــراق وتســـيل يف أزقـــة املدينـــة كمـــا يســـيل الســـيل يف   

  يقولون : انتهينا يا رب ، انتهينا يا رب ، انتهينا يا رب .  الشتاء ، وهم

    فالنفس تطلــب ولكنهــا ال تعطــى كــل مــا تطلــب ، الصــحابة عنــدما آمنــوا بــا

والرســول ، كانــت هنــاك عــادات كثــرية متأصــلة هبــم ، كــانوا يعيشــون جمتمعــاً جاهليــاً  

ــدما جــاء اإلســالم هنــ  ــور ، فعن ــل البعــد عــن اخلــري والن ــداً ك ــه ،     بعي اهم عــن هــذا كل

  فرتكوه وكان متأصال بدمائهم ، وعاداهتم ، وتقاليدهم . 

كان يومها من يشرب اخلمر يجلد من أربعني إىل مثانني جلــدة ، ومــا جلــد ســوى     

أفــراد . جلَــد عمــر ولــده يف إمارتــه ، وجلــد أبــو دجانــة جلــدة ثــم فــر إىل القادســية ،       

  أبي وقاص يف الفتوحات .  وقاتل هناك مع سعد بن
  

  عنهمــا قــال : ملّــا أكثــر رســول ا وأخرج الطربانــي عــن ابــن عبــاس رضــي ا     

من االستغفار لقوم من املنافقني ، قال عمر : سواء عليهم أســتغفرت هلــم ، فــأنزل  

  ن يغْفر اللَّه لَهمسوآء علَيهِم أستغْفَرت لَهم أم لَم تستغْفر لَهم لَ  ا تعاىل :
)١( 

 .  

   

  . سبحانه ن عادى جربيل فقد عادى ام ولقد وافق عمر ربه كذلك بأن  

أخرج ابن أبي حامت وابن جرير وغريمها مــن طــرق عديــدة عــن عبــدالرمحن     

ابن أبي ليلى أن يهودياً لقــي عمــر فقــال : إن جربيــل الــذي يــذكر صــاحبكم عــدو   

 
  ) من سورة المنافقین .  ٦اآلیة (  -١
   



  ١٣٥

: من كان عدواً  ، ومالئكته ، ورسله ، وجربيــل ، وميكــال ،    لنا ، فقال عمر

مــن كَــان   : فــإن ا عــدو للكــافرين . فنزلــت علــى لســان عمــر اآليــة الكرميــة

رِينلِّلْكَاف ودع اللَّه يكَالَ فَإِنمرِيلَ وجِبو هلسرو هكَتآلئمو لَّها لودع 
)١(

 .  

  

 ــن ــال : اختصــم رجــالن      وأخــرج اب ــي األســود ق ــه عــن أب ــن مردوي ــي حــامت واب       أب

فقضى بينهما ، فقال الذي قضى عليه : ردنا إىل عمــر بــن اخلطــاب.   إىل النيب 

فأتيا إليه ، فقــال الرجــل : قضــى يل رســول ا   نــا إىلدعلــى هــذا ، فقــال : ر

حتـــى أخـــرج    عمــر . فقـــال : أكـــذاك ؟ قــال : نعـــم ، فقـــال عمــر : مكانكمـــا

إليكما. فخرج  إليهما مشتمال على سيفه ، فضــرب الــذي قــال : ردنــا إىل عمــر  

  : فقتله . وأدبر اآلخر فقال : يا رسول ا ، قتـل عمـر وا صـاحيب . فقـال 

فَـال وربـك    :ما كنت أظن أن جيرتئ عمر علــى قتــل مــؤمن . فــأنزل ا تعــاىل  

ــى يحكِّ ــون حت نمؤــا الَ ي مجــاً مرح هِم ــي أنفُســ واْ فــد ــم   الَ يجِ ــنهم ث جر  بي ــا شــ يمــوكَ ف م

  قَضيت ويسلِّمواْ تسليما
)٢(

  . فأُهدر دم الرجل ، وبرئ عمر من قتله .
  

    وروي عن عمر رســول ا ــيعبــن أبــي ، د قال : ملا تويف عبــدا      للصــالة

لَــى  عليه فقام إليــه ، فقمــتأع ، حتــى وقفــت يف صــدره فقلــت : يــا رســول ا 

عدو ا ابن أبي القائــل يــوم كــذا وكــذا : كــذا وكــذا ؟ فــوا مــا كــان إال يســرياً  

والَ تصلِّ علَـى أحـد مـنهم مـات أبـدا والَ تقُـم علَـى قَبـرِه إِنَّهـم  كَفـرواْ   حتى نزلت : 

   وهم  فَاسقُونبِاللَّه ورسوله  وماتواْ
)٣( 

.  

 
  ) من سورة البقرة .  ٩٨اآلیة (  -١
    ) من سورة النساء . ٦٥اآلیة (  -٢
  ) من سورة التوبة .   ٨٤یة ( اآل -٣
  



  ١٣٦

 ر د  رذ  
  

مــن قبــل الصــديق األكــرب . فقــد ورد أن أبــا بكــر       كانت خالفة سيدنا عمــر

ملا مرض دعا عبدالرمحن بن عوف وقال لــه : أخربنــي عــن عمــر ، فقــال : إنــه أفضــل     

بعد رسول ا ن رأيتم أبــو بكــر : ذلــك ألنــه   وبعــدك ، إال أن فيــه غلظــة . فقــال

يراني رفيقاً ورقيقاً ، فكنــت إذا غضــبت علــى رجــل أرانــي الرضــا عنــه ، وإذا لنــت  

  آلخر أراني الشدة عليه ، ولو أفضت األمر إليه لرتك كثرياً مما هو عليه . 

ثم دعا عثمــان بــن عفــان فقــال لــه : أخربنــي عــن عمــر ، فقــال : ســريرته خــري      

  مثله .   من عالنيته ، وليس فينا

ثم قال هلما : ال تذكرا ممــا قلــت لكمــا شــيئاً ، ولــو تركتــه مــا عــدوت عثمــان ،     

     وال أدري لعلـــه تـــارك ذلـــك ، واخلـــرية لـــه أال يلـــي مـــن أمـــوركم شـــيئاً ، ولـــوددت         

ــيمن     ــت ف ــوركم ، وكن ــت أم ــي ولّي ــدر ا أن ــوة ، ولكــن ق ــوركم خل ــن أم ــت م ــي كن   أن

  مضى ممن سلف . 

ضر أبو بكر عثمان بن عفان خالياً ، وقال له : اكتب . فأخــذ وكتــب :    ثم أح

ــرمحن الــرحيم ، هــذا مــا عهــد أبــو بكــر بــن أبــي قحافــة إىل املســلمني ،        ( بســم ا ال

أما بعد ) ، ثــم أغمــي عليــه . فكتــب عثمــان : ( فقــد اســتخلفت علــيكم عمــر بــن  

و بكــر فقــال : اقــرأ علــي مــا كتبــت ،  اخلطاب ، ومل آلِ لكم خرياً منه ) . ثــم أفــاق أبــ 

فقرأ عليه فكبر أبو بكر وقال : خفت أن خيتلف الناس إن مــت يف غشــييت ؟ قــال :  

  نعم ، فقال : جزاك ا خرياً عن اإلسالم وأهل اإلسالم . 

يقــرأ علــى النــاس ، فجمعهــم وأرســل    أن  بكــرفلمــا كُتــب العهــد أمــر بــه أبــو  

عمــر ، فكــان عمــر يقــول للنــاس وهــو ال يعلــم عنــه شــيئاً :  الكتــاب مــع مــوىل لــه ومعــه  



  ١٣٧

أنصتوا حتى نسمع وصية خليفة رسول ا ، فإنه مل يأتكم نصــحاً. فســكت النــاس ،  

  فلما قرئ عليهم الكتاب قالوا : مسعنا وأطعنا . 

  ثم أشرف أبو بكر علــيهم وهــو يف مرضــه وقــال هلــم : أترضــون مبــن اســتخلفت

ت ذا قرابة ، وإني قد استخلفت علــيكم عمــر ، فــامسعوا  عليكم ؟ فإني ما استخلف

له وأطيعــوا ، وإنــي وا رأيتــه أفضــل النــاس للخالفــة ، ومــا آلــوت مــن جهــد الــرأي .  

  فقالوا : مسعنا وأطعنا .

ثم أحضر أبو بكر عمر فقال له : قد استخلفتك علــى أصــحاب رســول ا  

  ن يكون ساهراً على رعيته . يا عمر . وأوصاه بتقوى ا والعمل الصاحل ، وأ

ثم قال : يا عمر ، إن  حقاً بالليــل ال يقبلــه يف النهــار ، وحقــاً بالنهــار ال يقبلــه    

    يف الليل ، وإنــه ال يقبــل نافلــة حتــى تــؤدى الفريضــة . أمل تــر يــا عمــر أمنــا ثقلــت مــوازين  

ــوازين ال يوضــع ــاعهم احلــق ، وحــق امل ــة باتب ــوم القيام ــه ي ــت موازين ــن ثقل ــداً          م ــه غ في

إال أن يكون ثقيال ؟ أمل تــر يــا عمــر أمنــا خفــت مــوازين مــن خفــت موازينــه يــوم القيامــة  

باتباعهم الباطل ؟ أمل تر يا عمــر أمنــا نزلــت آيــة الرخــاء مــع آيــة الشــدة وآيــة الشــدة مــع    

  ر  آيــة الرخــاء ؛ ليكــون  املــؤمن راغبــاً راهبــاً ؟ أمل تــر يــا عمــر أمنــا ذكــر ا أهــل النــا

ــه إمنــا ذكــر      بأســوأ أعمــاهلم ، فــإذا ذكــرهتم قلــت : إنــي ألرجــو أال أكــون مــنهم ؟ وأن

  : ن شــيء ، فــإذا ذكــرهتم قلــتأهل اجلنة بأحسن أعماهلم ؛ ألنه جتاوز هلم ما كان م

أين عملي من أعمال أهل اجلنة ؟ ثم قال له : فــإن حفظــت وصــييت فــال يكــن غائــب  

إذا تــذكرت املــوت قمــت مبصــاحل رعيتــك ، ولســت  أحب إليك من املوت يــا عمــر ، و

  مبعجزه يا عمر . 

، صــعد عمــر املنــرب فخطــب بالنــاس وقــال بعــد أن محــد       فلما دفن أبو بكــر
    ييي



  ١٣٨

ــل العــرب مثــل مجــل أنــف ــه : إمنــا مث ا وأثنــى علي
)١(

ــده حيــث يقــوده ،         فلينظــر قائ

  أما أنا فورب الكعبة ألمحلنكم على الطريق . 

  عمر بعد ذلك ، فإنه محلهم على الطريق الصحيح .وصدق 

ثــم قــال : أيهــا النــاس ، إنــي داعٍ فهيمنــوا . فيقــول يف دعائــه : اللهــم إنــي غلــيظ     

     . فليين ، وشحيح فسخين ، وضعيف فقوني . فاستجاب له

  

  :  ذكر خرب تسميته بأمري املؤمنني
  

ن أبــي خيثمــة عــن ســبب    يروى أن عمر بن عبدالعزيز سأل أبــا بكــر ســليمان بــ 

تســمية عمـــر بـــأمري املـــؤمنني ، فقـــال : حـــدثتين الشـــفاء أن أبـــا بكـــر كـــان يكتـــب :           

  ، ( ــن خليفــة خليفــة رســول ام ) : وكــان عمــر يكتــب ، ( ن خليفة رسول ام )

حتى كتب عمر إىل عامــل العــراق أن يبعــث إليــه رجلــني جلــدين يســأهلما عــن العــراق  

    عـــث إليـــه لبيـــد بـــن ربيعـــة وعـــدي بـــن حـــامت . فقـــدما املدينـــة ودخـــال   وأهلـــه ، فب

املســجد ، فوجــدا عمــرو بــن العــاص فقــاال : اســتأذن لنــا علــى أمــري املــؤمنني ، فقــال  

عمرو : أنتما وا أصبتما امسه . فدخل عليه عمــرو فقــال : الســالم عليــك يــا أمــري  

ممــا قلــت . فــأخربه وقــال :    املؤمنني ، فقال : ما بــدا لــك يف هــذا االســم ؟ لتخــرجن

أنت األمري وحنن املؤمنون ، فجرى الكتاب بذلك من يومئذ
)٢(

   .  

  ولقد استعمل عمر على بيت املال زيد بن األرقم . 

  أما كتابه فكانا : عبدا بن خلف اخلزاعي ، وزيد بن ثابت . 

  ماً .: ( كفى باملوت واعظاً يا عمر ) ؛ ليتذكر املوت دائ وكان نقش خامته

 
  ھو بعیر بخشمھ حلقة فیھا جنزیر ، یشده صاحبھ فینجاب معھ تألماً .  -١
  أخرجھ الحاكم والطبراني في الكبیر من طریق ابن شھاب .   -٢



  ١٣٩

  و ن أ ذة  
  

واإلســالم ، منــذ          إن عمــر بــن اخلطــاب رجــل ذاب ذوبانــاً كــامال حبــب النــيب 

: أنت أحب إيل مــن نفســي الــيت بــني جنــيب كــان صــادقاً هبــذا ، فــأعطى     قال للنيب 

  اإلسالم كله وبدون هوادة .

، قام العبــاس وقــال لعمــر :   ويف ليلة فتح مكة عندما أراد عمر قتل أبي سفيان

مهال يا عمر ، وا لو كان من رجال بين عدي بن كعب ما قلــت هــذا ، ولكنــك قــد  

  يا عباس ، إلســالمك يــوم أســلمت أنه من رجال بين عبدمناف . فقال : مهال عرفت

كان أحب إيل من إسالم اخلطاب لو أسلم ، ومــا بــي إال أنــي قــد عرفــت أن إســالمك   

  من إسالم اخلطاب .  إىل رسول اكان أحب  

أكرمــه ا بــأن جتــرد عــن نفســه متامــاً  فكان رجال قد طلب اآلخرة بصــدق ، و

. مل يعــط نفســه حظهــا ، وال ولــده ، وال عشــريته ، إمنــا أعطــى  وأعطــى كلــه لآلخــرة  

  اإلسالم . 

  وكان دائماً يقول : رحم ا رجال أهدى إيل عيوبي .

  يف اجلاهلية ، فعمل سفرياً لقريش يف احلروب . شديداً جباراً    كان

وبعد أن أسلم كــان دائمــاً آمــراً بــاملعروف ناهيــاً عــن املنكــر ، مالزمــاً ومرضــياً   

عند سيدنا رسول ا  .  

  

 تفقده ألحوال رعيته :  
  

ــر ــع ســيدنا عم ــد أن بوي ــى    بع ــس عل ــض أن جيل ــرب ورف ــى املن ــة ، رق باخلالف

     أبــو بكــر الصــديق ، فوقــف أدنــى درجــة مــن درجــة    الدرجــة الــيت كــان جيلــس عليهــا



  ١٤٠

أبي بكر وقال : أيها الناس ، ماذا تصنعون بعمر إذا اعوج عمر ؟ فقام بــدوي وقــال :  

وا يا عمر ، لو رأينا منك اعوجاجاً لقومناه بشطرات سيوفنا . فقال عمــر مشــجعاً  

قون يجد يف عهد عمر مالذي و  م عمر إذا اعوج عمر . له وللمسلمني : احلمد  

ــد احلــق ،      ــد اإلنصــاف ويري ومــن هــذه النقطــة انطلــق ســيدنا عمــر ، كــان يري

ويل اخلالفـــة ليكـــون خادمـــاً للمســـلمني ، ومقالتـــه معروفـــة : وا لـــو عطشـــت شـــاة      

على شاطئ الدجلة لسئل عنها عمر يوم القيامة . ال جيب عليهــا أن تنــزل إىل النهــر ،  

  ليفة أن يغرف هلا املاء ويوصله إىل فمها . بل جيب على اخل

اخلالفــة هجــر النــوم وكــان يهجــع قلــيال ، ثــم يســري يف أزقــة    فبعــد أن ويل

ــل والثكــاىل ، والضــعفاء والعــاجزين ،     ــني بيوتاهتــا ، يتفقــد األرام ــة وب ــات املدين وطرق

  فمن كان حباجة أوصل إليه حاجته . 

ــوت األرامــ  ــه إىل بي ــى كتف ــدقيق عل ــل ال ــل          حيم ــن أراد أن حيم ــول مل ــيال ، ويق ل ل

عنــه شــيئاً : وحيــك ، أحتمــل عــن عمــر أوزاره يــوم القيامــة ؟ مــن ويل أمــور املســلمني  

  أحق أن يقوم خبدمة املسلمني .

  يروى عن أنس بن مالك قال : بينما أمري املؤمنني عمــر يعــس ذات ليلــة ، إذ مــر

حيدثه ويسأله : مــا أقــدمك هــذه الــبالد ؟   بأعرابي جالسٍ بفناء خيمة ، فجلس إليه 

فبينما هو كذلك إذ مسع أنيناً من اخليمة فقال : من هــذا الــذي أمســع أنينــه ؟ فقــال :      

ــا أم كلثــوم ،   ــه وقــال : ي ــيس مــن شــأنك ، امــرأة متخــض . فرجــع عمــر إىل منزل   أمــر ل

  شدي عليك ثيابك واتبعيين . 

ال لــه : هــل لــك أن تــأذن هلــذه املــرأة        قال : ثم انطلق حتى انتهــى إىل الرجــل فقــ 

ــدخل ــا أمــري    أن ت ــت : ي ــث أن قال ــم تلب ــدخلت ، فل ــا ف ــأذن هل ــا وتونســها ؟ ف عليه



  ١٤١

،    حينــهاملؤمنني ، بشر صاحبك بغالم . فلما مسع قول : ( أمــري املــؤمنني ) وثــب مــن  

لمــا  فجلــس بــني يديــه وجعــل يعتــذر إليــه فقــال : ال عليــك ، إذا أصــبحت فائتنــا . ف

  أصبح أتاه ، ففرض البنه يف الذرية وأعطاه . 
  

ــن   ــر ب ــال :  خــرج عم ــار ق ــن دين ــدا ب ــك يف املوطــأ عــن عب ــام مال وروى اإلم

  اخلطاب من الليل ، فسمع امرأة تقول :  

لقــد طــال ھــذا اللیــل واســودّ جانبــھ     
فــــوهللا لــــوال هللا تخشــــى عواقبــــھ           

     اا

ــھ ــل أداعب ــى جنبــي خلی ــیس إل  ول
لُزْحزَح من ھـذا السـریر جوانبـھ   

ــا :   ــي ا عنهمـ ــة رضـ ــه حفصـ ــر ابنتـ ــأل عمـ ــرأة          فسـ ــرب املـ ــا تصـ ــر مـ ــم أكثـ كـ

عــن زوجهــا ؟ قالــت : ســتة أشــهر أو أربعــة أشــهر ، فقــال عمــر : ال أحــبس أحــداً    

من اجليوش أكثر من ذلك
 

.  
  

ــدمت ــال : ق ــا ق ــر رضــي ا عنهم ــن عم ــه عــن اب ــن ســعد يف طبقات       وروى اب

رفقة من التجار فنزلوا املصــلى ، فقــال عمــر لعبــدالرمحن : هــل لــك أن حترســهم الليلــة  

من السرقة ؟ فباتا حيرساهنم ويصليان ما كتب ا هلما . فسمع عمر بكــاء صــيب ،  

فتوجه حنوه فقال ألمه : اتــق ا وأحســين إىل صــبيك ، ثــم عــاد إىل مكانــه . فســمع  

  مثل ذلك ، ثم عاد إىل مكانه .  بكاءه ، فعاد إىل أمه فقال هلا

فلما كان من آخر الليل ، مسع بكاءه فأتى أمه ، فقال هلا : وحيــك ، إنــي ألراك   

أم سوء ، ما يل أرى ابنــك ال يقــر منــذ الليلــة ؟ قالــت : يــا عبــد ا ، قــد أبــرمتين 
)١(

   

َ ؟ قالت : ألن عمــر ال يفــرض         منذ الليلة ، إني أربعه على الفطام فيأبى . قال : وملِ

  .  إال للمفْطَم . قال : وكم له ؟ قالت : كذا وكذا شهراً ، قال : وحيك ال تعجليه

 
  بمعنى أضجرتني .  -١



  ١٤٢

فصلى الفجــر ومــا يســتبني النــاس قراءتــه مــن غلبــة البكــاء ، فلمــا ســلّم قــال :        

ــوا   ــادي : أن ال تعجل ــاً ين ــر منادي ــم أم ــن أوالد املســلمني . ث ــل م ــم قت ــر ك ــا بؤســاً لعم ي

الفطام ، فإنا نفرض لكل مولود يف اإلسالم . وكتــب بــذلك إىل اآلفــاق :   صبيانكم عن

أن يفرض لكل مولود يف اإلسالم
 

.  
  

وروي أنه عس ليلة من الليايل فــأتى علــى امــرأة وهــي تقــول البنتهــا : قــومي إىل  

  ذلك اللنب فامذقيه باملاء ، فقالت : ال أفعل ، فإن أمري املؤمنني هنى عن ذلك . قالت :

  ن أين يدري هو ؟ قالت : فإن مل يعلم هو فإن رب أمري املؤمنني يرى ذلك . وم

فلما أصبح عمــر قــال البنــه عاصــم : اذهــب إىل مكــان كــذا وكــذا فــإن هنــاك   

ــا نســمة مباركــة .   ــزوج هبــا لعــل ا أن يرزقــك منه ــإن مل تكــن مشــغولة فت صــبية ، ف

  مس اخللفاء الراشدين .فتزوجها عاصم ، ومن نسلها كان عمر بن عبدالعزيز خا
  

ويروى عن األوزاعــي أن عمــر بــن اخلطــاب خــرج يف ســواد الليــل فــرآه طلحــة ،  

فذهب عمر فدخل بيتاً ، ثم دخل بيتاً آخــر . فلمــا أصــبح طلحــة ذهــب إىل البيــت   

ذلك ، وإذا بعجــوز عميــاء مقعــدة ، فقــال هلــا : مــا بــال هــذا الرجــل الــذي يأتيــك ؟    

كــذا وكــذا ، يــأتيين مبــا يصــلحين ، ويخــرج عــين األذى .    قالــت : إنــه يتعاهــدني منــذ

  فقال طلحة : ثكلتك أمك يا طلحة ، أعثرات عمر تتبع ؟ 
  

  هكذا كان عمل عمر دائماً ، يدل الناس على ا وعلـى الطريـق الصـحيح الـذي

خ هــذه العقائــد واألخــالق يف أذهــان رعيتــه .   جيب على كل مسلم أن يسلكه . رســ

مة ، واألمانــة ، والثبــات علــى احلــق. فهــذه رعيــة ال تراقــب احلــاكم بــل  علّمهم االستقا

تراقب ا تستحق النصر واحلياة ، وتستحق أن تستلم سدة األمم وقيادهتا  ، ف.       



  ١٤٣

 زهده يف الدنيا :  
  

  زاهداً ، ورعاً ، معرضاً عن الدنيا ، ال عن كالم إمنا كان عن حقيقة . كان

خطــب عمــر بــن اخلطــاب وهــو خليفــة    «سن قال : عن مالك بن دينار عن احل

»  وعليه إزار فيه ثنتا عشرة رقعة
)١( 

.  
  

» رأيت بني كتفي عمر أربع رقاع يف قميصه  «:   وقال أنس
)٢(

 .  

  

مــا كــان عمــر بأولنــا إســالماً ، وال أقــدمنا      «وعــن طلحــة بــن عبيــدا قــال :  

»  خرةهجرة ، ولكنه كان أزهدنا يف الدنيا ، وأرغبنا يف اآل
)٣ (

  .  

  

أال إنــي أنزلــت نفســي مــن مــال ا منزلــة الــويل       «أنــه قــال :  وورد عن عمر

ــاملعروف ،           ــرت أكلــــت بــ ــتعففت ، وإن افتقــ ــتغنيت اســ ــيم ، إن اســ ــال اليتــ ــن مــ مــ

قضيت فإذا أيسرت «
)٤( 

.  
  

ــال : ــن قــيس ق ــن ســعد عــن األحنــف ب ــا جلوســاً ببــاب عمــر ،   وأخــرج اب كن

رية فقلنا : سرية عمر . فقالت : إنــي لســت ســرية لعمــر ، إنــي ال أحــل  فخرجت جا

 . فتذاكرنا بيننا ما حيل له من مال ا . لعمر ، إني من مال ا  

ــا :   ــذاكرون ؟ فقلن ــتم ت ــا كن ــا فقــال : م ــه ، فأرســل إلين ــك إلي قــال : فرقــي ذل

ة عمــر ،  ليســت بســري خرجت علينا جارية فقلنا : هذه سرية عمــر ، فقالــت : إهنــا

  . فتــذاكرنا مــا بيننــا مــا حيــل لــك مــن مــال ا . إهنا ال حتل لعمر ، إهنا مــن مــال ا

 
  رواه أحمد ، وأبو نعیم في الحلیة . -١
  بقاتھ . رواه ابن أبي شیبة في مصنفھ ، وابن سعد في ط -٢
   أخرجھ الفضائلي . -٣
  رواه ابن حجر وقال : إسناده صحیح ، وذكره الطبري في تفسیره . -٤
  



  ١٤٤

فقال : أنا أخربكم مبــا أســتحل مــن مــال ا : حلــة الشــتاء والقــيظ ، ومــا أحــج عليــه  

وما أعتمر عن الظهــر ، وقــوت أهلــي كرجــل مــن قــريش لــيس بأغنــاهم وال بــأفقرهم ،   

يبين ما أصاهبمأنا رجل من املسلمني يص
 

.  

  

ــان   ــد ك ــرب ، وق ــى املن ــى أت ــاً حت ــر خــرج يوم ــه أن عم ــذلك يف طبقات وأخــرج ك

اشتكى شكوى له فنعــت لــه العســل ويف بيــت املــال عكّــة ، فقــال : إن أذنــتم يل فيهــا  

  أخذهتا ، وإال فإهنا علي حرام . فأذنوا له فيها .

  

عمـر  بن عمر كلّموا  وروى البيهقي يف سننه أن حفصة ، وابن مطيع ، وعبدا

  : لـو أكلـت طعامـاً طيبـاً كـان أقـوى لـك علـى احلـق ، قـال :  ، فقالوا لـه  اخلطاببن  

أكلكم على هذا الرأي ؟ قالوا : نعم ، قال : قد علمــت أنــه لــيس مــنكم إال ناصــح ،  

  ولكين تركت صاحيب على جادة ، فإن تركت جادهتما مل أدركهما يف املنزل .

   

ي والفضائلي عن قتــادة قــال : قــدم بريــد ملــك الــروم علــى عمــر ،  وأخرج الطرب

فاستقرضت امــرأة عمــر دينــاراً ، فاشــرتت بــه عطــراً وجعلتــه يف قــوارير ، وبعثــت بــه      

ــت :   ــرغتهن ومألهتــن جــواهر ، وقال ــروم . فلمــا أتاهــا ف ــد إىل امــرأة ملــك ال مــع الربي

  اذهب به إىل امرأة عمر . 

لى البساط ، فدخل عمر فقــال : مــا هــذا ؟ فأخربتــه .  فلما أتاها فرغتهن ع

فأخذ عمر اجلوهر فباعه ، ودفع إىل امرأته ديناراً ، وجعل ما بقــي مــن ذلــك يف بيــت  

  مال املسلمني . 

  

ــر   ــال : مجــع عم ــا ق ــر رضــي ا عنهم ــن عم    وروى الطــربي يف تارخيــه عــن اب

نــت امــرأ تــاجراً يغــين ا  النــاس باملدينــة حــني انتهــى إليــه فــتح الشــام ، فقــال : إنــي ك
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ــايل   ــأكثر      عي ــال ؟ ف ــن هــذا امل ــه حيــل يل م ــرون أن ــاذا ت ــأمركم ، فم ــد شــغلتموني ب وق

ــا أصــلحك وأصــلح    ــال : م ــي ؟ فق ــا عل ــول ي ــا تق ــال : م ــي ســاكت ، فق ــوم وعل     الق

ــول            ــول قـ ــوم : القـ ــال القـ ــال غـــريه . فقـ ــذا املـ ــاملعروف ، لـــيس لـــك مـــن هـ عيالـــك بـ

  . ابن أبي طالب
  

وأخــرج عــن حفصــة بنــت عمــر رضــي ا عنهمــا قالــت : دخــل علــي عمــر      

ــان يف إنــاء واحــد ،      ــاً ، فقــال : إدام ــة بــاردة وصــببت عليهــا زيت ــدمت إليــه مرق       فق

. ال أذوقه أبداً حتى ألقى ا  
  

وروى كــذلك عـــن ســامل بـــن عبـــدا قــال : ملـــا ولِّـــي عمــر قعـــد علـــى رزق        

ذي كـــانوا فرضـــوا لـــه فكـــان بـــذلك ، فاشـــتدت حاجتـــه فـــاجتمع نفـــر          أبـــي بكـــر الـــ 

من املهاجرين منهم : عثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبري . فقال الزبري : لــو قلنــا لعمــر  

ــا قبــل ذلــك فــانطلقوا بنــا . فقــال   ــاه يف رزقــه ، فقــال علــي : وددن ــادة نزيــدها إي يف زي

  أهلا . عثمان : إنه عمر ، فهلموا نأتي حفصة فنس

ــداً            ــه أحـ ــمي لـ ــر ، وال تسـ ــن نفـ ــاخلرب عـ ــرب بـ ــا أن ختـ ــا وأمروهـ ــدخلوا عليهـ فـ

  إال أن يقبل ، وخرجوا من عندها . 

قالــت :      فلقيت عمر يف ذلك فعرفت الغضب يف وجهه ، فقال : مــن هــؤالء ؟

     ــا ــنهم ، أنشــدك ب ــين وبي ــت بي ــال : أن ــك . فق ــم رأي ــى أعل ــم حت    ال ســبيل إىل علمه

ما أفضل ما اقتنــى رســول ا   ــن امللــبس ؟ قالــت : ثــوبني ممشــوقني كــانيف بيتــك م

ــع ؟     ــدك أرف ــه عن ــام نال ــأي الطع ــال : ف ــع . ق ــا للجم ــد ، وخيطــب فيهم يلبســهما للوف

قالــت : خبزنــا خبــزة شــعري ، فصــببنا عليهــا وهــي حــارة أســفل عكّــة لنــا فجعلناهــا  
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ا . قال : فأي مبســط كــان يبســطه عنــدك  دمسة ، فأكل منها وتطعم منها استطابة هل

كــان أوطــأ ؟ قالــت : كســاء لنــا ثخــني كنــا نرقعــه برقعــة يف الصــيف فنجعلــه حتتنــا ،   

فإذا كان الشتاء بســطنا نصــفه وتــدثرنا بنصــفه اآلخــر . قــال : يــا حفصــة ، فــأبلغيهم  

عــين أن رســول ا    ألضــعن ــي قــدرت فــوا قــدر فوضــع الفضــول مواضــعها ، وإن

مواضعها . وإمنــا مثلــي ومثــل صــاحيب كثالثــة ســلكوا طريقــاً ، فمضــى األول   الفضول

وقد تزود زاداً فبلغ املنــزل ، ثــم اتبعــه اآلخــر فســلك طريقــه فأفضــى إليــه . ثــم اتبعــه  

الثالث ، فإن لزم طريقهما ورضي حلق  هبما وكــان معهمــا ، وإن ســلك غــري طريقهمــا    

  مل جيامعهما . 

      

يف كتــاب الزهــد أن عمــر دخــل يومــاً علــى ابنــه عاصــم وهــو  وروى ابن املبارك 

يأكل حلماً ، فقال : ما هــذا ؟ قــال : قَرِمنــا
)١(

إليــه ، قــال : أوكلمــا قَرِمــت إىل شــيء    

  أكلته ؟ كفى باملرء سرفاً أن يأكل كل ما اشتهى .
   

وروى عبــد بــن محيــد وابــن جريــر عــن قتــادة قــال : ملــا قــدم عمــر بــن اخلطــاب    

صنع له طعام مل ير قبله مثله . قــال : هــذا لنــا ؟ فمــا لفقــراء املســلمني الــذين   الشام ، 

ــا      ــت عين ــة . فاغرورق ــل : هلــم اجلن ــز الشــعري ؟ فقي ــن خب ــاتوا وهــم ال يشــبعون م م

  عمر وقال : لئن كان حظنا من هذا احلطام وذهبوا باجلنة لقد بانوا بوناً عظيماً . 

  

و عبيــدة ، ويزيــد بــن أبــي ســفيان ، وخالــد  وعند فتح بيت املقدس استقبله أبــ 

ابن الوليد ، وقالوا له : غير قميصك فإنه خشن ، وقــد اقتنــع لقــوهلم . فخلــع قميصــه  

املرقع ولــبس قميصــاً ناعمــاً ، فشــعر بــأن قلبــه الــذي يعرفــه ذهــب عنــه ، فقــال هلــم :  

 
  القرم ھو شدة شھوة اللحم .   -١
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أعزنــا ا    ردوا علي قميصــي يــرمحكم ا . ثــم قــال بعــد أن لــبس املرقــع : حنــن قــوم

 . أذلنا ا باإلسالم ، فمهما ابتغينا العزة بغري ما أعزنا ا  

ــدنيا ،   فكــان حــاالً يشــعر قلبــه بالقســاوة إذا خــالف شــيئاً فيــه مــيالن هلــذه ال

  وهلذه احلياة الفانية .
  

منــذ عهــدت لــه اخلالفــة ، عقــد أن مينــع نفســه مــن الــدنيا     هكــذا كــان عمــر

  دخلها أي مسلم آخر، طعاماً ، وشراباً ، ولباساً ، ونكاحاً.   متاماً ، ومل يدخلها كما

  

   تعاىل شدة خوفه من ا :  
  

قد بشر باجلنة أكثر من مــرة ، والقــرآن نــزل مؤيــداً لــه يف عــدة مواضــع ،     كان

  ، كان يرجتف ارجتاف احملموم إذا ذكر ا  . شديد اخلوف من اومع هذا كان  

أن اســتلم اخلالفــة خطــان أســودان مــن كثــرة البكــاء ،             وكــان يف وجهــه بعــد

  ومن خشية ا تعاىل .

ــى يســقط   ــه ، فيبكــي حت ــة يف ورده فتخنق ــان ميــر باآلي ــه ك ــه أن ــد روي عن   وق

  مريضاً ،  ثم يلزم بيته حتى يعاد حيسبونه مريضاً .   

،        وا لــو دخلــت رجلــي اجلنــة ومسعــت كلمــة : اخــرج  «وكان دائمــاً يقــول : 

  .   »لَما ظننت إال لعمر 

لو نادى مناد من السماء : أيهــا النــاس ، إنكــم داخلــون اجلنــة    «ويقول كذلك : 

كلكم أمجعون إال رجال واحداً ، خلفت أن أكون هو . ولو نــادى منــاد : أيهــا النــاس ،  

» إنكم داخلون النار إال رجال واحداً ، لرجوت أن أكون هو
)١(

 .  

 
  أخرجھ أبو نعیم في الحلیة .   -١
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تبنــة مــن األرض    رأيــت عمــر بــن اخلطــاب أخــذ  «عامر قــال :وعن عبدا بن 

، ليتـــين مل أك شـــيئاً ، ليـــت أمـــي مل تلـــدني ، ليتـــين كنـــت         فقـــال : ليتـــين هـــذه التبنـــة

»نسياً منسياً  
)١(

  .  

إني أخاف  أن أسأل عــن هــذا   «كما أخذ يوماً شعرات من وبر البعري وقال :  

  .  » مين يوم القيامة إذا مل يأخذ املسلمون حقهم  
  

كــان عمــر بــن اخلطــاب يقــول : لــو مــات جــدي    «وعن عبدا بن عمــر قــال : 

» بطَف الفرات ، خلشيت أن حياسب ا به عمر
)٢(

 .  
  

ــيت كانــت عليــه  وقــال : ردوهــا ــع ثيابــه ال ــه ، خل     وروي أن أبــا بكــر عنــد موت

ا عمــر ،  لبيت مال املسلمني . وعندما محلها عبدالرمحن بن أبــي بكــر إىل عمــر ورآهــ 

جلس وبكى وأبكى ، فقال لــه عبــدالرمحن بــن عــوف : وحيــك يــا عمــر ، أتقبــل ثــوب  

أبي بكر الــذي كــان يلبســه ؟ فقــال عمــر : وحيــك يــا عبــدالرمحن ، أخيرجــه أبــو بكــر    

مــن عهدتــه أمــام ا ويتحملــه عمــر ؟ فــال وا ألُبقينــه يف بيــت مــال املســلمني .   

  يبكي ويتوجع إىل فرتات طويلة من هذه احلادثة .ووضعه على السدة هناك ، وال زال 
  

وروي كذلك أهنم شكوا له رجال يغين خلف الصالة ، فقال : خذوني إليــه .  

  فذهب وصلى خلفه العصر ، وبعد أن أهنى الرجل أوراده تنحى وجعل يغين ويقول :
  

نفســي ال كنــِت وال كــان الھــوى         
           فـــــاتّقِ هللا وخـــــاِف وارھبـــــي         ل

  ا

وكان يكررها ، فكان عمر يبكي ويبكي حتى بلّت دموعــه حليتــه ، وقــال : يــا قــوم ،     

  من أراد أن يغين فَلْيغَن مبثل هذا .

  

  رواه البیھقي في شعب اإلیمان ، وأخرجھ ابن سعد في طبقاتھ عن شعبة .  -١    
    . ٢٨٥ص ١ذكره أبو الفرج في صفوة الصفوة ج -٢
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 اضعهحلمه وتو :  
  

يعلِّـــم رعيتـــه كيـــف يكـــون اإلنســـان متواضـــعاً  تعـــاىل ، جيلـــس             كـــان

ــع الــدراويش وأهــل الصــفة وجيالســونه ، حيــادثهم وحيادثونــه . وكــان يأخــذ مــنهم           م

ما ال يعرف عن رسول ا فقد أخذ عن أبي هريرة وعن أنس ،    ــنمع أنه كان م

  ويف عهد أبي بكر الصديق .  عهد النيب أعلم األمة ، وكان يفيت يف 

ما منعته اخلالفة أن يكون اإلنسان العبــد املتواضــع ، ومــن ذلــك مــا رواه احلــاكم  

بسند صحيح عــن طــارق بــن شــهاب قــال : خــرج عمــر بــن اخلطــاب إىل الشــام ومعــه       

أبــو عبيــدة بــن اجلــراح ، فــأتوا علــى خماضــة وعمــر علــى ناقــة لــه ، فنــزل عنهــا وخلــع   

فوضــعهما علــى عاتقــه ، وأخــذ بزمــام ناقتــه فخــاض هبــا املخاضــة . فقــال لــه        خفيــه

ــك وتضــعهما علــى     ــع خفي ــل هــذا ؟ ختل ــت تفع ــؤمنني ، أن ــا أمــري امل ــدة :  ي ــو عبي أب

ــد   ــا يســرني أن أهــل البل ــام ناقتــك وختــوض هبــا املخاضــة ؟ م عاتقــك ، وتأخــذ بزم

باإلســالم ، فمهمــا نطلــب العــزة  استشرفوك . فقال عمر : إنا كنــا أذل قــوم فأعزنــا ا 

به أذلنا ا بغري ما أعزنا ا
 

    .  

ــالطريق عــن عمــر وأرادوا أن يصــلوا        ــة الســتقباله ، ســألوا ب وملــا خــرج البطارق

ــد والطــني إىل أنصــاف ســاقيه ، فســألوه :       ــرياً بعب ــود بع ــه ، وإذ وجــدوا رجــال يق إلي

  أين عمر ؟ فقال هلم : أنا عمر .  

أن حيقر هلم الدنيا بأعينهم ، فهذا الذي أتوا ليســلموه مفتــاح بيــت املقــدس     أراد 

هو إنسان بعيد كل البعد عن هذه القصور ، وعن الطعام والشراب وعــن غــري ذلــك ،  

  والدنيا عنده ال تساوي تبناً .



  ١٥٠

وروى الطــربي يف تارخيــه أن عمـــر كــان خيــرج ظـــاهر املدينــة ويتفقــد أحـــوال     

ــم أخــذ كومــة مــن الرمــل    النــاس ، فصــلى ا ــة ، ث لظهــر حتــت شــجرة بعيــدة مــن املدين

    ونــام يســرتيح ســاعة .  -ويف روايــة جعــل نعلــه حتــت رأســه    -وجعلهــا حتــت رأســه  

ــه املعروفــة :   ــه رســول كســرى ملــك الفــرس ، فوقــف علــى رأســه وقــال عبارت فمــر ب

ــه    ــل رســول كســرى رجلي ــر قب ــا اســتيقظ عم ــا عمــر . فلم ــت فنمــت ي   عــدلت فأمن

  أسلم ، فبكى عمر وقال : يا رب ، هلك عمر إن مل ترمحه .  و
  

وأخــرج ابــن أبــي حــامت والــدارمي والبيهقــي عــن أبــي يزيــد قــال : لقــي عمــر بــن  

ــة وهــي تســري مــع النــاس فاســتوقفته ، فوقــف هلــا    اخلطــاب امــرأة يقــال هلــا : خول

ــا أمــري   ــه رجــل : ي ــا وانصــرفت . فقــال ل ــا رأســه حتــى قضــت حاجته وأصــغى إليه

ملؤمنني ، حبســت رجــاالت قــريش علــى هــذه العجــوز ، قــال : وحيــك ، أتــدري مــن  ا

هذه ؟ قال : ال ، قال : هذه امرأة مسع ا شكواها من فــوق ســبع مســاوات ، هــذه  

       خولة بنت ثعلبة ، وا لو مل تنصرف عين إىل الليل ما انصرفت حتى تقضى حاجتها .
  

عبــدا بــن عمــر بــن حفــص قــال : محــل  وذكر السيوطي يف تاريخ اخللفــاء عــن 

ــين   ــال : إن نفســي أعجبت ــك فق ــه يف ذل ــل ل ــه ، فقي ــى عنق ــة عل ــن اخلطــاب قرب   عمــر ب

  فأردت أن أذهلا . 

  

   عدله وصالبته يف احلق  :  
  

ــاب ــن اخلطـ ــر بـ ــالمية      إن عمـ ــة اإلسـ ــل العدالـ ــان ميثـ ــده ، كـ ــة وحـ ــان أمـ كـ

مــري وصــعلوك . األرض الــيت كــان  يفرق بني قريب وبعيد ، وبــني أ الصحيحة . ما كان

     . يسري عليها تشهد بعدله وأخالقه ، والسماء اليت كانت تظله كذلك تشهد بأنه عادل 



  ١٥١

  

    . روي أن عمــر رقــى املنــرب يومــاً وقــال : أيهــا النــاس ، امسعــوا رمحكــم ا  

َ يــا عبــد ا ؟ قــال :    فقام إليــه رجــل مــن القــوم فقــال : وا ال نســمع . فقــال : وملِ

ألنــك يــا عمــر تفضــلت علينــا بالــدنيا ، أعطيــت كــل واحــد منــا قميصــاً ونــرى عليــك  

قميصني . فقــال : أيــن عبــدا بــن عمــر ؟ فقــال : هــا أنــا يــا أمــري املــؤمنني ، فقــال :    

ملــن أحــد هــذين القميصــني اللــذين علــي ؟ قــال : يل يــا أمــري املــؤمنني . فالتفــت عمــر    

علي وهــو    إىل الرجل وقال : عجلت قميص يل وقمــيص لولــدي عبــدا ، يا عبد ا

  من املسلمني . فقال الرجل : اآلن تكلم لنسمع يا عمر .       
  

يقول دائماً للكل : أنــى لــك هــذا ؟ فيحاســب عمالــه احلســيب مــنهم    وكان

  وغريه ، ال خيشى يف ا لومة الئم . 

بــن مســرة قــال : كنــت  أخرج ابن حبان وأبو يعلى والطرباني وغريهم عــن جــابر  

قاعداً عند عمر بن اخلطاب إذ جاءه ناس من أهل الكوفة يشكون ســعداً حتــى قــالوا    

ن الصــالة . فــدعاه فــأخربه ،   ســله : إنه ال حيسن الصالة . فقال : عهدي به وهــو ح

فقـــد صـــليت هبـــم أركـــد يف األُولَيـــين ، وأحـــذف           افقـــال : أمـــا صـــالة رســـول  

     . فقال : ذاك الظن بك أبا إسحاق .يف األخريني

فبعث معه من يسأل عنه بالكوفة ، فطيــف بــه يف مســاجد الكوفــة فلــم يقَــل لــه     

إال خرياً . حتى انتهى إىل مسجد بين عــبس ، فــإذا رجــل يــدعى أبــا ســعدة فقــال :  

ل :  اللهــم إنــه كــان ال ينفــر يف الســرية ، وال يقســم بالســوية ، وال يعــدل يف القضــية . قــا

، وشــدد فقــره ، وأعــرض عليــه   فغضب سعد وقال : اللهم إن كان كاذباً فأطل عمره

الفــنت . قــال : فــزعم ابــن عمــري أنــه رآه قــد ســقط حاجبــاه علــى عينيــه ، قــد افتقــر  



  ١٥٢

وافتنت فلم جيد شــيئاً ، يســأل : كيــف أنــت أبــا ســعدة ؟ فيقــول : شــيخ كبــري مفتــون  

  أجيبت في دعوة سعد .

  

أن رجــال مــن أهــل مصــر أتــى عمــر بــن    احلكــم عــن أنــس  وأخــرج ابــن عبــد

ــا أمــري املــؤمنني ، عائــذ بــك مــن الظلــم. قــال : عــذت معــاذاً ،        اخلطــاب فقــال : ي

ــل يضــربين بالســوط ويقــول :         ــن العــاص فســبقته ، فجع ــرو ب ــن عم ــال : ســابقت اب ق

  أنا ابن األكرمني . 

قــول فيــه : ( بســم ا الــرمحن  فكتب عمــر إىل عمــرو رضــي ا عنهمــا كتابــاً ي

ــابي هــذا    ــاك كت ــن العــاص : إذا أت ــرحيم ، مــن عبــد ا أمــري املــؤمنني إىل العــاص اب ال

   فائت أنت وولدك ) .

   فلمــا حضــرا ، عقــد عمــر جملســاً فيــه كبــار الصــحابة  ، وقــام القبطــي وقــص

أحــراراً ؟!       احلكاية ، فقال عمر لعمرو : مذ كــم تعبــدمت النــاس وقــد ولــدهتم أمهــاهتم

ثــم قــال للقبطــي : خــذ الســوط فاضــرب خصــمك . فجعــل يضــربه بالســوط وعمــر    

  يقول : اضرب ابن األألمني .  

قال أنس : فضرب ، وا لقد ضربه وحنن حنب ضربه ،  فما أقلع عنــه حتــى  

ــا أمــري   ــم قــال للقبطــي : ضــع علــى صــلعة عمــرو ، فقــال : ي متنينــا أن يرفــع عنــه . ث

  منا ابنه الذي ضربين وقد استقدت منه . املؤمنني ، إ

ويعود يومها عمرو بن العاص إىل مصر وهو يقــر بالفعــل ، وأعلــم النــاس أن هــذا  

ــذكر ألهــل مصــر عــدل اإلســالم ،    احلكــم هــو حكــم اإلســالم . ويســبقه القبطــي وي

  فأسلم على أثرها عدد كبري من الناس . 
  



  ١٥٣

ما مســع أنــه أجــاز األشــعث   ويف إمارته كذلك عــزل عمــر خالــد بــن الوليــد عنــد

  ابن قيس عشرة آالف ، ودخل احلمام وتدلّك . 

فقد أرسل إىل أبي عبيدة يطلب منــه أن يعــزل خالــداً عــن اإلمــارة ، وأن يقيمــه  

وهــي عظيمــة عنــد العــرب    -أمام املسلمني ، وأن خيلع عمامتــه وقلنســوته عــن رأســه  

  مـــن أيـــن أجـــاز األشـــعث   ، وأن يوثقـــه بعمامتـــه ، وأن يستوضـــح منـــه    -واملســـلمني  

والنــاس ، أمــن مالــه أم مــن إصــابة أصــاهبا مــن الــروم ؟ فــإن زعــم أهنــا مــن مالــه فقــد  

أســرف ، وإن زعــم أهنــا مــن إصــابة أصــاهبا مــن الــروم فقــد خــان واخــتلس دون         

  أن يرجع إىل اإلمارة كلها . 

زومــي  ويــأتي كتــاب عمــر إىل أبــي عبيــدة ، فاســتكرب ذلــك كثــرياً ، خالــد املخ

صاحب فتوحات الشام والعراق ختلع عمامته عنه ، ويعزل مــن اجلــيش أمــام النــاس !  

ــوادهم ، ورقــى املنــرب وجلــس ،     ــد ، وأحضــر املســلمني وق ــري أنــه أرســل إىل خال     غ

وقام رسول عمر وقرأ الكتاب على خالــد ، ثــم ســأله : مــن أيــن منحتــه هــذا املــال ؟  

ى املنــرب ســاكت ال يــتكلم . ثــم يقــوم بــالل      فلــم جيبــه خالــد ، وأبــو عبيــدة جــالس علــ 

ابن رباح العبد احلبشي ويقول : يا خالد ، أمري املؤمنني يأمر بنــزع العمامــة عــن رأســك  

وبتوثيقك . ثم تقدم إليه وأقامــه ، وأوثقــه بعمامتــه ، ثــم قــال لــه : يــا خالــد ، مــن أيــن  

ــر وم ؟ قــال : ال ،     الــذي أجزتــه األشــعث ؟ أمــن مالــك أم مــن إصــابة أصــبتها مــن ال

بل من مايل . فقام بالل وأطلقه ، وأعاد القلنسوة على رأســه وعممــه بيــده ، ثــم قــال  

  خالد : نسمع ونطيع لوالة أمرنا ، ونفخم وخندم موالينا .   

  وكان عمر قد طلب من أبي عبيدة أن يرسل خالداً إليه ، واسـتحيى أبـو عبيـدة

عمــر جمــيء خالــد ، فعلــم أن أبــا عبيــدة        أن يفــاتح خالــداً مبثــل ذلــك . واســتأخر  



  ١٥٤

قد هاب ذلــك ، فأرســل كتابــاً خاصــاً خلالــد بــن الوليــد يقــول فيــه : إذا جــاءك كتــابي  

  هذا فائتين إىل املدينة .

ويصــل الكتـــاب إىل خالـــد ، ويســـري إىل مدينـــة رســـول ا    ويبـــدأ بـــالقرب .

ــى رســول ا ــم يل  الشــريف ويســلم عل ــم يصــلي ركعتــني ، ث ــول :    ، ث     تقــي بعمــر ويق

أيها املسلمون ، إني أشــكو عمــر بــن اخلطــاب إلــيكم فإنــه قــد ظلمــين . فيقــول عمــر :     

ــن أيــن لــك هــذا    ــن أجــزت األشــعث ؟ قــال : مــن مــايل ، قــال : م ــن أي ــد ، م ــا خال      ي

املــال ؟ قــال : مــن األنفــال ، مجعــت ســتني ألفــاً ، فــانظر إىل مــايل فــإن زاد عــن ذلــك  

  إىل ماله فوجده عشرين ألفاً . فَخذه . فنظر  

ثم أخذ عمر املال ووضعه يف بيت املــال ، وقــال خلالــد : يــا خالــد ، وا إنــي  

ــك ، فخفــت     ــوا ب ــد تعلّق ــت املســلمني ق ــد رأي ــي ق ــك إال ألن ــت ذل ــا فعل       ألحبــك ، وم

 . أن يهلكوا دون ذلك ، وأردت أن أعلقهم با  

بيــت املــال ، ثــم كتــب كتابــاً إىل األمصــار      ثم أعاد إليــه أمــواالً تعــادل أموالــه مــن

وقـــال : يـــا أيهـــا املســـلمون ، مـــا عزلـــت خالـــداً علـــى خيانـــة قـــد خاهنـــا ، ولكـــين      

ــوا       ــنهم أن يتعلقـ ــن التعلـــق بغـــري ا ســـبحانه ، وأردت مـ خشـــيت علـــى املســـلمني مـ

  مبلك امللوك . 

مون يومهــا  وجلــس املســلثــم أرجعــه عمــر إىل بــالد الشــام راضــياً مرضــياً ،  

  . حياكمون عمر وحياكمون خالداً  

وبعد ذلك سكن خالد بن الوليد محص حتــى كانــت وفاتــه فيهــا . وهــو القائــل  

     عنـــد موتـــه : ( لقيـــت كـــذا وكـــذا زحفـــاً ، ومـــا يف جســـدي شـــرب إال وفيـــه ضـــربة  



  ١٥٥

بسيف ، أو رمية بسهم ، أو طعنة برمح . وها أنــا أمــوت علــى فراشــي حتــف أنفــي  

)  ، فال نامت أعني اجلبناء كما متوت العري
)١(

  .  

ذكرت لك أيها القارئ هذه احلادثة الــيت كانــت ســنة ســبع عشــرة مــن اهلجــرة ؛  

لننظر الفرق بني حكــام اليــوم وأئمتنــا الصــادقني الــذين دانــت هلــم الــدنيا . وألبــني هــذا  

م      النموذج من الناس الــذين ال يفرقــون بــني إنســان وآخــر إال بــالتقوى . مــا أرادوا أنفســه

 تعــاىل ، فاملعركــة مل تكــن لــنفس إمنــا كانــت إمنا أرادوا ا     ًوكــان عمــر مصــيبا ،

  .   يومها يف رأيه  

ومل تكن هذه احلادثة األوىل واألخــرية يف عهــد عمــر ، بــل فعــل غريهــا الكثــري ،    

   من ذلك :

ــرية بــن شــعبة علــى البصــرة ، وكــان املغــرية       ــان قــد وىل املغ ــروى أن عمــر ك    ي

ذا مكانة ، وحسب ، ونسب . فجاء كتاب من البصــرة يشــكون املغــرية لعمــر ، قــال  

فيــه الصــحابي اجلليــل أبــو بكــرة نفيــع بــن احلــارث : يــا أمــري املــؤمنني ، بيــيت يقابــل بيــت    

أمري البصرة ، وكان عندي نفر ثــالث : فــالن ، وفــالن ، وفــالن . كنــا جالســني ففــتح  

نافذة وإذ رأيت املغرية بن شعبة بني شعبيها ، ورأيــت  اهلواء نافذتي ، فقمت ألغلق ال

القلم يف الدواة . ثم قلت لزواري : قوموا فاشهدوا ، فقاموا فرأوا ذلك . وذكر املــرأة  

  اليت زنى هبا وكان امسها مجيلة ، وهي مشهورة بأهنا متر على الرجال . 

ألشــعري حكــم  ويـأتي الكتاب لعمر ، ومباشــرة يعــزل املغــرية ويــويل أبــا موســى ا

  البصرة ، ويطلب من املغرية ومن شهد عليه أن يأتوا إىل املدينة . 

 
أخرجھ الذھبي عن أبي الزنــاد ، وابــن عبــد البــر فــي االســتیعاب ، وذكــره ابــن كثیــر       -١

  في تفسیره . 
  ارة مكتوبة اآلن على باب خالد في مدینة حمص حیث دفن .وھذه العب
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ويأتي الركب ، ثم يعقــد عمــر جلســة أحضــر فيهــا الرجــال الــذين يرجــع إلــيهم ،  

  وأحضــر املغــرية ومــن شــهد عليــه . فــأتى أبــو بكــرة وقــام وشــهد مبــا رأى ، وقــام  

  يتــه بــني فخــذيها ومل أر القلــم        صــاحباه وشــهدا كمــا شــهد ، وقــام الرابــع وقــال : رأ

  يف الدواة ، وبذلك سقطت شهادة الزنى وانتقلت إىل قذف . 

ثم يقوم املغرية ويقول : يا أمري املؤمنني ، إهنم شهدوا مبا مسعت ، وإهنــا ليســت  

هناك امرأة تنعت جبميلة ، وإن زوجيت تشــاهبها متامــاً ، بــل كنــت جالســاً مــع زوجــيت   

، ومــا ظننــت أن أناســاً يراقبــوني والبــاب قــد فتحــه اهلــواء ورأوا      –وأثبــت ذلــك     –

  ما رأوا . 

فقام عمر حاالً وأقــام احلــد جلــداً علــى القــاذفني . ويقــول يومهــا املغــرية لعمــر :  

اجلدهم يــا أمــري املــؤمنني ، فيقــول عمــر : اســكت ، فــوا لــو شــهد األربعــة لرمجتــك        

  حبجر كبري . يا مغرية ، ولكنت أول من يرميك

  

ــر ــيدنا عمـ ــاة سـ ــت حيـ ــذا كانـ ــة      هكـ ــه اخلالفـ ــين بـ ــر : نعـ ــا عمـ ، إذا قلنـ

اإلسالمية ، نعين به حكم اإلسالم ، نعين به الطريقة اليت أرادها رسول ا  .  

ــل       ــاً ! أقب ــن إنســان اســتطاع أن يتجــرد عــن نفســه وعــن شــهواته متام ــه م ــا ل ي

ــه ، حاســب نفســه قبــل أن حياســب ــه بكل ــرم نفســه مــن املنــام ،     علــى رب غــريه . ح    

ومــن اللــذة مــع النســاء ، ومــن الطعــام الشــهي ، ومــن الراحــة ، وأعطــى كــل ذي حــق   

  حقه . 

ــم     ــل هب ــض إال أن يلحــق بصــاحبيه ويتمث ــة ، رف ــث ثالث ــض إال أن يكــون ثال رف

  درته هتز العروش هزاً ، وختيف أكثر من الذرية يف زماننا .كانت فمتاماً مع السعة . 
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ــي ،   ــوم القيامــة كيــف يكــون احلــاكم العــادل ، وكيــف يل ــم احلكــام إىل ي لقــد علّ

  وكيف يأكل ويشرب ، وكيف ينام ، وكيف يكون خادماً للمسلمني . 

وإن مــا فعلــه عمــر تعجــز الــوالة         ،  فمــن أراد اآلخــرة فليفعــل كمــا فعــل عمــر

  من بعده أن يقوموا مبثله ، وليتنا نرى من ميثل عمر حقاً .

فلله درك يا ابن اخلطاب أتعبت احلكام بعدك إىل يوم القيامــة ، ولــن يصــل حــاكم  

  شأوك مهما بذل جهداً .

  

    وب اا  ء  ض رذ  

    د ر  
  

        ــه مكتــوب ــه : إن ــه لقــي عمــر بالشــام فقــال ل أخــرج الطــربي عــن كعــب األحبــار أن

    كانــت بنــو إســرائيل أهلهــا مفتوحــة علــى يــد  يف هــذه الكتــب أن هــذه الــبالد الــيت 

ره مثـــل     ــ      رجـــل مـــن الصـــاحلني ، رحـــيم بـــاملؤمنني ، شـــديد علـــى الكـــافرين ، سـ

ــم ،       ــده يف احلكـ ــواء عنـ ــد سـ ــب والبعيـ ــه ، القريـ ــالف فعلـ ــه ال خيـ ــه ، قولـ عالنيتـ

أتباعــه رهبــان بالليــل وأســد بالنهــار ، مرتامحــون متواصــلون . قــال عمــر : أحقــاً           

ما تقول ؟ فقلت : إي والــذي يســمع مــا أقــول ، فقــال : احلمــد  الــذي أعزنــا ،  

  وكرمنا ، وشرفنا ، ورمحنا بنبينا حممد ، ورمحته اليت وسعت كل شيء . 
  

  وروى الطرباني أن عمر   كان يقول لكعب األحبار : كيف جتــد نعــيت يف التــوراة

مــن حديــد ؟ قــال : أمــري    واإلجنيل ؟ قال : قرن مــن حديــد . قــال : ومــا قــرن

شديد ال تأخذه يف ا لومة الئم . قال عمــر : ثــم مــه ؟ قــال : ثــم يكــون بعــدك  

خليفة تقتله فئة ظاملة . قال : ثم مه ؟ قال : ثم يكون البالء
  

 .  
  



  ١٥٨

       ــي فوجــدها ــوم بنــت عل ــى أم كلث ــك أن عمــر دخــل عل وأخــرج اخلطيــب عــن مال

ذا اليهــودي كعــب األحبــار يقــول : إنــك  تبكي ، فقال : مــا يبكيــك ؟ قالــت : هــ 

 . باب من أبواب جهنم ، فقال عمر : ما شاء ا  

ثم خرج فأرسل إىل كعب فجاءه ، فقال : يا أمــري املــؤمنني ، والــذي نفســي  

بيده ال ينسلخ ذو احلجة حتى تــدخل اجلنــة ، فقــال : مــا هــذا ؟ مــرة يف اجلنــة ،   

ــا لنجــدك يف كتــ  ــال : إن ــار ؟ فق ــنم     ومــرة يف الن ــواب جه ــن أب ــاب م ــى ب   اب ا عل

متنع الناس أن يقتحموا فيها ، فإذا مت اقتحموا
  

.    

  

   ــال ــدرة ، فق ــو يضــرب رجــال بال ــر وه ــر بعم ــاً م ــة أن كعب ــيم يف احللي ــو نع     وروى أب

  كعب : على رسلك يا عمر ، فوالذي نفسي بيده إنه ملكتوب يف التوراة . 
  

   ــل ــماء ،      وروى كـــذلك عـــن كعـــب قـــال : ويـ لســـلطان األرض مـــن ســـلطان السـ

ــن حاســب نفســه ،    ــن حــاكم الســماء. فقــال عمــر : إال م ــل حلــاكم األرض م ووي

فقــال كعــب : والــذي نفســي بيــده إهنــا لفــي كتــاب ا املنــزل ، مــا بينهمــا حــرف     

  إال من حاسب نفسه .

  

  لــى عهــد  وذكر ابن أبي عاصم يف الزهد عن أبي عبيد قال : ركض عمر فرســاً ع

انكشفت فخذه مــن حتــت العبــاءة ، فأبصــر رجــل مــن أهــل جنــران  ف  ارسول 

   شامة يف فخذه ، فقال : هذا الذي جنده يف كتابنا خيرجنا من ديارنا .
  

    وقــد ورد يف الكتـــب الســـماوية غـــري ذلـــك مــن أشـــياء تبـــين فضـــل عمـــر ،    

املوفق للصواب . وهي موجودة يف املطوالت ، فلريجع إليها من أراد ذلك ، وا   
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  ذر ض رات ر
  

    لشــيء قــط عمــر عنهما قــال : مــا مسعــت روى البخاري عن ابن عمر رضي ا

يقــول : إنــي أظنــه كــذا إال كــان كمــا يظنــه . بينمــا عمــر جــالس إذ مــر بــه رجــل  

مجيل
)١(

  ، فقال عمر : لقد أخطأ ظين ، إن هذا على دينـه يف اجلاهليـة أو لقـد كـان

، علي بالرجل . فدعا به فقال له ذلك ، فقال : ما رأيت كــاليوم أســتقبل  كاهنهم 

به رجال مسلماً ، قال : فإني أعزم عليــك إال مــا أخربتــين ، قــال : كنــت كــاهنهم  

  يف اجلاهلية . قال : فما أعجب ما جاءتك به جنيتك يف اجلاهليـة ؟ قـال : بينمـا

  ع ، فقالت : أمل تر اجلن وإبالسها ؟أنا يوماً يف السوق ، جاءتين أعرف منها الفز
   

    وأخرج البيهقي واخلطيب عــن نــافع بــن عمــر بإســناد حســن قــال : رقــى عمــر بــن

ــوم اجلمعــة ، ودخــل يف اخلطبــة خيطــب ، وإذ تــرك اخلطبــة        اخلطــاب املنــرب يف ي

، ثـــم أقبـــل علـــى خطبتـــه ومتّمهـــا ، فقـــال    -ثالثـــاً    -وقـــال : يـــا ســـاريةُ اجلبـــلَ  

لقد جن هذا . وكان عمر قد مجــع جيشــاً وأمــر عليــه رجــال امســه   احلاضرون :

   سارية ، وأرسله إىل بالد هناوند .

فــدخل عليــه بعــد اخلطبــة عبــدالرمحن بــن عــوف وكــان عمــر يطمــئن إليــه ،  

ــك لتجعــل هلــم عليــك كالمــاً ، بينــا أنــت ختطــب إذ أنــت تصــيح :         ــه : إن فقــال ل

؟ فأجابــه عمــر قــائال : ال وا إنــي مــا ملكــت    يا ساريةُ اجلبلَ ، أي شــيء هــذا

ذلــك ، رأيــتهم يقــاتلون عنــد جبــل يؤتــون مــن بــني أيــديهم ومــن خلفهــم ، فلــم أملــك      

  أن قلت هلم : يا ساريةُ اجلبلَ ؛ ليلحقوا باجلبل . 

  فلبثــوا إىل أن جــاء رســول ســارية بكتــاب ســارية يقــول فيــه : إن القــوم لقونــا                       
    ل          ببب                       للللللللللل

 
  ھو ُسَوْید بن قارب .   -١
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يوم اجلمعة فقاتلناهم ، حتى إذا حضرت اجلمعة مسعنا مناديــاً ينــادي : يــا ســاريةُ    

  اجلبــل مــرتني أو ثالثــاً فلحقنــا باجلبــل ، فلــم نــزل قــاهرين لعــدونا حتــى هــزمهم ا

وت عمــر        وقــتلهم ، ولــوال صــوت عمــر ألُخــذنا وأبــدنا عــن آخرنــا ، ولكــن صــ 

كان منقذاً لنا من عدونا . عند ذلك اعرتف هــؤالء الــذين طعنــوا عليــه وقــالوا :  

دعوا هذا الرجل فإنه مصنوع له
  

.  
  

   أهــل ــال : أخــرب عمــر أن ــة احلمصــي ق ــدالئل عــن أبــي هدب وأخــرج البيهقــي يف ال

العــراق قــد حصــبوا أمــريهم ، فخــرج غضــبان فصــلى فســهى يف صــالته ، فلمــا    

ــالغالم      ســلّم ــيهم ب ــل عل جــيهم ، وع ــألبس عل ــي ف ــد لبســوا عل ــم إهنــم ق ــال : الله ق

الثقفــــي حيكــــم فــــيهم حبكــــم اجلاهليــــة ، وال يقبــــل مــــن حمســــنهم ، وال جيــــاوز           

  عن مسيئهم . 

وهذا كان قبل أن يولد احلجاج بن يوسف الثقفــي ، وقــد حصــل واســتجاب  

  لظامل . ا دعاء عمر ، وجاءهم الغالم الثقفي ا
  

   عمــر ثــدوأخــرج ابــن عســاكر عــن طــارق بــن شــهاب قــال : إن كــان الرجــل ليح

باحلديث فيكْذبه كذبة ، فيقــول : احــبس هــذه . فيحدثــه باحلــديث فيقــول لــه :  

احبس هذه . فيقول  له : كل ما حدثته حق إال ما أمرتين أن أحبسه
  

.   



  ان مــن طريــق موســى بــن عقبــة   وكذلك من كراماته مــا أخــرج أبــو القاســم بــن بشــر

عن نافع عن ابن عمــر قــال : قــال عمــر بــن اخلطــاب لرجــل : مــا امســك ؟ قــال :  

مجرة . قال : ابن من ؟ قال : ابــن شــهاب . قــال : ممــن ؟ قــال : مــن احلرقــة .  

مســكنك ؟ قــال : احلــرة . قــال : بأيهــا ؟ قــال : بــذات لظــى ، قــال    قــال : أيــن

ا . فرجع الرجل فوجد أهله قد احرتقواعمر : أدرك أهلك فقد احرتقو
)١(

 .  

 
أخرج اإلمام مالك في الموطأ نحوه ، وابــن دریــد فــي األخبــار المنثــورة ، كمــا ذكــره   -١

  اإلمام السیوطي . 
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          : ــه قــال ــن حدث ــو الشــيخ يف العظمــة بســنده إىل قــيس بــن احلجــاج عم وأخــرج أب

ملا فتحت مصــر أتــى أهلُهــا عمــرو بــن العــاص حــني دخــل يــوم مــن أشــهر العجــم ،  

نة ال جيــري إال هبــا ، قــال : ومــ  يلنــا هــذا ســلن ا ذاك ؟   فقــالوا : أيهــا األمــري ، إن

ــرٍ      قــالوا : إذا كــان أحــد عشــر لــيال ختلــو مــن هــذا الشــهر ، عمــدنا إىل جاريــة بكْ

بني أبويهــا ، فأرضــينا أبويهــا وجعلنــا عليهــا مــن الثيــاب واحللــي أفضــل مــا يكــون ،    

ــذا ال يكــون يف اإلســالم      ــرو :  إن ه ــم عم ــال هل ــل . فق ــذا الني ــا يف ه ــم ألقيناه ث

  يهدم ما كان قبله . أبداً ، وإن اإلسالم  

فأقاموا فرتة والنيل ال جيري قلــيال وال كثــرياً حتــى مهــوا بــاجلالء ، فلمــا رأى  

    ، بالــذي فعلــت قــد أصــبت ذلك عمــرو كتــب إىل عمــر بــذلك ، فكتــب لــه : أن

وإن اإلسالم يهدم ما كان قبله . وبعث بطاقة يف داخل كتابه ، وطلب مــن عمــرو  

  أن يلقيها يف النيل .

فلمــا قــدم كتــاب عمـــر إىل عمــرو بــن العـــاص ، أخــذ البطاقــة ففتحهـــا ،             

  فإذا فيها :

  

ا ا ا   
  

     :  أ ،  م إ ا أ  ا    
 ل اــ  ــ  ن اــ ــ ، وإن   ــ  ــ  ــ ــي   ــ  ن

.  ر أنا اا  
   

  

  فــألقى عمــرو البطاقــة يف النيــل قبــل الصــليب بيــوم ، فأصــبحوا وقــد أجــراه   

نة عــن أهــل مصــر    ــك الســ ــة واحــدة ، فقطــع ا تل        ا ســتة عشــر ذراعــاً يف ليل

  إىل اليوم .
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ره و ن ض  
  

 قــال    :»           لــوال أن أضــع جبهــيت : ا لــوال ثــالث ألحببــت أن أكــون قــد لقيــت

و أن أجلــس يف جمــالس ينتقــى فيهــا طيــب الكــالم كمــا ينقــى جيــد التمــر ،            ، أ

أو أن أسري يف سبيل ا «   .  

ــوال كــذلك   ــوال جمالســة الصــاحلني ، ول ــوال الصــالة ، ول أي يقــول ســيدنا عمــر : ل

الســري يف عمــل اخلــري واجلهــاد ، ألحببــت املــوت علــى احليــاة ؛ ألن هــذه الــثالث تعــين  

  له ، واحلياة بدوهنا غري مجيلة .    اإلسالم ك

فاملؤمن الصادق لــو عرضــت عليــه الــدنيا حبــذافريها علــى أن يــرتك فريضــة لَمــا  

ــدنيا ، فهــي صــلة ولقــاء مــع ا كــل        ــال ال ــردد حلظــة ، فالفريضــة عنــده خــري مــن م ت

  يوم مخس مرات . 

  كذلك جمالسة الصاحلني ، فليس فيها إال الطيب . 

ســيدنا عمــر ذلــك إال ليبــني لنــا ناحيــة حنــن حباجــة إليهــا ، وهــي      ومــا قــال لنــا  

  .أن خنتار هذه الثالث على غريها 
  

 وقال  : جالسوا التوابني فإهنم أرق شيء أفئدة   «يوصي هبا املؤمنني«    .  

