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Y

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد املرسلني، 
نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجيعني:

وبعد:
أبنائـــي األعـــزاء: اعلم�وا - حفظك�م اهلل-، أن�ه البد عند 
اجتامع عدد من األحياء، س�واء كان هذا العدد من بني اإلنسان، 
أو احلي�وان، أو م�ن عامل الطري، أو عامل احلرشات أو غري ذلك من 
الع�وامل التي تعي�ش يف هذا الك�ون، البد ألف�راده أن جيعلوا هلم 

رئيًسا يسمع اجلميع كالمه، ويقتدون بأمره وينفذون تعليامته.

وأمة اإلسالم أو أي أمة يف الوجود، ال تكون أمة قوية حتى 
ُتقوي وتعرف أصلها وماضيها، وحتى يتس�لح أطفالنا ويتعرفوا 
ع�ىل جمدهم القديم، الب�د هلم أن يتعرفوا ع�ىل خري جيل يف خري 
أم�ة، وكذلك الب�د أن يتعرفوا عىل خلفاء الرس�ول 0، 
وهم اخللفاء الراش�دون، الذين كانوا س�بًبا يف تأسيس أعظم أّمة 
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أخرجت للناس، وكانوا س�بًبا يف نرش اإلسالم يف أرجاء األرض 
بالفتوح�ات اإلس�المية، ويف ه�ذا الكتاب »اخللفاء الراش�دون 
لألطفال والناش�ئة« ذك�رت فيه بفضل اهلل حي�اة اخللفاء األربعة 
أيب بك�ر، وعم�ر، وعث�امن، وع�ي M وأه�م األحداث يف 
خالفته�م وفتوحاهت�م اإلس�المية، وكذل�ك ذك�رت نب�ذًة ع�ن 
 خالفة احلس�ن بن عي I، وكذلك نبذًة عن خالفة عمر بن 
عب�د العزي�ز V، كل ذل�ك بأس�لوب س�هل ومبس�ط، حتى 
 M يتمكن أطفالنا من التعرف عىل س�رية اخللفاء الراشدين
ورمحه�م اهلل c، ه�ذا واهلل أعلم، وصل الله�م عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم.

كتبه

عضو باحتاد الُكّتاب املسلمني
ومؤلف برابطة العامل اإلسالمي برقم )ج/ 745(

حمافظة البحرية - حدائق كفر الدوار
01223840012 - 01125807887
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معنى الخالفة

أرسل اهلل رس�وله 0 للناس كافة فمكث يف الناس 
ثالثة وعرشين س�نة، قضاها بني مك�ة واملدينة، وكان يبلغ وحي 
رب�ه ويعلم الناس أمور دينه�م. وبجانب هذه الوظيفة كان إماًما 
للمس�لمني حيرس هل�م الرشيعة املبارك�ة، وه�ذه الوظيفة ظلت 
موج�ودة بعد وف�اة النب�ي 0، وس�ميت باس�م اخلليفة 

وسميت الوظيفة باسم اخلالفة.

ألن النبي 0 هو الذي أشار إىل ذلك بقوله: »فعليكم 
بسنيت وُسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي«.

وظيفة الخليفة: 

1- هو إمام املسلمني يف صالهتم.
2- وه�و قائ�د املس�لمني يف جهاده�م، وه�و ال�ذي ُيع�ني قواد 

اجليوش.
3- وهو الذي يعني الوالة واألمراء عىل البالد.

4- وه�و ال�ذي ُيع�ني القض�اة الذين حيكم�ون ويفصل�ون بني 
الناس.
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مراحل الخالفة اإلسالمية:

مرت اخلالفة اإلســـالمية بعّدِة مراحـــل: فكانت اخلالفة 
.M الراشدة، وخلفاؤها أبو بكر، وعمر، وعثامن، وعىل

ثم كانت من بعدهم اخلالفة األموية - أو خالفة بني أمية - 
ثم كانت اخلالفة العباسية - أو خالفة بني العباس ثم كانت بعد 

ذلك اخلالفة العثامنية.

كانـــت  حكمهـــم  ومـــّدة  الراشـــدين  اخللفـــاء  وتاريـــخ 
كالتالي:

s أب�و بك�ر الصديق I ت�وىل اخلالفة بعد وف�اة النبي 
0 حتى شهر املحرم )14ه�(.

s وعمر بن اخلطاب I كانت خالفته يف عام )14ه�( 
حتى آخر عام )23ه�(.

s وعثامن بن عفان I، كانت خالفته من عام )24ه�( 
حتى عام )35ه�(.
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s وع�ي ب�ن أيب طال�ب I كان�ت خالفت�ه م�ن ع�ام 
)35ه�( حتى عام )40ه�(.

وهذا م�ا ذكره أهل التاري�خ يف اخلالفة الراش�دة أو اخللفاء 
الراشدين، أو دولة اخلالفة الراشدة.

s s s
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I خالفة أبي بكر

مل�ا ت�ويف رس�ول اهلل 0 دخ�ل ع�ي ب�ن أيب طالب، 
والعب�اُس ع�مُّ النبّي، وأبو بكر الصديق دار الرس�ول، ُيغس�لون 
النب�يَّ قب�ل دفنه، وهم م�ن املهاجري�ن الذين هاجروا م�ع النبيِّ 
إىل املدين�ة، واجتم�ع رجاٌل م�ن األنصار يف مكان له س�قٌف من 
ثون يف انتخاب  اخلشب ُيس�مى سقيفة بني ساعدة وأخذوا يتحدَّ

حاكٍم للمسلمني.

وجاء رجٌل إىل مسجد الرسول، فلام وجد عمر بن اخلطاب 
واقًفا هناك قال له:

اجتم�ع األنص�اُر يف س�قيفة بني س�اعدة ل�ُمبايعة س�عد بن 
ُعبادة خليفة لرسول اهلل.

فأرسل عمر إىل أيب بكر الصديق، وقال له: اخرج إلينا.

فل�ام خرج أبو بكر، قال له عمر: أم�ا علمت أن األنصار قد 
اجتمعت يف سقيفة بني ساعدة، ُيريدون أن يولوا هذا األمر سعد 

 

ابن عبادة؟
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فذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن اجلراح، إىل سقيفة بني 
س�اعدة، وبق�ي عّيٌّّّ والعب�اس وبعض بني هاش�م، وهم أقارب 

النبّي، يشتغلون بإعداد جهاز النَّبّي.

اجتمع األنصاُر يف سقيفة بين ساعدة وقالوا:
ُنويل هذا األمر بعد حممد S سعد بن ُعبادة.

وجـــاءوا بســـعد بن ُعبـــادة، وكان مريًضـــا؛ فلما اجتمع 
بهم، قال البنه:

إين ال أقدُر لش�كواي »أي ملريض« أن أس�مع القوَم كالمي، 
ولكن تلق مني قويل فأسمعهموه.

وراح يتكلـــم وحيفـــظ ابنه قولـــه، فريفُع صوته ليســـمع 
أصحابه: 

يا معرش األنصار، لكم سابقٌة يف الدين، وفضيلٌة يف اإلسالم، 
ليست لقبيلة من العرب، إن حممًدا S لبث بضع عرشة سنة 
يف قومه، يدُعوهم إىل عبادة الرمحن، فام آمن به من قومه إال رجاٌل 
قلي�ل، وما كانوا يق�درون عىل أن يمنعوا »َي�حُموا« رس�ول اهلل، 
وال أن يعزوا دينه، وال أن يدفعوا عن أنفسهم ضيام »ظلاًم«، حتى 
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كم بالنعمة،  إذا أراد بك�م الفضيلة، س�اق إليكم الكرام�ة وخصَّ
فرزقكم اهلل اإليامن به وبرس�وله، واملنع ل�ه وألصحابه، واجلهاد 
ألعدائه، حتى استقامت العرب ألمر اهلل طوًعا وكرًها؛ استبدوا 

هبذا األمر.

وجاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن اجلراح إىل السقيفة، فلام 
رآهم األنصار، قام رجٌل منهم وقال: 

نحن أنصاُر اهلل وكتبيُة اإلس�الم، وأنت�م يا معرش املهاجرين 
ره�ط نبين�ا »قوم�ه وقبيلُته«، وقد ظه�ر أنكم ُتري�دون أن تتولوا 

األمر دوننا. إنَّنا أحقُّ هبذا األمر منكم.

فق�ال أبو بك�ر الصديق: خ�ص اهلل املهاجري�ن األولني من 
قوم الرس�ول بتصديق�ه واإليامن به، والصرب معه عىل ش�دة أذى 
قومهم، فهم أول من عبد اهلل يف األرض، وآمن باهلل وبالرس�ول، 
وه�م أولي�اُؤه وعش�ريته، وأح�قُّ الن�اس هب�ذا األمر م�ن بعده، 

 

وال ُينازُعه�م ذلك إال ظامل، وأنتم ي�ا معرش األنصار من ال ُينكر 
فضله�م يف الدين، وال س�ابقتهم العظيمة يف اإلس�الم، رضيكم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n 13

اهلل أنص�اًرا لدين�ه ورس�وله، وجع�ل إليكم هجرت�ه، فليس بعد 
املهاجري�ن األولني عندنا أح�د بمنزلتكم، فنحُن األم�راُء وأنتم 

الوزراء، ال تقيض دونكم األمور.

فقال األنصار: منا أمرٌي ومنكم أمري.

فقال عمُر ب�ُن اخلطاب: واهلل ال ترىض العرب أن يؤمروكم 
»أي جيعل�وا احلاك�م منك�م« ونبيُّها م�ن غريكم، ولك�ن العرب 

 

ال متنع أن تويل أمرها من كانت النبوة فيهم، وويل أمورهم منهم، 
ولنا بذلك عىل من أبى من العرب احلجة الظاهرة.

فأبى بعض األنصار، فقال هلم أبو عبيدة بن اجلراح:
يا معرش األنصار، إنكم أول من نرص وآزر، فال تكونوا أول 

من بدل وغري.

فق�ال أح�ُد عق�الء األنص�ار: ي�ا مع�رش األنصار، إن�ا واهلل 
 لئ�ن كن�ا أوىل فضيلة يف جه�اد املرشكني، وس�ابقة يف هذا الدين، 
م�ا أردن�ا به إال رضا ربنا، وطاعة نبينا، فال ينبغي لنا أن نس�تطيل 
عىل الناس بذلك »أن نتحكم يف الناس«، أال إن حممًدا 0 
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م�ن قريش، وقومه أحق ب�ه وأوىل، وايم اهلل ال يراين اهلل أنازعهم 
هذا األمر أبًدا، فاتقوا اهلل وال ختالفوهم، وال تنازعوهم.

فق�ال أب�و بك�ر: هذا عم�ر، وه�ذا أبو عبي�دة، فأهيام ش�ئتم 
فبايعوا.

فق�ال عمر وأبو عبي�دة: ال واهلل ال نتوىل ه�ذا األمر عليك، 
فإن�ك أفض�ل املهاجرين، وث�اين اثن�ني إذ مها يف الغ�ار، وخليفة 
رس�ول اهلل ع�ىل الص�الة، والص�الة أفضل دين املس�لمني، فمن 
ذا ينبغ�ي ل�ه أن يتقدمك، أو يتوىل هذا األمر عليك، أبس�ط يدك 

نبايعك.

وباي�ع عم�ر وأب�و عبيدة أب�ا بكر الصدي�ق، وق�ام األنصار 
وبايعوا أبا بكر.

ذه�ب أبو بكر وعمر إىل املس�جد، فالتف�ت عمر إىل أيب بكر 
وقال له: اصعد املنرب.

فلم يزل به حتى صعد املنرب وجلس، وقام عمر وقال:

إن اهلل ق�د أبق�ى فيك�م كتابُه الذي هدى به رس�ول اهلل، فإن 
اعتصمُتم به هداُكم اهلل ملا كان هداُه اهلل له، وإن اهلل قد مجع أمركم 
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ع�ىل خريكم، صاحب رس�ول اهلل 0، وثاين اثنني إذ مها 
يف الغار، فقوموا فبايعوه.

فتقدم الناس يبايعون أبا بكر البيعة العامة، بعد بيعة السقيفة. 
وملا انتهى الناس من ذلك، قام أبو بكر وقال:

أهي�ا الن�اس، إين ق�د ولي�ت عليكم ولس�ُت بخريك�م، فإن 
أحسنُت فأعينوين، وإن أسأت فقوموين. الصدُق أمانة، والكذب 
خيان�ة. والضعيف منك�م قويٌّ عندي حتى أرج�ع عليه حقه إن 
ش�اء اهلل، والقويُّ فيكم ضعيف حتى آخذ منه احلق إن ش�اء اهلل، 
ال يدع قوٌم اجلهاد يف س�بيل اهلل إال رضهبم اهلل بالذل، وال يش�يع 
يف قوم قط الفاحشة إال عمهم اهلل بالبالء، أطيعوين ما أطعت اهلل 
ورس�وله، فإن عصيت اهلل ورس�وله، فال طاعة يل عليكم. قوموا 

إىل صالتكم يرمحكم اهلل.

s s s
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أبو بكر ُيقاتل ما نعى الزكاة

كان النب�ي 0، يرى توطيد س�لطان املس�لمني عىل 

حدود الشام، فقد بلغه تفكري الروم الذين كانوا حيكمون الشام، 

يف مهامج�ة املس�لمني، وقد أرس�ل لقتاهلم جيًش�ا بقي�ادة زيد بن 

حارث�ة، وقتل ق�واد هذا اجليش، فخ�رج النبي 0 لقتال 

الروم، وسار حتى بلغ تبوك، ولكن الروم مل يقابلوه، بل انسحبوا 

إىل داخل بالدهم، فلام أتم النبي حجة الوداع، أمر بتجهيز جيش 

للخروج إىل الشام، وأمر عىل اجليش أسامة بن زيد.

كان أس�امة يف العرشين من عمره، وكان يف جيش�ه أبو بكر 

وعمر وكبار الصحابة؛ وقبل أن يسري جيُش ُأسامة، مات رسول 

اهلل، وأصب�ح أب�و بكر خليف�ة رس�ول اهلل، فدخل الن�اس عليه، 

وقالوا له:

إن األم�ور قد تبدل�ت بعد م�وت الرس�ول، وال يعلم أحٌد 

 

ما يستجدُّ من األُمور إذا بلغ القبائل خرُب موت ُم�حمد.
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فقال أبو بكر: والذي نفس أيب بكر بيده، لو ظننُت أن السباع 
ختطفني، ألنفذت بعث أس�امة، كام أمر به رس�ول اهلل، ولو مل يبق 

يف القرى غريي ألنفذهتا.

وقال أس�امة لعمر: ارجع إىل خليفة رسول اهلل، فاستأذنه يل 
أن أرج�ع بالناس، فإن معي وجوه الناس وحدهم، وال آمُن عىل 

خليفة رسول اهلل وعىل املسلمني أن يتخطفهم املرشكون.

وسار عمر ليدخل عىل أيب بكر، فجاءه األنصار وقالوا له: 

s إن أب�ى إال أن نميض، فأبلغه عن�ا، واطلب إليه: أن ُيويل 
أمرنا رُجاًل أقدم سنًّا من أسامة.

دخل عمر عىل أيب بكر، وقال له: أس�امة يس�تأذن أن يرجع 
بالناس.

فقال أبو بكر يف عزم: لو خطفتني الكالُب والذئاب، ال أرد 
قضاًء قيض به رسول اهلل.

فق�ال عمر: األنص�اُر يطلُب�ون أن تويل رجاًل أقدم س�نًّا من 
أسامة.
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فث�ار أب�و بكر وغض�ب، ووثب عىل عمر ال�ذي كان الناس 
خيش�ونه وجذبه م�ن حليته جذب�ًة ش�ديدة، وصاح في�ه: ثكلتك 
أمك وعدمتك يا بن اخلطاب، اس�تعمله رس�ول اهلل، وتأُمرين أن 

أنزعه؟

وخرج عمر إىل الناس، فأرسعوا إليه يسألونه: 
s ماذا فعلت؟

فص�اح فيهم: امضوا ثكلتُكم أمهاُتكم، ما أش�د ما لقيُت يف 
سبيلكم من خليفة رسول اهلل.

s s s
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خروج الجيش بقيادة أسامة بن زيد

ن�ادى املنادي، فجاء املس�لمون ليخرجوا يف جيش أس�امة، 
ا يف ه�ذا اجليش، وأقبل  وج�اء عمر بن اخلط�اب، فقد كان ُجنديًّ
أس�امة راكًب�ا جواده، وج�اء أبو بكر يس�رُي عىل رجلي�ه، فلام رآُه 
أس�امة، همَّ بأن ينزل عن جواده، فأشار له أبو بكر أن يبقى فقال 

أسامة:

s يا خليفة رسول اهلل، واهلل لرتكبن أو ألنزلن.

s واهلل ال تنزل�ن وواهلل ال أرك�ب، وما ع�يَّ أن ُأغرب قدمي 
يف س�بيل اهلل س�اعة، ف�إن للغازي ب�كل خطوة خيطوها س�بعامئة 
حسنة ُتكتُب له، وسبعامئة درجة ُترفع له، وأن ُترفع عنه سبعامئة 

خطيئة.

لقن أبو بكر اجلنود الذين حتت إمرة أس�امة درًسا يف احرتام 
القائد، وأراد أن يلقنهم درًسا آخر يف توقريه، فقال ألسامة:

s إن رأيت أن ُتعينني بعمر فافعل.
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مل يأمر أبو بكر ببقاء عمر معه يف املدينة، وهو احلاكُم الناهي، 
بل اس�تأذن قائ�د اجليش يف بقائه معه لُيعينه عىل أمور املس�لمني، 
فرسم لكبار الصحابة طريقة معاملة قائدهم، وإن كان يف العرشين 

من عمره، علَّمهم أن حيرتموه، وأن ال يستخف به أحد.

أشار أسامة بيده لعمر بن اخلطاب، فخرج من بني الصفوف. 
وأشار أبو بكر جليش أسامة بيده، وقال:

s اندفعوا باسم اهلل.
وخرج جيش أسامة قاصًدا الشام.

s s s
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ظهور قوة المسلمين

ف�رض اإلس�الم عىل املس�لمني ال�زكاة، وكان النبيُّ يرس�ل 

رج�ااًل جيمعوهنا من القبائ�ل، فكانت القبائل تدف�ُع هلم الزكاة، 

فتحمل إىل املدينة، ويقوم النبي 0 بتوزيعها عىل الفقراء 

واملس�اكني، ويعتق هبا العبيد، وينفق منه�ا عىل الدولة. فلام مات 

رسول اهلل جاءت وفود القبائل إىل املدينة، وعرضوا عىل أيب بكر 

أن يصل�وا، وأن ال يدفعوا ال�زكاة، فرفض أبو بكر هذا العرض، 

ألن ال�زكاة ركٌن م�ن أركان الدين، وعزم ع�ىل أن يقاتلهم حتى 

يؤدوا الزكاة، فقال له عمر:

كيف تقاتل الناس، وقد قال رس�ول اهلل 0: »ُأمرُت 
أن أقاتـــل الناس حتى يقولوا: ال إله إال اهلل، فمن قاهلا، فقد 

عصم مين ماله ونفسه، إال حبقه وحسابه على اهلل«؟

طل�ب عمر من�ه أن يرتكه�م وما ه�م عليه من من�ع الزكاة، 

وحيببهم يف اإلسالم، ثمَّ هم بعد ذلك يزكون، فقال له أبو بكر: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n22

أجب�اٌر يف اجلاهلي�ة، خ�واٌر »ضعي�ف« يف اإلس�الم؟ إنه قد 

انقط�ع الوحي وتم الدين، أو ينقض وأنا حّي؟ واهلل ألقاتلن من 

ف�رق بني الصالة والزكاة، فإن الزكاة ح�ق املال، واهلل لو منعوين 

عناًق�ا »عنزا« كانوا يؤدوهنا إىل رس�ول اهلل 0، لقاتلُتهم 

عىل منعها.