  هذه النصيحة وإن كانت كلمتني إمنا معناها يشمل احلياة كلها . فــإذا جالســت

ــنهم ا ــوابني تعلمــت م ــذكرك     الت ــيت ت ــة ، والرجــوع إىل ا تعــاىل . هــي ال ــة ، واإلناب لتوب

با ، وباآلخرة ، وبنبيك وســلفك الصــاحل . أمــا إذا جالســت قســاة القلــوب ، فإنــك  

    خترج من جملسهم وقد فقدت قلبك وإحساسك .
  

    : ثنا أبو األشهب عن احلسن قالعمر على مزبلة فــاحتبس عنــدها ،   «وحد مر

  . »ابه تأذوا هبا فقال : هذه دنياكم اليت حترصون عليها  فكأن أصح
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ــدر حــاجتكم ،   ــا بق ــدنيا ، خــذوا منه ــذه ال ــاد عــن ه فأوصــيكم باالبتع

  وإياكم أن تقعوا فيها كما وقعت األمم قبلكم .
  

 ومــن نصــائحه    :»       ال تعــرتض فيمــا ال يعنيــك . واعتــزل عــدوك . واحــتفظ

. وال تصــحب الفــاجر   من القوم ال يعادله شيءمن خليلك إال األمني ، فإن األمني

ــن فجــوره ، وال تفــشِ إليــه ســرك . واستشــر يف أمــرك الــذين خيشــون   فيعلمــك م

ا «    .    

  : فاحفظها أخي القارئ فإهنا لكل مسلم ، وأما تفسريها فيقول

  أي دع ما يريبك إىل ما ال يريبك .  : ال تعرتض فيما ال يعنيك -

  أي ابتعد عنه بقدر االستطاعة ، وحاول أن ال تراه وال يراك .    : واعتزل عدوك -

ــك إال األمــني - ــن خليل ــل صــديق يعطــى الســر ، فاحــذر            : واحــتفظ م ــيس ك أي ل

من الصديق إال أن يكون صديقاً جمرباً أميناً ، وهذا يف أيامنا نادر كندور الكربيــت  

  األمحر .
  

ــل  ــدنیا قلی ــي ال ــدق ف ــدیق الص ص
ــ ــھ یــ ــخص     لحاجتــ ــل شــ ودك كــ

ــھ            ــَت منـ ــا كنـ ــا إذا مـ ــدیقك مـ صـ
     لل

ــك      ن ل ــَ ــھ فم ــرَت ب ــك إن ظف ــن ل فم
ــك              ــك َملــــ ــاھا منــــ ــإذا قضــــ فــــ
ــك             ــك َملــ ــروح بالتملیــ ــَت الــ طلبــ

   ل

ــه:  وال تصــاحب الفــاجر فيعلمــك مــن فجــوره - ــل    «:    وهــذا يفســر قول إمنــا مث

ــيس الســوء كح ــيس الصــاحل واجلل ــافخ الكــري ، فحامــل املســك     اجلل امــل املســك ون

ــافخ الكــري     ــة . ون ــا أن جتــد رحيــاً طيب ــاع منــه ، وإم ــا أن تبت     إمــا أن حيــذيك ، وإم

»  إما أن حيرق ثيابك ، وإما أن جتد رحياً خبيثة
)١( 

 .  

 
  أخرجھ مسلم من حدیث أبي موسى ، وأبو داود من حدیث أنس . -١
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ــن           ــدالً م ــع . فب ــم اجلمي ــه يع ــزل الغضــب ، فإن ــك إن جالســت الفســقة ون فإن

مــع الصــاحلني ، اجلــس مــع زوجتــك وابنــك ، واجلــس     أن جتلــس معهــم ، اجلــس  

  مع إخوانك ، وخذ القرآن واقرأ آية أو اقرأ حديثاً . 

  فالذي ال أمانة له على دينه ال يؤمن على سرك .    : وال تفش إليه سرك -
  

  ــال ــه :    وقـ ــدى خطبـ ــى ،           «يف إحـ ــأس غنـ ــر ، وأن اليـ ــع فقـ ــون أن الطمـ تعلمـ

  .   »س من شيء استغنى عنه وأن الرجل إذا يئ
  

  : ًوجدنا خري عيشنا الصرب    «وقال أيضا«   .  
  

 وقال    :»   رزق يوم بيوم كونوا أوعية الكتاب وينابيع العلم ، وسلوا ا«   .  
  

    : نظــــرت يف هــــذا األمــــر ، فجعلــــت إذا أردت الــــدنيا أضــــر       «وقــــال كــــذلك

ــدنيا ،   ــاآلخرة ، وإذا أردت اآلخــرة أضــر بال ــر هكــذا فأضــروا  ب ــان األم ــإذا ك ف

  .   »بالفانية  
  

ــر ــيدنا عمــ ــالم ســ ــن كــ ــض مــ ــذا بعــ ــع إىل            هــ ــد فلريجــ ــن أراد املزيــ ، فمــ

  الكتب املطولة .

  إىل           

  اوت ا  د 

  أر اؤن ر
  

بأكملـــه فتوحـــاً للمســـلمني يف كـــل أمـــوره ، حصـــلت فيـــه      كـــان عهـــد عمـــر

  عظيمة ، وفتحت بالد وأمصار كثرية .  فتوحات شاسعة
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   فتوح بالد الشام    
  

  :  فتح دمشق
  

ــتح دمشــق ــان ف ك
)١(

ــا     ــوك ، ويف فتحه ــة الريم ــد معرك ــالث عشــرة بع يف ســنة ث

  قوالن :  

القول األول : أن بعد معركة الريموك أمر عمر بــن اخلطــاب أبــا عبيــدة أن ينطلــق    

  يش وحاصـــرها مـــن بـــاب اجلابيـــة ،   إىل حماصـــرة دمشـــق ، فـــانطلق علـــى رأس جـــ 

وانطلق خالد بن الوليد على رأس جيش آخر وحاصــرها مــن بــاب شــرقي ، وانطلــق  

يزيد بن أبي ســفيان علــى رأس جــيش ثالــث وحاصــرها مــن بــاب الفــراديس مــن قبــلِ  

العمارة . كانت حصوهنا قوية ومنيعة ، فحاصرها املسلمون ســبعني يومــاً ، ثــم يــروى  

  وبيته بقرب باب شرقي ، فحفر من جداره وأدخل املسلمني . أن خورياً أسلم 

والقــول الثــاني وهــو أقــوى : أن خالــد بــن الوليــد صــنع ســالمل مــن حبــل طويــل ،  

وهنــاك جــرى بقــدرة ا يف ليلــة ولــد حلــاكم دمشــق غــالم ، فصــنع وليمــة ودعــا إليهــا  

 
أقــدم بــالد التــاریخ ، فیــھ مــن اآلیــات مــا اكتشــف منــھ ومــا           دمشق ھي بلد آثاري مــن  -١

  لم یكتشف . 
ولقد اختلف في بنائھا ، فقیــل : بناھــا نــوح ، وقیــل : بــل ولــده ، وقیــل : جیــرون 

  وأخوه برید ، وقیل : دمشق بن اسكندر ذي القرنین ، فسمیت باسمھ . 
لح في دمشق ُشھر أنھ وروي أنھ بعھد معاویة بن أبي سفیان كان ھناك رجل صا

یجتمع مع الخضر لیلیاً ، فطلب منھ معاویة لقاء الخضر ، فقال : أفعل . وطلب العبــد 
الصالح من صدیقھ الخضر  أن یلتقي معھ معاویة ، فأبى الخضر . فنقل العبد الصالح  

یقصد رســول   -الكالم  إلى معاویة ، فقال : أخبره بأني جلست مع من ھو أفضل منھ  

وحدثتھ وحدثني ، وال یضیرك ذلك إنما سلھ عّمن بنى دمشق . فسألھ فأجابــھ   -  هللا
الخضر بقولھ : مررت علیھا بحراً فتركتھا خمسمائة عــام ، فمــررت علیھــا فــإذ ھــي 
غیضة كبیرة ، فتركتھــا خمســمائة عــام ومــررت علیھــا وإذ رأیتھــا بحــراً ، فتركتھــا 

  ناء . خمسمائة عام ومررت علیھا  فرأیت بھا بدایة الب
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معــه القعقــاع  عظماء أهل دمشق ، وقدم هلــم اخلمــور . فاســتغل خالــد هــذا الوقــت و

وعدد ، ورمى السلم على اجلــدار العــايل وقــال جلنــده : إذا مسعــتم تكبــريي فــادخلوا  

ــوا   ــاب فقتل ــبعض اآلخــر إىل الب ــزل ال ــى الســلم ، ون ــأبقى بعــض الرجــال عل ــاب . ف الب

ــوة ، فكــانوا يأســرون    ــاب شــرقي عن ــن ب ــدخل املســلمون م ــد ف ــر خال احلــراس ، وكب

  ويقتلون ويسلبون . 

ــروم   ــم ال ــدة الصــلح ،   فعل ــي عبي ــن أب ــوا م ــة وطلب ــاب اجلابي ــوا إىل ب ــذلك فهرول ب

فــدخل معهــم صــلحاً وهــو ال يــدري بــأن خالــداً قــد دخــل مــن بــاب شــرقي عنــوة .  

، هــذا قــتال وهنبــاً ،    -مكــان اجلــامع األمــوي اآلن    -والتقــى القائــدان وســط املدينــة  

وا إىل عمــر فقــال :  وهذا صــفحاً وتســكيناً . وكــاد أن يقــع اخلــالف والفتنــة ، فأرســل

  اجعلوا ما دخله خالد بن الوليد حبكم العنوة ، وما دخله أبو عبيدة حبكم الصلح . 

   

  :  ذكر فتح  فحل
  

يروى أنه ملا فتحت دمشق ، استخلف أبــو عبيــدة عليهــا يزيــد بــن أبــي ســفيان  

وسار إىل فحل
)١ (

. وكان أهل فحل قد قصدوا بيسان ، وكانت العــرب تســمي هــذه  

  غزوة بذات الردغة . ال

ــن الوليــد علــى املقدمــة ، وعلــى النــاس شــرحبيل بــن حســنة ،    ــد ب وكــان خال

ــن األزور ،    ــل ضــرار ب ــى اخلي ــن العــاص ، وعل ــدة وعمــرو ب ــو عبي ــني أب ــى املُجنبت وعل

  وعلى الرجل عياض بن غنم . 

كــانوا     فنزل شرحبيل بالناس على فحل ، وبيــنهم وبــني الــروم تلــك األوحــال الــيت 
    ييي

 
  فِحل بكسر الفاء ، وسكون الحاء المھملة ، وبعده الم : وھو بلد معروف بغور الشام . -١

   



  ١٦٧

أعدوها مكيدة للمســلمني ، وكتبــوا إىل عمــر وأقــاموا ينتظــرون جوابــاً ، فخــرج علــيهم  

قالر بــن خمــراق ، فــأتوهم واملســلمون حــذرون وكــان شــرحبيل      الــروم وقائــدهم ســ      

ال يبيــت وال يصـــبح إال علــى تعبئـــة ، فــاقتتلوا قتـــاالً شــديداً حتـــى الصــباح ويـــومهم        

اهنزم الــروم وقــد أظلــم الليــل علــيهم ، فحــاروا وأصــيب رئيســهم ســقالر  إىل الليــل ، فــ 

ــروم   ــرف ال ــم يع ــوهم ، فل ــر املســلمون هبــم وركب ــيهم مســطورس ، وظف ــه ف ــذي يلي وال

مأخـــذهم وانتهـــت هبـــم اهلزميـــة إىل تلـــك األوحـــال ، فلحقهـــم املســـلمون فـــوخزوهم    

ــل والقتــل بــالرداغ . وأصــيب الــ  روم وهــم مثــانون ألفــاً ،    بالرمــاح ، وكانــت اهلزميــة بفح

  فلم يفلت منهم إال الشريد . 

ــاً      ــت عون ــوق واألوحــال فكان ــارهون ، كرهــوا البث فصــنع ا للمســلمني وهــم ك

هلـــم علـــى عـــدوهم . وغنمـــوا أمـــواهلم ، وانصـــرف أبـــو عبيـــدة وخالـــد بـــن الوليـــد          

  إىل محص .

دمشــق ، منهــا          وهنــاك أقــوال أخــرى اختلــف هبــا املؤرخــون يف فــتح فحــل و

  اجتمــع    -علــى رأي مــن جعلهــا بعــد الريمــوك    -أن املســلمني ملــا فرغــوا مــن أجنــادين  

الــروم بفحــل ، فقصــدها املســلمون فحاصــروها ، ففتحــت يف ذي القعــدة ســنة ثــالث  

  عشرة ، وكان فتح دمشق يف شهر رجب سنة أربع عشرة على خالف يف ذلك . 

  

  :  ذكر فتح بالد ساحل دمشق

  

قال ابن األثري يف تارخيه الكامل : ملا استخلف أبو عبيــدة يزيــد بــن أبــي ســفيان  

ــل ، ســار يزيــد إىل مدينــة صــيدا ، وبــريوت ، وجبيــل ،   حعلــى دمشــق وســار إىل ف

وعرقة وعلى مقدمته أخوه معاوية . ففتحهــا فتحــاً يســرياً ، وجــال كثــري مــن أهلهــا .  

   ببخيه يزيد .       وتوىل فتح عرقة معاوية بنفسه يف والية أ



  ١٦٨

ثــم غلــب الــروم علــى بعــض هــذه الســواحل يف آخــر خالفــة عمــر وأول خالفــة   

عثمان ، ففتحها معاوية ثم رمها وشحنها باملقاتلة
)١(

   .  

  

  :  ذكر فتح بيسان وطربية

  

ــل ، أرســل شــرحبيل        حــن ف ــدة محــص م ــو عبي ــا قصــد أب ــري : مل ــن األث ــال اب ق

ــن معــه إىل بيســان ، فقــاتلو ــن بقــي     وم ا أهلهــا وقتلــوا مــنهم خلقــاً كثــرياً، ثــم صــاحله م

  على صلح دمشق . 

ــى صــلح   ــا عل ــة ، فصــاحله أهله ــاألعور إىل طربي ــد بعــث ب ــدة ق ــو عبي ــان أب   وك

ــالفتح     ــوا ب ــاس ، وكتب ــازل . فنزهلــا الن ــى أن يشــاطروا املســلمني املن     دمشــق أيضــاً عل

  . إىل عمر بن اخلطاب

  

  :  ذكر وقعة مرج الروم 
  

كانـــت يف ســـنة مخـــس عشـــرة ، وانتصـــر فيهـــا املســـلمون علـــى الـــروم بقيـــادة        

  أبي عبيدة وخالد بن الوليد . 

  

  :  ذكر فتح بعلبك ومحص ومحاة وشيزر

  

ويف سنة مخس عشرة كذلك سار أبو عبيدة إىل محص ، فسلك طريــق بعلبــك  

  وحاصرها ، فطلب أهلها األمان ، فأمنهم وصاحلهم وسار عنهم . 

ــروم حصــاراً   ثــم   ــد بــن الوليــد فقاتــل أهلهــا ، وحاصــر ال ــزل محــص ومعــه خال ن

  . طويال  

 
  أي جعل فیھا الكفایة من الجند لضبطھا .  -١



  ١٦٩

وكان هرقل قد أرسل إىل أهل محص يعدهم املدد ، وأمــر أهــل اجلزيــرة مجيعهــا  

  بالتجهيز إىل محص ، ولكن ا خيب مقصده وأمره . 

كوا بامل دينــة     وقد لقي املسلمون برداً شــديداً ، وكــان أهــل محــص يقولــون : متســ

ا ــدامهم . ولكــن ــربد تقطعــت أق ــإذا أصــاهبم ال ــاة ، ف ــإن املســلمني حف ــب     ف قل

  األمور ، فكانت أقدام الروم تسقط وال يسقط للمسلمني إصبع . 

ــروم يف محــص ودعــا أهلهــا إىل مصــاحلة   فلمــا خــرج الشــتاء ، قــام شــيخ مــن ال

مون تكبــرية ، فاهنــدم كثــري   املسلمني فلم جييبوه ، وقام آخــر فلــم جييبــوه . فكبــر املســل

ــن       ــة فأصــاهبم أعظــم م ــة والثالث ــروا الثاني ــت حيطــاهنم . وكب ــن دور محــص وتزلزل م

ذلــك ، وخــرج أهلهــا يطلبــون الصــلح ومل يعلــم املســلمون مبــا حــدث فــيهم ، فصــاحلوهم  

  على صلح دمشق . 

  ثم استخلف أبو عبيدة على محص عبادة بن الصامت . 

ه أهلها مــذعنني ، فصــاحلهم علــى اجلزيــة عــن رؤوســهم ،  ثم سار إىل محاة فتلقا

  واخلراج عن أرضهم . 

  ثم مضى حنو شيزر ، فخرجوا إليه فصاحلهم على مثل صلح أهل محاة .

  

  :  فتح معرة النعمان والالذقية

ثم سار أبو عبيدة إىل معرة النعمان
)١(

  ، فصاحلوه على مثل صلح أهل محص .   

هــا ، وكــان هلــا بــاب عظــيم يفتحــه مجــع مــن النــاس .  ثم أتى الالذقية فقاتله أهل

فعســكر املســلمون علــى بعــد منهــا ، ثــم أمــر أبــو عبيــدة فحفــر حفــائر عظيمــة تســرت   

 
  كانت تعرف بمعرة حمص ، ونسبت بعد ذلك إلى النعمان بن بشیر األنصاري . -١
    



  ١٧٠

احلفرة منها الفارسني ، ثم أظهروا أهنــم عائــدون عنهــا ورحلــوا . فلمــا أجــنهم الليــل ،  

  عادوا واسترتوا يف تلك احلفائر . 

رحهم   وأصبح أهل الالذقية وهم يرون أن املسلمني قــد انصــرفوا ، فــأخرجوا ســ

ــرعهم إال واملســلمون يصــيحون هبــم ، ودخلــوا املدينــة    وانتشــروا بظــاهر البلــد ، فلــم ي

  معهم ، وملكت الالذقية عنوة . 

وهرب قوم من النصــارى ، ثــم طلبــوا األمــان علــى أن يرجعــوا إىل أرضــهم علــى  

  خراج يؤدونه . 

  مسجداً جامعاً .وبنى عبادة بن الصامت هبا 

  وملا فتح املسلمون الالذقية ، جال أهل جبلة من الروم عنها . 

وفــتح املســلمون مــع عبــادة بــن الصــامت طرطــوس وكــان حصــناً ، وجــال عنــه     

  أهله من الروم . 

ثم بنى معاوية طرطوس ومصرها ، وأقطع هبا القطــائع للمقاتلــة . وكــذلك فعــل  

  ببانياس . 

كما فُتحت ســلمية
)١(

القــرى اــاورة بأكملهــا ، ثــم حصــرها بعــد ذلــك صــاحل        و 

  ابن علي بن عبدا بن عباس .   
  

  :  فتح قنسرين ودخول هرقل القسطنطينية وما تكلم  

  

ن أهلهــا    رين ، فتحصــ نســثم أرســل أبــو عبيــدة بــن اجلــراح خالــد بــن الوليــد إىل ق

  خراب املدينة فأخرهبا .منه ثم صاحلوه على صلح أهل محص ، فأبى خالد إال إ

 
، انقلبــت بأھلھــا ولــم یســلم منھــا      سمیت بذلك ألنھ كان بقربھــا مدینــة تــدعى المؤتفكــة    -١

غیر مائة نفس ، فبنوا ألنفسھم مائة منزل وُسمیت سلمائة ، ثــم حّرفھــا النــاس فقــالوا : 
  سلمیة . 



  ١٧١

وفر يومها هرقل بعد أن علم بذلك إىل القسطنطينية . ويومها لَما تقهقر جيشــه  

وترك الشام ، التفت إليها هرقل قائال : سالم عليك يــا ســوريا ســالم ال رجــوع بعــده ،   

ا أحلــى  وال يعود إليك رومي أبداً إال خائفاً حتى يولد الولد املشؤوم وليته ال يولد ، فمــ 

  فعله وأمر فتنته على الروم !  

  

  :  ذكر فتح حلب وأنطاكيا وغريمها من العواصم 

  

رين ، ســار إىل حلــب   نســقال ابن األثري يف الكامــل : وملــا فــرغ أبــو عبيــدة مــن ق

مط الكنــــدي ،       ــــه إلــــيهم الســــرين مضــــوا وغــــدروا ، فوج نســــفبلغــــه أن أهــــل ق  

  فحاصرهم وفتحها . 

ة إىل حاضر حلب وهو قريب منها جيمع أصنافاً مــن العــرب ،  ووصل أبو عبيد

  . فصاحلهم على اجلزية ثم أسلموا بعد ذلك  

ن أهلهــا   وأتــى حلــب وعلــى مقدمــة جيشــه عيــاض بــن غــنم الفهــري ، فتحصــ

وحاصرهم املسلمون ، فلم يلبثوا أن طلبوا الصلح واألمان على أنفسهم ، وأوالدهــم ،  

م . فأُعطوا  ذلك واستثين عليهم موضــع املســجد .  ومدينتهم ، وحصنهم ، وكنائسه

ــن غــنم هــو ــازهلم وكنائســهم . وكــان عيــاض ب ــى أن يقــامسوا من      وقيــل : صــوحلوا عل

  الذي صاحلهم ، فأجاز أبو عبيدة ذلك . 

وقـــد قيـــل : إن أبـــا عبيـــدة مل يصـــادف حبلـــب أحـــداً ؛ ألن أهلهـــا انتقلـــوا إىل   

   رجعوا  . أنطاكيا . فرتاسلوا يف الصلح ، فلما متّ

ن هبــا خلــق كثــري         وسار بعد ذلك أبو عبيــدة مــن حلــب إىل أنطاكيــا وقــد حتصــ

        من قنسرين وغريها ، ولقــي علــى طريقهــا أعــداداً كبــرية مــن الــروم ، فهــزمهم وأجلــأهم



  ١٧٢

إىل املدينــة وحصــرها مــن نواحيهــا ، فصــاحلوه علــى اجلزيــة أو اجلــالء ، فجــال بعضــهم       

  م . وأقام بعضه

ثم نقضوا الصلح ، فوجه أبو عبيدة إليهم عياض بن غنم وحبيــب بــن مســلمة ،  

  ففتحاها على الصلح األول . 

ــن   ــذكر عنــد املســلمني ، فلمــا فُتحــت كتــب عمــر ب وكانــت أنطاكيــا عظيمــة ال

اخلطــاب إىل أبـــي عبيــدة أن يرتـــب مجاعـــة مــن املســـلمني هبــا مرابطـــة ، وال حيـــبس       

  عنهم العطاء . 

لــغ أبــا عبيــدة أن مجعــاً مــن الــروم بــني معــرة قصــرين وحلــب ، فســار إلــيهم  ثــم ب 

ــل      ــى مث ــرة قصــرين عل ــتح مع ــة ، وســبى وغــنم ، وف ــن البطارق ــل عــدة م ــزمهم وقت فه

  صلح حلب . 

ثــم جالــت خيولــه فبلغــت بوقــة ، وفتحــت قــرى اجلومــة ، وســرمني ، وتــربين ،  

  وغلبوا على مجيع أرض قنسرين وأنطاكيا .  

أبــو عبيــدة حلــب وقــد التــاث أهلهــا ، فلــم يــزل هبــم حتــى أذعنــوا      ثــم أتــى  

  وفتحوا املدينة . 

ثم سار أبو عبيدة يريد قُــورس وعلــى مقدمتــه عيــاض بــن غــنم ، فلقيــه راهــب    

مــن أهلهــا فســأله الصــلح ، فبعــث بــه إىل أبــي عبيــدة فصــاحله علــى صــلح أنطاكيــا ،    

  ح كذلك تل عزاز . وبث خيله فغلبوا على مجيع أرض قُورس ، وفت

وكان سلمان بن ربيعة الباهلي يف جيش أبــي عبيــدة ، فنــزل يف حصــن بقُــورس  

     اايعرف اآلن حبصن سلمان .     

ــه          ــه ، فلحقـ ــنم علـــى مقدمتـ ــبج وعيـــاض بـــن غـ ــو عبيـــدة إىل ممـ ــار أبـ ثـــم سـ

  وقد صاحل أهلها على مثل صلح أنطاكيا . 



  ١٧٣

ورعبــان ، فصــاحله أهلهــا علــى مثــل  ثم ســير عيــاض بــن غــنم إىل ناحيــة دلــوك 

  . صلح أهل ممبج ، واشرتط عليهم أن خيربوا املسلمني خبرب الروم 

ــورة فتحهــا عــامال ، وضــم إليــه مجاعــة ،     ــدة علــى كــل ك ــد ولّــى أبــو عبي وق

  وشحن النواحي املخوفة . 

    ثـــم ســـار إىل بـــالس ، وبعـــث جيشـــاً مـــع حبيـــب بـــن مســـلمة إىل قاصـــرين ،

لــى اجلزيــة واجلــالء ، فجلــى أكثــرهم إىل بــالد الــروم مــن حيــث ألقــت  وصاحله أهلها ع

  وأرضِ اجلزيرة .  

واستوىل املسلمون على الشام من هــذه الناحيــة إىل الفــرات ، وعــاد أبــو عبيــدة    

  إىل جهة فلسطني . 

وكان جببــل اللَّطــام مدينــة يقــال هلــا : جرجومــة ، ففتحهــا حبيــب صــلحاً علــى      

  لمسلمني . أن يكونوا أعواناً ل

وســير أبــو عبيــدة جيشــاً مــع ميســرة بــن مســروق العبســي ، فســلكوا درب   

بغــراس مــن أعمــال أنطاكيــا إىل بــالد الــروم ، وهــو أول مــن ســلكه . فلقــي مجعــاً مــن   

الــروم ومعهــم عــرب مــن غســان ، وتنــوخ ، وإيــاد يريــدون اللحــاق هبرقــل ، فــأوقع هبــم   

  وقتل منهم مقتلة عظيمة . 

خر إىل مرعش مع خالد بن الوليــد ، وفتحهــا باألمــان مــع إجــالء  وسير جيشاً آ

  أهلها ، فجالهم وأخرهبا . 

كما سير جيشاً مع حبيب بن مسلمة إىل حصن احلدث
)١(

  ففتحه .     

 
 ُسمي ھذا الحصن بالحدث ؛ ألن المسلمین لقوا علیھ غالماً حــدثاً ، فقــاتلھم فــي أصــحابھ ،  -١

  فقیل : درب الحدث .
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  :  فتح قيسارية وحصن غزة

  

ــل : يف ســنة      ــه يف ســنة مخــس عشــرة فُتحــت قيســارية ، وقي ــر الطــربي أن ذك

  ين . تسع عشرة ، وقيل : سنة عشر

كتــب إىل يزيــد بــن أبــي ســفيان أن يرســل أخــاه    وذلــك أن عمــر بــن اخلطــاب

  معاوية إىل قيسارية ، وكتب عمر إىل معاوية يأمره بذلك . 

ــت قــتالهم           ــاتلوه ، فبلغ ــه وق ــوا إلي ــا وحصــر أهلهــا ، فرجع ــة إليه فســار معاوي

  .    يف املعركة مثانني ألفا ، ثم كملت يف اهلزمية مائة ألف وفتحها

ــم يشــقه      ــزر قــد حصــر القَيقــار بغــزة وجعــل يراســله ، فل جــن م وكــان علقمــة ب

ــه          أحــد ممــا يريــد . فأتــاه كأنــه رســول علقمــة وكلّمــه ، فــأمر القيقــار رجــال أن يقعــد ل

ــراً يشــاركونين         ــال : إن معــي نف ــه علقمــة فق ــه . ففطــن ل ــه قتل ــر ب ــإذا م ــق ، ف يف الطري

  أتيتــك هبــم . فبعــث القيقــار إىل ذلــك الرجــل أال يتعــرض لــه ،  يف الــرأي ، فلــو شــئت

  وخرج علقمة من عنده ومل يعد إليه .  

وهــذا الفعــل الــذي فعلــه علقمــة كــان كفعــل عمــرو بــن العــاص مــع األرطبــون  

  الرومي كما سريد ذكره .
      

       :  ذكر وقعة أجنادين وفتح بالد فلسطني

         

بــو عبيــدة وخالــد بــن الوليــد بعــد فحــل إىل محــص     قال ابن األثري : ملا انصــرف أ

كمــا قــدمنا ، نــزل عمــرو بــن العــاص وشــرحبيل بــن حســنة علــى بيســان ، ففتحاهــا  

  وصاحلهما أهل األردن . 

ــروم بغــزة ، وأجنــادين ، وبيســان إىل األرطبــون بأجنــادين ،   واجتمــع عســكر ال

بالرملــة جنــداً عظيمــاً ،  وكان هذا أكرب دهاة الروم وأبعدهم غوراً . وكان قــد وضــع 

  وبإيلياء كذلك .  
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فســار عمــرو بــن العــاص وشــرحبيل بــن حســنة إلــيهم هبــا ، واســتخلف عمــرو  

على األردن أبا األعور . فلما بلغ عمر بــن اخلطــاب اخلــرب قــال : رمينــا أرطبــون الــروم   

  بأرطبون العرب ، فانظروا عما تنفرج . 

ن العــاص ال يقــدر مــن األرطبــون  والتقــى العســكران بأجنــادين ، وأقــام عمــرو بــ 

على شيء ، وال تشفيه الرسل . فسار إليــه بنفســه ودخــل كأنــه رســول . ففطــن بــه  

ــه . فــأمر إنســاناً       ــن يأخــذ األمــري برأي هــذا األمــري أو م األرطبــون وقــال : ال شــك أن

أن يقعد على طريقه ، فإذا مــر بــه قتلــه . فــأدرك عمــرو بــن العــاص ذلــك مــن نظــرات  

ون الروم ، فقال له : يا هذا ، قد مسعت مــين ومسعــت منــك ، وقــد وقــع قولــك  أرطب

مين مبوقع ، وأنا واحد من عشرة بعثنا عمــر إىل أبــي عبيــدة لنكاتفــه ، فــأرجع وآتيــك  

      هبـــم . فـــإن رأوا مـــا رأيـــت فقـــد رآه األمـــري وأهـــل العســـكر ، وإن مل يـــروه رددهتـــم    

  عم ، ورد الرجل الذي أمره بقتل عمرو . إىل مأمنهم . فقال أرطبون الروم : ن

فخرج عمرو من عنده ، وعلم أرطبون الروم بعد مفارقته أنه خدعــه ، فقــال :  

  هذا أدهى اخللق . وبلغت هذه الوقعة عمر بن اخلطاب ، فقال :  در عمرو . 

ــون    ــاهنزم األرطب ــوك ، ف ــال الريم ــاالً شــديداً كقت ــوا قت ــادين واقتتل ــوا بأجن ــم التق       ث

  إىل إيلياء .

ففتح عمرو بن العاص غزة
)١(

  ، ثم سبسطية ونابلس بأمان على اجلزية .  

  وفتح كذلك مدينة اللد ، وتبنة ، وعمواس ، وبيت جربين ، ورفح ، ويافا . 

  وقيل : إن يافا فتحها معاوية بن أبي سفيان ، وا تعاىل أعلم . 

 
  .  د أبي بكر الصدیقوقیل : كان فتح غزة في عھ -١
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  :  فتح بيت املقدس وقصة إسالم كعب األحبار

  

ــن اخلطــاب ــر ب ــد عم ــى ي ــدس عل ــت املق ــتح بي ــا        فُ ــب نقلن ــان غال ــد ك      ، وق

  يف فتحه من كتاب فتوح الشام للواقدي رمحه ا تعاىل . 

ــا عبيــدة ومعــه أمــراء وجيــوش املســلمني ، حاصــروا   وقــد ذكــر الواقــدي أن أب

ــربودة ، ولكــن ســكان القــدس     ــاردة ويف شــتاء شــديد ال ــام ب ــة يف أي     القــدس فــرتة طويل

  مل يكرتثوا حبصار املسلمني هلم . 

وبعــد حصــار طويــل ومبــارزات ، طلــب بــرتك بيــت املقــدس وهــو علــى أعلــى  

ــة        ــبهم القدمي ــدة أال يتعــب نفســه وجيشــه ، حيــث جيــدون يف كت ــي عبي ــن أب ســوره م

   أن املدينة ال تسلم إال لرجل امسه عمر ، وذكر له غالب صفاته يف كتبهم .

يــد أشــبه النــاس بعمــر ، فتقــدم مــدعياً بأنــه عمــر . وبعــد  وكــان خالــد بــن الول

إحداق ساعة من البــرتك إىل خالــد يقــول : كأنــه هــو ، غــري أنــه مل تكتمــل صــفاته الــيت    

يف كتبنا . ثم أقسم علــى خالــد أن يقــول احلــق ، فــذكر خالــد بأنــه جنــدي مــن جنــود  

  دينة لغري عمر . عمر . وقال البرتك : ال تتعبوا نفوسكم يا عرب ، فلن تسلم امل

عندها كتب أبو عبيــدة بــن اجلــراح كتابــاً إىل عمــر يقــول فيــه : لــن تفــتح القــدس      

ــر        ــا معشـ ــال : يـ ــه ، وقـ ــاب وختمـ ــوى الكتـ ــم طـ ــؤمنني ، ثـ ــري املـ ــا أمـ ــورك يـ إال حبضـ

املســلمني ، مــن ينطلــق بكتــابي هــذا وأجــره علــى ا ؟ فأســرع باإلجابــة ميســرة بــن  

    إن شــاء   أنــا أكــون الرســول وأرجــع مــع عمــر بــن اخلطــاب مسروق العبســي وقــال :

  ا تعاىل . 

فلما وصــل الكتــاب إىل عمــر استشــار أصــحاب رســول ا   فأشــار عليــه ،

 عثمان بــن عفــان بعــدم الــذهاب احتقــاراً ألمــرهم ؛ ألن ا ســيفتحها رغمــاً عــنهم .
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ويشــري بأنــه مســع   وأشار علي بن أبي طالب كرم ا وجهه بالــذهاب لبيــت املقــدس ،  

من رسول ا  . فتح إال بعمربأن بيت املقدس ال ي  

فــأثنى عمــر عليهمــا ، وجزامهــا عــن اإلســالم وعــن املســلمني خــرياً ، وبــين أنــه  

اختار رأي علي بن أبي طالب بالذهاب إىل الشام ، كما أنــه عينــه أمــرياً علــى املدينــة  

  الشريفة طيلة غيبته يف بالد الشام . 

مر من املدينة وهو علــى بعــري لــه أمحــر ، وعليــه غرارتــان يف إحــدامها  وخرج ع

وِيق ويف األخــرى متــر ، وبــني يديــه قربــة مملــوءة مــاء ، وخلفــه جفنــة للــزاد . وخــرج   ســ

ومعه مجاعة مــن الصــحابة قــد شــهدوا الريمــوك وعــادوا إىل املدينــة ، مــنهم : الــزبري ،  

  وعبادة بن الصامت . 

س ، فكــان إذا نــزل منــزالً ال يــربح منــه حتــى يصــلي  وسار عمر حنو بيــت املقــد

الصـــبح ، فـــإذا انفلـــت مـــن الصـــالة أقبـــل علـــى املســـلمني وقـــال : احلمـــد  الـــذي        

نا بنبيــه عليــه الصــالة والســالم ، وهــدانا    ــا باإلســالم ، وأكرمنــا باإلميــان ، وخصــ     أعزن

 قلوبنــا ، ونصــرنا   مــن الضــاللة ، ومجعنــا بعــد الشــتات علــى كلمــة التقــوى ، وألــف بــني

  عبــاد ا على عدونا ، ومكّن لنا يف بالده ، وجعلنا إخواناً متحــابني . فامحــدوا ا

على هذه النعمة السابغة ، واملــنن الظــاهرة ، فــإن ا يزيــد املســتزيدين الــراغبني فيمــا  

وِيقاً ويصــف التمــ  ر  لديــه ، ويــتم نعمتــه علــى الشــاكرين . ثــم يأخــذ اجلفنــة فيملؤهــا ســ

حوهلــا ، ويقــرب للمســلمني ويقــول : كلــوا هنيئــاً مريئــاً ، فيأكــل ويأكــل املســلمون معــه       

  ثم يرحل ، فلم يزل كذلك يف مسريه . 

قال عمرو بن مالك العبسي : كنت مع عمر بن اخلطاب حني ســار إىل الشــام ،  

    ون  فمــر علــى مــاء جلــذام يــدعى ذات املنــار وعليــه طائفــة مــنهم نــزول ، فنــزل املســلم
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عليه . فبينما هو كذلك وأصحاب رسول ا   حوله ، إذ أقبل إليــه قــوم مــن جــذام

ــان ، ومهــا أختــان ألب وأم .   ــري املــؤمنني ، إن عنــدنا رجــال لــه امرأت ــالوا : يــا أم فق

  فغضب عمر وقال : علي به . 

  فأُتي بالرجل إليه ، فقال له عمر : ما هاتان املرأتان ؟ قـال الرجـل : زوجتـاي ،

  قال : فهل بينهما قرابة ؟ قال : نعم ، مها أختــان . قــال عمــر : فمــا دينــك ، ألســت

مســلماً ؟ قــال : بلــى ، قــال عمــر : أومــا علمــت أن هــذا حــرام عليــك ، وا يقــول     

ــه : لَف  يف كتابــ ــ ــد ســ ــا قَــ ــني األختَــــني إِالَّ مــ ــواْ بــ  وأن جتمعــ
)١( 

ــال الرجــــل :              ؟ فقــ

إنــه حلــرام    مــا علمــت ، وا حــرام . فغضــب عمــر وقــال : كــذبت ومــا مهــا علــي ،

عليـــك ، ولتخلـــني ســـبيل إحـــدامها وإال ضـــربت عنقـــك . قـــال الرجـــل : أفـــتحكم      

علي ؟ قال : إي وا الذي ال إله إال هــو ، فقــال الرجــل : إن هــذا الــدين مــا أصــبنا  

قــال عمــر : ادن مــين ، فــدنا منــه  فيه خرياً ، ولقــد كنــت غنيــاً عــن أن أدخــل فيــه .  

فخفق رأسه بالدرة خفقتني وقال لــه : أتتشــاءم باإلســالم يــا عــدو ا وعــدو نفســه ،  

وهو الدين الذي ارتضاه ا ملالئكتــه ، ورســله ، وخريتــه مــن خلقــه ؟ خــلِّ يــا ويلــك  

ســبيل إحـــدامها وإال جلـــدتك جلـــد املفـــرتي . فقــال الرجـــل : كيـــف أصـــنع هبمـــا      

حبهمــا ، ولكــن أقــرع بينهمــا فمــن خرجــت القرعــة عليهــا كنــت هلــا وهــي يل ،   وإني أ

   . وإن كنت هلما مجيعاً حمباً

فأمر عمر فــاقرتع ، فوقعــت القرعــة علــى إحــدامها ، فأمســكها وأطلــق ســبيل  

ــه         ــك ، إن ــول ل ــا أق ــا ذا الرجــل وعِ م ــه : امســع ي ــال ل ــه عمــر وق ــم أقبــل علي ــة . ث الثاني
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    ثــم رجــع عنــه قتلنــاه ، فإيــاك أن تفــارق اإلســالم ، وإيــاك أن يبلغــين من دخــل يف ديننــا 

  أنك قد أصبت أخت امرأتك اليت فارقتها ، فإنك إن فعلت ذلك رمجتك . 

قال الواقدي : وسار عمــر حتــى مــر علــى حــي مــن بــين مــرة ، فــإذا بقــوم مــنهم      

ــذبون ، فقــال هلــم عمــر : مــا بــال هــؤالء يعــ  عذبون ؟ فقيــل :  قــد أقــاموا يف الشــمس ي

عليهم خراج فهم يعذبون ، قــال : فمــا يقولــون ؟ قــال : يقولــون : مــا جنــد مــا نــؤدي .  

فقال عمر : دعوهم وال تكلفوهم مــا ال يطيقــون ، فــإني مسعــت رســول ا     : يقــول

  ( ال تعذبوا الناس يف الدنيا يعذبكم ا يوم القيامة ) . فخلّي سبيلهم . 

وادي القــرى أخــربوه أن شــيخا علــى املــاء ولــه صــديق    ثم سار حتى إذا كان بــ 

يوده ، فقال له صديقه : هل لك أن جتعــل يل يف زوجتــك نصــيباً وأكفيــك رعــي إبلــك  

    والقيام عليها ، ويل فيها يوم وليلــة ولــك فيهــا يــوم وليلــة ؟ قــال لــه الشــيخ : قــد فعلــت

  ذلك ، ورضي . 

ل : ويلكما مــا دينكمــا ؟ قــاال :  فلما أخرب عمر بذلك أمر هبما فأُحضرا ، فقا

اإلسالم ، قال عمــر : فمــا الــذي بلغــين عنكمــا ؟ قــاال : ومــا هــو ؟ فأخربمهــا عمــر      

مبــا مسعــه مــن العــرب ، فقــال الشــيخ : قــد كــان ذلــك يــا أمــري املــؤمنني ، فقــال عمــر :        

فقــال    أما علمتمــا أن ذلــك حــرام يف ديــن اإلســالم ؟ قــاال : ال وا مــا علمنــا ذلــك .

عمر للشيخ : وما دعاك أن صنعت هذا القبــيح ؟ قــال : أنــا شــيخ كبــري ومل يكــن يل  

أحــد أثــق بــه وال أتكــل عليــه ، فقلــت : يــا هــذا ، أتكفيــين الرعــي والســقي وتعينــين   

على دوابي وأنا أجعــل لــك نصــيباً يف امرأتــي ؟ واآلن علمــت أنــه حــرام فــال أفعلــه .  

ال سبيل يل عليها ، ثم قال للشــاب : إيــاك أن تقــرب  فقال له عمر : خذ بيد امرأتك ف

  منها ، فإنه إن بلغين ذلك ضربت عنقك . ثم ارحتل عمر يريد بيت املقدس . 
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ــه     ــى الشــام وأشــرف علي ــا أشــرفنا عل ــر : فلم ــوىل عم ــان م ــن برق ــال أســلم ب ق

ــزبري : أســرع وانظــر     ــا إىل طائفــة مــن خيــل املســلمني ، فقــال عمــر لل    املســلمون ، نظرن

ــيمن         ــن ال ــل م ــا وإذا هــي خي ــرب منه ــا ، فلمــا ق ــزبري إليه ــل . فأســرع ال ــا هــذه اخلي م

  .   قد بعث هبا أبو عبيدة يأخذون له خرب عمر

ــن   ؟ فقلــت : م ــن أيــن أقبلــت وقــالوا : يــا فتــى ، م قــال الــزبري : فســلموا علــي

مدينة رسول ا   فمــا فعــل  ، قالوا : كيف خلفــت أهلهــا ؟ قلــت : خبــري ، قــالوا :

عمر ، هل قَــدم علينــا أم ال ؟ قــال الــزبري : مــن أنــتم ؟ قــالوا : حنــن مــن عــرب الــيمن    

  قد وجهنا أبو عبيدة لنأخذ له خرب عمر . 

قال : فرجع الزبري إىل عمــر وحدثــه ، فقــال : أصــبت يــا أبــا عبــدا . فأقبــل  

ــال هلــ  ــا وســألونا عــن عمــر ، فق ــا مجــع آخــر ، فســلّموا علين ــر ،       علين ــا عم م : هــا أن

فما تريدون ؟ قالوا : يا أمــري املــؤمنني ، قــد ذرفــت العيــون ، وطالــت األعنــاق بطــول  

  قدومك ، فلعل ا أن يفتح بيت املقدس على يدك . 

قال الواقدي : ثــم رجعــوا علــى أعقــاهبم حتــى أشــرفوا علــى عســكر املســلمني     

لمون بقــدوم عمــر . فــارتج النــاس  وأبــي عبيــدة ، ونــادوا بأصــواهتم : أبشــروا يــا مســ 

     ومهــوا أن يركبــوا الســتقباله بــأمجعهم ، فقــال هلــم أبــو عبيــدة : عزميــة علــى كــل رجــل   

  أن ال خيرج  من مركزه . 

ــاس مــن املهــاجرين واألنصــار حتــى أشــرف مبــن معــه      ثــم ســار أبــو عبيــدة يف أن

وهــو  علــى عمــر ، ونظــر عمــر إىل أبــي عبيــدة وهــو البــس ســالحه متنكــب قوســه ،  

ه مغطــى بعبــاءة قطوانيــة ، وخطــام قلوصــه مــن شــعر . فلمــا نظــر     راكــب علــى قَلُوصــ  

أبـــو عبيـــدة إىل عمـــر رضـــي ا عنهمـــا أنـــاخ قلوصـــه ، وأنـــاخ عمـــر بعـــريه وترجـــل      
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ــده فصــافح عمــر ، وتعانقــا مجيعــاً وســلم بعضــهما علــى     ــو عبيــدة ي كالمهــا ، ومــد أب

مــر ، ثــم ركبــا يف مجــع وجعــال يســريان أمــام  بعض . وأقبــل املســلمون يســلمون علــى ع

  الناس ومها يتحادثان ، ومل يزاال كذلك حتى نزال بيت املقدس .  

، ثم خطبهم خطبة حســنة فقــال  صلى باملسلمني صالة الفجر  فلما نزل عمر

  يد ، القوي  الشديد ، الفعال ملــا يريــد . ثــم قــال : إن ااحلميد ا  فيها : احلمد

أكرمنا باإلسالم ، وهدانا مبحمــد عليــه أفضــل الصــالة والســالم ، وأزاح عنــا  تعاىل قد 

الضاللة ، ومجعنــا بعــد الفرقــة ، وألــف بــني قلوبنــا مــن بعــد البغضــاء ، فامحــدوه علــى  

كَرتُم َألزِيـدنَّكُم   هذه النعمة تستوجبوا منه املزيــد ، فقــد قــال ا تعــاىل : ن شـلَـئ

 إِن   ن كَفَرتُملَئويددذابِي لَشع 
)١ (

للْ  ، ثـم قـرأ :  مـن يهـد اللَّـه فَهـو الْمهتَـد ومـن يضـْ

  فَلَن جتِد لَه وليا مرشدا
)٢( 

 .  

قال : فلما تال عمر ذلك ، قام قس من النصارى كان حاضراً بــني يديــه فقــال :   

ــه فاضــربوا       إن ا ال يضــل أحــداً . فلمــا كررهــا قــال عمــر : انظــروا إن عــاد إىل قول

  عنقه ، فعرف القس ما قال عمر فأمسك . 

ومضـــى عمـــر يف خطبتـــه وقـــال : أمـــا بعـــد ، فـــإني أوصـــيكم بتقـــوى ا     

ــاءه ، ومبعصــيته يفــين   ــه ينفــع أولي ــذي بطاعت ــذي يبقــى ويفنــى كــل شــيء ســواه ، ال ال

  أعداءه . 

ــوبكم وأنف ــة يف قل ــوالكم طيب ــاة أم ــا النــاس ، أدوا زك ــدون هبــا  أيه ســكم ، ال تري

ــن أحــرز       م ســي ــإن الكَ ــه ، ف ــا توعظــون ب ــوا م ــوق وال شــكوراً . افهم ــن خمل جــزاء م
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ــيكم     دينـــه ، وإن الســـعيد مـــن اتعـــظ بغـــريه ، إال أن شـــر األمـــور مبتـــدعاهتا . وعلـ

فالزموهــا ، فـــإن االقتصــاد يف الســنة خـــري مــن االجتهـــاد يف     بالســنة ســنة نبـــيكم

  وا القرآن فإن فيه الشفاء والثواب .  البدعة . والزم

ــا رســول ا ــام فين ــه ق ــاس ، إن ــا الن ــال : ( احفظــوني          أيه ــيكم وق ــامي ف كقي

الكذب حتى يشــهد الرجــل ومــا يستشــهد ،   ابي ، ثم الذين يلوهنم ، ثم يفشويف أصح

ــا يســتحلف ) ويحلــف وم
)١(

ــوذوا    ــزم اجلماعــة . وتع ــة فليل       ، فمــن أراد حببوحــة اجلن

ــيطان .         ــل الشـ ــإهنن مـــن حبائـ ــامرأة ، فـ ــنكم بـ ــون أحـــد مـ ــيطان . وال خيلـ ــن الشـ مـ

  ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن ، والصالة الصالة . 

ــروم      ــن ال ــا لقــي م ــه مب ــدة حيدث ــو عبي ــس ، فجعــل أب ــه جل ــن خطبت ــرغ م فلمــا ف

  وعمر باهت ، فتارة يبكي وتارة يهدأ . 

ن حضرت صــالة الظهــر ، فقــال النــاس : يــا أمــري املــؤمنني ،  فلم يزل كذلك إىل أ

اطلب من بالل أن يؤذن لنا . فقال له : يــا بــالل ، إن أصــحاب رســول ا      يســألون

. فقــال بــالل : نعــم ، فلمــا قــال : ا أكــرب ،   أن توذن هلــم وتــذكّرهم أوقــات نبــيهم

ــه إال ا أشــهد        خشــعت جلــودهم واقشــعرت أبــداهنم . فلمــا قــال : أشــهد أن ال  إل

ــوهبم أن تتصــدع     ــادت قل ــى ك ــاس بكــاء شــديداً حت أن حممــداً رســول ا ، بكــى الن

  عند ذكر ا ورسوله . 

فلمــا فــرغ بــالل مــن أذانــه وجلــس قــال : يــا أمــري املــؤمنني ، إن أمــراء املســلمني  

  اء النــاس ،   وأجنــاد الشــام يــأكلون حلــوم الطيــور ، واخلبــز النقــي ، ومــا ال يلحــق ضــعف

وما ال تناله أيديهم ، وإن الكل يفنــى ومــا لــه إال الــرتاب ومصــرينا إليــه . فقــال لــه يزيــد   

 
  رواه ابن ماجة .  -١
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  ابن أبي ســفيان : إن أســعار بالدنــا هــذه رخيصــة ، وإنــا لنصــيب مــا قالــه بــالل ههنــا  

مثل ما كنا نقوت بــه أنفســنا مــدة مــن الزمــان يف احلجــاز . فقــال عمــر : إن األمــر كمــا  

ا هنيئـــاً مريئـــاً ، ولســـت أبــرح مـــن مكـــاني حتـــى جتمعـــوا إيل مـــن يف       ذكــرت ، فكلـــو

املنــازل ، وأن تكتبــوا إيل فقــراء املســلمني ممــن يف املــدن والقــرى ، فــأفرض لكــل أهــل   

بيت ما جيــزيهم مــن البــر ، والشــعري ، والعســل ، والزيــت ، ومــا حيتــاجون إليــه وال بــد   

أمــرائكم غــري مــا يــأتيكم مــين مــن بيــت مــال    هلم منه . ثــم قــال عمــر : هــذا لكــم مــن

ــرهم   ــم أم ــى أعــزهلم عــنكم . ث ــأعلموني حت ــراؤكم ف ــإن قطــع عــنكم أم املســلمني ، ف

  بالرحيل . 

فلما هم عمــر بــالركوب علــى بعــريه وعليــه مرقعــة مــن صــوف فيهــا أربــع عشــرة  

ريك  رقعــة بعضــها مــن أدم ، قــال لــه املســلمون : يــا أمــري  املــؤمنني ، لــو ركبــت بــدل بعــ 

  جواداً ولبست ثياباً بيضاً ، ففعل . 

قال الزبري : أحسب أهنا كانت من ثياب مصــر تســاوي مخســة عشــر درمهــاً ،  

وطرح على عاتقــه منــديال مــن كتــان لــيس جديــداً وال بــاخلَلقِ دفعــه إليــه أبــو عبيــدة ،  

ون  وقدم إليه برذوناً أشهب من براذين الروم . فلما صار عمر علــى ظهــره جعــل الــربذ

يهملج به ، فلما نظر عمر إىل الربذون وفعاله ، نزل عنه مســرعاً وقــال : أقيلــوا عثرتــي  

أقال ا عثرتكم يوم القيامة ، فقــد كــاد أمــريكم أن يهلــك مبــا دخــل عليــه مــن العجــب  

ر ،  وإني مسعت رسول ابوالك   ــن يف قلبــه مثقــال ذرةيقــول : ( ال يــدخل اجلنــة م

من كرب )
)١(

   د كــاد يهلكــين ثــوبكم األبــيض وبــرذونكم املهملــج . ثــم نــزع عمــر، ولق 

  ما كان عليه ، وعاد إىل لبس مرقعته . 

 
  رواه مسلم في صحیحھ ، والحاكم ، والترمذي من حدیث ابن مسعود .   -١
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ــد العقبــة ليصــعد منهــا إىل بيــت املقــدس ،     قــال الواقــدي : وإن عمــر ســار يري

ــديباج ممــا أخــذوه مــن الريمــوك ، فــأمر عمــر        فلقيــه قــوم مــن املســلمني وعلــيهم ثيــاب ال

  ب يف وجوهم ، وأن متزق عليهم . أن حيثوا الرتا

   ومل يزل على ذلك حتى أشرف على بيت املقــدس ، فلمــا نظــر إليهــا قــال : ا

أكرب ، اللهم افتح لنــا فتحــاً يســرياً ، واجعــل لنــا مــن لــدنك ســلطاناً نصــرياً . ثــم ســار  

ــه          ــان في ــذي ك ــزل باملوضــع ال ــى ن ــود حت ــل وأصــحاب العق   واســتقبلته العشــائر والقبائ

ربت لــه خيمــة مــن شــعر ، وجلــس فيهــا هنــاك علــى الــرتاب ثــم قــام   أبو عبيــدة ، وضــُ

  يصلي أربع ركعات . 

وعلــت للمســلمني ضــجة عظيمــة ، وصــياح مــزعج بالتهليــل والتكبــري . فســمع  

أهل بيت املقــدس الضــجة واجللبــة ، فقــال هلــم بــرتكهم الكبــري : يــا ويلكــم ، مــا شــأن  

  شيء ؟ فأَشرِفوا عليهم وانظروا ما شأهنم .  العرب قد ارتفعت هلم جلبة من غري

فأشــرف علــيهم رجــل ممــن يعــرف العربيــة ، فقــال : يــا معشــر العــرب ، أخربونــا       

ما قصــتكم ؟ قــالوا : إن أمــري املــؤمنني عمــر قــد قــدم علينــا مــن مدينــة نبينــا ، وهــذه  

  يتكلم .   الضجة من فرح املسلمني به . فرجع وأعلم البرتك ، فأطرق  إىل األرض ومل

فلمــا كــان مــن الغــد وصــلى عمــر بالنــاس صــالة الفجــر ، قــال ألبــي عبيــدة :          

   يا عامر ، تقدم إىل القوم وأعلمهم أني قد أتيت . فخرج أبـو عبيـدة وصـاح هبـم وقـال :

  يا أهل هذه البلدة ، إن صاحبنا أمري املؤمنني قد ورد ، فما تصنعون فيما قلتم ؟ 

ج مــن كنيســته وعليــه املســوح ، وترجــل الرهبــان والقســوس  فأعلموا البرتك فخر

واألساقفة معه ، وقــد محــل بــني يديــه صــليباً ال يخرجونــه إال يف عيــدهم . ثــم صــعد    

 على السور والصليب أمامه ، وأشرف على أبي عبيدة وقــال : مــا تشــاء أيهــا الشــيخ
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مري قــد أتــى فــاخرجوا  الباهي ؟ قال أبو عبيدة : هذا أمري املؤمنني عمر وليس عليه أ

ــا ذا الرجــل ،      إليــه ، واعقــدوا معــه األمــان والذمــة ، وأداء اجلزيــة . فقــال البــرتك : ي

إن كان صــاحبك الــذي لــيس عليــه أمــري قــد أتــى فدعــه يــدن منــا ، فإنــا نعرفــه بنعتــه  

  وصــفته ، وأفــرِدوه مــن بيــنكم وليقــف بإزائنــا حتــى نــراه . فــإن كــان صــاحبنا الــذي   

جنيل نزلنا إليه وعقدنا معه األمــان وأقررنــا لــه باجلزيــة ، وإن كــان غــري الــذي  نعته يف اإل

  جند نعته يف اإلجنيل وصفته فما لكم عندنا غري القتال .

فرجع أبو عبيــدة إىل عمــر وأخــربه مبــا قالــه البــرتك . فهــم عمــر بالقيــام فقــال لــه  

آلــة حــرب غــري هــذه     أصــحابه : يــا أمــري املــؤمنني ، ختــرج إلــيهم منفــرداً ولــيس عليــك  

ــر : ــال عم ــك . فق ــالون من ــنهم غــدراً أو مكــراً فين ــك م ــا خنشــى علي ــة ؟ وإن          املرقع

 والنام ولَنا ه اللَّه ا  كَتبنآ إِالَّ مصيبقل لَّن ي  
ج   

وننمؤتوكَّلِ الْمفلْي لَى اللَّهعو 
)١( 

 .  

ركوبه عليه وعليه مرقعــة لــيس عليــه  ثم أمر عمر ببعريه فقُدم إليه ، فاستوى يف 

غريها ، وقد عصب رأسه بقطعة عباءة قطوانية ، وليس معــه غــري أبــي عبيــدة وهــو  

سائر بني يديه حتى قرب من السور ووقف بإزائه والبتــارك عليــه . فــتكلم أبــو عبيــدة  

،  وقال : يا هؤالء ، هذا أمري املؤمنني قد أتى . فمسح البرتك الكبري عينه ونظــر إليــه  

وزعق بأعلى صوته : هذا وا الــذي جنــد صــفته ونعتــه يف كتبنــا ، ومــن يكــون فــتح  

بالدنا على يديه بال حمالة . ثم إنــه قــال ألهــل بيــت املقــدس : يــا وحيكــم ، انزلــوا إليــه  

 . صاحب حممد بن عبدا واعقدوا معه األمان والذمة ، هذا وا  

 وكــانوا قــد ضــاقت أنفســهم        فلمــا مسعــت الــروم كــالم البــرتك نزلــوا مســرعني

مــن احلصــار ، ففتحــوا البــاب وخرجــوا إىل عمــر بــن اخلطــاب يســألونه العهــد وامليثــاق  

 
  ) من سورة التوبة .  ٥١اآلیة (  -١
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  وخــر  ون له باجلزية . فلما نظر إليهم عمر علــى تلــك احلالــة ، تواضــعقروالذمة ، وي

ــيهم وقــال : ارجعــوا إىل بالدكــم ولكــم الذمــ  ــزل إل ــم ن ة  ســاجداً  علــى قتــب بعــريه ، ث

  والعهد إذ سألتمونا وأقررمت باجلزية . 

فرجع القوم إىل بلدهم ومل يغلقــوا األبــواب ، ورجــع عمــر إىل عســكره فبــات فيــه     

ليلة . فلما كان الغد قام فدخل إليهــا ،  وكــان دخولــه يــوم اإلثنــني . ولقــد طلــب منــه  

لمون  البـــرتك أن يصـــلي يف كنيســـة القيامـــة ، فيقـــول : ال ، أخشـــى أن يتخـــذها املســـ 

مســجداً بعــدي ، وحنــن دخلنــا صــلحاً ، ال نغــدر ، وال خنــون ، وال خنــدع . وخــرج  

  عمر وصلى مقابل باب الكنيسة ، ومكان صالته مسجد اآلن .

قال الواقــدي : وأقــام هبــا إىل يــوم اجلمعــة ، وخــطّ هبــا حمرابــاً مــن جهــة الشــرق   

ت الــروم  وهــو موضــع مســجده . فتقــدم وصــلى هــو وأصــحابه صــالة اجلمعــة ، فهمــ 

ببيــت املقــدس      -الــذي احتــال علــى الــروم بــالريموك    -بغــدرهم . وكــان أبــو اجلعيــد  

  هـــو وأهلـــه ومالـــه ، فقـــالوا لـــه : مـــا تـــرى يف غـــدر هـــؤالء العـــرب إذا هـــم اشـــتغلوا    

بصالهتم وليس معهم آلة حرب ، وال ما حيرتزون به من الضرب والقتل ؟ فقــال هلــم :  

وا هبــم ، فــإن فعلــتم ذلــك أخــربهتم مبــا تريــدون أن تفعلــوا    يــا قــوم ، ال تفعلــوا وال تغــدر

هبــم . فقــالوا : ومــا الــذي نصــنع ؟ فقــال : أظهــروا للعــرب مــا لكــم مــن الزينــة ومتــاع   

الــدنيا ، فــإن متــاع الــدنيا ومــا فيهــا ال يصــرب صــاحبهما عنهمــا ، فــإن طلبومهــا بغــدر  

  فشأنكم وما تريدون . 

ــانوا   ــا ك ــى م ــوم عل ــل الق ــال : فأقب ــاع احلســن ،  ق ــال واملت ــن امل ــه م ــدرون علي يق

  فأظهروه وصفوه يف طريــق املســلمني وشــوارعهم . فجعــل املســلمون ينظــرون إىل ذلــك  

يف دخـــوهلم وخـــروجهم وهـــم يعجبـــون مـــنهم ، ومل يمـــلْ أحـــد مـــنهم إليـــه ومل يلمســـه       
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د ا  وهم يقولون : احلمد  الذي أورثنا ديار قوم مثل هــذا ، ولــو ســاوت الــدنيا عنــ 

  جناح بعوضة ملا سقى كافراً منها شربة ماء . 

ــن املســلمني مــن جعــل يــده علــى شــيء مــن   مــا م قــال عــوف بــن ســامل : فــوا

متــاعهم وال ملســه . فقــال هلــم أبــو جعيــد : هــؤالء القــوم الــذين وصــفهم ا يف التــوراة  

   ى ما هم عليه .واإلجنيل ، وأهنم ال يزالون على احلق ، وال يقرهبم أحد ما داموا عل

قــال شــهر بــن حوشــب : مسعــت كعــب األحبــار يقــول : إن عمــر بــن اخلطــاب        

ملا صاحل أهل بيت املقدس ودخلها أقام فيها عشرة أيام ، فأقبلت إليــه وكنــت يف قريــة  

من فلسطني ، وتقدمت إليه ألسلّم عليه وأسلم على يديه . وذلك أن أبــي كــان أعلــم  

مشفقاً ، ومل يكــتم  الناس مبا أنزل ا على موسى بن عمران ، وأنه كان يل حمباً وعلي 

علي شيئاً إال أعلمين إياه مما كان يعلّم الناس . فلما حضرته الوفاة ، دعاني إليه وقــال   

يل : يا بين ، إنك تعلم أنــي مــا ادخــرت عنــك شــيئاً ممــا كنــت أعلمــه ؛ ألنــي خشــيت      

تتــبعهم ، وقــد جعلــت هــاتني الــورقتني يف هــذه الكــرة   أن خيرج بعــض هــؤالء الكــاذبني و

ــيب يبعــث يف آخــر     الــيت تــرى ، فــال تتعــرض هلمــا وال تنظــر فيهمــا إىل أن تســمع خبــرب ن

  الزمان امسه حممد ، فإن يرِد ا بك خرياً فأنت تتبعه . ثم مات بعد وصيته إياي . 

زاء مــن النظــر      قال كعب : فدفنته ، فما كان شــيء أحــب إيل بعــد انقضــاء العــ 

يف الــورقتني وقــراءة مــا فيهمــا . ففتحتهمــا فــإذا فيهمــا : ( ال إلــه إال ا حممــد رســول   

ا ، خــامت النبيـــني ال نـــيب بعـــده ، مولـــده مبكـــة ، ودار هجرتـــه طيبـــة ، لـــيس بفـــظ       

وال غليظ وال صخاب ، أمته احلامدون الذين حيمدون ا علــى كــل حــال ، ألســنتهم  

التهليل والتكبري ، وهم منصورون على كل مــن عــاداهم مــن أعــدائهم أمجعــني ،  رطبة ب 

ــنهم   ــرامحهم بي ــاجيلهم يف صــدورهم ، ت يغســلون وجــوههم ، ويســرتون أوســاطهم ، أن

  تراحم األنبياء بني األمم ، وهم أول من يدخل اجلنة يوم القيامة من األمم ) .
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علّمــين أبــي شــيئاً أعظــم      قال كعب : فلمــا قــرأت ذلــك قلــت يف نفســي : وهــل 

ــيب  ــين أن الن ــا شــاء ا ، إىل أن بلغ ــدي م ــد وفــاة وال ــت بع ــذا ؟ ثــم مكث ــن ه   م

املوصوف قد ظهر مبكة ، وهو يظهــر مــرة بعــد أخــرى ، فقلــت : هــو وا ال حمالــة .  

ومل أزل أحبــث عــن أمــره حتــى قيــل : إنــه خــرج ونــزل بيثــرب ، فجعلــت أترقــب أمــره   

صــر علــى أعدائــه . فتجهــزت أريــد املســري إليــه ، فبلغــين أنــه    حتــى غــزا غــزوات ، ون

ــبض ــد قُ ــذي كنــت أنتظــره .      ق ــيس ال ــه ل ــوحي ، فقلــت يف نفســي : لعل وانقطــع ال

ــد    ــرة بع ــزل زم ــد فتحــت واملالئكــة تن ــواب الســماء ق ــأن أب ــامي ك ــت يف من ــى رأي      حت

زمرة ، وقائل يقول : قد قُبض رسول ا  رض . وانقطع الوحي عن أهل األ  

فرجعت إىل دار قــومي ، وجاءنــا اخلــرب أنــه تقــدم أمتــه خليفــة امســه أبــو بكــر ،  

فقلت : أقدم عليه . فلم ألبث حتى جاءتنــا جنــوده إىل الشــام ، ثــم جاءتنــا وفاتــه ،      

ــدين      ــر ، فقلــت : ال أدخــل هــذا ال ــيهم رجــال امســه عم ــه اســتخلف عل ــل : إن ــم قي ث

  حتى أحققه . 

ببيــت املقــدس وصــاحل أهلهــا ،    ى قــدم عمــر بــن اخلطــابومل أزل متوقفاً حتــ 

ونظــرت إىل وفــائهم بعهــدهم ، ومــا صــنع ا بأعــدائهم ، وقلــت : إهنــم أمــة النــيب     

األمــي . فحــدثت نفســي بالــدخول يف هــذا الــدين ، فــوا إنــي كنــت ذات ليلــة علــى  

أوتـواْ الْكتـاب ءامنـواْ بِمـا يآ أيها الَّـذين   سطحي ، وإذا أنا برجل من املسلمني يقول :

نزلْنا مصدقًا لِّما معكُم من قَبلِ أن نطْمس وجوها فَنردها علَى أدبارِهآ أو نلْعـنهم  كَمـا 

بتالس ابحلَعنآ أص
  ج 

 وكَان أمر اللَّه  مفْعوالً
)١( 

 .  

 
  ) من سورة النساء . ٤٧ة ( اآلی -١
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ل    قــال كعــب : فلمــا مسعــت هــذه اآليــة ، خفــت واأن ال أصــبح حتــى حيــو 

ــرد . فلمــا أصــبحت غــدوت      وجهــي ، فمــا كــان شــيء أحــب إيل مــن الصــباح أن ي

من منزيل وسألت عن عمــر ، فقيــل يل : إنــه ببيــت املقــدس . فقصــدت إليــه وإذا بــه  

قد صلى بأصحابه صالة الفجــر عنــد الصــخرة ، فأقبلــت إليــه وســلّمت عليــه ، فــرد  

أنت ؟ فقلت له : أنــا كعــب األحبــار ، وإنــين جئــت أريــد  علي السالم وقال يل : من 

ــب املنزلــة ،        اإلســالم والــدخول فيــه ، فــإني وجــدت صــفة حممــد وأمتــه يف الكت

وإن ا  أوحــى إىل موســى       مــن أمــة خلقــاً أكــرم علــي إنــي مــا خلقــت ) :

األمــم ،    حممد ، ولواله مــا خلقــت جنــة وال نــاراً ، وال مســاء وال أرضــاً ، وأمتــه خــري

ودينه خري األديان ، بعثته آخر الزمان ، أمته مرحومة ، وهــو نــيب الرمحــة ، وهــو النــيب  

األمــي التهــامي القرشــي ، الــرحيم بــاملؤمنني ، الشــديد علــى الكــافرين ، ســريرته مثــل  

عالنيته ، وقوله ال خيــالف فعلــه ، القريــب والبعيــد عنــده ســواء ، أصــحابه مرتامحــون  

عمــر : أحقــاً مــا تقــول يــا كعــب ؟ قــال : إي وا ، وا يســمع     متواصلون ) . فقال

ما أقول ، ويعلم ما ختفي الصدور . فقال عمــر : احلمــد  الــذي أعزنــا ، وأكرمنــا ،  

ــيت وســعت كــل شــيء ، وهــدانا مبحمــد ــه ال ــك         وشــرفنا ، ورمحنــا برمحت ، فهــل ل

ؤمنني ، يف كتــابكم الــذي أنــزل  يا كعب يف الدخول يف ديننا ؟ فقال كعــب : يــا أمــري املــ 

  ووصى بِهآ إِبراهيم        إليكم يف أمر دينكم ذكر إبراهيم ؟ فقال عمر : نعم ، وقرأ :

   

 قُـــوبعوي يـــهنب
 ال

 ونمل ــ ــتم مسـ ــوتُن إِالَّ وأنـ ــال متـ ــم الـــدين  فَـ طَفَى لَكُـ ــ ــه اصـ ــا بنـــي إِن اللَّـ           يـ

ــا تعبــدون  مــنأم  كُنــت م يــهنبــالَ ل ــوت إِذ قَ الْم ــوب ر يعقُ هدآء إِذ حضــَ شــ م
م

   ــد بــالُواْ نع بعــدي قَ

ونمل ســم ــه ــا واحــدا وحنــن لَ اقَ إِلَهح إِســيلَ واعم إِســو يماهــر إِب ــكابآئء ــه  إِلَهــك وإِلَ
)١( 

.  

 
  ) من سورة البقرة .   ١٣٣ – ١٣٢اآلیتان (  -١
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ــم ــرأ :  ث ــ  ق إِب ــان ــا   كَ اممل ســــا م ــان حنيفً ــن كَ ياً ولَكانر ــا والَ نصــ يودهي   يمراه 
)١( 

      .

ــرأ : ــم قـ ــه ي  ثـ ــنِ اللَّـ ــري ديـ ــي الأفَغَـ ــن فـ لَم مـ ــ ــه أسـ ــون ولَـ مابغُـ ــ ــاً     سـ  وات واَألرضِ طَوعـ

  رهاًوكَ
)٢(

المِ دينـاً  فَلـن   ثم قرأ :  . اِإلسـ ربتغِ غَين يومـهنـلَ مقْبي 
)٣( 

 . ثــم قــرأ :

  يفًانح يماهرلةَ إِبماً مييناً قيٍم دتقسم اطري  إِلَى صي رباندي هقلْ إِنَّن 
)٤( 

       . ثــم قــرأ :

 ٍجــــرح ــــنينِ مــــي الــــدف    كُملَــــيــــلَ ععــــا جوم 
 ج 

يماهــــرإِب لــــةَ أبِــــيكُمم   
  ج 

ماكُم ســــ ــــوه   

 الْمسلمني من قَبلُ
)٥( 

.  

ــا أشــهد         ــا أمــري املــؤمنني ، أن ــات قلــت : ي قــال كعــب : فلمــا مسعــت هــذه اآلي

  أن ال إله إال ا وأشهد أن حممــداً رســول ا . ففــرح عمــر بإســالم كعــب األحبــار ،  

مــري  ؟ فقلــت : نعــم يــا أ  ثم قال : هل لك أن تسري معي إىل املدينة فتزور قــرب النــيب 

  املؤمنني ، أفعل ذلك . 