وعادت الوفود إىل قبائلها، وقد بان الغدر يف الوجوه، فجمع 

أبو بكر كبار الصحابة، وقال هلم:

إن األرض كافرة، وقد رأى وفدهم قلة، »بعد خروج جيش 

أسامة«، وإنكم ال تدرون ألياًل تؤتون »أي تغزون« أو هناًرا، وقد 

كان الق�وم يأملون أن نقب�ل منهم ونوادعهم، وق�د أبينا عليهم، 

وا. وا وأعدُّ فاستعدُّ

وا للدفاع عن املدينة،  ولبس املس�لمون عدة القتال واس�تعدُّ

 وخ�رج ع�ي ب�ن أيب طال�ب، والزب�ري ب�ن الع�وام، وس�عد ب�ن 

أيب وقاص، ونفٌر من املسلمني حلامية مشارف املدينة، وبقي سائُر 
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املس�لمني مدججني بالس�الح، عىل اس�تعداد للقتال، إذا ما فكر 
أحٌد يف مدامهتهم.

وحتركت القبائل املجاورة قاصدة املدينة، وبلغ اخلرُب أبا بكر، 
فخرج باملس�لمني، ليدافع عن دين اهلل، رأى أن هيجم عىل العدو 
يف الليل، قبل أن هيجم عليه العدو بالنهار، فس�ار يف الليل، حتى 
بلغ معس�كر األعداء، وانقض املس�لمون عىل أعدائهم، وراحوا 

يعملون السيوف فيهم، حتى هربوا، فسار املسلمون وراءهم.

كان األعداء قد تركوا مدًدا من الرجال خلفهم، فانضم املَدُد 
إىل اهلاربني، ووقفوا يف وجه املس�لمني ودار القتال ش�ديًدا رهيًبا 
يف اللي�ل. وأحس املس�لمون رواحلهم تتقهق�ر مرعوبة، وظلت 
تتقهق�ر، فقد جاء األع�داء بأوعية من جل�ود نفخوها وربطوها 
باحلب�ال، ورضبوها بأرجله�م يف وجوه إبل املس�لمني، فخافت 

اإلبل، واستمرت يف تقهقرها حتى دخلت املدينة.

ونام األعداُء تلك الليلة؛ حسبوا أهنم انترصوا عىل املسلمني، 
ولك�ن املس�لمني مل يذوق�وا للن�وم طع�اًم، وراح أبو بكر يس�تعد 
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ملعاودة اهلجوم قبل أن تطلع الش�مس. وس�ار أبو بك�ر مرة ثانيًة 
إىل األعداد قبل الفجر، فرآهم نائمني، فهجم املس�لمون عليهم، 
وراح�وا يقتلوهنم، فقاموا من نومه�م خائفني، وهربوا مرعوبني 

مهزومني.

وانترص أبو بكر عىل الذين جاءوا ُيرغمونه عىل أن يقبل مبدأ 
عدم دفع الزكاة، فخافت القبائل منه، وجاء املسلمون من خمتلف 
القبائل إىل املدينة حيملون الزكاة، وعاد جيش أس�امة إىل املدينة، 
فقوي املسلمون به، وكانت بعض القبائل قد تركت اإلسالم بعد 
موت النبّي، وكان بعض الكذابني قد ادعوا النبوة، فرأى أبو بكر 
وا، فكون أحد عرش جيًش�ا لقتاهلم، وخرجت  حمارب�ة الذين ارتدُّ
عي النب�وة وأتباعهم، لرفع الراية اإلس�المية  اجليوش لقت�ال مدَّ
عىل بالد العرب مجيعها، كام كانت مرفوعًة موفورة الكرامة، قبل 

موت الرسول.

s s s
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انتصار جيش المسلمين 

على مسيلمة الكذاب

ادعى مس�يلمة النبوة، فلم يصدقه من قومه خلٌق كثري، فقد 

كان ضئي�ل اجلس�م، أصفر اللون، ال هيبة ل�ه، وال يبعُث مظهره 

عىل االح�رتام، وقد ادَّعى النبوة يف أيام النبي 0، فبعث 

النبي إىل أهل الياممة - قوم مس�يلمة - من يعلمهم دينهم، وكان 

هذا الرجل الذي أرسله حممٌد هو »هنار الرجال«.

رأى هن�ار الرجال أن خيون األمانة، وأن ينضم إىل مس�يلمة، 

نيا، وإن خرس  وأن يتف�ق مع�ه، فهو هبذا يس�تطيُع أن يكس�ب الدُّ

اآلخرة، فانضم إىل مسيلمة، وقال للناس:

إن حممًدا يقول: إن مسيلمة قد اشرتك يف الرسالة.

وص�دق أهل الياممة »هنار الرج�ال« وكان رسورهم عظياًم، 

فمنه�م نبيٌّ ومن قري�ش نبي، ومل يفطنُوا إىل أن مس�يلمة كذاب، 

وأن »هنار الرجال« خائٌن باع آخرته بُدنياه.
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ومات النبيُّ 0، فأرسل أبو بكر إىل مسيلمة جيًشا، 
بقيادة عكرمة بن أيب جهل، ولكن عكرمة ُهزم، فأرس�ل أبو بكر 
جيًش�ا آخر بقيادة خالد بن الوليد، قائد اإلس�الم األول، وسيف 

اهلل املسلول.

س�ار جيُش خالد، حتى وقف جيُش خالد وجيُش مسيلمة 
وجًها لوجه، وقد امتألت الصدور محاس�ة، فاملسلمون ُيدافعون 
ع�ن دينه�م، وأه�ل الياممة ع�ن نبيه�م الك�ذاب، ودارت رحى 
املعركة رهيبة، فلم يثبت املس�لمون وتقهقروا، وساء بعض ذوي 
اهلم�م العالي�ة أن ينهزم املس�لمون، فعزموا أن يثبت�وا يف امليدان، 
حت�ى حيك�م اهلل بينهم وبني الفج�رة ال�ُمرتدين، وث�ارت احلمية 
فيهم، فانطلق زيد ب�ن اخلطاب إىل هنار الرجال، وعاجله برضبة 

فقتله.

د املسلمون النكري، وراح أتباُع مسيلمة يسقطون حوله  وشدَّ
قت�ىل، ف�رأى خالٌد أن يس�ري إىل ُمس�يلمة ليقتله فتنته�ي املعركة، 
�داه«! وما بل�غ صوته آذان  فهج�م علي�ه وهو يصي�ح: »واُم�حمَّ
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املس�لمني حت�ى ف�ارت الدم�اء يف عروقه�م، وأخ�ذوا ُيطيحون 
ُرءوس املخدوع�ني يف نبيه�م، ورأى مس�يلمة ضغ�ط املس�لمني 
عُر يف نفس�ه وفر، وفرَّ من كان  علي�ه، وطل�ب خالد له، فدب الذُّ

حوله.

وصاح صائ�ح: »إىل احلديقة ... إىل احلديقة«. فدخل القوم 
حديقًة كانت ملس�يلمة، وكانت واسعة األرجاء، منيعة اجلُدران، 
كأهن�ا احلص�ن، وُأغلق باب احلديقة، فراح املس�لمون يتس�لقون 
اجلُدران، ويقاتل�ون األعداَء، حتى فتحوا ب�اب احلديقة، فتدفق 

املسلمون منه كالبحر، وقتل مسيلمة، وقتل معه خلٌق كثري.

وانترص خالد ب�ن الوليد عىل مس�يلمة الكذاب، وانترصت 
جيوش املسلمني، وعادت إىل املدينة، فاستقبلها أبو بكر مرسوًرا، 
فقد أعاد لإلس�الم هيبته، وأقام دعائم�ه، وأرغم القبائل عىل أن 
ت�ؤدي الزكاة، واس�تعد أبو بكر لرُيس�ل اجلي�وش لنرش دين اهلل، 

وإقامة أركانه. وتوطيد ُبنيانه.

s s s
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I وفاة أبي بكر الصديق

كان املسلمون يقاتلون ال�ُمرتدين عن اإلسالم، فلام انترصوا 
عليه�م راحوا ُيقاتل�ون الُفرس والروم، وقد قت�ل كثرٌي من الذين 
حيفظ�ون الق�رآن يف هذه احل�روب، وخاف عمر ب�ن اخلطاب أن 
يضيع القرآن بعد موت الذين حيفظونه، فدخل عىل أيب بكر وقال 

له: 

s إن القت�ل قد اس�تحر »اش�تدَّ وكثر« يوم اليامم�ة بالناس، 
وإين ألخش�ى أن يس�تمر قتل القراء يف املواطن، فيذهب كثرٌي من 

القرآن إال أن جيمعوه، وإين ألرى أن ُي�جمع القرآن.

ق�ال أب�و بك�ر لعم�ر: كيف أفع�ل ش�يًئا مل يفعله رس�ول اهلل 
0؟

فقال عمر: هو واهلل خري.

فل�م يزل عمر يراجع أبا بك�ر، حتى رشح اهلل لذلك صدره، 
 وأرس�ل أب�و بك�ر إىل »زي�د ب�ن ثاب�ت«، وكان يكت�ب الوح�ي 

لرسول اهلل 0، فلام جاء زيٌد قال له أبو بكر:
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إنك ش�ابٌّ عاق�ل، وال نتهم�ك، وقد كنت تكت�ب الوحي 
لرسول اهلل، فتتبع القرآن وامجعه.

وأح�س زي�د بن ثاب�ت أن أبا بك�ر يطلب منه أم�ًرا خطرًيا، 
وش�عر بأن�ه ل�و كان ق�د كلفه نق�ل جبٍل م�ن اجلبال ل�كان أيرس 

 

مم�ا أمره به، فراح زيٌد جيمع القرآن م�ن الرقاع واألكتاف »ألواح 
من عظم الكتف، كان العرُب ينظفوهنا ويكتبون عليها كتاباهتم« 

وصدور الرجال.

استمر زيد بن ثابت يعمل الليل والنهار، حتى متكن من مجع 
القرآن يف صحف، ودفع بالصحف إىل أيب بكر، فبقيت عنده.

كان اجلوُّ بارًدا، فدخل الناُس دورهم حيتمون فيها من الربد، 
ودخل أبو بكرداره يغتسل، فخرج بعد أن اغتسل ينتفض، فدخل 
فراش�ه، فأحسَّ حرارته ترتفع، وأن رأس�ه يكاُد ينفجر، ومرض 

أبو بكر باحلمي، فلم يعد بقادر عىل أن خيُرج لُيصي بالناس.

ودعا أبو بكر عبد الرمحن بن عوف، وكان من خرية صحابة 
الرسول، وقال له:
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أخربين عن عمر؟

فق�ال عبد الرمحن: يا خليفة رس�ول اهلل، هو واهلل أفضل من 
رأيت فيه من رجل، ولكن فيه غلظة.

فق�ال أبو بكر: ذلك�م ألنه يراين رقيًقا، ول�و أنه أفيض األمر 
إلي�ه، لرتك كثرًيا مما هو عليه. وقد رمقته فرأيتني إذا غضبت عىل 
الرج�ل يف ال�يء، أراين الرضا عن�ه، وإذا لنت له، أراين الش�دة 

عليه. ال تذكر يا أبا حممد مما قلُت لك شيًئا.

قال عبد الرمحن بن عوف: نعم.
وفه�م عب�د الرمحن أن أبا بك�ر ُيريُد أن يس�تخلف عمر عىل 

املسلمني بعده.
ودعا أبو بكر عثامن بن عفان وقال له: يا أبا عبد اهلل، أخربين 

عن عمر.
قال عثامن: أنت أخرب به »أي أعلم به«.

s عىل ذاك.
قال عثامن: اللهم علمي به أن رسيرته خرٌي من عالنيته، وأن 

ليس فينا مثُله.
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قال أبو بكر: رمحك اهلل يا أبا عبد اهلل. اكتب:

بسم اهلل الرمحن الرحيم. هذا ماعهد به أبو بكر بن أيب ُقحافة 
إىل املسلمني، أما بعد...

ثم ُأغِمَي عىل أيب بكر، فكتب عثامن »... فإين قد استخلفُت 
عليكم عمر بن اخلطاب، ومل آلكم خرًيا منه...«.

. وأفاق أبو بكر، فقال لعثامن: اقرأ عيَّ

فق�رأ عثامُن ما كتب، فقال أبو بكر: اهلل أكرب! أراك خفت أن 
خيتلف الناس إن افتلتت نفيس يف غشيتي.

s نعم.

s جزاك اهلل خرًيا عن اإلسالم وأهله.

واس�تخلف أب�و بكر عىل الن�اس عمر بن اخلطاب، فس�مع 
الن�اس له وأطاع�وا. ودخل طلحة بن عبي�د اهلل عليه، وكان من 

كبار الصحابة.
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وقال له: اس�تخلفت ع�ىل الناس عمر، وق�د رأيت ما يلقي 

الن�اس منه وأنت معه، فكيف ب�ه إذا خال هبم، وأنت الٍق ربك، 

فسائلك عن رعيتك؟

فقال أبو بكر، وكان مضطجًعا: أجلسوين.

فأجلس�وه، فالتف�ت إىل طلحة وق�ال: أب�اهلل ُت�خوفني؟ إذا 

لقيُت اهلل ريب فسألني قلت: استخلفت عىل أهلك خري أهلك.

ودخ�ل عبد الرمحن بن عوف عىل الصديق، وفطن الصديق 

إىل تغ�ري وجه عبد الرمحن بعد أن اس�تخلف أب�و بكر عىل الناس 

عمر بن اخلطاب، فقال له أبو بكر:

إين ولي�ت أمرك�م خريك�م يف نف�يس، فكلك�م ورم أنُفه من 

ذلك، يريد أن يكون له األمر دونه، ورأيتم الدنيا قد أقبلت، وملا 

ُتقبل: وهي مقبلٌة حتى تتخدوا س�تور احلرير، ونضائد الديباج، 

وف، كام ي�أمل أحدك�م أن ينام عىل  وتأمل�وا االضطج�اع ع�ىل الصُّ

حسك السعدان »السعدان: نبت ذو شوك حاد«.
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جلست عائش�ة ابنُة أيب بكر، وزوجُة النبي، ُت�مرض أباها، 
فنظر أبو بكر إليها طوياًل وقال:

يا ُبنية، إن أحب الناس غنًى إيل بعدي أنت، وإن أعز الناس 
فقًرا عيَّ بعدي أن�ت، وإين كنت نحلتك »أعطيتك« أريض التي 
، فيكون ذلك قسمًة بني ولدي  تعلمني، وأنا أحبُّ أن تردهيا عّيّّّّ

عىل كتاب اهلل، فإنام هو ماُل الوارث، ومها أخواك وأختاك.

فظهر الدهُش يف وجه عائش�ة، فام هلا إال أخٌت واحدة، هي 
وم، فام باُل  »أسامء«، وقد ذهبت مع زوجها إىل الريموك لقتال الرُّ

أبيها يقول: أختاك؟! فقالت يف عجب: ُأختاي؟

فق�ال أبو بكر يف ه�دوء: ذو بط�ن ابنة خارجة، ف�إين أظنُّها 
جارية.

كانت »حبيبُة بنُت خارجة« زوجُته حاماًل، فلم يشأ أن هُيمل 
ولده الذي ال يزال يف عامل الغيب، بل راح ُيفكر فيه، ويعمل عىل 

إحقاق حقه قبل أن يراه.
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واش�تد امل�رض علي�ه، فنظ�ر إىل زوجته أس�امء بنت عميس 
وقال: غسليني.

فقالت أسامُء يف ضيق فام كانت ُت�حب أن ُتغسل زوجها بعد 
موته:

s ال أطيق ذلك.

فقال هلا أبو بكر: ُيعينك عبد الرمحن بن أيب بكر، يصبُّ املاء. 
والتفت إىل عائشة وقال:

s يف كم ُكفن رسول اهلل 0؟

فقالت عائشة: يف ثالثة أثواب.

فقال أبو بكر: اغسلوا ثويب هذين - وكانا ممزقني - وابتاعوا 
يل ثوًبا آخر.

فقالت له عائشة: يا أبت إنا مورسون.

فق�ال أب�و بكر يف ه�دوء: أي بني�ة، احليُّ أح�قُّ باجلديد من 
امليت، إنام مها للمهلة »للقيح« والصديد.
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وب�دأت الش�مس تغرب، واش�تد امل�رُض بأيب بك�ر، وراح 
ُيعالج سكرات املوت، وفتح عينيه، وقال بصوت خافت:

s يا عائشة، ادفنوين بجوار رسول اهلل.
ثم أسبل جفنيه، وأخذت روُحه ُت�حرشُج يف صدره، فقالت 

عائشة: 
الفَتى عــن  الــثَّــراُء  ُيــغــين  مــا  لعمُرك 

دُر إذا حشر جْت يوًما وضاَق بها الصَّ

فب�ان الغضب يف وجه أيب بكر، س�اَءه أن تتمث�ل أمُّ املؤمنني 
بذلك الشعر، وال تتمثل بالقرآن، فقال: 

ليس كذلك ي�ا ُأمَّ املؤمنني، ولكن: ]ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  
.]19 :a[ ]ڃ  ڃ  چ   چ  چ

واشتدَّ عليه املوُت فقال هامًسا:
مــــــــــــــــوروُث إِبــــــــــــــــل  ذي  وكــــــــــــــــلُّ 

مـــــســـــلـــــوُب ســــــلــــــب  ذي  وكــــــــــــــلُّ 

يــــــئــــــوُب َغــــــــْيــــــــبــــــــٍة  ذي  وكــــــــــــــلُّ 
ــــــوُب يــــــُئ ال  الـــــــــــــمــــــوِت  ــــــــُب  وغــــــــائ
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وراح جي�وُد بأنفاس�ه األخرية، وكان آخُر م�ا نطق به: »رب 
توفني ُمسلاًم، وأحلقني بالصاحلني«.

وفاضت روح أيب بكر، خليفة الرسول، فحزن الناُس لوفاته 
ُحزًنا شديًدا، وراحوا ُي�جهزونه لياًل، ثم حفر له حلٌد بجوار حلد 
النبي يف بيت عائش�ة، ومحل�وه، ودخل قربه عمر وعثامن وطلحة 

وعبد الرمحن بن أيب بكر.

ُدفن أبو بكر، وس�مع عمر ُنواًحا، فانقبض عمر، وس�ار إىل 
باب عائشة، وهنى النساء النائحات عن البكاء، فأبني أن ينتهني، 

فتحرك غضب عمر، فالتفت إىل رجل معه، وقال له:

s ادخل فأخرج إيّل ابنة أيب ُقحافة، ُأخت أيب بكر.
جل من وراء الباب: وبلغ ذلك سمع عائشة، فقالت للرَّ

ُج عليك بيتي. s إين ُأحرِّ
فأحجم الرجل، فقال له عمر: ادخل، فقد أذنُت لك.

فدخل هشام، فأخرج ُأمَّ فروة أخت أيب بكر إىل عمر، فعالها 
ق النائحات حني سمعن ذلك. بالدرة، فرضهبا رضبات، فتفرَّ
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وخرج�ت عائش�ُة ووقفت عىل قرب أبيها فبك�ت، ثم قالت: 
ن�رض اهلل يا أبت وجهك، وش�كر لك صالح س�عيك، فقد كنت 
ا بإقبالك عليها، ولئن  نيا ُم�ِذالًّ بإدبارك عنها، ولآلخرة ُمع�زًّ للدُّ
كان أعظم املصائب بعد رسول اهلل 0 ُرْزُؤك »مصيبتك«، 
وأك�رب األحداث بعده فقُدك، إن كت�اب اهلل D ليعُدنا بالصرب 
عنك، حس�ن العوض من�ك. وأنا ُمتنجزٌة م�ن اهلل موعده فيك، 
بالصرب عنك، وُمس�تعينٌة كثرة االس�تغفار لك، فسلم اهلل عليك، 

توديع غري قاليٍة حلياتك، وال زاريٍة عىل القضاء فيك.

s s s
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I خالفة عمر بن الخطاب

ملا مات أبو بكر يف الليل، وُدفِن يف الليل. وملا أصبح الصباح، 
خرج عمُر إىل الناس باملس�جد، فأقبل�وا عليه ُيبايعونه، وتوافدوا 
عىل املسجد، حتى إذا كان الظُّهر، ازدحم الناُس للصالة، فصعد 

عمر املنرب، وقال:

s أهي�ا الناس، ما أنا إال رج�ٌل منكم، ولوال أين كرهُت أن 
أرد أم�ر خليفة رس�ول اهلل، ما تقل�دُت أمركم »أي م�ا قبلت أن 

أكون حاكاًم لكم«.