ــل مســريه أن خيطــط املســجد العمــري ، واستشــار كعــب   ــر قب ــد أراد عم ولق

     األحبـــار بـــذلك ، فأشـــار عليـــه أن جيعلـــه خلـــف الصـــخرة ، غـــري أن عمـــر اختـــار      

أن يكون عند مصلى رسول ا  . باألنبياء حيث هو اآلن  

ــة    عــراج النــيب ولقــد وجــد عمــر بــن اخلطــاب الصــخرة املباركــة مكــان م مليئ

بــالرتاب والقــاذورات ، حيــث إن النصــارى كــانوا يلقــون بقــاذوراهتم وأوســاخهم فــوق  

ــق حيضــتها لتلقــى هنــاك ؛ وذلــك رداً     الصــخرة ، حتــى إن احلــائض كانــت ترســل خبلَ

 
  ) من سورة آل عمران .   ٦٧اآلیة (  -١
  ) من سورة آل عمران .   ٨٣اآلیة (  -٢
  ) من سورة آل عمران .   ٨٥اآلیة (  -٣
  ) من سورة األنعام .  ١٦١اآلیة (  -٤
  ) من سورة الحج .  ٧٨اآلیة (  -٥
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من النصارى على اليهود الذين كانوا يلقون أتــربتهم وأوســاخهم يف املكــان الــذي صــلبوا  

ــه شــبيه املســيح   ــى نبينافي ــه وعل أفضــل الصــالة والتســليم ، وهــو مكــان كنيســة  اعلي

القيامــة يف يومنــا هــذا . وعنــدما ســيطر الرومــان النصــارى علــى بيــت املقــدس قبــل  

ــادخــول امل ــة عــام تقريب ــه بثالمثائ ــألقوا      ســلمني إلي ــل ، ف ــود باملث ــاملوا اليه ، أرادوا أن يع

، علمــاً مــنهم أن اليهــود يتخــذون    على الصخرة املباركــة مــا ذكرنــا آنفــاً مــن القــاذورات

  الصخرة قبلة هلم ويعظموهنا . ثم نظفوا املكان الذي كانت اليهود تلقـي فيـه فضـالهتم ،

  وعمرت أم امللك قسطنطني تلك الكنيسة اليت مسوها بعد ذلك بكنيسة القيامة . 

فلمــا رأى عمــر مــا فعــل النصــارى بالصــخرة الشــريفة وكانــت ال تــرى مــن كثــرة       

  ألقـــي عليهـــا مـــن األتربـــة ، أخـــذ بنفســـه ينقـــل الـــرتاب وبثوبـــه ، وقـــام املســـلمون    مـــا

يساعدونه هبذه املهمة ، وبفرتة ليست بقصرية من الزمن اســتطاعوا تنظيفهــا وإعادهتــا  

  إىل قداستها اليت هي عليه اآلن .

ــاً          ــار : وارحتــل عمــر بعــد أن كتــب ألهــل بيــت املقــدس كتاب ــال كعــب األحب ق

، وأقــرهم يف بلــدهم علــى اجلزيــة . وســار مبــن معــه مــن العســاكر         -داً  أي عهــ   -

إىل اجلابيــة ، فأقــام هبــا ودون الــدواوين ، وأخــذ اخلمــس الــذي  ممــا أفــاء ا علــى  

م الشـــام قســـمني ، فـــأعطى أبـــا عبيـــدة مـــن حـــوران إىل حلـــب         املســـلمني . ثـــم قســـ

يقاتــل أهلهــا إىل أن يفتحهــا ا علــى يديــه .    وما يليها ، وأمــره باملســري إىل حلــب وأن

يان ، وجعـــل       وأعطـــى أرض فلســـطني وأرض القـــدس والســـاحل ليزيـــد بـــن أبـــي ســـف

عليــه ، وأمــر يزيــد أن حيــارب أهــل قيســارية إىل أن يفتحهــا ا علــى    أبــا عبيــدة واليــا

لعــاص  يديه . وكان قد أعطى أكثر األجناد ألبي عبيدة مع خالد ، وسير عمــرو بــن ا

  إىل مصر ، واستعمل على قضاء محص عمرو بن سعيد األنصاري . 
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ــم ســار عمــر ــة رســول ا  ث ــد مدين ــار معــه .    يري   ، وأخــذ كعــب األحب

ــا يــرون مــن كثــرة خريهــا ، وطيــب   وكــان أهــل املدينــة يظنــون أن عمــر يقــيم بالشــام مل

وهــي األرض    فواكههــا ، ورخــص أســعارها . وملــا خيــربون عنهــا أهنــا بــالد األنبيــاء ،

املقدسة ، وفيها احملشر . فبقي الناس يتطاولون حنوه ، وخيرجــون يف كــل يــوم ينظرونــه  

  . فارجتت املدينة يوم قدومــه ، واستبشــر أصــحاب رســول ا حتى قدم عمر

  وه مبا فتح ا على يديه . ؤؤيته ، وسلّموا ورحبوا به ، وهنبر

وعلـــى أبـــي بكـــر        ول افـــأول مـــا بـــدأ باملســـجد ، فســـلّم علـــى قـــرب رســـ 

، ثم صلى ركعتــني . وعــاد بكعــب األحبــار وقــال لــه : حــدث املســلمني       الصديق

                              .    الورقتني ، فازداد الناس إميانا مبا رأيت يف
  

  : خروج الروم ملقاتلة املسلمني ومسري أبي عبيدة إليهم 

  

الــروم واملســلمني يف تلــك األثنــاء ، ونصــر ا هبــا   لقد حصلت معارك كثرية بني

  املسلمني أهلَ احلق على الروم أهلِ الباطل ، وا يتوىل الصاحلني .

ففي سنة سبع عشرة قصد الروم أبا عبيــدة بــن اجلــراح ومــن معــه مــن املســلمني  

ــوه ــم وبعث ــرة أرســلوا إىل ملكه ــك أن أهــل اجلزي ــى ذل ــروم عل ــيج لل ــان امله      حبمــص ، وك

  على إرسال اجلنود إىل الشام ، ووعدوه باملعونة بأنفسهم ، ففعل ذلك . 

ــه مســاحله ، وعســكر     ــدة إلي ــو عبي ــاعهم ، ضــم أب فلمــا مســع املســلمون باجتم

بفناء مدينة محص ، وأقبل خالد بن الوليد من قنسرين إلــيهم . فاستشــاره أبــو عبيــدة  

ن ، فأشــار ابــن الوليــد باملنــاجزة ، وأشــار ســائرهم بالتحصــني    يف املنــاجزة أو التحصــ

  . ومكاتبة عمر . فأطاعهم أبو عبيدة وكتب إىل عمر بذلك 

  للوكان عمر قد اختذ لكل مصر خيوالً على قدره من فضول أموال املسلمني     



  ١٩٣

عدة لكون إن كان ، فكان بالكوفة أربعــة آالف فــرس والقــيم عليهــا ســلمان بــن ربيعــة  

ر من األمصار الثمانية على قدره ، فإن كانــت ثابتــة فقــد ركبهــا  الباهلي ، ويف كل مص

  املسلمون وساروا إىل أن يتجهز الناس . 

وكتب عمر بن اخلطاب إىل سعد بن أبي وقــاص : أن انــدب النــاس مــع القعقــاع    

ابن عمرو وسرحهم مــن يــومهم ، فــإن أبــا عبيــدة قــد أحــيط بــه . وكتــب كــذلك إليــه  

ــرة هــم الــذين أثــاروا الــروم    أيضــاً : ســرح ســهيل بــن   ــة ، فــإن أهــل اجلزي عــدي إىل الرقَّ

ــم ليقصــدا      بني ، ث ــان إىل نصــ ــن عقب ــدا ب رح عب ســــره أن ي ــل محــص . وأم ــى أه عل

حران والرهــى . وأن يســرح الوليــد بــن عقبــة علــى عــرب اجلزيــرة مــن ربيعــة وتنــوخ .         

  مرهم إىل عياض . وأن يسرح عياض بن غنم ، فإن كانت حرب فأَ

فمضــى القعقــاع يف أربعــة آالف مــن يومــه إىل محــص ، وخــرج عيــاض بــن غــنم     

ومن ندب إىل اجلزيرة ، وتوجه كل أمري منهم إىل الكورة الــيت أمــر عليهــا ، وخــرج عمــر   

  من اجلزيرة وأتى اجلابية عناية ألبي عبيدة .

ــروم علـــى أ ــانوا الـ ــرة الـــذين أعـ ــغ أهـــل اجلزيـ ــا بلـ ــود   فلمـ     هـــل محـــص خـــرب اجلنـ

اإلسالمية ، تفرقوا إىل بالدهم . فأشــار خالــد علــى أبــي عبيــدة بــاخلروج إىل الــروم ،  

  فخرج إليهم وقاتلهم ، وفتح ا عليه . 

وقدم القعقاع بعد ثالثة أيام ، فكتبوا إىل عمر بن اخلطــاب بــالفتح وبقــدوم املــدد  

ركوهم يف املغــنم ، فــإهنم نفــروا  علــيهم ، واحلكــم يف ذلــك . فكتــب إلــيهم عمــر أن أشــ 

إليكم وانفــرق هلــم عــدوكم ، وقــال : جــزى ا أهــل الكوفــة خــرياً ، يكفــون حــوزهتم  

  وميدون األمصار . 

  فلما فرغوا رجعوا ، وأكرم ا املسلمني بالثواب والغنائم .



  ١٩٤

  :  ذكر فتح اجلزيرة وما تبعها
  

ــرة ونواحيهــ  ــن يقــول :       لقــد اختلــف أصــحاب التــواريخ يف فــتح اجلزي ا ، فمــنهم م

إن ذلك من فتوح أهل العراق ، ومنهم من يقــول : إهنــا مــن فتــوح أهــل الشــام . والــذي  

  مييل إليه املطّلع على التاريخ أهنا من فتوح أهل الشام . 

قال ابن إسحاق : إن فتح اجلزيرة كــان يف ســنة تســع عشــرة مــن اهلجــرة النبويــة  

عشـــرة ، وقيـــل : يف ســـنة مثـــاني عشـــرة للنصـــف           الشـــريفة ، وقيـــل : يف ســـنة ســـبع

  من شعبان ، واألول أرجح .  

بعــد انصــرافه مــن    حيث إن أبا عبيــدة كــان قــد كتــب إىل عمــر بــن اخلطــاب

ــد بــن الوليــد          اجلابيــة يســأله أن يضــم إليــه عيــاض بــن غــنم ، إذ أخــذ عمــر يومهــا خال

  إىل املدينة ، فصرفه إليه . 

ــو عبيــد ــرة ففتحهــا ، حيــث ســار عيــاض         فســير أب ــن غــنم إىل اجلزي ة عيــاض ب

يف مخسة آالف ، وعلى ميمنته سعد بن عامر اجلمحــي ، وعلــى ميســرته صــفوان بــن  

  معطل ، وعلى مقدمته ميسرة بن مسروق . 

فانتهت طليعة عيــاض إىل الرقَّــة ، فأغــاروا علــى الفالحــني وحصــروا املدينــة ،  

باألســرى واألطعمــة . وحصــرها ســتة أيــام فطلــب أهلهــا  وبــث عيــاض الســرايا فــأتوه  

الصلح ، وصاحلهم على أنفسهم ، وذراريهم ، وأمواهلم ، ومــدينتهم . وقــال عيــاض :  

األرض لنــا فقــد وطئناهــا وملكناهــا . ثــم اســتعملهم فيهــا علــى اخلــراج ، ووضــع     

  عنهم اجلزية . 

حبيب بــن مســلمة ،  ثم سار إىل حران ، فجعل عليها عسكراً عليهم صفوان و

   فحصراها .



  ١٩٥

ثم سار عياض إىل الرهى ، فقاتله أهلها ثم اهنزمــوا . فحصــرهم يف مــدينتهم ،  

  فطلبوا الصلح فصاحلهم . 

         ــرى ــى حصــونٍ وق ــا عل ــد غلب ــاً ق ــم عــاد إىل حــران ، فوجــد صــفوان وحبيب ث

  من أعماهلا ، فصاحله أهل حران على مثل صلح الرهى .

روج ، ورأس كَيفــا ، واألرض البيضــاء ،   وفتح بعد ذلك ســاط ، وأتــى ســيمس

  فصاحله أهلها على مثل صلح الرهى . 

  ثم غدر أهل سميساط ، فرجع إليهم عياض بن غنم وفتحها . 

  ففتحها .   -وهي جسر ممبج وما يليها   -وأتى قُريات الفرات  

ب فيهـــا جنـــداً          وبعــث حبيـــب بــن مســـلمة إىل مالطْيـــة ففتحهــا عنـــوة ، ورتــ 

  من املسلمني مع عاملها .  

    ثـــم ســــار عيــــاض إىل رأس عــــني الــــوردة فامتنعــــت عليــــه ، فرتكهــــا وســــار         

  إىل تل موزن ، ففتحها على صلح الرهى سنة تسع عشرة من اهلجرة . 

  ثم سار إىل آمد ، فصاحله أهلها بعد قتال . 

  ى . ثم سار وفتح ميافارقني على صلح الره

  ثم سار إىل نصبني ، فقاتله أهلها ثم صاحلوه على مثل ذلك . 

وفتح طور عبدين ، وحصن ماردين . وقصــد املوصــل ففــتح أحــد احلصــنني ،  

  وقيل : مل يصلها ، وأتاه بطريق الزوزان فصاحله . 

ثم سار إىل أرذن ففتحها ، ودخــل الــدرب إىل بــدليس ، وبلــغ خــالط فصــاحله  

  ىل العني احلامضة من أرمينية . بطريقها ، وانتهى إ

      ثــم عــاد إىل الرقَّــة ومضــى فيهــا إىل مدينــة محــص ، ومــات يف ســنة عشــرين

  قرير العني . 



  ١٩٦

وبعــد موتــه اســتعمل عمــر بــن اخلطــاب ســعيد بــن عــامر بــن حــزيم ، فلــم يلبــث        

  إال قليال حتى مات . 

ــك عمــري بــن ســعد األنصــاري ، ففــتح رأس عــني  بعــد قتــال  فاســتعمل بعــد ذل

شديد . وقيل : إن عياضاً أرســل عمــري بــن ســعد إليهــا ففتحهــا . وقيــل : إن عمــر    

    ابــن اخلطــاب أرســل أبــا موســى األشــعري إىل رأس عــني بعــد وفــاة عيــاض ، وا    

  أعلم باحلقيقة .

   

    فتوح العراقین وما واالھما من بالد فارس     
  

ء أمر العــراق أن املثنــى بــن حارثــة الشــيباني  قال ابن نويرة يف تارخيه : كان ابتدا

ــدم علــى أبــي بكــر الصــديق ــذي مــات فيــه ، فأوصــى         كمــا أســلفنا قَ يف مرضــه ال

  أبو بكر عمر باملبادرة إىل إرسال اجليوش مع املثنى بن حارثة إىل بالد العراق . 

      فلما أصبح عمر بن اخلطــاب مــن الليلــة الــيت مــات فيهــا أبــو بكــر ، نــدب النــاس

إىل اخلـــروج مـــع املثنـــى بـــن حارثـــة . ثـــم بـــايع النـــاس ، ونـــدهبم وهـــو يبـــايع ثالثـــاً ،          

    فلــم ينتــدب أحــد إىل فــارس ، وكــانوا أثقــل الوجــوه علــى املســلمني وأكرههــا علــيهم ؛

  لشدة سلطاهنم وشوكتهم . 

    فلمــا كــان اليــوم الرابــع نــدب النــاس إىل العــراق ، فكــان أول منتــدب أبــو عبيــد     

، وسعد بــن عبيــدة األنصــاري ، وســليط   -وهو والد املختار  - ابن مسعود الثقفي

ابن قيس وهو بدري ، وتتابع الناس . وتكلّــم املثنــى بــن حارثــة فقــال : أيهــا النــاس ،         

ال يعظمن علــيكم هــذا الوجــه ، فإنــا قــد فتحنــا ريــف فــارس ، وغلبنــاهم علــى خــري  

  رتأنا عليهم ، وهلا إن شاء ا ما بعدها . شقي السواد ، ونلنا منهم واج



  ١٩٧

ــاجرين    ــن امله ــابعني م ــن الت ــيهم رجــال م ــر عل ــر : أم ــل لعم ــاس ، وقي ــاجتمع الن ف

      واألنصـــار ، فقـــال : وا ال أفعـــل ، إمنـــا رفعهـــم ا تعـــاىل بســـبقهم ومســـارعتهم     

فــاً وثقــاالً ويســبقون  إىل العدو ، فإذا فعل فعلهم قوم وتثاقلوهم كانوا الــذين ينفــرون خفا

  أوىل بالرياسة ، وا ال أؤمر عليهم إال أوهلم انتداباً . 

ــد وســعداً وســليطاً ، وقــال لســعد وســليط : لــو ســبقتماه    ــم دعــا أبــا عبي ث

ــن أصــحاب رســول ا ــه : امســع م ــد فقــال ل ــا عبي ــر أب لولّيتكمــا . وأم         وأشــركهم

إال ســرعته إىل احلــرب ، ويف التســرع إىل احلــرب  يف األمــر ، ومل مينعــين أن أؤمــر ســليطاً  

  ضياع . ثم أوصى أبا عبيد جبنده . 

وأمر عمر بــن اخلطــاب املثنــى بــن حارثــة بالتقــدم حتــى يقــدم عليــه أصــحابه .  

  وأمرهم بعد ذلك عمر باستنفار من حسن إسالمه من أهل الردة ففعلوا .

   ده بشهر .وسار املثنى فقدم احلرية يف عشر ، وقدم أبو عبيد بع

              

  :  ذكر وقعة النمارق
  

ــى    ــذ عل ــت يومئ ــوران كان ــك أن ب ــالث عشــرة ، وذل ــت هــذه الوقعــة ســنة ث كان

الفــرس ، فأرســلت إىل رســـتم بــن الفَرخـــزاذ وكــان علــى فـــرج خراســان فحضـــر ،    

  فتوجته ودعت مراذبة فارس أن يسمعوا له ويطيعوا . 

ــارس ، وكتــب إىل ــالد ف ــه ب ــوروا باملســلمني . وبعــث       فــدانت ل ــدهاقني أن يث ال

     يف كــل رســتاق رجــال يثــور بأهلــه ، فبعــث جابــان إىل فــرات بــادقلى ، وبعــث نرســا  

  إىل كَسكَر وواعدهم يوماً ، وبعث جنداً ملصادمة املثنى . 

      للولقد بلغ املثنى اخلرب فحذر ، وعجل جابان ونزل النمارق وساروا .        
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رســتاق مــن أعلــى الفــرات إىل أســفله ، وخــرج املثنــى مــن احلــرية فنــزل  وخــرج أهــل ال

  خفّان لئال يؤتى من خلفه ، وأقام حتى قدم عليه أبو عبيد . 

ــان     ــام أيامــاً ليســرتيح هــو وأصــحابه ، واجتمــع إىل جاب ــو عبيــد أق فلمــا قــدم أب

ــو عبيــد وجعــل املثنــى علــى اخليــل ، وكــان علــى جمنبــيت     بشــر كثــري . فســار إليــه أب

  ــزم ا ــاالً شــديداً ، فه ــوا بالنمــارق قت ــالتفوا واقتتل ماه ومردانشــاه . ف ســنشــان ج جاب

ــن فضــة التميمــي . وأســر مردانشــاه ،     ــان ، أســره مطــر ب الفــرس وأســر أمــريهم جاب

  أسره أكتل بن مشّاخ العكلي فقتله . 

مــني   وأما جابــان فإنــه خــدع مطــراً وقــال لــه : هــل لــك أن تــومنين وأعطيــك غال

أمردين خفيفني يف عملك ، وكــذا وكــذا ..؟ فخلّــى عنــه . فأخــذه املســلمون وأتــوا   

    بـــه  أبـــا عبيـــد ، وأخـــربوه أنـــه جابـــان وأشـــاروا عليـــه بقتلـــه . فقـــال أبـــو عبيـــد :        

ــد       ــلمون كاجلسـ ــلمني ، واملسـ ــن املسـ ــل مـ ــه رجـ ــد أمنـ ــه وقـ ــاف ا أن أقتلـ ــي أخـ إنـ

  الواحد ، وتركه .  

بيـــد يف طلـــب املنهــــزمني حتـــى أدخلـــوهم عســـكر نرســــا ،        وأرســـل أبـــو ع

  وقتلوا منهم .

  

  : وقعيت السقاطية واجلالينوس
  

كانتا بعــد معركــة النمــارق . فأمــا وقعــة الســقاطية فكانــت بكســكر ، وانتصــر  

   الاملسلمون فيها . 

وأمـــا وقعـــة اجلـــالينوس ، فهـــزم ا فيهـــا الفـــرس وهـــرب اجلـــالينوس ، وغلـــب       

  بيد على تلك النواحي . أبو ع
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  :  معركة قس الناطس

  

  ويقال هلا كذلك : معركة اجلسر ، أو معركة املروحة . 

وكــان رســتم قائــد جــيش الفــرس قــد اختــار هلــذه املعركــة أشــد العجــم عــداء  

للمسلمني وهو بهمن املعــروف بــذي احلاجــب ، حيــث كــان يعصــب حاجبيــه بعصــابة  

ــه معــه فيلــه   ــزم اجلــالينوس    لريفعهــا كــرباً . ووج ن : إن همهــب ، ورد اجلــالينوس وقــال ل

  مرة ثانية فاضرب عنقه . 

  فنزل بهمن بقس الناطس ، وأقبل أبو عبيد فنزل باملروحة . 

فرأت يومهــا امــرأة أبــي عبيــد دومــة أم املختــار أن رجــال نــزل مــن الســماء بإنــاء   

  يــد مبــا رأت فقــال : هــذه  فيه شراب ، فشرب أبو عبيد ومعــه نفــر . فــأخربت أبــا عب

ــد للنــاس وقــال : إن قُتلــت فعلــى النــاس بعــدي فــالن ،       إن شــاء ا الشــهادة ، وعهِ

  ثم قال : إن قُتل أبو القاسم فعلى الناس املثنى .  

وبعث بهمــن إىل املســلمني يقــول : إمــا أن تعــربوا إلينــا ونــدعكم والعبــور ، وإمــا     

ه الناس عــن العبــور ، فــأبى وتــرك الــرأي وقــال : ال يكونــوا  أن تدعونا نعرب إليكم . فنها

  أجرأ على املوت منا ، نعرب إليهم على جسر عقده ابن صلوبة للفريقني . 

ــيهم     ــرس علـ ــل الفـ ــة وإىل خيـ ــول إىل الفيلـ ــرت اخليـ ــا نظـ ــوا ، فلمـ ــالتفوا واقتتلـ فـ

. فاشــتد    التجافيف ، ورأت شــيئاً منكــراً مل تكــن رأت مثلــه قبــلُ ، فلــم تقــدم علــيهم

األمـــر علـــى املســـلمني ، فرتجـــل أبـــو عبيـــد والنـــاس ، ثـــم مشـــوا إلـــيهم فصـــافحوهم   

بالســيوف ، فجعلــت الفيلــة ال حتمــل علــى مجاعــة إال دفعــتهم . فنــادى أبــو عبيــد :  

وا الفيلـــة واقطعـــوا بطُنهـــا ، واقلبـــوا عنهـــا أهلهـــا . ووثـــب هـــو علـــى الفيـــل       توِشـــاح

ذين عليــه . وفعــل القــوم مثــل ذلــك ، فمــا تركــوا فــيال      األبــيض ، فقطــع بطانــه ودفــع الــ 



  ٢٠٠

إال حطّـــوا رحلـــه وقتلـــوا أصـــحابه . وأهـــوى الفيـــل ألبـــي عبيـــد فضـــربه أبـــو عبيـــد   

  بالسيف ، وضبطه الفيل بيده فوقع ، فوطئه الفيل وقام عليه . 

فلمــا بصــر بــه النــاس حتــت الفيــل ، خشــعت أنفــس بعضــهم . ثــم أخــذ اللــواء   

بعــده ، فقاتــل الفيــلَ حتــى تنحــى عــن أبــي عبيــد ، فــاجرته املســلمون   الذي كــان أمــره

  فأحرزوه ، ثم قتل الفيلَ األمري الذي بعد أبي عبيد . 

وتتابع سبعة من ثقيف كلهم يأخــذ اللــواء ويقاتــل حتــى ميــوت ، ثــم أخــذ املثنــى  

  اللــواء فهــرب عــن النــاس . فلمــا رأى عبــدا بــن مرثــد الثقفــي ذلــك بــادر إىل اجلســر

  فقطعه وقال : أيها الناس ، موتوا على ما مات عليه أمريكم أو تظفروا . 

وحاذى املشــركون املســلمني إىل اجلســر ، فتواثــب بعضــهم إىل الفــرات وغــرق ،  

ــل أبــو زبيــد الطــائي محيــة للعــرب        ومحــى املثنــى وفرســان مــن املســلمني النــاس ، وقات

ــان نصــرانياً    - ــوج وعقــدوا اجل-وك ــم جــاء العل ــان آخــر        . ث ــاس ، وك ــرب الن ســر وع

  من قُتلَ عند اجلسر سليط بن قيس . 

وعرب املثنى ومحى جانبيه ، فلما عرب ارفَــض عنــه أهــل املدينــة وبقــي يف قلــة ،  

  وكان قد جرح وأثبت فيه حلق من درعه . 

وأراد بهمــن قائــد الفــرس يومهــا العبــور خلــف املســلمني ، فأتــاه اخلــرب بــاختالف  

          س وأهنم قد ثاروا برستم ، فرجع إىل املدائن .الفر

وقد هلك من املسلمني يومها أربعــة آالف بــني قتيــل وغريــق ، وهــرب ألفــان مــن  

  املسلمني ، وبقي ثالثة آالف . وقُتل من الفرس ستة آالف .

وأخــرب عمــر بــن اخلطــاب عمــن ســار يف الــبالد اســتحياء مــن اهلزميــة ، فاشــتد  

اللهــم إن كــل مســلم يف حــلٍّ مــين ، أنــا فئــة كــل مســلم . ثــم قــال :     ذلــك عليــه وقــال :

  يرحم ا أبا عبيد ، لو كان احناز إيل لكنت له فئة .
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ولقــد كانــت هــذه الوقعــة يف شــعبان ســنة ثــالث عشــرة مــن اهلجــرة النبويــة    

    الشريفة ، وا تبارك وتعاىل أعلم .

  

  :  ذكر وقعة ألَيس الصغرى والبويب
  

ل ابن األثري : ملا عاد ذو احلاجب مل يشعر جابان ومردانشاه مبا جــاء بــه مــن  قا

اخلرب ، فخرجا حتى إذا أخــذا بــالطريق وبلــغ املثنــى فعلهمــا ، اســتخلف علــى النــاس  

عاصم بن عمر وخرج يف جريدة  مــن اخليــل يريــدمها ، فظنــا أنــه هــارب فاعرتضــاه ،  

  فأخذمها أسريين . 

اهبما ، فــأتوه هبــم أســرى فعقــد هلــم هبــا ذمــة ،         وخــرج أهــل ألــيس علــى أصــح

  وقتل األسريين . 

ــى        ــد عل ــا يزي ــرس م ــن الف ــا م ــل فيه ــب ، وقت ــة البوي ــك وقع ــد ذل ــت بع ــم وقع ث

  املائة ألف ، وغنم املسلمون وسبوا شيئاً كثرياً . 

  وقد مسي ذلك اليوم بيوم األعشار . 

    

  :  ذكر خرب سوقي اخلنافس وبغداد

  

     ه جــــاء رجــــالن إىل املثنــــى : أحــــدمها أنبــــاري فدلّــــه علــــى ســــوق   ورد أنــــ 

   اخلنافس ، والثاني حريي فدلّه على سوق بغداد .

فبدأ بسوق اخلنافس ألهنا كانت تقوم قبل سوق بغداد ، وكان جيتمــع هبــا جتــار  

    مــدائن كســرى والســواد ، وختفــرهم ربيعــة وقضــاها . فأغــار املثنــى علــى اخلنــافس   

  نتسف السوق وما فيها ، وسلب اخلفراء .يوم سوقها ، فا
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ثم رجع فــأتى األنبــار ، فنــزل أهلهــا إليــه وأتــوه بــاألعالف والــزاد ، وأخــذ مــنهم  

  األدالء على سوق بغداد . 

  ثــم ســار لــيال فصــبحهم يف أســواقهم ، فوضــع الســيف فــيهم وأخــذ مــا شــاء ،  

  ل شيء . وقال ألصحابه : ال تأخذوا إال الذهب ، والفضة ، واحلر من ك

ــن املســلمني ميخــرون    ــه م ــن خلف ــان م ــار ، وك ــى األنب ــى أت ــاً حت ــم عــاد راجع ث

كَر وأســفل الفــرات ، وجســور مثقــب     الســواد ، ويشــنون الغــارات مــا بــني أســفل كَســ  

  إىل عني التمر . 

   وملـــا رجـــع املثنـــى إىل األنبـــار ، بعـــث املضـــارب العجلـــي إىل الكبـــاث وعليـــه  

   حلقهم املثنى . فســار معهــم فوجــدوا الكبــاث وقــد ســار ،  فارس العناب التغليب ، ثم 

وســار املســلمون خلفــه فقتلــوا يف أخريــات أصــحاب فــارس العنــاب ، وأكثــروا القتلــى  

  ورجعوا إىل األنبار . 

  

  :  ذكر خرب غزو بين تغلب بصفني
  

جاء يف األخبار أن املثنــى الشــيباني ســرح فــرات بــن حيــان التغلــيب وعتيبــة بــن  

رمهــا بالغــارة علــى أحيــاء بــين تغلــب بصــفني . ثــم أتبعهمــا واســتخلف    النهــاس ، وأم

  على الناس عمرو بن سلمى اجلهين . 

فلمـــا دنـــو مـــن صـــفني فـــر مـــن هبـــا مـــن أهلهـــا ، وعـــربوا الفـــرات إىل اجلزيـــرة          

وقــد فــين الــزاد الــذي كــان مــع املثنــى وأصــحابه ، فــأكلوا رواحلهــم إال مــا ال بــد منــه    

  .  حتى جلودها

ثم أدركوا عرياً مــن أهــل دبــا وحــوران فقتلــوا مــن هبــا ، وأخــذوا ثالثــة نفــر مــن       
    ببب
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ــوني ، فقــال أحــدهم :   تغلــب كــانوا خفــراء ، وأخــذوا العــري . فقــال هلــم املثنــى : دل

   أمنوني على أهلي ومايل وأدلكم على حي من تغلب .

القــوم والــنعم صــادرة       فأمنــه املثنــى وســار هبــم يومــاً ، وهجــم العشــي علــى  

عــن املــاء ، وأصــحاهبا جلــوس بأفنيــة البيــوت . فقتــل املقاتلــة ، وســبى الذريــة ،  

  واستاق األموال . 

وقــد أخــرب املثنــى أن مجهــور مــن ســلك الــبالد قــد انتجــع شــاطئ دجلــة ،     

فخــرج املثنــى وعلــى جمنبتيــه النعمــان بــن عــوف ومطــر الشــيبانيان ، وعلــى مقدمتــه  

  بن حمصن الغلفاني .   حذيفة

ــأدركوهم بتكريـــ  ــنعمِ ،     تفســـاروا يف طلـــبهم فـ ــا شـــاءوا مـــن الـ ــابوا مـ     ، فأصـ

  وعادوا إىل األنبار . 

ومضى عتيبة وفرات ومن معهما حتى أغاروا علــى صــفني وهبــا النمــر وتغلــب  

ــادوهنم :   ــوا ين ــنهم يف املــاء ، فجعل ــوا طائفــة م ــيهم حتــى رم   متســاندين ، فأغــاروا عل

ــق ،  الغــرق   ــق بتحري ــاهنم : تغري ــذرمان النــاس وينادي الغــرق . وجعــل عتيبــة وفــرات ي

يــذكراهنم يومــاً مــن أيــام اجلاهليــة كــانوا حرقــوا فيــه قومــاً مــن بكــر بــن وائــل يف غيضــة       

  من الغياض . ثم رجعوا إىل املثنى وقد غرقوهم . 

مــا ،  فبلغ ذلك عمر فبعث إىل عتيبة وفرات ، فاســتدعامها وســأهلما عــن قوهل

فأخرباه أهنما مل يفعال ذلك على وجه طلب زحــل إمنــا هــو  مثــل ، فاســتحلفهما علــى   

  ذلك وردمها إىل املثنى .

ــن اهلجــرة          ــالث عشــرة م ــالعراق يف ســنة ث ــيت ذكرناهــا ب ــت هــذه الوقعــة ال وكان

  النبوية الشريفة .   



  ٢٠٤

  :  ذكر القادسية وأيامها
  

ملــا مــات ملكهــا أزدشــري تفرقــت آراؤهــا ،  كان ابتداء أمر القادســية أن الفــرس  

ــي بكــر الصــديق ــة أب ــا يف خالف ــا ذكرن ــن بالدهــم م ــد فتحــوا م ــان املســلمون ق         وك

   ت  يف حياة أزدشري ، ثم تابعوا الغارات عليهم .

     :       -ومهــا علــى أهــل فــارس    -فاجتمعــت الفــرس وقــالوا لرســتم والفــريزان  

ا أهــل فــارس ، وأطمعتمــا فــيهم عــدوهم .  ال زال بكمــا االخــتالف حتــى أوهنتمــ 

فــاجتمعوا واســتدعوا نســاء كســرى وســراريهم ، وكشــفوا عمــن بقــي مــن نســل امللــوك            

األكاسرة ، فــدلوهم علــى يزدجــرد مــن ولــد شــهريار بــن كســرى ، فاســتدعوه وملّكــوه    

  عليهم وأطاعوه . 

يصــل الكتــاب حتــى  فبلغ خربهم املثنى بن حارثة فكتب بذلك إىل عمــر ، فلــم  

نقض من كان لــه عهــد مــن أهــل الســواد . فخــرج املثنــى حتــى نــزل بــذي قــار ، ونــزل    

  الناس بالطَّف يف عسكر واحد . 

وملــا وصــل كتــاب املثنــى إىل عمــر قــال : وا ألضــربن ملــوك العجــم مبلــوك    

و فــرس ،  العرب . وكتب إىل عماله على العرب أالّ يــدعوا مــن لــه جنــدة ، أو رأي ، أ

ــن اهلجــرة    ــالث عشــرة م ــدة ســنة ث ــك يف ذي القع ــه . وذل ــوه إلي أو ســالح ، إال وجه

  النبوية الشريفة . 

فــاجتمع إليــه النــاس ، ومل يــدع رئيســاً ، وال ذا رأي وشــرف ، وال خطيبــاً ،      

ــوه   ــع رأي وجـ ــرس . واجتمـ ــزو الفـ ــه لغـ ــروج بنفسـ ــتثارهم يف اخلـ ــاعراً إال اسـ وال شـ

بعث رجال من املسلمني ويضم إليه اجلنود ، واتفق رأيهــم   علــى  أن ي أصحاب النيب 

  سعد بن أبي وقاص ، وكان يومها على صدقات هوازن . 



  ٢٠٥

ــرأي ، والنجــدة ، والســالح .   فكتــب إليــه عمــر بــن اخلطــاب بانتخــاب ذوي ال

ــه جنــدة ورأي ،   ــل ل ــارس ، ك ــف ف ــك أل ــا ل ــد انتخبن ــول : ق ــر يق ــه إىل عم      فجــاء كتاب

  أحساهبم . فأمر عمر حبرب العراق ، وضم إليه اجليوش كلها . وإليهم انتهت  

فخرج ســعد يف أربعــة آالف ، وأمــده عمــر بعــد خروجــه بــألفي ميــاني ، وألفــي  

ــويف املثنــى     ــا ســار ســعد ت ــة آالف ،  فلم ــة يف مثاني ــن حارث ــى ب ــان املثن      جنــدي . وك

  رب . قبل وصوله ، واجتمع مع سعد مثانية آالف ، ثم أتته قبائل الع

فكــان مجيــع مــن شــهد القادســية بضــعاً وثالثــني ألفــاً ، مــنهم : تســعة وتســعون    

بــدرياً ، وثالمثائــة وبضــعة عشــر ممــن كــان لــه صــحبة فيمــا بــني بيعــة الرضــوان إىل          

  ما فوق ، وثالمثائة ممن كان شهد فتح مكة ، وسبعمائة من أبناء الصحابة . 

ألمــراء ، وعــرف علــى كــل عشــرة عريفــاً ،      فعبأهم سعد بن أبي وقــاص وأمــر ا

  وجعل أهل السابقة على الرايات . 

ثــم ســار بــاجليوش حتــى نــزل القادســية
)١(

وأقــام هبــا شــهراً مل يأتــه مــن الفــرس  ، 

ن   أحد. فأرسل عاصم بــن عمــرو يطلــب غنمــاً أو بقــراً ، فلــم يقــدر عليهــا . فتحصــ

ــب أمجــة ، فســأله ــه مــن هنــاك ، فأصــاب رجــال جبان        عــن البقــر والغــنم فقــال :       من

  هــا حنــن . فــدخل عــدو ا ، ال أعلــم . فصــاح ثــور مــن األمجــة : كــذب عــدو ا

  فاستاق البقر وأتى هبا العسكر ، وقسمها سعد على الناس . 

كَر واألنبــار ، فحــووا مــن األطعمــة مــا قــام هبــم     ثم بــث ســعد الغــارات بــني كَســ

ــاً . فاســتغاث أهــل الســواد إ ىل يزدجــرد وقــالوا : إمــا أن تــدفع العــرب ، وإمــا       زمان

أن نعطيهم مــا بأيــدينا . فأرســل إىل رســتم وأمــره باملســري للقــاء املســلمني ، فاســتعفاه  

 
  العتیق والخندق بحیال القنطرة .   ھي بین -١
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ــأبى يزدجــرد إال مســريه . فعســكر   ــالينوس ، ف ــز اجل ــك وســأله أن جيه ــن ذل رســتم م

  بساباط ، ثم استعفاه ثانية من املسري فأبى عليه . 

ــا يأتيــك  واتصــلت األخبــ  ــك م ــه : ال يكربن   ار بســعد فكتــب إىل عمــر ، فأجاب

ــد   ــا وتوكــل عليــه ، وابعــث إليــه رجــاالً مــن أهــل املنــاظرة واجلل عــنهم ، واســتعن ب

   لل     يدعونه ، فإن ا تعاىل جاعلٌ دعاءهم توهيناً هلم .

ر   ن ، وبســــر ــن مقَ ــنهم : النعمــان ب ــراً إىل يزدجــرد دعــاة ، وم      فأرســل ســعد نف

ابن أبي رهم ، ورمحلة بــن جــؤي ، وحنظلــة بــن الربيــع ، وفــرات بــن حيــان ، وعــدي   

ــن   ــن زرارة األســدي ، واألشــعث ب ــرية ب ــن حاجــب ، واملغ ــن ســهيل ، وعطــارد ب     اب

قيس ، واحلارث بن حسان ، وعاصــم بــن عمــرو ، وعمــرو بــن معــديكْرب ، واملغــرية  

  ابن شعبة . 

     وأحضـــر رســتم ، واستشـــارهم فيمـــا يقـــول     فقــدموا عليـــه ، فأحضـــر وزراءه

هلــم . واجتمــع النــاس ينظــرون إلــيهم ، ثــم أذن إلــيهم . وأحضــر الرتمجــان وقــال لــه :  

سلهم ما جاء بكم ، وما دعاكم إىل غزونــا والتوغــل يف بالدنــا مــن أجــل أننــا تشــاغلنا  

عــنكم واجــرتأمت علينــا ؟ فقــال النعمــان بــن مقــرن ألصــحابه : إن شــئتم تكلمــت    

   نكم ، ومن شاء آثرته . قالوا : بل تكلم .ع

ــا عــن الشــر ،   ــاخلري وينهان ــا ب ــا رســوالً يأمرن ــا فأرســل إلين ــال : إن ا رمحن فق

وواعدنا على إجابته خريي الدنيا واآلخــرة . فلــم يــدع قبيلــة إال وقاربــه منهــا فرقــة ،  

دأنا هبــم فــدخلوا  وتباعد عنه فرقة . ثم أمر أن نبتدئ إىل من خالفه مــن العــرب ، فبــ 

ــازداد ، فعرفنــا مجيعــاً فضــل         ــه علــى وجهــني : مكــره عليــه فــاغتبط ، وطــائع ف مع

ما جــاء بــه علــى الــذي كنــا عليــه مــن العــداوة والضــيق . ثــم أمرنــا أن نبــدأ مبــن يلينــا     



  ٢٠٧

ن    ســمــن األمــم فنــدعوهم إىل اإلنصــاف ، فــنحن نــدعوكم إىل ديننــا ، وهــو ديــن ح

وقب ، نفإن أبيتم فأمر من الشر هو أهون من آخر شـر منـه : اجلزيـة ،   القبيح . حاحلَس

فــإن أبيــتم فاملنــاجزة ، وإن أحببــتم ديننــا خلّفنــا فــيكم كتــاب ا ، وأقمنــا عليــه علــى     

أن حتكموا بأحكامه ونرجع عنكم وشانكم وبالدكم ، وإن بذلتم اجلزية قبلنا ومنعناكم ، 

  وإال قاتلناكم . 

ى ، وال أقــل عــدداً ،      رد فقــال : إنــي ال أعلــم أمــة يف األرض أشــقفــتكلم يزدجــ 

ــركم ،           أوال أســو ــا أم ــرى الضــواحي فيكفونن ــل بكــم ق ــا نوك ــد كن ــنكم ، ق ــين م ذات ب

وإن كــان    وال تطمعوا أن تقوموا لفــارس ، فــإن كــان غــدر حلقكــم ، فــال يغــرنكم منــا .

ــا ــد ، فرضــنا لكــم قوت بكم ، وأكرم  اجله صــــا  إىل خ ــا وجــوهكم وكســوناكم ، وملّكن ن

لكاً يرفق بكم . عليكم م  

  فقـــــام املغـــــرية بـــــن زرارة فقـــــال : أيهـــــا امللـــــك ، إن هـــــؤالء رؤوس العـــــرب      

ووجوههم ، وهم أشراف يستحيون من األشراف ، ولــيس كــل مــا أرســلوا بــه قــالوه ،  

يشــهدون  وال كل ما تكلمت به أجــابوك عليــه . فجــاوبين ألكــون الــذي يبلغــك ، وهــم  

علي ذلك . وأما ما ذكرت من سوء احلال فهــي علــى مــا وصــفت وأشــد . ثــم ذكــر  

    إلــيهم ، وقتــال مــن خــالفهم أو اجلزيــة حنــو    مــن ســوء عــيش العــرب ، وإرســال النــيب 

  قول النعمــان . ثــم قــال : اخــرت إن شــئت اجلزيــة عــن يــد وأنــت صــاغر ، وإن شــئت

  السيف ، أو تسلم فتنجي نفسك .

يزدجــرد : لــوال أن الرســل ال تقتــل لقتلــتكم ، ثــم قــال : ال شــيء لكــم      فقــال

وقوه   عندي . واستدعى بــوِقْر مــن تــراب فقــال : امحلــوه علــى أشــرف هــؤالء ، ثــم ســ

ــيكم    ــي مرســل إل ــأعلموه أن ــوا إىل صــاحبكم ف ــة . ارجع ــاب املدين ــن ب ــى خيــرج م   حت
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ــم أور ــدق القادســية ، ث ــه معكــم يف خن ــدفنكم ويدفن ــى ي ــى  رســتم حت ــم حت ده بالدك

  أشغلكم يف أنفسكم بأشد مما نالكم من سابور قبل ذلك . 

فقام عاصم بن عمــرو ليأخــذ الــرتاب وقــال : أنــا أشــرفهم ، أنــا ســيد هــؤالء .  

ــرتاب وقــال لســعد عنــد    فحملــه علــى عنقــه ، وخــرج إىل راحلتــه فركبهــا ، وأخــذ ال

  عوده : أبشر ، فقد وا أعطانا ا أقاليد ملكهم . 

ال يزدجرد لرستم : إن كنت أرى أن يف العــرب مثــل هــؤالء مــا أنــتم بأحســن  وق

     جوابـــاً مـــنهم ، ولقـــد صـــدقين القـــوم لقـــد وعـــدوا أمـــراً ليدركنـــه أو ليمـــوتن عليـــه ،     

    على أنــي وجــدت أفضــلهم أمحقهــم حيــث محــل الــرتاب علــى رأســه . فقــال رســتم :  

  أيها امللك ، إنه أعقلهم . 

  ثــر الوفــد ، وقــال لرجــل ثقــة عنــده :  إن أدركهــم  وخــرج رســتم وبعــث يف أ

ــول       ــع الرسـ ــكم . فرجـ ــلبكم ا أرضـ ــدركهم سـ ــنا ، وإن مل يـ ــا أرضـ ــول تالفينـ     الرسـ

ضــكم مــن غــري شــك .  من احلرية بفواهتم ومل يدركهم ، فقال رســتم : ذهــب القــوم بأر

  لللكاهناً .              وكان رستم منجما

ــراض ،  وملــا ســار الوفــد ، أغــار ســواد   جــاف والفــك التميمــي علــى الن بــن مال

ــور وأوقار ــري ومحــار وث ــن بع ــة م ــة داب ــا مسكــافاســتاق ثالمثائ   . وأصــبح العســكر    ه

ــوم احليتــان . وكانــت الســرايا تســري إىل طلــب   مي ي مه ســعد بــني النــاس ، فســ فقســ

اقرة ،  اللحوم ، فإن الطعام  كان كثرياً عنــدهم . وكــانوا يســمون األيــام هبــا : كيــوم األبــ 

  ويوم احليتان . 

وبعث سعد بن أبــي وقــاص ســرية أخــرى فأغــاروا ، فأصــابوا إبــال لبــين تغلــب  

  والنمر فاستاقوها . 
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وســار رســتم مــن ســاباط ، وبعــث علــى مقدمتــه اجلــالينوس يف أربعــني ألفــاً ،   

وخرج هو يف ستني ألفاً ، وكانت ساقته يف عشرين ألفاً ، وجعل يف امليمنة اهلرمــزان ،  

   امليسرة مهران بن هبرام الرازي .   ويف

وأرسل سعد بن أبي وقاص سرايا ورســتم بــالنجف ، وجــالينوس بــني النجــف  

ــة ،    ــا يف مائـ ــل منهمـ ــة كـ ــواداً ومحيضـ ــواد ، فبعـــث سـ ــاف يف السـ ــلحني . وطـ   والسـ

  فأغاروا على النهرين . 

وغلــت ،  فبلــغ رســتم اخلــرب ، فأرســل إلــيهم فــيال . ومســع ســعد أن خيلــه قــد ت

ــل    ــم وخيـ ــم عاصـ ــارهم . فلحقهـ ــابراً األزدي يف آثـ ــرو وجـ ــن عمـ ــم بـ ــل عاصـ      فأرسـ

  فــارس حتوشــهم ليخلصــوا مــا بأيــديهم ، فلمــا رأتــه الفــرس هربــوا ورجــع املســلمون   

   بالغنائم .

ولقد وقع قبــل معركــة القادســية أمــور بــني املســلمني والفــرس ، اختصــرناها هنــا  

  مهات الكتب . لريجع القارئ إن شاء تفصيال إىل أ

ــدها   ــنم بع ــرس ، وغَ ــى الف ــرية عل ــن املســلمني كث ــارات م وبإجيــاز حصــلت إغ

  املسلمون أشياء كثرية . 

ــلمني            ــيقاتل املسـ ــذي سـ ــداً للجـــيش الـ ــرس قائـ ــرد ملـــك الفـ ــين يزدجـ ولقـــد عـ

ــواد الفــرس كاجلــالينوس ،     ــع ق ــه مجي يف القادســية أال وهــو رســتم . وجعــل حتــت يدي

  وغريمها من أبطال الفرس اربني .   وذي احلاجب ،

ــاجليوش الفارســية مــن املــدائن إىل أن وقــف جبيشــه     وبعــد ذلــك ســار رســتم ب

    ، علــى العتيــق حبيــال عســكر املســلمني ، وكــان مــع الفــرس يومهــا ثالثــة وثالثــون فــيال

  منها فيل سابور األبيض . 
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ــعد ــل إىل سـ ــة ، أرسـ ــان املعركـ ــه يف مكـ ــتم جبيشـ ــتقر رسـ ــد أن اسـ ــن         وبعـ     بـ

       عــيرب ــه يف شــأننا ، فأرســل إليــه ســعد ــا رجــال لنكلّم ــاص : أن أرســل إلين ــي وق أب

  ابن عامر .   

ط   وكان رستم قــد أظهــر زينتــه وجلــس علــى ســرير مــن ذهــب ، وبســط البســ

والنمارق والوسائد املنسوجة بالذهب . وأقبل ربعي على فرســه وســيفه يف خرقــة ،  

ا انتهــى إىل البســط قيــل لــه : انــزل ، فــأبى ومحــل فرســه   ورحمه مشدود بعصب . فلم

حتــى وطئــت تلــك البســط ، ونــزل وســطها بوســادتني شــقّهما وأدخــل احلبــل فيهمــا ،        

ثم أخذ عبــاءة بعــريه فتــدرعها وشــدها علــى وســطه . فقــالوا لــه : ضــع ســالحك ،  

ــتم دعومتــوني . فــأخربوا ر ــأمركم ، أن   ســتم فقــال :  فقــال : مل آتكــم فأضــع ســالحي ب

  ائذنوا له . 

علــى رحمــه ويقــارب خطــوة ، حتــى إذا دنــا منــه    أفأقبل ربعي علــى رســتم يتوكــّ 

  جلــس علــى األرض وأركــز رحمــه علــى البســط ، فقيــل لــه : مــا محلــك علــى هــذا ؟  

ــود   وهــو        -فقــال : إنــا ال نســتحل القعــود علــى زينــتكم . فقــال لــه ترمجــان رســتم عب

بكــم ؟ قــال : ا ، وهــو بعثنــا لنخــرج مــن يشــاء مــن   : مــا جــاء    -مــن أهــل احلــرية  

عتها ، ومــن جــور األديــان إىل عــدل اإلســالم . فأرســلنا   عباده من ضيق الدنيا إىل ســ

بدينـــه إىل خلقـــه ، فمـــن قَبـــل ذلـــك قبلنـــا منـــه ، ورجعنـــا عنـــه وتركنـــاه وأرضـــه ،        

تم : قد مسعنا  قــولكم  ومن أباه قاتلناه حتى يقضي ا إىل اجلنة أو الظفر . فقال رس

، فهــل لكــم أن تــوخروا هــذا األمــر حتــى ننظــر فيــه ؟ قــال : نعــم ، وإن مــا ســن لنــا  

رســول ا    ، ًــا ــن األعــداء أكثــر مــن ثــالث ، فــنحن مــرتددون عــنكم ثالث أن ال منكّ

فانظر يف أمرك واخرت واحدة من ثالث بعد األجل : إما اإلســالم ونــدعك وأرضــك ،  
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نابذة يف اليوم الرابع إال أن تبدأنا ، وأنــا كفيــل بــذلك عــن أصــحابي .  أو اجلزية ، أو امل

     فقــال رســتم : أســيد أصــحابك أنــت ؟ قــال : ال ، ولكنــا كاجلســد الواحــد بعضــنا  

   من بعض ، جيري أدنانا على أعالنا . 

    فخـــال رســـتم برؤســـاء قومـــه فقـــال : هـــل رأيـــتم أو مسعـــتم كالمـــاً قـــط أعـــز   

ل ؟ فقــالوا : معــاذ ا أن منيــل إىل ديــن هــذا الكلــب ،    وأوضــح مــن كــالم هــذا الرجــ 

ــروا إىل        ــن انظـ ــاب ولكـ ــروا إىل الثيـ ــم ، ال تنظـ ــال : وحيكـ ــه ؟ فقـ ــرى إىل ثيابـ ــا تـ أمـ

الـــرأي ، والكـــالم ، والســـرية . إن العـــرب تســـتخف باللبـــاس وتصـــون األحســـاب ،    

  ليسوا مثلكم . 

ابل رستم بعــد ذلــك أكثــر  ولقد حصلت مراسالت بني رستم وسعد كثرية ، وق

مــن رســول مــن أصــحاب ســعد ميثــل اإلســالم ، ويبــني رأي املســلمني . وحصــلت  

مناظرات بني رسل املسلمني ورستم والدهاقني الذين معه ، ولقد أوضــح رســل ســعد  

ــع    ــرس . واقتن ــالد الف ــئهم إىل ب ــه ، وســبب جمي ــا أرســلوا ب ــة م ــن حقيق ــك ع ــد ذل     بع

ال مــن أجــل أرض ، ومــال ، وغنــائم . وهــذا             رســتم بــأن احلــرب ســتكون عقائديــة ،

ما أوضــحه بعــد ذلــك رســتم لقــواد جيشــه ، بــأن العــرب أتــوا إىل بــالد الفــرس ليبلّغــوا  

ــا منصــورون        ــأن املســلمني يومه ــد رســتم ب ــم اعتق ــدهتم . ث دعــوهتم ، ولينشــروا عقي

  ملا رآه منهم يف لقاءاته املتكررة معهم . 

متاماً بني يزدجرد ورســتم ، حيــث جعلــوا أناســاً مــن بــاب  ثم كان الربيد متصال 

قصر يزدجرد إىل باب رستم يف مكان املعركة ، مــا بــني كــل رجلــني مــن هــؤالء مســافة  

توصل الصوت واضحاً إىل اآلخر . وعلى أثر ذلك ، كانت تفاصيل املعركــة واضــحة  

  أمام يزدجرد ملك الفرس . 
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ت بــني املســلمني والفــرس ، قــال رســتم  ثــم بعــد أن انتهــت املراســالت واملنــاظرا

للمسلمني : أتعربون إلينــا أم نعــرب إلــيكم ؟ فقــالوا : اعــربوا إلينــا ، ورجعــوا مــن عنــده  

ــانكم     ــيهم : شـ ــل إلـ ــواقفهم ، وأرسـ ــوا مـ ــاس أن يقفـ ــعد إىل النـ ــل سـ ــياً . وأرسـ   عشـ

  والعبور . 

يء  فــأراد الفــرس اجلــواز علــى القنطــرة ، فمــنعهم املســلمون وقــالوا : أمــا شــ 

كُرون العتيــق بــالرتاب ، والقصـــب ،    ســـغلبنــاكم عليــه فــال نـــرده علــيكم . فبــاتوا ي

ــريقهم          ــتتم طـ ــلمني ، واسـ ــلهم للمسـ ــاً يوصـ ــوا طريقـ ــباح . وجعلـ ــى الصـ ــرباذع حتـ والـ

  بعد ما ارتفع النهار . 

ــن الســماء ،     ــزل م ــأن ملَكــاً ن ــة ك ــك الليل ــائم تل ــرى الن ــا ي ولقــد رأى رســتم فيم

أصحابه فختم عليها ، ثم صــعد هبــا إىل الســماء . فاســتيقظ مهمومــاً ،   فأخذ قَس ي

  واستدعى خاصته فقصها عليهم وقال : إن ا ليعظنا لو اتعظنا . 

ثم ركب رستم وعــرب وعليــه درعــان ومغفــر ، وأخــذ ســالحه . وعــرب الفــرس  

  العتيق ، ثم كانت احلرب . 

: أمــا يومهــا األول فهــو ( يــوم أرمــاث ) ،   ولقد كانت أيام القادسية الفعالــة ثالثــة 

والثــاني : ( يــوم أغـــواث ) ، والثالــث : ( يــوم عمـــاس ) . هــذا باإلضــافة إىل ليلـــة    

  اهلرير ، ويوم القادسية وقتل رستم وهزمية الفرس . 

: فإنــه كــان يــوم اإلثنــني مــن احملــرم ســنة أربــع عشــرة مــن اهلجــرة      يـوم أرمـاثأما 

  ك ابن األثري . الشريفة كما ذكر ذل

    وذلــك أن الفــرس ملــا عــربوا العتيــق ، جلــس رســتم قائــد اجلــيش الفارســي    

على سرير ، وضرب عليه مبظلــة كبــرية مــن الــديباج واحلريــر . أمــا جيشــه فقــد عبــى   
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يف القلــب مثانيــة عشــر فــيال عليهــا الصــناديق والرجــال ، ويف انبتــني مخســة عشــر :  

. وأقــام اجلــالينوس بــني رســتم    -األثــري : مثانيــة أو ســبعة وذكر ابن  -مثانية وسبعة   

  وبني ميمنته ، والفَيرزان بينه وبني ميسرته . 

وكما ذكرنا آنفاً كان يزدجرد قد وضع بينه وبني رستم رجاالً ، على كــل دعــوة  

رجال أوهلم على باب إيوانه ، وآخرهم مع رستم . فكلمــا فعــل شــيئاً قــال الــذي معــه  

: كان كذا وكذا ، ثم يقول الثاني ذلك للثالث ، وهكــذا إىل أن ينتهــي اخلــرب   للذي يليه 

  إىل يزدجرد يف أسرع وقت . 

قــال النــويري : وأخــذ املســلمون مــواقفهم ، وكــان بســعد دماميــل وعــرق النســا      

فال يستطيع اجللــوس ، وإمنــا هــو مكــب علــى وجهــه ويف صــدره وســادة ، وهــو علــى  

  على الناس . فذكر الناس ذلك وعابه بعضهم قائلني :  سطح القصر يشرف

   

ــره        ــل حتـــى أنـــزل هللا نصـ نقاتـ
ت نســــــاء كثیــــــرة                 وقــــــد آمــــــَ

     ییي

ُم   ــِ ــیة ُمْعصـ ــاب القادسـ ــعد ببـ وسـ
ُم             ــِّ ــیھّن ایـ ــیس فـ ــعد لـ ــوة سـ ونسـ

   ي
    لـــه ريـــاء   فبلغــت أبياتـــه ســـعداً ، فقــال : اللهـــم إن كـــان كاذبـــاً وقــال الـــذي قا

ومسعة ، فاقطع عين لسانه . فإنه لواقــف يف الصــف يومئــذ أتــاه ســهم غَــرب فأصــاب  

  لسانه ، فما تكلم بكلمة حتى حلق با تعاىل . 

ــه     ــه مــن القــروح يف فخذي ــا ب ــيهم ، وأراهــم م ــزل ســعد إىل النــاس فاعتــذر إل ون

  وإليتيه ، فعذره الناس وعلموا حاله . 

ب ، اســتخلف علــى النــاس خالــد بــن عرفُطــة  وملــا عجــز ســعد عــن الركــو

فاختلف عليــه ، فأخــذ نفــراً ممــن شــغب عليــه فحبســهم يف القصــر ، مــنهم أبــو حمجــن  

  الثقفي ، وقيل : بل كان قد حبس يف اخلمر .  

ــأمره ،    ــد ب ــأمرهم خال ــداً ، وإمنــا ي ــه قــد اســتخلف خال وأعلــم ســعد النــاس أن

  فسمعوا وأطاعوا . 
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نفــراً مــن ذوي الــرأي والنجــدة ، مــنهم :   وقــاصولقد أرسل سعد بن أبــي 

ــن اليمــان ، وعاصــم ، وطليحــة ، وقــيس األســدي ،   املغــرية بــن شــعبة ، وحذيفــة ب

وغالب ، وعمرو بن معــديكرب ، وأمثــاهلم . ومــن الشــعراء : الشــماخ ، واخلُطَيــأة ،  

وأوس بــن معــراء ، وعبــدة بــن الطبيــب ، وغــريهم . وأمــرهم بتحــريض النــاس علــى  

  ال ، ففعلوا . القت

ــى حــائط    ــق ، وصــف املســلمني عل ــى شــفري العتي ــان صــف املشــركني عل وك

  قُديس ، واخلندق من ورائهم . وكان املسلمون واملشركون بني اخلندق والعتيق .

وأمر سعد الناس فقرؤوا سورة اجلهاد ( األنفال ) . فلمــا فــرغ القــراء منهــا قــال  

، فـــإذا صـــليتم فـــإني مكـــرب فكـــربوا    ســـعد : الزمـــوا مـــواقفكم حتـــى تصـــلوا الظهـــر

تتم عــدتكم ، ثــم إذا كــربت الثالثــة    ــروا ولْتســواســتعدوا ، فــإذا مسعــتم الثانيــة فكب

طْ فرســـانكم النـــاس ، فـــإذا كـــربت الرابعـــة فـــازحفوا حتـــى ختـــالطوا    ـــروا ولْينشـــفكب  

 . عدوكم ، وقولوا : ال حول وال قوة إال با  

ــيهم     فلمــا كــرب ســعد الثالثــة   ، بــرز أهــل النجــدات فأنشــبوا القتــال ، وخــرج إل

ــني فرســان املســلمني والفــرس ، وانتصــر   ــارزات ب ــاهلم . وحصــلت مب مــن الفــرس أمث

  فرسان املسلمني يف مجيعها . 

ومحلــت الفيلــة علــى املســلمني ، ففرقــت يف بدايــة املعركــة بــني الكتائــب ونفــرت       

اخليل ، غري أن ا  د ذلــك قــوة هــذه الفيلــة ، وذلــك أن أصــحاب   كفى املسلمني بع

عاصم أخذوا بأذناب الفيلة فقطعــوا غُضــنها ، وعلــى أثرهــا ارتفــع عــواؤهم فمــا بقــي  

  فيل إال عوى ، وقُتل أصحاهبا ، ونفِّس عن املسلمني . 

وكان سعد بن أبي وقاص قد تزوج سلمى بنت خصفة امرأة املثنى بــن حارثــة   

ــاس يف ــا جــال الن ــاس        بعــده . فلم ــى الن ــاً عل ــل ســعد يتملمــل جزع ــوم ، جع هــذا الي
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وهو ال يطيق اجللوس ، فلما رأت ما يصنع الفــرس قالــت : وامثنــاه ، وال مثنــى للخيــل  

اليــوم . فلطــم وجههــا وقــال : أيــن املثنــى عــن هــذه الكتيبــة الــيت تــدور عليهــا الرحــى      

فقــال : وا ال يعــذرني أحــد  ؟ فقالت : أغَيرة وجبنــاً ؟   -يعين أسداً وعاصماً -

  إن مل تعذريين وأنت ترين ما بي . 

وال زال الناس يف قتال يف اليوم األول هذا حتــى ذهــب جــزء مــن الليــل وتراجــع    

  الناس ، وقد أصيب من قبيلة أسد تلك الليلة مخسمائة ، وكانوا ردءاً للناس . 

مــا أصـــبح ســـعد          وهـــو اليــوم الثـــاني مـــن بــدء املعركـــة : فل  يــوم أغــواثوأمــا  

ــاص ــي وق ــن أب ــدفنوا ، وأســلم اجلرحــى إىل النســاء       اب ــنقلهم لي ــن ي ــالقتلى م ــل ب وكّ

  يقمن عليهم . 

ملــا فتحــت دمشــق قــد كتــب إىل أبــي عبيــدة يــأمره     وكان عمــر بــن اخلطــاب

بإرســال أهــل العــراق ، فأرســلهم وأمــر علــيهم هاشــم بــن عتبــة بــن أبــي وقــاص ،      

  القعقاع بن عمرو . وعلى  مقدمته  

فتعجــل القعقــاع فقــدم علــى النــاس صــبيحة هــذا اليــوم الثــاني ، وقــد عهــد        

ــر          ــرة مــــد البصــ ــا بلــــغ عشــ ــم ألــــف ، كلمــ ــوا أعشــــاراً وهــ إىل أصــــحابه أن يتقطّعــ

  سرحوا عشرة . 

وتقدم هو يف عشرة ، فــأتى النــاس فســلّم علــيهم وبشــرهم بــاجلنود ، وحرضــهم  

قــال : اصــنعوا كمــا أصــنع . وطلــب الــرباز ، فخــرج إليــه ذو احلاجــب   علــى القتــال و

  وهو قائد فارسي جمرب ، فعرفه القعقاع واقتتال ، فقتله القعقاع . 

ونشط املسلمون بقدوم تتمة أصــحاب القعقــاع وكــأن مل تكــن بــاألمس مصــيبة ،  

  وانكسرت األعاجم لقتل ذي احلاجب . 
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الفــريزان والبنــدوان ، فانضــم إىل القعقــاع  ثم طلــب القعقــاع الــرباز ، فخــرج إليــه  

ــا معشــر املســلمني ، باشــروهم بالســيوف ،        ــادى القعقــاع : ي احلــارث بــن ظبيــان . ون

فإمنــا يحصــد النــاس هبــا . فــاقتتلوا حتــى املســاء ، فلــم يــر أهــل فــارس يف هــذا اليــوم        

  ما يعجبهم ، وأكثر املسلمون فيهم القتل . 

ــك بــن حبيــب ، وقيــل غــري ذلــك    -قفــي  وكــان أبــو حمجــن الث         -وامســه مال

ــد بــن عرفطــة خليفــة ســعد      ــبس يف القصــر وقُيــد بســبب اعرتاضــه علــى خال قــد ح

  كمــا أســلفنا . وقيــل : بــل كــان عمــر قــد جلــده يف اخلمــر مــراراً مثانيــة وهــو ال يتــوب     

ق بســعد ،  وال يقلــع ، فنفــاه إىل جزيــرة يف البحــر وبعــث معــه رجــال ، فهــرب منــه وحلــ 

  فكتب إليه عمر حيبسه . 

فلما التحم القتال ، قال أبو حمجــن لســلمى امــرأة ســعد : وحيــك ، خلّيــين ولــك  

  عهــد ا إن ســلّمين ا أن أجــيء حتــى أضــع رجلــي يف القيــد ، وإن قُتلــت ارحتــتم  

مين . فحلّت عنه قيده ، فوثب على فرس لسعد يقال هلا : البلقاء ، ثم أخــذ الــرمح  

ق حتــى إذا كــان حبيــال امليمنــة كبــر ، ثــم محــل علــى ميســرة الفــرس ، ثــم رجــع     وانطلــ 

ــان يضــرب النــاس ضــرباً منكــراً .   ــى ميمنــتهم ، وك ــف املســلمني ومحــل عل ــن خل م

فتعجـــب النـــاس منـــه وهـــم ال يعرفونـــه ، فقـــال بعضـــهم : هـــو مـــن أصـــحاب هاشـــم          

بعضــهم : لــوال أن املالئكــة     أو هاشم نفسه ، وقــال بعــض النــاس : هــو اخلضــر ، وقــال

ال تباشر احلرب لقلنا : إنه ملَك . وجعــل ســعد بــن أبــي وقــاص يقــول حــني ينظــر إليــه  

  وإىل الفرس : الصرب صرب البلقاء ، والطعن طعن أبي حمجن ، وأبو حمجن يف القيد .

فلما انتصف الليل وتراجع املسلمون والفرس ، أقبل أبو حمجــن فــدخل القصــر ،  

  ليه يف القيد وقال :  وأعاد رج
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ْت ثقیـــف غیـــر فخـــر     لقـــد َعِلمـــَ
ــابغات          ــاً ســــ وأكثــــــرھم دروعــــ

ــل یــــوم            ــي كــ ــدھم فــ ــا وفــ وأنــ
ــي         ــعروا بـ ــم یشـ ــادس لـ ــة قـ ولیلـ

ــي                 ــذلكُم بالئـــ بَْس فـــ ــْ ــإن أحـــ فـــ
      لل

ــیوفا       ــرمھم ســـ ــن أكـــ ــا نحـــ بأنـــ
ــا        ــوا الُحتوفــ ــبرھم إذا كرھــ وأصــ

ــإن عَ  ــُم َعریفـــا         فـ وا فســـل بھـ ــُ ِمیـ
ــا      حوفـ َي الزُّ ــِ ــِعْر بَمْخَرجـ ــم أشـ ولـ

ــا               ــُم الحتوفــــ ــَرْك أذیقھــــ وإن أتــــ
  تت

فقالت له سلمى : يف أي شيء حبسك ؟ فقال : أما وا مــا حبســين حبــرام  

    أكلتــه وال شــربته ، ولكــين كنــت صــاحب شــراب يف اجلاهليــة ، ولكــين امــرؤ شــاعر

  عر على لساني ، فقلت مرجتال يف ذلك أبياتاً :يدب الش
  

ــة    ــل كرم ــى أص ــادفني إل تُّ ف ــِ إذا م
وال تــــــدفنیني بــــــالفالة فـــــــإنني               

       ل

ي عظــامي بعــد مــوتي عروقھــا  تــَرّوِ
ــا  تُّ أال أذوقھـــــ ــِ ــاف إذا مـــــ  أخـــــ

  ثم قال : فلذلك حبسين .

ن ، فأطلقه وقــال :  فلما أصبحت أتت سعداً فصاحلته وأخربته خبرب أبي حمج

        اذهــب فمــا أنــا مبؤاخــذك بشــيء تقولــه حتــى تفعلــه ، فقــال أبــو حمجــن : ال جــرم وا

   ال أجيب لساني إىل قبيح أبداً .

وقد قيل : إن سعداً ملا أخرب بأمره ، دعاه وحلّ قيوده وقال : ال جتُلــدن علــى  

داً ،  وقــد كنــت آنــف أن أدعهــا     اخلمر أبداً ، فقال أبو حمجن : وأنا وا ال أشرهبا أبــ 

  من أجل جلدكم . 

اليوم الثالث : فقــد أصــبح النــاس يف هــذا اليــوم علــى مــواقفهم ،    يوم عماسأما 

  فلما بزغت الشمس أقبل أصحاب القعقاع .

ــتلط الطعـــن       ــم كبـــر وكـــرب املســـلمون ، وتكتبـــت الكتائـــب ، واخـ فحـــني رآهـ

ــرس ــى الف ــم محــل املســلمون عل ــوابيتهم     والضــرب . ث ــد أصــلحوا ت ــرس ق ــان الف ، وك

ــة حيموهنــا أن تقطــع غُضــنها ،         ــة حــول الفيل ــت الرجال ــة ، وأقبل ــى الفيل وأعادوهــا عل

  ومع الرجالة فرسان حيموهنم .
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ــين       ــاع وعاصــم اب ــوم إىل القعق ــذا الي ــاص يف ه ــي وق ــن أب ــد أرســل ســعد ب وق

ــا   ــان بإزائهم ــيض ، وك ــل األب ــاني الفي ــل  عمــرو : أن اكفي ــه . فحم ــة ل ــا آلف ــول كله والفُي

ــل حتــى وضــعامها يف عيــين الفيــل   جما يف خيــل ورالقعقــاع وعاصــم برحميهمــا ، وتقــد

فره . فضــربه القعقــاع فرمــى بــه   شــاألبيض ، فنفض رأسه ، وطــرح ساســته ، ودلّــى م

  ووقع حلينه ، وقتلوا من كان عليه . وهكذا فُعل بغريه من الفيلة ، فولّى الفيلة .  

ووقــع القتــال حتــى املســاء مــن هــذا اليــوم . فلمــا أمســى النــاس اشــتد القتــال  

، وهـــي الليلـــة الـــيت تلـــت يـــوم عمـــاس .            ليلـــة اهلريـــروصـــرب الفريقـــان ، ثـــم كانـــت  

  وقد مسيت هذه الليلة بذلك لرتكهم الكالم ، وإمنا كانوا يهرون هريراً . 

، وزحف املســلمون علــى الفــرس  ولقد طارد فرسان املسلمني هذه الليلة القوم 

ــت هلــم   ــد أذن ــم اغفرهــا هلــم ، ق ــال ســعد : الله ــم بغــري إذن ســعد ، فق ــان زحفه وك

  بالزحف إذ مل يستأذنوني . 

ثم قال سعد : فإذا كربت ثالثاً فامحلوا على القوم . فكبــر واحــدة ، فحملــت  

لهــم اغفرهــا  أسد ثم النخع ثم بجيلة ثم كنــدة ، وســعد يقــول عنــد محلــة كــل مــنهم : ال

  هلم وانصرهم . ثم زحف الرؤساء ورحى احلرب تدور على القعقاع . 

وملا كرب سعد الثالثة ، حلــق النــاس بعضــهم بعضــاً وخــالطوا  القــوم ، فاســتقبلوا  

ــد الصــبح      ــان عن ــا ك ــتهم إىل الصــباح . فلم ــوا ليل ــدما صــلوا العشــاء ، واقتتل ــل بع اللي

  هنم األعلون . انتهى الناس ، فاستدل سعد بذلك على أ

وهــم حســرى           -وتســمى ليلــة القادســية    -وأصــبح النــاس مــن ليلــة اهلريــر  

مل يغمضوا ليلــتهم كلهــا ، فســار القعقــاع فقــال : إن الــدائرة بعــد ســاعة ملــن بــدأ القــوم ،  

فاصربوا ساعة وامحلوا فــإن النصــر مــع الصــرب . فــاجتمع إليــه مجاعــة مــن الرؤســاء ،  

  ا الذين دونه .صمدوا لرستم حتى خالطو
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فلما رأت ذلــك القبائــل ، قــام فــيهم رؤســاؤهم وقــالوا : ال يكــونن هــؤالء أجــدر      

أجــرأ علــى املــوت مــنكم . ومحلــوا    -يعــين الفــرس    -يف أمــر ا مــنكم ، وال هــؤالء  

    وخـــالطوا مـــن بـــإزائهم مـــن الفـــرس ، فـــاقتتلوا حتـــى قـــام قـــائم الظهـــرية . فكـــان أول       

ــريزا ــن زال الفَ ــتموهب ، ــع     ن واهلرمــزان ، فتــأخرا وانفــرج القلــب ، وركــد علــيهم النقْ

     ريــح عاصــفة دبــور فقلعــت مظلــة رســتم عــن ســريره ، فهــوى يف العتيــق ومــال الغبــار

  على الفرس . 

ــن معــه إىل الســرير ، فعثــروا بــه وقــد قــام رســتم عنــه حــني   وانتهــى القعقــاع وم

ــن بغــ  ــل م ــة ، واســتظل بظــل بغ ــريح املظل ــالل        أطــارت ال ــه . فضــرب ه ــت مع ال كان

ابن علقمة محل البغل الــذي حتتــه رســتم ، فقطــع حبالــه وســقط عليــه ، فأزالــه رســتم  

ــه ،    ــى نفســه في ــق وألق ــر رســتم حنــو العتي ــم ضــربه هــالل ضــربة ، فف ــره .ث عــن ظه

فاقتحمــه هــالل عليــه وأخــذ برجلــه ثــم خــرج بــه ، وضــرب جبينــه بالســيف فقتلــه .     

ر وقــال : قتلــت رســتم ورب الكعبــة ، إيل إيل . فــأتى النــاس ،  ثم صــعد علــى الســري

  فنفله سعد سلَبه وكان  قد أصابه ماء . ومل يظفر بقلنسوته وكانت مبائة ألف . 

ــادى اجلــالينوس الفــرس وطلــب    ــد اجلــيش الفارســي رســتم ، ن ــل قائ   وبعــد مقت

  منهم الرجوع  ، واهنزموا وأخذهم السيف واألسر . 

ا ضرار بن اخلطاب أخذ العلَم األكرب الذي كــان للفــرس ، فعــوض  واستطاع يومه

  عنه بثالثني ألفاً ، وكانت قيمته ألف ألف ومائيت ألف ، وجعل يف بيت املال .  

ــن قُتــل قبلهــا ، وســوى    وقتــل يف هــذه املعركــة مــن الفــرس عشــرة آالف ســوى م

   املقرتنني . فما أفلت منهم أحد ، وكانوا ثالثني ألفاً .

وقتل من املسلمني قبــل ليلــة اهلريــر ألفــان ومخســمائة ، وقتــل يف ليلــة اهلريــر ويــوم  

  القادسية ستة آالف ، ودفنوا باخلندق . 
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وحصــل بطــوالت يف أيــام القادســية ، يســتطيع مــن يريــد ذلــك أن ينظــر يف تــاريخ  

  الطربي ، وابن األثري ، والنويري . 

خلطــاب بــالفتح ، وبعــدة مــن قُتلــوا   ولقد كتب سعد بن أبي وقاص إىل عمر بــن ا

  ومن أصيب من املسلمني . وبعث بذلك سعد بن عميلة الفزاري .               

ولقد أطلنا يف ذكر القادسية ملا هلا مــن أمهيــة يف الفتوحــات الــيت جــرت بعــدها     

  يف بالد فارس .
  

  : فتح بهرسري ( املدائن الغربية )

  

كــة القادســية ، ســار ســعد بــن أبــي وقــاص إىل املــدائن بــأمر    بعد الفراغ مــن معر

  عمر بن اخلطاب ، وخلّف النساء والصبيان بالعتيق ، وجعل معهم جنداً كثيفاً . 

ثـــم كـــان يـــوم بـــرس ، ويـــوم بابـــل ، ويـــوم كـــوثى . وانتصـــر املســـلمون يف مجيـــع        

  هذه املعارك . 

رهــة إىل ب ــن احلَوِيـ ــرة بـ ــعد زهـ ــل سـ ــم أرسـ ــا           ثـ ــاه أهلهـ ــدمات ، فتلقـ ــري باملقـ سـ

  . من الدهاقني ، وصاحل أهلها املسلمني على اجلزية 

ــوم           ــوران ، وكــانوا حيلفــون كــل ي ــيت تــدعى ب ــك كتيبــة كســرى ال ــم لقــي بعــد ذل ث

أن ال يزول ملك فارس ما عاشوا . فهزمهم وقَتل هاشــم بــن عتبــة املُقَــرطَ وهــو أســد   

  ه ، فقبل سعد رأس هاشم . كان كسرى قد ألفَ

وملــا وصــل ســعد واملســلمون إىل بهرســري ورأوا إيــوان كســرى ، كبــر ضــرار بــن  

اخلطاب وقال : هذا ما وعدنا ا ورسوله . وكبر الناس معه ، فكانوا كلما وصــلت  

  طائفة كربوا . 

ثـــم نزلـــوا علـــى املدينـــة ، وكـــان نـــزوهلم يف ذي احلجـــة ســـنة مخـــس عشـــرة ،       

  كان فتحها يف صفر سنة ست عشرة كما ذكر ذلك ابن األثري . و
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وذلك أن سعد بن أبي وقــاص نــزل عليهــا وحاصــرها شــهرين ، ونصــب عليهــا  

عشرين منجنيقاً ، وقاتل أهلهــا قتــاالً شــديداً . وأرســل ســعد اخليــول فأغــارت علــى    

ــة ألــف فــالح . فأرســل ســعد إىل عمــر يســتأذن ــيس لــه عهــد ، فأصــابوا مائ ــن ل ه ،    م

فقال : من جاءكم ممن يعني عليكم فهو أمــاهنم ، ومــن هــرب فــأدركتموه فشــأنكم بــه .  

فخلّـــى ســـعد عـــنهم ، وأرســـل إىل الـــدهاقني ودعـــاهم إىل اإلســـالم أو اجلزيـــة وهلـــم     

  الذمة ، فرتاجعوا . 

ــوا الســنانري والكــالب .   ــى أكل ــة حت ــدائن الغربي ــى أهــل امل واشــتد احلصــار عل

وهنم إذ أشــرف علــيهم رســول فقــال : يقــول لكــم امللــك : هــل لكــم    فبينما هــم حياصــر

إىل املصــاحلة علــى أن لنــا مــا يلينــا مــن دجلــة إىل جبلنــا ، ولكــم مــا يلــيكم مــن دجلــة     

ــزر األســود بــن     إىل جــبلكم ؟ أمــا شــبعتم ؟ ال أشــبع ا بطــونكم . فقــال لــه أبــو مفَ

قتبة وقد أنطقه ا ال من معه . مبا ال يدري ال هو و  

ــوان ،     ــا اإلي ــيت فيه ــدائن الشــرقية ال ــة إىل امل ــرس دجل فرجــع الرجــل ، فقطــع الف

  فقال له من معــه : يــا أبــا مفَــزر ، مــا قلــت للرســول ؟ قــال : وا مــا أدري ، وأرجــو   

  أن أكون قد نطقت بالذي هو خري . 

فنادى سعد بن أبي وقاص يف النــاس فنهــدوا
)١(

ى املدينــة   إلــيهم ، فمــا ظهــر علــ   

أحد وال خرج إال رجل ينادي باألمــان فــأمنوه . فقــال هلــم : مــا بقــي يف املدينــة أحــد  

ــألوه :          ــل ، فسـ ــك الرجـ ــارى وذلـ ــري األسـ ــا غـ ــدوا فيهـ ــا وجـ ــدخلوا فمـ ــنعكم . فـ ميـ

ألي شيء هربوا ؟ فقــال : بعــث إلــيكم امللــك بالصــلح فــأجبتموه : أن ال صــلح بيننــا  

 
وا .   -١   بمعنى َھمُّ
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سل أفْردون بأُترج كُوثى ، فقال امللك : يا ويله ، إن املالئكــة  وبينكم أبداً حتى نأكل ع

  تكلّم على ألسنتهم ترد علينا .  

  فساروا إىل املدينة القصوى ، ودخل املسلمون املدينة وأنزهلم سعد املنازل . 
  

    :  فتح املدائن الشرقية اليت فيها إيوان كسرى
           

ن أبــي وقــاص بــاجليش يف بهرســري أيامــاً         قــال ابــن األثــري : لقــد أقــام ســعد بــ 

  من صفر ، ثم قصد املدائن وقطع دجلة . 

وكان سبب عبــوره أن رجــال مــن كفــار العجــم جــاءه فقــال لــه : مــا مقامــك ؟      

ــك        ــذهب يزدجــرد بكــل شــيء يف املــدائن . فهيجــه ذل ــى ي ــث حت ــأتي عليــك ثال ال ي

  على العبور . 

وقــال : إن عــدوكم قــد اعتصــم مــنكم هبــذا البحــر        فقام ســعد وخطــب النــاس

ــيكم يف ســفنهم إذا شــاءوا ، ولــيس وراءكــم           ــال ختلُصــون إليــه معــه ، وخيلُصــون إل ف

ــرأي أن جتاهــدوا    ــت مــن ال ــام . وقــد رأي مــا ختــافون منــه ، فقــد كفــاكم ا أهــل األي

مجيعــاً : عــزم ا لنــا    العدو ، إال أني قد عزمت على قطع هذا البحــر إلــيهم . فقــالوا

  ولك على الرشد ، فافعل . 

فندب الناس على العبور وقال : من يبدأ وحيمــي لنــا الفــراض
)١(

حتــى تتالحــق   

ــأس        ــرو ذو الب ــن عم ــه عاصــم ب ــدب ل ــور ؟ فانت ــن العب ــوهم م ــاس لكــي ال مينع ــه الن     ب

  يف ستمائة من أهل النجدات ، فاستعمل عليهم عاصماً .     

عاصــم يف ســتني فارســاً قــد اقتحمــوا دجلــة ، فلمــا رآهــم األعــاجم      فتقــدمهم  

ومــا صــنعوا ، أخرجــوا للخيــل الــيت تقــدمت مثلهــا . فــاقتحموا علــيهم دجلــة ، فلقــوا  

 
  الِفراض ھي محطة السفن من النھر .  -١
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ــوا أشــرعوها وتوخ الرمــاح ــراض ، فقــال عاصــم : الرمــاح عاصــماً وقــد دنــا مــن الف
)١(

 

ـــ  ــوهنم ، فول ــلمون يف عيـ ــنهم املسـ ــالتفوا فطعـ ــون . فـ ــوا      العيـ ــلمون فقتلـ ــم املسـ وا وحلقهـ

  أكثرهم ، ومن جنا منهم كان أعور . وتالحق الستمائة بالستني . 

ــراض قــد منعهــا ، أذن للنــاس يف االقتحــام ،     وملــا رأى ســعد عاصــماً علــى الف

ــال : نســتعني بــا ونتوكــل عليــه ، حســبنا ا ونعــم الوكيــل ، وال حــول وال قــوة        وق

يتحــدثون يف الـــرب ،   العظــيم . واقـــتحم النــاس دجلـــة يتحــدثون كمـــا    إال بــا العلـــي

  وطبقوا دجلة حتى ما يرى من الشاطئ شيء .

ــدعى       ــان ي ــاء ، وك ــن دخــول امل ــدائن أعجــب م ــري : ومل يكــن بامل ــن األث ــال اب ق

بيـــوم اجلـــراثيم ، ال يبقـــى أحـــد إال انتشـــرت لـــه جرثومـــة مـــن األرض يســـرتيح عليهـــا       

لغ املاء حزام فرسه . فعــربوا ســاملني مل يعــدم مــنهم أحــد ، وال عــدم ألحــد  حتى ما يب

شيء غري قدح ملالك بن عامر سقط منه فجرى يف املاء ، ثم ألقته الريح إىل الشــاطئ  

  فأخذه صاحبه . 

فلما رأى الفرس عدوهم خرجــوا هرابــاً حنــو حلــوان ، وكــان يزدجــرد قــد قــدم  

ــه إليهــا قبــل ذلــك . وملــا هــرب محــل أصــحابه مــن بيــت املــال مــا قــدروا عليــه          عيالُ

ــن املتــاع والثيــاب واأللطــاف     ــذراري ، وتركــوا يف اخلــزائن م ــف ومــن النســاء وال ممــا خ    

ما ال تدرك قيمته ، وتركوا ما قد أعدوه للحصار من األطعمــة ، ومــن الغــنم والبقــر .  

عنــد مســريه إىل القادســية  وكــان يف بيــت املــال ثالثــة آالف ألــف ، أخــذ منهــا رســتم  

  النصف ، وبقي النصف اآلخر . 

وكان أول مــن دخــل املــدائن كتيبــة األهــوال ، وهــي كتيبــة عاصــم بــن عمــرو .       
       ببب

 
    أي اقصدوا . -١
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ككها ، وأحــاطوا   ثم كتيبة اخلنساء ، وهي كتيبة القعقاع بــن عمــرو . فأخــذوا يف ســ

زيــة والذمــة ، فرتاجــع إلــيهم  بالقصر األبيض وبــه مــن بقــي مــن الفــرس ، فأجــابوا إىل اجل

  أهل املدائن على مثل عهدهم . 

ــيض    ــزل عــن جــواده األب ــاك ن ــوان كســرى ، وهن ــيض إي ــزل ســعد القصــر األب ون

  وصلى ركعتني  شكراً أن جعل هؤالء البدو أسياداً للفرس والروم . 

ثم سرح زهــرة يف آثــار القــوم إىل النهــروان ، وســرح مقــدار ذلــك يف كــل جهــة .  

ــا ــاً وأهــل      وك ــل بهرســري ثالث ــا أه ــد املســلمني وراعــيهم ، دع ن ســلمان الفارســي رائ

  القصر ثالثاً . 

ــه تعــاىل : ــرأ قول ــوان ق ــن جنــات وعيــونٍ    وملــا دخــل ســعد اإلي ــواْ م ــم تركُ   كَ

 قَوماً ءاخرِينكَذلك وأورثناها   ونعمة كَانواْ فيها فَاكهِني   وزُروٍع ومقَامٍ كَرِيمٍ  
)١(

 .  

وقـــد اختـــذ ســـعد إيـــوان كســـرى مصـــلى ، ومل يغيـــر مـــا فيـــه مـــن التماثيـــل ،         

  وأمتّ الصالة ألنه نوى اإلقامة . 

وكانــــت أول مجعــــة أقيمــــت يف املــــدائن يف صــــفر ســــنة ســــت عشــــرة مــــن        

  اهلجرة الشريفة . 

ع وعتــاد ، كمــا أخــذ  وأخذسعد الغنائم اليت وجدت يف املدائن مــن حلــي ومتــا

تاج كسرى وسواريه ، ومجــع أدرع ملــوك اهلنــد والــرتك والــروم وســيوفهم الــيت اســتلمها  

مها علــى اجلــيش بعــد أن أحصــيت وحســبت   الفرس ملّا غــزوهم قبــل ذلــك . ثــم قســ

، فكانــت غنيمــة مثينــة مل تــر   حساباً دقيقاً ، وأرسل اخلمس إىل عمــر بــن اخلطــاب

  مثلها . اجلزيرة العربية بعمرها  

 
  ) من سورة الدخان .   ٢٨ – ٢٥اآلیات (  -١
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وتأتي هــذه الغنــائم الكثــرية إىل عمــر ، فيقــول : أيــن ســراقة بــن مالــك ؟ ويقــول  

ــا عمــر ، هــذه رقعــة رســول ا ــه     ســراقة : ي   وعــدني بســواري كســرى . فيقــول ل

عمر : أقبل ، ويلبسه السوارين ، وبذلك حيقق وعد رسول ا   .  

  

      : ذكر وقعة جلوالء وفتح حلوان

                              

كانت وقعة جلوالء كما قال ابــن األثــري يف أول ذي القعــدة ســنة ســت عشــرة ،      

  بينها وبني املدائن تسعة أشهر . 

وســببها أن الفــرس ملــا هربــوا مــن املــدائن انتهــوا إىل جلــوالء ، فافرتقــت الطــرق  

جتتمعــوا  ألهل أذربيجان ، والباب ، وأهل اجلبال ، وفــارس . فقــالوا : إن افرتقــتم لــن  

أبداً ، وهذا مكان يفرق بيننا ، فهلموا فلنجتمــع للعــرب بــه ولنقــاتلهم ، فــإن كانــت لنــا  

فهــو الــذي حنــب ، وإن كانــت األخــرى كنــا قــد قضــينا الــذي علينــا . واجتمعــوا فيــه   

  على مهران الرازي ، وتقدم يزدجرد إىل حلوان .

رح  هاشــم بــن عتبــة بــن   فبلغ ذلك سعداً فأرسل إىل عمر ، فبعث إليــه : أن ســ

   ــزم ا ــرو ، وإن ه ــن عم ــاع ب ــه القعق ــى مقدمت ــل عل ــوالء ، واجع ــاص إىل جل ــي وق أب

  الفرس فاجعل القعقاع بني السواد واجلبل ، وليكن اجلند اثين عشر ألفاً . 

  ففعل سعد ذلك ، والتقى املسلمون والفرس فقاتلوا قتاالً شــديداً ، وأرســل ا

ت علــيهم الــبالد ، فســقط فرســاهنم يف اخلنــدق ، ونصــر  على الفرس رحياً حتى أظلمــ 

  ا املسلمني واهنزم الفرس هزمية شنعاء . 

ــتولدهن    مهن ، فاســ ــ ــم فقســ ــبايا ، فأرســــلهن إىل هاشــ وأصــــاب القعقــــاع ســ

  املسلمون . ومما ينسب إىل ذلك السيب أم الشعيب . 

ــري ، واســتخلف ع ــوان حنــو ال ــن حل ــة يزدجــرد ســار م ــا بلغــت اهلزمي ــى         ومل ل

  حلوان غريه .
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ــوان ، وكــان فتحهــا يف ذي القعــدة         ــابع اجلــيش املســلم واســتولوا علــى حل ــم تت ث

مــن نفــس الســنة املــذكورة آنفــاً . وبقــي القعقــاع هبــا إىل أن حتــول ســعد إىل الكوفــة ،  

  فلحقه واستخلف على حلوان قُباذ وكان أصله خرسانياً . 

مت بعــد   وكتب املسلمون إىل عمر بن اخلطاب معــت الغنــائم وقُســبالفتح . وج

م يومهــا الفــيء   اخلمس ، فأصاب كل فارس تسعة آالف ، وتسعاً من الــدواب . وقُســ

  على ثالثني ألفاً .

  

  :  فتوح بقية بالد فارس وبالد ما وراء النهر
  

  واملوصل يف مجادى سنة ست عشرة .  تقال ابن األثري : وفُتحت تكري

   عهد عمر قرقيسياء سنة ست عشرة أيضاً . وفتح املسلمون كذلك يف

رت الــيت كــان هبــا شــهريار         ويف ســنة ســبع عشــرة فتحــت األهــواز ، وبعــدها تســ

  أخو اهلرمزان . 

وانساحت بعد ذلك اجليــوش اإلســالمية يف بــالد الفــرس ، حيــث أذن عمــر بــن  

وا    اخلطاب للمسلمني بذلك ، وحصــلت فتوحــات عظيمــة بربكــة الرجــال الــذين جاهــد

إلعالء كلمة ا   .  

فكانت وقعة هناوند سنة سبع عشرة ، وقيل : يف سنة مثاني عشــرة ، وقيــل :      

  يف سنة إحدى وعشرين . 

  ثم فتحت دينور والصيمرة وغريمها بعد انصراف املسلمني من هناوند.

  وفتحت كذلك مهذان ، واملاهني ، وغريمها . 

ســتان يف ســنة مثــاني عشــرة علــى قــول        فتحــت قــومس ، وجرجــان ، وطرب كما

  ابن األثري ، وقيل غري ذلك . 
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عبــدا بــن عبــدا        ويف ســنة إحــدى وعشــرين ، بعــث عمــر بــن اخلطــاب

 عتبـــان إىل أصـــبهان علـــى رأس جـــيش ، وكــان شـــجاعاً مـــن أشـــراف الصـــحابة ابـــن  

    فافتتحها .

  ان . ثم سار عبدا بعد ذلك إىل مدينة جي وهي مدينة أصبه

سنة إحــدى وعشــرين ، وقيــل :       كما فُتحت الري يف عهد عمر بن اخلطاب

  يف سنة ثالث وعشرين ، وقيل غري ذلك . 

ويف سنة اثنتــني وعشــرين ، بعــث املغــرية بــن شــعبة الــرباء بــن عــازب يف جــيش   

       -وهــو حصــن    -إىل قزوين ، وأمره إن فتحها أن يغزو الديلَم . فسار حتى أتى أهبــر  

ففتحــه . ثــم غــزا قــزوين ، وصــاحل أهلهــا علــى مثــل صــلح أهبــر . ثــم غــزا الــديلم ،    

  وفتح زجنان عنوة . 

وملـــا ويل الوليـــد بــــن عقبـــة الكوفــــة ، غـــزا الــــديلم ، وجـــيالن ، وموقــــان ،  

  والبريوطيلسان ، وفتحهم . 

وفتح كذلك الباب ، وأذربيجان يف سنة اثنتني وعشــرين كمــا ذكــر ابــن األثــري ،  

   سبحانه أعلم .وا

  ويف نفس السنة أمر عمر بن اخلطاب بغزو خراسان وفُتحت . 

ثم فتحت هرات عنوة بعد أن فر يزدجرد من الري إىل أصبهان ، ثم إىل كرمــان  

  والنارمعة . 

  وفتحت كذلك شهرزور ، والصامغان .

ــازرون ،   ــور ، وكـ ــوج ، والصـــخر ، وجـ ــرين فتحـــت تـ ــنة ثـــالث وعشـ ويف سـ

ندجان ، ومدينة شرياز ، وأرجان . والنوب  
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ويف هذه السنة أيضــاً فتحــت فَســاودراجبرد بقيــادة ســارية بــن زنــيم الــديلمي .   

ويف هذا الفتح ظهرت كرامة سيدنا عمــر علــى املنــرب حيــث قــال : يــا ســاريةُ اجلبــلَ ،    

  وقد تقدم ذكرها تفصيلياً يف بيان كرامات سيدنا عمر .  

دة ســهيل بــن عــدي ، وسجســتان بقيــادة عاصــم        وفتحــت كــذلك كرمــان بقيــا

  ابن عمرو ، ومكران بقيادة احلكيم بن عمرو التغليب . 

   ويف شهر رمضان من نفس السنة فتحت بيروذ من بالد األهواز .

  

  : فتح بالد األكراد

  

كان فتح بالد األكــراد علــى يــد القائــد ســلمة بــن قــيس األشــجعي.  وقــد رأى    

ة ، فاستأذن من اجليش أن يرســلها إىل عمــر بعــد أن اسرتضــاه ووزع  فيها جواهر كثري

  عليه الغنائم ، فأُرسلت إىل عمر . 

وعنــدما وصــل اجلــوهر إىل عمــر غضــب ووجــأه يف عنــق  الرســول ، وأعــاده     

إىل سلمة وطلب منه أن يقسمه علــى اجلــيش ؛ ألنــه ال يريــد املــال ، إمنــا أراد اللحــاق  

بصاحبيه : رسول ا  ، . وأبي بكر الصديق  

م مثنــه علــى اجلــيش ، فكــان الفــص يبــاع   فوصــل اجلــوهر إىل ســلمة فباعــه وقســ

  خبمسة دراهم وهو يساوي عشرين ألفاً . 

  

     فتوح بالد الترك   
  

عبدالرمحن بن ربيعة بغزو الــرتك ، وخــرج بالنــاس حتــى قطــع    ولقد أمر عمر

  دن واألمصار .الباب وتوغل يف بالد األتراك ، وفتح منه امل
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     فتوح بالد مصر وإفریقیا  
  

ويف عهــد ســيدنا عمــر كــذلك وبــأمره فُتحــت مصــر بقيــادة عمــرو بــن العــاص ،   

والــزبري بــن العــوام . ولقــد اختلــف بالســنة الــيت حصــل فيهــا الفــتح ، فقيــل : يف ســنة  

  عشرين ، وقيل : يف سنة ست عشرة ، والصحيح أهنا قــد فتحــت قبــل عــام الرمــادة

  الذي كان يف سنة مثاني عشرة من اهلجرة النبوية الشريفة . 

قبــل أن يســير اجليــوش إىل مصــر قــد ختــوف علــى    وكــان عمــر بــن اخلطــاب

املســلمني وكــره ذلــك ، غــري أن ا    ــن شــرح صــدره هلــذا الفــتح . فعقــد لعمــرو ب

الد  العاص لــواء علــى أربعــة آالف رجــل علــى اخــتالف يف هــذا العــدد ، وســيره إىل بــ 

مصــر قــائال لــه : وإنــي مســتخري ا يف مســريك بعــد أن تســري ، وســيأتيك كتـــابي     

سريعاً إن شاء ا تعاىل . فإذا أدركك كتابي باالنصراف عــن مصــر قبــل أن تــدخلها  

أو شيئاً من أرضها فانصرف ، وإن أنــت وصــلتها قبــل ذلــك فــامض لوجهــك واســتعن  

  با واستنصره . 

ــن اخل ــم أمــد عمــر ب ــك بأربعــة آالف أخــر .          ث ــن العــاص بعــد ذل طــاب عمــرو ب

  سكندرية وهرب من كان فيها من الروم ، وكذلك فتحت الفيوم . ثم فتحت اإل

ويف سنة إحدى وعشــرين فــتح املســلمون زويلــة ، وطــرابلس الغــرب ، وبرقــة ،  

  وحصن سربة بقيادة عقبة بن نافع الفهري .    
  

ك األمــاكن بقــوة وإميــان ، مل يريــدوا احــتالالً          أجــل ، دخــل اجلــيش املســلم تلــ 

  إمنا أرادوا أن يوصلوا كلمة ال إله إال ا حممد رسول ا إىل تلك الديار والبالد .

ــتج عمــر بربكــة     ومــا قصــدت بــذلك ذكــر الفتــوح ، إمنــا قصــدت أن أذكــر مــا أن

  .  إميانه ، وحبه  والرسول
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ا  ر و ةر وذم ا  
  

ــاليم اإلســالمية ،    بعــد الفتوحــات الشاســعة أرســل عمــر ــاً علــى األق حكام

  وعين والة على األمصار.

فعين أبا عبيدة حاكماً عاماً على بــالد الشــام ، وهــو عــين علــى كــل واليــة منهــا     -

  والياً . فعين يزيد بن أبي سفيان على دمشق ، وبعد قتله عين أخاه معاوية . 

  واستعمل عمر على مكة عتاب بن أسيد .  -

  وعلى اليمن والطائف يعلى بن منبه .  -

،     ، ثم عزله وعــين عثمــان بــن العــاصوعلى البحرين واليمامة العالء بن احلضرمي -

  ثم عزله وعين قدامة بن مظعون ، ثم عزله وعين أبا بكرة رفيع بن احلارث . 

  وعلى عمان استعمل حذيفة بن حمصن .  -

  وعين على الكوفة سعد بن أبي وقاص، ثم عبدا بن عشيان ، ثم عمار بن ياسر.      -

وعلى البصــرة قطبــة بــن قتــادة السدوســي ، ثــم عزلــه وعــين عتبــة بــن غــزوان ،         -

، ثم عزله باحلادثة املذكورة آنفاً وعين أبــا موســى  ثم أبا ثربة ، ثم املغرية بن شعبة

  سراقة .   األشعري ، ثم عمر بن
  

  أما قضاته ، فهم :  

  على املدينة يزيد ابن أخت النمري .  -

  وعلى قضاء البصرة كعب بن سور .   -

وعلى الكوفة شــريح الكنــدي ، وهــذا عمــر مائــة وعشــرين عامــاً قاضــياً إىل عهــد   -

  احلجاج بن يوسف الثقفي . 

  وعلى قضاء مصر قيس بن العاص السهمي .   -
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 برواروض واا وزنا   
  

الفــرائض ، ودون   يف السنة اخلامس عشرة من اهلجرة الشريفة فرض عمر

  الدواوين ، وأعطى العطايا على السابقني يف اإلسالم ، وجعل لكل مسلم راتباً . 

وقــد ورد أنــه ملــا دون عمــر الــدواوين قــال : مبــن نبــدأ ؟ قلنــا : ابــدأ بنفســك  

فإنك اإلمــام . فقــال : بــل رســول ا     ، اإلمــام ، فابــدؤوا برهطــه األقــرب فــاألقرب

  ثم غريهم .

  . : أعطاهم اثين عشر ألفاً، وقيلفأعطى العباس وأهل البيت مخساً وعشرين ألفاً -

ثم أعطى لكل واحد من أهل بــدر مخســة آالف ، وأحلــق هبــم أربعــة هــم ليســوا      -

فارسي ؛ لفضــلهم  من أهل بدر وهم : احلسن ، واحلسني ، وأبو ذر ، وسلمان ال

   ومكانتهم ، بل هم يقدمون على أهل بدر .

ويف رواية أخرجها ابــن الســمان والطــربي عــن ابــن عبــاس رضــي ا عنهمــا    

املدائن على أصحاب رسول ا قال : ملا فتح ا    يف أيام عمر ، أمرهم باألنطــاع

اب رســول  فبسطت يف املسجد ، وأمر باألموال فأُفرغت عليها . ثــم اجتمــع أصــح

ا     إليه احلسن بن علي ، فقال : يا أمري املؤمنني ، أعطــين حقــي ردن بفأول م ،

ــه بــألف درهــم          ممــا أفــاء ا علــى املســلمني . فقــال : بالرحــب والكرامــة ، وأمــر ل

ثم انصــرف . فبــدر إليــه احلســني بــن علــي فقــال : يــا أمــري املــؤمنني ، أعطــين حقــي        

ــه بــألف درهــم         ممــا أفــاء   ا علــى املســلمني . فقــال : بالرحــب والكرامــة ، وأمــر ل

ثم انصرف . فبدر إليه ابنه عبدا بن عمر فقال : يا أمري املؤمنني ، أعطــين حقــي   

مما أفاء ا على املسلمني . فأمر لــه خبمســمائة درهــم ، فقــال : يــا أمــري املــؤمنني ،      

واحلســن واحلســني طفــالن    بــني يــدي رســول ا أنا رجل مشتد أضــرب بالســيف
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ــم ،        ــاً وتعطيـــين مخســـمائة ! قـــال : نعـ يـــدرجان يف ســـكك املدينـــة ، تعطـــيهم ألفـ

اذهــب فــائتين بــأب كأبيهمــا ، وأم كأمهمــا ، وجــد كجــدمها ، وجــدة كجــدهتما ،     

    وعم كعمهما ، وخال كخاهلما ، فإنــك ال تــأتيين بــه . أمــا أبومهــا فعلــي املرتضــى ،

  وأمــا أمهمــا ففاطمـــة الزهــراء ، وجــدمها حممـــد املصــطفى ، وجــدهتما خدجيـــة  

ــن أبــي طالــب ، وخاهلمــا إبــراهيم بــن رســول ا ،    الكــربى ، وعمهمــا جعفــر ب

وخالتامها رقية وأم كلثوم ابنتا رسول ا  .  

، وســهيل    ، واحلــارث بــن هشــاموأعطى صفوان بن أمية وكان قد أسلم يوم الفتح -

ــن   ــامتنعوا مــن أخــذ العطــاء ،       اب ــبلهم مــن املهــاجرين األُول . ف ــل ممــا ق عمــرو أق

فقال هلم عمر : إني ال أعطي على حســب البيــوت ، إمنــا أعطــي علــى الســابقة          

  يف اإلسالم . فقالوا : إذا كان كذلك فنعم ، وأخذوا . 

  وفرض ملن بعد بدر إىل احلديبية لكل واحد أربعة آالف .   -

  ملن بعد احلديبية إىل قتال الردة لكل منهم ثالثة آالف . و  -

  وفرض ألهل األيام قبل القادسية وأهل الشام يف ألفني ألفني .  -

-        يتو وفرض ألهــل الــبالء مــنهم املقــاتلني ألفــني ومخســمائة . فقيــل لعمــر : قــد ســ

ــن بعــدت داره أحــق بالزيــا ــن بعــدت داره مبــن قربــت داره ، فقــال : مدة ألهنــم  م

  كانوا ردءاً للحتوف ، وشحناً كذلك للعدو . 

  ثم فرض ملن بعد القادسية والريموك ألفاً ألفاً .  -

  وملن بعدهم من الرادف مائتني ومخسني .   -

  وملن بعدهم ألهل هجر مائتني .   -

- وأعطى نساء رسول ا      عشرة آالف ، وفضّل عائشــة علــيهن بــألفني ، فقمــن
   ييي
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: عائشة واحدة منا فلماذا تفضلها علينا ؟ فقــال : لمحبــة رســول      واعرتضن  

ا  . هلا  

  وجعل لنساء أهل بدر مخسمائة .   -

  وللنساء من بعدهن إىل احلديبية أربعمائة .    -

  وللنساء بعد احلديبية ثالمثائة .   -

  ولنساء أهل القادسية مائتني مائتني ، ثم سوى بعد ذلك بني النساء .   -

  وجعل الصبيان سواء على مائة مائة .   -

  وجعل لكل مولود يولد راتباً مائة دينار .    -

ال حيتاج إىل أحد ، األرملة ال حتتاج إىل أحــد   فكان الرجل يف عهد عمر

ينفق عليها ، واليتيم راتبه يأتيه وينفق على نفسه ، وااهد جياهد ويأخــذ الفــيء  

ه يف البيــت تأخــذ عطــاء ، وابنــه الرضــيع ،  والغنيمة كمــا يأخــذ العطــاء . وزوجتــ 

  والكبري كذلك . 

       تركــت فقيل له : يــا أمــري املــؤمنني ، تعطــي هــذه األمــوال هكــذا ؟ لــو كنــت

يف بيت املال شيئاً للكون . فقال له عمر : هذه كلمة ألقاها الشيطان على فيــك ،  

ل أرجــاء األرض   وقــاني ا شــرها وهــي فتنــة تكــون ، هــذه األمــوال تأتينــا مــن كــ 

ونبقيها خمزنة الحتمال يكون ، فال وا لن يكون هذا أبداً ، بــل أعــد هلــم مــا أعــد    

ا ورسوله ، وأعد هلم طاعة ا وطاعــة رســوله ، مهــا عــدتنا الــيت هبــا أفضــينا    

  إىل ما ترون من هذه األموال . 

أجعــل    قبل أن ميوت قد نــوى أن يفعــل أكثــر وقــال : لقــد مهمــت أن وكان

العطــاء إىل أربعــة آالف : ألــف جيعلهــا الرجــل يف أهلــه ، وألــف يتزودهــا معــه ،      

  ، وكان له ما نوى .  وألف يتجهز هبا ، وألف يرتزق هبا . إمنا عاجله املوت
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  اإلســالم الفروض والرواتب على املسلمني من أقصى بــالد  هكذا وزع عمر      

ــه عــين   ــرباريإىل أقصــى بــالد اإلســالم ، حتــى أن ــيت ترعــى يف ال ــن يقــوم  للشــاة ال م  

  أو الدجلة .   بأعبائها ، ويقدم هلا العلف واملاء وإن كانت على شاطيء الفرات

فعلها عمر عن إميان وصلة باحلضــرة النبويــة الشــريفة ، وكــان امليــزان العمــري  

ــاً صــحيحاً علــى قــدر القــرب مــن النــيب عليــه الصــالة والســالم . مل ينظــر إىل    ميزان

  عشرية والقبيلة ، بل نظر إىل السابق لإلسالم وإن كان فارسياً .  ال

علّــم الــوالة الــذين حيبــون املوعظــة أن املــال هــو مــال ا ، ســواء كــان..           

ــة   ــى األم ــوزع بعــدل عل ــال للمســلمني فيؤخــذ وي ــان.. . هــذا امل ــان.. أو ك أو ك

  اإلسالمية ، األقرب فاألقرب . 

ا فعــل عمــر بــن اخلطــاب ملــا رأينــا فقــرياً أو شــاكياً        ولو فعــل حكامنــا اليــوم مــ 

يف العامل اإلسالمي كله . ملــا رأينــا باكيــة مــن اجلــوع ، وال مــن حتــرم أوالدهــا الطعــام     

   لقلــة ، وملــا رأينــا ثكلــى حمرومــة أبــداً . لــو فعلــوا ذلــك لرأينــا العــامل اإلســالمي كلــه  

  خبري ، وسرور ، وسعادة .

   

 وء ا ررةوا  

كذلك مصرت األمصار ، وبنيــت الكوفــة والبصــرة  يف عهد عمر
)١  (

، وانتقــل  

  املسلمون من املدائن إىل الكوفة . 

وكان سبب ذلك أن سعد بن أبي وقــاص أرســل إىل عمــر مبــا فــتح ا عليــه ،   

فلمــا رأى عمــر الوفــد ســأهلم عــن تغــري ألــواهنم وحــاهلم ، فقــالوا : وخومــة الــبالد     

  يرتنا ، فأمرهم أن يرتادوا منزالً ينزله الناس . غ

 
البصــرة فــي اللغــة ھــي الحجــارة الســوداء الھشــة المثقبــة ، والكوفــة كــل رملــة        -١

  وحصباء مختلطین  .  
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وقيل : بل كتب حذيفة بن اليمان إىل عمــر بــن اخلطــاب : إن العــرب قــد نزفــت  

ــرت ألواهنــا . وكــان يومهــا حذيفــة مــع ســعد بــن         بطوهنــا ، وخفــت أعضــاؤها ، وتغي

  أبي وقاص يف بالد العراق . 

ي غيــر ألــوان العــرب وحلــومهم ؟  فكتب يومها عمر إىل ســعد : أخربنــي مــا الــذ

ــا وافــق     ــا إال م ــبالد ، وأن العــرب ال يوافقه ــة ال ــرهم وخوم ــذي غي ــه : إن ال فكتــب إلي

إبلها من البلدان . فكتب إليه عمر : أن ابعــث حذيفــة بــن اليمــان وســلمان الفارســي  

ن    فلريتــادا منــزالً بريــاً حبريــاً ، لــيس بيــين وبيــنكم حبــر وال جســر . وأرســلهما ســعد بــ 

  أبي وقاص . 

فخرج سلمان حتى أتى األنبار ، فسار يف غربي الفرات ال يرضــى شــيئاً حتــى  

أتى الكوفة . وخــرج حذيفــة يف شــرقي الفــرات ال يرضــى شــيئاً حتــى أتــى الكوفــة .    

فأتيــا عليهـــا وفيهـــا ديـــرات ثالثـــة : ديــر حرقـــة ، وديـــر أم عمـــرو ، وديـــر سلســـلة ،  

. فأعجبتهمــا البقعــة ، فنــزال    -خــالل ذلــك  ويف روايــة : و  -وخصــاص خــالل ذلــك  

  وصلّيا ودعوا ا تعاىل أن جيعلها منزالً مباركاً . 

فلما رجعا إىل ســعد بــاخلرب ، وقَــدم كتــاب عمــر أيضــاً عليــه ، كتــب ســعد إىل  

القعقــاع بــن عمــرو وعبــدا بــن املعتمــر أن يســتخلفا علــى جنــدمها وحيضــرا عنــده ،  

  ففعال . 

دائن حتــى نــزل الكوفــة يف احملــرم ســنة ســبع عشــرة . فلمــا  فارحتل سعد من امل

نزهلا كتب إىل عمــر : إنــي قــد نزلــت الكوفــة منــزالً بــني احلــرية والفــرات ، بريــاً حبريــاً ،  

يصاحلَلفاء والن تنبي
)١(

، وخيــرت املســلمني بينهــا وبــني املــدائن ، فمــن أعجبــه املقــام     

 
  أبیض ناعم . ھو نبت  -١



  ٢٣٦

ــيهم         املــدائن تركتــه فيهــا كاملســلح  يف ة . وملــا اســتقروا هبــا عرفــوا أنفســهم ، ورجــع إل

    ما كانوا فقدوا من قوهتم .     

واستأذن أهل الكوفــة يف بنيــان القصــب ، واســتأذن فيــه كــذلك أهــل البصــرة ،  

فاستقر منزهلم فيهــا يف الشــهر الــذي نــزل أهــل الكوفــة بعــد ثــالث نــزالت فيهــا قبلهــا .   

أشد حلربكم وأذكر لكم ، وما أحب أن أخــالفكم .   فكتب إليهم عمر : إن العسكرة

  فابتنى أهل  املصرين بالقصب . 

ــك        ــاً ، وذل ــة أشــد حريق ــت الكوف ــة والبصــرة ، وكان ــع بالكوف ــق وق ــم إن احلري ث

يف شوال من تلــك الســنة . فبعــث ســعد بــن أبــي وقــاص نفــراً مــنهم إىل عمــر يســتأذنه  

  بالبنيان باللَّنب . 

حلريــق ، واســتأذنوه فقــال : افعلــوا ، وال يزيــد بنــاء أحــدكم  فقدموا عليــه خبــرب ا

  على ثالثة أبيات ، وال تطاولوا بالبنيان ، والزموا السنة تلزمكم الدولة . 

فرجع القوم إىل الكوفة بذلك ، وكتب عمر إىل أهل البصرة  مبثله . وكان علــى  

  الدلس أبو اجلرباء . تنزيل الكوفة أبو هياج بن مالك ، وعلى تنزيل البصرة عاصم بن  

ــع يف ذلـــك          ــارئ أن يرجـ ــتطيع القـ ــال ، يسـ ــل يف هـــذا اـ ــيل طويـ ــاك تفصـ وهنـ

  إىل ابن األثري يف تارخيه ، والطربي ، والنويري إذا أراد . 

  

  ء اد ارام
  

، واســتخلف    اخلطــابويف شــهر رجــب ســنة ســبع عشــرة اعتمــر عمــر بــن  

    يومها على املدينة زيد بن ثابت .

ع فيــه ، وهــدم علــى أقــوام     فأقام مبكة عشرين ليلة ، وبنى املسجد احلــرام ووســ

  أبوا أن يبيعوا ، ووضع أمثان دورهم يف بيت املال حتى أخذوها .



  ٢٣٧

  ذر ر م اردة
  

ــرة   لقــد وقــع عــام الرمــادة يف ســنة مثــاني عشــرة ، وكــان عــام قحــط علــى اجلزي

  الناعم .  العربية ، تأتي الريح بالرتاب كالرماد

فأرسل يومها عمر إىل أبي عبيدة يف بالد الشام ، فأرســل لــه  فجاعت الرعية ، 

أبو عبيدة بأربعة آالف راحلــة مــن الطعــام . كمــا أرســل عمــر إىل عمــرو بــن العــاص ،  

  فأجابه : يا عمر ، ألرسلن إليك قافلة أوهلا يف املدينة وآخرها يف مصر . 

 مسيناً حتــى أحيــى النــاس ، إمنــا كــان  عامئذ مسناً وال وما أكل سيدنا عمر

  أكله الزيت . 

روى البيهقي يف ســننه عــن الســائب بــن يزيــد يقــول : ملــا كانــت الرمــادة أصــاب  

دابــة لــه فــرأى    الناس جوعاً شديداً . فلما كان ذات يوم ، ركب عمر بــن اخلطــاب

  يف روثها شعرياً ، فقال : وا ال أركبها حتى حيسن حال الناس . 

قال : تقرقر بطــن عمــر وكــان يأكــل الزيــت   أبو نعيم يف احللية عن أنس وروى

عام الرمادة ، وكان قد حرم علــى نفســه الســمن . فنقــر بطنــه بإصــبعه وقــال : تقرقــر      

  أو ما تقرقر ، إنه ليس لك عندنا غريه حتى حييى الناس . 

ثم استسقى عمر بالعباس بن عبــداملطلب عــم رســول ا  هــل  . وذلــك أن أ

  بيت من مزينــة قــالوا لصــاحبهم وهــو بــالل بــن احلــارث : قــد هلكنــا فــاذبح لنــا شــاة ،  

فقال : ليس فيهن شيء . فلم يزالوا به حتى ذبح ، فسلخ عن عظم أمحر ، فنــادى :  

يف املنــام أن رســول ا يــا حممــد . فــأُري  يــاةأتــاه فقــال : أبشــر باحل
)١(

 ، ائــت عمــر 

 
  ھو المطر . -١
   



  ٢٣٨

: إنــي عهــدتك وأنــت يف العهــد شــديد العقــد ، فــالكيس    فأقرئــه الســالم مــين وقــل لــه

  الكيس يا عمر . 

فجاء بالل حتى أتى باب عمر ، فقال لغالمه : استأذن لرســول ا    فــأتى .

اً ؟ قــال : ال ، قــال : فأدخلــه . فأدخلــه ،      مســ فــأخربه ، ففــزع وقــال : رأيــت عمــر

  فأخربه اخلرب .

صعد املنرب وقال : نشــدتكم ا الــذي هــداكم   فخرج عمر فنادى يف الناس ، و

َ ذاك ؟ فــأخربهم ففطنــوا          لإلسالم هل رأيــتم شــيئاً تكرهــون ؟ قــالوا : اللهــم ال ، وملِ

  ومل يفطن عمر ، فقالوا : إمنا استبطأناك يف االستسقاء ، فاستسق بنا .  

لــى  فخرج عمر ومعه العباس ماشياً ، فخطب عمر فأوجز ، فصلى ثــم جثــا ع

ركبتيه وقال : اللهم عجزت عنا أنصارنا ، وعجز عنا حولنــا وقوتنــا ، وعجــزت عنــا  

أنفسنا ، وال حول وال قــوة إال بــك . اللهــم فاســقنا ، وأحــي العبــاد والــبالد . وأخــذ  

بيد العباس وإن دموع العباس تتحادر على حليتــه ، فقــال عمــر : إنــا نتقــرب إليــك بعــم  

ــه ، وأكــرب ر ــك ، وبقيــة آبائ ــول وقولــك احلــق :نبي ــه ، فإنــك تق ــدار   جال ــا الْجِ أمو 

ـةيندـي الْمف  ـنييمتنِ يغُالمـيل فَكَان 
)١( 

، فحفظتهمــا بصــالح أبيهمــا . فــاحفظ اللهــم  

  نبيك يف عمه ، فقد دنونا إليك مستشفعني ومستغفرين . 

يقــول    ثم أقبل علــى النــاس فقــال : اســتغفروا ربكــم إنــه كــان غفــاراً . والعبــاس

وعيناه تــذرفان ، وحليتــه جتــول علــى صــدره : اللهــم أنــت الراعــي فــال هتمــل الضــال ،      

ــت    ــري ، وارتفعـ ــغري ، ورق الكبـ ــرع الصـ ــد ضـ يعة ، فقـ ــ ــدار مضـ ــري بـ ــدع الكبـ   وال تـ

 
  ) من سورة الكھف . ٨٢اآلیة (  -١
  
  



  ٢٣٩

وأنــت تعلــم الســر وأخفــى . اللهــم فــأغنيهم بغنــاك قبــل أن يقنطــوا فيهلكــوا ،    الشكوى

  ن .فإنه ال ييأس إال القوم الكافرو

فنشأت طُريــدة مــن ســحاب ، فقــال النــاس : تــرون ، تــرون ؟ ثــم مشــت فيهــا  

ريح ، ثم هدرت ودرت ، ووا ما برحــوا حتــى اعتلَقــوا احلــذاء ، وقلّصــوا املــآزر .  

  فطفق الناس بالعباس ميسحون أركانه ويقولون : هنيئاً لك ساقي احلرمني . 

  ذلك :وقال الفضيل بن الفضل بن العباس بن عتبة يف 
  

ــھ       ــاز وأھلــ ــاق هللا الحجــ بعمــــي ســ
ــاً     ــدب راغب ــي الج ــاس ف ــھ بالعب توج

ــھ                 ــا تراثـــ ــا رســـــول هللا فینـــ ومنـــ
       ل

عشــــیة یستســــقي بشــــیبتھ عمــــر       
إلیــھ فمــا إْن رام حتــى أتــى المطــر 

     فھـــل فـــوق ھـــذا للمفـــاخر مفتخـــر            

  ل

  

  ر طون واس
  

ة عشر كذلك كان طاعون عمواسعام مثاني ويف
)١(

بالشــام ، ومــات فيــه مخســة    

ــن اجلــراح ــدة عــامر ب ــأبي عبي ــن املســلمني : ك ــاً م وعشــرون ألف
)٢(

ــل    ــن جب ــاذ ب ، ومع

األنصـــاري اخلزرجـــي اجلشـــمي
)٣(

    ، ويزيـــد بـــن أبـــي ســـفيان بـــن حـــرب بـــن أميـــة ،   

 
  عمواس ھي قریة بین الرملة وبیت المقدس .   -١

: ( لكــل أمــة أمــین ،  ھو أحد العشرة المشھود لھم بالجنة ، وھو أمین األمة لقولھ  -٢   

.  وأمین ھذه األمة أبو عبیدة بن الجراح ) رواه البخاري بإســناد صــحیح عــن أنــس
وكانت سنھ یوم توفي ثمان وخمسین ، وكانت وفاتــھ بغــور األردن . وقــد صــلى علیــھ 
معاذ بن جبل ، ونزل في قبره ھو وعمرو بن العاص ، وقبره معروف اآلن قــد زرتــھ 

  بفضل هللا غیر مرة .   

بحقھ : ( أعلمھــم بــالحالل والحــرام معــاذ بــن جبــل ) أخرجــھ  ھو الذي قال النبي  -٣   
. وقال بحقھ عمر بن الخطاب : ( عجزت والحاكم وابن ماجة وغیرھم  أحمد والترمذي

النساء أن تلد مثل معــاذ بــن جبــل ، ولــوال معــاذ لھلــك عمــر ) أخرجــھ ابــن حجــر فــي 
  التھذیب . 

  



  ٢٤٠

شــي ،  واحلارث بن هشام بن املغرية املخزومي ، وسهيل بــن عمــرو بــن عبــدمشس القر

  . وغريهم من علماء الصحابة  

ــه      ــم رفع ــى ، ث ــرة القتل ــن كث ــدفن م ــاحلفر وال ــط ب فكــان املســلمون منشــغلني فق

ا . عن الناس  

  

  ر دوم ر ن اطب إ ام
  

ــراء   ــب أم ــاس بالطــاعون ، كت ــك الن ــا هل ــاىل : مل ــري رمحــه ا تع ــن األث ــال اب ق

  واريـــث . فجمـــع النـــاس واستشـــارهم ،        األجنـــاد إىل عمـــر مبـــا يف أيـــديهم مـــن امل

وقـــال هلـــم : قـــد بـــدا يل أن أطـــوف علـــى املســـلمني يف بلـــداهنم ألنظـــر يف آثـــارهم ،   

  فأشـــريوا  علـــي . وكـــان أراد أن يبـــدأ بـــالعراق ، فصـــرف كعـــب األحبـــار رأيـــه         

عن ذلك . فخرج إىل الشام ، واستخلف على املدينة علي بــن أبــي طالــب ، وجعــل  

  ه إىل أيلة . طريق

فلما دنا منها ركب بعريه وعلى رحلــه فــرو مقلــوب ، وأعطــى غالمــه مركبــه .  

ــال : أمــامكم   ــن أمــري املــؤمنني ؟ ق ــالوا : أي ــاه النــاس ق .    -وعنــى نفســه    -فلمــا تلق

فساروا أمامه وانتهى هــو إىل أيلــة فنزهلــا ، وقيــل للمتلقــني : قــد دخــل أمــري املــؤمنني ،  

  فرجعوا . 

ألســقف هبــا قميصــه وقــد ختــرق ظهــره ليغســله ويرقعــه ففعــل ،   وأعطــى عمــر ا

  وأخذه عمر ولبسه ، وخاط له األسقف قميصاً غريه فلم يأخذه . 

م فيهــا األرزاق ، ومســى الشــواتي والصــوائف ،   فلما قدم عمــر إىل الشــام ، قســ

وسد فروج الشام ومساحلها ، وأخذ يدور هبــا . واســتعمل عبيــدا بــن قــيس علــى  



  ٢٤١

    احل مــن كــل كــورة ، واســتعمل معاويــة علــى دمشــق وخراجهــا بعــد وفــاة أخيــه  الســو

  يزيد بن أبي سفيان . 

تلقــاه معاويــة يف موكــب عظــيم ، فلمــا رآه عمــر قــال : هــذا    وملــا قــدم عمــر

ــا منــه قــال : أنــت صــاحب املوكــب العظــيم ؟ قــال : نعــم        كســرى العــرب . فلمــا دن

ــا يبل ــع م ــال : م ــا أمــري املــؤمنني ، ق ــال :        ي ــن وقــوف ذوي احلاجــات ببابــك ؟ ق غــين م

َ تفعل هذا ؟ قال : حنن بأرضٍ جواســيس العــدو   مع ما يبلغك من ذلك . قال : وملِ

        ــرهبهم ، فــإن أمــرتين فعلــتهبــا كثــرية ، فيجــب أن نظهــر مــن عــزة الســلطان مــا ي

 تــركتين يف مثــل  وإن هنيتين انتهيت . فقال عمر : يا معاوية ، ما أسألك عن شــيء إال

رواجــب
)١(

الفــرس ، لــئن كــان مــا قلــت حقــاً إنــه لــرأي لبيــب ، وإن كــان بــاطال إهنــا   

خلدعة أريب . قال : فمرني يا أمري املؤمنني ، قال : ال آمرك وال أهنــاك . قــال عمــرو  

    ابن العاص : يــا أمــري املــؤمنني ، مــا أحســن مــا صــدر هــذا الفتــى عمــا أوردتــه فيــه !  

سحنا . قال : لمشنا ما جمشنِ مصادره وموارده ج  

ــر ــث       واســتعمل عم ــر مواري م عم ــواز ، وقســ ــى األه ــن عنبســة عل ــرو ب عم

ــة       ــن ورث ــاء م ــا إىل األحي ــن بعــض ، وأخرجه ــة م ــورث بعــض الوارث ــواس ، ف   أهــل عم

  كل منهم .

ــه النــاس :         قــال ابــن األثــري : وملــا كــان عمــر بالشــام وحضــرت الصــالة ، قــال ل

وبــالل يــؤذن        لــو أمــرت بــالالً فــأذن ، فــأمره فــأذن ، فمــا بقــي أحــد ممــن أدرك النــيب 

  إال بكى حتى بلَّ حليته وعمر أشد بكاء ، وبكى من مل يدركه لبكائهم . 

ــن اهلجــرة     ــامن عشــرة م ــدة مــن الســنة الث ــر إىل املدينــة يف ذي القع ورجــع عم

     الشريفة ، وحج عمر بالناس يف هذه السنة .

 
  الرواجب ھي مفاصل أصول األصابع .  -١



  ٢٤٢

  إراج اود ن زرة ارب
  

    يهود خيرب.  ويف سنة عشرين من اهلجرة الشريفة أجلى عمر

وذلــك أن رســول ا          : عليــه خيــرب ، دعــا أهلهــا فقــال هلــم ملــا فــتح ا

وبيــنكم ،    إن شئتم دفعت إلــيكم هــذه األمــوال علــى أن تعملوهــا وتكــون مثارهــا بيننــا

ه اــر ــى مــا أق ــركم عل ــى شــئنا            وأق ــيهم : أنــا مت ــوا ذلــك ، واشــرتط عل . فقبل

  أن خنرجكم أخرجناكم . 

فلما قبض رسول ا  هم عليــه رســول اهم أبو بكر على مــا أقــرأقر ،    ،

  وأقرهم عمر بعده إىل هذه السنة . 

ــول ا ــه أن رسـ ــم بلغـ ــع           ثـ ــه : ال جيتمـ ــه ا فيـ ــذي قبضـ ــه الـ ــال يف وجعـ قـ

العرب دينان ، ففحص عن ذلك حتى أتاه الثبت ، فأرســل إىل يهــود فقــال :   يف جزيرة

ــول ا ــع            إن ا قــــد أذن يل يف إجالئكــــم ، وقــــد بلغــــين أن رســ قــــال : ال جيتمــ

يف جزيرة العرب دينان ، فمن كان عنده عهد مــن رســول ا   ، فليــأتين بــه أنفــذه لــه

ء . فــأجلى مــن مل يكــن عنــده عهــد مــن رســول  ومن مل يكن عنده عهد فليتجهز للجــال

ا  .  

ويذكر كذلك يف سبب إجالء عمر لليهــود مــا قالــه ابــن إســحاق : حــدثين نــافع   

ــن العــوام   ــزبري ب ــا وال مــوىل عبــدا بــن عمــر عــن عبــدا بــن عمــر قــال : خرجــت أن

أموالنــا .        واملقــداد بــن األســود إىل أموالنــا خبيــرب نتعهــدها ، فلمــا قــدمنا تفرقنــا يف

قال عبدا : فعدا علــي حتــت الليــل شــيء وأنــا نــائم علــى فراشــي ، فنزِعــت يــداي        

مــن مرفَقَــي . فلمــا أصــبحت استصــرخت علــي صــاحباي ، فأتيــاني فســأالني :      



  ٢٤٣

ــر ،    ــى عم ــي عل ــدما ب ــم ق ــت : ال أدري . فأصــلحاني ث ــك هــذا ؟ فقل ــن صــنع ب م  

  . فقلت : هذا عمل اليهود  

ثــم قـــام عمـــر يف النـــاس خطيبـــاً فقـــال : أيهـــا النـــاس ، إن رســـول ا       كـــان

عامــل يهــود خيــرب علــى أنــا خنــرجهم إذا شــئنا ، وقــد عــدوا علــى عبــدا بــن عمــر  

كما بلغكم مــع عــدوهتم علــى األنصــار قبلــه . ال نشــك أهنــم أصــحابه ،    فقدعوا يديه

يلحــق بــه فــإني خمــرج اليهــود ،  لــيس هنــاك عــدو غــريهم ، فمــن كــان لــه مــال خبيــرب فل

  فأخرجهم . 

قال ابــن األثــري : وركــب عمــر يف املهــاجرين واألنصــار ، وأخــرج معــه جبــار بــن  

ــة   ــن أمي ــان خــارص  -صــخر ب وك
)١(

ــة وحاســبهم    ــل املدين ــت .       -أه ــن ثاب ــد ب وزي

  ومها قسما خيرب على أهلها على أصل مجاعة السهمان اليت كانت عليها .  
  

ــن اخلطــابويف ســنة عشــري ــى عمــر ب ــن اهلجــرة ، أجل ــذلك م نصــارى     ن ك

  جنران إىل الكوفة .

  

  ذر ر ل ر ن اطب
  

اللهــم ارزقــين شــهادة يف ســبيلك ، واجعــل منيــيت       «دائمــاً يقــول :  كان عمر

» يف بلد رسولك
)٢ (

  .  ، وقد استجاب له

ال رســول        قــال : قــال عمــر : أيكــم حيفــظ مــا قــ يــروى عــن حذيفــة بــن اليمــان  
  ييي

 
ُر ما علیھا من ثمار .  -١   الخارص ھو الذي یقطع النخل ، ویُقدِّ
  .  رواه البخاري -٢
   



  ٢٤٤

ا   ، يف الفتنة ؟ قال حذيفة : أنا . قــال : فتنــة الرجــل يف أهلــه ، ومالــه ، وولــده

ــاملعروف ، والنهــي عــن   ــر ب وجــاره . يكفرهــا الصــالة ، والصــوم ، والصــدقة ، واألم

املنكــر . فقــال عمــر : لســت عــن هــذا أســألك ، ولكــن عــن الفتنــة الــيت متــوج كمــوج   

مري املــؤمنني ، إن بينــك وبينهــا بابــاً مغلقــاً . قــال عمــر وقــد عــرف   البحر . قال : يا أ

مــن هــو البــاب : أيفــتح أم يكســر ؟ قــال : بــل يكســر ، قــال : إذاً ال يغلــق إىل يــوم    

القيامة . فسئل حذيفــة عــن البــاب فقــال : عمــر
)١(

. وكـان حذيفـة يعـين قتـل عمـر ،   

    وهذا الذي كان . 

خول املدينــة لكــل إنســان غــري مســلم حتــى  وسبب ذلك أن عمر كان قد منع د

العبيــد ، ولكــن املغــرية بــن شــعبة أمــري البصــرة أرســل إليــه مــن بــالد العــراق : يــا أمــري    

املؤمنني ، عندي غالم حيســن الصــنعات وأنــتم حباجــة ملثلــه . فســكت عمــر ، فجــاء  

  هذا الغــالم املدينــة ومكــث هبــا يعمــل ، وكــان يعطــي خراجــاً لســيده املغــرية . وهــذا

  الغالم هو أبو لؤلؤة فريوز اوسي ، وقيل : كان نصرانياً .  

وكان أن خرج عمر يوماً يطوف يف األسواق ، فلقيه أبو لؤلــؤة وقــال لــه : يــا أمــري  

املؤمنني ، أعني علــى املغــرية بــن شــعبة فإنــه يكلفــين خراجــاً كثــرياً . قــال عمــر : كــم  

: ومــا صــناعتك ؟ قــال : جنــار ،    حيملك ؟ قال : أدفع مائة درهم يف الشــهر . قــال

ونقاش ، وحداد ، وغري ذلك . قال عمر : فما أرى خراجــك كثــرياً علــى مــا تصــنع  

مــن األعمــال ، وقــد بلغــين أنــك تقــول : لــو أردت أن أصــنع رحــى تطحــن علــى الــريح  

 
  حدیث صحیح رواه الترمذي في سننھ ، والطبراني في األوسط .  -١
  
  



  ٢٤٥

ــت أبــو لؤلــؤة إىل عمــر وقــال : إن ســلمت ألعملــن لــك رحــى    ــت ذلــك . فالتف لفعل

ــد أوعــدني     يتحــدث هبــا أهــل ا ــال : ق ــه وق ملشــرق واملغــرب ، فالتفــت عمــر إىل قوم

  العلْج اآلن ، ثم انصرف إىل منزله . 

ــا أمــري املــؤمنني ،    فلمــا كــان الغــد جــاء كعــب األحبــار إىل عمــر ، وقــال لــه : ي

ــال : أجــده يف كتــاب   ــر : ومــا يــدريك ؟ ق ــت يف ثــالث . فقــال عم ــد أنــك مي      أعه

    تجــد عمــر بــن اخلطــاب يف التــوراة ؟ قــال : اللهــم ال ،   التــوراة ، قــال عمــر : إنــك ل

  ولكين أجد صفتك وحليتك . 

  ثم جاءه من الغد وقال : بقي يومان ، وعمر ال جيد مرضاً وال وجعاً . 

  ثم جاءه بعد الغد وقال : بقي يوم واحد . 

خــرج عمــر إىل  كانــت صــبيحة يــوم األربعــاء ألربــع بقــني مــن ذي احلجــة ،  فلمــا  

ح . وكان أبو لؤلــؤة قــد دخــل يف النــاس يف دلــس الصــبح ، ويف يــده خنجــر  صالة الصب

ــاب  ــه شـــطرتني ونصـ ــل لـ ــم ، وجعـ ــه بالسـ ــاب            اًقـــد طعمـ يف وســـطه ، حبيـــث إذا أصـ

  أي جرح سرى السم فيه . 

فدخل عمر املسجد ليوقظ أهل الصفة إىل الصالة ، وصف الصــفوف ، فجــاء  

، وثــالث ضــربات حتــت ســرته ، وهــي  أبو لؤلؤة وضرب عمر ســت ضــربات يف كتفــه 

اليت مزقت أمعــاءه وكانــت ســبب قتلــه . فقــال عمــر : قتلــين الكلــب ، وســقط علــى  

  األرض وسال دمه . 

ــلمني ،            ــن املسـ ــال مـ ــر رجـ ــين عشـ ــر اثـ ــع عمـ ــؤة مـ ــو لؤلـ ــذلك أبـ ــن كـ ــد طعـ وقـ

  مات منهم ستة . 



  ٢٤٦

ــه وأل ــن خلف ــي م ــر ، جــاءه رجــل عراق ــؤة أن يف ــو لؤل ــدما أراد أب ــه   وعن   قــى علي

  برنساً ثم انكب عليه ، فعندما وجد نفسه قد حصر قتل نفسه .  

ثم أمر عمر عبدالرمحن بن عوف أن يصلي بالناس بعد أن صار لغــط شــديد ،  

   إِنـا أعطَينـا كَ الْكَـوثر  فقرأ يومها عبدالرمحن بركعتني خفيفتني بســورتني صــغريتني:

  .  فَتْحإِذا جآء نصر اللَّه والْ ، و 

ــر ــل عم ــم احتم ــن عــوف        ث ــدالرمحن ب ــك عب ــد ذل ــا بع ــه ، ودع وأدخــل بيت

وقــال لــه : إنــي أريــد أن أعهــد إليــك ، قــال : أتشــري علــي بــذلك ؟ قــال عمــر : ال ،   

ــة قــال : وا ال أدخــل فيــه أبــداً    -فقــال : عــافين منهــا   . فقــال عمــر :    -ويف رواي

ــداً حتـــى   ــمتاً ، ال ختـــربن أحـ ــويف النـــيب فهبـــين صـ ــذين تـ ــر الـ ــو          أعهـــد إىل النفـ وهـ

  عنهم راض . 

ثــم دعــا عمــر علــي بــن أبــي طالــب ، وعثمــان بــن عفــان ، والــزبري بــن العــوام ،    

حيــث مل يكــن يف املدينــة   -وسعد بن أبي وقاص ، وقال : انظروا أخاكم طلحة ثالثاً 

أمــرياً مــنكم ،        . ثــم قــال هلــم : جعلــت اإلمــارة فــيكم ، جتلســون وتنتخبــون  -يومهــا  

وإذا كان عدد املنتخبــني متســاوياً فلــيكن األمــري مــع اجلهــة الــيت يكــون هبــا عبــدالرمحن    

ــة .       ابــن عــوف ، ولــيكن ولــدي معكــم ، ال عــن طريــق اإلمــارة إمنــا عــن طريــق التعزي

ثم قال : أنشدك ا يا علي ، إن ولِّيت من أمور املســلمني شــيئاً أال حتمــل بــين هاشــم  

  لى رقاب الناس . ثم قال : أنشــدك ا يــا عثمــان إن ولِّيــت مــن أمــور النــاس شــيئاً  ع

   لِّيــتيــا ســعد ، إن و أال حتمــل بــين أميــة علــى رقــاب النــاس . ثــم قــال : أنشــدك ا    

مــن أمــور النــاس شــيئاً أال حتمــل أقاربــك علــى النــاس . ثــم قــال : قومــوا فتشــاوروا ،  



  ٢٤٧

، فـــإن جـــاء وإال فأفضـــوا أمـــركم ، وليصـــلِّ بالنـــاس       وانتظـــروا أخـــاكم طلحـــة ثالثـــاً  

  حتى ينتخب األمري صهيب الرومي .

    ثم أرسل عمر إىل أبي طلحة األنصــاري يقــول لــه : أحضــر معــك ســبعني رجــال

مــن أنصــار ا والرســول ، وقــف علــى بــاب هــؤالء وانتظــرهم ثالثــاً ، وال تــدع أحــداً  

  اً فاضرب هامة كل واحد منهم .   يدخل إليهم ، فإذا مل ينتخبوا أمري

ثم قال البنــه عبــدا : انظــر مــن قتلــين ، فقــال لــه : قتلــك أبــو لؤلــؤة اوســي ،  

فقال عمر : احلمد  الذي مل جيعل منييت على يد رجــل ســجد  ســجدة واحــدة ،  

  فهو ال يريد أن يتعذب إنسان مسلم يف النار بسببه . 

ال جتعل قتلي على يدي عبد قد سجد لك حياجين  اللهم   «وكان دائماً يقول : 

»هبا يوم القيامة  
)١ (

  .  

ثم قال عمر البنه : يا عبدا ، إن اختلف القوم فكن مع األكثر ، فإن تســاووا  

  فكن مع احلزب الذي فيه عبدالرمحن بن عوف . 

ثــــم أرســــله إىل الســــيدة عائشــــة ، واســــتأذهنا أن يــــدفن مــــع رســــول ا        

ــي بكــ  ــن اخلطــاب   وأب ــؤمنني ، عمــر ب ــا أم امل ــك ي ــل هلــا : الســالم علي ــه : ق ــال ل ر ، فق

أن يــدفن قــرب صــاحبيه ، وال تقــل : أمــري املــؤمنني فقــد ختشــى وتســتحي .   يستأذن

. هذا املكان لنفسي ، وألوثرن اليوم عمر علي لقد تركت فقالت : وا  

املؤمنني . فيقول له عمــر :  فريجع يومها عبدا ويقول لعمر : لقد أذنت يا أمري 

ــين ،          ــتحيت اآلن مـ ــد اسـ ــؤمنني قـ ــل أم املـ ــاب ، لعـ ــى البـ ــعوني علـ ــوني فضـ إذا محلتمـ

ثم قولوا : إن عمــر يســتأذن بالــدفن بقــرب صــاحبيه ، فــإن أذنــت مــرة ثانيــة فــافعلوا ،  

  وإال فأُدفن مع باقي املسلمني يف البقيع . 

 
  رواه أبو نعیم في الحلیة .   -١



  ٢٤٨

: وقبــل أن ميــوت بأيــام رقــى عمــر    ويف دالئل مــوت عمــر أخــرج احلــاكم مــا نصــه  

املنرب ، وخطــب النــاس فقــال : رأيــت كــأن ديكــاً نقرنــي نقــرة أو نقــرتني ، وإنــي ال أراه      

ــأمرونين أن أســتخلف ، وإن ا مل يكــن ليضــيع دينــه       إال حضــور أجلــي . وإن قومــاً ي

ذين تــويف رســول  وال خالفته . فإن عجل بي أمراً فاخلالفة شورى بــني هــؤالء الســتة الــ 

ا        وهــو راض عــنهم . فقــال لــه رجــل : يــا أمــري املــؤمنني ، أال تســتخلف عبــدا

ابن عمر ؟ قال : قاتلك ا ، وا إنك ما أردت وجه ا هبذه الكلمة ، أســتخلف  

  رجال مل حيسن أن يطلق امرأته !