ورفع بصره إىل السماء، وقال:

s الله�م إين غليٌظ فليني، الله�م إين ضعيف فقوين، اللهم 
إين بخيٌل فسخني: »أي اجعلني جواًدا كرياًم«. إن اهلل ابتالُكم يب، 
وابتالين بكم، وأبقاين فيكم بعد صاحبي »الرس�ول 0، 
والصدي�ق«، ولئ�ن أحس�نوا ألحس�نن، ولئ�ن أس�اءوا ألُنكلنَّ 

 

هبم.
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وص�ىل عم�ر بالن�اس، ثم وق�ف يدعوه�م أن خيرج�وا مع 
ال�ُمثن�ى لقت�ال الف�رس، فلم ُيلب أح�ٌد دعوته؛ كان املس�لمون 

خيشون »فارس«؛ لشدة سلطاهنم وشوكتهم، وقهرهم املاملك.

وم�رَّ الي�وُم ومل يتقدم أح�ٌد للخروج لقتال الف�رس، فحزن 
عم�ر، وب�ات ليلته ُيفك�ر، فاهتدى إىل أن الناس خيش�ون ش�دته 
وغلظت�ه، فقد كان ش�ديًدا أي�ام النبي، ويف أي�ام خالفة أيب بكر، 
فعق�د العزم عىل أن يرشح للناس سياس�ته، لُيزيل من صدورهم 

هذا اخلوف وهذه الرهبة.

وأصبح الصباح، وخرج عمر إىل املسجد وملا ازدحم املسجد 
بالناس، صعد املنرب، وقال:

s بلغن�ي أن الناس هاُبوا ش�ديت، وخافوا غلظتي، وقالوا: 
قد كان عمر يش�تدُّ علينا ورس�ول اهلل بني أظهرنا، ثم اشتدَّ علينا 
وأب�و بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت األموُر إليه! ومن قال 
ذلك فقد صدق: إنني كنُت مع رسول اهلل؛ فكنُت عبده وخادمه، 
وكان م�ن ال يبلغ أحٌد صفت�ه من اللني والرمحة، وكان - كام قال 
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اهلل - باملؤمنني رءوًفا رحياًم، فكنُت بني يديه سيًفا مسلواًل، حتى 
ُيغمدين أو يدعني فأميض، فلم أزل مع رسول اهلل حتى توفاُه اهلل، 

وهو عني راٍض، واحلمد هلل عىل ذلك كثرًيا، وأنا به أسعد.

ث�م ويل أمر املس�لمني أبو بكر، ف�كان من ال ُتنك�رون َدَعَتُه 
وكرم�ه ولينه، فكن�ُت خادمه وعونه، أخلُط ش�ديت بلينه، فأكون 
س�يًفا مس�لواًل، حت�ى ُيغم�دين أو يدعني فأمىض. فل�م أزل معه 
كذل�ك حتى قبض�ه اهلل D وه�و عن�ي راٍض، فاحلمد هلل عىل 

ذلك كثرًيا، وأنا به أسعد.

ثم إين قد وليت أموركم أهيا الناس، فاعلموا أن تلك الشدة 
ق�د أضعف�ت، ولكنها إنام تكون ع�ىل أهل الظل�م والتعدي عىل 
املس�لمني، فأما أهل الس�المة والدين والقصد، فأنا ألني هلم من 
ى عليه،  بعضهم لبعض، ولس�ُت أدُع أحًدا يظل�ُم أحًدا، أو يتعدَّ
ه ع�ىل األرض، وأضع قدمي ع�ىل اخلد اآلخر،  حت�ى أضع خ�دَّ
ي عىل األرض  يت تلك، أضع خدِّ حتى ُيذعن باحلق، وإين بعد شدَّ

ألهل العفاف وأهل الكفاف.
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لك�م عيَّ أهيا الناس خصاٌل أذُكرها لكم، فخذوين هبا: لكم 
عّي أال أجتبي »آُخذ« ش�يًئا من خراجكم، وال ما أفاء اهلل عليكم 
إال م�ن وجهه، ولكم عيَّ إذا وقع يف يدي أال خيُرج مني إال وهو 
 ،c يف حقه، ولكم عيَّ أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء اهلل
وأُسدَّ ثغوركم، ولكم عيَّ أال ألقيكم يف املهالك، وال أمجركم يف 
ثغوركم، وال أمجعكم يف مواطن القتال، وال أحبسكم عن العودة 

إىل أهلكم، وإذا غبُتم يف الُبعوث فأنا أبو العيال.

فاتق�وا اهلل، عب�اد اهلل وأعينوين ع�ىل أنُفس�كم، بكفها عني، 
وأعين�وين ع�ىل نف�يس، باألم�ر باملع�روف، والنه�ي ع�ن املنكر، 
وإحض�اري النصيحة فيام واّلين اهلل م�ن أمركم. أقول قويل هذا، 

وأستغفر اهلل يل ولكم.

وطلب عمر من الناس أن خيرجوا مع ال�ُمثنى حلرب الفرس، 
ولكن مل خيف أحٌد لتلبية هذا الطلب، فقام ال�ُمثنى، وقال: 

s أهي�ا الن�اس، ال ُيعظم�ن عليك�م ه�ذا الوج�ه، فإن�ا قد 
ي  تبحبحن�ا »متكنَّ�ا م�ن« ري�ف ف�ارس، وغلبناهم عىل خري ش�قَّ
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الس�واد »األرض اخلصبة« وشاطرناهم، ونلنا منهم، واجرتأ من 
قبلنا، وهلا إن شاء اهلل ما بعدها.

وقام عمر خيطب الناس. قال: 

إن احلج�از لي�س لك�م ب�داٍر إالَّ ع�ىل النجع�ة »أي طل�ب 
املرعي«، وال يقوي عليه أهله إال بذلك. س�ريوا يف األرض التي 
وعدك�م اهلل يف الكت�اب أن ُيورثكُموها، فإنه ق�ال: »لُيظهره عىل 
الدين كله«. واهلل ُمظهٌر دينه، ومعزٌّ نارصه، وموٍل أهله مواريث 

األمم، أين عباُد اهلل الصاحلون؟

وتلف�ت الن�اس، وتق�دم أبو عبيد ب�ن مس�عود الثقفي، فلام 
رأى س�عد ب�ن عبي�د ذلك، تق�دم هو اآلخ�ر، وتقدم س�ليُط بُن 
قيس، فرست موجُة محاس�ٍة بني احلارضين، فراحوا ينضمون إىل 

املسلمني اخلارجني ملالقاة فارس.

واجتمع كباُر املهاجرين واألنصار بُعمر، وقالوا له:
s أمر عليهم رجاًل من املهاجرين أو األنصار.

فرفض عمر ذلك، وقال: إن من سبق إىل الدفع، وأجاب إىل 
عاء، أوىل بالرياسة. الدُّ
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وأم�ر أبا ُعبي�د، أول من لبَّ�ى النداء عىل اجلي�ش، وقال له: 
اسمع من أصحاب النبي 0، وأرشكهم يف األمر.

s s s
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جيش المسلمين يسير إلى العراق

جلس عمر يف املس�جد، ودخل أبو ُعبيد عليه يودِّعه قبل أن 
يسري إىل العراق، فقال له:

s السالم عليكم يا خليفة خليفة رسول اهلل.
ثوه: يا خليفة خليفة رس�ول  وراح الناس يقولون له كلام حدَّ

اهلل.
وأقبل رجٌل، وقال له: سالم اهلل عليكم، يا أمري املؤمنني.

وا؛ كان لقُب »أمري املؤمنني« خفيًفا  فلام سمع الناُس ذلك رُسُّ
ثوه: يا أمري املؤمنني!  عىل الس�مع، فراحوا يقولون لعمر كلام حدَّ

وبذلك كان عمر أول حاكٍم مسلم ُلقب بأمري املؤمنني.

سار أبو ُعبيد باجليوش اإلسالمية، وراح ينتقل من نرص إىل 
ن�رص، فأقلق انتصار العرب الش�عب الف�اريس، فتجمهر الناس 
أمام القرص امللكي، وجعلوا يطلبون طرد املس�لمني من العراق، 
َرْفس كابي�ان« وهي رايُة كرسى، وهي من جلود  وأخرجوا »الدَّ
النُّم�ور طوهلا اثنا عرش ذراًعا، وعرُضها ثامنيُة أذُرع، وكانت عىل 
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خش�ٍب طواٍل ُموص�ل، وما كانت ف�ارس تظهره�ا إال يف األمر 
الش�ديد، وس�بُب اعتزازهم هب�ذه الراية، أن أح�د ملوك الفرس 
ج�ار عىل رعيته، وعذهبم وظلمهم، فل�م ُيطق حداٌد ذلك الظُّلم 
الشديد، فخرج من حانوته، وخلع اجللد الذي يربطه يف وسطه، 
ورفعه عىل عًصا طويلة، وسار هيتف: من ال ُيطيُق الظُّلم فليتبعني. 
فتش�جع بعضهم وانضّموا إليه، فسار إىل القرص امللكي، والناس 
تنضمُّ إليه، حتى بلغ القرص، وخلع امللك، ونصب الناُس احلداد 
ملًكا، وأسس الدولة الكرسوية، فاختذ ملوكها راية احلداد شعاًرا 

هلم، ثم استبدلت بجلد النُّمور.

واجتمعت اجليوُش الفارسية، وسارت حتى بلغت الُفرات، 
فعسكرت عىل ضفته، وجاءت جيوُش املسلمني وعسكرت عىل 

الضفة األخرى، ومل يكن يفصُل بينهم إال النهر.

أرسل قائُد الفرس إىل أيب ُعبيد بن مسعود: إما أن تعرُبوا إلينا، 
وإما أن تدعونا نعرُب إليكم، فاجتمع رؤساُء اجليوش اإلسالمية، 
وتداول�وا يف األمر. كان من رأهيم أن يدعوا األعداء تعرب إليهم، 
ولكن أبا عبيد رأى أن يعرب املس�لمون، فأمر بإنش�اء جرس، فراح 
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الن�اُس يعملون يف إنش�ائه. وملا تم عرب عليه املس�لمون، والتفت 

 

أب�و ُعبي�د إىل اجلرس، وأمر بقطع�ه، فأرسع الناس إلي�ه ليمنعوه، 
وقال قائل منهم:

أهيا الرجل، إنه ليس لك علٌم بام ترى، وأنت ختالُفنا، وسوف 
هُتلك من معك من املسلمني، بسوء سياستك، تأمُر بجرٍس قد ُعقد 
أن ُيقطع فال جيد املس�لمون ملجأ من هذه الصحاري والرباري، 

فال ُتريُد إال أن هتلكهم يف هذه القطعة.

ومل يقب�ْل أب�و عبي�د وقط�ع اجل�رس، كان يري�ُد أن حي�ارب 
املسلمون وهم يعلمون أن ليس هلم إال املوت أو النرص، فلم يعد 

هناك طريٌق يفّرون منه.

وس�وى املس�لمون صفوفهم، واس�تعّدوا ملالق�اة األعداء، 
وأقبلت جيوُش فارس أمامها فيل، وابتدأ القتال، فجرت الدماُء 
أهن�اًرا، وُقت�ل م�ن الُف�رس س�تُة آالف، وتق�دم الفي�ل، يرضُب 
عُر بينهم وفّروا من أمامه، ملا رأى  املس�لمني بُخرطومه، فدبَّ الذُّ
أبو عبيد ذلك نزل عن حصانه وُرحمه يف يده، واندفع نحو الفيل، 
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وصوب إىل عينيه رضبًة هائلة، فراح الفيُل يرضب بيده، فرضب 
أبا ُعبيد رضبًة قاتلًة فسقط ميًتا.

رأى اجلن�ُد ما حلَّ بقائده�م فُذعروا، وهربوا، فراح الُفرُس 
يرضبوهنم بسيوفهم، وألقي املسلمون بأنفسهم يف النهر، وصاح 

ال�ُمثنى:

s أعيدوا عقد اجلرس.

لون  وراح املس�لمون يعقدون�ه، وال�ُمثن�ى ومن مع�ه يتحمَّ
هجامت األعداء، وملا تمَّ عقدُه، صاح:

s ي�ا أهيا الناس، أن�ا دونكم »أي س�أدافع عنكم« فاعرُبوا 
ع�ىل هينتكم »راحتكم«، وال تدهش�وا، فإّنا ل�ن نزايل »لن نرتك 

مكاننا« حتَّى نراكم من ذلك اجلانب، وال ُتغرقوا أنفسكم.

واس�تمرت احل�رُب طاحن�ًة ب�ني ال�ُمثن�ى ومن مع�ه، وبني 
جيوش الفرس، وأرسع الناُس إىل ُعبور اجلرس، ولكنَّهم وجدوا 
رج�اًل عند رأس اجلرس ش�اهًرا س�يفه، يمنع الناس م�ن العبور، 

وهو يصيُح فيهم:
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�ر أب�ًدا، موتوا ع�ىل ما م�ات عليه  s ل�ن نف�رَّ أب�ًدا، ل�ن نفَّ
أمراؤكم.

فتكاثـــروا عليه وأخذوه، وأتوا بـــه الـُمثنى، فضربه وقال 
له:

s ما محلك عىل هذا؟
s ليقاتل�وا وليموت�وا ع�ىل م�ا م�ات علي�ه أمراؤه�م، أو 

يظفروا.

وراح النَّ�اُس يعرُبون اجلرس، وال�ُمثنى وفرس�اُن املس�لمني 
حيمون املنس�حبني، وقاتلوا قتال األبطال وهم يتقهقرون صوب 
اجلرس، وأخذ من مع ال�ُمثنى يف العبور، وراح ال�ُمثنى يعرُب اجلرس 

وهو يقاتل الُفرس.وملا انتهى من العبور قطع اجلرس خلفه.

وارمتى ال�ُمثنى عىل الشاطئ منهوًكا، وفرَّ املسلمون وهاموا 
عىل وجوههم، وذهب أغلُبهم مفزوعني إىل املدينة.

وحاول الُف�رُس ُعبور النهر، ومطاردة املس�لمني، والقضاء 
عليه�م، وبق�ي ال�ُمثن�ى ومن معه ينتظ�رون قض�اء اهلل، بقلوب 
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عامرٍة باإليامن. كان املوُت يقرتُب منهم وما حيول بينهم وبينه إال 
ذلك النهر: انتظروا قضاء اهلل صابرين، فلن ينجيهم مما حاق هبم 

من خطٍر إال معجزٌة من السامء.

وج�اء ع�وُن اهلل رسيًعا، ف�ام مهت جيوش الف�رس بالعبور، 
حت�ى رسى نب�أ بينه�م أن الن�اس يف عاصم�ة ملكهم ق�د ثاروا، 
وانقس�موا قسمني؛ فانشغلوا بذلك وانسحبوا، فلام رأى ال�ُمثنى 

انسحاهبم، خرَّ ساجًدا هلل رب العاملني.

s s s
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فتح بالد الشام

أراد أبو بكر الصديق أن يفتح الشام قبل وفاته فأرسل أربعة 
جي�وش إليها، وس�ارت ه�ذه اجلي�وش وقاتلت ال�روم، فلقيت 
منهم مقاومًة شديدة، فرأى أبو بكر أن ُيعزز هذه اجليوش ببعض 
أبطال املس�لمني، الذين ُي�حاربون الُفرَس يف العراق، فكتب إىل 
خال�د ب�ن الوليد، س�يف اهلل املس�لول، أن يس�ري م�ن العراق إىل 
الشام. واجتمعت جيوش املسلمني حتت إمرة خالد، واجتمعت 
جي�وُش الروم حتت إمرة ملكهم هرقل. وج�اءت األنباُء بموت 

 

أيب بكر وتولية عمر اخلالفة، وقد التقي اجليشان عند هنر الريموك، 
وم واملس�لمني. وجاءت  وقد دارت رحى معركة فاصلة، بني الرُّ
ا عىل  األنب�اُء بعزل خال�ٍد وتولية أيب ُعبيدة بن اجل�راح، قائًدا عامًّ
مجيع جيوش املسلمني، فكتم خالٌد هذا النبأ، حتى متت له هزيمة 
وم، ث�م أعلن النبأ، وأعل�ن قبوله أن يعمل كأح�د ال�ُجند يف  ال�رُّ
جي�ش أيب عبيدة، فقد كان خالٌد يف س�بيل اهلل، س�واًء عنده أكان 

ا. قائًدا أم جنديًّ
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وس�ار أب�و عبي�دة باجلي�وش، وق�د جع�ل وجهته دمش�ق، 
عاصمة الش�ام، فجاءتُه األخباُر بأن املدد قد أيت أهل دمش�ق من 
مح�ص، فأصبح ال ي�دري أيبدُأ بغزو دمش�ق أم بمدينة فحل من 
ب�الد األردن، فكتب يف ذلك إىل عمر بن اخلطاب، فلام جاء عمر 
الكت�اب، كت�ب إىل أيب عبيدة: »أم�ا بعد، فابدءوا بدمش�ق، فإهنا 
حصن الش�ام، وبيُت مملكتهم، واشغلو ا عنكم أهل فحل بخيل 

تكون بإزائهم يف نحورهم«.

ح أبو عبي�دة إىل فحل عرشة قواد، فل�ام رأت الروم أن  ف�رسَّ
اجلن�ود ُتريُدهم، بثقوا املياه حول فحل: أطلقوا ماء ُبحرية طربية 
وهن�ر األردن يف األرض حوهلم، فأردغت األرض، ثم توحلت، 

وم وحارصوهم. ر السرُي فيها، فوقفوا بإزاء الرُّ وتعذَّ

وأرس�ل أب�و عبيدة جيًش�ا آخر، ليقف بني دمش�ق ومحص، 
وم، ال�ذي كان يف محص، أن  ر ع�ىل هرقل مل�ك ال�رُّ حت�ى يتع�ذَّ

ُيرسل املدد إىل دمشق، إذا ما هامجها أبو عبيدة بجيشه.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n52

وس�ار أبو عبيدة إىل دمشق، وقدجعل عىل مقدمته خالد بن 

الولي�د، وع�ىل ُم�جنبتيه عمرو بن العاص وأب�ا عبيدة، وانطلقوا 

قاصدين دمشق.

س�ار خالٌد حتى أرشف ع�ىل موضع يقال ل�ه الثنية، فوقف 

هن�اك، وركز راية العقاب، فس�ميت: »ثنية العق�اب«، ثم ارحتل 

منها إىل دير، وأقام عىل الدير ينتظر قدوم أيب عبيدة، فُسمي ذلك 

الديُر فيام بعُد »دير خالد«.

وبلغ هرقل قدوُم خالد عىل دمش�ق، فغضب، ومجع رجاله، 

وقال:

s هؤالء العرب قد توجهوا إىل الربوة ففتحوها، فواكرباه! 