فــة مــن بعــدي  ثم أوصــى اخلليفــة مــن بعــده باألنصــار خــرياً فقــال : أوصــي اخللي

    باألنصـــار الـــذين تبـــوءوا الـــدار واإلميـــان ، وأن حيســـن إىل حمســـنهم ، وأن يعفـــو عـــن

مسيئهم . أوصى مبا أوصى به رســول ا    : وجرحــه ال زال يســيل دمــاً ، ثــم قــال

وأوصي اخلليفة من بعــدي بــالعرب فــإهنم مــادة اإلســالم ، وأن توخــذ مــنهم صــدقاهتم  

  أن يكــون عــادالً ، ويكــرم    يفــة بذمــة رســول افتوضــع يف فقــرائهم . وأوصــي اخلل

أهل البيت ألهنم النطفة الطاهرة . ثم يقول عمر : اللهم هــل بلّغــت ؟ اللهــم فاشــهد ،  

  لقد تركت اخلليفة من بعدي على أنقى من الراحة .  

وعنـــدما كـــان عمـــر يف نزاعـــه األخـــري أذن أن يـــدخل عليـــه النـــاس ، فـــدخل  

  ، ودخل كعب األحبار . فلما رآه عمر قال :    الصحابة األنصار واملهاجرون
   

وواعــــدني كعــــب ثالثــــاً أعــــدھا       
ــب        ــھ كع ــا قال ــول م وال شــك أنَّ الق

    ى

ت  ومـا بــي حـذار المــوت إنـي لَمیــِّ
ــذنب  ــذنب یتبعــھ ال ولكــن حــذار ال

قــال : أنــا آخــركم عهــداً    وأخرج ابن سعد يف طبقاتــه عــن عثمــان بــن عفــان

أسه يف حجــر ابنــه عبــدا بــن عمــر ، فقــال لــه : ضــع خــدي  وربعمر. دخلت عليه 



  ٢٤٩

ــاألرض ، قــال : فهــل فخــذي واألرض إال ســواء ؟ قــال : ضــع خــدي بــاألرض ،          ب

ــي     ــول : ( ويل ــه ، فســمعته يق ــني رجلي ــم شــبك ب ــة . ث ــة أو يف الثالث ــك يف الثاني ال أم ل

وويل أمي إن مل يغفر ا يل ) حتى فاضت نفسه
  

 .  

  يف حكمه .   عينيه راضياً مرضياً ، وقد أرضى ا  وأغمض عمر

ســنة ثــالث وعشــرين مــن اهلجــرة الشــريفة ، عــن عمــر قــدره    وكانــت وفاتــه

  عشر سنني ونصفاً ومخس ليال .  ثالث وستون سنة . وقد دامت خالفته

وكُفّن وصلّي عليه ، ووضع على باب حجــرة الســيدة عائشــة ،   وقد غُسل

فن يوم األحد جبانب أبــي بكــر الصــديق كمــا هــو عليــه اآلن ،  واستؤذنت فأذنت ، فد

  حيث مل ميت مباشرة بعد طعنه .

ــماء وبكــــت األرض ، وأظلمــــت     ــر بكــــت الســ ــوم مــــوت عمــ ــة يــ        ويف احلقيقــ

  الدنيا متاماً . 

جــاء     روى اخلطيــب عــن ابــن عمــر رضــي ا عنهمــا قــال : ملــا قتــل عمــر

د أظلمــت األرض ، أقامــت القيامــة ؟ فتقــول :     لقــ   غالم يعــدو إىل أمــه فقــال : يــا أمــاه

  ال يا بين ، ولكن قُتل أمري املؤمنني .

إن الشــمس والقمــر ال يكســفان   «:  النــيب وحنــن نــذكر ذلــك ونــذكر حــديث  

ملــوت أحــد وال حلياتــه ، ولكنهمــا مــن آيــات ا خيــوف ا هبمــا عبــاده ، فــإذا رأيــتم  

» كسوفاً فاذكروا ا حتى ينجليا
)١( 

.  

  

 أخرجھ مسلم والبخاري في الصحیحین ، والنسائي وأبــو داود فــي ســننھما ، وابــن ماجــة ،  -١
وأحمد في مسنده ، والطبراني في الكبیر . وكــذلك ابــن حبــان ، والبیھقــي ، والبــزار ، 

  وغیرھم .



  ٢٥٠

ــل    ــل أن يقت ــر وقب ــى عم ــن ناحــت عل ــا أن اجل ــرت عائشــة رضــي ا عنه وذك

  :بثالث ، وكانت تنعيه فتقول 
  

ــت         ــة أظلمــ ــل بالمدینــ دَ قتیــ ــْ أبَعــ
ن إمـام وباركـت    جزى هللا خیـراً مـِ
فمن یَْسَع أو یَركـْب جنـاَحْي نعامـة   
قضــیَت أمــوراً ثــم غــادرَت بعــدھا   

ومــا كنــُت أخشــى أن تكــون وفاتــھ     
     ا

ُوق      لــھ األرض تھتــز الِعضــاهُ بأســْ
ق     زَّ ــَ ــم الُممـ ــي ذاك األدیـ ــدُ هللا فـ یـ

ْدر ــُ بَق   ِلی ــْ ــاألمس یُس ــدَّْمَت ب ــا ق َك م
ــق          ــم تفَتـ ــا لـ ن أكمامھـ ــِ َق مـ ــِ بَوائـ

أزرق العین ُمطـرق  )١(كّفِ َسبَنتى

ــده     ــول ول ــاً يق ــاثين عشــر عام ــوت عمــر ب ــد م ــة أن بع ــيم يف احللي ــو نع وأخــرج أب

عبدا : مــا كــان شــيء أحــب إيل أن أعلمــه مــن أمــر عمــر ، فرأيــت يف املنــام قصــراً  

هذا ؟ قالوا : لعمــر بــن اخلطــاب . فخــرج مــن القصــر عليــه ملحفــة كأنــه    فقلت : ملن

قد اغتسل ، فقلت : كيف صنعت ؟ قال : خرياً ، كاد عرشــي يهــوي بــي لــوال أنــي  

  لقيــت ربــاً غفــوراً . فقــال : منــذ كــم فــارقتكم ؟ فقلــت : منــذ اثنــيت عشــرة ســنة ،  

فقال : إمنا انفلت اآلن من احلساب
  

 .  

  وم حكام املسلمني يف زماننا ؟!فماذا يقول الي
  

  اإلســـالم علـــى مـــوت عمـــر وال زال يبكـــي ، وكمـــا روى           نعـــم ، لقـــد بكـــى

أبي بن كعب عــن رســول ا  : اإلســالم علــى مــوت   «قــال قــال يل جربيــل : ليبــك

» عمر
)٢( 

.  

  فالفــــاروق كــــان رمحــــة بعــــد صــــاحبيه ، ومهمــــا تكلمنــــا عنــــه فهــــو أكثــــر             

  من كالمنا .
  

  

  السبنتى ھو النمر . -١
  رواه الطبراني . -٢



  ٢٥١

وهــذه الســرية قــد رواهــا علماؤنــا مطولــة يف البخــاري ، ومســلم ، والرتمــذي ،  

والنســائي ، وابــن ماجــة ، وأبــي داود ، وابــن عســاكر ، ويف غــري ذلــك مــن األصــول    

:  اليت وردت يف هذا اال . كما رواها الواقــدي ، وعــدد كبــري مــن الســلف الصــاحل 

كصاحب حجة األولياء ، والطرباني يف تارخيــه ، وابــن األثــري يف تارخيــه ، وغــريهم .           

  وقد مجعت لكم خالصة ذلك ووضعته بني أيديكم . 

وليـــــت شـــــعري هـــــل تلـــــد األمهـــــات مثـــــل عمـــــر يف زماننـــــا فـــــيحكم                 

  حبكم ا ؟!

  

  

  

  



  

 









 

  

  

قال رسول ا   :  

  عثمان بن عفان وليي يف الدنيا ووليي يف اآلخرة    

  

  

  

  

  

 

  اخلليفة ذو النورين  

  عثْمان بن عفَّانٍ 

  رضي ا عنه 






















  ٢٥٥

  ده وو
  

هو عثمان بن أبي العاص بن أمية بن عبــدمشس بــن عبــدمناف ،  وهنــا جيتمــع    

نسبه مع سيدنا رسول ا . فهو يعترب من أبناء عم النيب عليه الصالة والسالم ،  

أمه امسها أروى ، وكذلك يلتقي نســبها إىل عبــدمشس بــن عبــدمناف . وأمهــا  

  .  ثمان ابن عمة رسول ا؛ هلذا يقال : ع  البيضاء أم حكيم عمة النيب 

أما كنيته فاملعتمد بأنــه أبــو عبــدا ، وقيــل : لــه كنيــة أخــرى فهــو أبــو عمــرو ،       

  وقيل : أبو ليلى ببنت جاءته ثم ماتت .  

  يف السنة السادسة بعد عام الفيل .  وقد ولد

  

ذاا   
  

عنهما قــال : قــال رســول ا عن ابن عمر رضي ا  :»   نشــبه عثمــان  إنــا

»  بأبينا إبراهيم
)١( 

 .  

طويل القامة ، حســن الوجــه ، رقيــق البشــرة ، أمســر اللــون ، كبــري   فقد كان

  اللحية ، كثري الشعر ، عظيم الكراديس ، بعيد ما بني املنكبني .

فّ  وكــان صــحليتــه بــآخر أمــره ، فيصــبغها باحلنــاء والكــتم ، كمــا كــان يفعــل       ي ر

  مها من الصحابة .أبو بكر وعمر وغري

ــه ملــا كــربت ســن عثمــان وجــاوز الثمــانني مــن عمــره ، شــد أســنانه   ويــروى بأن

بالذهب
)٢(

.  

 
  ، وابن حجر ، وابن عدي ، والذھبي .  رواه الدیلمي -١

ومــن ھنــا حكمنــا بجــواز تلبــیس األســنان بالــذھب للضــرورة ؛ ألنــھ صــافي المعــدن          -٢
ال یخرج منھ األذى والصدأ . كما یجوز لــھ أن یتخــذ أنملــة مــن ذھــب أو أنفــاً لــو كــان     

أو اللحــم   قد قطع . وكذلك إذا كســرت رجلــھ أو یــده یجــوز لــھ أن یضــع داخــل العظــم  
  صلباً من الذھب ، ولكن یضعون معھ معدناً آخر لیصلب ، فالذھب وحده عنصر لین .  



  ٢٥٦

  زو وأوده
  

  تزوج سيدنا عثمان يف حياته مثانية :  

١-  رقية بنت رسول ا  .  

٢- أم كلثوم بنت رسول ا  . ج منها بعد وفاة أختها رقيةوقد تزو :  

  : وولدت له عبدا ، ورقية ، وعبدا األصغر .فاختة بنت غزوان   -٣

  أم عمرو بنت جندب الدوسية .  -٤

  فاطمة بنت الوليد بن املغرية املخزومية .  -٥

  أم البنني : وولدت له عبدامللك الذي مات صغرياً .   -٦

  رملة بنت شيبة بن ربيعة .  -٧

وعشــرين مــن اهلجــرة    يف ســنة مثــان  نائلة بنت الفرافصة الكلبية : وقد تزوجها -٨

  النبوية ، وكانت نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل هبا .    

  

رو إ  
  

عثمان بن عفان هو أحد اخلمسة الــذين أســلموا علــى يــد أبــي بكــر الصــديق ،  

ــت     ــه وعشــريته كان ــداً ، مــع أن قبيلت ــه لغــري اإلســالم أب ــا حتــول وجه ومنــذ إســالمه م

  غاية . قاسية معه للغاية ، وهو لطيف لل

بيعــة    دخــل اإلميــان يف قلبــه وكــان أرســخ مــن اجلبــال الراســخة ، وبــايع النــيب 

ــن أموالــه ،      ــرياً م ــع ، وأخــذوا كث ــى اإلســالم . ضــرب ، وأهــني ، ومن صــحيحة عل

وهــو يتحمــل األذى الشــديد مــن أقــرب النــاس إليــه . فــتحملهم لفــرتات وهــم جيربونــه   



  ٢٥٧

ــى اخلــروج ــداً عل ــم جيــد ب   وهــاجر      أن أخــذ اإلذن مــن رســول اعــن اإلســالم ، فل

  إىل احلبشة فراراً بدينه ، وليعبد ا حبرية وصدق . 

إن عثمــان ألول مــن هــاجر إىل ا   «يقول النيب عليه أفضــل الصــالة والســالم :  

» بأهله بعد لوط
)١( 

 .  

جلس عثمان يف احلبشة فرتة طويلة ، صابراً علــى مــرارة تــرك الــوطن واألهــل ،  

  ، هـــو ومـــن تبعـــه مـــن املهـــاجرين األُول . وهنـــاك    ى مـــرارة تـــرك رســـول اوعلـــ 

، فعــاد عثمــان إىل مكــة فــرأى األمــر     خرجــت دعايــة بــأن قريشــاً اتفقــت مــع النــيب 

  على خالف ذلك ، فرجع إىل احلبشة مهاجراً إىل ا والرسول . 

وقــد هــاجرت معــه اهلجــرة األوىل بنــت رســول ا   قيــتالســيدة رقيــة ، وب    

  معه يف احلبشة حتى عاد من هجرته . 

ــيب  ــذلك إىل النـ ــة كـ ــاجر إىل املدينـ ــم هـ ــه         ثـ ــاً معـ ــك دائمـ ــد ذلـ ــان بعـ ، وكـ

  .  مالزماً له

  

ن و ب ول ذة  
  

   هو الذي كان مرضياً عنه من قبل النيب    ــن مــرة وقــالوقد بشره باجلنــة أكثــر م ،

»  ورفيقي فيها عثمانلكل نيب رفيق يف اجلنة    «حبقه : 
)٢(

.  
  

 وعــن جــابر بــن عبــد ا    : بينمــا حنــن يف بيــت ابــن حشــفة يف نفــر مــن    «قــال

طلحـــة ، والـــزبري ،  واملهـــاجرين فـــيهم : أبـــو بكـــر ، وعمـــر ، وعثمـــان ، وعلـــي ،  

 : ليــنهض . فقال رســول ا وعبدالرمحن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص 

 
  رواه الطبراني .  -١
  رواه الترمذي .  -٢



  ٢٥٨

إىل عثمان فاعتنقــه ، وقــال : أنــت وليــي     نيب كل رجل منكم إىل كفئه ، فنهض ال

»  يف الدنيا واآلخرة
)١( 

 .  

  

  ــن عبــاس عــن النــيب ــال :    وورد عــن اب ــه ق أوحــى إيل أن أزوج    إن ا «أن

» كرمييت من عثمان
)٢( 

 .  

وهذه ما حصلت ألحد منذ عهد النبوة األوىل وإىل عهد نبينا عليــه أفضــل  

بنتني من بناته لرجل من أصحابه ، إمنــا حظــي هبــا   الصالة والسالم ، أن يزوج نيب 

  سيدنا عثمان ؛ وهلذا لقب بذي النورين . 

، وتوفيــت يــوم أن انتصــر    من السيدة رقية بنــت رســول ا فقد تزوج

ومضــت مــدة ، زوجــه مــن ابنتــه أم كلثــوم    املسلمون يف بدر . فلما جــاء النــيب 

  بأمر من السماء ، وماتت كذلك عنده . 

حــني زوجــين          قــال يل رســول ا «أنــه قــال :   د عن عثمــانوور

ابنته األخرى : لو أن عندي عشــراً لــزوجتكهن واحــدة بعــد واحــدة ، فــإني  

»  عنك راض
)٣( 

 .  

اليت حتت عثمــان ،    ملا ماتت بنت رسول ا  «وعن عصمة قال :  

قال رسول ا جــوا عثمــان ، لــو كانــت عنــدي ثالثــة لزوجتــه ، ومــا  : زو

جته      إال بوحي من ازو «
)٤( 

 .  

  

  عنهما عن النيب وعن ابن عباس رضي ا ليــدخلن بشــفاعة عثمــان     «:  قــال
   لل

 
  حدیث صحیح اإلسناد ، أخرجھ الحاكم وأبو یعلى .   -١
  رواه الطبراني في الصغیر واألوسط .   -٢
  رواه الطبراني في األوسط .  -٣
   راني .رواه الطب -٤



  ٢٥٩

ــار    اجلنــةَ بغــري حســاب           -أي دخلوهــا    -ســبعون ألفــاً كلهــم قــد اســتوجبوا الن

»  وال عقاب
)١(

 .  

  .  وهذا احلديث فيه فخر عظيم لسيدنا عثمان
  

  عنهمـــا مرفوعــاً عــن النــيب وعــن ابــن عمــر رضــي ا    : إن املالئكـــة   «قــال

» لتستحي من عثمان
)٢( 

.  
   

ــان ــيب   وعثمـ ــارق النـ ــبيل ا ، ومل يفـ ــه يف سـ ــه ومالـ ــاد بنفسـ ــذي جـ ــو الـ             هـ

  يف غزواته . غري أنه تغيب يف موضعني :  

     ذلـــك بـــأمر     األول يف معركـــة بـــدر الكـــربى ليمـــرض زوجتـــه رقيـــة ، وكـــان  

ــر    ــذاً أم ــت منف ــى مات ــع زوجــه حت ــس م ــه الصــالة والســالم . فجل ــيب علي ــن الن   م

رسول ا  . هلذا جعله النيب من أهل بدر ، وقسم له يف الغنيمة ،  

وتغيب كذلك عن بيعــة احلديبيــة ، إمنــا تغيبــه كــان شــرفاً لــه حيــث وقعــت  

  .  البيعة من أجله

يف السنة السادســة ، خيــربهم أنــه أتــى    رسوالً إىل قريش فقد أرسله النيب 

مكــة ليعتمــر ويعظــم البيــت ، ومل يــأت مقــاتال أو منابــذاً . وكــان قــد أرســل قبلــه   

عدداً فلم يستقبلوا ، وأراد أن يرســل عمــر فقــال عمــر : يــا رســول ا ، ترســلين    

ــيهم لقــاتلتهم   ــو ذهبــت إل إىل قــريش ؟ أنــت تعلــم عــداوتي هلــم وعــداوهتم يل ، ل

  تلوني حتى املوت ، أرسل عثمان . ولقا

 
   رواه ابن عساكر في ترجمة عثمان ، وأقّره علیھ الذھبي في اختصاره لتاریخھ .   -١
أخرجھ الذھبي من روایة أبي معشر البراء عن إبراھیم بن عمر عن أبیــھ عــن جــده ،   -٢

  وقال البخاري : في حدیثھ نظر .
    



  ٢٦٠

  

ــغ    فأرســل النــيب  ــاً ، فبلّ عثمــان ملكانتــه عنــدهم حيــث كــان رجــال حمبوب

ــأذن لــك أن تطــوف     رســالة النــيب  ــه : ن   ثــم حوصــر ومنــع مــن العــودة ، وقــالوا ل

ــة ويعتمــر        ــة ، فقــال عثمــان : أعثمــان بــن عفــان يطــوف حــول الكعب حــول الكعب

   ما فعلت ذلك . قبل رسول ا ؟ فال وا

حتــت   وأذاع إبليس أن قريشــاً قتلــت عثمــان بــن عفــان ، ويقــف النــيب 

رة ويبــايع الصــحابة علــى املــوت ، وهنــاك مــن أخــذ بغصــن مــن  مســ ة  شــجر

أغصــاهنا ورفعــه عــن رأس رســول ا    حتــى ال يتــأذى . ويــأتي القــوم كلهــم

ى ، ويقــول : هــذه  يده اليمنى ويضعها فوق يده اليسر يبايعون ، ويأخذ النيب 

يدي     أبايع هبا عن عثمان بن عفان . فكانت بيعة عثمــان أفضــل مــن بيعــة  

  أي إنسان    سواه يوم احلديبية . 

    وأما من يقول بأنه من الفارين يــوم هــوازن ويــوم حنــني ، فــإن ا قــد غفــر   

  هلم ، وهو واحد من املغفور هلم .
  

  وكان   تعــاىل لإلنفــاق علــى رســول  دائماً يتسابق يف جمال اخلــري وقــد وفّقــه ا ،

ا . االتوعلى جيشه يف شتى ويف كل ا  
   

مــن مالــه اخلــاص ، وكانــت ركيــة ليهــودي يبيــع املســلمني   اشرتى بئر رومــةفهو الذي  -

ماءهــا باملـــال الكثــري . فقـــال رســول ا    ـــن يشــرتي بئـــر رومــة فيجعلهـــام :

  ، وله هبا مشرب يف اجلنة ؟ للمسلمني ، ويضرب بدلوه يف دالئهم

ــا ، فاشــرتى       ــا كله ــأبى أن يبيعه ــودي فســاومه هبــا ، ف ــأتى عثمــان اليه ف

  نصــفها بــاثين عشــر ألــف درهــم فجعلــه للمســلمني . فقــال لــه عثمــان : إن شــئت



  ٢٦١

جعلت على نصييب يومني ، وإن شئت علي يوم ولك يوم . قال : ال ، بــل لــك يــوم  

عثمـــان اســـتقى املســـلمون مـــا يكفـــيهم يـــومني ،         ويل يـــوم .  فكـــان إذا كـــان يـــوم

    فإذا جاء يــوم اليهــودي كــانوا قــد أخــذوا كفــايتهم مــن املــاء . فصــرب اليهــودي فــرتة   

ثم قال لعثمــان : أفســدت علــي ركيــيت ، فاشــرتى عثمــان النصــف اآلخــر بثمانيــة  

  آالف درهم . 

ــدلو أحــ  ــو عثمــان ك ــا للمســلمني ، دل ــة كله ــر روم ــذلك أصــبحت بئ دهم    وب

  اجلنة .   متاماً ، وبذلك ضمن له النيب 
  

     قــال :    . فقــد روي عــن رســول ا  بتوســيع املســجد النبــويوكذلك له فضــل   -

من يزيد يف مسجدنا وله بيت يف اجلنــة ؟ حيــث كــان املســجد ســبعني ذراعــاً  

بسبعني ذراعاً ، وقيل : كان مائة مبائة . فاشرتى عثمان موضــع مخــس ســوار  

لس ، وصار بعــد ذلــك ســتاً وثالثــني ومائــة يف مخســني ومائــة ذراع   فزاده يف ا

على أحــد األقــوال ،  وهــذه هــي حــدود املســجد األصــلي الــذي الصــالة فيــه  

  بألف صالة من حيث األجر .
  

بتســعمائة ومخســني بعــرياً ، وأمتّ األلــف خبمســني   جهــز جــيش العســرةكما أنــه قــام و -

  اهبا .فرساً بأمحاهلا ، وأحالسها ، وأقت

: مــن جيهــز جــيش    وجيش العسرة كان يف غزاة تبوك ، فعندما قال النــيب 

ــف بعــري مــين بأحالســها     ــا رســول ا ، هــذه أل ــال : ي ــام عثمــان وق العســرة ؟ ق

ــوب رســول ــألف دينــار ووضــعها يف ث ــى ب ــم أت     وأقتاهبــا . ومحــل ألفــي فــارس ، ث

ا   فكــان النــيب ،   ــدنانري ويقــول : ال علــ ى عثمــان ضــري بعــد    يقلــب هــذه ال

  اليوم هذا . 



  ٢٦٢

رضــي ا عنــك يــا عثمــان ، يــا ذا النــورين ، يــا حبيــب الــرمحن ، ويــا شــهيد    

من هذه املراتب الرفيعة العلية إمنا بتوفيق ا ما نلت الدار ، نلت  .  

ــوا بســـب        ــنتهم أن يلهجـ ــوهبم وألسـ ــم قلـ ــمح هلـ ــيعة أن تسـ ــؤالء الشـ فكيـــف هلـ

  عبد الصاحل الذي وفّقه ا هذا التوفيق كله ؟!  ولعن عثمان ، هذا ال

    فعثمـــان إنســـان مـــدارك بالعنايـــة والرعايـــة ، وهـــو حبيـــب ا . فمـــن كرهـــه     

ــن كــره اإلســالم كرهــه ا . وهــؤالء    ــره اإلســالم ، وم ــره النــيب ك ــن ك ــيب ، وم ــره الن     ك

  الذين يلعنونه فإمنا اللعنة تعود عليهم .  

  

  ذر  د ن 
  

لقد انتخب سيدنا عثمان بن عفان وبويع باإلمجاع بعــد أن اتفــق األكثــر عليــه ،  

  والكل بايعوا ليجمعوا كلمة األمة .

.    وقد اختلف يف يوم بيعته ، وهو مرتب على اخلــالف يف تــاريخ وفــاة عمــر

ــون   ــر خلـ ــل : لعشـ ــرين ، وقيـ ــع وعشـ ــنة أربـ ــرم سـ ــرة احملـ ــبت غـ ــوم السـ ــل : يف يـ             فقيـ

ــوم اإلثنــني لليلــة    مــ  ن احملــرم بعــد مقتــل عمــر بــثالث ليــال ، وقــال أبــو جعفــر الطــربي : ي

ــه شــهر احملــرم ســنة       ــن ذي احلجــة ســنة ثــالث وعشــرين ، فاســتقبل خبالفت ــت م بقي

  أربع وعشرين .

قال الطربي : واستخلف وقــد دخــل وقــت العصــر ، وقــد أذن مــؤذن صــهيب  

. فخــرج فصــلى بالنــاس وزادهــم مائــة مائــة ،    واجتمعــوا يف ذلــك بــني األذان واإلقامــة

  ووفّد أهل األنصار وهو أول من صنع ذلك . 



  ٢٦٣

ــرج          ــني ، خـ ــنهم أمجعـ ــي ا عـ ــان رضـ ــورى عثمـ ــل الشـ ــايع أهـ ــا بـ ــل : ملـ وقيـ

فخطــب ، فحمــد ا وأثنــى عليــه ، وصــلى   وهو أشدهم كآبة ، فــأتى منــرب النــيب 

  وقال :   على النيب 

 دار قُلْعــةأيهــا النــاس ، إنكــم يف
)١(

، ويف بقيــة أعمــار ، فبــادروا آجــالكم خبــري   

  تقدرون عليه ، فلقد أوتيتم صبحتم أو مسيتم .

   

ــدنيا طُويــت علــى الغــرر ، ــرنكُم           أال وإن ال ــرنكُم الْحيــاة الــدنيا والَ يغُ ــال تغُ فَ

ورالغَر بِاللَّه  
)٢ (

 .  

  وا وال تغفلوا فإنه ال يغفل عنكم . واعتربوا مبن مضى ، ثم جد

ــوا هبــا طــويال ؟           ــذين أثاروهــا وعمروهــا ، ومتع ــدنيا وإخواهنــا ال ــاء ال ــن أبن أي

  أمل تلفظهم ؟ 

هبــا ، واطلبــوا اآلخــرة فــإن ا وا بالدنيا حيث رمى امر    قــد ضــرب هلــا

مآء فَـاختَلَطَ  بِـه نبـات    واضْرِب لَهم مثلَ الْحياة الـدنيا    مثال ، فقال : السـ ـنم أنزلْنـاه ـآءكَم

يء مقْتـدرا  لَـى كـلِّ شـع اللَّـه وكَـان احالرِي وها تذريمهش حضِ فأصباَألر  نـونالْبـالُ والْم

اباً وخثو كرب ندع رخي اتحالالص ياتاقالْبنيا والد ياةةُ الْحزِينالأم ري 
)٣  (

     .  
  

ــم لبســه         خــامت اخلالفــة الــذي كــان للنــيب   وأخــذ يومهــا ســيدنا عثمــان ، ث

  أبو بكر طيلة خالفته ، ثم لبسه عمر . 

يومــاً جيلــس علــى بئــر أريــس           ويــروى أنــه يف ســنة ثالثــني مــن اهلجــرة ، كــان
        س

 
  أي لیست دار إقامة .   -١
   ) من سورة فاطر . ٥اآلیة (  -٢
  ) من سورة الكھف .  ٤٦ – ٤٥یتان ( اآل -٣



  ٢٦٤

مــن يــده يف البئــر وكــان    لنــيب ، فســقط خــامت ا  -وهي على بعد ميلني من املدينــة   -

   . قليل املاء ، فما أدرك قعره بعد  

    وملــا ســقط اخلــامت أمــر عثمــان بنــزح املــاء فمــا قــدروا عليــه ، فلمــا أيــس منــه   

صنع لنفسه خامتاً آخر على مثاله ، ونقــش عليــه : ( آمنــت بالــذي خلــق فســوى ) ،  

  . فكان هذا اخلامت يف إصبعه حتى قتل

  

    ار ل ن وو

  و ب إم
  

ــان ــيدنا عثمــ ــع ســ ــد أن بويــ ــه            بعــ ــه وحكامــ ــام ووزع عمالــ ــة ، قــ باخلالفــ

  على األقاليم .

  فكان كاتبه مروان بن احلكم .  -

  وقاضيه : كعب بن سور .   -

  وحاجبه : مواله عمران .   -

ذ    وصـــاحب شـــرطته : عبـــدا بـــن قنفـــذ التميمـــي . فكـــان هـــو أول مـــن اختـــ   -

  صاحب شرطة . 

  وعلى الديوان وبيت املال زيد بن ثابت .   -
  

  وأما والته على األقاليم ، فكانوا يف السنة اليت قتل فيها :  

  عبدا بن احلضرمي على مكة .   -

  القاسم بن ربيعة الثقفي على الطائف .   -

  يعلى بن منبه على صنعاء .   -

  عبدا بن ربيعة على اجلند .   -

  ا بن عامر على البصرة . عبد  -

  



  ٢٦٥

  أبو موسى األشعري على الكوفة وعلى الصالة .  -

  جابر بن فالن املزني ، وسماك األنصاري على خراج السواد .   -

  القعقاع بن عمرو على حرهبا .   -

  جرير بن عبدا على قرقيسيا .   -

  األشعث بن قيس الكندي على أذربيجان .   -

  حلوان . عتيبة بن النهاس على    -

  مالك بن حبيب على ماه .   -

  النسير على مهذان .   -

  السائب بن األقرع على الري وأصفهان .   -

  حبيش على سبذان .   -

  معاوية بن أبي سفيان على الشام .   -

  وعبدا بن سعد بن أبي سرح على مصر .     -

     

  ى األمصار : إىل عماله عل  قال الطربي : وكان أول كتاب كتبه عثمان
  

 ،  أ  
مــا     أن ــ ــ إ  ة ، وــ مــا ر  أن ــ ا ــ ــ أ  ن ا
    ــ أ ِــ ة . وــ ُ اــ  ة وــ ــا ر  ه ا ر ة . وأنُ
ــء ،      ا ــ ام ــ ــدوا  ــذا  ــة ،  مــا ر  ة وــ ُ واــ  أن 

مء .        واوا ،  
   ــ  ، ــ  ــ  ــ ر اــ أ وإن أل اة أن وا  أ

 .   وو    
 .  ي وو ،  يا و  ا   

     او اي ن ، ا  ء .
  



  ٢٦٦

  

  كتبه عثمان إىل أمراء األجناد يف الفروج :  وقال الطربي : وأول كتاب
  

 ،  أ  
ــ  ــ  ــ ــ و ــ      م ة ا وذاد ، و  ــ   ــ

 .  ءِ  ن   
ــل      و ــ  ا ُــ ُ ، ــ  و ــ  ــ  ــ ــ أ  ــ  و

 .    
  م  أ ا ا  وا .  موا  من ، م أ

  

  و ض أ رذ  
  

ثالثــة مــن قــريش أصــبح النــاس    «يقــول عبــدا بــن عمــر رضــي ا عنهمــا :  

وجوهــاً ، وأحســنها أخالقــاً ، وأثبتهــا حيــاء ، إن حــدثوك مل يكْــذبوك ، وإن حــدثتهم     

ــو بكــر الصــديق   ــذبوك : أب ــدة بــن     مل يكَ ــو عبي ــني األمــة أب ــان ، وأم ــان بــن عف ، وعثم

»اجلراح  
)١(

 .  

   

 شدة حيائه :  
  

أشـــد أمـــيت حيـــاء       «قـــال :    عـــن ابـــن عمـــر رضـــي ا عنهمـــا عـــن النـــيب 

» عثمان بن عفان
)٢( 

.  
  

وعنه كذلك عن رسول ا  : عثمان أحيى أميت وأكرمها  «قال  «
)٣( 

  .  

  

 
  رواه أبو نعیم في الحلیة ، والطبراني في الكبیر عن عبد هللا بن عمرو .   -١
  رواه أبو نعیم في الحلیة .   -٢
  رواه أبو نعیم في الحلیة .   -٣
   



  ٢٦٧

ــه ذكــر عثمــان   ــروى عــن احلســن أن ــه فقــال :  وي إن كــان ليكــون          «وشــدة حيائ

يف البيت والباب عليه مغلق ، فما يضع عنــه الثــوب ليفــيض عليــه املــاء ، مينعــه احليــاء     

» أن يقيم صلبه
)١( 

 .  

ــر       فكــان ــدي وال يظه ــا كــان يب ــه ، م ــه ويف خلوت ــى يف بيت ــاء حت شــديد احلي

  يم .عورته ، وما نظر لعورته حياء من ا العلي الكر
  

» -يعين ذكره   -ما أخذته بيميين منذ أسلمت   «وكان يقول :  
 )٢ (

.  
   

ــع عثمــان ــانوا م ــة أهنــم ك ــن ربيع ــن عــامر ب ــدا ب ــروى عــن عب ــدار        وي يف ال

وأيــــم ا ، مــــا زنيــــت يف جاهليــــة وال إســــالم ، ومــــا ازددت لإلســــالم           «فقــــال :  

» إال حياء
)٣( 

.  
    

علــى فــراش عائشــة وعليــه مــرط هلــا ، فاســتأذن      كــان مضــطجعاً وروي أنه

أبــو بكـــر فــأذن لـــه وهــو علـــى حالتـــه ، ثــم اســـتأذن عمــر فـــأذن لــه ، ثـــم اســـتأذن        

وأمــر عائشــة أن جتمــع عليــه ثيابــه ، كمــا أمرهــا أن جتمــع       عثمــان فجلــس النــيب 

ــا   ــا ثياهب ــذلك عليه ــة احلجــاب    -ك ــزول آي ــل ن ــان قب ــذا ك ــم أذن  -وه لعثمــان      ، ث

   فقـــال : أال أســـتحي ممـــن    فـــدخل . فســـألته عائشـــة بعـــد ذلـــك عـــن فزعـــه لعثمـــان

     تســتحي منــه املالئكــة ؟ والــذي نفــس حممــد بيــده إن املالئكــة لتســتحي مــن عثمــان

ــة        ــا علــى تلــك احلال ــه وأن ــي خشــيت إن أذنــت ل كمــا تســتحي مــن ا ورســوله ، وإن

  أال يبلغ يل حاجته . 

 
  رواه أحمد .  -١
  رواه أبو نعیم في الحلیة .   -٢
  رواه أبو نعیم في الحلیة .   -٣



  ٢٦٨

 زهده وتواضعه :  
  

ــل    كـــان ــعفاء ، ويأكـ ــع الضـ ــع ذلـــك ينـــام باملســـجد مـ ــوال ، ومـ ــاً ذا أمـ          غنيـ

  هو اخلل والزيت ، ويطعم الناس اللحم والطعام الشهي .

  

رأيــت عثمــان بــن عفــان يــوم   «يــروى عــن عبــدا بــن شــداد بــن اهلــاد قــال :  

ــه أربعــة دراهــم أو مخســة ، وربطــة   ــيظ مثن ــه إزار عــدني غل ــرب علي ــى املن   اجلمعــة عل

»  فية ممشقة ، ضرب اللحم ، طويل اللحية ، حسن الوجهوك
)١(

  .  

  

رأيت عثمان نائمــاً يف املســجد يف ملحفــة لــيس حولــه   «قال :    وعن احلسن

» أحد وهو أمري املؤمنني
)٢(

  .  

  

رأيت عثمان نائماً يف املسجد حتى جــاءه املــؤذن فقــام ،   «وعنه كذلك قال :  

»  فرأيت أثر احلصى على جنبه
)٣(

   .  

  

 خوفه من ا وشدة تقواه  :  

  

   شــديد اخلــوف مــن ا تعــاىل ، كــان إذا وقــف علــى قــرب يبكــي حتــى    كــان

ملــوت ، إمنــا يبكــي علــى نفســه  تبتل حليته متاماً ، ال على صاحب القرب وال خوفاً مــن ا

  من ا العلي القدير . خوفاً
   

ــول :   ــان يقـ ــار وال أدري إىل أ «وكـ ــة والنـ ــني اجلنـ ــو أنـــي بـ ــي ،  لـ ــؤمر بـ ــا يـ    يتهمـ

» أن أكون رماداً قبل أن أعلم إىل أيتهما أصري الخرتت
 )٤(

 .  
  

 
  براني بإسناد حسن . رواه الط -١
  رواه أبو نعیم في الحلیة .  -٢
  أخرجھ الذھبي في سیر أعالم النبالء .  -٣

  مد من طریق عبدهللا بن الرومي . أخرجھ اإلمام أح -٤



  ٢٦٩

ــرة ا              وكــــان ــرآن ، إذا قــــرأه يرجتــــف خوفــــاًمن حضــ ــاً للقــ ــاً مالزمــ دائمــ

  تبارك وتعاىل . 
  

وكان مع نفقاتــه وصــدقاته يصــوم الــدهر كلــه ، وحييــي الليــل كلــه بركعــة واحــدة  

  ، فكان يبدأ بعد العشاء وينتهي صباحاً . يقرأ فيها القرآن كله  
  

مريضــاً ،    وأخرج أبو نعيم يف احللية عن أبي مشجعة قال : عــدنا مــع عثمــان

فقال له عثمان : قل : ال إلــه إال ا ، فقاهلــا. فقــال : والــذي نفســي بيــده لقــد رمــى  

ــول أو شــيء ــت : أشــيء تق ــاً ، فقل ــا حطم ــاه فحطّمه ــن رســول    هبــا خطاي ــه م      مسعت

ا ؟ فقال : بل مسعتــه مــن رســول ا   هــي للمــريض  ، فقلنــا : يــ ، ا رســول ا

  هي للصحيح ؟ فقال : هي للصحيح أحطم .      فكيف

  

 صلته للرحم وكرمه  :  

  

       ، وكــان مــن الــذين  رحمللــ كــان عثمــان أوصــلنا    «قــال علــي كــرم ا وجهــه :  

 امءث واْنواْقَاتَّ  م أوسحواْن اللَّوه يحالْ بمحيِنسن 
)١ (

«
)٢( 

.  
   

حيــب أقاربــه وأهلــه كثــرياً ، وكــان يصــل رمحــه . ومــن ذلــك أن ولّــى   فكان

أقاربه اإلمارة يف بالد الشام وغريها من تلك الــديار الشاســعة الــيت فتحهــا املســلمون ،  

  وهذه اليت أخذت عليه بعد ذلك .
  

  ارتــه ، وقــد أمضــى مــا جعلــه  يف غايــة الصــدقة والعطــاء ألهــل إم  كمــا كــان

  عمر من العطايا والفروض .
   

  وكان يعطي اجليش حقه من العدد ومن السالح املناسب يف كل زمان من أزمنته .

 
  ) من سورة المائدة .٩٣اآلیة ( -١
  .   ٤٥٠ص ١٩رواه أبو الحجاج المزي في تھذیب الكمال ج -٢



  ٢٧٠

 زوات ات واوا  

   د ن
  

ــة ســيدنا عثمــان ــالد الشــام    لقــد حصــلت يف خالف       فتوحــات واســعة مــن ب

ــالد فــا ــروم ، إىل ب ــالد مــا وراء النهــر ، حتــى وصــل املســلمونإىل بــالد ال        رس ، إىل ب

  إىل أوروبا ، وإىل شرق وأواخر آسيا الصغرى .

   

    فتوح مصر     
  

   : ذكر إعادة فتح اإلسكندرية

  

ذكر صــاحب فتــوح مصــر أنــه يف ســنة مخــس وعشــرين مــن اهلجــرة نقــض أهــل  

لــروم حضــروا إلـــيهم           اإلســكندرية الصــلح الــذي بيــنهم وبــني املســلمني . وذلــك أن ا

ي ، واتفقــوا مــع مــن هبــا مــن الــروم ،   يــل اخلَصــونمــن القســطنطينية ، ونفــذ مــنهم م        

  ومل يوافقهم املقوقس وثبت على صلحه . 

       فســـار عمـــرو بـــن العـــاص إلـــيهم ، وســـار إليـــه الـــروم واقتتلـــوا أشـــد قتـــال .  

لــوهم اإلســكندرية ، وقتلــوا مــنهم يف البلــدة  فاهنزم  الروم وتــبعهم املســلمون إىل أن أدخ

 . ييل اخلَصونمقتلة عظيمة ، وقُتل م  

           وكـــان الـــروم ملـــا خرجـــوا مـــن اإلســـكندرية أخـــذوا أمـــوال أهـــل تلـــك القـــرى  

الــذين خــالفوهم ،   من وافقهم ومن خالفهم ، فلما ظفر هبم املسلمون جــاء أهــل القــرى

ومل خنــالف حنــن علــيكم    روم أخــذوا أموالنــا ودوابنــا ،بــن العــاص : إن الــ فقــالوا لعمــرو  

ــيهم مــا غرمــوا مــن أمــواهلم بعــد إقامــة البينــة ، وهــدم  وكنــا علــى         الطاعــة . فــرد عل

  بعد ذلك سور اإلسكندرية . 



  ٢٧١

     فتوح إفریقیا   
  

       ويف ســنة مخــس وعشــرين أمــر عثمــان بــن عفــان عمــرو بــن العــاص رضــي  

  جلنـــــد إىل أطـــــراف إفريقيـــــا ، فانطلقـــــت اجلنـــــد فغنمـــــت  عنهمـــــا أن يوجـــــه اا            

  إىل مصر .  وعادت

   ثم استأذن عمرو بن العاص عثمان بن عفان يف غزو إفريقيا فأذن له .

  

    فتوح أرمینیة وبالد فارس   
  

  :  ذكر فتح أرمينية وأذربيجان
  

وهو أخــو عثمــان    -لقد استعمل عثمان بن عفان الوليد بن عقبة بن أبي معيط  

  علــى الكوفــة . فعــزل الوليــد عقبــةَ بــن فرقــد عــن أذربيجــان ، فــنقض أهلهــا    -ألمــه  

العهد ، فغزاهم الوليد يف سنة مخــس وعشــرين ، ففــتح وغــنم وســبى . وطلــب أهــل  

كُور أذربيجان الصلح ، فصاحلهم على صلح حذيفة وهو مثامنائة ألف درهــم ، فقــبض  

  املال ثم بث سراياه . 

ســليمان بــن ربيعــة البــاهلي إىل أهــل أرمينيــة يف اثــين عشــر ألفــاً ، فقتــل  وبعــث  

  وســبى وغــنم . ثــم انصــرف وقــد مــأل يــده حتــى أتــى الوليــد ، وعــاد الوليــد وجعــل  

  طريقه على املوصل . 

  

  :  ذكر فتح كابل
  

        ويف ســـنة مخـــس وعشـــرين كـــذلك ذكـــر ابـــن األثـــري أن عثمـــان بـــن عفـــان

    كابــل ، فبلغهــا وكانــت أعظــم مــن خراســان ، ومل يــزل إىل    عــث عبــدا بــن عــامر إىلب 

أن مات معاوية فامتنع أهلها ، وا  . أعلم  



  ٢٧٢

  :  ذكر إعادة فتح خراسان وكرمان وسجستان وكابل

  

ــد ســيدنا عثمــان ــتح خراســان    لقــد نشــط اجلــيش اإلســالمي بعه     وأعــاد ف

د. فوجــه إليهــا عثمــان بــن  أن غدر أهلها ملا قُتل عمر بن اخلطاب ، فنقضــوا العهــ  عدب 

ر األمصــار فيهــا ، وولّــى علــى األقــاليم   بــن عــامر فأعــاد فتحهــا ، ومصــ عفان عبــدا    

  ن يقوم بشأهنا من العلماء واألمراء . م

  .   كما أن أهل كرمان كانوا قد نكثوا وغدروا ، فأُعيد فتحها بعهد عثمان

د نكثــوا عهــودهم ،   كذلك أهل سجستان وكابــل وغريمهــا مــن األقــاليم كــانوا قــ 

  فيها .عثمان بن عفان اجليوش اإلسالمية إلعادة فتحها ، وركّز على نشر الدعوة  فأمر

    يي    

  :  ذكر غزو طربستان
  

ويف ســنة ثالثــني مــن اهلجــرة ، أمــر عثمــان بــن عفــان ســعيد بــن العــاص عامــل  

  عبــاس ، وابــن عمــر ،الكوفــة بغــزو طربســتان ، ومعــه احلســن ، واحلســني ، وابــن  

  عمرو بن العاص ، وحذيفة بن اليمان ، وابن الزبري ، وغريهم .   وعبدا بن

  فأتى سعيد جبيشه جرجان ، فصاحله أهلها . 

  -وهــي كلهــا مــن طربســتان متامخــة جلرجــان علــى البحــر    -ثــم أتــى طمــيس  

ــا ، فصــلى صــالة اخلــوف وحاصــرهم ، فســألوه ا ــه أهله ــى  فقاتل ــان فأعطــاهم عل         ألم

  منهم رجال واحداً ، واحتوى على ما يف احلصن .  أن ال يقتل

 ببب     

    فتوح بالد الترك   
  

   جيوشــه أن تــدخل بــالد الــروم بقــوة ، وفتحــت    لقــد أمــر ســيدنا عثمــان

  من األراضي الرتكية .  الكثري  



  ٢٧٣

  :   ذكر غزو معاوية الروم
  

ــغ عمور ــروم فبل ــي ســفيان ال ــن أب ــة ب ــزا معاوي ــة ،  يف ســنة مخــس وعشــرين غ     ي

ــرية   ــدها مجاعــة كث ــة ، فجعــل عن ــا وطرســوس خالي ــني أنطاكي ــيت ب      فوجــد احلصــون ال

  من أهل الشام واجلزيرة حتى انصرف من غزاته . 

ثم أغزى بعد ذلك يزيد بن احلر العبســي الصــائفة ، وأمــره أن يفعــل مثــل ذلــك ،      

  وملا خرج هدم احلصون إىل أنطاكيا .

  

  :  ذكر موقعة ذات الصواري
  

  كانت يف سنة إحدى وثالثني ، وقيل : أربع وثالثني . 

وسببها أن املسلمني ملا فعلوا بأهــل إفريقيــا مــا فعلــوا عنــد فتحهــا ، عظــم ذلــك  

  على قسطنطني بن هرقــل فخــرج يف مجــع مل جيمــع الــروم مثلــه قبــل مــذ كــان اإلســالم .  

   يقيل : خرج يف مخسمائة مركب ، وقيل : يف ستمائة .    

ــن  وخــرج املســل ــة ب ــى أهــل الشــام معاوي ــى البحــر  مون وعل ــي ســفيان ، وعل أب

 بن سعد بن أبي سرح . عبدا  

ــاقتتلوا بالســـيوف واخلنـــاجر ،   ــفن بعضـــها إىل بعـــض ، فـ ــالتقوا وقربـــوا السـ       فـ

ــأنزل ــروم    فـ ــن الـ ــاً ، ومل يـــنج مـ ــاهنزم قســـطنطني جرحيـ ــلمني ، فـ ــره علـــى املسـ           ا نصـ

  إال الشريد . 

  دا بن سعد بذات الصواري بعد اهلزمية أياماً ثم رجع . وأقام عب

   وأمــا قســطنطني فإنـــه وصــل يف مركبــه إىل صـــقلية ، فقــال أهلهــا : أهلكـــت

          النصــرانية ، وأفنيــت رجاهلــا ، لــو أتانــا أهــل املغــرب مل يكــن عنــدنا مــن ميــنعهم .  

  ثم أدخلوه احلمام وقتلوه .



  ٢٧٤

    فتوح األندلس وجزیرة قبرص   
  

  :  ذكر فتح األندلس
  

         ملــا فتحــت إفريقيــا أمــر عثمــان بــن عفــان عبــدا بــن نــافع بــن عبــدالقيس  

  إىل األندلس ، فأتاها من البحر ففتح ا تعاىل على املسلمني .  أن يسري
  

  :  ذكر فتح قربص

ــرين   ــان وعشـ ــنة مثـ ــرين    -ويف سـ ــع وعشـ ــل : تسـ ــن    -وقيـ ــة بـ ــار معاويـ        ، سـ

ة قــربص ، وشــهد هــذه  بأمر عثمان بــن عفــان رضــي ا عنهمــا إىل جزيــر أبي سفيان

ــة ــزاة مجاعــ ــامت ،    الغــ ــن الصــ ــادة بــ ــاري ، وعبــ ــأبي ذر الغفــ ــحابة : كــ ــن الصــ              مــ

وأبــي الــدرداء . فصــاحله أهلهــا علــى اجلزيــة وهــي ســبعة آالف دينــار يف كــل ســنة ،  

  ويؤدون للروم مثلها ال مينعهم املسلمون من ذلك .  

      زال أهــل جزيــرة قــربص علــى هــذا الصــلح حتــى ســنة اثنتــني وثالثــني ،  وال  

  فإن أهل اجلزيرة أعانوا الروم على غزو املسلمني مبراكب أعطوهم إياها . 

فغزاهم معاوية يف سنة ثالث وثالثني ففتحها عنــوة ، فقتــل وســبى . ثــم أقــرهم  

  وبنى هبا مدينة .على صلحهم ، وبعث إليهم اثين عشر ألفاً ، فبنوا املساجد 

  وقيل : كانت الغزوة الثانية يف سنة مخس وثالثني . 

  

  ر  ارآن  د ن
  

  هــو الــذي أمــر جبمــع القــرآن ، وذلــك يف ســنة    إن اخلليفــة عثمــان بــن عفــان

  ثالثني من اهلجرة الشريفة . 

       ويف سبب ذلك يروى : أن حذيفة بــن اليمــان الصــحابي اجلليــل كــان قــد توجــه
   بب



  ٢٧٥

ــاك   ــان وهنــ ــل إىل أذربيجــ ــاب ، فوصــ ــار البــ ــة حلصــ ــن ربيعــ ــدالرمحن بــ ــدداً لعبــ             مــ

          رأى املســـلمني علـــى اخـــتالف شـــديد يف قـــراءة القـــرآن ، وكـــادت أن تقـــع مقـــاتالت

ــون القــرآن   ــى أهــل محــص يتل ــر يف طريقــه عل     يف أذربيجــان مــن أجــل القــراءة . كمــا م

ري من قراءة غريهم ، حيث أخــذوا القــرآن عــن املقــداد.  إن قراءهتم خوهم يقولون : 

   ومــر علــى أهــل الكوفــة يقولــون مثــل ذلــك ، حيــث أخــذوا القــرآن عــن ابــن مســعود .  

ومر على أهل البصرة وهم يقولون مثــل ذلــك ، حيــث أخــذوا القــرآن عــن أبــي موســى  

  األشعري . 

ذير العريــان ،  فرجع حذيفة وأخــرب عثمــان بــذلك ، وقــال : يــا عثمــان ، أنــا النــ 

  فأدرك األمة قبل أن تفنى وهتلك . 

ــا   ــلي إلينـ ــر : أن أرسـ ــت عمـ ــة بنـ ــيدة حفصـ ــان إىل السـ ــل عثمـ ــاالً أرسـ   فحـ

بالصحيفة اليت عندك لننسخها . وكانت مؤلفة من عــدة صــحف كُتــب عليهــا القــرآن  

  كامال يف عهد الصديق أبي بكر ووضعت عندها . 

القمــة الــذين حيفظــون القــرآن وهــم :    فأخذها عثمان ومجع القراء مــن الصــحابة

ــزبري ، وعبــدا بــن عبــاس ، وســعيد بــن العــاص ،   زيــد بــن ثابــت ، وعبــدا بــن ال

وعبدا بن عمــرو بــن العــاص ، وعبــدالرمحن بــن احلــارث بــن هشــام . وشــكّل مــنهم    

جلاناً ، وطلب منهم أن جيمعوا القرآن . فهؤالء هم الــذين كتبــوا ونســخوا ، والصــحابة  

ملون عليهم باإلمجاع .  ي  

فالقرآن ما أخذ فقط عــن هــؤالء الــذين اجتمعــوا ، بــل كــل واحــد كــان مرجعــه     

إىل مائة . فتوضع اآليــة الفالنيــة ويقــال : أهــذه اآليــة الــيت وضــعتها مسعتهــا مــن رســول     

؟ فيقولون : نعم ، مسعناها من رسول ا ا   .  



  ٢٧٦

    أيــدينا إال وأمجعــت عليهــا األمــة  وهكــذا مــا وضــعت آيــة يف القــرآن الــذي بــني

بأهنم مسعوهــا مــن رســول ا   ســوى آيــة واحــدة مل يكــن فيهــا اإلمجــاع الــذي كــان ،

       :علــى إمجــاع غريهــا مــن بــاقي القــرآن ، إمنــا أمجــع عليهــا عــدد كــان صــدقاً ، وهــي  
  ث

 ــتمنـــا عم ــهلَيع زِيــزع كُم أنفُســ ـــنولٌ م ســر كُمــآءج لَقَــد نيِنمؤكُم    بِـــالْملَــيع ــرِيصح 

    يمرح وفرء     ِشـرالْع بر ـوهو توكَّلـت هلَيع وإِالَّ ه آلَ إِلَه  اللَّه بِيسا فَقلْ حفَإِن تولو   
  س

   الْعظيِم
)١( 

 .  

فكتــب القــوم أربــع نســخ ، فأرســل واحــدة إىل الكوفــة ، وأخــرى إىل البصــرة ،  

      ى إىل الشـــام ، وأبقـــى نســـخة عنــده . وأعـــاد الصـــحف إىل حفصـــة ، وأمـــر  وأخــر

  أن حيرق ما سوى ذلك ، فعرف الناس فضل عثمان . 

ــه واحــدة إىل مكــة ، وواحــدة إىل الــيمن ،   وقيــل : كانــت النســخ ســبعاً ، فوج

  وأخرى إىل البحرين . والقول األول هو األصح . 

ــاً         فضــل علــى األمــة اإلســالمية إىل يــ   فلــه ــواله ملــا وجــدنا قرآن وم القيامــة ، ول

  بني أيدينا اآلن ، جزاه ا عن املسلمني خرياً . 

وما من مسلم يقرأ القــرآن إال ولعثمــان بــن عفــان برقبتــه منــة وفضــل ، ولــه أجــر  

  كأجره ، ولو أقسمت بذلك ما كنت حانثاً .

  

  ذر ر ن وأ ذر اري
  

يعيش يف دمشق ، وقد اختلف مع سيدنا معاوية حــول   كان أبو ذر الغفاري

بِيلِ اللَّــــه               اآليــــة الكرميــــة : ــــي ســــــــا فقُوهننفةَ والَ ي والَّــــذين يكْنــــزون الــــذهب والْفضــــَّ

 
  ة التوبة .) من سور ١٢٩ – ١٢٨اآلیتان (  -١
   



  ٢٧٧

رهم   بِعــذابٍ ألــيٍم فَبشــ   
)١( 

. أبــو ذر يقــول : إهنــا آيــة عامــة ، فيحــرم علــى اإلنســان        

بيت ومعه ما يكفيه ألسبوع ومــا بعــده ، إمنــا عليــه أن يبيــت ومعــه مــا يكفيــه ليــوم  أن ي

واحد فقط ، والباقي يتصدق به . ومعاويــة يقــول : إهنــا نزلــت حبــق أهــل الكتــاب .    

  فرفع معاوية األمر إىل عثمان ، فقال : أرسله إيل .   

ــاً ــاً أفواجـ ــه أفواجـ ــاجتمع أهلهـــا عليـ ــو ذر إىل املدينـــة ، فـ ــأهنم  فـــذهب أبـ           وكـ

  ن وشكا له أن الناس جيتمعون عليــهأبا ذر قبل ذلك . فذهب أبو ذر إىل عثما مل يروا

ــام ،   ــود إىل الشــ ــة ، أو أن يعــ ــام مبكــ ــان املقــ ــيدنا عثمــ ــه ســ ــرض عليــ ــرياً . فعــ                كثــ

املقــام يف الربــذة وهــي علــى   أو أن يذهب إىل  الكوفــة ، أو... ، فاختــار أبــو ذر

ــل ــق قوافـ ــان  طريـ ــاه عثمـ ــراق ، وأعطـ ــة ،    العـ ــون ناقـ ــه ثالثـ ــل فيـ ــن اإلبـ ــاً مـ       قطيعـ

  نفقة يومية .وعبدين ، وشياه ، وجعل له 

فبقي أبو ذر يرتدد ما بني الربذة واملدينــة ، حيــث خشــي علــى نفســه أن يكــون  

سنة إحدى وثالثــني ،    أعرابياً بائداً ، إمنا غالب أوقاته يف الربذة حتى كانت وفاته

  يف اليت بعدها وعليه األكثر . وقيل : 

     ويــروى أنــه ملــا حضــرته الوفــاة وكــان قــد مــرض مرضــاً شــديداً ، قــال البنتــه :  

ــأتي مــن بعيــد ؟ فنظــرت فقالــت : ال ، فقــال :       يــا بنيــة انظــري ، أتشــاهدين أحــداً ي

    مل يــئن بعــد املــوت ، اذحبــي شــاة . فــذحبتها فأحســنت صــناعتها ، ثــم قــال هلــا :    إذاً

ــا   ــت هــؤالء فقــويل :  ي ــج ، فــإذا رأي ــن هــذا الف ــد صــاحلون م ــه ســيأتي وف            بنيــة ، إن

إن أبا ذر هنا يريد من يصلي عليه فقد مات . ثم قــال هلــا : انظــري إىل ذلــك الفــج ،  

ــرين أحــداً ؟ قالــت : نعــم ، ــة    هــل ت ــه حنــو القبل ــة . فوجهت       فقــال : وجهيــين إىل القبل

  رحيم وبا وعلى ملة رسول ا ، ثم مات .وقال : بسم ا الرمحن ال

 
  ) من سورة التوبة .  ٣٤اآلیة (  -١



  ٢٧٨

ووصــل الركــب وكــان بــه عبــدا بــن مســعود يف رهــط مــن أهــل الكوفــة ،  

لــى أبــي ذر ، واســتهل يبكــي  فأشارت إليه ابنة أبــي ذر ، فنــزل ابــن مســعود يــرتحم ع

أبــو ذر يعــيش وحــده ، وميــوت وحــده ،   «حيث قال :    صدق رسول ا ويقول :

» ة أمة وحدهويبعث يوم القيام
)١(

  .  

  ثــم نــزل هــو وأصــحابه فكفنــوه وصــلوا عليــه ، ثــم دفنــوه . وأخــذ ابــن مســعود  

  أهل أبي ذر وسار هبم إىل مكة . 

ــه     وقيــل : اجتمــع ابــن مســعود مــع عثمــان رضــي ا عنهمــا يف احلــج ، وذكــر ل

       مـــوت أبـــي ذر . فعنـــدما رجـــع عثمـــان إىل املدينـــة مـــر علـــى الربـــذة ، وأخـــذ ابنـــة  

  بي ذر وأهله وضمهم إىل عائلته  . أ

ــان ــل ، فعثم ــل وفع ــه فع ــة بأن ــات الثاني ــان حيــرتم الصــحابة    ومل تكــن الرواي      ك

  ما ظلم أحداً ، إمنا كان يعطي كل ذي حق حقه . و

        

  ذر  و   ن     

  ن ر  ذره
  

 عثمانيف سنة أربع وعشرين من اهلجرة النبوية الشريفة حج    . بالناس  
  

  ويف ســنة ســت وعشــرين مــن اهلجــرة الشــريفة زاد عثمــان    يف املســجد احلــرام       
  ب

 
في غزوة تبوك عنــدما تــأخر أبــو ذر عــن الركــب وكــان بعیــره ضــعیفاً   قالھا النبي  -١

 ثــم ســار یتبــع أثــر رســول هللانحیال ، فلما أبطأ بھ أخذ رحلھ ووضعھ على كتفــھ ، 
كــن    یــد فقــال : في بعض منازلــھ ، رأى بیاضــاً مــن بع ماشیاً . ولما نزل رسول هللا

: أبــو ذر یعــیش   أبا ذر . فلما تأملھ القوم قالوا : یا رسول هللا ، ھو وهللا أبو ذر . فقال
  وحده ، ویموت وحده ، ویبعث یوم القیامة أمة وحده .

     



  ٢٧٩

عه ، وابتـــاع أمـــالك قـــوم ، وامتنـــع آخـــرون فهـــدم علـــيهم ، ووضـــع اإليـــراد    ووســـ          

    يف بيــت املــال . فصــاحوا بعثمــان ، فحبســهم وقــال : قــد فعــل بكــم عمــر هــذا  

  . ثم أطلقهمصيحوا ، فلم ت
  

  . عثمان بالناس ويف سنة سبع وعشرين حج  
  

 ويف سنة مثان وعشرين بنى عثمان   . كذلك بالناس راء ، وحجوالز  
  

   ويف ســنة تســع وعشــرين يف شــهر ربيــع األول ، زاد عثمــان بــن عفــان يف مســجد

رسول ا   . فجعل طولــه ســتني ومائــة ذراع ، وعرضــه مخســني ومائــة ذراع ،

ه علــى مــا كانــت أيــام عمــر ســتة أبــواب ، وبنــاه باحلجــارة املنقوشــة ،  وجعل أبواب 

  وجعل عمده من حجارة فيها رصاص .
  

  ويف ســــنة ثالثــــني مــــن اهلجــــرة زاد عثمــــان    ــث يــــوم اجلمعــــة             النــــداء الثالــ

  على الزوراء . 
  

 عثمــان باملســلمني . وكــان ــني حــج ــاملعروف     ويف ســنة إحــدى وثالث ــأمرهم ب   ي

ــع طــرق  و ــاً يف مجي ــى املناســك ، ويســري دائم ــدهلم عل ــاهم عــن املنكــر ، وي ينه

  اخلريات من صدقات وهبات إىل أن عاد من احلج . 
  

   ــر ــن العمــ ــه مــ ــداملطلب ولــ ــن عبــ ــاس بــ ــات العبــ ــني مــ ــني وثالثــ ــنة اثنتــ                ويف ســ

  مثان ومثانون سنة . 

ــه عمــ  ــن مســعود ، وصــلى علي ــدا ب ــات عب ــن ياســر ،  ويف نفــس الســنة م       ار ب

  وقيل : عثمان بن عفان .

  وكذلك تويف عبدا بن زيد بن عبدربه الذي أري أمر األذان . 

ــني وســبعني ، ــن عــوف عــن مخــس وســبعني ، أو اثنت ــدالرمحن ب ــويف أيضــاً عب           وت

  أو مثان وسبعني سنة ، وا أعلم بالصواب .



  ٢٨٠

  ووع ا ول ن
  

يف حــائط مــن حيطــان     قــال : كنــت مــع النــيب   عــن أبــي موســى األشــعري

: افــتح لــه وبشــره باجلنــة ، ففتحــت لــه     املدينة ، فجاء رجل فاستفتح ، فقال النــيب 

ــال النــيب  ــا ق ــو بكــر ، فبشــرته مب ــإذا أب ــم جــاء رجــل فاســتفتح ،    ف     فحمــد ا . ث

مبــا قــال    : افتح له وبشره باجلنــة ، ففتحــت لــه فــإذا هــو عمــر ، فأخربتــه فقال النيب 

فحمــد ا . ثــم اســتفتح رجــل فقــال يل : افــتح لــه وبشــره باجلنــة علــى بلــوى   النيب 

ــول ا ــال رسـ ــا قـ ــه مبـ ــان فأخربتـ ــإذا عثمـ ــيبه ، فـ ــال :    تصـ ــم قـ ــد ا ثـ              ، فحمـ

ا املستعان
)١(

 .  

لعثمــان بــن عفــان :       رســول ا  قــال  «وورد عن عبدا بن عمــرو قــال :  

ــان ، إ ــا عثم ــوا         ي ــه ، ف ــال ختلع ــه ف ــى خلع ــاس عل ــأرادك الن ن ألبســك ا قميصــاً ف

»لــئن خلعتــه ال تــرى اجلنــة حتــى يلــج اجلمــل يف ســم اخليــاط  
)٢(

  واملقصــود هنــا  . 

  بالقميص اخلالفة .

يف احلقيقة عبد ا الصادق ، إمنا إذا أراد ا أمراً هيــأ أســبابه ،   فقد كان

  أن تقف أمام أمر أراده ا سبحانه .وال تستطيع الدنيا كلها  
  

ــامر  ــراً بــــــ         ئإذا أراد هللا أمــــــ
وحیلــــة یعملھــــا فــــي دفــــع مــــا         
ــھ           ــمعھ وعقلـــ ــھ ســـ ــط علیـــ غـــ

ــره                      حتـــــى إذا أنفـــــذ فیـــــھ أمـــ
       للل

وكــــــان ذا عقــــــل ورأي ونظــــــر        
ــدر      ــباب القـ ــروه أسـ ــھ مكـ ــأتي بـ یـ

الشــــعر           وســــلھ مــــن ذھنــــھ ســــل
ــر                 ــھ لیعتبــــــ ــھ عقلــــــ           ردّ علیــــــ

  بب

  فمن قبل وجود سيدنا عثمان كان ا تعاىل قد قدر له ما حصل به .

  

  

  . رواه البخاري في صحیحھ ، وأحمد ، والترمذي ، والنسائي ،  وابن حبان  -١
  رواه الطبراني في األوسط والكبیر . -٢



  ٢٨١

عاش مؤمناً ، ومات مؤمنــاً ، وســيبعث   أن سيدنا عثمانوالذي نعتقده هو 

مؤمناً ، وسيدخل اجلنة مؤمناً . وأنه قُتــل مظلومــاً ، وكــان قاتلــه ظاملــاً ، ومــن تنحــى     

  من الصحابة عنه كان معذوراً . 

ــابعني   ــن املســيب ســيد الت ــال ســعيد ب ــا ق ــف كم ــدة الســلف واخلل   وهــذه عقي

  عندما سئل عن قتل عثمان . 
  

  :  داء أمر الفتنةابت
  

هنــاك أقــوال كثــرية وردت يف ســبب مقتــل ســيدنا عثمــان ، ويف كيفيــة احلصــار    

  الذي كان .

يقول الزهري أحد التابعني : قلت لسعيد بن املسيب : كيــف كــان قتــل عثمــان    

  ابن عفان ؟ قال : 

ــويل ــه كــان كثــرياً مــا ي         ملــا ويل عثمــان األمــر كــره واليتــه نفــر مــن الصــحابة ؛ ألن

هنم أهــل لــذلك ، وهــذا رأي  بين أمية ممــن مل يكــن لــه صــحبة ، إمنــا كــان يعتقــد هبــم بــأ

ثمــان يســتعتب فــيهم  فكان جييء من أمرائه مــا تنكــره الصــحابة ، وكــان ع.  واجتهاد

  ألمر عنده . فال يعزهلم  

فلما كان يف الست األواخر من واليته ، استأثر بين أمية فــوالّهم دون غــريهم ،  

م بتقوى ا والعمل الصــاحل ، والعــدل يف الرعيــة . فــولّى عبــدا بــن أبــي ســرح   وأمره

مصر ، فمكث عليها سنتني ، فجــاء أهــل مصــر يشــكون ويتكلمــون فيــه . وقــد كــان  

ــه   ــد شــكا إلي ــن مســعود وق ــدا ب ــة إىل عب ــان عــدم التفات ــن عثم ــاك م ــك هن ــل ذل قب

ذر وعمــار بــن ياســر كــذلك .   موضوعاً يتعلــق باملســلمني واســتهان بــأمره ، ومــن أبــي

ــت بنــو هــذيل         وبنــو زهــرة يف قلــوهبم مــا فــيهم علــى ســيدنا عثمــان ، وكانــت    فكان

  بنو خمزوم قد حنقت على عثمان أيضاً . 



  ٢٨٢

فجاء أهــل مصــر يشــكون ابــن أبــي ســرح ، فكتــب إليــه عثمــان كتابــاً يتهــدده ،     

ــه ، وضــر ــل ب ــان ومل يعم ــاب عثم ــي ســرح أخــذ كت ــن أب ــاه  غــري أن اب ــن أت ب بعــض م        

  من قبيل عثمان فقتله . 

فخــرج مــن أهــل مصــر ســبعمائة رجــل بســالحهم إىل املدينــة ليضــعوا األمــور ،    

فنزلوا املسجد وشــكوا إىل الصــحابة . فقــام يومهــا طلحــة بــن عبيــدا فكلّــم عثمــان   

  بكالم شديد . 

يــا عثمــان   وأرسلت عائشة إليه تقول له : تقدم إليــك أصــحاب حممــد وســألوك

  عزل هذا الرجل فأبيت ؟ فهذا قد قتل منهم اآلن قتيال فأنصفهم من عاملك .  

      ــه : إمنــا ســألوك رجــال ودخــل عليــه بعــد ذلــك علــي بــن أبــي طالــب ، وقــال ل

مكان رجل وادعــوا قبلــه دمــاً ، فاعزلــه عــنهم واقــض بيــنهم ، فــإن وجــب عليــه حــق    

  فأنصفهم منه .

ــان ألهــل مصــ  ــال عثم ــه ،  فق ــيكم مكان ــه عل ــرياً ألُولي ــاروا يل رجــال أم ر : اخت

فاجتمعوا على حممد بن أبي بكر الصديق . فكتــب عثمــان كتابــاً إىل عاملــه يف مصــر   

ابن أبي سرح بأنك معزول ، وأن احلاكم بعدك حممد بن أبي بكر الصــديق ، فــإذا أتــاك        

  فسلمه اإلمارة . 

ر ومعهــم حممــد بــن أبــي بكــر وعــدد مــن  وانطلق وفد مصر مــن املدينــة إىل مصــ 

املهاجرين واألنصار ، ينظــرون فيمــا بــني أهــل مصــر وبــني ابــن أبــي ســرح . فلمــا كــانوا     

على مسرية ثالثة أيام من املدينــة ، إذ هــم بغــالم أســود علــى بعــري وهــو خيبطــه خبطــاً     

مــري املــؤمنني  كأنه رجل يطلب ، فقالوا له : ما شأنك يا هذا ؟ فقــال هلــم : أنــا غــالم أ

  وجهين إىل عامل مصر ، قالوا : هذا عامل مصر ، فقال : ليس هذا أريد . 



  ٢٨٣

   وأخرب بأمره حممد بن أبــي بكــر ، فبعــث يف طلبــه رجــال فجــاء بــه إليــه ، فقــال  

  له : غالم من أنت ؟ فمــرة يقــول : غــالم أمــري املــؤمنني ، وأخــرى يقــول : غــالم مــروان  

     د بــني هــذا وهــذا . ثــم قــال لــه حممــد بــن أبــي بكــر :  بــن احلكــم ، وهكــذا كــان يــرتدا

ن أرســلتمبــاذا ؟ قــال : برســالة ،   ذا ؟ قــال : إىل عامــل مصــر ، قــال :يــا هــ  إىل م  

         قــال : معــك كتــاب ؟ قــال : ال . ففتشــوه فوجــدوا معــه كتابــاً ، وكــان قــد خبــأه  

  يف األداوة .

ل : يــا قــوم ، هــذا كتــاب مــن  ومجع حممد بن أبــي بكــر املهــاجرين واألنصــار وقــا

عثمان ال ندري ما فيه . ثم فــض الكتــاب أمــامهم وكــان فيــه الــبالء األكــرب . حســب  

   ظــاهره كــان خطابــاً مــن عثمــان إىل حــاكم مصــر ابــن أبــي ســرح : إذا أتــاك حممــد بــن  

أبي بكر الصديق فاقتله واقتل من معــه ، وأبطــل كتابــه الــذي معــه ، وقــر علــى عملــك   

       رأيــي ، واحــبس مــن جيــيء يــتظلم إيل منــك حتــى يأتيــك رأيــي يف ذلــك  حتــى يأتيــك  

 . إن شاء ا  

فلما قــرأه اجلميــع فزعــوا ، وغيــروا طــريقهم ورجعــوا إىل املدينــة ، وكانــت هــذه    

  هي بداية الفتنة .