ألن دمش�ق جنة الشام، وقد س�ارت إليها اجليِوش: أيكم يتوجه 

إىل قتال العرب، ويكفيني أمرهم، أعطيُته ما فتحوه ملًكا؟

فق�ال أحُد فرس�اهنم الش�جعان: أن�ا أكفي�ك، وأردُّهم عىل 

أعقاهبم ُمنهزمني.
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�زه املل�ك، وخرج عىل رأس مخس�ة آالف ف�ارس لرُيد  وجهَّ
وم عىل جيش  العرب عن دمش�ق جنة الش�ام. وزحف جيش الرُّ
خال�ٍد كاجل�راد ال�ُمنترش. فلام نظر خالٌد ذل�ك، تدرع بدرعه، ثم 

رصخ يف وجه املسلمني، وقال:

s ه�ذا ي�وٌم ما بع�ده يوم، وه�ذا العدوُّ قد زح�ف بخيله، 
فدونك�م واجله�اد، فانرصوا اهلل ينرصكم، وكونوا ممن باع نفس�ه 

.D هلل

هجم املسلمون عىل الروم، ودار القتال، وتطايرت السهام، 
ورأى الروم من العرب ش�جاعًة أفزعتهم، فانسحبوا إىل دمشق، 
وأغلقوا أبواهبا، وراحوا جيمعون مجوعهم، ليستأنفوا القتال بعد 

وا صفوفهم. أن ُيضمدوا جروحهم وُيسوُّ

وأقب�ل أبو عبيدة يف جيش�ه، فأرسع خالٌد إلي�ه خيربه بام كان 
وم، وأقبل املس�لمون ُيسلم بعُضهم عىل بعض، فلام  بينه وبني الرُّ
كان الغد، ركب الن�اُس خيوهلم وتزينت املواكب، وزحف أهل 

دمشق للقتال، فقال خالٌد أليب عبيدة:
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عُب يف قلوهبم، فامحل  s إن ال�روم قد انخذلوا، ووق�ع الرُّ
بنا عىل القوم.

فقال أبو عبيدة: هذا هو الرأي السديد.

ون�زل خالُد بن الوليد عىل الباب الرشق�ي، ونزل أبو عبيدة 
عىل باب اجلابية الكبري، ونزل عمرو بن العاص والقواُد اآلخرون 
بابات. واس�تمرَّ  ع�ىل بقية أب�واب البل�د، ونصبوا املجاني�ق والدَّ
هور متّر والروم يف حصون املدينة يقاومون،  احلصار، وراحت الشُّ
وُيرس�لون إىل ملكهم هرقل، الذي كان بحمص، يطلبون املدد، 
فأرس�ل إليه�م خي�واًل لُتغيثهم، ولك�ن جيش املس�لمني، الذي 
وقف بني محص ودمش�ق، هزم املدد، فوقع أهُل دمش�ق يف حرية 

شديدة.

وم املتحصنني  اش�تدَّ احلصار، ولكن مل ي�دبَّ الضعُف يف الرُّ
�تاء، وكانوا يأُمل�ون أن ينفضَّ  يف احلص�ون، كان�وا ينتظرون الشِّ
العرب أبن�اُء الصحراء عن حصارهم إذا اش�تدَّ الربد، فقد كانوا 
يعتقدون أهنم ال يستطيعون احتامله. وجاء الشتاُء بربده الشديد، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n 55

بيع،  وظلَّ املسلمون عىل حصار دمشق. وانقىض الشتاء، وأقبل الرَّ
نوا أن املس�لمني لن يرجعوا عن دمشق حتى  وم، وتيقَّ فضُعف الرُّ
يفتحوها، ويستوُلوا عليها. وأراد قائُدهم أن ينُفخ فيهم احلامسة، 

فوقف بينهم وقال هلم:

s إنه قد طاف عليكم قوٌم ال أمان هلم، وقد أتوا يس�كنون 
بالدك�م، فكيف صربتم ع�ىل ذلك، وعىل هتك احلريم، وس�بي 

األوالد، وتكون نساؤكم جواري هلم، وأوالُدكم عبيًدا هلم؟

فقالوا له: 

s ها نحن بني يديك، وقد رضينا بام رضيت لنفس�ك، فإن 
أمرتنا باخلروج خرجنا معك، وإن أمرتنا بالقتال قاتلنا.

s إين ق�د عزم�ُت عىل أن أهُج�م عليهم الليل�ة، فإن الليل 
َمهيب، وأنتم أخرُب بالبلد من غريكم.

s ُحبًّا وكرامة.

ق القوم عىل الباب الرشقيِّ  ق جنوده، فف�رَّ وراح القائ�ُد يفرِّ
فرقة، وعىل باب اجلابية فرقة، وعىل كل باب مجاعٍة.
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وم ليقتلوا  ويف س�كون اللي�ل ُفتحت األبواب، وتس�لل ال�رُّ
الع�رب وهم نائمون، ولكن املس�لمني كانوا يف يقظ�ة، فلام رأوا 
وم،أيقظ بعضهم بعًض�ا، وتواثب الرجال من أماكنهم  ق�دوم الرُّ
كاألسود، فتقاتل القوُم يف ُجنح الظَّالم، وأرسع خالٌد إىل جنوده 

وهو يصيح:

s أب�رشوا ي�ا مع�ارش املس�لمني، أتاك�م الغ�وُث م�ن ربِّ 
نديد، أنا خالد بن الوليد. العاملني، أنا الفارُس الصِّ

وع�ال ال�روُم األس�وار، وراحوا يرم�ون املس�لمني بالنبال، 
وم  واس�تمرَّ القت�ال يف الليل، وكانت ليل�ًة مقمرة، فُقت�ل من الرُّ
خل�ٌق كثري، ومل يس�تطيعوا صرًبا، فانس�حبوا إىل املدينة، وأغلقوا 

أبواهبا خلفهم.

واجتمع كباُر أهل دمشق إىل قائدهم، وقالوا له: 

s أهيا الس�يد، إنا قد نصحناك، فلم تسمع لقولنا، وقد ُقتل 
منا أكثر الناس، فصالح، أصلُح لك ولنا، وإن مل ُتصالح صاحلنا، 

وأنت وشأنك.
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فقال هلم: يا قوُم أمهلوين حتى أكتب إىل امللك.

اش�تدَّ األمُر عىل أهل دمش�ق، فأرس�لوا إىل خالٍد أن أمهلنا، 
لح فقالوا  ف�أيب خالٌد إالَّ القتال، وحتدث أهُل دمش�ق يف أمر الصُّ

لرجل من حكامئهم.

s كيف الرأي عندك، فنحُن نعلم أن هذا األمري الذي عىل 
ماء؟ الباب الرشقي »خالد بن الوليد« رجٌل سفاٌك للدِّ

فق�ال الرج�ل: إذا أردُتم تق�اُرب األمر، فامُض�وا إىل الذي 
ع�ىل ب�اب اجلابي�ة »أيب عبي�دة«، وليتكلم رج�ٌل يع�رف العربية 

 

ويقول:

»ي�ا مع�رش العرب، األم�ان حتى نن�زل إليك�م، ونتكلم مع 
صاحبكم«.

وم يع�رف العربية، عىل س�ور املدينة،  وصع�د رجٌل م�ن الرُّ
وصاح يطلُب األمان، فأرس�ل إليه أب�و عبيدة أبا هريرة صاحب 

رسول اهلل، فقال:

s لكم األمان.
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s أن�ا أب�و هريرة، صاحُب رس�ول اهلل 0، ولو أن 
عبيًدا لن�ا أعطوكم األمان والذمام، ونحن يف اجلاهلية ملا َغَدرنا، 

فكيف وقد هدانا اهلل إىل دين اإلسالم؟

وذه�ب وف�ٌد م�ن ال�روم إىل أيب عبي�دة، ليتكلَّم�وا يف أم�ر 
الصلح.

وُول�د لبطري�ق دمش�ق مول�وٌد يف ه�ذه الليلة، فأع�دَّ وليمًة 
فاخ�رة، دعا إليه�ا اجلن�ود، فأكلوا ورشب�وا وتعب�وا، فناموا عن 
مواقعه�م، وكان خال�د بُن الوليد يرُقُب حركاهت�م، ينتظٌر فرصًة 
يغفلون فيها، ليهجم عليهم، ويفتح مدينتهم، التي دام حصارها 
وم عىل أس�وار املدينة، أرس�ل  أربع�ة أش�هر، فلام مل جيد جنود الرُّ
بع�ض عيون�ه، لريوا م�ا اخلرب؟ فع�ادوا إليه وأخ�ربوه أن اجلنود 

مشغولون بوليمة البطريق.

وأعد خالٌد س�المل من حبال، ودعا بعض أبطال املس�لمني، 
وقال هلم:

s اتبعوين.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n 59

وقال جليشه:
�ور، فارق�وا »فاصعدوا«  s إذا س�معتم تكبرين�ا ف�وق السُّ

إلينا.

وكان ح�ول احلص�ن خن�دٌق ب�ه ماء، فقط�ع خال�ٌد وأبطاُل 
املس�لمني اخلندق سباحة، حتى إذا بلغوا احلصن نصبوا السالمل، 
فات، وصعدوا فيها، حتى إذا استووا عىل  ُ وقد ثبَّتوا أعاليها بالرشُّ

ور، رفعوا أصواهتم. السُّ

s اهلل أكرب ... اهلل أكرب.

وس�مع جيُش خالٍد التكبري، فأرسع املس�لمون إىل احلصن، 
�ور إىل  �المل، وهبط خالٌد وأصحابه من السُّ وصعدوا يف تلك السَّ
يوف،  البوابني فقتلوهم، وقطع خالٌد وأصحاُبه أغاليق الباب بالسُّ
وفتحوا الباب عنوة، فدخل املسلمون من الباب الرشقي كاملوج، 
وراح�وا  يقتل�ون من وجدوه، فإذا باملس�لمني الذي�ن دخلوا من 

األبواب األخرى يقولون هلم:

s إنا قد أّمنّاهم.
فقال خالد: إين فتحُتها عنوة.
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فأرس�ل إليه أبو عبيدة أن يكف عن القتال، فقد صالح الناس 
وأمنه�م، ومل�ا كان أبو عبي�دة هو األمري، فقد س�مع خال�ٌد ألمره، 

لح عىل اجلانب الذي فتحه. وأجرى الصُّ

وُفرض�ت اجلزيُة عىل أهل دمش�ق يدفعوهنا للمس�لمني، عىل 
أن ترتك هلم ُحرية العبادة، وعىل أن يتوىل املس�لمون محاية مدينتهم 
وأمواهلم. واس�تقرَّ املسلمون بعاصمة الش�ام، وجلت عنها حاميُة 
ا من أن يفرَّ  وم، فلم جيد هرقُل بدًّ هرقل، وراح املس�لون يتبعون الرُّ

إىل القسطنطينية، وأن يرتك الشام للعرب.

s s s
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 L عمر وسعد بن أبي وقاص

ه�زم الف�رس املس�لمني يف موقع�ة اجل�رس، وفرَّ املس�لمون 
إىل املدين�ة، فع�زَّ ذلك عىل عم�ر أمري املؤمنني، فن�ادى يف املدينة: 
»الصالة جامعة«، وكان هذا هو النداُء كلام أراد اخلليفُة أن جيمع 
املس�لمني ألمر عظيم، فاجتم�ع الناُس إليه، فأخربه�م أنه عازٌم 

عىل أن خيرج بنفسه لقتال الُفرس، فقال النَّاس: 

s رس ورس بنا معك.

وا، فإين سائٌر إىل أن جييَء رأٌي  وا وأعدُّ فقال هلم عمر: استعدُّ
هو أمثُل »أفضُل« من ذلك.

وأرسل عمر إىل أهل الرأي والشورى، ودخل عليه عيُّ بن 
أيب طالب أول من دخل، فقال له عمر:

s ما ترى يا أبا احلسن، أسرُي أم أبعث؟

s رس بنفسك، فإنه أهيُبُ للعدو، وأرهُب له. ودخل عليه 
عبُد الرمحن بن عوف، فقال له عمر:

s أسري أم أبعث؟

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n62

s ُفدي�ت بأيب وأم�ي، أقم وابعث، فإنه إن اهنزم جيُش�ك، 
فليس ذلك كهزيمتك، وإنك إن هُتزم أو تقتل، يكُفر املس�لمون، 

وال يشهدوا أن ال إله إال اهلل أبًدا.

وخرج عبد الرمحن، ودخل عثامن بن عفان، فقال له عمر:
، أسرُي أم ُأقيم؟ s يا أبا عبد اهلل، أرش عيَّ

s أق�م ي�ا أم�ري املؤمنني وابع�ث اجليوش، ف�إين ال آمن إن 
أت�ى علي�ك آت، أن ترج�ع العرُب ع�ن اإلس�الم، ولكن ابعث 
اجلي�وش، وداركه�ا بعضها عىل بع�ض، وابعث رجاًل ل�ه جتربٌة 

باحلرب ومرضهبا.

s ومن هو؟

s عيُّ بن أيب طالب.

 s فالق�ُه وكلم�ه، وذاك�ره ذلك، وانظ�ر أت�راُه مرسًعا إليه 
أم ال؟

وخ�رج عث�امن وقاب�ل عليًّ�ا. فذاك�ره ذل�ك، ولك�ن عليًّ�ا 

 

أيب ذل�ك وكره�ه، فعاد عث�امن وأبلغ عمر رفض ع�ّي، واجتمع 
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أهل الرأي ثانية، يبحثون فيمن ُيولونه حرب الُفرس، قال بعض 
احلارضين: 

s قد وجدُته.
s فمن؟

s األسُد عادًيا.
s من هو؟

s سعد بن أيب وقاص.

فقال عمر: أعلم أن س�عًدا رجٌل ش�جاع، ولكني أخشى أن 
ال يكون له معرفٌة بتدبري احلرب.

فقال عبد الرمحن بن عوف: هو عىل ما تصف من الشجاعة، 
وقد صحب رسول اهلل 0 وشهد بدًرا، فاعهد إليه عهًدا، 

وشاورنا فيام أردت أن ُت�حدث، فإنه لن خيالف أمرك.

s s s

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n64

موقعة القادسية

أصب�ح س�عد ب�ن أيب وق�اص قائد اجلي�وش الذاهب�ة لقتال 
الُفرس، فسار حتى نزل القادسية، فأرسع أهل العراق إىل كرسى 
ق رساياهم  يزدجرد، يس�تغيثون وُي�خربونه بنزول العرب، وتفرُّ
للغارة، وطلبوا منه النجدة والعون، فأرس�ل يف اس�تدعاء ُرستم 

قائد جيوشه، وقاله له:

رأي�ت،  وإين  دارن�ا،  عق�ر  ملناجزتن�ا يف  الع�رب  s ج�اء 
وأن�ت قائُد ُقواد الدول�ة، وصاحُب الرأي فيه�ا، أن ُأوجهك يف 
ه�ذا الوج�ه، فأنت رجُل ف�ارس اليوم، وترى ما ح�لَّ بالُفرس، 

 

مما مل يأهتم مثُله.

وأخذ ُرْس�ُتُم يس�تِعدُّ لقتال املس�لمني، فجعل ع�ىل مقدمته 
اجلالين�وس يف أربعني ألًفا، وع�ىل ميمنته اهلرمزان، وعىل ميرسته 

مهران.

وتقدم�ت جي�وش رس�تم حتى نزلت بس�باط، ب�ني املدائن 
والقادس�ية، بامئة ألف مقاتٍل أو يزيدون، وراح سعٌد ينتخب من 
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يرسلهم إىل يزدجرد، ليدعوه إىل اإلسالم أو اجلزية، قبل أن يأمر 
باحلرب، فانتخب نفًرا من قادة املسلمني، وأرسلهم إىل رستم.

دخ�ل الوف�د اإلس�الميُّ ع�ىل رس�تم، وطلب�وا من�ه مقابلة 
يزدج�رد، لع�رض رشوطه�م عليه قب�ل القتال، وملا كان رس�تم 
ال يرغ�ب يف القت�ال؛ فقد أرس�لهم إىل املدائ�ن، عاصمة فارس، 
ءوس، وخرج الناس ينظرون إىل  فساروا يف طرقاهتا مرفوعي الرُّ
أشكاهلم وأرديتهم عىل عواتقهم، وسياطهم بأيدهيم، والنعال يف 
أرجله�م، وخيوهلم الضعيفة ختبط عىل األرض بأرجلها، وجعل 
الناس يتعجبون منهم غاية العجب، ويتساءلون: كيف متكن مثل 

هؤالء من قهر جيوشهم مع كثري عددهم وعددها؟

جل�س املل�ُك يزدجرُد عىل عرش�ه، حيوُطه خدمه وحش�مه 
وأعياُن القوم، وأذن للوفد باملثول، فدخلوا مجيًعا شاخمي األنوف، 

وجيء بالرتمجان، فقال له يزدجرد:

ل  s س�لهم م�ا جاء هب�م؟ وما دعاه�م إىل غزون�ا، والتوغُّ
ببالدنا.
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s نح�ن ندعوكم إىل ديننا، وهو ديٌن حس�ن احلس�ن وقبح 
القبي�ح كله، فإن أبيُتم، فأمٌر من الرش هو أهوُن من آخر رش منه: 
اجلزية، ف�إن أبيُتم فاملناجزة »القتال«، ف�إن أجبتم إىل ديننا خلَّفنا 
فيك�م كت�اب اهلل، وأقمناك�م علي�ه، ع�ىل أن حتُكم�وا بأحكامه، 
ونرجع عنكم، وش�أنكم وبالدك�م، وإن اتقيتمون�ا باجلزية َقبِْلنا 

ومنعناكم، وإال قاتلناكم.

وثار يزدجرد، فام كان يصدق أن العرب، الذين كانوا أشقى 
ُأمٍة يف األرض، قبل أن ُيرسل اهلل إليهم حممد بن عبد اهلل لريفعهم 
ل إىل الكرامة والعزة، يعرضون عليه أن يرُتك دينه، ليدخل  من الذُّ
يف دي�ن جديد، أو يدفع هلم اجلزية، أو يس�تعد للحرب والقتال، 

فقال يف غضب:

سل ال ُتقتُل لقتلُتكم، ال يشء لكم عندي. s لوال أن الرُّ

خرج رس�تم من معسكره، وسار حتى بلغ قنطرة القادسية، 
فتأمل جيش املسلمني، فرأى عسكًرا كثرًيا، فأحسَّ ضيًقا، وأقبل 
اللي�ل، فدخل رسيره لينام، ولك�ن النوم جافاه، وأخذ يتقلب يف 
فراشه ضجًرا، وهو يفكر يف العرب الذين جاءوا لقتاهلم. وأخرًيا 
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نام، فرأى فيام يرى النائُم ملًكا وأعرابيًّا يدخالن عسكر الفرس، 
وعلم أن األعرايب هو عمر خليفة املس�لمني، ثم رأى امللك يتجُه 
إىل س�الح ف�ارس فيختمه ثم جيمعه، ويدفُع�ه إىل عمر، وقام من 
نوم�ه مرعوًبا، وملا هدأ نام ثانية، فرأى يف احلُلم أن أعرابيًّا يدخل 

عليه ويذبُحه، فهبَّ من نومه مفزوًعا.

وج�اء ي�وُم القت�ال، فأرس�ل رس�تُم رس�وله إىل س�عد ب�ن 

 

أيب وقاص، يقوله له:
s إما أن تعرُبَ إلينا أو ترُتكنا نعرُب.

فقال له سعد: بل اعرُبوا أنتم.

وع�رب الُفرس ، وتأه�ب اجليش�ان للقتال، واهت�م يزدجرد 
بأم�ر هذه الوقعة اهتامًم�ا عظياًم، وما كان يطي�ق أن ينتظر األنباء 
حت�ى تصل ليه، بل ش�اء أن تبلغه أواًل ف�أواًل، فوضع رُجاًل عىل 
ب�اب إيوانه، ووضع آخر خارج ال�دار، ووضع ثالًثا عىل ُبعٍد من 
الثاين، بحيث يسمع ما هيتف به، ووضع رابًعا وخامًسا وسادًسا 
وهك�ذا، حتى بلغ الرجاُل ميدان القتال، فلام نزل رس�تم، صاح 

من يف امليدان: 
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s نزل رستم: 
فصاح من يليه.

s نزل رستم: 

واستمر هذا اخلرب ينتقل من رجل إىل رجل، حتى بلغ مسامع 
يزدج�رد، وأخذ من يف امليدان يصف ما حي�دُث أمامه، والرجال 

يتصاحيون بام يصف، فراح يصيح: 

s رستم يلبس درعني ... رستم يعبُئ يف القلب ثامنية عرش 
في�اًل، عليها الصناديُق والرج�ال ... القنطرة بني خيلنا والرجال 

... وخيول املسلمني ... األعداُء يأخذون مصافهم.

واس�تمر من يف امليدان يصف ما حي�دث أمامه، فتبلغ األنباُء 
امللك يزدجرد وهو يف قرصه.

وهتف سعد: اهلل أكرب!

ا؛  وكربَّ املسلمون خلفه، وتزاحفوا ليقاتلوا يف سبيل اهلل صفًّ
كأهنم بنياٌن مرصوص.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n 69

راح املس�لمون يطعن�ون الفيلة، ولك�ن الفيلة كانت ُتش�يع 
الفويض بينهم، وصاح صائح:

ماة. سددوا سهامكم إىل ُركبان الفيلة. s يا معرش الرُّ

وأخذت س�هاُم املس�لمني تتطايُر يف اجلو، وتثبُت يف صدور 
الرج�ال الراكب�ني الفيلة، وتس�لل بعض العرب حت�ى أصبحوا 
خلف الفيلة، فأخذوا بأذناهبا، وقطعوا احلبال التي ُتثبُت التوابيت 
عىل ظهورها، فسقط من يف التوابيت، وراحت الفيلة تدوس من 
وقع، وش�اع االضطراُب يف نفوس الُفرس، واشتد القتال، حتى 
إذا م�ا غربت الش�مس، هدأت املعركة، ثم توق�ف الفريقان عن 

القتال، وراحا يستعدان الستئنافها مع الصباح.

�ب املس�لمون للقت�ال، وإذا هب�م  وأصب�ح الصب�اح، وتأهَّ
يلمح�ون فارًس�ا يطوي األرض طيًّ�ا، فلام اقرتب من املس�لمني 

صاحوا فرحني:

s إنه القعقاع بن عمرو. إنه من قال أبو بكر عنه: ال ينهزُم 
جيٌش فيهم مثُل هذا.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n70

وتقدم القعقاع من سعد، وقال له:

s أرس�ل عم�ر إىل أيب عبي�دة كتاًب�ا، برصف أه�ل العراق 
ح أب�و عبيدة س�تة آالف، وأمر  أصح�اب خال�د مدًدا ل�ك، فرسَّ
عليه�م ابن أخيك هاش�م بن عتبة، فأمرين هاش�ٌم ع�ىل مقدمته، 

فرأيت أن ُأرسع، ألبرشكم باملدد العظيم.

فقال سعٌد يف رسور: إنه النرُص إن شاء اهلل.

وارتفع�ت تكب�ريُة س�عد تش�قُّ الفض�اء، ودارت املعرك�ة، 
وانقىض النه�ار، وأقبل الليل، ولكن نار املعركة ظلت مش�بوبة. 
رأى املس�لمون انتصاره�م الباه�ر، فعزموا عىل أن يس�تمّروا يف 
القت�ال حت�ى يتم هل�م الن�رص. ودارت املعركة، وانتص�ف الليل 

يوف يدوي، ويمزُق السكون. وقصف السُّ

وأرشقت الش�مس، ووص�ل مدُد املس�لمني، وهجموا عىل 
الفيلة ُيس�ددون رماحهم إىل ُعيوهنا، فكان�ت الفيلُة ترضُب عىل 
غري ُهدى، فإذا اجتهت إىل صفوف املسلمني نخُسوها، فتعود إىل 
صفوف الُفرس فينخسوهنا، واس�تمرت كذلك بني العسكرين، 
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وأخ�رًيا يممت صوب النهر ونزلت فيه، وخال امليداُن من الفيلة 
فحمد املس�لمون اهلل، وراحوا يقاتلون قت�ال األبطال الصناديد. 
واس�تمرت املعرك�ة ط�وال الليل، وبدأ الضع�ف يدب يف جيش 
رس�تم، فراح املس�لمون يقتلون الُفرس. ورأى رستم نفسه أمام 
بطل من أبطال املس�لمني، واملوُت ُيطل من س�يفه، فجرى رستم 
حتى بلغ النهر، فألقي نفس�ه فيه، وأخذ يس�بح، فاقتحم املس�لُم 
النهر، وأمس�ك بُرس�تم وخرج به إىل الش�اطئ، ثم تناول س�يًفا 

ورضبه به، ثم صاح:

s إيّل .. إيّل! قتلُت ُرستم وربِّ الكعبة ... قتلُت رستم.

ع�ُر بينهم، واهنزموا،  رأى الُفرُس ما حلَّ بُرس�تم، فدب الذُّ
وراح�وا يع�ربون النه�ر وس�يوُف املس�لمني تعم�ل يف رقاهب�م، 

وانتهت موقعُة القادسية بانتصار املسلمني نرًصا مبينًا.

وتكدست الغنائم، فأخذ سعٌد يف تقسيمها، فاحتجز اخلُمس 
ألمري املؤمنني، وقسم الباقي عىل الناس، فناهلم خرٌي كثري.

s s s
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انتصار المسلمون في موقعة القادسية

كان عم�ر ب�ن اخلطاب خي�رُج كل ي�وم من داره، ويس�رُي يف 
طرق�ات املدينة حتى يبلغ خارجها يتنس�م أخب�ار املعركة الدائرة 
بني املس�لمني والُفرس، كان يس�أُل القادمني ع�ن األخبار، وملح 
رُج�اًل عىل ناقٍة يس�رُي مرسًع�ا ص�وب املدينة، ف�أرسع عمر إليه 

يسأله.

ْن أين؟ s ِمِِِ

s ِمَن القادسيَّة.

s يا عبد اهلل حدثني.

رس�تم  وُقت�ل  املس�لمون،  وانت�رص  الع�دو،  اهلل  ه�زم   s
واجلالين�وس وق�واٌد كث�ريون، وكان�ت معرك�ة ما ش�هد العرب 

مثلها، وغنمنا غنائم ال حرص هلا.

واس�تمرَّ الق�ادُم يصف ما دار يف القادس�يَّة وه�و عىل ناقته، 
وعمر يس�رُي عىل قدميه ويس�تخرُبه، حتى بلغا املدينة. فراح عمر 
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يس�لُم عىل الناس، فريدُّ الناُس S: »وعليك السالم يا أمري 
املؤمنني«.

م من عمر، وقال: فنزل الراكُب عن ناقته، وتقدَّ
s فهاّل أخربتني رمحك اهلل أنك أمرُي املؤمنني؟

فقال له عمر:
s ال عليك يا أخي.

s أن�ا س�عُد ب�ن ُعميل�ة الف�زاري، ق�د بعثني س�عٌد إليك 
بكتاب.

فتناول عم�ر الكتاب، وذهب إىل املس�جد، وقام يف الناس، 
فقرأ عليهم: »أما بعد، فإنَّ اهلل نرصنا عىل أهل فارس...«.

فرست يف املدينة موجُة غبطٍة ورسور.

s s s
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عمر في بيت المقدس

كان�ت جي�وُش املس�لمني حت�ارُب ال�روم يف الش�ام، فكان 
أبوعبيدة وخالد بن الوليد يف ُشغل بفتح محص وحلب وأنطاكية. 
وتق�دم عم�رو بن الع�اص، وحارص بي�ت املق�دس، وكان قائُد 
جي�وش الروم أرطب�ون، وكان داهيًة من ُدهاهت�م، فوجد عمٌرو 
ة،  يف قتاله تعًبا شديًدا، فكتب إىل عمر يصُف له ما ُيالقيه من شدَّ
ووصف له دهاء أرطبون، فقال عمر بن اخلطاب ملن حوله: »قد 

رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، فانظروا عمَّ ينفرج«.

كان عم�رٌو داهيًة من ُدهاة العرب، وكان أرطبوُن داهيًة من 
ُده�اة الروم، فقال عمر، إن احلرب ت�دور اآلن بني داهية العرب 

وداهية الروم، فلننظر من منهام ينترص!

لح،  س�ل للتَّفاوض يف الصُّ كان عمرو بن العاص ُيرس�ل الرُّ
وأمرهم أن ُيواف�وه بمداخل العدو، ومعرفة كل يشء عنه، حتى 
ُس�ل مل يشُفوا  يس�تفيد بام جيمُع من معلومات يف حربه، ولكن الرُّ
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غليل�ه، فرأى أن حيتال، وأن يذهب بنفس�ه ملقابلة أرطبون، دون 
أن يكشف شخصيته.

وتنكر عمٌرو، وس�ار إىل أرطبون، ودخل عليه كأنه رسول، 
يبُة يف  ثان، فداخلت أرطب�ون الرِّ وجعل عم�ٌرو وأرطب�وُن يتحدَّ
ثه، وجده واسع األُفق، غزير املعرفة، فقال يف نفسه:  شخص حمدِّ
»واهلل إن ه�ذا لعم�ٌرو، أو أنه الذي يأخُذ عم�ٌرو برأيه، وما كنُت 

ألُصيب القوم بأمر أعظم عليهم من قتله«!

ا من رجال حرس�ه، فأرس إليه: إذا مرَّ  ث�م دعا أرطبوُن جنديًّ
العريبُّ بمكان كذا، أن يقتله. وفطن عمٌرو إىل أن يف األمر خديعة، 

وأن أرطبون ُيدبُر قتله، فقال ألرطبون:

s قد س�معت مني وس�معُت منك، فأما م�ا ُقلته فقد وقع 
مني موقًعا، وأنا واحٌد من عرشة، بعثنا عمر بن اخلطاب مع هذا 
الوايل لنُكاش�فه، وُيش�هدنا أموره، فأرجع فآتي�ك هبم اآلن، فإن 
رأوا يف ال�ذي عرض�ت مث�ل ال�ذي أرى، فقد رآه أهُل العس�كر 

واألمري.
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وطم�ع أرطب�وُن يف أن يقت�ل الع�رشة الذي�ن ُيش�ريون عىل 
األمري، فأرس�ل إىل احلارث الذي أرسَّ إليه بقتل العريب أن يرتكه، 
وخ�رج عمٌرو ُمرسًعا بعد أن خدع أرطبون الروم، ونجا بنفس�ه 
م�ن القتل، وعرف أرطب�وُن بعد ذلك، أن ال�ذي كان حيادثُه هو 
عم�رو ب�ن الع�اص نفُس�ه، أنه خدع�ه ملا ق�ال له: إن�ه واحد من 
عرشة يستش�رُيهم األمري، وإن�ه راجٌع ليأتيه هب�م، فقال أرطبوُن 

يف حرسة:

s خدعني الرُجل، هذا أدهي اخللق!
وبلغ ُعمر بن اخلطاب ما حدث، فقال: 

غلبُه عمرو، هلل عمرو!

s s s
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حصار المسلمين لبيت المقدس

كان حصاُر املس�لمني لبيت املقدس يف فصل الشتاء والربد، 
فأقام�وا عليها أربعة أش�هر يف أش�دِّ قت�ال، مع الص�رب عىل املطر 
والثل�ج، ورأى عم�ٌرو أن يطل�ب م�ن عم�ر بن اخلط�اب مدًدا، 
فكت�ب إلي�ه، فلام ج�اء كتاُب عم�رو إىل أمري املؤمن�ني، قرأه عىل 
الناس، وس�أهلم: أخيُرج بنفس�ه، أم ُيرسُل اجلنود؟ فقال له عثامُن 

 

ابن عفان:

s ال تركب إليهم، ليكون أحقر هلم.

وقال له عيُّ بن أيب طالب:
s رس إليه�م، فق�د أص�اب املس�لمني جه�ٌد عظي�م، م�ن 
ال�ربد والقتال وط�ول املقام، ف�إذا أنت قدمت عليه�م، كان لك 
وللمس�لمني األمن والعافية والصالُح والفتح، ولس�ُت آمُن أن 
لح، وُيمسكوا حصنهم، ويأتيُهم املدُد من  ييأسوا منك ومن الصُّ
بالده�م وطاغيتهم، الس�يام وبيُت املقدس ُمعظ�ٌم عندهم وإليه 

حُيجون.
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م�ال عم�ُر إىل رأي عيِّ ب�ن أيب طالب، فقد رأى يف س�قوط 
بيت املقدس القضاء عىل دولة الروم يف الش�ام، فاس�تخلف عيَّ 

 

اده أن يقابلوُه يف اجلابية،  اب�ن أيب طالب عىل املدينة، وكتب إىل قوَّ
القريبة من بيت املقدس.

وركب عمر بعرًيا له، وسار ومعه مجاعٌة من الصحابة، ليس 
معه إالَّ قربٌة مملوءٌة ماء، وجفنٌة للّزاد وكساٌء من الصوف، جيلس 
عليه إذا ركب ويفرُشه حتته إذا نام، وعليه ُمرقعٌة من صوف، فيها 

أربع عرشة ُرقعًة بعُضها من أديم!

ودخل عمر الشام، تلوح صلعُته للشمس، ليس عليه قلنُسوٌة 
وال عاممة، وراح يتلفَّت حوله، فرأى قصوًرا وبساتني، فتال قول 

اهلل c: ]ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  
.]27 - 25 :O[ ]ژ  ژڑڑک  ک  ک  ک

وأقب�ل الُق�واد يس�تقبلون أم�ري املؤمن�ني وعليه�م احلري�ر، 
فغضب عمر، وسار إليهم ليحصبهم، فام كان احلريُر لبس القواد 
ال�ُمتقش�فني، فاعتذروا إليه بأن عليهم السالح، وأهنم حيتاجون 

إليه يف حُروهبم، فسكت عنهم، ثم راح يصافحهم ويعانقهم.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n 79

وأقبل املسلمون ُيسلمون عىل ُعمر، ثم صىلَّ عمر باملسلمني 
صالة الفجر، ثم خطبهم، فقال: 

�ا الن�اس، أصلح�وا رسائرك�م تصل�ح عالنيتك�م،  s أهيُّ
واعملوا آلخرتكم ُتكفوا أمر دنياكم.

وجل�س م�ع الق�واد ُي�حدثونه ب�ام لقوا م�ن ال�روم، إىل أن 
ح�رضت ص�الُة الظُّه�ر، فطلب الن�اُس من عم�ر أن يطلب من 
بالل مؤذن الرس�ول أن يؤذن، فام أذن بالٌل بعد موت الرس�ول. 
طلب عمر منه أن يؤذن، فقام بالٌل وأذن بصوته العذب احلنون، 
ال�ذي طاملا ت�ردد يف جنب�ات املدين�ة يف عه�د حُممد 0، 
فه�اج ص�وت ب�الل الذكريات، فلام ق�ال: »اهلل أكرب«، خش�عت 
قلوهبم، واقش�عرت أبداهُنم، فلام قال: »أش�هُد أن ال إله إال اهلل، 
وأشهُد أن حممًدا رسول اهلل«، بكي الناس بكاًء شديًدا، لذكر اهلل 
وذكر رس�وله، وكاد بالٌل يقطع األذان، ولكنه استمر وقد رشق 
بدموع�ه، وبكي عمر حتى بل حليته، وبك�ي الذين مل يروا حُممًدا 

0، لبكاء إخواهنم.
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يوف،  كان عمر باجلابية، فإذا بُفرس�ان ُمقبلني يف أيدهيم السُّ
ف�أرسع املس�لمون إىل س�الحهم، فق�ال عم�ر: إن ه�ؤالء ق�وٌم 

يستأمنون.

واقرتب ُفرس�ان الروم، فإذا هبم رسُل ُأسُقف بيت املقدس، 
قد جاءوا ُيصاحلون أمري املؤمنني.

وم عىل أيدي  ع�رف أرطُبوُن مقدم عمر، وعرف ما نزل بالرُّ
العرب، فانسحب ُمستخفًيا إىل مرص، وترك بطريق بيت املقدس 

ُيفاوُض املسلمني يف تسليم املدينة.

طل�ب البطريق أن ُيس�لم بيت املقدس لعم�ر أمري املؤمنني، 
كوب، فل�ام هم بالركوب عىل بعريه، وعليه ُمرقعُة  فأمر عمر بالرِّ

وف، قال املسلمون: الصُّ

s ي�ا أمري املؤمن�ني، لو ركبت غري بعريك جواًدا، ولبس�ت 
ثياًبا بيًضا، لكان ذلك أعظم هليبتك يف قلوب أعدائك.

نا اهلل باإلس�الم، ف�ال نطلُب بغري  فق�ال عمر: نحن قوٌم أعزَّ
اهلل بدياًل.
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واستمرَّ املسلمون يسألونه ويتلطفون به، إىل أن قبل أن خيلع 
وم، وطرح  ُمرقعته، ولبس ثياًبا بيًضا، وركب جواًدا من جياد الرُّ
ع�ىل كتفيه مندياًل من الكتان، دفعه إليه أبو ُعبيدة، وس�ار اجلواُد 
يتبخرت يف مش�يته، ما رأى عمُر ذلك، ن�زل ُمرسًعا، وقال: أقيلوا 
عث�ريت، أق�ال اهلل عثرتك�م ي�وم القيام�ة، فق�د كاد أمرُيكم هيلك 

 

بام دخل قلبي من الُعجب والكرب!

وخلع الثوب األبيض، ولبس ُمرقعته، وركب بعريه.

وسار عمر حتى بلغ بيت املقدس، ففتحت له أبواهُبا، وأرسع 
نهم عىل  البطري�ُق وأه�ُل بيت املق�دس ُيرحبون بمقدمه، فق�د أمَّ
حياهتم وعىل أمواهلم، وترك هلم كنائسهم وُصلباهنم، وصاحلهم 
ع�ىل أال ُيكره�وا عىل دينهم، عىل أن ُيعط�وا اجلزية. وكان رسوُر 
لح عظياًم؛ فأرسعوا ُي�حيُّون عمر، فلام  أهل بيت املقدس هبذا الصُّ
رآه�م عمر يف تلك احلالة، تواضع هلل E، وخرَّ س�اجًدا 

عىل قتب بعريه.

ودخل عمر املس�جد األقىص، أول قبلٍة للمسلمني، واملكان 
ال�ذي أرسى إلي�ه الرس�ول: ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n82

پ  پ     پ     ڀ  ڀ[ ]W: 1[، وكان الليُل قد أرخى 

س�تائره، فذه�ب إىل حم�راب داود، وظل ُيص�ي هلل رب العاملني. 
وملا أصبح الصباُح راح ُيش�اهُد آثار األنبياء، فرأى حمراب داود، 
وصخ�رة يعقوب، وأطالل هيكل ُس�ليامن، فش�كر اهلل أن جعل 

فتح هذه البلدة املقّدسة عىل يديه.

والتفت عمُر إىل من حوله، وقال: 
s ارُقبوا يل كعبا.

ا ثم أس�لم، وكان يعرف العادات  كان كع�ُب األحبار هيوديًّ
اليهودية، فلام جاء كعٌب قال له ُعمر: 
s أين ترى أن نجعل ال�ُمصىل؟

ْخرة. فقال كعب: إىل الصَّ
فل�م يعج�ب هذا ال�رأُي عم�ر، فق�د كان اليهوُد يقدس�ون 

صخرة يعقوب، فقال:
�ة يا كعب ... بل نجع�ُل قبلته صدره،  s ضاهي�ت اليهوديَّ
 ك�ام جعل رس�ول اهلل 0 قبل�ة مس�اجدنا ُصدورها، فإنا 

مل ُنؤمر بالصخرة، ولكنا ُأمرنا بالكعبة.
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فجع�ل قبل�ة املس�جد األقىص ص�دره، ث�م قام م�ن ُمصاّلُه 
وُم ق�د دفن�ت هب�ا بي�ت املق�دس يف زمان  إىل ُكناس�ة كان�ت ال�رُّ

 

بني إرسائيل، فراح ُيزيلها، وقال ألصحابه:

s اصنعوا كام أصنع.
ومل ي�زل عم�ُر واملس�لون يزيل�ون الُكناس�ة، حت�ى زال كلَّ 

 

م�ا ع�ىل الصخرة، فق�د كانت املوض�ع الذي ُأرسي برس�ول اهلل 
إليه.