   

  :  ابتداء احلصار وما كان من أمر الصحابة

  

ري ، وعلياً ، وســعداً ،  عندما وصل وفد مصر املدينة ، مجعوا طلحة ، والزب 

ومجعاً كبرياً من أصــحاب رســول ا  حممــد بــن أبــي بكــر وأخــربهم بقصــة   . وقــام

       الغــالم ، وفــض الكتــاب أمــامهم ، فلــم يبـــق أحــد مــن أهــل املدينــة إال حقــن علـــى  

إىل منــازهلم ، ومــا مــنهم مــن أحــد إال وهــو مغــتم   وذهب أصحاب النــيب   عثمان .
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ــن هــذا ــة  اخلــرب ، فا  م ــان ، والبغل ــد لعثم ــه ، والعب ــه ختم ــان وعلي ــاب باســم عثم   لكت

  لعثمان كذلك . 

ثم حاصر هؤالء املصريون بيــت عثمــان وكــانوا ســبعمائة كمــا ذكرنــا ، وأجلــب  

  عليهم حممد بن أبي بكر بين تيم وغريهم من عشريته .

فلما رأى علي ذلك أرسل إىل طلحــة ، والــزبري ، وســعد ، وعمــار ، ونفــر مــن  

بة كلهم بدري . ثم دخل على عثمــان والكتــاب معــه ، وأدخلــوا العبــد والبغلــة  الصحا

معهم ، وعثمان هنــا ال زال  ال يــدري مــا القصــة . فقــال علــي لعثمــان : أهــذا الغــالم  

غالمــك يــا أمــري املــؤمنني ؟ قــال : نعــم ، قــال : والبعــري بعــريك ؟ قــال : نعــم ، قــال :  

مــك ببعــريك ، وبكتــاب عليــه  يــف خيــرج غالفاخلامت خامتك ؟ قال : نعــم ، قــال : فك

وال تعلم به ؟ فحلف عثمان با : ما كتبت هذا الكتاب ، ومــا أمــرت بــه ،           خامتك

  وما وجهت هذا الغالم  إىل مصر قط . 

   فعلمـــوا أن عثمـــان ال حيلـــف بباطـــل ، فنظـــروا إىل الكتـــاب فعرفـــوا أنـــه خـــط  

ــه كــان عنــده يف الــدار .    مــروان ، فســألوه أن يــدفع هلــم مــروان فــأبى ذلــك ، علمــاً أن

ــوهتم   ــده غضــاباً ، وجلســوا يف بي ــن عن ــان ، وخــرج الصــحابة م ــر عثم فشــكّوا يف أم

  ينتظرون .  

ــة   ــو الداهي ــة ه ــذه الفتن ــل ه ــذي فع ــف أن ال ــه أهــل الســلف واخلل ــا علي    وإن م

دنا  بن احلكم كاتب عثمان ، فهــو الــذي كــان يلعــب الــدور الكبــري يف إمــارة ســيمروان 

بب املشــكلة كلهــا . وإهنــم  عثمان ، ويفعل بامسه وعثمــان ال يــدري ، وهــو الــذي ســ 

أن يعمــل خديعــة ليقتــل    عثمــان أن يطلــب ســفك دم إنســان مســلم غــدراً ، أو  ينزهــون

  أو أن يكون وراء قتل إنسان مسلم بريء .  مسلماً ،



  ٢٨٥

ــول :   ــا نق ــؤمننيوهن ــأمري للم ــه وحــده ك ــان أراد هــو أن يعاقب ــد يكــون عثم      ،  ق

  وأن يقيم عليه احلد ويفعل به ما جيب ، لذلك كان يرفض تسليم ابن احلكم . 

  

  :  اشتداد أمر احلصار واالتفاق على قتل عثمان

  

واشتدت األمور بعد ذلك أكثــر حــني جــاء أهــل البصــرة وأهــل الكوفــة يشــكون  

ــاء   ــن امل ــع زوجــه م ــوه م ــان . ومنع ــع املصــريني حياصــرون عثم ــريهم ، وجلســوا م      أم

الذي هو اشرتاه ، فأشرف عثمان على الناس فقال : أفــيكم علــي بــن أبــي طالــب ؟  

قــالوا : ال . قــال : أفــيكم ســعد بــن أبــي وقــاص ؟ قــالوا : ال . قــال : أال أحــد يبلّــغ  

   ؟علياً ليسقينا ماء 

ــوءة باملــاء ، فمــا كــادت تصــل إليــه   ــثالث قــرب ممل ــه ب ــاً فبعــث ل ــك علي فبلــغ ذل

وصول املاء ، وجرح من غلمــان بــين هاشــم وبــين أميــة عــدة .   واحملاصرون قد منعوا

فأُخرب علي فأرسل احلسن واحلسني ، فقاتال حتى أوصــال املــاء إىل ســيدنا عثمــان .    

  ثم كان يأتيه ماء بالتهريب ليال من جريانه .

وقد روى البخاري يف صحيحه بإسناد حسن عن أبي عبدالرمحن الســلمي أن  

ــان حــني حوصــر أشــرف ــا وال أنشــد إال أصــحاب    عثم ــال : أنشــدكم ب ــيهم وق عل

   قـــال : مـــن حفـــر بئـــر رومـــة فلـــه اجلنـــة    ، ألســـتم تعلمـــون أن رســـول ا  النـــيب 

ــن جهــز جــيش العســرة فلــه اجلنــة فجهزتــه ؟   فحفرهتــا ؟ ألســتم تعلمــون أنــه قــال : م   

قال : فصدقوه مبا قال
  

 .  

ــان مـــن ق ــالوا : ال يـــربأ عثمـ ــاً قـ      لوبنـــا إال أن يـــدفع إلينـــا مـــروان بـــن  إال أن قومـ

احلكــم ونعــرف حــال الكتــاب ، إن يكــن عثمــان كتبــه عزلنــاه ، وإن يكــن مــروان كتبــه  

  على لسان عثمان نظرنا ما يكون منا من أمر مروان .
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  ر يف الــدار ، فقــال لــه : إنــك  ودخل املغــرية بــن شــعبة علــى عثمــان وهــو حماصــ 

  ا تــرى ، وإنــي أعــرض عليــك خصــاالً ثالثــاً ،  العامــة ، وقــد نــزل بــك مــا نــرى ومــ  إمام

فخذ بواحدة منها : أن خترج فتقاتل فإن معــك عــدداً وقــوة ، وأنــت علــى احلــق وهــم  

على الباطــل . أو أن ختــرق لــك بابــاً مــن هــذا اجلــدار ســوى بابــك األصــلي ، فتقعــد  

على راحلتك فتلحق مبكة ، وهناك ســتجد لــك مــن يناصــرك . أو أن تلحــق بالشــام  

أهــل الشــام وفــيهم معاويــة . فأجابــه : أمــا األوىل ، فلــن أكــون أول مــن يســفك   فإهنم 

          يقـــول : رجـــل مـــن قـــريش    دمـــاء املســـلمني . وأمـــا الثانيـــة ، فـــإني مسعـــت النـــيب 

ــالد الشــام ،    يف مكــة ،يفجــر   ــك أن أذهــب إىل ب ــا قول ــن أكــون هــذا الرجــل . وأم     فل

  فلن أترك دار هجرتي حتى أحلق بربي .

:     دة عائشــة رضــي ا عنهــا أهنــا قالــت : قــال رســول اوروي عــن الســي

    ادعو إيل بعــض أصــحابي ، فقلــت : أبــو بكــر ؟ قــال : ال . فقلــت : عمــر ؟ قــال :  

ــم .   ــال : نعـ ــال : ال . فقلـــت : عثمـــان ؟ قـ       ال . فقلـــت : ابـــن عمـــك علـــي ؟ قـ

مــان يتغــري .  يســاره ولــون عث يل بيــده فتنحيــت ، فجعــل رســول ا فلما جاء قــال

قيــل لــه : أال تقاتــل ؟ قــال : ال ، إن رســول ا ، ر صــفلمــا كــان يــوم الــدار وح       

  عهِد إيل عهداً وأنا صابر النفس عليه . 

   وهكــذا دام حصــار ســيدنا عثمــان أربعــني يومــاً ، وقيــل : تســعاً وأربعــني ،  

  وقيل : ستني ، وقيل : تسعني يوماً .  

ــاً أن القــوم ير ــغ علي ــم بل ــروان ،  ث ــه م ــا من ــال : إمنــا أردن ــل عثمــان ، فق ــدون قت        ي

ــا    فأمــا ــم قــال للحســن واحلســني : اذهبــا بســيفيكما حتــى تقوم     قتــل عثمــان فــال . ث

   ثــم طلــب منهمــا أن يطلبــا مــن عثمــان  عثمان ، فال تدعا أحداً يصل إليه .   على باب

  أن يسلم مروان لتنتهي الفتنة . 
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وبعــث طلحــة ابنــه حممــداً ، وبعــث كــذلك  وكذلك بعث الــزبري ابنــه عبــدا ، 

  أبناءهم مينعون الناس أن يدخلوا على عثمان .  عدة من أصحاب النيب 

فاملوضوع خطري فيــه إهنــاء للخالفــة ، وضــرب لبيضــة اإلســالم يف ذلــك الوقــت  

         والفتنـــة إذا هاجــت فإهنـــا  ولكــن قـــدر ا واقــع ،    واإلســالم ال زال غضــاً طريـــاً .

   وال أباً . ال تعرف أماً

كانــت الــدماء تســيل غزيــرة مــن كــل مــن أتــى ليحــرس عثمــان ، ضــربوا بالســهام  

وبالسيوف على أماكن غري قاتلة ، ونالوا مشــقة شــديدة حتــى نــاداهم عثمــان وأقســم  

  عليهم با أن يدخلوا البيت ويغلقوا الباب . 

ة أتــت       كان اآلخرون يصرون على الدخول على عثمــان ؛ ألهنــم مسعــوا أن جنــد

ــل وصــول النجــدة .   ــوا املوضــوع قب ــأرادوا أن ينه ــن مكــة لتخلصــه ، ف ــن الشــام وم م

          أن يـــدخلوا الـــدار مـــن البـــاب فلـــم يســـتطيعوا، فـــأتوا بنـــار وحرقـــوا املظلـــة    فحـــاولوا

  .   اليت كانت أمام الباب

ويف هــذه األثنــاء توضــأ ســيدنا عثمــان ووقــف يصــلي ، وقــرأ بطــه بكاملهــا ،        

ــم ج ــيب ث ــرأى الن ــام ف ــذلك إذ ن ــرآن . وهــو ك ــرأ الق ــس يق ــان ،    ل ــا عثم ــه : ي ــول ل       يق

  إنك ستفطر الليلة عندنا . وكان يف ذلك اليوم صائماً . 

  

    :  تسور النفر الثالثة وقتل عثمان
  

حممد بن أبي بكر الدماء على وجه احلســن واحلســني مــن أثــر الســهام ،  ملا رأى 

أن يتســورا معــه    شــم ، فطلــب مــن رجلــني مــن املصــرينيخشــي أن يثــور علــيهم بنــو ها

  اجلدار اخللفي لبيت عثمان ، ليقتلوه بدون علم أحد . 



  ٢٨٨

فتسوروا من دار رجل من األنصــار حتــى دخلــوا علــى عثمــان ، ومل يعلــم أحــد   

ممــن كــان حيرســه علــى البــاب بــدخول هــؤالء النفــر الثالثــة حيــث كــانوا علــى أســقف  

  عثمــان ســوى امرأتــه نائلــة الكلبيــة . فقــال هلمــا حممــد بــن    البيوت ، ومل يكن أحــد مــع

ــإذا   ــدخول ، ف ــدأكما بال ــى أب ــه حت ــه امرأت ــإن مع ــاب ف ــى الب ــا عل ــي بكــر : مكانكم        أب

  فادخال فاقتاله .   أنا ضبطته

فــدخل حممــد فأخــذ بلحيــة عثمــان ، فقــال لــه عثمــان : دعهــا يــا ابــن أخــي ،  

ــو   ــا ، ولـ ــوك يكرمهـ ــان أبـ ــد كـ ــوا لقـ ــت  فـ ــين . فارجتفـ ــك مـ ــاءه مكانـ            رآك اآلن لَسـ

  يده وارتدع ، واستحيى وتاب إىل ا وخرج . 

كمــا ورد      -وقام واحد منهمــا وضــرب القــرآن برجلــه  ثم دخل عليه الرجالن ،  

  ، فاستدار القرآن وعاد إىل مكانه كما كان .  -يف إحدى الروايات  

مــراد ، وهــو رجــل أزرق    أمــا أحــدمها ويــدعى رومــان بــن ســرحان مــن قبيلــة

قال لسيدنا عثمان : على أي دين أنت يا نعثــل ؟  العينني ، قصري جمدوع وجمدور . ف

فقال عثمان : أنا لست بنعثل ولكين عثمان بن عفان ، وأنا علــى ملــة إبــراهيم حنيفــاً  

  وضربه على صدغه .  كذبت ،  مسلماً وما أنا من املشركني . فقال رومان :

       عمــرو بــن احلمقــة ، فقــد وثــب علــى صــدر عثمــان وهــو    وأمــا اآلخــر ويــدعى

  يف الرمق بعد أن ضربه األول الذي ذكرناه ، فطعنه تسع طعنات يف صدره . 

ــاء ،   ــان فصـــاحت النسـ ــرو قطـــع رأس عثمـ        وعلـــى بعـــض األقـــوال : أراد عمـ

         فقــال عبــدالرمحن بــن عــديس رئــيس احلملــة املصــرية الــذي كــان وراء هــذه الفتنــة  

ريني : اتركوه بدون أن يقطع رأسه . وكان ابن عديس قد دخل علــى عثمــان  من املص

  قبل قتله وقال  له : حنن أتينا من مصر إما خللعك أو قتلك يا عثمان . 
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وقيل : إن الذي قتله رجل من مصــر امســه جبلــة بــن األيهــم ، وهــذا بعــد مقتــل  

  عثمان طاف باملدينة ثالثة أيام يقول : أنا قاتل نعثل .

  قيل : كان القاتل رجال غافقياً ، وقيل : بل كنانة بن التجوبي .   و

هِر الســيف   املــرأة املخلصــة ، فعنــدما شــ ــتموكانــت زوجــة ســيدنا عثمــان نع

قامــت ووقفــت أمامــه تــدافع عنــه ، وأخــذت الســيف بيــدها فقطــع    علــى عثمــان

     رادت  أصــابعها وكفهــا ، وهــي بعــد ذلــك قــد حنــت بكاملهــا علــى ســيدنا عثمــان وأ

  أن تقتل دونه ، وكانت تصرخ فال يسمع صراخها من كثرة اللغو واللغط .

يكْفيكَهم   نزلت علــى قولــه تعــاىل : وأول قطرة من دم سيدنا عثمان فَسـ

ـــيملالْع يعم الســـ ـــوهو اللَّـــه  
)١(

          واملصــــحف موجــــود اآلن يف اســــتنبول ودم عثمــــان  . 

  ال زال عليه . 

يومها مروان وولده إىل الشام . ثم فر الرجالن هاربني من حيث دخال ، كما فر   

ثم خرجت نائلة إىل الناس وقالــت : إن أمــري املــؤمنني قــد قتــل ، فــدخل النــاس  

  فوجدوه مذبوحاً . 

فبلغ اخلرب علياً ، وطلحة ، والزبري ، وسعداً ، ومن كان يف املدينــة . فخرجــوا  

الذي أتاهم ، ثم دخلوا على عثمان فوجدوه مــذبوحاً ،   وقد ذهبت عقوهلم من اخلرب

   فاســرتجعوا وقــالوا : إنــا  وإنــا إليــه راجعــون . ثــم قــال علــي البنــه احلســن : كيــف  

ــى   ــده ولطمــه ، وضــرب احلســني عل ــع ي ــى البــاب ؟ ورف ــت عل ــل أمــري املــؤمنني وأن   قُت

ن حتــى أتــى  ج وهــو غضــباصدره ، وشتم حممد بن طلحة وعبدا بن الزبري ، وخــر

  ال يدري ماذا يصنع .   منزله

 
  ) من سورة البقرة .   ١٣٧اآلیة (  -١
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ــن قتــل عثمــان يــا نائلــة ؟ قالــت :          ثــم جــاء علــي زوجــة عثمــان فقــال هلــا : م

ــا   ــن أبــي بكــر الصــديق ،  ال أدري ، دخــل عليــه رجــالن ال أعرفهمــا ومعهم حممــد ب

  وأخربته ما صنع . فدعا علي حممد بن أبي بكــر وســأله عمــا ذكــرت نائلــة ، فقــال :  

    ذب ، قــد دخلــت عليــه وأنــا أريــد قتلــه ، فــذكّرني أبــي فقمــت عنــه وأنــا تائــب  مل تكــْ 

دق ولكنــــه   ــ      إىل ا تعــــاىل ، ووا مــــا قتلتــــه وال أمســــكته . فقالــــت نائلــــة : صــ

  أدخلهما .

ــن          ــة خلــت م ــوم اجلمعــة لثمــاني عشــرة أو ســبع عشــرة ليل ــل عثمــان ي وكــان قت

يــل : وســط أيــام التشــريق . وقيــل : لثمــان ليــال  ذي احلجة ســنة مخــس وثالثــني . وق

  خلني من ذي احلجة يف يوم الرتوية . وقيل : لليلتني بقيتا من ذي احلجة . 

وقال ابن إسحاق : على رأس إحــدى عشــرة ســنة وأحــد عشــر شــهراً واثنــني  

         وعشـــرين يومـــاً مـــن مقتـــل عمـــر بـــن اخلطـــاب ، وعلـــى رأس مخـــس وعشـــرين ســـنة  

        .  امن متوفى رسول  

   ولقــد اختلــف بعمــر عثمــان يــوم قتلــه ، فقيــل : كــان ابــن مثــانني عامــاً ، وقيــل :  

  ابن مثان ومثانني ، وقيل : بلغ التسعني من عمره .

ولقد قام سيدنا عثمان بأعباء اخلالفــة كاملــة ، وجلــس فيهــا اثــين عشــر عامــاً  

  سوى قليل من األيام أو الشهور .

ر ثالثة أيام مل جيرؤ أحــد أن يــدخل عليــه ، فاملصــريون  ترك يف الدا وبعد قتله

  كانوا قد منعوا الناس أن يدخلوا ليدفنوه . 

       وقيـــل : ألقـــي علـــى املزبلـــة ثالثـــة أيـــام ومنعـــوا أحـــداً مـــن الـــدنو منـــه ، فـــأتى  

   عــض الصـــحابة لـــيال ومحلــوه ، وأرادوا أن يـــدفنوه يف البقيـــع فلــم يمكَّنـــوا ، فـــدخلوا  ب 
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هــذا كــان بســتاناً ميــر عليــه عثمــان يف حياتــه ويقــول : ســيدفن يف هــذا  حش كوكب و

    صاحل . فصلوا عليه هناك ، ودفنوه يف ثيابــه الــيت قتــل فيهــا وكــان غريقــاً   رجل  املكان

لــى مكانتــه  ومل ينتفخ ، وهذا إن دل علــى شــيء فإمنــا يــدل ع بدمه . ومل يتغري لونه

      .  ا عند

ــة الــيت قطعــت بالســيف وهــي تــدافع عنــه ،          وأمــا قمــيص عثمــان وأصــابع نائل

فقــد نقلــت إىل الشــام ونصــبها معاويــة هنــاك ، وجلــس ســتون ألفــاً مــن مشــايخ الشــام    

  يبكون أمامها . 

  وبعد مقتل سيدنا عثمان رثاه حسان بن ثابت فقال : 
  

زاَج لـھ    ْرفاً ال مـِ ه المـوُت صـِ َمْن َسرَّ
ْوا بأشــَمط ُعنــواُن الســُّ  حَّ جوِد بــھ   ضــَ

ــدَْت    ــا َول ــي وم ــُم أم دًى لك ــِ صــبراً ف
ــارِھُم             ــي دیــ ــیكاً فــ َمعَنَّ وشــ ــْ لتســ

        ااا

ة فـــي دار عثمانـــا     ــأِت مأدُبـــَ فلیـ
ــا           ــبیحاً وقرآنــ ــَل تســ ــُع اللیــ یُقطــ

قد یَنفُع الصبُر في المكـروه أحیانـا 
ــا              هللا أكبــــــر واثــــــاراِت عثمانــــ

  اا

    وقال أيضاً :
  

إْن تمسي داُر ابن أروى الیوَم خالیـة  
ــھ       ــر حاَجت ــاغي الخی ــادُف ب ــد یُص فق

      ت

رُب  َرٌق خــَ بــاٌب صــریٌع وبــاٌب ُمخــْ
ُب     فیھا ویَأوي إلیھـا الجـودُ والَحسـَ

           ب
  

ويف احلقيقــة كانــت نكبــة عثمــان نكبــة للعــامل اإلســالمي كلــه ، أن يــذبح خليفــة    

سلمني من قبل مجاعــة مــن املســلمني وهــو يقــرأ القــرآن بســبب فتنــة     املسلمني يف ديار امل

   عمياء أو هيجاء ، فكان أمراً مزعجاً ومؤملاً للجميع .

        وكـــم يتـــأمل اإلنســـان عنـــدما يســـمع هـــذا األمـــر ، وكنـــت ال أحـــب أن أســـرده

ــداً ــام  أب ــد يل مــن أن أضــعه أم ــان ال ب ــابي هــذا ، إمنــا ك ــى    يف كت   املســلمني لنكــون عل

  السنة واجلماعة من السلف واخللف .   عقيدة أهل



  ٢٩٢

ــة أن الكــل   ــذين شــهد ا هلــم بالرجول     وكــان مــا حصــل بــني هــؤالء الصــحابة ال

  كان جمتهداً يريد وجه ا ، ويريد إرضاء احلق . 

فمقتل عثمــان مل يكــن برضــا واحــد مــن الصــحابة ، الكــل التــزم بيتــه ألمــر يريــده  

ا  ــوا مــن إســالة  ، والكــل ابتعــد عــن ا ــوا مــا فعل      لســاحة . وهــؤالء جتــرؤوا وفعل

  بريء وإمام عادل .   دم

ــدور   ــا ي ــا هــذه  وإن م ــة ،  يف أيامن ــك الفتن ــار تل ــن آث ــو م ــور املســلمني ه ــن أم         م

إن  سيفاً مغموداً يف غمده ما دام عثمــان حيــاً ،    «أنه قال :  النيب فقد ورد عن 

»  يف فلم يغمد إىل يوم القيامةفإذا قُتل عثمان جرد ذلك الس
)١(

  .  

ــة ،   ــاب الفتنـ ــيفتح بـ ــان سـ ــيدنا عثمـ ــل سـ ــه مبقتـ ــري إىل أنـ ــديث يشـ ــذا احلـ       هـ

هِر ،   وسيبقى مفتوحــاً إىل يــوم القيامــة . مبقتــل ســيدنا عثمــان الســيف املغمــود قــد شــ  

ــوة   ــول وال قـ ــذا ، وال حـ ــا هـ ــة إىل يومنـ ــذه األمـ ــى هـ ــلطاً علـ ــهوراً ومسـ           وال زال مشـ

 . إال با  

فعندما ينظــر اإلنســان إىل األمــة اإلســالمية يف زماننــا يبكــي وحيــق لــه أن يبكــي    

  بدالً من الدمع دماً ، والسبب يف نفوسنا .  

ــتعظ   ــا ن ــل بعضــنا بعضــاً . وليتن ــأن قت ــا ب   هكــذا قضــاء ا ، عصــيناه فعوقبن

  معة .ونعترب ، والتاريخ يشهد لنا أننا أمة لن متوت إذا كانت جمت

ولكــن أملــي بــا ســبحانه كبــري أن تــتالءم هــذه اجلــروح املفتوحــة الــيت تنــزف ،     

             وأن جتتمـــــع هـــــذه القلـــــوب املتنـــــافرة ، وأن تشـــــتبك هـــــذه األيـــــدي املتباعـــــدة ،  

 
   رواه ابن عساكر . -١

  



  ٢٩٣

ــذين يريــدون ا واليــوم اآلخــر علــى حكــم    وأن يلتقــي    الرجــال املســلمون الصــادقون ال

         اخللــق ســبحانه ، وأن جيمعنــا علــى كتابــه وســنة نبيــه ،  الــذي ال يظلــم   ا وحــده

  .   اليت يريدها لنا النيب وأن نكون األمة  

ــون عــنِ   قــال تعــاىل : هوتن وفرعــالْم ــة أخرِجــت للنــاِس تــأمرون  بِ أم ــر خي كُنــتم

باللَّه وننمتؤ نكَرِ والْم 
)١( 

.  

  

  

  

  



 
  ) من سورة آل عمران .  ١١٠اآلیة (  -١











 

  

  

قال رسول ا   :  

    علي مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي  

  

  

  

  

  باب مدينة العلم  

  علي بن أبِي طَالبٍ 

  رضي ا عنه 



  



  ٢٩٧

و   
  

   ابــن عــم رســول ابــن أبــي طالــب بــن عبــداملطلب بــن هاشــم ،  هــو علــي  

مــن أحــب    «حبقــه :  حتى مات ، وقد قال النــيب  الذي وقف موقفاً مشرفاً معه

  .   »الناس إيل من أعمامي بعد أبي طالب احلمزة بن عبداملطلب 

النــيب عليــه   وأمه هي فاطمة بنت أسد بــن هاشــم ، وقــد قامــت كثــرياً بأعبــاء

الصالة والسالم بعد وفــاة جــده عبــداملطلب . وعنــدما بعــث ا ســيدنا حممــداً نبيــاً  

  ورســوالً آمنــت بــه وحســن إســالمها ، وهــاجرت إىل ا والرســول . وكــان النــيب 

يزورهــا ويقيــل يف بيتهــا ، وقــال يف حقهــا : إنــه مل يكــن أحــد بعــد أبــي طالــب أبــر بــي    

بقميصــه ، ونــزل يف قربهــا ،      باملدينــة ، وكفنهــا النــيب منهــا . وقــد توفيــت ودفنــت  

  .  ومل يرتكهاحتى دخلت اجلنة وفاء منه

  فعلي هو أول أمري للمؤمنني من أبوين هامشيني .

  يكنى بأبي احلسن بأكرب أوالده .  وكان

وجـــد عليـــاً مضـــطجعاً يف املســـجد وقـــد ســـقط الـــرداء         ويـــروى أن النـــيب 

ميسح الرتاب عنه ويقول : قم أبا تراب  فجعل النيب عن شقه فأصابه تراب ، 
)١(

   .  

  إمنا كانت هذه أحب أمسائه إليه .  كانت مداعبة من النيب 

  

ذاا   
  

  حسن الوجه كأنه القمر ليلة البدر حسناً ، مييل إىل السمرة .   كان

  ف . وكان مربوع القامة لكنه إىل القصر أميل ، وإىل السمن أقرب منه إىل النح

 
   اه البخاري ومسلم .رو -١



  ٢٩٨

كان ضخم الــبطن ، عــريض املنكبــني هلمــا مشــاش
)١(

كمشــاش الســبع الضــار ،    

شثن الكفني
)٢(

  ، ال يبني عضده من ساعده قد أدجما إدماجاً .   

وكان أدعج العينني
)٣(

، أغيداً  
)٤( 

  كأن عنقه إبريق فضة . 

وكان كبري اللحية ، أصــلع الــرأس ، لــيس يف رأســه شــعر إال مــن خلفــه مــا يــدل   

  كثرة الذكاء .   على  

  

و إ  
  

  هو أول من أسلم على وجه األرض من الصبيان ، وكان ابن عشر سنني .

  يوم اإلثنني ، وأسلمت يوم الثالثاء .  علي : بعث النيب يقول 

وترعــرع وربــي يف بيــت النبــوة حتــى أصــبح رجــال ، حيــث كــان        وقــد نشــأ

  عنه أعباء املعيشة .   علياً ليخفف  أبو طالب ذا عيال ، فأخذ النيب 

  وكانت السيدة خدجية هي القائمة على تربيته .

  

  زو وأوده
  

  تزوج سيدنا علي مثانية سوى السراري : 

فهي الزهــراء ، الطــاهرة ، املطهــرة ، البتــول ،   : االسيدة فاطمة بنت رسول  -١

             يـد اللَّـه ليـذهبإِمنـا يرِ  اليت مل حتض ومل تــنفس ، ودخلــت حتــت اآليــة الكرميــة :
   ل

 
  المشاش : ھي رؤوس العظم الكبیرة .   -١
  ھو من بكفیھ غالظة .   -٢

  الدعج : ھو سواد یحیط بھ بیاض صاف مع عروق حمر في العینین .  -٣    
   ھو عنق مائل لین األعطاف ، كإبریق الفضة طویال . -٤



  ٢٩٩

  عنكُم الرجس أهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِريا 
)١(

  .  

وقــد كانــت مــن أمجــل نســاء العــرب مجــاالً ، وصــفة ، وحــديثاً ، وعلمــاً ،   

  ومنطقاً ، وفصاحة ، وبالغة ، وديناً ، وتقى .

  :  وهي اليت قالت بعد وفاة النيب 
  

بَّْت ع ــُ ــائب لــو أنھــا        ص لــّي مص
ْدَن لیالیـــا                         ل بَّْت علـــى األیـــام عـــُ صـــُ

  ل

وقالت : فقدت رسول ا        ال كــأب فقــط . غــري أهنــا كانــت حتمــل يف قلبهــا

، وكــان األمل يــزداد يف قلبهــا ، فلهــذا كتمــت وكتمــت      األمل والوجع على مفارقة النــيب 

       -وقيــل : ثالثــة أشــهر   -بعد ســتة أشــهر النبوي الشريف حتى ذهبت شهيدة احلب 

  .  من وفاته

وقــد أراد يومــاً علــي أن يتــزوج عليهــا بنــت أبــي جهــل ، وكانــت قــد أســلمت  

  فقالـــت : يـــا رســـول ا    ، وحســـن إســـالمها . فـــذهبت فاطمـــة وشـــكت للنـــيب 

ال جتتمــع بنــت  أترضــى أن يتــزوج علــي علــي ؟ فقــال : ال . ثــم رقــى املنــرب وقــال :  

  يتزوج عليها طيلة حياهتا .  فلمرسول ا وبنت عدو ا يف بيت واحد .  

على أمســاء     ومنها أجنب : احلسن ، واحلسني ، وحمسن . وقد مساهم النيب 

  أبناء نيب ا هارون : شرب ، وشبري ، ومشرب .

  

  أم البنني بنت حرام .  -٢

  ليلى بنت مسعود .    -٣

  ميس : وهذه ما تزوجت أحداً إال وقُتل عندها . أمساء بنت ع  -٤

  أمامة بنت أبي العاص بنت السيدة زينب .   -٥

  
  ) من سورة األحزاب . ٣٣اآلیة (  -١



  ٣٠٠

  خولة بنت جعفر من بين حنيفة .  -٦

  أم سعيد بنت عروة بن مسعود .   -٧

  حمياة بنت امرئ القيس .  -٨
  

   ، وتسع عشرة بنتاً . مخسة عشر ولداً ذكراً  وأما أوالده فقد أجنب

ــن          ــني ، وحمسـ ــن واحلسـ ــة احلسـ ــل اجلنـ ــباب أهـ ــيدا شـ ــم : سـ ــذكور فهـ ــا الـ     أمـ

، والعبــاس ، وجعفــر ، وعبــدا ، وعثمــان ، وعبيــدا ،    -وقــد مــات صــغرياً    -

وأبــو بكــر ، وحممــد بــن احلنفيــة ، وحممــد األوســط ، وحممــد األصــغر ، وحييــى ،    

  وعون ، وعمر . 

      فهـــن : زينـــب الكـــربى ، وأم كلثـــوم ومهـــا مـــن الســـيدة فاطمـــة .       وأمـــا بناتـــه

ثــم رقيــة ، وأم احلســن ، ورملــة الكــربى ، وأم هــانئ ، وميمونــة ، وزينــب الصــغرى ،  

      ورملـــــة الصـــــغرى ، وأم كلثـــــوم الصـــــغرى ، وفاطمـــــة ، وخدجيـــــة ، وأم الكـــــرام ،        

  وأمامة .وأم سلمة ، وأم جعفر ، ومجانة ، ونفيسة ، وجارية ، 

  

و  ض رذ  
  

 لقــد شــهد املشــاهد كلهــا مــع رســول ا   ــيب      ســوى غــزوة تبــوك ، فــإن الن

ــين      ــا رســول ا ، ختلف ــال : ي ــين هاشــم ، فق ــن ب ــال م ــع النســاء واألطف ــه م خلّف

ــال ــال ؟ فق ــى النســاء واألطف ــه     عل ــن موســى إال أن ــة هــارون م ــين مبنزل ــت م        : أن

ال نيب بعدي
)١( 

.  
  

   

  
   خّرجھ البخاري ومسلم ، وأحمد والبزار عن أبي سعید الخدري . -١
  



  ٣٠١

 وعــن ســهل بــن ســعد أن رســول ا           : قــال يــوم خيــرب بعــد أن تــأخر الفتــوح

ألُعطــني الرايــة غــداً رجــال يفــتح ا علــى يديــه ، حيــب ا ورســولَه ، وحيبــه      «

» ا ورسولُه
)١(

 .  

  ي ، وليس هناك بعد هذه الفضيلة .وكانت الراية لعل
  

    : ملــا نزلــت اآليــة الكرميــة : «وعن ســعد بــن أبــي وقــاص قــال          عا نـدـالَوفَقـلْ تع

كُمــآءأبننـا وآءأبن  
)٢( 

دعــا رســول ا ،    : عليــاً ، وفاطمــة ، وحســيناً ، فقــال

» اللهم هؤالء أهلي
)٣(

 .  
   

  وعن علي  : حلبة وبرأ النسمة إنــه لَعهــد النــيب األمــيوالذي فلق ا «قال      إيل

»أال حيبين إال مؤمن ، وال يبغضين إال منافق  
)٤( 

 .  

» كنا نعرف املنافقني ببغضهم علياً «فكان أبو سعيد اخلدري يقول :     
)٥( 

 .  

فالنفاق وحب علــي ال جيتمعــان يف قلــب كاجتمــاع النــار والــثلج ، أو كاجتمــاع  

  ال جيتمع كذلك بغض علي وإميان يف قلب .الليل والنهار . و

  فهذا ميزان يكون مع كل واحد منا ، فلينظر إن كان حيب علياً فهو مؤمن .  
  

   : وعن زيد بن أرقم قال»  مسعت رسول ا   ــن كنــتيقول يــوم غــدير خــم : م

»  اللهم والِ من وااله ، وعاد من عاداه.   مواله فعلي مواله
)٦( 

 .  
  

  
  

  البخاري ومسلم في صحیحیھما . رواه -١
  ) من سورة آل عمران .  ٦١اآلیة (  -٢
  أخرجھ مسلم .  -٣

  . : حسن صحیح، وكذلك الترمذي والنسائي بلفظ آخر ، وقال الترمذيرواه مسلم واللفظ لھ - ٤     
  رواه الترمذي . -٥ 
بیــر ،  رواه الترمذي وقــال : حــدیث حســن ، وأحمــد ، والنســائي ، والطبرانــي فــي الك  -٦     

  والبیھقي . 



  ٣٠٢

 وعن النيب    : ن علي ، وال يؤدي عين إال أنا وعلي   «قالعلي مين وأنا م«
)١( 

.  
  

 وقــال    :»    ــا رســول ــه حيــبهم ، قيــل : ي ــي أن ــي حبــب أربعــة وأخربن     إن ا أمرن

.    -قاهلــا ثالثــاً    -ا ، سمهم لنا. قال : علي منهم ، علي منهم ، علــي مــنهم  

»  أبو ذر ، واملقداد ، وسلمانثم قال : و
)٢( 

  .  

  فنشهدك ربنا أنا حنبهم حلبك هلم . 

  

   وعلي هو عامل اإلسالم بعد النيب   وبعد أنــاس مــن الصــحابة . فقــد قــال النــيب ،

أنــا مدينــة العلــم وعلــي باهبــا ، فمــن أراد العلــم   «الصــالة والســالم حبقــه :    عليــه

 »فليأته من بابه
)٣( 

 .   

  

   ــن ــر ب ــيب وعــن عم ــب الن ــي ســلمة ربي ــال :    أب ــى      «ق ــة عل ــت هــذه اآلي ــا نزل مل

ــلَ الْبيــــت ويطَهــــركُم  :         النــــيب  ــنكُم الــــرجس أهــ ــه ليــــذهب عــ ــا يرِيــــد اللَّــ    إِمنــ

  تطْهِريا
  

يف بيت أم سلمة ، فدعا فاطمة ، وحسناً ، وحسيناً ، فجلّلهـم بكسـاء 

بكساء ثم قال : اللهــم هــؤالء    - رواية فجلّله  ويف  -وعلي خلف ظهره ، فجلّلهم  

ــت أم ســلمة :       ــرياً . قال ــرهم تطه ــرجس وطه ــم أذهــب عــنهم ال ــيت ، الله أهــل بي

»وأنا معهم يا نيب ا ، قال : أنت على مكانك ، وأنت على خري 
 )٤(

  .  

   فهــذه مزيــة مــا كانــت لغــري فاطمــة ونســلها إىل يــوم القيامــة ، فــإذا اجتمعــت    

  .  جل من أهل البيت اجتمعت مع رجل مطهر بدعوة النيب مع ر
   

 
ســن ، وفــي رواه الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجــة . وقــال الترمــذي : حــدیث ح  -١      

  بعض  النسخ حسن صحیح .
  رواه الترمذي والحاكم وصّححھ عن بریدة ، وابن ماجة .  -٢
  رواه الترمذي والحاكم وحّسنھ .  -٣

  رواه الترمذي واللفظ لھ ، وأحمد ، والطبراني في األوسط والكبیر ، والذھبي .   -٤    



  ٣٠٣

    ، فقــد ورد عــن أنــس بــن مالــكوهو كذلك من العشرة املبشــرين باجلنــة    : قــال

قـــــال رســـــول ا    :»        ، إن اجلنـــــة لتشـــــتاق إىل ثالثـــــة : علـــــي ، وعمـــــار

» وسلمان
)١( 

 .  

  

    : عنهما قال آخــى رســول   «وعن ابن عمر رضي اا    بــني أصــحابه فجــاء

علــي تــدمع عينــاه ، فقــال : يــا رســول ا ، آخيــت بــني أصــحابك ومل تــؤاخ بيــين     

» : أنت أخي يف الدنيا واآلخرة اوبني أحد . فقال له رسول  
)٢( 

 .  

هلذا كان علي دائماً يفتخر ويقول : أنا أخو رسول ا  . وحيق له أن يفتخر ،  

  

  سعد بن مالــك وقــال لــه رجــل : إن عليــاً يقــع فيــك   مسعت   «قال :  وعن خيثمة

إنــك ختلّفــت عنــه ، فقــال ســعد : وا إنــه لــرأي رأيتــه وأخطــأ رأيــي ، إن علــي    

ــن الــدنيا         إحــداهن أحــب إيل م ابــن أبــي طالــب أعطــي ثالثــاً ألن أكــون أعطيــت

وما فيها . لقد قال له رسول ا والثنــاء ع ليــه :  يوم غدير خم بعــد محــد ا

هل تعلمون أني أوىل باملؤمنني ؟ قلنــا : نعــم ، قــال : اللهــم مــن كنــت مــواله فعلــي  

    ، ــا رســول ا ــال : ي ــا يبصــر ، فق ــد م ــرب وهــو أرم ــوم خي ــه ي ــواله . وجــيء ب      م

إني أرمد. فتفل يف عينيه ودعا له ، فلم يرمد حتــى قتــل ، وفــتح عليــه خيــرب .  

وأخــرج رســول ا  ــريه ــاس وغ ــه العب ــه العبــاس :    عم ــال ل ــن املســجد ، فق م

ــا أخــرجتكم   خترجنــا وحنــن عصــبتك وعمومتــك وتســكن عليــاً ؟ فقــال : مــا أن

» وأسكنته ، ولكن ا أخرجكم وأسكنه
)٣(

 .  

  

 
  رواه الترمذي في سننھ ، وقال : حدیث حسن غریب . -١
  ترمذي ، وقال : حدیث حسن غریب .رواه ال -٢

  أخرجھ الحاكم في المستدرك .  -٣
  



  ٣٠٤

    : عنهمــا لقــد أعطــي    «وعن أبي هريــرة قــال : قــال عمــر بــن اخلطــاب رضــي ا

إيل         علـــي بـــن أبـــي طالـــب ثـــالث خصـــال ، ألن يكـــون يل خصـــلة منهـــا أحـــب  

ــا أمــري املــؤمنني ؟ قــال : تزوجيــه   ــنعم . قيــل : ومــا هــي ي مــن أن أعطــى محــر ال

فاطمــة بنــت رســول ا  ــع رســول ا ــه        ، وســكناه املســجد م ــه في حيــل ل

»  ما حيل له ، والراية يوم خيرب
)١( 

  .  

   

  قال  وهو من املسلمني األُول الذين صلوا إىل القبلتني ، فقد    :»  الث :  الســبق ثــ

ــس ،     ــاحب يـ ــى صـ ــابق إىل عيسـ ــون ، والسـ ــن نـ ــع بـ ــى يوشـ ــابق إىل موسـ السـ

» والسابق  إىل حممد علي بن أبي طالب
)٢( 

.  
  

  وكــان فــدائياً للنــيب    ،          حيـــث أمــره النــيب أن يبيـــت يف فراشــه ليلــة اهلجـــرة

  لريد األمانات إىل أهلها ، فتأخر يف هجرته إمنا كانت كرامة له .

  

 له أيضاً قولهومن فضائ    :»  علي مين مبنزلة رأسي من بدني  «
)٣(

 .  
  

  وقال  :»      جعل ذرية كــل نــيب يف صــلبه ، وجعــل ذريــيت يف صــلب علــي إن ا

» ابن أبي طالب
)٤ (

  .  

ــه ، فأهــل النــيب حمصــورون   فــال جيــوز لغــري أهــل بيــت النــيب أن ينتســبوا إلي

  جرامي عظيم .  ومعروفون ، ومن انتسب إىل غري أبيه فهذا عمل إ

ــدين ، فهــؤالء        ومــن انتســب إىل أهــل البيــت فعليــه أن حيــافظ علــى نســبه بال
    ب

 
  رواه أحمد في مسنده، وأبو یعلى في الكبیر، وابن أبي شیبة  في مصنفھ .   -١
  أخرجھ الدیلمي عن عائشة ، والطبراني وابن مردویھ عن ابن عباس .  -٢
  أخرجھ الدیلمي عن ابن عباس ، والخطیب عن البراء .   -٣
  واه الطبراني عن جابر ، والخطیب عن ابن عباس . ر -٤
  



  ٣٠٥

هم خالصة األمة ، وهم النطفة الطاهرة اليت هبا نسقى ، وهبا نــرزق ، وهــم الــذين    

  يكفينا ا األعداء هبم إن حفظناهم وأكرمناهم ، وقمنا حبقوقهم . 
  

  بن مسعود عن النيب   وروي عن عبدا    : أمرني أن أزوج فاطمــة   «قال إن ا

» من علي
)١( 

  ، وهذه مزية كبرية .

  

   : وقف على علي بن أبي طالب  «وعن عمار بن ياسر قال    سائل وهــو راكــع

  ــأتى رســول ا ــاه الســائل ، ف ــه فأعط ــزع خامت ــه بــذلك ،    يف تطــوع ، فن فأعلم

فنزلت على رسول ا : هــذه اآليــة    نـواْ إِمنَـا ولـيامء ينالَّـذو ولُه سـرو اللَّـه كُم

 ــون عراك ــم هــاة و ــون الزكَ الة ويؤت الصــ ــون يمقي ينالَّــذ
)٢( 

ــا رســول ا      . فقرأه

» ثم قال : من كنت مواله فعلي مواله ، اللهم والِ من وااله ، وعاد من عاداه
)٣ (

.  
  

  وعن أبي احلمراء خادم رسول ا   قال : مسعــت النــيب    : ملــا أســري    «يقــول

  ــه إال ا بــي إىل الســماء ، دخلــت اجلنــة فرأيــت يف ســاق العــرش مكتوبــاً : ال إل

»حممد رسول ا ، أيدته بعلي ونصرته  
)٤ (

.  
  

  ــال النـــيب ــرِدا           «:    وقـ ــان حتـــى يـ ــرآن وعلـــي ال يفرتقـ ــرآن ، والقـ ــع القـ علـــي مـ

»  علي احلوض
)٥(

  .  

ومن ا أن علياً سيبقى مــع احلــق ، ولــن ينــافق    مانة من النيب وهذه ض   

  ويرتك احلكم بالقرآن والعمل به ، ولن مييل للدنيا حتى ميوت .
  

 
  رواه الطبراني .   -١
  ) من سورة المائدة . ٥٥اآلیة (  -٢
  رواه الطبراني في األوسط .  -٣

  رواه الطبراني . -٤
   رواه الطبراني في األوسط . -٥





  ٣٠٧

يف كــل شــيء مشــهورة غــري منحصــرة ، مل يشــرتك معــه هبــا أحــد       ففضــائله

كانــت لعلــي        «مــن الصــحابة ، ملــا ورد عــن ابــن عبــاس رضــي ا عنهمــا قــال :  

»  مثاني عشرة منقبة ما كانت ألحد من هذه األمة
)١( 

 .  

لى أنه أفضل من أبي بكر ، إمنــا يــدل علــى أنــه مقــرب عنــد ا  وهذا ال يدل ع

  .عليه الصالة والسالم    تعاىل ، عزيز عند النيب 

  

 را ض رذ  
  

   ــا كــان رأس النــيبعليــه لَم تديروى عن علي أن الشــمس ر    يف حجــره والــوحي

ري عــن النــيب  فمــا ســ . لِّ العصر بعــدصينزل عليه ، وعلي مل ي  لــوحي إال وقــد  ا

فــرأى عليــاً هبــذه احلالــة ، فقــال : يــا رب إنــه كــان             فعاد النيب غربت الشمس ، 

ــه    ــرد ا عليـ ــا رب . فـ ــمس يـ ــه الشـ ــاردد عليـ ــة نبيـــك ، فـ   يف طاعتـــك وطاعـ

الشمس ، فقام وصلى العصر ثم غابت
)٢(

  .  

  

  ث حبــديث فكذبــه رجــل ،  ومنهــا مــا رواه الطربانــي يف األوســط أن عليــاً حــد     

فقــال لــه علــي : أدعــو عليــك إن كنــت كاذبــاً ؟ قــال : ادع . فــدعا عليــه ،        

  فلم يربح حتى ذهب بصره .

 
  رواه الطبراني في األوسط .  -١

نھ شــیخ اإلســالم أبــو   -٢    صّححھ الطحاوي والقاضي عیاض فــي كتابــھ الشــفاء ، وحســّ
زرعة وتبعھ غیره ، وردوا على جمع قالوا : إنھ موضوع . وللسیوطي جزء فــي تتبــع 

بقولــھ : وممــا   طرق ھذا الحدیث سّماه ( كشف اللبس في حدیث رد الشمس ) ، وختمــھ

 وغیــره : ( مــا أوتــي نبــي معجــزة إال أوتــي نبینــا  یشھد بصحة ذلك قول الشافعي
نظیرھا   أو أبلغ منھا ، فقد صح أن الشمس ُحبست لیوشع لیالي قاتل الجبارین ، فال بد 

  أن یكون لنبینا نظیر ذلك ) . 
    



  ٣٠٨

  

 ــه ــروى أن ــين أقضــي       وي ــا رســول ا ، بعثت ــال : ي ــيمن قاضــياً ق ــه إىل ال ــا بعث مل

بيــنهم وأنــا شــاب ال أدري مــا القضــاء. فضــرب رســول ا    : يف صــدره وقــال

قلبه ، وثبت لسانه . قال : فوالــذي فلــق احلبــة مــا شــككت يف قضــاء  اللهم اهد 

بني اثنني
)١(

   .  
   

 ــال ــي ق ــريم عــن عل ــي م ــا والنــيب   وعــن أب ــة ،       : انطلقــت أن ــا الكعب ــى دخلن حت

فقــال يل رســول ا    ــه : اجلــس ، وصــعد علــى منكــيب . فــذهبت ألهنــض ب

ــيب ا ــزل وجلــس يل ن ــال : اصــع  فــرأى مــين ضــعفاً ، فن ــى منكــيب ،  وق د عل

  أنــي لــو شــئت لنلــت فصعدت على منكبيــه . قــال : فــنهض بــي ، فإنــه خييــل إيل

أفق السماء ، حتى صعدت على البيت وعليه متثــال صــفر أو حنــاس ، وجعلــت  

أزاوله عن ميينه وعن مشالــه ، وبــني يديــه ومــن خلفــه ، حتــى إذا اســتمكنت منــه  

قــال يل رســول ا  ر كمــا تتكســر القــوارير .  : اقــذف بــه ، فقــذفت بــه فتك ســ    

ــا ورســول ا ــت أن ــت فانطلق ــم نزل ــالبيوت ، خشــية     ث ــا ب ــى توارين       نســتبق حت

أن يلقانا أحد من الناس
)٢(

   .  

  

  ومنهـــا كـــذلك مـــا رواه البخـــاري ومســـلم ، أن النـــيب      قـــال ألصـــحابه عنـــدما    

ــه ، ــة غــداً رجــال يفــتح ا علــى يدي حيــب ا    تــأخر فتــوح خيــرب : ألُعطــني الراي

   ورسولَه ، وحيبه ا ورسولُه .

 
ــي ، ورواه   -١ ــزار عــن عل ــة والب ــن ماج ــاكم واب ــذي والح ــن           رواه الترم ــان ع ــن حب اب

  ابن عباس عن علي . 
  رواه أحمد وابنھ ، والنسائي ، وأبو یعلى ، والبزار . ورواه الحاكم كذلك بسند آخر . -٢
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فبات الناس يدوكون
)١ (

ليلتهم أيهم يعطاهــا ؟ فلمــا أصــبح النــاس ، غــدوا علــى  

رسول ا   . عطاهاكلهم يرجو أن ي  

ــرة           ــا متنيــت اإلم ــول : م ــي شــيبة عــن عمــر يق ــن أب ــة أخــرى ذكرهــا اب ويف رواي

   . اإال يومئذ ، فلما كان الغد تطاولت هل

: أيــن علــي بــن أبــي طالــب ؟ فقــالوا : يشــتكي عينيــه يــا رســول    فقال النــيب 

لوا إليــه فَـــأْتوني بـــه . فلمــا جـــاء بصــق رســـول ا قــال : فأرســـ ، ا       يف عينيـــه

  ودعا له ، فربأ حتى كأن مل يكن به وجع ، فأعطاه الراية . 

ال : انفــذ علــى  فقــال علــي : يــا رســول ا ، أقــاتلهم حتــى يكونــوا مثلنــا ؟ فقــ 

ــيهم        ــا جيــب عل ــم إىل اإلســالم وأخــربهم مب ــم ادعه ــزل بســاحتهم ، ث ــى تن رســلك حت

من حق ا تعاىل فيه ، فوا ألن يهدي ا بك رجال واحداً خــري لــك مــن أن يكــون  

  لك محر النعم .   

بيده اليسرى ، وقاتل به مــن الصــباح  باب خيرب    وحصل بعد ذلك أن احتمل

ــه .  ،    إىل املســاء ــى يدي ــاىل عل ــتح ا تع ــن الصــحابة      وف ــة م ــاه أراد مثاني ــدما ألق وعن

  .  يل : كانوا أربعني أو سبعني رجالأن يرفعوه فما استطاعوا ، وق

         ــاه ا ــا عافـ ــن حفظهـ ــاجوري مـ ــام البـ ــا اإلمـ ــات ذكرهـ ــاك أبيـ ــبة هنـ وباملناسـ

، فمــن أراد     صــحيحامن الرمــد ، وأنــا أعتقــد بــذلك ومنــذ حفظتهــا مــا رأيــت رمــداً

  منكم فليحفظها ، وهي :

یــــا نــــاظريَّ بیعقــــوب أعــــذیكما      
ــھ        ــیر ب ــاء البش ــف إذ ج ــیص یوس قم

  ت

ھ الكمـــد     بمـــا اســـتعاذ بـــھ إذ مســـّ
ــد  ــا الرم ــوب اذھــب أیھ بحــق یعق

وكرامات سيدنا علي كرم ا وجهــه كثــرية ، إمنــا أتيــت بنمــوذج ألبــني بأنــه ويل  

  . ب منها وحبيبه ، وقري
  

  

  بمعنى یخوضون ویتحدثون . -١
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  د ا  

  و ن ن أر ا  ذك
  

، فقيل : إنه ملــا قتــل ســيدنا عثمــان   لقد اختلف يف كيفية بيعة سيدنا علي

اســتحلّ املصــريون املدينــة ســتة أيــام ، وســاحت األمــور كثــرياً ، أخــذوا فيهــا األمــوال  

ثــم اجتمعــوا علــى أن ينصــبوا إمامــاً ، حيــث إذا رجعــوا إىل ديــارهم    وفعلــوا وفعلــوا .

ــالد املســلمني   ــركتم ب ــا ؟ ت ــتم إلين ــام وأتي ــتم اإلم ــتم ؟ قتل ــاذا فعل ــومهم : م سيســأهلم ق

  وعاصمة ديار املسلمني بدون إمام ؟ 

    فــأتوا عليــاً فقــال : أنــا لســت أهــال لــذلك ، وأتــوا طلحــة فقــال : ال أريــدها ،

ال كذلك ، فأتوا سعد بن أبي وقاص وقــال : دعــوني مــن هــذا الشــأن ،  وأتوا الزبري فق

  وأتوا عبدا بن عمر فلم يرد عليهم خبرب .

الكثري مــن الصــحابة ختلّــوا ، فرفــع املصــريون ســيوفهم وقــالوا : إذا مل تســتجيبوا   

ــار   ــزبري ، وكب ــب ، وطلحــة ، وال ــي طال ــن أب ــي ب ــوا عل ــرروا أن يقتل ــاكم . وق ــا قتلن لن

  ة . وقد اشرتك معهم كذلك عدد من أهل البصرة والكوفة . الصحاب 

فكان ال بد من اجتماع كلمة أهل املدينة ، ومن بيعة أمري . فاجتمع أصــحاب  

رسول ا   من املهاجرين واألنصار ، فــأتوا عليــاً يف بيتــه ، وقيــل : يف بســتان جلــس

: إنــه ال بــد  وقــالوا لــه  .فيه وابتعد عن مواطن الفنت ، وقيل : يف بيت عمرو بن مبــذول

ــن اخــرتمت رضــيت بــه . قــالوا :         ــال : إنــه ال حاجــة يل يف أمــركم ، م ــن إمــام ، فق   م

ال خنتار غريك ، فقال : ال تفعلوا فإني أكون وزيراً خرياً مــن أن أكــون أمــرياً . فقــالوا :  

تــه   وا مــا حنــن بفــاعلني حتــى نبايعــك أنــت . فعنــدما رأى علــي إصــرارهم علــى بيع

  قال : إذاً يف املسجد فإن بيعيت ال تكون خفية ، وال تكون إال عن رضا املسلمني .
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  وهناك أقوال كثرية غري هذا القول إمنا هذا املعتمد .

علــى قــوس بيــده ، فقــام النــاس فبــايعوه . وكــان    أفخرج علي إىل املسجد يتوكــ 

كاتاً للفتنــة . وقيــل :  أول من بايع طلحة بن عبيدا ، حيث قيل : إنه جاء وبايع إس

أخذوه بالسيف وساقوه ســوقاً ، وال زالــوا يضــربونه بالســيف ويدفعونــه حتــى أوصــلوه  

  إىل علي فبايع إكراهاً . وهكذا فعلوا مع الزبري . 

وقيل : بل بايعا بــدون إكــراه ، حيــث قــال هلمــا علــي : إن أحببتمــا تبايعــاني ،  

  وهذا هو القول املعتمد .   وإن أحببتما أبايعكما . فقاال : بل نبايعك ،

ــايع               ــاً بالســـيف : إمـــا أن تبـ ــاءوا بـــه دفعـ ــن أبـــي وقـــاص ، فجـ وأمـــا ســـعد بـ

ــايع ،     ــه : ب ــم تركــوه . وهنــاك قــول آخــر أن ســيدنا عليــاً قــال ل أو أن نقتلــك ، فبــايع ث

  فقال : ال حتى يبايع الناس ، واِ ما علي منك بأس . فقال : خلوا سبيله .  

وا كذلك بعبدا بن عمر فقــال مثــل مــا قــال ســعد ، فقــال علــي : ائتــين  وجاء

بكفيل يكفلــك ، فقــال : ال أرى كفــيال . فقــام األشــرت وقــال : دعــين أضــرب عنقــه ،  

  فقال علي : أنا كفيله بأال يفعل شيئاً تكرهه . 

وبايع األنصار سوى نفر يسري تــأخروا ثــم بــايعوا ، ومــنهم : حســان بــن ثابــت ،  

  بن مالك ، وأبو سعيد اخلدري ، وزيد بن ثابت .  وكعب  

ــيس مشــكوكا ــي ل ــارة ســيدنا عل ــة غــريه جبــو      فإم ــه مل تكــن كبيع ــا ، وبيعت فيه

  ملــيء بــالنور واإلميــان ، إمنــا كانــت أشــد الــثالث . الــدماء ســائلة باملدينــة ، والنهــب  

    ،  حــاالجار ، والســيف مرفــوع علــيهم ، والنــاس مهــج وفوضــى بــني مــن يريــد االنتقــام  

  وبني من يطلب االنتظار . 

يف املسجد ، رجع إىل بيتــه فــدخل عليــه   يروى أنه بعد أن بويع سيدنا علي

ــة    ــد اشــرتطنا إقام ــا ق ــي ، إن ــا عل ــالوا : ي ــن الصــحابة ، فق ــزبري يف عــدد م طلحــة وال
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احلدود ، وإن هؤالء القوم قــد اشــرتكوا يف قتــل هــذا الرجــل ، فقــال هلمــا : يــا إخــوة ،  

ست أجهل منكم ، ولكن كيف نصنع بقوم ميلكوننــا وال منلكهــم ؟ هــا هــم هــؤالء  إني ل

ــيهم أعــرابكم وهــم يف قــوة ، وهــم خاللكــم   قــد ســارت معهــم عبــدانكم ، وســابت إل

لقـــدرتي علـــيهم ؟ قـــالوا : ال ، قـــال :           مونكم مـــا شـــاءوا ، فهـــل تـــرون موضـــعايســـو

اء ا أمراً . ثم ذكر علــي بأنــه إذا هــدأت  فال وا ال أرى إال ما ترون أبداً إال أن يش

ــه        ــا جيــب علي ــؤدي م ــوق ، وأن ي ــا أن يأخــذ احلق ــوب يف مواقعه ــور ، وقعــدت القل األم

    يف هذا األمر .

     ن عبــداق عمالــه علــى األمصــار ، فعــيثــم قــام ســيدنا علــي بعــد بيعتــه وفــر

ابن رافع موىل رسول ا   اابيت املال .        كاتباً ، وقد واله أيضاً على   

  وكتب له كذلك يف إمارته سعيد بن منران  اهلمداني .

ــن احلــارث قاضــيا ــاحي صــاحب    كمــا عــين شــريح ب ــن قــيس الري . ومعقــل ب

  شرطة ، وقيل : سليمان بن صرد .  

  : ( املُلك  الواحد القهار ) .  وكان نقش خامته

عري . فأجابــه أبــو موســى  ثــم كتــب علــي إىل معاويــة ، وإىل أبــي موســى األشــ 

  بطاعة أهل الكوفة ، وبين له الكاره منهم . 

ــه :        ــال ل ــع قبيصــة العبســي ، وق ــاب م ــي بكت ــه أرســل إىل عل ــة فإن ــا معاوي وأم

إذا وصلت املدينة فارفع الكتــاب بيــديك لــرياه النــاس ، ثــم ادخــل علــى علــي وأعطــه  

    كتابــة فيــه ، فقــال للرســول :    الكتــاب . ففعــل ، ففــتح علــي الكتــاب وإذ رأى كتابــاً ال

مــا شــأنكم ؟ قــال : أتــومنين ؟ قــال : حنــن ال نقتــل الرســل . فــذكر لــه العبســي بعــد     

ــالقَود ، قــال : ممــن ؟ قــال : مــن خــيط رقبتــك .      أن أمنــه : إن القــوم ال يرضــون إال ب
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ــن شــيوخهم يبكــون قمــيص     ــن أهــل الشــام م ــاً م ــول العبســي : تركــت ســتني ألف ــم يق ث

ان . فجلــس يومهــا علــي وشــاور أصــحابه : مــاذا تصــنعون ؟ فقــالوا لــه : أنــت  عثمــ 

  األمري وتسري بنا كيف تريد .

وقيل : دخل عليه املغــرية بــن شــعبة وكــان حمنكــاً وذا رأي وخدعــة ، فقــال :   

          يـــا أمـــري املـــؤمنني ، إن لـــك عنـــدي نصـــيحة . قـــال : ومـــا هـــي ؟ قـــال : إن أردت

فاستعمل طلحة بــن عبيــدا علــى الكوفــة ، واســتعمل الــزبري بــن  أن يستقيم لك األمر 

العوام أمرياً على البصــرة ، وابعــث كتابــاً إىل معاويــة بــن أبــي ســفيان وثبتــه علــى إمــارة  

ــادرأهم    ــور ف ــة وهــدأت األم ــك اخلالف ــإذا اســتقرت ل ــك ، ف ــه طاعت ــى تلزم   الشــام حت

ــأرى   ــزبري فسـ ــة والـ ــا طلحـ ــي : أمـ ــال علـ ــئت برأيـــك . فقـ ــا ،         كيـــف شـ ــي فيهمـ رأيـ

وأمــا معاويــة فــال يرانــي ا مســتعمال لــه وال مســتعيناً بــه مــا دام علــى حالــه ، ولكــين  

ــاىل .     ــه إىل ا تعـ ــى حاكمتـ ــإن أبـ ــاس ، فـ ــه النـ ــل فيـ ــا دخـ ــدخول فيمـ ــوه إىل الـ أدعـ

  فانصرف املغرية مغضباً لَما مل يقبل منه علي هذه النصيحة . 

يســكن الفتنــة ، وبعــدها يقــوم ويطبــق حكــم ا  فقد كان رأي سيدنا علــي أن  

  عليهم واحداً واحداً ؛ ألنه لو طلب دم قتلة عثمان ملا سلّموه ولوقعت مذحبة أكرب .

ــي فكــرت يف األمــر   ــا أمــري املــؤمنني ، إن ويف اليــوم الثــاني جــاء املغــرية وقــال : ي

       :      -  وقيـــل : العبـــاس  -فرأيـــت رأيـــك مقـــدماً علـــى رأيـــي . فســـأله يومهـــا احلســـن  

من هذا األعور ؟ وكانــت قــد قُلعــت عينــه يف معركــة الريمــوك ، فقــال : إنــه املغــرية ،  

    قــال : مــاذا يريــد ؟ قــال : يف اليــوم األول قــدم النصــيحة ، واليــوم يــأتي ويقــول : رأيــك  

ــال احلســن   ــاس    -هــو املقــدم . فق ــوم األول نصــحك     -أو العب ــه يف الي ــي ، إن ــا عل : ي

  أما يف اليوم الثاني فإنه قد راوغك . وكان صادقاً ، و



  ٣١٤

هكـــذا كـــان األمـــر صـــعباً ، فبمقتـــل ســـيدنا عثمـــان فـــتح بـــاب الفتنـــة علـــى   

مصراعيه . وســيدنا علــي اســتقبل أمــراً لــو يتصــوره كــل واحــد منــا لقــال : حيتــاج إىل  

  حلم ا ، ولو تصورت نفسي يف تلك األيام لوجدت صعوبة بالغة يف إعطاء احلل . 

ــل         فكانـــت هـــذ ــيدنا علـــي بكـ ــا سـ ــة واجههـ ــارك قادمـ ــة ملعـ ه األحـــداث بدايـ

  قوة وحزم .

  

  و ن أ ذة  
  

لقد بدأ سيدنا علي ورضع من حليــب رســول ا   فكــان موفقــاً بــأن تــأثر ،

  وانتفع ، وأخذ من أخالقه كثرياً ، وعاش جماهداً ومكافحاً بني يديه .    بالنيب 

دنا علــي مــا رواه أبــو نعــيم يف احلليــة عــن أبــي صــاحل قــال :  وجامع أخالق ســي

ف يل عليــاً ، فقــال :   دخــل ضــرار بــن ضــمرة الكنــاني علــى معاويــة ، فقــال لــه : صــ

  أوتعفيين يــا أمــري املــؤمنني ؟ قــال : ال أعفيــك . قــال : أمــا إذ ال بــد ، فإنــه كــان وا

يتفجر العلــم مــن جوانبــه ،    بعيد املدى ، شديد القوى . يقول فصال ، وحيكم عدالً .

وتنطلـــق احلكمـــة مـــن نواحيـــه . يســـتوحش مـــن الـــدنيا وزهرهتـــا ، يســـتأنس بالليـــل    

وظلمته . كان وا غزير العربة ، طويل الفكرة ، يقلب كفه وخياطب نفســه . يعجبــه  

من اللباس ما قصر ، ومن الطعام ما جشب . كان وا كأحدنا ، يــدنينا إذا أتينــاه ،  

م    وجييبنــا إذا ســألناه ، وكــان مــع تقربــه إلينــا وقربــه منــا ال نكلمــه هيبــة لــه ، فــإن تبســ    

فعــن مثــل اللؤلــؤ املنظــوم . يعظّــم أهــل الــدين ، وحيــب املســاكني . ال يطمــع القــوي         

يف باطلــه ، وال ييــأس الضــعيف مــن عدلــه . فأشــهد بــا لقــد رأيتــه يف بعــض مواقفــه  

ومــه مييــل يف حمرابــه ، رأيتــه قابضــاً علــى حليتــه  وقــد أرخــى الليــل ســدوله وغــارت جن



  ٣١٥

ــل الســليم ــل متلم يتملم
)١(

ــول :          ــو يق ــه اآلن وه ، ويبكــي بكــاء احلــزين . فكــأني أمسع

يا ربنا يا ربنا ، يتضرع إليه . ثم يقــول للــدنيا : إيل تغــررت ؟ إيل تشــوفت ؟ هيهــات   

مــرك قصــري ، وجملســك حقــري ،  هيهات . ويقول : غُري غريي ، قد بنتــك ثالثــاً ، فع

ــق .   ــزاد ، وبعــد الســفر ، ووحشــة الطري ــة ال فوكفــت   وخطــرك يســري . آه  آه مــن قل

دموع معاوية على حليته ما ميلكها ، وجعل ينشفها بكمــه وقــد اختنــق القــوم بالبكــاء ،  

فقال : كذا كان أبو احلسن رمحه ا ، كيف وجــدك عليــه يــا ضــرار ؟ قــال : وجــد  

  احدها يف حجرها ، ال ترقأ دمعتها ، وال يسكن حزهنا . ثم قام فخرج . من ذبح و

  وكانت هذه احلادثة بعد أن سافر سيدنا علي إىل ا تعاىل .

  

 شجاعته وقوته  :  
  

  بطال قوياً شجاعاً منصوراً على من القاه دائماً . كان

مســك وكــان ثبــت اجلنــان ، شــديد الســاعد واليــد ، إذا أمســك بــذراع رجــل أ 

  بنفسه وروحه . وإذا مشى إىل احلرب هرول ، ال يلتفت حتى حيقق اهلدف . 

    روى احلــاكم يف املســتدرك عــن ابــن إســحاق مــا خمتصــره : كــان عمــرو بــن    

ــوم بــدر حتــى أثبتتــه اجلراحــة ،         عبــد ود بطــال مشــهوراً يف العــرب ، وكــان قــد قاتــل ي

زاً ، فقـــام علــي وهــو مقنـــع           ومل يشــهد أحــداً . فلمـــا كــان يــوم اخلنـــدق طلــب مبــار

يف احلديد فقال : أنا له يا نيب ا ، فقال : إنه عمــرو بــن عبــد ود ، اجلــس . فنــادى  

عمرو : أال رجل ، فأذن رسول ا لعلي ، فمشى إليه علي  : وهو يقول  

 
  أي العلیل .   -١



  ٣١٦

ــاك                   ــد أتـــــــ ــن فقـــــــ ال تعجلـــــــ
ذو نبھـــــــــــــة وبصـــــــــــــیرة                  

ــو  ــي ألرجــــــ ــیم                إنــــــ أن أقــــــ
ــالء                      ــربة نجـــــــ ــن ضـــــــ مـــــــ

          لل

مجیــــب صــــوتك غیــــر عــــاجز 
والصـــــدق منجـــــا كـــــل فـــــائز        

علیــــــــك نائحــــــــة الجنــــــــائز              
یبقــــى ذكرھــــا عنــــد الھزاھــــز           

  لل

فقــال لـــه عمـــرو : مــن أنـــت ؟ قـــال : أنــا علـــي ، قـــال : ابــن مـــن ؟ قـــال :            

عبدمناف ، أنا علي بــن أبــي طالــب . فقــال : عنــدك يــا ابــن أخــي مــن أعمامــك        ابن

       ن هــو أســن منــك ، فانصــرف إنــي أكــره أن أهريــق دمــك . فقــال علــي : لكــين وام

  ما أكره أن أهريق دمك .

فغضب عمرو فسلّ سيفه ثم أقبل حنو علي مغضباً ، واستقبله علي بدرقتــه ،  

ة فقدها وأثبت فيها الســيف ، فأصــاب علــي رأســه فشــجه ،  فضربه عمرو يف الدرق

جــاج ، فســمع رســول اوضربه على حبل العاتق فســقط وثــار الع       التكبــري فعــرف

  أن علياً قتله .

  

 زهده وتواضعه  :  
  

ــال :   ــه ق ــه أن ــي كــرم ا وجه ــط احلجــر       «روي عــن عل ــي ألرب لقــد رأيتــين وإن

»لتبلغ يف اليوم أربعة آالف دينار على بطين من اجلوع ، وإن صدقيت 
)١(  

 .  
  

أربعة دراهم ، فتصدق بواحد ليال ، وبواحــد   وقال الواقدي : كان مع علي

هنــاراً ســراً ، وتصــدق بواحــد عالنيــة ، وبواحــد بعــد ذلــك جهــراً ، فنــزل حبقــه قــول  

ا  :   ار ــارِ ســ النهــلِ و ــوالَهم    بِاللَّي أم ــون ــد الَّــذين ينفقُ ــرهم      عن أج ــم ــةً فَله وعالني

زنونحي   موالَ ه هِملَيع فووالَ خ   هِمرب  
)٢( 

 .  

 
  رواه اإلمام أحمد .   -١
     ) من سورة البقرة . ٢٧٤اآلیة (  -٢



  ٣١٧

سيدنا علي كان سبب نزوهلا ، إمنا هي آية عامــة وشــاملة لألمــة اإلســالمية .  

  تصدق وقصــد وجــه ا ومل يقصــد مــدحاً أو فخــراً ، وكــل مــن قــام مبثلــه فإنــه ممــدوح       

عند ا  .  
  

     وعــن عمــرو بـــن قــيس أن عليـــاً رئــي عليــه إزار مرقـــوع ، فعوتــب يف لبوســـه   

فقال : يقتدي بي املؤمن ، وخيشع له القلب
)١(

 .  
   