وت�م لعمر فتُح بيت املق�دس، فعاد إىل املدينة، فخفَّ الناُس 
إليه يستقبلونه فرحني مستبرشين.

s s s
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I فتح مصر في عهد عمر

الب�الد  فدان�ت  الش�ام  يف  اإلس�الميُة  اجلي�وُش  انت�رشت 
للمسلمني، وانطلق عمرو بن العاص إىل الساحل ُي�حارُب ُفلول 
ر الش�ام منهم،  ُجي�وش ال�روم، حتى إذا ما انت�رص عليهم، وطهَّ
كت�ب إىل ُعبيدة بن اجلّراح، قائد اجليوش اإلس�المية يف الش�ام: 
ة:  »بس�م اهلل الرمحن الرحيم. من عم�رو بن العاص إىل أمني األُمَّ
أّم�ا بعد، ف�إين أمحُد اهلل الذي ال إله إال هو، وُأصي عىل نبيه حممد 
0، وإن اهلل C قد فتح ما كان قد بقي من الس�احل، 
وأخذنا قيسارية صلًحا، وهرب منها فلسطنُي بن هرقل بأمواله، 

وعياله، ونحُن ننتظُر أمرك والسالم.

فكت�ب أبو عبيدة إىل عمر بن اخلطاب ُيبرشه بام فتح اهلل عىل 
املس�لمني، وُي�خ�ربه أنَّ يوقن�ا حاك�م حلب، قد أس�لم، وانضم 
بقواته إىل املس�لمني، فلام قرأ عمر كتاب أيب عبيدة، راح يفكر يف 
وم الذين انتزع منهم الش�ام. فوجد أهنم يستولون عىل  هؤالء الرُّ
عوا يف مرص، وأن هيجُموا منها،  مرص، وأهنم يستطيعون أن يتجمَّ
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وا الش�ام التي خرجت من أيدهيم، لذل�ك عزم عىل فتح  ليس�رتدُّ
وم منها، فكتب إىل أيب ُعبيدة: مرص، وطرد الرُّ

»بسم اهلل الرمحن الرحيم. من عبد اهلل عمر بن اخلطاب، إىل 
أيب عبي�دة عام�ر بن اجلراح، أم�ا بعد: فإين أمح�د اهلل الذي ال إله 
إال ه�و، وُأصي ع�ىل نبيِّه حممد 0، وق�د فرحُت بام فتح 
اهلل عىل املس�لمني، وما وعدنا به رس�وُل اهلل 0 من ُكنوز 
َقي�رص، وس�ُيفتح علينا من ُكن�وز كرسى. وإذا ق�رأت كتايب هذا 

ه إىل مرص بعسكره«. فْأُمر عمرو بن العاص أن يتوجَّ

جتهز عمٌرو وتأهب للغزو، ثم سار بجيشه من الشام قاصًدا 
مرص، وقد خرج معه يوقنا حاكُم حلب وبعُض جنوده، فقد عزم 
يوقنا بعد أن أس�لم أن ُيقاتل يف س�بيل اهلل، وانطلق اجليش، حتى 

إذا ما بلغ رفح التفت يوقنا إىل عمرو بن العاص، وقال له: 

s أن�ت تري أن تدهم مرص عىل حني غفلٍة من أهلها، وأنا 
م إىل أرض مرص، فلعي أجد لكم  ممن ُيمكنني ذلك، ُأريد أن أتقدَّ

باحليلة سبياًل.
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فقال له عمرو: وفقك اهلل وأعانك.

ته إىل الفرما، ليدُخلوا مرص خلسة،  وسار ُيوقنا وبعُض خاصَّ
لُيعاونوا عمًرا عىل فتحها، عىل حني غفلة من أهلها.

وق�د تم ذلك، ودارت معركة ش�ديدة بع�د ذلك بني جيش 
عم�رو وال�روم، واهن�زم ال�روم، ثم توج�ه عم�رو باجليوش إىل 
األسكندرية وتم فتح األسكندرية من غري قتال، وخرجت مرص 

من والية الروم.

s s s
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عمر بن الخطاب مع الرعية

خ�رج ُعم�ر ذات ليلة ومعه غالُمه، وس�ارا حت�ى رأيا ناًرا، 
فقال عمر:

s إين أرى هؤالء ركًبا قرص هبم الليُل والربد، انطلق بنا.

فذهب�ا هُي�روالن حتى اقرتبا منه�م، فإذا ام�رأٌة معها صبياٌن 
هل�ا، وقدٌر منصوبٌة عىل الن�ار، وصبياهُنا يتلوون من اجلوع، فقال 

عمر: 

s السالم عليكم.

قالت املرأة: وعليك السالم:

s أأدنو؟

s ُأدُن بخري أو دع »أو اذهب«.

s ما باُلكم؟

s قرص بنا الليُل والربد.

s فام باُل هؤالء الصبية؟

s يتلوون من اجلوع.
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s وأي يشء يف هذه القدر؟

s ماٌء ُأسكُتهم به حتى يناموا. واهلل بيننا وبني عمر.

فقال عمر ُمعتذًرا: رمحكم اهلل ما ُيُُدري ُعمر بكم!

فقالت املرأُة يف إنكار: يتوىل أمرنا ويغفل عنَّا؟!

فنظر عمُر إىل غالمه، وقال له: انطلق بنا.

قيق، فأخرج عدال »جوااًل«،  فذهبا هُيرِوالن، حتى أتيا دار الدَّ
وقال لغالمه:

s امحله عّي.

فقال الغالم: أنا أمحُله عنك.

فقال عمر: امحله عّي.

أنا أمحله عنك.

فقال له عمر يف غضب: أأنت حتمُل وزري عني يوم القيامة، 
ال أمَّ لك؟

فحمل�ه عليه، وانطلقا هُيروالن، حتى انتهيا إىل املرأة، فألقي 
قيق ش�يًئا، وجع�ل ينفُخ حتت  الع�دل عنده�ا، وأخ�رج م�ن الدَّ
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خ�اُن خي�رج من خالل  الق�در، وكان ذا حلي�ٍة عظيم�ة، ف�راح الدُّ
حليته، واس�تمرَّ ينفخ يف النار، حتى أنضج الطعام، وأنزل القدر، 

ووضع الطعام يف صحفة »شبه طبق«، وقال للمرأة:

s أطعميهم.
وراح�ت املرأُة ُتطع�م الصبيان، فلام ش�بُعوا قالت له، وهي 

 

ال تعرف أنه ُعمر: 
s جزاك اهلل خرًيا، أنت أوىل هبذا األمر من أمري املؤمنني.

فقال هلا عمُر أمري املؤمنني:
s ق�ويل خرًيا. إنك إذا جئ�ت أمرياملؤمنني، وجدتني هناك 

إن شاء اهلل.

بيان، حتى رأى الصبية يصطرعون  ووقف بعيًدا ينظر إىل الصِّ
ويضحكون، ثم ناموا وهدُأوا، فقال عمر:

s احلمد هلل.
ثم التفت إىل غالمه، وقال:

s إنَّ اجل�وع أس�هرهم وأبكاه�م، فأحبب�ُت أن ال أنرصف 
حتى أرى ما رأيُت منهم.
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I عدل عمر

أج�رى عمرو بن العاص اخليل بم�رص، فأقبلت فرس، فلام 
رآها الناُس قام حممُد بن عمرو بن العاص، فقال:

s فريس وربِّ الكعبة.
فل�ام دنت الف�رس، عرفه�ا صاحُبها امل�رصّي، فقال: فريس 

وربِّ الكعبة.
فقام حممد بن عمرو بن العاص إىل املرصّي، فرضبه بالسوط، 

وقال:
s ُخذها وأنا ابن األكرمني.

بلغ ذل�ك أباه عمرو بن العاص، فخي أن يش�كو املرصيُّ 
م�ا نالُه ألم�ري املؤمنني عمر بن اخلطاب، فحب�س الرجل، ولكنه 
هرب من س�جنه، وأتى عمر، فأرسل عمر إىل عمرو أن يأتيه من 
ف�وره، ومع�ه ابنه حممد، فلام مثال أمام أم�ري املؤمنني، أعطى عمر 

درته للمرصي، وقال له:

s ارضب هبا ابن األكرمني.
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فأخذها الرجل، ورضب حممًدا، ثمَّ طلب منه أن يرضب هبا 
عمرو بن العاص نفسه، قائاًل:

s فواهلل ما رضبك إال بفضل ُسلطانه.
فقال املرصي: يا أمري املؤمنني، قد رضبُت من رضبني.

فق�ال عم�ر: أم�ا واهلل لو رضبته م�ا ُحلنا بين�ك وبينه، حتى 
تكون أنت الذي تدُعه.

ثم وجه الكالم إىل عمرو، فقال:
s أي�ا عم�رو، مت�ى تعبدت�م الناس وق�د ولدهت�م أمهاهتم 

أحراًر؟

s s s
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I مقتل عمر

ملا انترص املس�لمون عىل الفرس يف موقعة القادس�ية، أرسل 
ملك الفرس جيًش�ا عظياًم ملحاربة املس�لمني وجعل قائد اجليش 
اهلرم�زان، وح�دث قت�ال ش�ديد ب�ني جي�ش اهلرم�زان وجيش 
املس�لمني، وانترص املس�لمون عليهم ووقع اهلرم�زان يف األرس، 
ثم ادعى اهلرمزان وهو أس�ري أنه أس�لم، ودخل اإلسالم، ولكنه 
كان يبط�ن الكفر وكان حيقد عىل عم�ر، ألنَّه هزَمهم، لذلك كان 
�ُر قتله، ويف ذات ليلة دخ�ل اهلرمزان وأبو لؤلؤة غالُم املغرية  يدبِّ

 

ابن ُش�عبَة ورجٌل ثالٌث إىل مكان هادئ وراحوا يتش�اورون، ثم 
وضعوا بينهم خنجًرا له رأس�ان ومقبضه يف وسطه، واتفقوا عىل 

أن يقتل أبو لؤلؤة عمر.

�وق فلقيه أبو لؤلؤة، وكان غالًما  وخرج عمر يطوُف يف السُّ
للُمغرية، وقد فرض عليه املغريُة درمهني كلَّ يوم، ألنَّه كان صانًعا 

ماهًرا. قال أبو لؤلؤة:

s يا أمري املؤمنني، إن عيَّ خراًجا كثرًيا.
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s وكم خراُجك؟

s درهٌم يف كل يوم.

s وأيش صناعُتك؟

اد. s نجاٌر، نّقاٌش، حدَّ

s فام أرى خراجك بكثري عىل ما تصنُع من األعامل؛ بلغني 
أنك تقوُل لو أردُت أن أعمل رحًى تطحن بالريح فعلت!

s نعم.

s فاعمل يل رحًى.

ُث هبا من باملرشق  s لئن س�لمَت ألعملنَّ لك رحًى يتحدَّ
واملغرب.

وانرصف أبو لؤلؤة، وفكر عمر فيام قال، فغمغم:

s لقد توعدين العبد.

ت أي�اٌم نيس عمر  وراح عم�ر يرصُف ُأمور املس�لمني، ومرَّ
بعده�ا حدي�ث أيب لؤل�ؤة، وارتفع ص�وُت املؤذن يدع�و الناس 
م  لصالة الصبح، فخرج عمر من داره، وذهب إىل املسجد، وتقدَّ
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فوف، وطعن عمر ثالث  فوف، فخرج أبو لؤلؤة من بني الصُّ الصُّ
طعنات، فصاح عمر:

s دونكم الكلب، فإنه قد قتلني.

وماج الناس، وخرج رجاٌل وصاح بعُضهم ببعض: »دونكم 
الكلب«. فش�دَّ عىل أيب لؤلؤة رج�ٌل من خِلفه، فاحتضنه وقبض 

عليه، وقال قائل:

محن بن عوف؟ s أيف النَّاس عبُد الرَّ
s نعم يا أمري املؤمنني، هو ذا.

م. s تقدَّ
فصىلَّ عبد الرمحن بأقرص سورتني يف القرآن، ثم أرسع الناُس 

إىل عمر، فقال:

s ي�ا ابن عباس، اخرج فناد يف الناس: َأَعْن َماَلٍء)1( ورًضا 
منكم كان هذا؟ »أي هل اّتفقوا عىل قتله ورضوا عن ذلك«؟

فخرج ابُن عباس فنادى، فقالوا:
s معاذ اهلل، ما علمنا.

)1( مالء: مساعدة عىل األمر.
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واحُتم�ل عم�ر، فُأدخل إىل داره، ودخل ع�يُّ بُن أيب طالب 
عليه، فقال له عمر:

s يا عّي، أعن مالء منكم ورًضا كان هذا؟

فقال عي: ما كان عن مالٍءِ منا وال رًضا، ولوددنا أنَّ اهلل زاد 
من أعامرنا يف عمرك.

وكان رأُس عمر يف حجر ابنه عبد اهلل، فقال له:
s ضع خّدي باألرض.
فلم يفعل، فلحظه وقال:

s ضع خّدي باألرض، ال أمَّ لك!
ه باألرض، فقال: فوضع خدَّ

s الويُل لعمر وألمِّ عمر، إن مل يغفر اهلل لعمر.
ودخل املهاجرون عىل عمر فقالوا:

s استخلف علينا

s واهلل ال أمحُلكم حيًّا وميتًّا، إن اس�تخلفُت فقد استخلف 
م�ن هو خ�رٌي من�ي، وإن أدع فقد ترك من هو خ�رٌي مني. »يقصد 

النبي وأبا بكر«.
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ونزف دُمه، فالتفت إليه من عنده وقالوا له:
s يا أمري املؤمنني لو دعوت الطَّبيب.

s افعلوا.

فأرس�لوا يف طلب الطبيب، فجاء فسقاُه نبيًذا، فخرج النبيُذ 
مشكاًل، فقال:

s اسقوه لبنًا.

فس�قوه لبنً�ا، فخرج اللَّبن أبي�ض، وبان الضع�ُف يف عمر، 
فقال البنه:

s اذهب إىل عائش�ة، وأقرئها مني الس�الم، واس�تأذهنا أن 
ُأقرب يف بيتها مع رسول اهلل، ومع أيب بكر.

فذهب إليها عبُد اهلل بن عمر، فأعلمها، فقالت: 

s نع�م وكرامة، يا بني أبلغ عمر س�المي، وقل له: ال تدع 
أمة حممد بال راع، اس�تخلف عليهم والتدعهم بعدك مهال، فإين 

أخشى عليهم الفتنة.
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فأتى عبُد اهلل فأعلمه، فقال: 

اح  s ومن تأُمرين أن أستخلف؟ لو أدركت أبا عبيدة بن اجلرَّ
باقًيا استخلفُته ووليته، فإذا قدمُت عىل ريب فسألني وقال يل: من 
وليت عىل ُأمة حممد؟ قلُت إي رّب، سمعُت عبدك ونبيك يقول: 
ل�كل ُأم�ٍة أمني، وأمنُي ه�ذه األُمة أبو ُعبيدة ب�ن اجلراح، ولكني 

سأستخلف النفر الذين ُتويف رسول اهلل وهو عنهم راض. 

واختار عمر عليًّا، وعثام ن، والزبري، وس�عد بن أيب وقاص، 
وطلحة، وعبد الرمحن، وقال هلم:

s إذا متُّ فتش�اوروا ثالثة أي�ام، وليصل بالناس ُصهيب، 
فإنه رج�ٌل من املوايل ال ُينازعكم أمرك�م، وال يأتني اليوم الرابُع 

إال وعليكم أمرٌي منكم.

واش�تدَّ به الوجع، ودبَّ فيه الضعف، فراح ُيتمتُم ُمستغفًرا 
ربَّ�ه، ثم ش�خص بب�رصه، وفاضت روُح�ه صاعدًة إىل الس�امء، 

راضيًة مرضيَّة.
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برُي،  ، وعثامُن، وسعٌد، والزُّ وُجهز عمر، وتقدم اخلمسة: عيٌّ
وعب�ُد الرمحن بن عوف، ومحلوه ونزل�وا به القرب، ثم خرجوا من 

القرب، وأخذ عيٌّ ينُفض رأسه وحليته، ثم قال: 

s رح�م اهلل اب�ن اخلط�اب، لق�د ف�از بخريه�ا، ونج�ا من 
ها. رشِّ

s s s
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I خالفة عثمان بن عفان

ُدفن عمر بن اخلطاب، بعد أن قتله أبو لؤلؤة، وبعد أن جعل 
اخلالف�ة يف عيٍّ وعثامن وس�عد ب�ن أيب وقاص وعب�د الرمحن بن 
ع�وف وطلحة بن ُعبيد اهلل. وقد قابل العب�اُس ابن أخيه عيَّ بن 

أيب طالب، بعد أن ُطعن عمر وسأله:

s ما العهُد يا أبا احلسن؟

قال عّي: جعلها يف مجاعٍة زعم أين أحُدهم.

فأطرق العباُس قلي�اًل ثم قال: يا بن أخي، ال تدخل معهم، 
وارفع نفسك عنهم.

فقال عيٌّ يف رفق: إين يا عمُّ أكرُه اخلالف.

فقال العباُس يف ضيق: إذن ترى ما تكره.

ورسى يف املدينة قلٌق بعد دفن عمر، فراح الناُس يتس�اءلون 
ن يكون خليفة املس�لمني، وأش�فق ال�ُمشفقون عىل املسلمني  عمَّ
أن ينش�ّقوا طوائَف وش�يًعا، وأن يدبَّ اخلالُف بينهم، وملا يستقر 
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اإلس�الُم بع�ُد يف األمصار الت�ي فتحوها، وجع�ل ال�ُمخلصون 
نيا. يدعون اهلل أن ُي�جنبهم فتنة الدُّ

واجته ع�يٌّ وعثامن وس�عد وعب�د الرمحن والزب�ري وطلحة، 
�ورى، نحو ُغرف�ة عائش�ة، ليجتمعوا فيه�ا، وينتخبوا  ره�ُط الشُّ
م�ن بينهم خليفًة للمس�لمني، وتقابل عيٌّ وعم�ه العباس، فقال 

 

عّي:

s سعٌد ال خيالُف ابن عمه عبد الرمحن، وعبد الرمحن صهُر 
عث�امن ال خيتلف�ون، فيوّليها عب�د الرمحن عث�امن، أو يوليها عثامن 
عب�د الرمحن، فلو كان اآلخ�ران معي ال ينفعاين، بله أين ال أرجو 

إال أحدمها.

فق�ال له العباس: مل أدفع�ك يف يشِءٍ إال ُمس�تأخًرا بام أكره! 
أرشُت عليك عند وفاة رسول اهلل 0 أن تسألُه فيمن هذا 
األم�ُر فأبيت، وأرشُت عليك بعد وفاته أن ُتعاجل األمر فأبيت. 
احف�ظ عني واحدة: كلام عرضوا علي�ك القول، فقل: ال، إال أن 

ُيولوك.
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ب�ري  والزُّ عث�امن  أقب�ل  ث�م  عائش�ة،  حج�رة  ع�يٌّ  ودخ�ل 

 

وعب�د الرمحن وس�عد، ومل ُيقبل طلح�ة، فق�د كان غائًبا، ودخل 
ابن عمر، وجاء عمرو بن العاص، وال�ُمغريُة بن ُش�عبة، فجلسا 

بالباب، فلمحهام سعد، فحصبهام وأقامهام، وقال هلام:

s أتريدان أن تقوال حرضنا وكنَّا يف أهل الّشورى؟

�ورى، وكُث�ر بينهم األخُذ والرد،  ودار النقاش بني أهل الشُّ
واجل�ذُب والش�ّد، وجع�ل كلٌّ منهم يذك�ر فضل�ه وأحقيته هبذا 
األم�ر دون اجلميع، ومرت ثالث�ُة أيام ومل ينته�وا إىل رأي، فقال 

عبد الرمحن بُن عوف: 

s أت�درون أيُّ يوم ه�ذا؟ هذا يوٌم ع�زم عليكم صاحُبكم 
»عمر« أن ال تتفرقوا فيه حتى تستخلفوا أحدكم.

s أجل.