  

وقــال علــي بــن األقمــر عــن أبيــه : رأيــت عليــاً وهــو يبيــع ســيفاً لــه يف الســوق ،       

ا كشــفت بــه الكــرب       ويقول : من يشرتي مين هذا السيف ؟ فوالــذي فلــق احلبــة لطاملــ 

عن وجه رسول ا  ولو كان عندي مثن إزار ما بعته ،
)٢(

  .  
  

  ال يرتك يف بيت املال إال ما يعجز عن قسمته يف يوم .  وكان

ــه : امــتأل بيــت املــال بالصــفراء       ــاداه يومــاً وقــال ل ــروى أن خــازن بيــت املــال ن ي

ن لــه عطــاء ، وال زال يعطــي      والبيضــاء ، فقــام يهــرول ودعــا مجيــع أشــياخ الكوفــة ومــ 

  ويعطي حتى مل يرتك يف بيت املال درمهاً وال ديناراً . 
  

وذكر ابن حنبــل يف فضــائل الصــحابة وابــن أبــي عاصــم يف الزهــد أن عليــاً كــان  

    يأمر ببيت املال فيكــنس ، ثــم ينضــح ، ثــم يصــلي فيــه رجــاء أن يشــهد لــه يــوم القيامــة  

  مني . أنه مل حيبس فيه املال عن املسل

  

 عدله وصالبته يف احلق  :  

  

    هـــو مـــؤمن صـــلب بعقيدتـــه ، ال يعـــرف املراوغـــة وال املواربـــة . إمنـــا علّمـــه

  أن يكون يف حياته ، يف حكمه ، يف قضائه ، ويف أموره كلها وسطاً .   النيب 

 
  .  ٣١٨ص ١رواه أبو الفرج في صفوة الصفوة ج -٢، ١

   



  ٣١٨

  فيما عهد له .   وهكذا عاش على قدم النيب 

يــاً ، فقــام رســول ا  شكا الناس عل «قال :   يروى عن أبي سعيد اخلدري

          إنـــه ألخيشـــن يف ذات ــا النـــاس ، ال تشـــكوا عليـــاً فـــوا خطيبـــاً فقـــال : يـــا أيهـ

ا «
)١ (

 .  
  

صلباً يف حقوق ا ، ما كان مياري يف احلــق أحــداً ال ســيما يف أمــوال   وكان

  املسلمني وعلى أقربائه ، فقد كان شديداً للغاية .  

هــالل قــال : ســأل عقيــل عليــاً وشــكا حاجتــه ،    أخرج الــذهيب عــن محيــد بــن

قــال : اصــرب حتــى خيــرج عطــائي . فــأحل عليــه فقــال : انطلــق فخــذ مــا يف حوانيــت  

النــاس ، قــال : تريــد أن تتخــذني ســارقاً ؟ فقــال : وأنــت تريــد أن تتخــذني ســارقاً  

  وأعطيك أموال  الناس ؟ فقال : آلتني معاوية ، قال : أنت وذاك .   

اويـــة ، فأعطـــاه مائـــة ألـــف وقـــال : اصـــعد علـــى املنـــرب فـــاذكر         فســـار إىل مع

مــا أوالك علــي ومــا أولَيتــك . فصــعد وقــال : يــا أيهــا النــاس ، إنــي أردت عليــاً علــى   

  دينه فاختار دينه علي ، وأردت معاوية على دينه فاختارني على دينه . 
   

لي بن أبي طالــب  وكذلك روي عن عمرو بن حييى عن أبيه قال : أهدي إىل ع

     أزقــاق مســن وعســل ، فرآهــا قــد نقصــت فســأل ، فقيــل : بعثــت أم كلثــوم فأخــذت  

    منـــه . فبعـــث إىل املقـــومني فقومـــوا الـــنقص خبمســـة دراهـــم ، فبعـــث إىل أم كلثـــوم :   

ابعثي إيل خبمسة دراهم
)٢(

  .  
  

 
  اه أبو نعیم في الحلیة .  رو -١
  .  ٣٢٠ص ١رواه أبو الفرج في صفوة الصفوة ، ج -٢
  



  ٣١٩

   يســري يف إمارتــه بســرية أبــي بكــر الصــديق يف تقســيم الفــيء ، ومل يكــن    وكان

يســتأثر مــن الفــيء بشــيء لنفســه ، وال خيــص بــه محيمــاً ، وال قريبــاً ، وال ولــداً ،             

  وال زوجة .

  

 ورعه وتقواه  :  
  

ــان ــى           كـ ــاملعروف وينهـ ــأمر بـ ــواق يـ ــر يف األسـ ــا وميـ ــل العصـ ــه حيمـ يف إمارتـ

،  عــن     املنكــر ، يــأمر بتقــوى ا ، وصــدق احلــديث ، وحســن البيــع ، والوفــاء  

والكيــل الصــحيح وامليــزان . ويقــول : يــا قــوم ، اتقــوا ا فــإنكم مســؤولون يــوم القيامــة    

  عن هذه األمور .   

وكان دائماً على عماله يف األمصار مراقباً ، حياسبهم على الصــغرية والكبــرية ،  

    إذا مسع أن عامال من عماله رفــع رأســه ، أو فعــل ، أو تغيــر ، أو ظلــم ، فحــاالً يغــريه  

  أو يؤنبه .   

  ميثل اإلمارة متثيال صحيحاً وما أخذ عليها من مثن .     وكان

تزراً بــإزار ، مرتــدياً بــرداء ، ومعــه  ؤعن أبي مطرف قــال : رأيــت عليــاً مــ  يروى

ــه أعرابــي يــدور حتــى بلــغ ســوق الكــرابيس الــدرة كأن
)١(

، فوقــف أمــام شــيخ فقــال :        

راهــم ، فلمــا عرفــه الشــيخ أراد أن يعطيــه  يا شــيخ ، أحســن بيعــي يف قمــيص بثالثــة د

القميص بدون مثــن ، فرتكــه علــي وســار إىل حــانوت آخــر بــه غــالم حــدث ال يعرفــه ،  

فاشرتى منه قميصاً بثالثة دراهــم . ثــم جــاء أبــو الغــالم فقــال لــه الغــالم : بعــت ذلــك  

،  الرجل ، فقال : هذا أمري املؤمنني . فأخذ درمهاً ثم جــاء بــه علــي بــن أبــي طالــب  

 
  القطن .   -١



  ٣٢٠

فقــال : هــذا الــدرهم يــا أمــري املــؤمنني ، قــال : مــا شــأن هــذا الــدرهم ؟ قــال : كــان  

قميصنا مثنه درمهني ، فقال : باعين رضاي وأخذ رضاه ، فال أرد ذلك
)١(

  .  

  وقد رفض علي ذلك ؛ ألنه اعتربها رشوة على إمرة املؤمنني . 

  

 سعة علمه وحفظه للقرآن   :  

  

ــال مســروق :   ــم أ «ق ــى عل ــيب انته ــن    صــحاب الن ــر ب ــر : عم إىل هــؤالء النف

اخلطــاب ، وعلــي بــن أبــي طالــب ، وعبــدا بــن مســعود ، وأبــي بــن كعــب ، ومعــاذ     

» ابن جبل ، وزيد بن ثابت ، وأبي الدرداء ، وأبي موسى األشعري
)٢(

 .  

  

القضاة أربعة : عمر ، وعلــي ، وزيــد بــن ثابــت ، وأبــو موســى    «وقال أيضاً : 

» األشعري
)٣( 

.  
     

كنــا نتحــدث أن أقضــى أهــل املدينــة علــي       «:    وقــال عبــدا بــن مســعود

» ابن أبي طالب
)٤ (

.  

فكان حاالً يلهم القضاء ، ويقضي باحلق . وقــد كــان يف عهــد أبــي بكــر وعمــر  

  قاضياً ، ومرجعاً يف املعضالت .
  

ــم ،   «وقــال ابــن عبــاس رضــي ا عنهمــا :   أعطــي علــي تســعة أعشــار العل

لقد شاركهم يف العشر الباقيووا   «
)٥( 

.  
  

 
  .  ٣١٧ص ١رواه عبدالرحمن أبو الفرج في صفوة الصفوة ج -١
   أخرجھ الحاكم في المستدرك .  -٢
  أخرجھ الحاكم في المستدرك .  -٣
  رواه الحاكم وصّححھ ، والبزار .  -٤
  . ٣١٧ص ١تھذیب األسماء جأخرجھ أبو زكریا في  -٥



  ٣٢١

أعلــم النــاس بــالفرائض ، ولــه يف ذلـــك أخبــار منهــا مــا قالــه رزيـــن          وكــان

ابن حبيش أنه أتته امرأة وهو علــى املنــرب خيطــب أمــام املســلمني ، وتظلّمــت فقالــت :         

ــال هلــ  ــاراً واحــداً . فق ــت دين ــار ، وأعطي ــف ســتمائة دين ــات وخلّ ــد م ا     إن أخــي ق

علي : لعل أخاك ترك زوجة ، وأماً ، وبنتــني ، واثــين عشــر أخــاً ، وأنــت ؟ قالــت :  

  نعم ، فقال : هذا حقك . 

وهــذه املســألة مشــهورة ومســطورة يف كتــب الفقــه يف علــم املواريــث ، وتســمى  

ــة أو الديناريــة . وهــي تــدل علــى حفــظ علــي لعلــم املواريــث ، وكثــرة     املســألة املنربي

  ال . وكذلك على نباهته وسرعة بديهته ، وقوة إدراكه وفهمه .علمه يف هذا ا

  

وا مــا نزلــت آيــة       «، فيقول يف ذلــك :  كما كان علم القرآن كله عند علي

إال وقد علمت فيما نزلت ، وأين نزلــت ، وعلــى مــن نزلــت . إن ربــي وهــب يل قلبــاً  

»  عقوالً ، ولساناً نطوقاً
)١( 

 .  
  

سلوني عــن كتــاب ا فإنــه لــيس مــن آيــة إال وقــد عرفــت بليــل   «وقال أيضاً : 

» نزلت أم بنهار ، يف سهل أم يف جبل
)٢(

 .  
  

      وا لــــو أردت أن أمــــأل مــــن تفســــري ســــورة الفاحتــــة وقــــر بعــــري      «ويقــــول :  

  . ويف رواية أخرى : وقر عشرين بعرياً .   »لفعلت 
  

ــن ســعد يف   ــا أخرجــه اب ــرآن م ــه للق ــى حفظ ــدل عل ــا ي ــد         ومم ــن حمم ــه ع طبقات

ــر              ــو بكـ ــه أبـ ــر ، فلقيـ ــي بكـ ــة أبـ ــن بيعـ ــأ عـ ــاً أبطـ ــت أن عليـ ــال : نبئـ ــريين قـ ــن سـ ابـ

ــن آليـــت بيمـــني أن ال أرتـــدي بردائـــي                فقـــال : أكرهـــت إمـــارتي ؟ فقـــال : ال ، ولكـ

 
  رواه أبو نعیم في الحلیة ، وابن سعد في طبقاتھ إال أنھ قال : ولساناً طلقاً .  -١
  رواه ابن سعد في طبقاتھ .  -٢



  ٣٢٢

مــد :     إال إىل الصالة حتى أمجع القرآن . قال : فزعموا أنه كتبــه علــى تنزيلــه . قــال حم

  فلو أصيب ذلك الكتاب كان فيه علم .   

وليــت هــذه النســخة وصــلت إىل أيــدي التــابعني أو الصــحابة ، لتعلّمنــا منهــا  

  كثرياً ملا فيها من العلوم الكثرية .

  

و  ن ض  
  

   : متنيــت أن يكــون عنقــي كعنــق البعــري حتــى أفكــر باملســألة       «يقول ســيدنا علــي

   .  »من صدري على لساني  قبل أن خترج 
  

 وقـــال    :»    نهمـــؤموال ي ، قـــنط النـــاس مـــن رمحـــة اأال إن الفقيـــه الـــذي ال ي      

ــه         ــة عنـ ــرآن رغبـ ــم يف معاصـــي ا ، وال يـــدع القـ ــه ، وال يـــرخص هلـ مـــن عذابـ

  .  »إىل غريه  

وتفســري ذلــك أن الفقيــه هــو الــذي جيعــل النــاس بــني خــائف وبــني راجٍ ،     

  هو مذهب أهل السنة واجلماعة .  وهذا
  

 وقــال    :»       ، فيــه ــمال خــري يف عبــادة ال علــم فيهــا ، وال خــري يف علــم ال فَه

  .  »وال خري يف قراءة ال تدبر فيها 

ــحيحة    ــري صـ ــه غـ ــل عبادتـ ــة ، واجلاهـ ــا جمهولـ ــم فيهـ ــيت ال علـ ــادة الـ فالعبـ

   عبادته . ومرفوضة ، فال بد لكل عابد من علم ليعمل به وإال رفضت
  

    : وجهه قــال يــا أيهــا النــاس ، خــذوا عــين هــؤالء   «وعن الشعيب أن علياً كرم ا

الكلمات ، فلو ركبتم املطي حتى تنضــوها
)١(

   مــا أصــبتم مثلهــا : ال يرجــون عبــد  

 
  أنضى الدابة أي ھزلھا وأتعبھا .  -١



  ٣٢٣

إال ربــه ، وال خيــافن إال ذنبــه ، وال يســتحيي إذا مل يعلــم أن يــتعلم ، وال يســتحيي  

أن يقــول : ال أعلــم . واعلمــوا أن الصــرب مــن اإلميــان مبنزلــة   إذا سئل عمــا ال يعلــم

  .    »الرأس من اجلسد ، وال خري يف جسد ال رأس له 

  وريــاء    يعين بذلك أن ال تقصــد بعملــك إال وجــه ا وإال كــان شــركاً أصــغر

  .من عدوك ، وال ختف من عدو بل خف من ذنبك أكثر من خوفكال ثواب عليه
    

 وقــال علــي    :»     : مــا أبردهــا علــى كبــدي إذا ســئلت عمــا ال أعلــم أن أقــول

   .  »ا أعلم  
  

    : أخذ علــي بــن أبــي طالــب بيــدي    «وقال كميل بن زياد وكان واقفاً وكاتباً لعلي

فأخرجين إىل ناحية اجلبانة
)١(

، فلما أصحرنا جلس ثم تنفس ، ثم قال : يا كميـل   

  .   »أوعاها للعلم . احفظ ما أقول لك  بن زياد ، القلوب أوعية ، فخريهاا

  

   : النــاس ثالثــة : عــامل ربــاني ، ومــتعلم علــى ســبيل جنــاة ،    «وقــال ســيدنا علــي

ــح ،   ــل ري ــع ك ــون م ــاعق مييل ــل ن ــاع ك ــاع أتب ــم ،         ومهــج رع ــور العل مل يستضــيئوا بن

  .   »ومل يلجؤوا إىل ركن وثيق  

ــد ــا ، وهــؤالء هــم أح ــبالء يف زمانن علــى اإلســالم واملســلمني       وهــذا هــو ال

  من الكافرين . فاإلنسان جيب أن يكون له عامل يثق به ليسري معه وليستقيم . 

والعامل الرباني هو العامل الذي يعمل بعلمه ، ويقصــد بــه وجــه ا ال الــدنيا .  

ــامل الربــاني عليــه أن يعطــي كــل موضــوع حقــه ، وأن يكــون ثابتــاً يف عقيدتــه     الع

     وإميانه .

 
    ھي المقبرة .    -١



  ٣٢٤

 وقــال    :»     العلــم خــري مــن املــال ، العلــم حيرســك وأنــت حتــرس املــال . العلــم

ــال حمكــوم      ــم حــاكم وامل ــة . العل ــال تنقصــه النفق ــل ، وامل ــى العم ــه عل ــو بإنفاق يزك

عليه ، وصنيعة املــال تــزول بزوالــه ، وحمبــة العلــم ديــن يــدان هبــا . العلــم يكســبه  

اته . مات خزان املال وهــم أحيــاء ،  الطاعة يف حياته ، ومجيل األحدوثة بعد مم

والعلمــــاء بــــاقون مــــا بقــــي الــــدهر ، أعيــــاهنم مفقــــودة ، وأمثــــاهلم يف القلــــوب       

  .   »موجودة   
  

   : ليس اخلري أن يكثر مالك وولدك ، ولكن اخلــري أن يكثــر عملــك ويعظــم    «وقال

ارك ذلــك  حلمك. وال خري يف الدنيا إال ألحد رجلني : رجل أذنب ذنوباً فهو يتــد

بتوبـــة ، أو رجـــل يســـارع يف اخلـــريات . وال يقـــلُّ عمـــل يف تقـــوى ، وكيـــف يقـــل          

  . »ما يتقبل؟  
  

  وروى أبو نعيم يف احللية عنه    : أشــد األعمــال ثالثــة : إعطــاء احلــق    «أنه قــال

  .  »من نفسك ، وذكر ا على كل حال ، ومواساة األخ يف املال 
  

 وجهــه الــدنيا جيفــة ، فمــن أراد منهــا شــيئاً فليصــرب علــى   «:    وقــال كــرم ا    

  .  »خمالطة الكالب  
  

  وقال :»  نصف الناس من نفسه ، فليحب هلم ما حيب لنفسهن أراد أن يم«.  
  

 ــال ــن الشــيطان : شــدة الغضــب ، وشــدة العطــاس ، وشــدة    «:    وق ســبع م

  .»كر التثاؤب ، والقيء ، والرعاف ، والنجوى ، والنوم عند الذ
  

   : ًــرين ، والعقــل خــري    «وقــال أيضــا ــق خــري ق ــد ، وحســن اخلل التوفيــق خــري قائ

  .»صاحب ، واألدب خري مرياث ، وال وحشة أشد من العجب 



  ٣٢٥

  ذر ر ال
  

ــة بـــدم     ــة علـــى املطالبـ ــة والـــزبري وطلحـــة  يف مكـ ــيدة عائشـ ــاع السـ اجتمـ

  :   عثمان ومسريهم إىل البصرة
  

اســتأذن طلحــة والــزبري بــن العــوام ألداء العمــرة ، والتقيــا   بعد بيعة ســيدنا علــي 

هنــاك مــع الســيدة عائشــة زوج رســول ا    حيــث عنــدما مسعــت بــأمر احلصــار .

ذهبــت إىل مكــة ألداء احلــج ومعهــا مجيــع أمهــات املــؤمنني ، ويف العــودة مسعــت مبقتــل   

  عثمان فرجعت إىل مكة . 

تمــع عليهــا أمــري مكــة عبــدا       وهنــاك وقفــت أمــام الكعبــة ويف احلجــر ، واج

ابن عمرو احلضرمي ، وانضم إليه عدد كبري ممــن وجــد مبكــة . فطلبــت مــن املســلمني     

أن يقفــوا مـــع كتـــاب ا ، وكانــت تقـــول : قتـــل وا عثمــان مظلومـــاً ، وا ألطلـــنب     

ــا النـــاس ، إن الغوغـــاء مـــن أهـــل األمصـــار وأهـــل امليـــاه ،            بدمـــه . ثـــم قالـــت : أيهـ

ومن عبيد أهل املدينة ، اجتمعــوا إىل قتــل هــذا الرجــل ظلمــاً بــاألمس ، ونقمــوا عليــه  

استعمال من حــدث مــن أبنــاء عمــه ومــن أبنــاء قومــه ، فقتلــوا وســفكوا الــدم احلــرام ،  

واستحلوا البلد احلرام والشهر احلرام ، وهنبــوا املــال احلــرام . ثــم قالــت : وا ألطــالنب  

ــن عثمــان خــري مــن طبــاق األرض مــن أمثــال هــؤالء  بــدم عثمــان ، وإلصــ  بع واحــد م    

ــو كــان الــذي اعتــدوا بــه عليــه ذنبــاً خللــص منــه كمــا خيلــص الــذهب       القتلــة ، ووا ل

  من اخلبث ، والثوب من الدنس عند الغسيل .  

فقال يومها عبدا بن عمرو احلضرمي : هأنذا أول طالب بدم عثمــان معــك ،  

ة علــى ذلــك وكــانوا قــد هربــوا مــن املدينــة إىل مكــة بعــد مقتــل  وأجــاب بعــده بنــو أميــ 

عثمان ، وتبعه سعيد بن العاص ، والوليد بن عقبــة ، وقــدم علــيهم عبــدا بــن عــامر  
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مــن البصــرة مبــال كثــري ، ويعلــى بــن أميــة مــن الــيمن ومعــه ســتمائة بعــري وســتمائة ألــف    

  دينار . وانضم إىل هذا العدد أعداد كثرية . 

ــادي ــم ينــ ــزبري     ثــ ــة ، والــ ــؤمنني ، وطلحــ ــة : إن أم املــ ــيدة عائشــ ــادي الســ منــ

شاخصــون إىل البصــرة . فمــن أراد إعــزاز اإلســالم ، وقتــال احمللــني ، والطلــب بالثــأر  

ــاجتمع عــدد وصــل         ــك . ف ــأت ليأخــذ ذل ــاز فلي ــه مركــب وال جه ــيس ل لعثمــان ، ول

  إىل الثالثني ألفاً .

وانطلقـــن إىل املدينـــة ، ويف الطريـــق      أمـــا أمهـــات املـــؤمنني فـــإهنن رفضـــن ذلـــك  

  بكني بكاء شديداً على اإلسالم ، ومسي ذاك اليوم بيوم النوح والبكاء . 

وهكذا ذهب بعائشة إىل البصــرة ، وأقنعــت بأهنــا ســتنال مــا تريــد مــن الصــلح     

  ولن تكون الدماء ، وكانت على مجل أورق أمحر . 

ــاً ، وال أراد ــا دمـ ــا أرادت يومهـ ــة مـ ــا أرادت        وعائشـ ــارزة ، إمنـ ــاالً وال مبـ ت قتـ

 . أن يصطلح املسلمون ، وأن جيتمعوا كإخوان يف ا  

ــن    ويف الطريــق وصــلوا إىل مكــان ومسعــت عائشــة نبــاح الكــالب ، فقالــت : أي

ــن أســري معكــم ، فقــال هلــا     ــإني ل ــا ف ــت : قفــوا هن ــوأب ، فقال ــالوا : يف ح حنــن ؟ فق

لنــتمم الطريــق . قالــت : ال ، إن كــالب حــوأب تنبحنــا ،    الزبري : يا أمــاه ، ســريي بنــا

قــال وأعلــم أن كــالب حــوأب ســتنبح واحــدة ، وأنــا هــذه الواحــدة ، وأريــد      والنــيب 

أن أرجع إىل املدينــة . فحــاول إقناعهــا فلــم تقبــل ، ثــم قــال : لســنا حنــن يف حــوأب ،  

ــك .   ــى ذل ــة ، وأصــرت عل ــد أن أرجــع إىل املدين ــع هــذا أري ــت : م ــال هلــا :    فقال   فق

               هذا علي قد جاء جبماعته ، فعندها متمت مسريها حتى وصلت البصرة .
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وكان عامل البصرة موالياً لسيدنا علي ، فأرســل يومهــا عمــار بــن ياســر وقــال :  

اذهب إىل أم املؤمنني وانظر ماذا تريد . فذهب إىل هودجهــا وقــال : يــا أمــاه ، عــالم     

بــين ، إننــا أتينــا لنصــلح بــني املســلمني ، ولــنحكّم كتــاب ا وســنة        أتيت ؟ قالت : يا  

ــول ا ــرأت قـ ــه . وقـ دقَة  :                نبيـ ــ ال خيـــر فـــي كَثـــري مـــن جنـــواهم  إِال مـــن أمـــر بِصـ

ــاس  الن ــني حٍ بال إِصــ أو وفــر عم أو 
)١ (

ــك ؟   ــدين غــري ذل ــل تري ــاه ، ه ــا أم ــال : ي   . فق

قالــت : ال ، فقــال : إذاً أرســلي خلــف الــزبري وطلحــة ألتكلــم معهمــا حبضـــرتك ،  

  فتسمعي حديثي معهما . 

فــأتى الــزبري وطلحــة ، فقــال عمــار : إن أم املــؤمنني تقــول : إهنــا تريــد اإلصــالح         

بــني النــاس ، وإهنــا تريــد أن جتمــع الكلمــة وأن توحــد الصــف ، وإهنــا تريــد أن يكــون      

ــاال : نعــم ،      املســلمون ــرأي أم املــؤمنني ؟ ق ــان أنتمــا ؟ أتأخــذان ب ــاء ، فمــاذا تري أقوي

  على أن يحكّم القرآن بيننا.

ويرجع عمار إىل أمري البصرة ، وخيربه أهنم اتفقوا على أن يصلحوا بــني النــاس ،   

  فقال : هذا الرأي املصيب . 

  

  :   مسري علي إىل البصرة وإرساله القعقاع طليعة له
  

ــد ــلوا             بعـ ــرة ، أرسـ ــلمني البصـ ــن املسـ ــا مـ ــن معهـ ــة ومـ ــيدة عائشـ ــول السـ وصـ

يذكرون له ذلك ، وكان يومها قد نــدب املســلمني للــذهاب إىل بــالد الشــام   إىل علي

ملقابلــة معاويــة . فغيــر قصــده وجعــل مســريه إىل بــالد البصــرة ، وذلــك يف آخــر شــهر   

  ربيع اآلخر سنة ست وثالثني من اهلجرة . 

 
  ) من سورة النساء .  ١١٤اآلیة (  -١
  



  ٣٢٨

الطريــق أرســل علــي القعقــاع بــن عمــرو إىل البصــرة ، وطلــب منــه أن يلقــى    ويف

  طلحة والزبري وأن يطلب منهما األُلفة للجماعة ، واحملبة ، والوئام ، والصلح .  

ووصــل يومهــا القعقــاع قبــل علــي بكثــري ، وهنــاك التقــى بالســيدة عائشــة وقــال    

يــت ألُصــلح بــني النــاس ، قــال :    هلــا : يــا أمــاه ، عــالم أتيــت إىل البصــرة ؟ قالــت : أت

  إذاً أحب أن تسمعي حديثي مع الزبري وطلحة . 

ــم   ــى أن يحكّ ــوا عل ــع ، واتفق ــا حبضــرة اجلمي ــم معهم ــا ، وتكل وأرســلت خلفهم

وأن يصـــطلح اجلميــــع علـــى الرجــــوع إىل ا ، اجلميـــع كتــــاب ا         وأن جيمعــــوا ،

  كلمة املسلمني . 

  االتفاق ، فارتاح علي ملا توصل إليه القعقاع .ورجع القعقاع وأخرب علياً ب 

         للل          

  :  وصول علي إىل البصرة ومراسلته طلحة والزبري 

  

ومــن معــه البصــرة ، والتقــى الفريقــان عنــد موقــع قصــر عبــدا      وصــل علــي

  ابن زياد ، وذلك يف النصف من مجادى اآلخرة سنة ست وثالثني . 

ــان ــراءى اجلمع ــا ت ــي :        فلم ــل لعل ــه ســالح ، فقي ــرس علي ــى ف ــزبري عل ، خــرج ال

هــذا الــزبري ، قــال : أمــا إنــه أحــرى الــرجلني إن ذكّــر بــا أن يــذكره . وخــرج طلحــة   

علــى خيــل ، فخــرج إليهمــا علــي فــدنا منهمــا حتــى اختلفــت أعنــاق دواهبــم . فقــال   

أعــددمتا عنــد     علــي : لعمــري لقــد أعــددمتا ســالحاً ، وخــيال ، ورجــاالً ؟ إن كنتمــا

    ا عذراً فاتقيا ا ســبحانه ، وال تكونــا كــاليت نقضــت غزهلــا مــن بعــد قــوة أنكاثــاً ،  

أمل أكن أخاكما يف دينكما حترمان دمي وأحرم دماءكما ؟ فهل مــن حــدث أحــل لكمــا  

 يومئـذ يـوفيهِم اللَّـه  ، قــال علــي :  دمي ؟ قال طلحة : ألبت الناس علــى عثمــان
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  مهيندبِنيالْم قالْح وه اللَّه أن ونلَميعو قالْح  
)١(  

ثم قــال : يــا طلحــة ، تطلــب بــدم  . 

تقاتــل هبــا    ؟ فلعن ا قتلة عثمان . يا طلحة ، أتيت بعرس رسول ا عثمان

  وخبأت عرسك يف البيت ؟

ال ،   ثم قال علي للزبري : ما أخرجــك ؟ قــال : أنــت ، وال أراك هلــذا األمــر أهــ 

ــع   ــوم مــررت م ــذكر ي ــري ، أت ــا زب ــه : ي ــي بأشــياء فقــال ل ــذكّره عل ــا . ف ــه من     وال أوىل ب

رســـول ا          : إليـــه ، فقلـــت النـــيب فضـــحك وضـــحكت مٍ ، فنظـــر إيليف بـــين غَـــن

ــك رســول ا ــب زهــوه ، فقــال ل ــي طال ــن أب ــدع اب ال ي    ، ــيس بزهــو ــه ل : صــه ، إن

رت مســريي هــذا ، وا  ولَتقاتله وأنت له ظامل .  مــا ســ فقال : اللهم نعم ، ولو ذكرت

ال أقاتلك أبداً . فانصرف علي إىل أصحابه فقال : أما الــزبري فقــد أعطــى ا عهــداً  

  أال يقاتلكم . 

       ــا كنــت ــزبري إىل عائشــة فقــال هلــا : م ــي ، رجــع ال وبعــد انصــراف ســيدنا عل

مــري غــري مــوطين هــذا ، قالــت : فمــا تريــد   يف موطن منذ عقلت إال وأنا أعرف فيــه أ

ــردك      ــا ي ــدا : وم ــه عب ــه ابن ــال ل ــم وأذهــب . فق ــد أن أدعه ــال : أري      أن تصــنع ؟ ق

يا أبتاه ؟ قال : يردني ما لو علمته أنت لصرفك عن مــراده ، فقــال : بــل رأيــت عيــون  

ابــن هاشــم حتــت املفــاخر فراعــك ذلــك ، وعلمــت أن ســيوفهم حــداد ، ومثنهــا فتيــة  

ــه ،       ــي قــد حلفــت أال أقاتل ــا عبــدا ؟ إن ــك ي أجنــاد . قــال : أمثلــي خيشــى مــن ذل

  فقال : كَفِّر عن ميينك وقاتله ، فدعا بغالم له يقال له : مكحول فأعتقه .  

ويف عشية املعركة بعث علي ابن عبــاس إىل طلحــة والــزبري ، ومهــا بعثــا حممــد    

وحـــاول ابـــن عبـــاس أن جيمـــع        ابـــن طلحـــة . وحصـــلت مفاوضـــات كثـــرية بيـــنهم ،
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ــدة ، وحيــافظ علــى دمــاء املســلمني ، وتكلــم      ــذهب مــا بــاألمر مــن حالصــف ، وأن ي

مبا يرضي ا  عباس وبات الناس خبري ليلة وقد التأم األمــر ، فشــعر  بن  . ثم رجع ا  

  كل من الطرفني بأن اآلخر يريد أن جيمع الصف . 

ــة   ــل املعرك ــإهنم قب ــا أهــل البصــرة ف ــة أقســام : قســم انضــم       وأم ــوا إىل ثالث افرتق

إىل علــي وكــانوا عشــرين ألفــاً ، وقســم انضــم إىل عائشــة وطلحــة وكــانوا ثالثــني ألفــاً ،  

  وقسم اعتزل القتال .  

  

  : ابتداء وقعة اجلمل
  

ــريه ،         ــذلك غ ــي ، وال يرضــاها ك ــة ال يرضــاها عل ــل فاجع ــة اجلم ــت معرك كان

  إمنا قضاء ا هو الذي حصل .

وقد سميت املعركة بذلك ألن السيدة عائشة كانت توضع يف هودج على ظهــر  

البعــري ، والنــاس كلهــم التفــوا حــول اجلمــل ، هــي تطالــب بالصــلح إمنــا اآلخــرون الــذين   

استغلوا املوضوع يطالبون بسفك الدماء ، واإلســراع بالقصــاص ممــن كــانوا خلــف مقتــل  

  سيدنا عثمان . 

حاب الــدماء الــذين اشــرتكوا يف دم عثمــان انزعجــوا   وكان ابتداء أمرهــا أن أصــ 

هلذا الصلح وكانوا مخسمائة بعد األلفني ، وكانوا يسريون مــع علــي باســم أهنــم يريــدون  

  الصلح بني املسلمني ، وهم يف احلقيقة يسرون أشياء ثانية . 

ــذي ادعــى اإلســالم   ــن ســبأ اليهــودي اخلبيــث ال ــدا ب ــن الســوداء عب   وكــان اب

دسيسة ليوقع بني املسلمني ، هــو الــذي ألقــى الفتنــة بــني املســلمني ، وهــو الــذي  ودخل 

كــان يشــعلها بــني حــني وآخــر حيــث مل يعجبــه االتفــاق . فــاجتمع ســراً مــع مــن اتفقــوا    



  ٣٣١

ــه :         ــالوا ل ــا ، ق ــى ســفك دمائن ــوم عل ــاق يق ــذا االتف ــال هلــم : ه ــان وق ــل عثم ــى قت عل

  بدون هوادة ، وجيب أن تقع احلرب بينهم . فما العمل ؟ قال : جيب أن هنيجها و

وتبــادلوا احلــديث كثــرياً ، ثــم انتهــوا بــرأي ابــن ســبأ وهــو يقــول : إذا اجتمــع   

الصـــفان فإنـــا نبـــادهلم القتـــال دون أن يعـــرف أحـــد ، فـــيظن كـــل فريـــق مـــن الفـــريقني           

ــا . وافرت ــن ســفك دمائن ــه ، فتكــون املعركــة وننجــو م ــه وغــدر ب ــأن اآلخــر بادل ــوا       ب ق

  على ذلك .

ويف صبيحة يوم اخلميس لعشر خلون من مجــادى اآلخــرة ســنة ســت وثالثــني ،   

ويف غلس بعــد أذان الصــبح مباشــرة ، قــام هــؤالء األلفــان واخلمســمائة وهجمــوا علــى  

اجلــيش ، فظــن طلحــة والــزبري أن عليــاً غــدر هبــم ، وأصــروا علــى ســفك الــدماء .    

  لوا له : إن القوم قد غدروا بنا . وعلي عندما مسع الضجة سأل ، فقا

ــادوا   ــيهم فرضــاً . ون ــيت مل تكــن منتظــرة ، وقــد فُرضــت عل ــة ال وبــدأت املعرك

  عائشة وكانت بني البيوت ، وأتي جبملها ووقفت يف خضم املعركة . 

  ثــم التقــى الــزبري مــع ســيدنا علــي ومســع منــه احلــديث ، ورجــع ومل يقاتــل .  

ــهم يف رجلـــه ، فـــرتك   ــة بسـ ــل ،      وأصـــيب طلحـ ــرة ومل يقاتـ ــة وذهـــب إىل البصـ املعركـ

  وبقي هناك حتى كانت منيته . ثم انفض الناس بعد أن ذهب بطال املعركة . 

  

  :   مقتل طلحة
  

هــو أبــو حممــد طلحــة بــن عبيــدا بــن عثمــان بــن عمــرو بــن كعــب بــن ســعد        

شــرة      ابــن تــيم بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب القرشــي التميمــي . فهــو أقــرب الع

، جيتمــع نســبه مــع نســب أبــي بكــر يف عمــرو بــن كعــب بــن     الصــديق إىل أبــي بكــر

سعد ، ومع نسب رسول ا . يف مرة بن كعب  
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  احلضرمية .   -وقيل : عماد    -أمه هي الصعبة بنت عبدا بن عباد 

ــاالً    ــه اشــرتى م ــر أن ــاض . حيــث ذك ف بطلحــة اخلــري ، وطلحــة الفيــر عكــان ي

مي بــذلك    ل له : بيسان ، فقال له رســول امبوضع يقا ــاض ، فســمــا أنــت إال في :

  من يومئذ . 

ــان ــط                 كـ ــد القطـ ــيس باجلعـ ــعر ، لـ ــري الشـ ــه ، كثـ ــن الوجـ ــال آدم ، حسـ رجـ

  وال بالسبط . 

وهو أحد العشرة املشهود هلــم باجلنــة ، وأحــد الســتة أصــحاب الشــورى الــذين  

مات رسول ا اض . وهو عنهم ر  

وقــــد آخــــى رســــول ا             بينــــه وبــــني كعــــب بــــن مالــــك حــــني آخــــى بــــني

  املهاجرين واألنصار . 

   سهمه وأجره .  شهد أحداً وما بعدها ، ويوم بدر قسم له النيب 

وقــد أبلــى يــوم أحــد بــالء حســناً ، ووقــى رســول ا    بنفســه ، واتقــى عنــه  

علــى ظهــره    . وحمل رســولَ االنبل بيده حتى شلَّت إصبعه ، وضرب يف رأسه  

حتى صــعد الصــخرة ، فقــال عليــه الصــالة والســالم ألبــي بكــر : اليــوم أوجــب طلحــةُ     

  يا أبا بكر . 

وروي أن رســـول ا    : ـــن أحـــب أن ينظـــر إىل شـــهيد   «نظـــر إليـــه فقـــالم  

»ميشي على وجه األرض فلينظر إىل طلحة  
)١(

  .  

    قــيس بــن أبــي حــازم قــال : رمــى مــروان  وروى ابن سعد يف طبقاتــه بســند إىل

ــإذا أمســكوه   ــدم يســيل ، ف ــه ، فجعــل ال ــوم اجلمــل بســهم يف ركبت ــن احلكــم طلحــة ي اب

 
  رواه الترمذي ، والحاكم ، والطبراني . -١
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ــال :    ــو ســهم أرســله ا . ق ــا ه ــوه فإمن ــال : دع ــوه ســال ، فق   استمســك ، وإن ترك

فمات فدفناه على شاطئ الكأل
)١(

  ، وأطلق على موضع بالبصرة .  

  ، وقيل : اثنتني وستني سنة . وهو ابن ستني سنة  وقد قتل

ــوني    ــال : حولُ ــن عبيــدا ق ــائم أن طلحــة ب ــرى الن   وروي أن رجــال رأى فيمــا ي

ــا ثــالث ليــال ، فــأتى ابــن عبــاس   ــي املــاء . وتكــررت هــذه الرؤي عــن قــربي فقــد آذان

قُّه الــذي يلــي األرض يف املــاء فحولــوه . قــال : فكــأني أنظــر فأخربه ، فنظروا فــإذا شــ    

لكافور يف عينيه ، مل يتغير إال عقيصته فإهنا مالت عن موضعهاإىل ا
)٢(

       .  

  

  :   مقتل الزبري
  

هــو أبــو عبــدا الــزبري بــن العــوام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــدالعزى بــن قصــي      

  القرشي األسدي . 

أمه هي صفية بنت عبداملطلب عمة رسول ا  .  

أســلم ، فقيــل : مخــس عشــرة ســنة ،     هو قديم اإلسالم ، واختلف يف سنه يــوم  

  وقيل : ست عشرة ، وقيل غري ذلك . 

  وهو أحد العشرة املشهود هلم باجلنة ، وأحد الستة أصحاب الشورى . 

ويف بيـــان فضـــله روي عـــن رســـول ا    : لكـــل نـــيب حـــواري ،       «أنـــه قـــال

»وحواريي الزبري  
)٣( 

 .  

ــن عبــدا ــن جــابر ب ــال : قــال رســول ا  وع ــيت      «:    ق ــن عم الــزبري اب

» وحواريي من أميت 
)٤ (

.  

 
  الكأل ھو مرفأ السفن بساحل النھر .   -١
  ذكرھا النویري في نھایة األرب في فنون األدب .  -٢
  حدیث حسن رواه البخاري ومسلم .  -٣
  أخرجھ الدیلمي بإسناد حسن ، والضحاك ، والذھبي ، وغیرھم .   -٤
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قــال النــويري : وقــد مجــع رســول ا               أبويــه للــزبري مــرتني : يــوم أحــد ويــوم

  بين قريظة ، فقال : ارم فداك أبي وأمي .  

  أول من سلّ سيفا يف سبيل ا   . وهو

ذر ، وعمــرو ،  كان له من الولد عشرة : عبــدا ، وعــروة ، ومصــعب ، واملنــ 

  وعبيدة ، وجعفر ، وعامر ، وعمري ، ومحزة . 

وقد آخى رسول ا  ، بن مسعود حني آخـى بـني املهـاجرين بينه وبني عبدا  

    تتوبينه وبني سلمة بن سالمة بن وقش حني آخى بني املهاجرين واألنصار .    

وكان الزبري تاجراً جمدوداً
)١(

  .  

ت معركــة اجلمــل نــزع الــزبري ســج رحمــه ، وهجــم   ويف سبب قتلــه قيــل : ملــا بــدأ

بعصاه بنصــل الــرمح علــى القــوم ، فلمــا رآه علــي : قــال إنــه قــد أغضــب فافســحوا لــه  

  اال وال تتعرضوا له فإنه مغادر املعركة ، ثم خرج .

  ، فلما انصرف الزبري من املعركة نزل بعمرو بن جرموز فقال لــه : يــا أبــا عبــدا

اً أو مظلومــاً ثــم تنصــرف ؟ أتائــب أم عــاجز ؟ فســكت عنــه     جنيــت حربــاً ظاملــ 

الزبري ، ثم عاوده فقال : ظُن في كــلَّ شــيء غــري اجلــنب . فانصــرف عنــه ابــن جرمــوز            

وهو يقول : واهلفي علــى ابــن صــفية ، أضــرمها نــاراً ثــم أراد أن يلحــق بأهلــه ، قتلــين     

  ا إن مل أقتله .  

ح فقـــال : يـــا أبـــا عبـــدا ، دون أهلـــك فيـــاف ،          ثـــم رجـــع إليـــه كا ملُتنصـــ

فخذ جنييب 
)٢(

هذا وخلِّ فرسك ودرعــك فإهنمــا شــاهدان عليــك مبــا تكــره . وأراد    

بذلك أن يلقاه حاسراً
)٣(

   .  

 
  أي صاحب حظ في التجارة .  -١
  لنجیب من اإلبل القوي السریع . ا -٢
   الحاسر الذي ال درع علیھ وال وقایة . -٣
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يع   ومل يزل به حتى تركهمــا عنــده وأخــذ جنيبــه ، وســار معــه ابــن جرمــوز كاملُشــ    

عله حتى انتهيا إىل وادي السبا
)١(

  ، فاستغفله ابن جرموز وطعنه .   

وقيل : إنه تبعه يف الوادي فقتلــه وهــو يف الصــالة ، وقيــل : بــل قتلــه وهــو نــائم ،   

  وقيل غري ذلك يف قتله .  

وإذا أراد القارئ شرحاً لــذكر ومناقــب الــزبري فلريجــع إىل تــاريخ هنايــة األرب ،  

  وابن األثري ، وغريمها .        

  

  :   هلم حول اهلودجرجوع الناس واقتتا

  

بعــد أن انفــض النــاس عــن ســاحة القتــال ، مل يعجــب ذلــك مجاعــة عبــدا بــن   

ــول ا ــيبوا عائشــــة زوج رســ ــة         ســــبأ ، فــــأرادوا أن يصــ      . فعنــــدما رأت عائشــ

أن القوم يريدوهنا ، حرضت القوم على الوقوف أمــام اهلــودج وأمــام الظلمــة ، ونــادت :  

ــا لإلســالم . فرجعــوا بعــ  د أن فــروا والتفــوا حوهلــا ، ثــم تصــادم القــوم مبعركــة مل يعلــم    ي

القـــوم قبلهـــا مثلهـــا أبـــداً . كـــانوا يقـــاتلون بصـــدق ، وهـــؤالء يصـــرون علـــى الوصـــول            

  إىل هودج عائشة ، وقد قتل حول اجلمل مجاعة كثرية .

ور   ثم جاء رجل مــن كبــار الزهــاد والعبــاد مــن أهــل البصــرة امســه كعــب بــن ســ

خذ خبطام اجلمل ، فقالت له عائشــة : يــا بــين ، خــلِّ عــن اجلمــل وتقــدم باملصــحف  وأ

فــادعهم إليــه . وناولتــه مصــحفاً مــن هودجهــا ، فقابــل القــوم باملصــحف ، فقاومــه   

  أصــحاب ابــن ســبأ بــأن رمــوه بالســهام حتــى قتلــوه ، ثــم رمــوا هــودج الســيدة عائشــة   

  به ضربة بسهم .  الذي كان بعد ذلك كالقنفذ ، ما من شرب إال و

 
ھو على أربعة فراسخ من البصرة كما فــي كتــاب خزانــة األدب ، وانظــر إلــى معجــم   -١

  البلدان . 
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ثم تكتل الناس كثرياً أمام اهلودج ، واشتعلت الفتنة إىل قمتهــا ، فكانــت معركــة  

يقول من حضرها : ما رأينا قبلها مثلها قــط . كانــت معركــة داميــة للغايــة ، كلمــا قتــل  

  واحد جاء اآلخر وأخذ باخلطام .

خــذ خطــام  وال زال األمر كذلك حتــى قتــل علــى خطامــه أربعــون رجــال ، ثــم أ

اجلمل رجال مــن قــريش كــذلك كلهــم قُتلــوا ، فقُتــل بعــد ذلــك ســبعون رجــال ، وجــرح  

   عبدا بن الزبري سبعاً وثالثني جراحاً وهو أمام ذلك .

وهنا عائشة عنــدما مل تــر أناســاً مــن األعــداء يراعــون حرمتهــا كزوجــة نبــيهم ،  

ــةَ البقيـــ  ــادي : البقيـ ــول وتنـ ــدعاء وجعلـــت تقـ ــوهتا بالـ ــو       رفعـــت صـ ــين ، ويعلـ ــا بـ ةَ يـ

صوهتا : ا ا ، اذكروا ا واحلســاب . فيــأبون إال إقــداماً ، فقالــت ملــن حوهلــا :  

    ــيهم ، فضــج ــدعو عل ــت هــي ت ــان وأشــياعهم . وأقبل ــة عثم ــوا قتل ــاس ، العن ــا الن أيه

النــاس بالــدعاء مــن حوهلــا ، فســمع علــي هــذا الضــجيج مــن بعيــد فقــال : مــا هــذه  

: إهنا عائشة تدعو على قتلة عثمــان وأشــياعهم ، فقــال : اللهــم العــن    الضجة ؟ قالوا

  قتلة عثمان .

   

  :   عقر البعري وانتهاء املعركة
  

بعد أن اشتد أمر النــاس حــول اهلــودج نــادى علــي أصــحابه : اعقــروا البعــري ،      

وقيـــل :           -وأمـــر بضـــرب قوائمـــه ، فمـــال علـــى جانبـــه ، فـــأمر علـــي القعقـــاع وآخـــر  

، فهــروال ومحــال اهلــودج ووضــعاه    -خا عائشة حممد بن أبــي بكــر وعمــار بــن ياســر  أ

  على األرض ، وعائشة هنا مل متس بأذى أو سوء . 



  ٣٣٧

وعنــدما رأى النــاس البعــري قــد ســقط صــريعاً ، فــروا إىل البصــرة يتســابقون ،        

وأال يــدخلوا     وقد كانوا خيتفون خلف اهلودج . وأمر علي مناديــاً ينــادي : أال يتبعــوا ،

  البيوت ، وأال يزفّف على جريح .  

ثم أمر علــي أن حيملــوا اهلــودج مــن بــني القتلــى ، وأمــر أخاهــا أن يضــرب عليهــا   

ــن جراحــة ؟ فأدخــل رأســه هودجهــا   قبــة ، وقــال : انظــر هــل وصــل إليهــا شــيء م

  فقالت : من أنت ؟ قال : أبغض أهلك إليك ، قالت : ابــن اخلســعمية ( أمســاء بنــت

  عميس ) ،  قال : نعم ، قالت : احلمد  الذي عافاك . 

ثم قال هلا عمار بن ياسر : كيف وجدت بنيــك يــا أمــاه ؟ قالــت : لســت أمــاً   

 . لك ، فأجاهبا : بلى وإن كرهت  

وأتاها علي بعد ذلك وقال هلا : كيــف أنــت يــا أمــاه ؟ قالــت : خبــري ، قــال :  

   فيغفر ا لك ، قالت : ولك كذلك .

ثم جاء أعني بن مضــيعة ااشــعي حتــى اطلــع علــى عائشــة ، فقالــت : إليــك  

ــت : هتــك ا ســرتك ، وقطــع     ــك ا ، فقــال : وا مــا أرى إال محــرياء ، فقال لعن

يدك ، وأبدى عورتك . فقُتل بعدها وسلب ، وقُطعت يده ، ورمي عريانــاً يف خربــة  

  وكيف ال وهي أم املؤمنني ؟! من خربات األزد . فاستجاب ا دعاءها ،  

ــا           ــل األطــراف إىل الســيدة عائشــة وهــي يف حالته ــن ك ــاس م ــى وجــوه الن ــم أت ث

يف اهلــودج يســلمون عليهــا ، فقالــت : وا لــوددت أنــي مــت قبــل هــذا اليــوم بعشــرين   

  سنة .   

ــل عشــرة آالف شــخص مــن الطــرفني مناصــفة     وهكــذا انتهــت املعركــة عــن قت

. هلذا كــان علــي إذا مــر بــالقتلى ورأى الصــاحلني يقــول : كيــف كنــتم   ومن كرام الناس



  ٣٣٨

ــا كنــا نقاتــل رعــاء النــاس ؟ هــذا الرجــل العــامل ، وهــذا الرجــل الصــاحل ،     تقولــون : إن

  وهذا الرجل الزاهد ، وهذا .... فكانت معركة حمزنة ومؤملة .          

  ة احلزن :ينشد بعد فراغ املعركة هذه األبيات وهو يف قم  وكان علي
  

ــري ــري وبُجـ ــكو ُعجـ ــك أشـ      )١(إلیـ
قتلــــت مــــنھم مضــــري بمضــــري          

     بب

ومعشـــراً أعشـــوا علـــّي بصـــري 
ــري         ــت معشـ ــي وقتلـ ــفیت نفسـ شـ

    ب

  وروي عنــه كـــذلك بعـــد املعركـــة أنـــه قــال : وا إنـــي ألرجـــو أن أكـــون أنـــا ،  

دورِهم مـن غـلٍّ  ونزعنـا    وعثمان ، وطلحة ، والزبري ممن قال ا حبقهــم : ـي صــا فم

نيتقَابِلرٍ مرلَى  ساناً عوإِخ  
)٢( 

 .  

وبعد املعركة أقام سيدنا علي بظــاهر البصــرة ، وصــلى علــى القتلــى مجــيعهم ،  

  وأمر بدفنهم وهو يرتحم على اجلميع . 

    ثــم مجــع املســلمني وذكــر هلــم بــأن املعركــة كانــت بــني أخ وأخيــه ، وبــني ابــن عــم    

  وابن عمه ، فال مشاتة .  

وكــان قــد مجــع مــا كــان مــن العســكر مــن أمــوال وأدخلهــا اجلــامع ، وقــال :         

ــى النــاس وأخــذوا        ــه فليأخــذه ســوى الســالح . وهكــذا أت ــن تعــرف علــى شــيء ل م

  ما كان هلم .

  

  :   دخول علي البصرة ومبايعة أهلها
  

، فبايعــه أهلهــا حتــى اجلرحــى  كــان دخــول ســيدنا علــي البصــرة يف يــوم اإلثنــني  

  واملستأمنني ، ثم استعمل عليها عبدا بن عباس . 
  
  
العُجر ھو النفخة في الظھر ، والبُجر ھو النفخة في البطن . ویعني بذلك أن ھؤالء   -١    

  قوتھم من أمامھم ومن خلفھم . 
  ) من سورة الحجر . ٤٧اآلیة (  -٢
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  ة ، فوزعها بالسوية على املسلمني . وكان قد وجد يف بيت املال أمواالً كثري

ــتم           وكانــت هنــاك امــرأة قُتــل زوجهــا يف املعركــة ، فشــتمت عليــاً وقالــت لــه : ي

ا أطفالك كما يتمت أطفايل ، فلــم يلتفــت إليهــا . وأراد مــن معــه أن يفعلــوا شــيئاً ،      

اء املؤمنــات ؟          فقال هلم : ال ، إننا ال نتعــرض للنســاء الكــافرات فكيــف نتعــرض للنســ 

  وهذه حمروقة على زوجها وأطفاهلا .

  

  :   خروج عائشة من البصرة ورجوعها إىل مكة
  

ــت            ــا إىل بي ــت الســيدة عائشــة رضــي ا عنه ــة اجلمــل ، نقل ــاء معرك بعــد انته

  من أحسن بيوت البصرة ، وجلست فيه فرتة . 

وخيرهـــا : أحتبـــني         ثـــم زارهـــا علـــي وجلـــس معهـــا فـــرتة وتبـــادال احلـــديث ،

املقــام معنــا يــا أمــاه ؟ قالــت : بــل أعــود . فقــام علــي بتجهيزهــا بكــل مــا ينبغــي هلــا      

  من مركب ، وزاد ، ومتاع ، وغري ذلك . 

فلما كان اليوم الذي خرجت فيــه مــن البصــرة ، جــاء علــي ووقــف علــى باهبــا    

بعــض ، إنــه وا مــا كــان      حارســاً . وقالــت يومهــا : يــا بــين ، ال يعتــب بعضــنا علــى

ــة        ــى معتب ــان عل ــا ، وإن ك ــرأة وأمحائه ــني امل ــا يكــون ب ــديم إال م ــي يف الق ــني عل ــين وب بي

فإن علياً من األخيار . فقال علي : صدقَت ، وا ما كــان بيننــا ســوى مــا قالــت ،          

  وإهنا لزوجة نبيكم يف الدنيا واآلخرة . 

ثم أمر ولده احلســن أن يســري مــع الركــب يومــاً وليلــة ،      وسار معها علي أمياالً ، 

كما سير معها أخاها حممداً ، واختار هلا أربعني امرأة من نساء البصــرة املعروفــات .  

  وبعث معها كل ناج ممن كان معها من املقاتلني إال من أحب املقام يف البصرة . 



  ٣٤٠

ــود   ــأ أن تعـ ــب ، ومل تشـ ــرة رجـ ــبت غـ ــوم السـ ــا يـ ــان خروجهـ     إىل املدينـــة        وكـ

ــت         ــى موســم احلــج ، فحج ــاك حت ــارت أن ترجــع إىل مكــة ، وجلســت هن ــا اخت إمن

ــى أتاهــا   ــاك حت ــة ، وعاشــت هن ــا يف املدين ــت إىل بيته ــم ذهب ــرياً . ث واســتغفرت كث

  رسول رب العاملني .

  

  هذه هي أول معركة استقبلت إمارة سيدنا علــي بــن أبــي طالــب ، وإهنــا وا

وموجعــة ، وكانــت مرضــاة للشــيطان وأحبــاب الشــيطان ، إمنــا هكــذا  كانــت داميــة  

قضاء ا  . قديم ال بد من نفاذه  

ــرف     ــة إذا هاجــت فإهنــا ال تع ــا الفتن ــان ، إمن ــه إمي ــن يف قلب ــت ال ترضــي م كان

أحداً . الفتنــة كالنــار القويــة إذا هاجــت ، مهمــا أراد النــاس أن يطفئوهــا تكــون النــار  

   ر واليابس .أقوى ، فتشعل األخض

وهكذا احلرب إذا بــدأت ، بــدأت فتيــة وانتهــت عجــوزاً ، انتهــت علــى أشــالء  

ــون لإلســالم واملســلمني        ــانوا يبيت ــذين ك أبطــال املســلمني ، وبتحــريض مــن أعــداء ا ال

  هذا الغدر . 

واإلنســان يتأســف ويعــز عليــه أن رأى دمــاء املســلمني تســفك بأيــدي املســلمني    

الطاهرة النقيــة ، وينطلــق هبــا إىل تلــك الــبالد    تؤخذ عرس رسول ابغزارة ، وبأن  

  النائية ، وال حول وال قوة إال با العلي العظيم . 

هذا ما نستطيع أن نضعه على هامش معركة اجلمل ، ورحم ا مــن استشــهد  

  .ومن قُتلَ فيها ، ورحم ا من قاتل ، ورحم املظلومني القاتلني واملقتولني  

ــه وســادة    وأعتقــد جازمــاً بــأن ا سيرضــي اجلميــع مــن هــؤالء ؛ ألهنــم أحباب

األمة ، وخنبتها األوىل اليت كانت قد رفعت رايــة اإلســالم خفاقــة عاليــة . فــا جعــل  



  ٣٤١

إذا حكـــم احلـــاكم فاجتهـــد ثـــم أصـــاب فلـــه      «قـــال :    القتيـــل يف رمحتـــه ، والنـــيب 

» ر واحدأجران ، وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أج
)١( 

 .  

هكــذا حصــل والكــل كــان جمتهــداً ، مــن طالــب بــدم عثمــان فهــو جمتهــد ،       

ومن فكر بأن تستتب األمور وأن يؤخذ هؤالء القتلــة فــرداً فــرداً كــذلك كــان جمتهــداً ،  

وا  . يؤتي اجلميع من فضله وكرمه  

  

  ذر ر ن
  

  :   إرسال علي إىل معاوية وما كان من جوابه
  

ا فـــرغ ســـيدنا علـــي مـــن حــرب اجلمـــل ، وبعـــد أن وطـــد األمـــر يف البصـــرة       ملــ 

    انتقـــل إىل الكوفـــة . ثـــم وجـــد أمامـــه بـــالد الشـــام متنـــاثرة تـــرفض أن تبـــايع ، وجـــد     

أمامه معاوية يقول ويطالــب بــدم عثمــان ، ويعتــرب عليــاً قــاتال ، ويعتــرب عمــار بــن ياســر  

 . قاتال  

ــي هــذا الوضــع ــدا      فاســتقبل ســيدنا عل ــن عب ــر ب اخلطــري ، وأرســل إىل جري

البجلي ، وكــان عثمــان قــد اســتعمله علــى مهــذان . وبعــث كــذلك إىل األشــعث بــن     

ــه     ــا ل ــا أن يبايع ــى أذربيجــان . فأرســل إليهم ــد اســتعمله عل ــان ق ــان عثم ــيس ، وك ق

  باخلالفة ، فقاما وأجريا املبايعة .

ة يف بــالد الشــام ، وكــان   ثــم طلــب مــن جريــر أن يــذهب بكتــاب منــه إىل معاويــ 

  ميــانع إرســال جريــر ، وقــال : إنــه مييــل    -وهو تــابعي مــن كبــار أنصــار علــي   -األشرت 

  قلبه إىل معاوية ال ترسله ، فقال علي : بل أرسله . 

 
  رواه البخاري ، والحاكم ، والدارقطني . -١
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ــة يعلمــه      ــه إىل معاوي ــر ، وبعــث ب ــاً واضــحاً وأعطــاه إىل جري فكتــب علــي كتاب

ــه   ــاجرين واألنصــار علي ــاع امله ــه باجتم ــد    في ــأجربوه بع ــارة ف ــد اإلم ــان ال يري ــه ك       ، وأن

أن خوفــوه بتقــوى ا . ثــم قــال : فبويعــت مــن قبــل أهــل احلــل والعقــد مــن أصــحاب   

وذكــر لــه    -حممد ، وكانت بيعة عامــة . وكــان بعــد أن بويعــت وقعــت معركــة اجلمــل  

.    -ن  بإجياز أن طلحة ، والزبري ، وعائشــة ، اجتمعــوا يف البصــرة وطــالبوا بــدم عثمــا

وما كان عندي ذلك فاضطررت فقاتلنا ، وانتهت املعركــة علــى أن نصــر ا احلــق .  

ــه   ــا دخــل في ــدخول فيم ــه ، وال ــة ل ــاب إىل البيع ــذا الكت ــة يف ه ــي معاوي ــدعو عل ــم ي ث

  املهاجرون واألنصار . 

فلما قدم جرير على معاوية ، استشار معاوية عمرو بــن العــاص وكــان قــد تــرك  

ــاء إىل   ــر وجـ ــالد مصـ ــاً            بـ ــزم عليـ ــام وأن يلـ ــل الشـ ــع أهـ ــه أن جيمـ ــار إليـ ــام ، فأشـ الشـ

  دم عثمان . 

ففعل معاوية وذكر هلــم مقتــل عثمــان ، وغلّــظ هلــم فيــه وطلــب رأيهــم ، فالكــل   

  قام وقال : نطالب بدم عثمان . 

وهــو أحــد العشــرة ، ســابع ســبعة يف اإلســالم ،   وكان سعد بن أبــي وقــاص

ين انتخــبهم عمــر بــن اخلطــاب . كــان قــد اعتــزل الفتنــة   وأحــد أصــحاب الشــورى الــذ

  وأمر أهله أن ال خيربوه من أخبار الناس بشيء حتى جتتمع األمة على إمام . 

فطمـــع معاويـــة فيـــه ، ويف عبـــدا بـــن عمـــر ، وحممـــد بـــن مســـلمة كـــذلك .     

فِّــرون  فكتب إليهم يدعوهم إىل عونه على الطلب بدم عثمان ، ويقول هلم : إهنــم ال يكَ

ما أتوه من قتلــه وخذالنــه إال بــذلك . وقــال : إن قاتلــه وخاذلــه ســواء . فأجابــه كــل  

واحد منهم يــرد عليــه مــا جــاء بــه مــن ذلــك ، وينكــر عليــه مقالتــه ، ويعرفــه أنــه لــيس  

  بأهل ملا يطلبه . 



  ٣٤٣

  :   وكان يف جواب سعد بن أبي وقاص
  

ــاُء    ــداُء العَیـــ ــاویَى داؤَك الـــ ُمعـــ
ْدعوني أ ــَ ــٌي         أیـــ بـــــو حســـــن علـــ

وقلــُت لــھ اعطنــي ســیفاً قصــیراً     
ــٌر          ــغُره كبیـــ ــرَّ أصـــ ــإنَّ الشـــ فـــ
ــاً        ــى علیـ ــذي أعیـ ــي الـ ــُع فـ أتطمـ

ــاً            ــك حیــ ــٌر منــ ــھ خیــ ــوٌم منــ لیــ
ھُ                 وأمــــــا أمــــــُر عثمــــــان فَدَعــــــْ

     للل

ــھ دواُء          ــيُء بــ ــا تجــ ــیس بمــ ولــ
ــاءُ  ــا یشـــ ــھ مـــ ــم أْردُْد علیـــ             فلـــ

تمـــــاُز بـــــھ العـــــداوة والـــــوالُء          
ماُء          ــدِّ ــھُ الــــ َر ُمثِقلــــ ــْ وإنَّ الظھــــ

َت بــھ العفــاُء       ــى مــا قــد طِمعــْ عل
ــداُء            ــرء الفـــ ــَت ِللمـــ ــاً أنـــ وَمْیتـــ

ــبالُء                ــھ الـــ ــرأَي أذھبـــ ــإنَّ الـــ فـــ
  لل

ــاً ــر النــاس ، وكتــب كتاب ــة بعــد أن استشــف أم ــم أمجــع معاوي ــر      ث  وأعطــاه جلري

ــة       ــاب معاوي ــر بكت ــان . ورجــع جري ــدم عثم ــة ب ــى املطالب ــوا عل ــل الشــام أمجع ــأن أه     ب

إىل علي خيربه بإمجاع أهل الشــام علــى قتالــه ، حيــث اعتــربوه قــد آوى القتلــة ولــه يــد  

بقتل عثمان ، وإهنم يقولون : إنا ال ننتهــي عنــه وعــن مطالبتــه حتــى نقتلــك أو تقتلنــا ،   

  سلمنا القتلة وأنت واحد منهم . أو أن ت

  ووصل الكتاب إىل علي ، فكان ال بد له من اخلروج . 

  

  : خروج علي وما كان بينه وبني معاوية من مراسالت

  

وعسكر يف النحيلة خرج علي
)١(

، وسار كذلك معاويــة وتــأنى يف مســريه ،   

يشــربه         وكان قد ســبق علــى املــاء وجلــس يف مكــان ، فعنــدما أتــى علــي مل جيــد مــاء

هــو وجيشــه . فلمــا عطــش النــاس كثــرياً طلبــوا املــاء مــن معاويــة فاستشــار قــواده ،      

فقال  عمرو بن العاص : نفتح بينهم وبني املــاء ، واألكثــر قــالوا : بــل منــنعهم مــن شــرب    

املاء . ويأخذ معاوية برأي األكثر مــن مجاعتــه ، ويقــول : لــن نســمح لكــم أن تأخــذوا   

 
  ھي موضع بقرب الكوفة من جھة بالد الشام .  -١
   



  ٣٤٤

أرسل علي قــائال : إمــا املــاء وإمــا أن نقــاتلكم علــى املــاء ، فلــم يلتفــت     قطرة ماء . ف

إليه معاويــة وجيشــه ، فزحــف علــي جبيشــه وقــاتلوا قتــاالً مريــراً وشــديداً ، وال زالــوا  

يقاتلون حتى أخذوا املاء . ويقف يومها جيش علي ويقــول : وا ال نســقيهم ، فقــال  

م نفــتح بيــنهم وبــني املــاء ، وا فإنــا ال نكــون   علي : ال ، نأخذ من الفــرات حاجتنــا ثــ 

ظاملني كما كانوا ظاملني ، وخلوا عــنهم فــإن ا تعــاىل نصــركم علــيهم بغــيهم وظلمهــم ،  

ــاء        ــيكم . فأخــذ الكــل مــن امل ــانوا فينصــرهم ا عل ــوا ظــاملني كمــا ك ــاكم أن تكون فإي

  ما تيسر له وما استطاع .

ــاً وا ــة  وبعـــد أن جلـــس النـــاس أيامـ ــداً إىل معاويـ ــل علـــي وفـ ســـرتاحوا ، أرسـ

يفاوضونه ويردعونه ، وذلك يف أول ذي احلجــة . وكــان الوفــد مؤلفــاً مــن ثالثــة رجــال  

مــن قــواده : أبــو عمــرة بشــري بــن عمــرو بــن حمصــن األنصــاري ، ســعيد بــن قــيس    

اهلمداني ، وشبث بن ربعي التميمي . فــدعاهم علــي وقــال هلــم : ائتــوا هــذا الرجــل  

  ه إىل ا تعاىل ، وإىل الطاعة واجلماعة .وادعو

  فــأتوه فــدخلوا عليــه ، فابتــدأ بشــري بــن عمــرو األنصــاري الكــالم ، فحمــد ا

ــك راجــع إىل اآلخــرة ،      ــة ، وإن ــدنيا عنــك زائل ــة : إن ال ــال ملعاوي ــم ق ــه ، ث وأثنــى علي

هــذه  وإن ا حماســبك بعملــك وجمازيــك عليــه . وإنــي أنشــدك ا أال تفــرق مجاعــة  

األمة يــا معاويــة ، وأال تســفك دماءهــا بينهــا . فقطــع عليــه معاويــة الكــالم وقــال لــه :   

ــه أحــق     ــيس مثلــك ، وإن هــال أوصــيت بــذلك صــاحبك ؟ فقــال بشــري : صــاحيب ل

الربية كلها هبذا األمر يف الفضل ، والدين ، والســابقة يف اإلســالم ، والقرابــة مــن رســول   

ا  ــاذ ــة : فمـ ــة        . فقـــال معاويـ ــأمرك بتقـــوى ا ، وإجابـ ــال : نـ ــول أنـــت ؟ قـ ا تقـ

ابن عمك إىل ما يدعو إليه من احلق ، فإنه أســلم لــك يف دينــك ، وخــري لــك يف عاقبــة  

  أمرك . فقال معاوية : ونرتك دم عثمان ؟ ال وا ال أفعل ذلك أبداً .      
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ــم بعــد   ــم قــام شــبث بــن ربعــي املبعــوث الثــاني مــن هــذا الوفــد وتكلّ أن قطــع    ث

ــه ، وطلــب       ــى علي ــث ، فحمــد ا وأثن ــيس املبعــوث الثال ــن ق ــى ســعيد ب الكــالم عل

مــن معاويــة أن يــذعن للحــق ، وكشــف لــه مــا خيفــى ، وبــأن املوضــوع فيــه تســرت بــدم  

عثمــان وهــو لــيس ذلــك . فقــال : يــا معاويــة ، كنــت وا حتــب قتــل عثمــان لتســتلم   

ــد أبطــأت املســري لنج ــه وقــد وصــل إليــك األمــر وكنــت تســتطيع       األمــر بعــده ، وق دت

  على أنــك تريــد اإلمــارة بعــده ، فــاتق ا أن تنصره ، إمنا إبطاؤك إىل جندته كان دليال

  يا معاوية ودع األمر الذي أنت عليه ، وال تنازع األمر أهله . 

  فرد عليــه معاويــة بعــد أن محــد ا وأثنــى عليــه مبــا هــو أهلــه فقــال : فــإن أول      

مــا عرفــت بــه ســفهك وخفــة حلمــك أنــك قطعــت احلــديث علــى احلســيب النســيب  

ــن قــيس   ــع بينهمــا وهــو ســيد قومــه    -ســعيد ب ــم اعرتضــت بعــد       -وأراد أن يوق ، ث

فيمـــا ال علـــم لـــك بـــه ، فقـــد كـــذبت ولؤمـــت كـــذلك أيهـــا األعرابـــي اجلـــايف يف كـــل            

  . ووصفت ما ذكرت  

ــال : انصــرفوا مــن عنــدي   ــم ق ــه   ث ــنكم إال الســيف . فقــال ل ــيس بيــين وبي ، فل

ــي   ــم رجــع الوفــد إىل عل ــا إليــك . ث ــا لنجعلنه شــبث : أهتــول بالســيف ؟ أقســم ب

  وأخربوه برأي معاوية األخري .   

   

  :   حصول املوادعة بني علي ومعاوية

  

لقد دار بــني ســيدنا علــي وســيدنا معاويــة رســل كثــريون ، وحصــلت مهــاترات  

. سيدنا علــي يقــول : املوضــوع لــيس موضــوع دم عثمــان ، إمنــا يريــد  أكثر من الطرفني 

اإلمارة لنفسه . ومعاوية يقول : ال ، بــل حنــن نريــد دم عثمــان ، ونريــد أن نأخــذ الثــأر  

  وحقنا ممن اشرتك مبقتل عثمان . 



  ٣٤٦

وحصــل لقــاء بــني الطــرفني ، وكــان القتــال متفرقــاً يف أيــام ذي احلجــة كلهــا ســنة    

  مبا كانوا يقتتلون يف اليوم الواحد مرتني . سبع وثالثني ، ور

ــى ينقضــي الشــهر     ــة علــى تــرك احلــرب بينهمــا حت ويف احملــرم حصــلت املوادع

  احلرام ، وذلك طمعاً يف الصلح . 

ــع          ــل اجلميـ ــود ، ومل يصـ ــدة مراســـالت ووفـ ــهر عـ ــذا الشـ ــا يف هـ ــل بينهمـ وحتصـ

ينتخــب املســلمون أمــرياً      إىل حــل ، بــل أصــر معاويــة علــى تســليم قتلــة عثمــان ، وأن

  بعد أن خيلع علي نفسه .

  

    :   ذكر احلروب اليت كانت بصفني
  

ــا        ــد منهمـ ــل واحـ ــأ كـ ــني ، فعبـ ــني اجليشـ ــور بـ ــدمت األمـ ــة احتـ ــد املوادعـ وبعـ

  جيشه تعبئة كاملة .       

فجعــل علــي بعــد أن صــلى الصــبح بغلــس يصــف جيشــه ، وعــين القــواد علــى  

علــى الكوفــة يف خيلهــا مالــك األشــرت ، وعلــى خيــل البصــرة  الفــرق والقبائــل . فجعــل  

     حبقــه :     ســهل بــن حنيــث ، وعلــى رجالــة الكوفــة عمــار بــن ياســر الــذي قــال النــيب 

» تقتله الفئــة الباغيــة عــن الطريــق ، وإن آخــر رزقــه ضــياح لــنب «
)١( 

، وعلــى رجالــة  

  البصرة قيس بن سعد بن عبادة . 

األول يف أول يوم من شــهر صــفر حــني خــرج  وبدأت معركة صفني ، وكان اللقاء 

ــن مســلمة          ــب ب ــا حبي ــة يومه ــن جــيش معاوي ــه م ــة ، وخــرج ل ــل الكوف ــع أه األشــرت م

  مع أهل الشام ، وحصلت مبارزة ومقاتلة حتى املساء ، ثم تراجع الطرفان . 

 
  في تاریخھ . أخرجھ الخطیب -١
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ويف اليـــوم الثـــاني حصـــل قتـــال متفـــرق ، وكـــذلك يف اليـــوم الثالـــث ، والرابـــع ،       

ــد مــن قــواد جــيش علــي ،  واخلــام ــوم خيــرج قائ س ، والســادس ، والســابع . يف كــل ي

ــتالن            ــا النفـــر واجلـــيش ، فيقتـ ــن قـــواد جـــيش معاويـــة ومعهمـ ــه قائـــد مـ وخيـــرج مقابلـ

  حتى املساء ثم يعود كل واحد منهما إىل معسكره .

  وهكذا كانت مبارزات ومقاتالت ، ووقع دماء يف هذا اال . 

م الثامن خــرج علــي بالنــاس بعــد صــالة الصــبح ، وزحــف هبــم       ويف صبيحة اليو

     إىل أهــل الشــام . ولقــد حصــلت يف هــذا اليــوم أمــور كثــرية مــن البطــوالت ، وكــان  

    القتـــال علـــى أشـــده حتـــى انســـحب جـــيش معاويـــة ، وال زال ينســـحب أمـــام علـــي

ه  وجيشه حتى قبة معاوية . وكاد معاوية أن يفــر مــن أرض املعركــة وقــد طلــب فرســ 

ــى        ــروب أتـ ــري أن الغـ ــارين غـ ــه فـ ــوا بـ ــاس أن يلحقـ ــاد النـ ــه ، وكـ ــو بنفسـ ــال هـ ــا قـ كمـ

  وتراجع اجليشان . 

ودخل الليل والناس يقتتلون ، واستمر إىل الصــباح . ومسيــت هــذه الليلــة بليلــة  

اهلرير ؛ لكثرة ما هر فيها من دماء . فقد قتل فيها من مجاعة علي مخــس وعشــرون  

عاويــة أربعــون ألفــاً ، وقتــل مــن أهــل بــدر يف صــف ســيدنا علــي     ألفــاً ، ومــن مجاعــة م

  مخس وعشرون .  

  

  :   مقتل عمار بن ياسر

  

يف ليلة اهلرير قتــل عمــار بــن ياســر بعــد معركــة شــديدة قاتــل فيهــا قتــاالً مريــراً ،    

ــآخر رزق يل   ــوني بـ ــل : إيتـ ــل أن يقتـ ــال قبـ ــاً. وقـــد قـ ــعني عامـ ــن تسـ ــا ابـ ــان يومهـ            وكـ

ــدني ــن ال ــةم ــوم ألقــى األحب ــال : الي ــة محــراء ، فق ــه حلق ــدح أروح ل ــنب يف ق ــأتي بل      ا ، ف
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حممداً وحزبه ، وا لو ضربونا حتــى يبلغــوا بنــا ســعفات هجــر لعلمنــا أنــا علــى احلــق  

  وأهنم على الباطل . ثم جعل يقول : املوت حتت األسل ، واجلنة حتت البارقة .

ــن ســبع اجل ــة يســار ب ــو الغادي ــه أب ــذي قتل ــين وإن ال هي
)١(

ــز رأســه حــوي         ، واحت

  ابن ماتع . 
  

  :  خرب رفع أهل الشام املصاحف وكتابة العهد بني الطرفني

  

ملــا قُتــل عمــار بــن ياســر ، اجتمــع حــول علــي اثنــا عشــر ألفــاً وتقــدمهم ببغلتــه        

إىل معاويــة ووصــل قريبــاً منــه ، فقــال : عــالم يقتــل النــاس بيننــا ؟ هلــم أحاكمــك        

 ، فأينا قتل صــاحبه اســتقامت لــه األمــور . فقــال عمــرو بــن العــاص ملعاويــة :   إىل ا

إنه أنصفك . فقــال معاويــة : مــا أنصــفت بكالمــك ، إنــك لــتعلم أنــه مل يــربز إليــه أحــد    

إال قتله . فقال عمرو : ما حيسن بك ترك مبارزته يــا معاويــة فإنــه قــد طلبــك ، فقــال  

  ا عمرو ؟ ورفض أن خيرج .   معاوية : لقد طمعت فيها بعدي ي

ودخل األشرت ومــن معــه مــن جــيش علــي معســكر معاويــة ، وكــادت أن تنتهــي  

املعركة لصاحل علي ، وتقهقر اجليش الشامي كثرياً ، ومل يبق سوى فــرتة حتــى يستســلم  

ــاً ،         ــا تســعني ألف ــي يومه ــل مــع ســيدنا عل ــن يقات ــه كــان عــدد م ــه ، علمــاً أن اجلــيش كل

  ع سيدنا معاوية عشرين بعد املائة . ومن يقاتل م

 
عاش قاتل عمار إلــى زمــن الحجــاج بــن یوســف الثقفــي والــي العــراق ، فــدخل علــى   -١

هُ أن ینظــر     رَّ ن ســَ الحجاج وقال لھ : أنت قاتل عمــار ؟ قــال : نعــم ، فقــال الحجــاج : مــَ
إلى عظیم البــاع یــوم القیامــة فلینظــر إلــى ھــذا الــذي قتــل عمــار بــن ســمیة . ثــم دخــل        

ة على الحجاج ســائال یریــد مــاال ، فلــم یعطــھ مــا ســألھ ، فقــال : نــوطئ لھــم    أبو الغادی
الدنیا وال یصلونا منھــا ، ویــزعم أنــي أعظــم البــاع یــوم القیامــة ؟ فقــال الحجــاج علــى   
ظلمھ : أجل وهللا ، َمن كان ضرســھ مثــل أحــد ، وفخــذه مثــل جبــل ورقــان ، ومجلســھ   

م القیامــة . ثــم قــال : وهللا لــو أن عمــاراً قتلــھ       مثــل المدینــة والربــذة ، لعظــیم البــاع یــو
  أھل األرض لدخلوا كلھم النار . فلم یتكلم أبو الغادیة بشيء .
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وملــا رأى عمــرو بــن العــاص أمــر أهــل العــراق قــد اشــتد وخــاف اهلــالك ، قــال    

ملعاوية : هل لك يف أمر أعرضــه عليــك ، إذا فعلتــه يزيــدنا قــوة ويزيــد عــدونا فرقــة ؟     

.   قال : نعم ، قال : نرفع املصاحف ثم نقول ملا فيهــا : هــذا حكــم ا بيننــا وبيــنكم  

فإن أبى بعضــهم أن يقبلهــا وجــدت فــيهم مــن يقــول : ينبغــي لنــا أن نقبلهــا فتكــون فرقــة    

  بينهم ، وإن قبلوا ما فيها رفعنا القتال عنا إىل أجل . 

فقبل معاوية هذه اإلشارة ، حيث أراد أن يؤجل املعركــة ليجمــع صــفه ليلتــئم ،   

  ثم يقاتل بقوة غري هذه القوة .

صــاحف ، فأخــذوها وربطوهــا علــى رؤوس أســنة الرمــاح ،  فحاالً أمر برفع امل

ــن لثغــور الشــام   ــالوا : هــذه املصــاحف والقــرآن حكــم بيننــا وبيــنكم ، م      ورفعوهــا وق

  بعد أهله ؟ ومن لثغور العراق بعد أهله ؟ ونادوا هبا . 

فالنــاس ملــا رأوا ذلــك قــالوا : جنيــب إىل كتــاب ا ، فقــال هلــم ســيدنا علــي :   

، مراً ، وابن أبي معــيط ،   عباد اامضوا على حقكم وصدقكم ، فإن معاوية ، وع

وحبيبــاً ، وابــن أبــي ســرح ، والضــحاك ، ليســوا بأصــحاب ديــن وقــرآن ، أنــا أعــرفهم  

ــاس رجــاالً ،   ــاالً ، وشــر الن ــاس أطف وهــم يف صــباهم وهــم رجــال ، فكــانوا شــر الن

عنــدما رأوا خــذالهنم ،  وحبكم رب العــاملني . ثــم قــال : هــذه خديعــة وإهنــم فعلوهــا  

وضــعفهم ، وانتهــاءهم . فقــالوا : ال بــد لــك مــن أن تقبــل هــذه الــدعوة . قــال هلــم :      

ــدنا أن ننهــي   ــد انتصــرنا ووصــلنا إىل معســكرهم ، وك ــل هــذا وق ــوم ، كيــف نقب ــا ق ي

املعركــة ؟! فأصــروا وقـــالوا : ال بــد لـــك أن تقبــل وإال قتلنـــاك وأحلقنــاك بعثمـــان ،    

  كبرياً . فعند ذلك كان ال بد لسيدنا علي من أن يلتفت إىل كالمهم . وكانوا عدداً 

وهنــا وقعــت الفتنــة ، وهبــذا الوقــت ظهــر اخلــوارج . وهــؤالء هــم الــذين كــانوا  

  سبب اهلوان والضعف يف جيش سيدنا علي .             
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وبعــد ذلــك ارتفعــت األصــوات ، وظهــرت دالئــل الفــتح والنصــر جلــيش علــي ،   

ــل اخلــذال ــرت األشــرت         ودالئ ــراك إال أم ــا ن ــوم : م ــال الق ــة . فق ــار جلــيش معاوي ن واإلدب

أن يقاتل ، فقال علــي : هــل رأيتمــوني خليــت بــه وتكلمــت بأُذنــه ؟ قــالوا : بــل هنــاك   

  بينك وبينه شيء . ثم قالوا : ابعث إليه فليأت حاالً وإال نفذنا بك احلكم . 

      ، فقـــال األشـــرت : كيـــف نرجـــع   فأرســـل علـــي إىل األشـــرت رجـــال امســـه يزيـــد  

وقد وصلنا إىل ما وصلنا إليه ، وكيف نتقهقر بعد هذا التقــدم ؟ فقــال يزيــد : ال بــد  

  لك من أن ترجع وإال رأيت فتنة خلفك كبرية . ولكن األشرت يرفض أن يعود . 

فرجــع  يزيــد وأخــرب عليــاً بــذلك ، فقــال كــرم ا وجهــه : ويلــك يــا يزيــد ،          

ــن األشــرت    هــل رأيــ  ــب م ــال : اذهــب واطل ــم ، فق ــال : نع ــة يصــدقون ؟ ق     ت اجلماع

  ومن اجليش أن يعود . 

ــع اجلــيش العراقــي ، وحصــل   ــاً ، وهكــذا مجي ــة متأمل فرجــع األشــرت مــن املعرك

صدام كبري بالكالم وبالفعــل بــني األشــرت وبــني هــؤالء النــاس ، فســبهم وســبوه ، وتكلــم  

أهــل العــراق ، يــا أهــل الــذل واهلــوان ، حــني علــوهتم  عليهم وتكلموا عليه ، وقال : يــا 

ــدعونكم   ــيهم ، وظــن اجلماعــة أنكــم هلــم قــاهرون ، رفعــوا املصــاحف ي       وتقــدمت عل

ملــا هــم فيــه وهــم قــد تركــوا ســنة وفرضــاً ، فكيــف يحكِّمــون كتــاب ا ؟ فــأمهلوني  

         ئــة ،  عــدوة الفــرس فــإني قــد طمعــت بالنصــر . قــالوا : إذاً نــدخل معــك يف اخلطي

ال ولن نسمح لك . ثم قال هلم : هذه الوجوه السود اليت أراها أمامي هــي الــيت تأمرنــا  

أن نرتك ما أتينا من أجله لنحق احلــق ، وهــذا ابــن عــم رســول ا ، وأحــد العشــرة ،  

وزوج بنت رسول ا   ، ... وصاحب احلق ، وأمري املؤمنني ، ويطالــب بــاحلق ،

  نهم وتضاربوا بالسياط .وحصلت مشادة شديدة بي
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ثم جاء األشعث بن قيس فقال لعلي : أرى النــاس قــد قبلــوا بتحكــيم القــرآن ،  

فإن شئت أتيت معاوية وسألته عما يريد. فقال علي : ائتــه . فــذهب فــأتى معاويــة  

ــال : لنرجــع حنــن وأنــتم إىل        ــا معاويــة ، ألي شــيء رفعــتم املصــاحف ؟ ق ــال : ي وق

كتابه ، تبعثون رجال ترضــون ونبعــث رجــال نرضــى بــه ، حنــن نأخــذ   ما أمر ا به يف

عليهما أن يعمال مبا يف كتاب ا وال يلتفتا لغــري كتــاب ا ، ثــم نتبــع مــا اتفقــا عليــه .  

  فقال له : هذا حق .  

ــالقرآن      ــا بـ ــينا وقبلنـ ــاس : رضـ ــال النـ ــأخربه ، فقـ ــي فـ ــعث إىل علـ ــاد األشـ فعـ

ضيناً بعمرو بــن العــاص ، وقــال األشــعث وأولئــك النفــر  حكماً . وقال أهل الشام : ر

ــا قــد رضــينا بــأبي موســى األشــعري . فقــال       الــذي صــاروا بعــد ذلــك خــوارج : فإن

علي : قد عصيتموني يف أول األمر فال تعصــوني اآلن ، ال أرى أن أولّــي أبــا موســى .  

عبــاس ،   فقــال األشــعث والقــوم : ال نرضــى إال بــه ، فقــال علــي : نرســل عبــدا بــن  

فأبو موسى ال يســتطيع أن يقــف أمــام عمــرو بــن العــاص الداهيــة . فقــالوا : ال نرضــى  

سواه . فحــاول علــي أن يلفــتهم إىل غــريه وهــم يرفضــون ويصــرون ، فقــال : قــد أبيــتم    

  إال أبا موسى ؟ قالوا : نعم ، فقال : اصنعوا ما شئتم . 

جــيش معاويــة            ثــم وقــف القتــال واعتــزل النــاس بعضــهم عــن بعــض ، فرجــع

  إىل عسكره ، ورجع جيش علي إىل معسكره كذلك . 

  ــن العــاص عنــد علــي لكتــب القضــية ، فكتبــوا : بســم ا ــم حضــر عمــرو ب ث

الــرمحن الــرحيم ، هــذا مــا تقاضــى بــه أمــري املــؤمنني . فقــال عمــرو : ال نقبلــك أمــرياً  

طالــب مــع معاويــة      للمؤمنني ، فتمحى هذه وتقول : هــذا مــا تقاضــى بــه علــي بــن أبــي

ابــن أبــي ســفيان . وحصــلت نزاعــات كثــرية هنــا ، ويف النهايــة قَبــل علــي وكتــب        

  ابن عباس الكتاب . 



  ٣٥٢

فقاضى علي على أهل الكوفة ومــن معهــم ، وقاضــى معاويــة علــى أهــل الشــام   

ومن معهم : إننا ننزل عند حكم ا وعند كتابه ، وأال جنتمع بعــد ذلــك علــى قتــال ،  

ــت             وأن ــى ، ومنيـ ــا أحيـ ــي مـ ــه ، حنيـ ــه إىل خامتتـ ــن فاحتتـ ــا مـ ــون بيننـ ــاب ا يكـ كتـ

ما أمات ، فما وجــد فيــه أخــذنا ، ومــا وجــد فيــه احلكمــان عمــال بــه ، ومــا مل جيــدا     

  يف كتاب ا تعاىل فالسنة العادلة اجلامعة غري املفرقة . 

ــو ــر خلـ ــة عشـ ــاء لثالثـ ــوم األربعـ ــاب يف يـ ــنة         ولقـــد كُتـــب الكتـ ــفر سـ ــن صـ ن مـ

  سبع وثالثني .

وقــد أخــذ احلكمــان مــن علــي ، ومعاويــة ، ومــن اجلنــد ، مــن العهــد واملواثيــق   

أهنما آمنان على نفسيهما وأهلهما ، واألمة هلما أنصار علــى الــذي يتقاضــيان عليــه ،      

  وعلى عبــدا بــن قــيس أبــي موســى األشــعري وعمــرو بــن العــاص عهــد ا وميثاقــه       

  .   اعصييأن حيكما بني هذه األمة ، وال يرداها يف احلرب أو الفرقة حتى 

ــر فـــال مـــانع ،          ــا أن يـــؤخرا أكثـ ــاء إىل رمضـــان ، وإن أحبـ ــد أجـــال القضـ وقـ

ــوا علــى      ــل الشــام ، واتفق ــل الكوفــة وأه ــادل بــني أه وإن مكــان القضــاء يف مكــان ع

  ني .دومة اجلندل ، وشهد على ذلك مجاعة من الطائفت

  

  :   اجتماع احلكمني وما كان من أمرمها

  

ــن   ــاء مـــع كـــل واحـــد أربعمائـــة مـ ــع احلكمـــان ، وجـ     ويف املوعـــد املقـــرر اجتمـ

الفرسان . ومنذ البداية كان عمرو بن العاص يجلّ أبــا موســى إجــالالً كثــرياً ، ويظهــر  

   قــدمياً ،  له قمة االحرتام والتواضع ، فيقول له : أنت صحابي قديم ، وأنــت ممــن أســلم  

وأنــت ممــن لــك البــاع يف اإلســالم فــال أتقــدم عليــك ، تكَلَّــم وأنــا أتكلــم بعــدك . فكــان     

  أبو موسى يتكلم ثم يتكلم عمرو بن العاص . 



  ٣٥٣

وقــــد تفاوضــــا يف موضــــوع عثمــــان كثــــرياً. فيقــــول عمــــرو ألبــــي موســــى :             

د ، قــال : ألســت  يا أبــا موســى ، ألســت تعلــم أن عثمــان قتــل مظلومــاً ؟ قــال : أشــه

تعلم أن معاوية وآل معاوية أولياؤه ؟ قال : بلى ، قال : فمــا مينعــك إذاً يــا أبــا موســى  

ــة يف قــريش معــروف هــو مــن أســياد قــريش ، فــإن خفــت أن يقــول    منــه وبيــت معاوي

ــة أم املــؤمنني ، وكاتــب   ــة ســابقة ، فقــل : هــو أوالً أخــو أم حبيب ــيس ملعاوي النــاس : ل

رسول ا به . وجعلهــا عشــائرية وجاهليــة ، ثــم عــرض عليــه الســلطان  وقد صح

إذا كانــت األمــور ملعاويــة . فقــال أبــو موســى : يــا عمــرو ، اتــق ا . أمــا مــا ذكــرت     

من شرف معاوية فإن هذا األمر ليس على الشــرف يــوالّه أهلــه ، إمنــا هــو ألهــل الــدين  

أكـــن ألوليـــه معاويـــة وأدع  والشـــرف . وأمـــا قولـــك : معاويـــة ويل دم عثمـــان ، فلـــم  

ــا تعريضــك يل   ــاجرين األول . وأم ــن امله ــان م ــه ، وعثم ــم أوىل ب ــني فه ــاجرين األول امله

    بالســلطان فــوا لــو خــرج يل معاويــة مــن ســلطانه كلــه مــا قبلتــه ، ومــا كنــت ألرتشــي    

. يف حكم ا  

   ثــم حصــلت مقــاالت كثــرية بينهمــا ، ثــم قــال عمــرو : مــاذا تــرى بعــد ذلــك ؟   

إىل أي شيء وإىل أي حد توصلنا يا أبــا موســى ؟ قــال : أنــا أقــول : خنلــع الــرجلني ،   

ثـــم جيتمـــع أصـــحاب رســـول ا          ــون ــاجرون األول أهـــل احلـــل والعقـــد وينتخبـ املهـ

من رأوا أهال للخالفة . ولقد قاهلا وهو يعتقد بأهنم لن ينتخبوا سوى علــي فهــو أحــد  

مؤهال لالنتخاب قبــل عثمــان . فقــال عمــرو : الــرأي   الستة أصحاب الشورى ، وكان

هو ما رأيت يا أبا موسى ، ثم قال له : يــا أبــا موســى ، اعلــم أن النــاس يثقــون بــدينك  

  وبأخالقك ، وأنت دائماً مقدم ، فقف أمام الناس وأعلمهم مبا رأيت أنت . 



  ٣٥٤

ــو موســى بالنــاس ، فحمــد ا وأثنــى عليــه ، وصــلّى علــى النــيب     فوقــف أب

وقال : أيهــا املســلمون ، لقــد رأينــا أن خنلــع الــرجلني لننتخــب أمــرياً للمــؤمنني ، ينتخبــه  

املهاجرون واألنصار . فنزل ثم طلع عمرو وقــال : هــل مسعــتم مــا قالــه أبــو موســى ؟  

  إنه يقرتح ذلك ، فنزوالً عند اقرتاحه لقد قبلنا ذلك . 

ــي موســى أن يت ــم عــادا للمشــاورة ، وطلــب عمــرو مــن أب ــي     ث ــع عل قــدم يف خل

وهو يقول : أنت أفضل وأتقى مين ، وأعلم مين يف الدين ، أنــى ملثلــي أن يتقــدم عليــك          

يا أبا موسى ؟ ثم قال لــه : قــف أمــام القــوم واخلــع صــاحبك حتــى أخلــع صــاحيب ،    

  فقال : أفعل . 

، ثــم قــال : اتفقنــا علــى خلــع    فقام أبو موســى ومحــد ا وصــلى علــى النــيب 

الرجلني ، وها أنا أبدأ خبلع علــي وخلــع معاويــة كمــا أخلــع خــامتي ، فاســتقبلوا أمــركم   

وولوا عليكم من رأيتموه أهال ، فنسأل ا أن يهيء للمسلمني الرجــل املناســب ليجمــع  

كلمة اإلســالم واحلــق . وكــان ابــن عبــاس قبــل أن خيلــع أبــو موســى اخلــامت صــرخ عليــه      

ال تفعل قبله ، فإنه صاحب خدعة ، قد يكــون دبــر لــك أمــراً .     وقال : يا أبا موسى

  فلم يلتفت إليه وقال : بل إنه صاحب عهد وميثاق ، وخلع اخلامت من يده ثم نزل . 

فخرج عمرو وقال : لقد مسعتم مقالة الرجــل أبــي موســى ، فإنــه خلــع صــاحبه   

حبه كما خلعــه ، وأثبــت  كما مسعتم ، أشهدمت ؟ قالوا : نعم ، فقال :  وأنا أخلع صا

صاحيب كما أثبت خــامتي يف إصــبعي ، فإنــه ويل عثمــان بــن عفــان والطالــب بدمــه ،  

  ثــم فعلــت وفجــرت غــدرت ، وأحق الناس مبقالــه . فقــال أبــو موســى : ال وفقــك ا

فعلتك هــذه ، إمنــا مثلــك كمثــل الكلــب إن حتمــل عليــه يلهــث أو ترتكــه يلهــث
  

. فقــال    

  مثل احلمار حيمل أسفاراً . عمرو : إمنا مثلك ك



  ٣٥٥

ــا أمــري املــؤمنني ،   ــه : ي ــة إليــه ينادون وحصــلت الغوغــاءات ، ورجــع وفــد معاوي

ورجـــع وفـــد علـــي وأخـــربوه بالقصـــة ، فقـــال : كنـــت أعـــرف أن أبـــا موســـى لـــيس      

  حشواً لذلك . 

وكان علي بعد ذلك إذا صلى الغداة يقنت ويلعــن يف صــالته معاويــة ، وعمــرو    

، وحبيباً ، وعدداً من هــؤالء . فبلــغ ذلــك معاويــة ، فكــان إذا قنــت لعــن    ابن العاص

  علياً ، وابن عباس ، واحلسن ، واحلسني ، واألشرت .   

وأما أبو موسى فإنه كــان شــديد النــدم ، فركــب دابتــه وســار مباشــرة إىل مكــة   

  للوهو يلعن عمرو بن العاص ، ومل يرجع إىل العراق .   

بعــد ، ففــي هــذه األثنــاء ظهــرت فئــة  اخلــوارج ، ومجاعــات    وهنا األمور مل تنته

  أخرى تكفر علياً . فاشتغل علي مبقاتلتها ، وحصلت أمور شداد للغاية .

    

وأحب هنا أن أبــني لــك أيهــا القــارئ عقيــدة أهــل الســنة واجلماعــة فيمــا جــرى      

ــة مــن احلــروب . فهــي مل تكــن ملنازعــة معاويــة   لعلــي         بــني ســيدنا علــي وســيدنا معاوي

يف اخلالفة أبداً ، فهو كان يعرتف له باخلالفة ، إمنا اخلــالف بــأن ســيدنا معاويــة طالــب   

بدم سيدنا عثمان ليأخذ حبقه من القتلة ، ولكن سيدنا علياً اجتهــد وقــال : ال نســلم  

ــإذا   ــن عشــرة آالف ، ف ــر م ــاعهم وعشــائرهم يف جنــده أكث ــع أتب ــه رآهــم م ــة ؛ ألن القتل

    فتنــة ، ومــن ذهــاب اخلالفــة وذهــاب بيضــة املســلمني ، إمنــا أراد    ســلمهم خشــي مــن  

  أن يسلمهم بعد ذلك واحداً واحداً . 

فهنا خالف جرى ، وا  . هو حكم بينهما  

وقــد ذكــر اإلمــام أبــو حامــد الغــزايل يف إحيائــه بــأن أحــد األوليــاء رأى القيامــة     

فــأُتي بعلـــي وأدخـــل    قــد قامـــت ، وامليــزان قـــد نصــب ، واحملكمـــة قــد عقـــدت .  



  ٣٥٦

احملكمة ، ثم أتي مبعاوية وأدخل كــذلك . ثــم خــرج علــي بعــد فــرتة وقــال : حكــم يل  

  ورب الكعبـــة ، ثـــم خـــرج معاويـــة ميســـح العـــرق عـــن جبينـــه وهـــو يقـــول : غُفـــر يل       

  ورب الكعبة .   

وســئل عبــدا بــن املبــارك العبــد الصــاحل التقــي الــورع : أيهمــا أفضــل عمــر        

دالعزيز أم معاوية بن أبي سفيان ؟ فقال : لَغبار فــرس معاويــة خــري مــن ســبعني  ابن عب

  من مثل عمر بن عبدالعزيز . 

فابن املبارك يعرف فضل عمر بــن عبــدالعزيز ، ولكــن فضــله مهمــا كــان رفيعــاً    

  فال يصل إىل مستوى الصحابي .

  

  ذر ر ظور اوارج
  

ــلمني ،   ــت باملسـ ــدمة أملـ ــفني صـ ــة صـ ــت موقعـ ــون        كانـ ــاس يتبلبلـ ــت النـ وجعلـ

كثرياً يف جمــاالت واســعة . وقــد نــتج عنهــا ضــعف ووهــن ، وأدت إىل ظهــور مجاعــة  

  اخلوارج . 

رســول ا ــال : مسعــت ــة ق ــي أمام ــو إســرائيل      «يقــول :    عــن أب افرتقــت بن

    علـــى إحـــدى وســـبعني فرقـــة ، تزيـــد عليهـــا أمـــيت فرقـــة ، كلهـــا يف النـــار إال الســـواد   

»  األعظم
)١ (

  .  

  

تفــــرتق فيــــك أمــــيت كمــــا افرتقــــت بنــــو إســــرائيل يف            «لعلــــي :    وقــــال

» عيسى
)٢(

.  
  

 
رواه الطبرانــي . كمــا رواه بلفــظ آخــر أبــو یعلــى عــن أنــس ، والبــزار عــن ســعد بــن         -١

  أبي وقاص . 
  . ٤٨٥ص ٢٠رواه أبو الحجاج المزي في تھذیب الكمال ج -٢



  ٣٥٧

» يهلك فيك رجالن : حمب مفرط ، وكذاب مفرت «:  وكذلك قال له
)١(

 .  

: هو الذي يعطي سيدنا علياً أكثر من حقــه ، كالــذين يقولــون :    فاحملب املفرط

  هو ا ، أو إن الوحي قد أخطأ . 

كما قال ابــن حجــر اهليتمــي : الشــيعة قــاموا ووضــعوا أحاديــث مئــات وآالف  و

  مكذوبة على علي مبدحه . 

مــا يكفيــه ، ومكانتــه مشــهورة       مــن املــدح مــن ا ومــن النــيب   فلقــد جــاءه

عند كل املسلمني ، وهو مقدم على غــريه بكثــري ، فلمــاذا هــذا الكــذب علــى علــي ،       

والنيب  وعلى اإلسالم ، وعلى ا  !؟  

: هــو الــذي يكــره عليــاً ويســبه ، وهــذه حصــلت يف عهــد       والكــذاب املفــرتي

  بين أمية . 
  

ليحبين قوم حتى يدخلهم حيب النــار    «:    وعن أبي البخرتي قال : قال علي

»  ، وليبغضين أقوام حتى يدخلهم بغضي النار
)٢ (

 .  

  . فاحلق إعطاء سيدنا علي حقه ، فنبتعد عن هذين اإلثنني
  

فقــال : إن فيــك مــثال       دعــاني رســول ا  «قــال :    ويف روايــة عــن علــي

من عيســى ، أبغضــته اليهــود حتــى هبتــوا أمــه ، وأحبتــه النصــارى حتــى أنزلــوه بــاملنزل    

الذي ليس به . أال وإنه يهلك يف اثنان : حمب مفرط يقرظين مبــا لــيس فــي ، ومــبغض  

ــوحى إيل ، ولكــين أعمــل  حيملــه شــنآني علــى أن يبهتــين . أال ــي لســت بنــيب وال ي    وإن

 
رواه ابن عبد البر في االستیعاب ، والخطیب وابــن أبــي عاصــم بإســناد ضــعیف عــن     -١

  . أبي البختري عن علي
سنده صحیح علــى شــرط الشــیخین ، ورواه عبــد هللا بــن أحمــد ، وابــن أبــي عاصــم ،      -٢

  وابن حنبل . 



  ٣٥٨

ــيكم    ــة ا فحــق عل ــن طاع ــرتكم م ــا أم ــا اســتطعت ، فم ــه م ــاب ا وســنة نبي بكت

» طاعيت فيما أحببتم وكرهتم
)١( 

 .  

      بســيدنا عيســى حيــث كرهــه اليهــود فنعتــوا أمــه بالزنــا  هنــا يشــبهه النــيب 

  فنعتـــوه باأللوهيــة ، فكالمهـــا        ة ، وأحبــه النصــارىأوهــي نظيفــة منظفـــة وبريئــة مـــرب

  من أعدائه .    
   ااا    

ــأكثر          فهــذه كلهــا أحاديــث صــحيحة ذكرهــا النــيب  مــن قبــل ظهــور اخلــوارج ب

  من عشرين عاماً ، وأخربنا بأمرهم الذي سيكون .  

وإن أول من خــرج مــن زعمــاء هــؤالء اخلــوارج : حســكة بــن عبــاس احلبطــي ،  

ــن فضــل الرجحــي . فهــ  ــراغ       وعمــران ب ــد الف ــاس بع ــن الن ــرية م ذان ترأســا مجاعــة كب

من معركة اجلمــل ، وســار معهــم صــعاليك مــن العــرب حتــى نزلــوا سجســتان مــن بــالد        

ما وراء النهر . وقد اعتدوا على أهلهــا فأصــابوا منهــا مــاالً . ثــم أتــوا منطقــة بزيــرنح  

دماء ،    مـــن سجســـتان ، وقـــد خـــافهم النـــاس حيـــث قطعـــوا الطريـــق ، وســـفكوا الـــ 

  وسلبوا األموال . 

ــة ،     ــيهم مجاعـ ــأمره أن يســـري إلـ ــاس يـ ــن عبـ ــاً إىل عبـــدا بـ فبعـــث علـــي كتابـ

ــدي مجاعــة     ــبالد بأي ــل رئيســهم حســكة ، وضــبطت ال ــاالً شــديداً ، وقُت ــاتلوهم قت فق

   احلق والصواب .

    وأمــا مجاعــة اخلــوارج اآلخــرون الــذين انشــقوا عــن جــيش ســيدنا علــي ، فهــم

مــع علــي وأجــربوه علــى إيقــاف احلــرب يف صــفني ، وعلــى قبــول حتكــيم   الذين تكلمــوا

 
 رواه البــزار عــن محمــد بــن كثیــر ، وعبــد هللا بــن أحمــد وأبــو یعلــى عــن  الحكــم بــن -١

  عبدالملك ، وھو ضعیف . 
  



  ٣٥٩

الرجــال ، وهــم الــذين تكلمــوا يف قبــول الرجــوع إىل كتــاب ا ، وهــددوا عليــاً بالقتــل      

إن مل يقبــل برفــع املصــاحف ووقــف القتــال . فهــؤالء فــارقوا اجلماعــة ، ورجعــوا عــن  

ون الطريــق علــى النــاس ، ويقتلــون  الطريــق الــذي أقبلــوا منــه ، وكــانوا بعــد ذلــك يقطعــ 

  ويسلبون األموال . 

ــيت ظهــرت وكــربت ، وصــارت هتــدد    ــة ال هــذه الفئــة مــن اخلــوارج هــي احلروري

ــأمور    ــى ب ــذي أت ــة ال ــة معاوي ــرين : أيرســل جيشــاً ملقابل ــني أم ــي ب ــان عل اإلســالم . وك

ــم     ــوارج أهـ ــر اخلـ ــان أمـ ــوارج ؟ فكـ ــل اخلـ ــا ، أم يقاتـ ــا ذكرنـ ــل مـ ــد وفعـ ــالف العهـ             ختـ

  يف هذا اال . 

فأرســـل إلـــيهم علـــي جيشـــاً ، وقـــاتلهم يف عـــدة معـــارك طويلـــة وداميـــة ســـنة            

مثان وثالثني ، ويف النهاية انتصر علــيهم . ثــم قــال علــي : انظــروا إىل هــذا الــذي ذكــره  

رسول ا   . ما كذب رسول ا ووا ،  

ولــيس عنــده أحــد       رســول اكنــت عنــد   «وكان دائمــاً يــذكر ألصــحابه :  

وأومــأ    -إال عائشة ، فقال يل : يا علي ، كيف أنت وقوم خيرجون مبكان كــذا وكــذا  

ــو املشـــرق   ــون             -بيـــده حنـ ــراقيهم ، ميرقـ ــاجرهم أو تـ ــاوز حنـ ــرآن ال جيـ ــرؤون القـ ، يقـ

مــن اإلســالم كمــا ميــرق الســهم مــن الرميــة ، فــيهم رجــل خمــدج اليــد
)١ (

كــأن يــده ثــدي    

»  حبشية
)٢( 

 .  

ففتشـــوا وإذ وجـــدوه ، فقـــال هلـــم : صـــدق رســـول ا      صـــدق رســـول ،

ا .  

 
  أي في یده قطعة لحم زائدة في العظم تشبھ ثدي المرأة .   -١
رواه البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، والبیھقي  مــن وجــھ آخــر .  وروى نحــوه البــزار ،   -٢

  وأبو یعلى .  



  ٣٦٠

ثم القى سيدنا علي بعد ذلك مجوعاً كثرية متفرقــة مــن اخلــوارج ، فاشــتغل هبــا   

  عن مالقاة معاويــة . وكانــت آخــر هــذه املعــارك معركــة النهــروان ، وانتهــت بــأن أبطــل  

  ا الباطل وأحق احلق . 

ة أربعـــني كـــان ســـيدنا علـــي جيمـــع جيشـــه لينطلـــق ملقاتلـــة معاويـــة ،       ويف ســـن

  فمنهم من ينتقض ، ومنهم من يرجع ، ومنهم من يناقش .

   قبل أن ينتهي إىل حتقيق ما رآه واجباً عليه . وقد قُتلَ

   

  د ل رذ  
  

وة  كنت أنــا وعلــي بــن أبــي طالــب رفيقــني يف غــز «عن عمار بن ياسر قال :  

العشرية ، فلما نزهلا رسول ا   وأقام هبا رأينــا أناســاً مــن بــين مــدجل يعملــون يف عــني

هلم أو يف خنل ، فقال يل علي : يا أبا اليقظان ، هل لــك أن نــأتي هــؤالء فننظــر كيــف    

يعملون ؟ قــال : قلــت : إن شــئت فجئنــاهم . فنظرنــا إىل عملهــم ســاعة ثــم غشــينا    

علي حتى يف ظــل صــور مــن النخــل ودقعــاء مــن الــرتاب فنمنــا ،  النوم ، فانطلقت أنا و

ما أنبهنا إال رسول ا فوا     حيركنــا برجلــه وقــد ترتبنــا مــن تلــك الــدقعاء الــيت مننــا

فيهـــا. فيومئـــذ قـــال رســـول ا          ـــرى عليـــهلعلـــي : مـــا لـــك يـــا أبـــا تـــراب ؟ ملـــا ي     

ــا رســول ا ،      مــن الــرتاب . ثــم قــال : أال أحــدثكما بأشــقى النــاس ؟ قلنــا : بلــى ي

ووضــع يــده       -قال : أحيمر مثود الذي عقر الناقة ، والذي يضربك يا علي على هــذه  

» -وأخذ بلحيته    -حتى يبل منها هذه   -على قرنه  
)١( 

  .  

 
  حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجھ ، وأخرجھ النسائي وأحمد .   -١



  ٣٦١

فكان علي دائماً يقول عندما ميل من أهــل العــراق : متــى يبعــث أشــقاها حتــى  

نوا كــالقميص البــايل ، كلمــا أصــلح صــاحبه جهــة   يخضِّب هذه مــن هــذه . حيــث كــا

  منه فسدت اجلهة األخرى . 

ويف روايــة أخــرى عــن الضــحاك عــن مــزاحم قــال : قــال رســول ا          : لعلــي

ــا علــي ، تــدري مــن أشــقى األولــني ؟ قلــت : ا ورســوله أعلــم ، قــال : عــاقر   « ي

وله أعلـــم ، قـــال :     الناقـــة. قـــال : تـــدري مـــن أشـــقى اآلخـــرين ؟ قلـــت : ا ورســـ 

»قاتلك  
)١ (

   .  

وسبب قتــل ســيدنا علــي أن اجتمــع ثالثــة مــن اخلــوارج وهــم : عبــدالرمحن بــن  

ملجــم املــرادي احلمــريي ، والــربك بــن عبــدا التميمــي ، وعمــرو بــن بكــر التميمــي .  

وناقشــوا أمــورهم ووصــلوا إىل حــد ذكــروا عليــاً ومعاويــة ، وتــذاكروا يف أمــر النــاس ،    

روا أهل النهروان وقــالوا : مــا نصــنع بالبقــاء بعــد هــؤالء النــاس ، جيــب أن منــوت   ثم ذك

أو أن نفعل شيئاً ، فلو شرينا نفوسنا وقتلنا أئمة الضــالل : عليــاً ، ومعاويــة ، وعمــرو  

ابن العاص ، وأرحنا منهم البالد . فقال ابن ملجم : أنا أكفيكم عليــاً ، وقــال الــربك :  

  قال عمرو : أنا أكفيكم عمرو بن العاص . أنا أكفيكم معاوية ، و

ثم تعاهدوا على ذلك وأقسموا ، وصافحوا بعضهم البعض ، ومسوا ســيوفهم ،  

وعينــوا ليلــة معينــة مــن الســنة لقتــل هــؤالء الــثالث عنــد ذهــاهبم إىل صــالة الصــبح ،  

ــت صــبيحة بــدر يــوم اجلمعــة ليلــة الســابع عشــرة مــن رمضــان ســنة أربعــني .            وكان

  صد كل واحد منهم اجلهة اليت  يريدها .  ثم ق

ــه الــربك إىل معاويــة ، فلمــا خــرج للصــالة ضــربه   وملــا كانــت الليلــة املعهــودة توج

  بالسيف فوقع يف إليته ، ولكنه أخذ وقتل . 

 
  فضائل الصحابة البن حنبل .  رواه الشیباني في  -١



  ٣٦٢

وأرسل معاوية خلف الطبيب فقال له بعد أن فحصه : أنت واحد مــن إثنــني :     

ــد ، و ــك الول ــا أن أســقيك شــربة تقطــع من ــدة فأضــعها موضــع        إم ــا أن أمحــي حدي إم

ــد   ــد ففــي يزي ــا الول ــا النــار فــال صــرب يل عليهــا ، وأم ــة : أم الســيف . فأجــاب معاوي

  وعبدا ما تقر عيين . فسقاه شربة ، فربئ ومل يولد له بعدها .  

وأما عمرو بن بكر فإنه جلس لعمرو بن العــاص يف تلــك الليلــة املعهــودة ، ولكــن    

ج لشكاية نالته يف بطنه ، ووكّل قائد جنــده خارجــة بــن حبيــب أن يصــلي   عمراً مل خير

بالناس . فشد يومها هذا اخلــارجي وهــو يــرى أنــه عمــرو فقتلــه ، فــأُتي بــه إىل عمــرو       

    إذاً ؟ قــالوا : قتلــت ــن قتلــتن هذا ؟ قــالوا : عمــرو بــن العــاص ، قــال : مفقال : م

  ا خارجة ، ثم قتله . خارجة ، فقال عمرو : أردتين وأراد 

وأما عبدالرمحن بن ملجم عليه من ا ما يستحق ، فإنه أتــى الكوفــة واشــرتى  

ــزور ســيدنا عليــاً ويطلــب منــه   ــألف . وكــان يف هــذه الفــرتة ي ــه ب ــألف ، ومس ســيفاً ب

  العطاء فيعطيه ، ويطلب منه املركوب فيعطيه ، وينتظر منه أموراً فما رده بطلب . 

ملجــم بفتــاة تــدعى قطــامي بنــت علقمــة وكانــت رائعــة اجلمــال ،    ثم اجتمع ابــن

فأخذت مبجامع قلبه ، فخطبها فقالت له : لقد آليت أال أتــزوج إال علــى مهــر ال أريــد    

سواه ، قال : فما هــو ؟ قالــت : عبــد ، وقينــة ، وقتــل علــي . فهــي تريــد االنتقــام ،     

ســيدنا علــي . فقــال هلــا : وا           ها كانا من اخلوارج وقــد قــتال مبعركــة مــعاحيث أخو

ما قصــدت هــذا املصــر إال لــذلك ، ولكــين ملــا رأيتــك آثــرت الــزواج منــك . فقالــت :          

  إن عدت ساملاً فأنا لك ، وإن قتلوك به فستجد أمجل مين يف اجلنة .

ــة الصــعبة ، وانضــم     ــذه املهم ــا شــبيب ملســاعدته يف ه ــن عمه ــه اب ــدبت إلي ون

  ثالث كذلك ، واتفقوا على أن يرصدوا علياً يف املوعد احملدد .   معهما رجل
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ويف صبيحة بدر حيــث ال حــرس لعلــي إذا خــرج ، أخــذوا أســيافهم وجلســوا  

قبالة السدة اليت خيــرج منهــا علــي . فعنــدما خــرج لصــالة الصــبح قــام شــبيب فضــربه  

جــم علــى   فأخطأه ، ووقع سيفه بعضــاة البــاب . ثــم تنحــى فضــربه عبــدالرمحن بــن مل

رأسه ، وقال عند ضربه : احلُكْم  يا علي ، ال لك وال ألصحابك . فقــال علــي :  

  فزت ورب الكعبة ، ال يفوتنكم الكلب . 

وهرب شبيب خارجاً من باب كندة ، فلحقه رجــل مــن حضــرموت يقــال لــه :  

عومير ، فصرعه فأخذ سيفه وجلس على صدره ، فصاح الناس : عليكم بصــاحب  

ــى نفســه فرتكــه ، فهــرب شــبيب يف غمــرة مــن النــاس ،       الســيف ،   فخــاف عــومير عل

  ثم قتل بعد ذلك .

ــه بعــد أن ضــرب عليــاً محــل عليــه النــاس فتقــامع معهــم ،   وأمــا عبــدالرمحن فإن

     فتلقــاه املغــرية بــن احلكــم بــن حــارث بــن نوفــل بــن عبــداملطلب ، فرمــى عليــه قطيفــة    

ــى صــ  ــد عل ــه ، وصــرعه وقع ــاب واحتمل ــن الثي ــي ألصــحابه :  م ــال عل ــم ق دره . ث

ــه        ــو عن ــاألمر يل يف العف ــه ، وإن مل أمــت ف ــوا ب ــي وال متثل ــاقتلوه ب ــت ف احبســوه ، إن م

  أو أن أقنص منه . ثم استخلف جعدة بن هبرية ليصلي بالناس الصبح .

ثم جاءت أم كلثوم بنت علي وكانت زوجــة عمــر إىل ابــن ملجــم وهــو مكتــوف  

عدو ا ، إنه ال بــأس علــى أبــي ، وا خمزيــك يــا عــدو ا .  اليدين ، فقالت : أي  

فقــال : عــالم تبكــني ؟ وا لقــد اشــرتيت ســيفاً بــألف ، وشــربته بالســم بــألف ،       

  ولو كنت ضارباً به بأهل مصر ما بقي منهم أحد .

  وحمل بعد ذلك سيدنا علي ونقل إىل بيته ، وكان جرحه عميقاً . 

ــم أوصــى أوالده بت ــه     ث ــه : ال إل قــوى ا ، ومل ينطــق بعــد هــذه الكلمــة  إال بقول

  .   إال ا ، ثم مات رضي ا عنه وأرضاه عنا وقد حتقق قول النيب 
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حني وفاته ثالثاً وســتني ســنة ، وقيــل : مخســاً أو تســعاً وســتني    وكان عمره

  سنة ، واألول هو األصح .

ــه ــت خالفتـ ــد دامـ ــهر  وقـ ــة أشـ ــنني إال ثالثـ ــس سـ ــة :                  مخـ ــاك روايـ ، وهنـ

  إال أربعة أشهر . 

     اله ومعهمــا عبــدا وجهه قام ابنــاه احلســن واحلســني وغســ وبعد وفاته كرم ا

  ابن جعفر ، وكُفن يف ثالثة أثواب ليس فيها قميص ، ثم صلى عليه ابنه احلسن . 

فــة . وقيــل :  وقد اختلف يف موضع قربه ، فقيل : دفن يف قصر اإلمارة يف الكو

ــيال وأخفــي قــربه ، ومل يعرفــه أحــد      عنــد مســجد اجلماعــة . وقــال الواقــدي : دفــن ل

إىل اآلن . وهــذا الــذي متيــل إليــه النصــوص ؛ ألن اخلــوارج لــو عرفــوا مكانــه ألخرجــوه   

  من القرب وأحرقوه . 

قبــل وفاتــه يشــعر بأنــه ســيموت ، فقــد حكــي عــن عثمــان بــن املغــرية         وكــان

قال : ملا دخل رمضان كان علي يتعشى ليلة عنــد احلســن ، وليلــة عنــد احلســني ،  أنه 

      بــن  جعفــر ، ال يزيــد علــى ثــالث لقــم . ثــم يقــول : يــأتيين أمــر ا وليلة عند عبــدا

  وأنا مخيص ،  وإمنا هي ليلة أو ليلتان حتى قتل . 

حلســن بــن علــي    وذكر ابن حجر اهليتمي يف كتابه الصواعق احملرقة عــن ســيدنا ا

أنــه قــال يــوم قتــل علــي : خرجــت البارحــة وأبــي يصــلي يف مســجد داره ، فقــال يل :    

أقبل . فأقبلت فقال : يا بين ، إني بت أوقظ أهلي ألهنا ليلــة اجلمعــة وألهنــا صــبيحة   

ــاي فنمــت ، فعــرض يل رســول ا ــين عين ــدر ، فملكت ــا رســول ا    ، ب    فقلــت : ي

عــوج واخلصــومة ؟ فقــال يل : ادع علــيهم ، فقلــت : اللهــم  ماذا لقيــت مــن أمتــك مــن ال

    أبدلين هبم من هو خري منهم ، وأبــدهلم بــي مــن هــو شــر مــين . يقــول احلســن : فجــاء
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ابــن النبــاح وكــان مؤذنــاً لعلــي يآذنــه بالصــالة ، فخــرج إليهــا وخرجــت خلفــه ، فضــربه    

  ابن ملجم فقتله . 

اإلوز كثــرياً ، فكــانوا يريـــدون    لصــالة الصــبح يومهــا صــاح    وعنــدما خــرج

  إسكاته ، فقال : دعوهن فإهنن نائحات . 
  

أصــروا علــى مبايعــة ولــده احلســن أمــرياً للمــؤمنني      وبعــد وفــاة ســيدنا علــي

فأبى ، فأصروا عليــه . وبعــد ســتة شــهور مــن مبايعتــه خــرج عليــه مجاعــة وتعرضــوا    

كاتب معاويــة وأرســل إليــه كتابــاً  له ، وحاولوا قتله حتى أخذوا قطيفته عن كتفه . ف

ــك   لِّمت بعــد ذل ــدها ، وســ ــيت تري ــه : ضــع الشــروط ال ــع عليــه وقــال ل مفتوحــاً ، ووقّ

  اخلالفة إىل معاوية . 

  

ــم           ــاً يف بودقـــة العلـ ــا ، وجعلنـــا دائمـ رضـــي ا عنـــك يـــا علـــي وأرضـــاك عنـ

  اليت انطلقت هبا مع العمل إن شاء ا تعاىل . 

  

  

  

  







  ٣٦٧

اخلَاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ                                                                                                    

  ( رزقنا ا تعاىل حسن اخلامتة ) 

  

  

  

وهبذا نكون قد ختمنا سرية اخللفاء الراشدين رضي ا عنهم وأرضـاهم عنـا ، 

  رمنا باتباعهم . وجعلنا معهم يف رحاب ا تعاىل ،  وأك

كل واحد منهم له مشرب ، وكل واحد منهم له طريقة وشخصية مستقلة خاصة 

  به ، إمنا أصوهلم واحدة ، ومنبعهم واحد ، وإن اختلفت الفروع والتفسريات . 

ونصروا اإلسالم ، هم الذين   الذين ثبتوا على عهودهم  اهم أصحاب رسول  

فرس  والروم ، هم الذين محلوا مشعل اإلسالم عاليـاً فتحوا األمصار ودوخوا األكاسرة ال

  خفاقاً ابتغاء مرضاة ا وإعالء كلمة التوحيد . 

وكما ذكرت يف بداية هذه السرية العطـرة أن أصـحاب رسـول ا  ، كلهـم كـرام

وهم أسيادنا ومرجعنا بعد رسـول ا     : حيـث قـال عليـه الصـالة والسـالم يف حقهـم

» م بأيهم اقتديتم اهتديتمأصحابي كالنجو «
)١(

 .  

ال تتخذوا أصحابي من بعدي غرضاً ، إذا ذكر القـدر فأمسـكوا ،  «:   وقال 

» وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا ، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا
)٢( 

.  

 
  رواه الدارقطني ، وعبد بن حمید .   -١
  رواه الطبراني في الكبیر .  -٢



  ٣٦٨

فأوصــيكم بالصــحابة خــرياً ، أوصــيكم حبــبهم خــرياً ؛ لنكــون معهــم ، ولنبعــث  

  معهم إن شاء ا تعاىل . معهم ، ولنحشر معهم ، ولندخل اجلنة

وإذا ذكرنا سريهتم فإمنا مطلوب منا أن نعيد حساباتنا ، أين حنن ؟ ومن حنن ؟ 

  وماذا عملنا وقدمنا لديننا كما قدم آباؤنا وأجدادنا وسلفنا ؟ 

وإنـــي أرجـــو مـــن أخ ناصـــح اطّلـــع يف هـــذا الكتـــاب علـــى فائـــدة أن يـــدعو لنـــا      

  حبسن اخلامتة . 

على هفوة صغرية أو كبرية أن حياول إجياد تفسري هلا إن استطاع ،   وإن اطلع فيه

فإن مل جيد هلا مسوغاً أصلحها باليت هي أحسن ، وبذلك نكـون قـد اتصـفنا بالنصـيحة 

   ولرسوله وللمسلمني . 

  

ولقد مت حبمـد ا وبتوفيقـه االنتهـاء مـن تـأليف هـذا الكتـاب يف صـبيحة اجلمعـة 

  ع األول لســنة ثــالث وعشــرين بعــد األربعمائــة واأللــف مــن اهلجــرةالثــاني عشــر مــن ربيــ

ــني   ــيالدي لســنة اثنت ــن الشــهر اخلــامس امل ــع والعشــرين م ــق الراب ــة الشــريفة ، املواف          النبوي

  بعد األلفني .

ــه  ــى آل بيت ــى أشــرف املرســلني ســيدنا حممــد النــيب األمــي ، وعل وصــلى ا عل

  اً . وأصحابه امليامني ، وسلم تسليماً كثري

  واحلمد  رب العاملني .

  

  خادم العلم الشريف                                

  حممد عيد يعقوب احلسيين                     
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  تفسیر القرآن الكریم  -١
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  الصحاح  -أ
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  األحادیث المختارة

   

  السنن  -ب
  سنن الترمذي 
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  سنن ابن ماجة

  

  

  مي سنن الدار
  سنن سعید بن منصور 

   

   المسانید -ج
  مسند البزار 
  مسند أحمد   

  المعجم الصغیر 
  المعجم األوسط 

  المعجم الكبیر
  مسند أبي یعلى 
  اآلحاد والمثاني

  مسند عبد بن حمید 
  

  المصنفات واآلثار  -د
  موطأ مالك 

  مصنف ابن أبي شیبة

  

رادر وام اأ  
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  أخرى  -اھ
  شعب اإلیمان  

  الزھد البن المبارك 
  الفردوس بمأثور الخطاب 

  كتاب الزھد البن أبي عاصم
  مكارم األخالق البن أبي الدنیا 

  
  

  الدالئل للبیھقي
  المعرفة ألبي نعیم
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  تراجم الرواة -٣
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  الكنى للحاكم
  حلیة األولیاء

  تاریخ البخاري
  

  الثقات  -ب

  سیر أعالم النبالء
   

  الضعفاء  -ج
  لسان المیزان 

   میزان االعتدال في نقد الرجال
  الرجال البن عديالكامل في ضعفاء 

  تراجم كتب مخصوصة -د
  تھذیب التھذیب البن حجر 

   تھذیب الكمال
  

  الطبقات  -اھ
  االستیعاب 

  صفوة الصفوة 
  الطبقات الكبرى 

  اإلصابة البن حجر
  

  أخرى  -و
  تھذیب األسماء

  
  العلل والحكم في الحدیث -٤

  

  علل الترمذي 
  كشف الخفاء

  
  مصطلح الحدیث   -٥

  

  والتعدیل رسائل في الجرح 
  الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطیب 

  
  



  ٣٧١

  الفقھ وأصولھ   -٦
  

  الریاض النضرة
  
  السیرة والتاریخ -٧

  

  تاریخ الطبري
  حیاة الصحابة 

  دالئل النبوة لألصبھاني
  التاریخ الكامل البن األثیر
  تاریخ فتوح الشام للواقدي 

  تاریخ الخلفاء للسیوطي

  فضائل الصحابة البن حنبل
  ألخبار المنثورة البن درید ا

  النھایة والبدایة البن كثیر
  الصواعق المحرقة البن حجر الھیتمي
  نھایة األرب في فنون األدب للنویري

  الریاض النضرة في مناقب العشرة
  
  المعاجم   -٨

  

  القاموس المحیط
  المصباح المنیر 

  معجم البلدان 
  خزانة األدب 

  المعجم الوجیز
  
  خرىوبعض المراجع األ -٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٣٧٢

  







                                                              ــف ــداء المؤلـــــــ                                                  ٧إھـــــــ
                                                              ــف ــورة المؤلــــــ                             ٩صــــــ
                                                             ــف ــة المؤلــــــ                                                                ١١مقدمــــــ
  نبذة عن فضائل الصحابة الكرام  

                                                                                                       ١٧    أوالً : مـــــن ھـــــو الصـــــحابي ؟                                          
ــحابة                                       ــة الصـ ــل ومكانـ ــان فضـ ــاً : بیـ                                                                         ١٩ثانیـ

                                                                            ٣٠الثاً : عقیدة أھـل السـنة والجماعـة فیمـا جـرى بـین الصـحابة             ث
  

  الخلیفة األول : سیدنا أبو بكر الصدیق رضي هللا عنھ 
  

                ٣٥                            نسبھ                                                                                                                                         
                                     ٣٥                      لقبھ وتسمیتھ                                                             
                                                 ــریش ــي قــ ــھ فــ ــمتھ ومكانتــ                                                 ٣٦ســ
                                                         ــھ وأوالده                                                                                                                        ٣٦  زوجاتــــــــــــــ
                                            ٣٧                               قصة إسالمھ                                             
                              ٣٩ھجرتــھ مــع رســول هللا صــلى هللا علیــھ وســـلم                                                             
                                            ــائلھ ــھ وفضــ ــض مناقبــ ــر بعــ                                                                                                                              ٤١   ذكــ
 البیعة ألبي بكر بالخالفة  

                       ٥٧ذكــر مــا ورد مــن نصــوص تشــیر إلــى خالفــة أبــي بكــر                   
                                                  ٦١اجتمـــاع األنصـــار فـــي ســـقیفة بنـــي ســـاعدة                                 
  ٦٣البیعة الخاصة                                                                       







  ٣٧٣

                                                                                                                             ٦٦                                       البیعة العامة  
ــر بعـــد البیعـــة                                                ــة أبـــي بكـ                                                   ٦٨خطبـ

                                                                                      ٦٨                        تحولھ لإلقامة بالمدینة               
                                                ٦٩                                  ذكر سبب تسمیتھ بخلیفة رسول هللا  

                                                     ٦٩إنفـــــــاذ جــــــــیش أســــــــامة                                                
                  ٧٢أخبــار مــن ادعــى النبــوة مــن الكــذابین ومــا آل إلیــھ أمــرھم 

ــدي         ــة األســـــ ــر طلیحـــــ                                            ٧٣                                       خبـــــ
ــذاب                                                ــیلمة الكـــــ ــر مســـــ                                         ٧٦خبـــــ
ــیلمة                          ــع مس ــا م ــن أمرھ ــان م ــا ك ــجاح وم ــر س                                            ٧٨خب
ــي                                                ــود العنســـــ ــر األســـــ                                                                                          ٨٠خبـــــ

            ــان ــردة وعــبس وذبی ــھ أھــل ال ــي بكــر وقتال                                                ٨٧      ذكــر غــزوة أب
                ــردة                                                 ٩٠عقــد أبــي بكــر األلویــة وتجھیــز الجیــوش لقتــال أھــل ال
                                  ٩١كتـــاب أبـــي بكـــر إلـــى أمرائـــھ علـــى الجنـــد                                            
                                          ــدین ــى المرتــ ــر إلــ ــي بكــ ــاب أبــ                                                                                 ٩٢كتــ
                                 ــھ ــي خالفتـ ــھ فـ ــھ وحیاتـ ــض أخالقـ ــر بعـ                                                ٩٥ذكـ

                                                ٩٥ورعـــــــھ وخشـــــــیتھ مـــــــن هللا                                               
                                                 ٩٦                                    حلمھ ورحمتھ 

                                                   ٩٦                                  حبھ للنبي صلى هللا علیھ وسلم 
                                                             ٩٧                                    زھده وتواضعھ  

  بكرالفتوحات اإلسالمیة في عھد أبي  
  فتوح العراق 

ــراق                                ــى العـ ــد إلـ ــن الولیـ ــد بـ ــال خالـ                                                    ٩٨إرسـ
                                                  ٩٩                                         موقعة ذات السالسل وفتح األبلة 

                                                    ١٠٠                         وقعة الثنى 
                                                     ١٠١                       وقعة الولجة وألیس

                                                 ١٠١                                وقعة الفرات وفتح الحیرة
                                                    ١٠١                       فتح األنبار وعین التمر

                                                       ١٠٢                                  وقعة دومة الجندل
                                                  ١٠٢                         خموقعة ُمَصیَّ 

                                               ١٠٢                                          فتح الثنى والزمیل
                                     ١٠٣                        موقعة الِفراض 

                                                     ١٠٣                                    فتوح الشام
                                                      ١٠٥مسیر خالد بن الولید إلى الشام                                            

                                                            ١٠٦                                 فتح بُصرى       



  ٣٧٤

                                                 ١٠٦                          وقعة أجنادین 
                             ١٠٧                                   معركة الیرموك 

                   ١٠٨ذكـر مــا وقــع فـي خالفــة أبــي بكــر مـن غیــر مــا ذكرنــاه                                               
                                                ــدیق ــر الصـــ ــي بكـــ ــاة أبـــ                                               ١١١وفـــ
  

  الخلیفة الثاني :  سیدنا عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ 
  

  ١١٧                              نسبھ                                                       
                                                            ١١٧كنیتـــــــــھ ومولـــــــــده                                    
                                        ١١٧                             صفاتھ الذاتیة                                                                         
                          ١١٨                              زوجاتھ وأوالده                                                                        
                                             ١١٩                             قصة إسالمھ                                                                  
                                    ١٢٤                             ھجرتھ إلى المدینة                                                                     
                                           ١٢٤ذكـــــر بعـــــض مناقبـــــھ وفضـــــائلھ                              
            ١٣٠                               ذكر موافقة عمر للقرآن الكریم                                                               
                             ١٣٦                    البیعة لعمر بالخالفة                                                       
    ١٣٨                      ذكر سبب تسمیتھ بأمیر المؤمنین                                                             
                                   ــھ وحیاتــھ فــي خالفتــھ ــض أخالق ــر بع                            ١٣٩ذك

                                                               ١٣٩                                   تفقده ألحوال رعیتھ 
                                                           ١٤٣                          زھده في الدنیا 

                                                      ١٤٧                      شدة خوفھ من هللا تعالى 
                                                             ١٤٩                          حلمھ وتواضعھ 

                                              ١٥٠                        صالبتھ في الحق عدلھ و
                ١٥٧ذكــر بعــض مــا جــاء فــي صــفة عمــر فــي الكتــب الســماویة                                                   
  ١٥٩                        ذكر بعض كرامات عمر                                                   
 ١٦٢                                           من كالمھ ونصائحھ                                                       
                               ١٦٤الفتوحـــــات اإلســـــالمیة فـــــي عھـــــد عمـــــر                                   

  فتوح بالد الشام 
                                             ١٦٥                                   فتح دمشق

                                                                            ١٦٦                            فتح فِْحل
                                                                               ١٦٧                        مشق فتح بالد ساحل د

                                                                    ١٦٨                        فتح بیسان وطبریة
                                                          ١٦٨                        وقعة مرج الروم    

                                                              ١٦٨                              فتح بعلبك وحمص وحماة وشیزر
  



  ٣٧٥

                                                   ١٦٩                               فتح معرة النعمان والالذقیة
رین ودخـــول ھرقـــل القســـطنطینیة                        ــْ                                                                 ١٧٠فـــتح قِنَّسـ

                          ١٧١                             فتح حلب وأنطاكیا وغیرھما من العواصم 
                                                              ١٧٤                      فتح قیساریة وحصن غزة  

                                                ١٧٤                               وقعة أجنادین وفتح بالد فلسطین 
                                                                  ١٧٦                                   فتح بیت المقدس

                                                            ١٨٧                                 قصة إسالم كعب األحبار  
                                                         ١٩٢خروج الروم لمقاتلـة المسـلمین ومسـیر أبـي عبیـدة إلـیھم           

                                                                ١٩٤                        فتح الجزیرة وما تبعھا 
                                                                                    ١٩٦                     اقین وما واالھما من بالد فارسفتوح العر

                                                                 ١٩٧                          وقعة النمارق
                                                          ١٩٨                               جالینوس وقعتي السقاطیة وال
                                                                 ١٩٩                        معركة قس الناطس

                                                                 ٢٠١                      وقعة ألیس الصغرى والبَُوْیب 
                                                    ٢٠١                      خبر سوقي الخنافس وبغداد

                                                  ٢٠٢                      خبر غزو بني تغلب بصفین 
                                                   ٢٠٤                                   معركة القادسیة 

                                                       ٢٢٠                               فتح المدائن الغربیة ( بُْھَرسیر )
                                                            ٢٢٢                             ة التي فیھا إیوان كسرىفتح المدائن الشرقی

                                                          ٢٢٥                               وقعة جلوالء وفتح حلوان  
                                                           ٢٢٦                             ما وراء النھرفتوح بقیة بالد فارس وبالد 

                                                                  ٢٢٨                                             فتح بالد األكراد 
                                                                         ٢٢٨                           فتوح بالد الترك

                                                                 ٢٢٩                                  فتوح بالد مصر وإفریقیا
 ٢٣٠                             ة  ذكر والة عمر وحكامھ على األقالیم اإلسالمی                                                              
        ٢٣١                             توزیع الفروض والرواتب على المسلمین                                                                     
 ٢٣٤                                   البصرة بناء الكوفة و                                                               
  ٢٣٦                          بناء المسجد الحرام                                                         
  ٢٣٧                                   ذكر خبر عام الرمادة                                                                        
     ٢٣٩                        ذكر طاعون عمواس                                                         
 ٢٤٠                                        قدوم عمر إلى الشام                                                                                                           
 ٢٤٢                                   إخراج الیھود من جزیرة العرب                                                       
                        ــاب ــن الخطــ ــر بــ ــل عمــ                                                          ٢٤٣                         مقتــ
  



  ٣٧٦

  سیدنا عثمان بن عفان رضي هللا عنھ  الخلیفة الثالث :
  

                                                           ٢٥٥نســـــــــبھ ومولـــــــــده                                          
                                                          ٢٥٥صـــــــــفاتھ الذاتیـــــــــة                                                 
                                  ٢٥٦                    زوجاتھ وأوالده                                                     
 ٢٥٦                    ھ وھجرتھ                                إسالم                                                         
                                            ــائلھ ــھ وفضــ ــض مناقبــ ــر بعــ                                                       ٢٥٧ذكــ
 ٢٦٢                  مان بالخالفة                                     البیعة لعث                                                      
                     ــیھم ــب إل ــا كت ــى األمصــار وم ــھ عل ــھ ووالت                                                           ٢٦٤ذكــر عمال
    ٢٦٦بعض أخالقھ وحیاتھ في خالفتھ                                           ذكر                                                                                                 

                                        ٢٦٦                                     شدة حیائھ 
                                                        ٢٦٨                          زھده وتواضعھ 

                                                       ٢٦٨                                 خوفھ من هللا تعالى وشدة تقواه  
                                                                 ٢٦٩                                   صلتھ للرحم وكرمھ 

                                 ٢٧٠الفتوحات والغزوات اإلسالمیة في عھد عثمان                                                                        
  فتوح مصر 
                                                                ٢٧٠                                 عادة فتح اإلسكندریة ذكر إ

                                                         ٢٧١                             فتوح إفریقیا
                فتوح أرمینیة وجزء من بالد فارس

                                                           ٢٧١                        تح أرمینیة وأذربیجان ف
                                                         ٢٧١                            فتح كابل

                                                               ٢٧٢                             إعادة فتح خراسان وكرمان وسجستان وكابل
                                                          ٢٧٢                          غزو طبرستان 

    ٢٧٢                                                       فتــــــوح بــــــالد التــــــرك
                                                  ٢٧٣                                   لرومغزو معاویة ا

                                                           ٢٧٣                        موقعة ذات الصواري
                                                                                                    ٢٧٤                                   فتوح األندلس وجزیرة قبرص

   ٢٧٤                              خبر جمع القرآن في عھد عثمان                                                                
 ٢٧٦                                 خبر عثمان وأبي ذر الغفاري                                                                
  ٢٧٨                             ذكر ما وقع في خالفة عثمان من غیر ما ذكرناه                                                         
  ٢٨٠                        وقوع الفتنة ومقتل عثمان                                                        

                                                        ٢٨١                          ابتداء أمر الفتنة
ــحابة                             ــر الص ــن أم ــان م ــا ك ــار وم ــة الحص                                                               ٢٨٣بدای

                                                ٢٨٥                             اشتداد الحصار واالتفاق على قتل عثمان 
ر النفر الثالثة وقتل عثمان                                ٢٨٧                                 تَسوُّ



  ٣٧٧

  سیدنا علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ  الخلیفة الرابع :
  

                                                             ٢٩٧نســـــــــبھ وكنیتـــــــــھ                                                     
                    ٢٩٧                                       صـــــــــفاتھ الذاتیـــــــــة                                                
                                  ٢٩٨                              إسالمھ ونشأتھ                                           
                            ٢٩٨                                  زوجاتھ وأوالده                                           
                                             ــائلھ ــھ وفضــ ــض مناقبــ ــر بعــ                                                                ٣٠٠ذكــ
 ٣٠٧                          ذكر بعض كراماتھ                                                
                                              ٣١٠البیعــــة لســــیدنا علــــي بالخالفــــة                                                                     
                               ٣١٤              ذكر بعض أخالقھ وحیاتھ في خالفتھ                                                        

                                                     ٣١٥                                    شجاعتھ وقوتھ
                                               ٣١٦                         زھده وتواضعھ

                                                     ٣١٧                       عدلھ وصالبتھ في الحق
                                                                      ٣١٩                                    ورعھ وتقواه 

                                                        ٣٢٠                                سعة علمھ وحفظھ للقرآن
                                                   ــائحھ ــھ ونصــــ                                                                           ٣٢٢مــــــن كالمــــ
    معركة الجمل  

ة عائشة والزبیر وطلحة في مكة على المطالبةاجتماع السید 
                                                              ٣٢٥بدم عثمان ومسیرھم إلى البصـرة                                              
                                                                   ٣٢٧مسیر علي إلى البصرة وإرسالھ القعقاع طلیعة لـھ                          
ــر                   ــى البصــرة ومراســلتھ طلحــة والزبی ــي إل                                                                             ٣٢٨وصــول عل

                                                              ٣٣٠                         ابتداء وقعة الجمل 
                                                      ٣٣١                           مقتل طلحة
                                                                       ٣٣٣                           مقتل الزبیر

                                                          ٣٣٥                     ناس واقتتالھم حول الھودجرجوع ال
                                                              ٣٣٦                     عقر البعیر وانتھاء المعركة        

                                                                ٣٣٨                              دخول علي البصرة ومبایعة أھلھا لھ 
                                                                                      ٣٣٩                            خروج عائشة من البصرة ورجوعھا إلى مكة

  صفین  معركة  
ــھ                           ــي إلــى معاویــة ومــا كــان مــن جواب                                                     ٣٤١إرســال عل
                                                       ٣٤٣خـروج علـي للقـاء معاویـة ومــا كـان بینھمـا مـن مراســالت             

                                                             ٣٤٥                              دعة بین علي ومعاویة  حصول الموا
ــفین                                      ــت بصـ ــي كانـ ــروب التـ ــر الحـ                                                           ٣٤٦ذكـ

                                                                        ٣٤٧                                   مقتل عمار بن یاسر
  



  ٣٧٨

                                                                             ٣٤٨رفــع أھــل الشــام المصــاحف وكتابــة العھــد بــین الطــرفین                
                                                  ٣٥٢ع الحكمـــین ومـــا كـــان مـــن أمرھمـــا                               اجتمـــا

                                        ٣٥٦                  خبر ظھور الخوارج                                                                   
                                                                ٣٦٠خبر مقتل سیدنا علي                                                                

                                              ٣٦٧                            خاتمة الكتاب                                                                          
 ٣٦٩                                  أھم المصادر والمراجع                                                                                                                    
 ٣٧٢                                  س العام للكتاب  الفھر                                                                                                                









 