ُكم خيرج منها نفس�ه، ويتقلَُّدها عىل أن  فقال عبد الرمحن: أيُّ
يوليها أفضلكم؟ »أي عىل أن خيتار أفضلكم«.
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سكتوا، وساد الًسكوُن برهة، ثم قال عبد الرمحن: أنا أنخلُع 
منها.

فق�ال عث�امن: أن�ا أوُل من ريض، فإين س�معت رس�ول اهلل 
0 يقول: »أمنٌي يف األرض، أمنٌي يف السماء«.

بري: قد رضينا. فقال الزُّ
وقال سعد: قد رضينا.

وظلَّ عيٌّ س�اكًتا ال ينطُق حرًفا، تذكر قول العباس له: كلام 
عرضوا عليك القول، قل: ال، إال أن يولُّوك؛ وهم أن يقول: ال، 

ولكنَّ صوت عبد الرمحن رنَّ يف ُأذنه.

s ما تقول يا أبا احلسن؟

فق�ال ع�ّي: أعطني موثًق�ا لتؤثرن احل�ق، وال تتب�ع اهلوى، 

 

وال ختصَّ ذا رحم، وال تألو األمة.

فق�ال عبد الرمح�ن: أعطوين مواثيقكم ع�ىل أن تكونوا معي 
ل وغري، وأن ترضوا من اخ�رتُت لكم عىل ميثاق اهلل  ع�ىل من بدَّ

أال أُخصَّ ذا رحم لرمحه، وال آلو املسلمني.
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فأخ�ذ منه�م ميثاًقا وأعطاه�م مثله، وان�رصف اجلميع وقد 
ُت�رك األمُر ب�ني يدي عبد الرمحن بن ع�وف. وذهب عبد الرمحن 

إىل عيٍّ وقابله عىل انفراٍد، وقال له:

s إنَّك تقوُل إين أحقُّ من حرض باألمر، لقرابتك، وسابقتك، 
ين، ومل تبُعد ولكن أرأيت لو رُصف هذا األمُر  وحسن أثرك يف الدِّ

هط أحقَّ باألمر؟ عنك فلم حترُض، من كنت ترى من هؤالء الرَّ

ق�ال عّي: عثامن وتق�دم عيٌّ وبايع عث�امن I، وأصبح 
عثامن بن عفان أمري املؤمنني، وثالث اخللفاء الراشدين.

s s s
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فتح أفريقيا

أم�ر عث�امُن عب�د اهلل ب�ن أيب رسح أن خي�ُرج من م�رص لفتح 
إفريقية، وقال له: 

s إن فتح اهلل عليك، فلك مُخُْس اخلُْمس من الغنائم.
ز ابن أيب رسح جيًش�ا، وخرج من مرص يف عرشة آالف  فجهَّ
وم حيكمون شامل إفريقية،  مقاتل، ليفتح ش�امل إفريقية وكان الرُّ
فتقابل�ت جي�وُش املس�لمني وجي�وُش ال�روم، ودارت مع�ارُك 
وم  رهيب�ة، فأيق�ن ابن أيب رسٍح أنه لن يس�تطيع أن ينترص عىل الرُّ
يف إفريقية، فأرس�ل إىل أم�ري املؤمنني عثامن بن عف�ان يطلُب منه 
مدًدا، فقام عثامن وطلب من الناس أن خيرُجوا، لش�د أزر جيش 
املس�لمني، فتقدم عرشة آالف، فيهم مجاع�ٌة من  الصحابة، منهم 
ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن جعفر، واحلسُن واحلُسني، 
بري، وخرج اجلميُع  من مدينة الرس�ول، وساروا  وعبد اهلل بن الزُّ

وا جليوش املسلمني يف إفريقية. حتى انضمُّ

وا  وم جيش�ه أن يلتفُّ والتقي اجليش�ان. فأمر ُجرجرُي ملُك الرُّ
باملس�لمني، فأحاطوا هبم كاهلالة، ودار القتال، فأحسَّ املسلمون 
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أن أعداءهم أقوياء، وأخذ أبطاُل املسلمني ُيدافعون عن أنفسهم، 
وهيجُم�ون ع�ىل األعداء، ليك�رسوا حلقة األعداء الت�ي تريُد أن 

ُتطبق عليهم، لتقيض عليهم.

كان املوق�ُف رهيًبا مل ُير أش�نُع منه، فاملوُت حُييُط باملس�لمني 
من كل جانب، وارتفعت الش�مُس حتى توس�طت كبد الس�امء، 
وصنادي�ُد املس�لمني ثابتون، واش�تدت ح�رارُة الش�مس، فراح 

ا الستئناف القتال يف اليوم التايل. اجليشان ينرصفان، ليستعدَّ

بري غياب ابن أيب رسح ع�ن القتال، فتعجب  الحظ اب�ن الزُّ
من ذلك، فام كان من أخالق ُقوادهم أن يتخلفوا عن القتال، بل 

فوف األوىل، فسأل عن سبب تغيبُّه، فقيل له: كانوا دائاًم يف الصُّ

s إن�ه س�مع منادي ُجرج�ري يقول: من قت�ل ابن أيب رسح 
ر عن ُش�هود  فل�ه مائ�ُة ألف دين�ار وأزوجه ابنت�ي، فخاف وتأخَّ

 

القتال.

بري إىل عبد اهلل بن أيب رسح، ودخل عليه وقال  ذهب ابن الزُّ
له:
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s مل تتخل�ف ع�ن القتال، أم�ن أجل ما ن�ادى به ُجرجري؟ 
فلُتن�اد أن�ت بأن من قت�ل ُجرج�رُي أعطيُت�ه مائة أل�ٍف، وزوجته 

 

ابنته.

s s s
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انتصار جيش المسلمين على جيش الروم

وم وجيُش املسلمني، وبرز ُمنادي املسلمني  اجتمع جيُش الرُّ
ونادى:

s م�ن قت�ل ُجرجري أعط�اُه األمرُي مائ�ة أل�ٍف وزوجه ابنة 
ُجرجري.

س�يطلبونه  املس�لمني  مجي�ع  أن  وأح�س  ُجرح�ري،  خ�اف 
ر،  وُي�حاول�ون قتله، ليحُصلوا عىل ما وعده�م به أمرُيهم، فتأخَّ
وقد ش�عر بُذعر وقلق، واس�تمرت املعركة، حتى إذا ما ارتفعت 
الش�مس إىل كبد الس�امء، وارتفع صوُت املؤذن بالظُّهر، انرصف 

وا الستئناف القتال يف اليوم التايل. اجليشان ليستعدُّ

بري خيمته، وراح يفكُر فيام شهد يف القتال، فرأى  دخل ابن الزُّ
بفكره أن اجليشني ُي�حاربان حتى الظهر، ثم ينرصفان، وخطر له 
خاط�ٌر اطمأن إلي�ه، فذهب إىل عبد اهلل ب�ن أيب رسح يقصُّ عليه 

 

ما فكر فيه.

بري بعبد اهلل بن أيب رسح، وقال له: خال ابُن الزُّ
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s إن احلرب تدور حتى الظهر، ثم ينرصُف اجليشان.

s نعم.

s أرى أن ُي�رتك أبط�اُل املس�لمني يف خيامه�م متأهب�ني 
وم، هجم عليهم املنتظرون يف  للح�رب، حتى إذا ما انرصف ال�رُّ

اخليام.

أي. s نعم الرَّ

ُأعجب ابن أيب رسح هبذه اخلطة، فأمر أبطال جيشه باالنتظار 
يف خيامهم، وعدم االش�رتاك يف احلرب التي تدوُر بني اجليش�ني 
بح حتى الظُّهر، واخلروج عند سامع أذان الظهر، ليحموا  من الصُّ

م لقتل ُجرجري. بري الذي سيتقدَّ ظهر ابن الزُّ

وطلع�ت الش�مس، وخ�رج اجليش�ان للقت�ال، وتبودل�ت 
�يوف وتصافحت األجسام،  باُت والطَّعنات، وتالقت السُّ الرضَّ
ماء، وغطَّ�ت اجلُثُث املكان، واقرتبت الش�مُس من  وس�الت الدِّ
كب�د الس�امء، فم�ي التع�ُب يف األجس�ام، وانتظر الناُس س�امع 
اح�ة، وأذن امل�ؤذُن بالظُّه�ر،  األذان، فق�د حن�ت أجس�اُمهم للرَّ
وُم  فاف�رتق املتحارب�ون، وان�رصف كلٌّ إىل عس�كره، وه�م ال�رُّ
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ب�ري عىل ملكه�م ُجرجري، ف�رآه من  باالن�رصاف، وع�ني اب�ن الزُّ
ف�وف وهو راكٌب عىل بغلت�ه، وجاريتان ُتظالنه بريش  وراء الصُّ
بري إىل أبطال املس�لمني الذين كانوا  الطواوي�س، فالتفت اب�ن الزُّ
ُمس�تعدين للقتال، والذين مل يش�رتكوا يف القت�ال الذي كان دائًرا 

ر، وقال هلم:  بح حتى الظهُّ من الصُّ

s امحوا يل ظهري.

فوف،  وم، وراح خي�رتُق الصُّ ثم س�ار بفرس�ه إىل مل�ك ال�رُّ
والناس يرتكونه، فقد حسُبوا أنه ذاهٌب يف رسالٍة إىل ملكهم، وملا 
اق�رتب منه بان الرشُّ يف وجهه، فخ�اف امللُك وهرب عىل بغلته، 
بري خلفه، وهجم ُفرس�اُن املس�لمني ليحموا ظهر  ف�أرسع ابن الزُّ

بري. ابن الزُّ

بري امللك، فهجم عليه وطعنه ُبرحمه، ثم رضبه  وحل�ق ابن الزُّ
مح، وصاح:  بسيفه، وأخذ رأسه، ونصبه عىل الرُّ

s اهلل أكرب ... اهلل أكرب.
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فهج�م املس�لمون عىل األع�داء، فل�ام رأى الربب�ُر الذين يف 
وم ذلك، خافوا وفّروا واملس�لمون من خلفهم يقتلون  جي�ش الرُّ
وي�أرسون، وانتهت املعركة، وقد انترص املس�لمون عىل أعدائهم 

نرًصا مبينًا.

بري  مها ابن أيب رسح إىل ابن الزُّ ُأخذت ابنُة امللك س�بيَّة، فقدَّ
هدية، وغنم املس�لمون غنائم كثريًة وأموااًل، وقس�م عبد اهلل بن 
أيب رسح الغنائم، فاحتجز اخلُمس ألمري املؤمنني عثامن بن عفان، 
وقس�م الباقي عىل املقاتلني بعد أن احتجز لنفس�ه مخس اخلُمس، 

كام وعده أمرُي املؤمنني.

كان م�ا أخ�ذ اب�ن أيب رسح س�الًحا جديًدا يف أي�دي أعداء 
عث�امن، فراح�وا يقول�ون إن عثامن ُي�ح�ايب أهله، ويمي�ُل إليهم، 

وُيعطيهم فوق ما ُيعطي املسلمني.

وش�اء اب�ن أيب رسح أن ُيرس�ل إىل أم�ري املؤمن�ني عث�امن، 
ُي�خربه أن املسلمني قد فتحوا إفريقية، وأهنم انترصوا عىل جيش 
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بري، بطل املعركة، ليذهب إىل عثامن بالفتح  وم، فاختار ابن الزُّ الرُّ
العظيم.

حاري  بري قاص�ًدا املدينة، وجعل يط�وي الصَّ خ�رج ابن الزُّ
والودي�ان، ويتمنَّى أن يكون ل�ه جناحان ليطري إىل أمري املؤمنني، 
لُينبئ�ه باخلرب العظيم، ووصل أخرًيا إىل املدينة فدخل عىل ُعثامن، 
وقد بان الفرُح يف عينيه، وأخذ يقصُّ عىل عثامن ما فعله املسلمون، 

حتى جاءهم النرص ال�ُمبني، فالتفت عثامن إليه وقال: 

s إن استطعت أن ُتؤدي هذا للناس فوق املنرب.

بري ما فعله املسلمون  أحب عثامُن أن يسمع الناُس من ابن الزُّ
بري أن ُي�حدثهم بام ش�هد، فخرج  يف إفريقي�ة ، فطلب من ابن الزُّ
بري، وكان ش�ابًّا، وصعد املنرب، واجتمع الناُس ليس�معوا  اب�ن الزُّ

 

ما يقول هذا الشابُّ الذي جاء بالبشارة.

بري يقصُّ عليهم ما رأى، فاس�توىل عىل  وراح عبد اهلل بن الزُّ
بري  الناس، واس�تمرَّ يف إلقائه اهلادئ، والتفت فإذا به يرى أباه الزُّ
يف مجل�ة من حرض، فلام تب�ني وجهه كاد أن يتلعثم، فقد كان هياُبه 
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ه عىل استئناف  بري ابتسم له، وأش�ار إليه حيضُّ وخيش�اه، ولكن الزُّ
بري ه�دوُءه، وق�ال وتدفَّق، فأحسَّ  م�ا كان فيه، فع�اد إىل ابن الزُّ
ب�رُي رضا، وأخذ يس�تمُع إىل ابنه وقد تفتَّحت نفُس�ه، وانرشح  الزُّ
ص�دُره، وأحسَّ دمعة ف�رح تكاد تفرُّ من عينيه، فمس�حها بظهر 
ه الطَّرب، فأحسَّ رغب�ًة يف ضمِّ ابنه  ي�ده، وأخذته النَّش�وة، وه�زَّ
بري،  بري من قوله، فنزل، فأرسع إليه الزُّ إىل صدره. وانتهى ابن الزُّ

والتفت إليه يف حنان، وقال له يف إعجاب:

s واهلل لكأين أس�مُع ُخطبة أيب بكر الصديق حني س�معُت 
خطبتك يا ُبني.

وان�رصف الن�اس، وهم م�رسورون، فق�د فتح املس�لمون 
يُن اإلسالميُّ احلنيف. أفريقية، وانترش فيها الدِّ

s s s
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 I مقتل عثمان

ب�دأت خي�وُط التآم�ر عىل عث�امن ُت�ح�اُك يف الظَّ�الم، ونال 
الن�اس من�ه أكثر ما ني�ل من أح�د. وكاتب أهُل مرص أش�ياعهم 
من أه�ل الكوفة وأهل البرصة، وتواعدوا ع�ىل اللقاء يف املدينة، 
فخ�رج أهل مرص إىل املدين�ة مظهرين رغبته�م يف احلّج، وخرج 
س�ُل بني  أه�ُل الكوفة والبرصة؛ وبالقرب من املدينة س�ارت الرُّ

مجاعات الثُّوار.

بل�غ عثامن أن الثُّوار قد س�اروا إىل املدينة، وكان يعلُم منزلة 
عيٍّ يف الناس، فأرسل إليه، يطلب منه أن خيرج للقائهم وردِّهم، 

فخرج عيٌّ وقابل أهل مرص، ثمَّ عاد إىل عثامن وقال له:

s إن وفد مرص يطلُب عزل عبد اهلل بن أيب رسح.

كان عب�ُد اهلل والًيا عىل مرص، وق�د كره الناس واليته، وقبل 
عثامن رغبة املرصيني، فأرسل إليهم، يقول:

s اختاروا عليكم رجاًل مكانه.
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ه،  فاختار النَّاُس حممد بن أيب بكر، فكتب عثامُن عهده له ووالَّ
�ب أهُل مرص للعودة إىل ديارهم، ورسى هذا النَّبأ يف املدينة  فتأهَّ
فانتعش�ت، وانقىض هذا اليوُم بسالم، وأقبل اليوُم التايل، فدخل 

مروان بن احلكم، وكان مستشار عثامن وقريبه، وقال له: 

 s  تكلَّ�م. أعل�م الن�اس أن أه�ل م�رص ق�د رجع�وا وأنَّ 
م�ا بلغهم عن إمامه�م كان باطاًل، فإنَّ ُخطبتك تس�رُي يف البالد، 
قب�ل أن يتحلَّب »يفد« النَّاُس عليك م�ن أمصارهم، فيأتيك من 

ال تستطيُع دفعه.

فأب�ى عثامُن أن خيرج ليخُط�ب، ولكنَّ مروان مل يزل به حتَّى 
خرج، واعتىل املنرب وقال:

s أم�ا بعد، إن هؤالء القوم م�ن أهل مرص كان بلغهم عن 
نوا أنه باطٌل ما بلغهم عنه، رجعوا إىل بالدهم  إمامهم أمر، فلام تيقَّ

وظن عثامن أن نار الفتنة قد مخدت وانتهى األمر.

s s s
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I حصار عثمان

س�مع أه�ُل املدين�ة أص�وات التكب�ري، فخرج�وا يس�ألون: 

 

ما اخلرب؟ فعلموا أن املرصيني قد عادوا لُيحارصوا عثامن يف داره؛ 
وأقبل أهُل الكوفة وأهل البرصة، وقال الثُّوار للناس:

s من كفَّ يده فهو آمن.
وجاء عيُّ بن أيب طالب، وقال للمرصيني:

s ما ردَّكم بعد ذهابكم؟
s أخذنا مع بريٍد كتاًبا بقتلنا.

فدخ�ل ع�يٌّ م�ع وفٍد م�ن املرصيني ع�ىل عثامن، فل�ام دخل 
املرصيُّون مل ُيسلموا عىل عثامن باخلالفة، ثم قالوا: 

s رحلنا من مرص ونحن ال ُنريُد إالَّ دمك أو تنزع »تُتوب« 
ن�ا عّي، ثم رجعن�ا إىل بالدنا، حتى أخذنا كتابك وخامتك إىل  فردَّ

عبد اهلل بن أيب رسح، تأُمره فيه بجلد ظهورنا.

ُش�وورُت  أم�رُت وال  كتب�ُت وال  م�ا  فق�ال عث�امن: واهلل 

 

وال علمت.
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فقال عيُّ بن أيب طالب: قد صدق.

فارتاح إليها عثمان، وقال املصريون:

s فالكتاُب كتابك؟

s أجل، ولكنه ُكتب بغري أمري.

s فإن الرسول الذي وجدنا معه الكتاب غالُمك؟

s أجل، ولكنه بغري إذين.

s فاجلمُل مجُلك؟

s أجل، ولكنه ُأخذ بغري علمي.

فقالوا له:

s م�ا أن�ت إاّل ص�ادٌق، أو كاذب، ف�إن كن�ت كاذًب�ا، فقد 
ها؛  اس�تحققت اخلل�ع، مل�ا أمرت به م�ن س�فك دمائنا بغ�ري حقِّ
وإن كن�ت صادًقا، فقد اس�تحققت أن ُت�خلع لضعفك وغفلتك 
وُخب�ث بطانتك، ألنه ال ينبغي لن�ا أن نرتك عىل رقابنا من ُيقتطع 
مثل ه�ذا األمر دونه، لضعف�ه وغفلته، ف�ارُدد خالفتنا، واعتزل 

أمرنا، فإن ذلك أسلُم منك، وأسلم لك منا.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n 117

فقال عثامن:

�ا قوُلكم ختلُع نفس�ك، ف�ال أنزُع قميًص�ا قمصنيه اهلل  s أمَّ
ني به عىل غريي، ولكن أتوُب وأنزع،  D، وأكرمني به، وخصَّ
وال أعوُد إىل يشء عابه املسلمون، فإين واهلل الفقرُي إىل اهلل، اخلائُف 

منه.

s فلسنا منرصفني حتى نعزلك، ونستبدل بك.

s s s

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n118

I حصار عثمان

ُح�ورص عث�امن يف داره، وق�د ح�رصه املرصيُّون، واش�رتك 
حممد بن أيب بكر معهم، وأرس�ل عيُّ بن أيب طالب ولديه احلسن 
واحلُس�ني ليقوم�ا عىل باب عث�امن، يدافعان عنه، وج�اء بنو أميَّة 
بري  لين�رصوا عث�امن، ومنع الثُّوار عنه املاء، فأرس�ل إىل ع�يٍّ والزُّ

وطلحة وعائشة، يقول هلم:

s إهنم منعونا املاء، فإن قدرُتم أن ُترسلوا إلينا شيًئا من املاء 
فافعلوا.

فجاء عليٌّ إىل الثُّوار، وقال هلم: 

�ا الن�اس، إن ال�ذي تفعلونه ال ُيش�به أم�ر املؤمنني،  s يأهيُّ
وم  جل امل�اء، فإن الرُّ وال أم�ر الكافري�ن، ال تقطعوا ع�ن هذا الرَّ
وف�ارس لت�أرُس فُتطعُم وتس�قي، وما تعرض لكم ه�ذا الرجل، 

 

فبم تستحلُّون حرصه وقتله؟

s ال واهلل، ال نرتُكه يأكل وال يرشب...
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وح�اول الثُّ�واُر اقتح�ام الباب، فربز هلم احلس�ُن واحلُس�نُي 
بري، ومن كان م�ن أبناء الصحابة، وتض�ارب الفريقان  واب�ن الزُّ

بالسيُّوف، فنادى عثامن من يدافعون عنه: 

s اهلل اهلل! أنتم من حلٍّ من ُنرصيت.

فرفضوا واس�تمّروا يف القت�ال، ففتح عث�امن الباب، وخرج 
ومعه الس�يُف لُينهيهم، فلام رأى الثُّوار عثامن ثبتوا مكاهنم قلياًل، 
 ، ث�م وُل�وا فزع�ني، فأقس�م عثامن ع�ىل املدافع�ني عن�ه: ليدُخُلنَّ

فدخلوا، فأغلق الباب دون الثُّوار.

جاء الثُّوار بنار، وأحرقوا الباب، والس�قيفة، فأخذ اخلشب 
حيرتق، وأغفى عثامن بن عفان، ثم استيقظ فقال: 

ثتكم. s لوال أن يقول الناس متنى عثامن أمنيًة حلدَّ
ثنا، فلسنا نقول ما يقول الناس. s أصلحك اهلل، حدِّ

s إين رأيُت رس�ول اهلل يف منامي هذا، فقال: »إنَّك شـــاهٌد 
معنا اجلمعة«.

ار،  وأكلت النار اخلش�ب، فس�قطت الس�قيفة، فثار أهُل الدَّ
حابة يبادُرون الثُّوار، ووقف  وخرج احلس�ُن واحلسنُي وأبناُء الصَّ
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عثامن ُيصي يف هدوء، كأنَّام األمُر ال يعنيه، وجعل يقرُأ يف صالته: 
]ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ[ ]c: 1 - 2[. واستمرَّ يف قراءته 

هادئ النفس، أتم صالته، ثم التفت إىل ابن الزبري، وأمره أن يأمر 
الذين يدافعون عنه أن ينرصفوا إىل منازهلم.

واستمرَّ القتاُل ناشًبا أما م دار عثامن، فُجرح احلسن، فخي 
الثُّوار أن يثور بنو هاش�م للحس�ن، فتس�لق الثُّوار، ودخلوا عىل 

عثامن دون أن يعلم أحٌد بذلك ممَّن كانوا بالباب.

فرضب أحُدهم عثامن بحربته، ورضبه آخُر بس�يفه. وقامت 
زوجُته تدافُع عنه، فقطع السيُف أصابعها، فرصخت:

s قد ُقتل أمرُي املؤمنني.

وبل�غ صوهُتا آذان املدافعني عن الباب، فأرسعوا بالدخول، 
فوجدوا عثامن مقت�واًل، فبكوا وذاع النَّبأ: أال إن أمري املؤمنني قد 

ار وهو حزين. ُقتل، فأقبل عّي، ودخل الدَّ

ومل جي�ُرؤ أحٌد عىل دفن عثامن، خش�ية بطش الثُّ�وار به، فلام 
ار بُجثامن عثامن وهم يتلفتون، حتى إذا  جاء الليل، خرج أهُل الدَّ
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بلغوا جداًرا دفنوه، وعادوا مرسعني وهم خائفون، وهكذا ُدفن 
س�ول، يف س�كون الليل، ويف  عثامن خليفُة املس�لمني، وصهُر الرَّ

غفلٍة من الناس!

s s s

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n122

I خالفة علي بن أبي طالب

قت�ل املرصي�ون عثامن، وخي الن�اُس الثُّ�وار، فاعتكفوا يف 
ُدورهم، واستمرت املدينُة متوُج بالثُّوار موًجا، وأصبحت ال أمري 
هل�ا، وفكر الناس يف مبايعة خليفٍة هلم، فذهب املرصيُّون  إىل عيِّ 

 

اب�ن أيب طالب، ولكنه اختبأ منهم؛ مل يك�ن يقبل أن يبايعه الذين 
قتلوا عثامن، وظلوا يبحثون عنه حتى لُقوه، فباعدهم، وظلَّ يتربُأ 
بري. وأرس�لوا إليه  منهم وم�ن مقالتهم. وذهب الكوفيُّون إىل الزُّ
ُرُساًل ملحادثته يف أمر البيعة، ولكنه باعدهم، وتربأ منهم. وذهب 
البرصي�ون إىل طلح�ة، فلقيه�م ومل يقبل بيعته�م، وانقىض اليوم 

ل، ومل جيد الثُّوار من يقبُل اخلالفة. األوَّ

وب�رزت ش�مس اليوم الث�اين، ف�راح الثُّوار يفك�رون فيمن 
ُيولُّون�ه اخلالفة غ�ري هؤالء الذين رفضوها، فل�م جيدوا من أهل 
�ورى إال س�عد بن أيب وقاص، فأرس�لوا إليه وفًدا ُيكلِّمُه يف  الشُّ

ذلك.
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خرج وفُد الثُّوار، وجاءوا سعًدا، وقالوا له:

�ورى، فرأينُ�ا في�ك جُمتم�ع، فأقدم  s إنَّ�ك م�ن أه�ل الشُّ
ُنبايعك.

s إين واب�ن عم�ر خرجنا منها. فال حاج�ة يل فيها عىل كل 
حال.

وس�ادت الف�وىض املدينة، وظ�لَّ الثُّوار يغ�دون ويروحون 
ب�ني صحابة الرس�ول، فقد يس�مُع م�ن يف األمص�ار بقتل عثامن 

 

وال يس�معون أن�ه بويع ألح�ٍد بعده فيث�وُر كلُّ رج�ل يف ناحية، 
ًة  فيك�وُن يف ذلك الفس�اد. ورأى كباُر الصحاب�ة أن يأُتوا عليًّا مرَّ
أخ�رى، يعرض�ون عليه األمر، فدخل�وا علي�ه يف داره ومعه ابنه 

حممد بن احلنفيَّة، فقالوا له: 

s إنَّ ه�ذا الرجل قد ُقت�ل والبدَّ للناس من إمام، وال نجُد 
اليوم أحًدا أحقَّ هبذا األمر منك، ال أقدم س�ابقة، وال أقرب من 

رسول اهلل 0.

فقال عّي: ال تفعلوا.
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فض، فقال له األشرُت؛ وكان  وخش�ى النَّاس أن ُيرصَّ عىل الرَّ
من أنصاره:

s ابُسط يدك نبايعك.
s ال حاج�ة يل يف أمرك�م، أن�ا معُك�م، فم�ن اخرتت�م فقد 

رضيُت به، فاختاروا.
s واهلل ما نختاُر غريك.

s ال تفعلوا؛ فإين أكون وزيًرا خرٌي من أن أكون أمرًيا.

وق�ال النَّاس لع�ّي: إنه ال يصل�ح الناس إال بإم�رة »أي إال 
وعليهم أمري«، وقد طال األمر.

فق�ال هلم ع�ّي: إنكم قد أتيُتم إيّل، وإين قائ�ٌل لكم قواًل، إن 
قبلُتموه قبلُت أمركم، وإال فال حاجة يل فيه.

فقالوا له:
s ما فعلت من يشٍء قبلناُه، إن شاء اهلل.

s ففي املس�جد، فإنَّ بيعتي ال تك�وُن خفية، وال تكوُن إال 
عن رضا املسلمني.
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وذهـــب علـــيٌّ إىل الـمســـجد، وصعـــد الـمنـــرب، فاجتمـــع 
النَّاُس إليه، فقال:

s إين ق�د كن�ُت كارًه�ا أمرك�م »أي كارًها أن أك�ون أمرًيا 
عليكم«، فأبيُتم إال أن أكون عليكم، أال وإنه ليس يل أمٌر دونكم، 
إال أن مفاتيح مالكم معي، أال وإنه ليس يل أن آخذ درمًها دونكم، 

رضيُتم؟ قالوا: نعم.

s s s
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موقعة الجمل

بري، فخرج وهو  جاء عليًّا خرُب خروج عائش�ة وطلح�ة والزُّ

يرج�و أن يلح�ق هب�م يف الطريق، فيح�ول بينهم وب�ني اخلروج، 

ولك�ن بلغ�ه أهن�م فاُت�وه »أي س�بقوه«، فع�زم ع�ىل أن خيرج يف 

آثاره�م، وس�ار ع�يٌّ حتى نزل بجيش�ه بحي�ال جيوش عائش�ة 

بري، وراح بعُضهم خي�رُج إىل بعض، وال يتحادثون  وطلح�ة والزُّ

لح،  لح، وخي قتلُة عثامن أن يتفق الطَّرفان، ويتمَّ الصُّ إال يف الصُّ

بح، وانس�لُّوا إىل  وأن يق�ع عليه�ُم العقاب، فقام�وا يف عامية الصُّ

املعس�كر اآلخر، وأخ�ذوا يرضبون الناس بأس�يافهم؛ فانترشت 

اجللبة، فخرج عيٌّ يسأُل عن اخلرب، فقيل له:

s ُفجئنا بقوم منهم هيجُمون علينا، فرددناهم.

وا. ا الناس ُكفُّ فصاح عّي: أهيُّ

أسرع رجٌل إىل عائشة. فلما دخل عليها، قال هلا:
s أدركي، فقد أيب القوُم إال القتال، لعلَّ اهلل ُيصلُح بك.
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وه إىل اجلمل،  وخرجت عائشة، ومحل النًّاُسُُُُ هودجها، وشدُّ
وأقبل�ت عائش�ُة ع�ىل هودجها، فلام ب�رزت من البي�وت وكانت 
بحيث تس�مُع الغوغ�اء، وقفت فلم تلبث أن س�معت ضوضاء 

شديدة، فقالت:

s ما هذا؟
s ضجُة العسكر.

s بخري أو برّش.
s برّش.

فقالت لآلخذ خبطام مجلها:
م بكتاب اهلل D، فادُعهم إليه. s تقدَّ

فخ�رج الرجُل حيم�ُل املصحف، ويدعوه�م إىل كتاب اهلل، 
جل رشًقا واحًدا فقتلوه،  لح، فرش�قوا الرَّ فخي قتلُة عثامن الصُّ

وراحوا يرمون عائشة يف هودجها، فنادت:

s يا َبنِّي، البقية البقية، اهلل اهلل، اذكروا اهلل D واحلساب.
وا آذانهم، فقالت عائشُة للناس: ولكنَّ قتلة عثمان صمَّ

ا النَّاس، العنوا قتلة عثامن وأشياعهم. s أهيُّ
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عاء، وس�مع  وأخذت تدعو، وارتفعت أصواُت النَّاس بالدُّ
عيُّ بن أيب طالب جلبة، فقال:

ة؟ s ما هذه الضجَّ

فقال�وا ل�ه: عائش�ُة تدع�و، ويدعون معه�ا عىل قتل�ة عثامن 
وأشياعهم. فدعا عّي:

s اللَُّهمَّ العن قتلة عثامن وأشياعهم.

فَّني،  وخـــرج رجٌل مـــن أنصار عليٍّ على فرســـه بـــني الصَّ
فقال:

�ا الن�اس، م�ا أنصفُت�م نبيَّك�م حي�ث أبرزُت�م عقيلته  s أهيُّ
»زوجته عائشة« للسيُّوف.

ك فرسه، وذهب إىل عيِّ بن أيب طالب،  فرشقوه بالنَّبل، فحرَّ
وقال:

s م�اذا تنتظ�ُر ي�ا أمري املؤمن�ني، وليس لك عن�د القوم إال 
احلرب.

وجد اإلماُم عيٌّ أن ال مفرَّ من احلرب، فقام فقال:
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�ا الن�اس، إذا هزمُتموه�م فال ُت�جه�زوا عىل جريح،   s أهيُّ
ًيا، وال تطلُب�وا مدبًرا »هارًبا«،  وال تقُتل�وا أس�رًيا، وال تتبعوا ُمولِّ
وال تكشفوا عورة، وال ُت�مثِّلوا بقتيل، وال تقربوا من أمواهلم إال 
ما جتدونه يف عسكرهم من سالح أو عبٍد أو أمٍة، وما سوى ذلك 

فهو مرياٌث لورثتهم عىل كتاب اهلل.

وخرج عيٌّ بنفسه عىل بغلة رسول اهلل 0، ال سالح 
عليه، فنادى:

s يا ُزبرُي، اخرج إيّل.

بري قد  بري وهو حيمُل سالحه، فقيل لعائشة؛ إن الزُّ فخرج الزُّ
خرج لعّي، فأحس�ت ُرعًبا، فقد كان�ت تعلُم أن مصري من خيرُج 
ملب�ارزة عيٍّ املوت، فأش�فقت عىل زوج ُأختها أس�امء، وأظهرت 

جزعها. فقيل هلا إن عليًّا قد خرج ال سالح عليه، فاطمأنَّت.

s واعتن�ق كلُّ واحٍد منه�ام صاحبه »أي تعانقا«، فقال عيٌّ 
بري يف عتاب: للزُّ

s وحيك يا ُزبري! ما الذي أخرجك؟
s دُم عثامن.
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أم�ا تذك�ُر يوم لقيت رس�ول اهلل 0 يف بن�ي بياضه، 
وهو راكٌب محاره، فضحك إيلَّ رسول اهلل، وضحكت أنت معه، 
فقلت أنت: يا رس�ول اهلل، ما يدُع عيٌّ زهوه، فقال لك: ليس به 
زه�و. أحُتبُّه يا ُزبري؟ فقلت: إين واهلل ألحبُّه، فقال لك: إنك واهلل 

سُتقاُتله وأنت له ظامل؟

بري: فقال الزُّ
s أستغفر اهلل، لو ذكرهُتا ماخرجت.

s يا ُزبرُي ارجع.

s وكي�ف أرج�ُع اآلن وقد اجتمع اجليش�ان للقتال! وهذا 
واهلل هو العاُر الذي ال ُيغسل.

s ي�ا ُزبري ارجع بالعار، قب�ل أن جتمع العار والنار. فخرج 
بري وقد طأطأ رأسه، وسار ليرتك ميدان القتال. الزُّ

ودارت املعركة واشتدت، فزحف اإلماُم نحو اجلمل بنفسه، 
يف كتيبته اخلرضاء من املهاجرين واألنصار، وحوله بنوُه احلس�ُن 
هيبة،  واحلس�نُي وحمم�ُد ب�ن احلنفي�ة، ودارت رح�ى املعرك�ة الرَّ
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فحم�ل اإلماُم محلًة واحدة، فدخل وس�ط جيش عائش�ة، وراح 
ي�رضُب بس�يفه، والرجاُل تفرُّ من بني يدي�ه، وجتري هنا وهناك، 
�ب األرض بدماء القت�ىل، ثم رجع وقد انثنى س�يُفه،  حت�ى خضَّ

فأقامه بركبته.

s s s
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جيش معاوية

وبدأت اهلزيمة تدبُّ يف صفوف معاوية وكان جيش معاوية 
ه�و الفئ�ة الباغية، ومع ه�ذا فالكل مأجور ومعذور ومش�كور، 
فعي I اجتهد وأصاب فله أجران، ومعاوية I اجتهد 
وأخطأ فله أجر وه�و كام قال العلامء: فإن أصحاب اجلنة تقاتلوا 

بالسيوف.

s s s
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موقعة صفين

بري،  انت�رص اإلمام عيٌّ يف موقع�ة اجلمل، وقتل طلح�ة والزُّ
وع�ادت عائش�ُة إىل املدينة ُمع�ززًة ُمكرم�ة، وبايع الن�اُس عليًّا، 
فاجتم�ع له بيعُه أه�ل احلرمني، وأه�ل العراق، وأه�ل احلجاز، 
�ام، فأرس�ل إىل  وأه�ل اليم�ن، وأهل مرص، ومل يبق إال أهُل الشَّ
ُمعاوية، الذي كان والًيا عىل الشام من قبل عثامن بن عفان، كتاًبا 

جاء فيه.

»بسم اهلل الرمحن الرحيم.
ف�إنَّ بيعت�ي باملدين�ة لزمت�ك وأن�ت بالش�ام، ألن�ه بايعن�ي 
الق�وُم الذي�ن بايع�وا أب�ا بك�ر وعم�ر وعث�امن، ع�ىل م�ا بايع�وا 

 

عليه«.

وطل�ب منه أن يدخل فيام دخل املس�لمون، وإالَّ قاتله حتى 
ق كلمُة املسلمني. ال تتفرَّ

ولكن مل جتتمع كلمة املسلمني وكانت احلرب واملواجهة.
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اُء  أش�فق اجلميُع من احلرب، وخرج ق�راُء أهل العراق، وُقرَّ
أهل الشام، وعسكروا ناحية صفِّني، وذهب ُقّراُء أهل العراق إىل 

ُمعاووية فلام دخلوا عليه قالوا له: 

s يا ُمعاوية، ما الذي تطُلب؟
s أطلب بدم عثامن.

s ممن تطلُب بدم عثامن؟
s من عّي.

s وعيٌّ S قتله؟
s نعم، هو قتله وآوى قاتليه.

وانصرفوا من عنده، فدخلوا على علّي، فقالوا:
s إن ُمعاوية يزعم أنَّك قتلت عثامن.
s اللهم يكذُب فيام قال ... مل أقتله.

واس�تمرت السفاراُت ثالثة أش�هر، واس�تمرَّ اإلماُم جيادُل 
رُس�ل ُمعاوي�ة، لُيقنعهم أن�ه مل يأم�ر بقتل عث�امن، ويدعوهم إىل 
كت�اب اهلل D، ولك�نَّ رس�ل ُمعاوية مل يقتنع�وا، وخرجوا من 
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عن�ده وقد عزموا ع�ىل احلرب، فقال اإلم�ام: ]ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄڄڄ  ڃ  ڃ    ڃ    ڃ  چچ  چ      

.]81 - 80 :p[ ]چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

جال، ونشبت احلرب،  ب اجليشان للقتال، ثم اختلط الرِّ تأهَّ
فني ثم نادي: جال قتىل، فقام اإلماُم بني الصِّ وسقط الرِّ

s يا ُمعاوية! ما ُمعاوية!
فقال ُمعاوية: اسأُلُوه ما شأُنه؟

فقال عّي: ُأحبُّ أن يظهر يل، فأكلمُه كلمًة واحدة.

ف�ني ُمعاويُة، فلامَّ ق�ارب عليًّا: ق�ال له عيٌّ  فخ�رج ب�ني الصِّ
وحَيك! عالم يقتتل الناس بيني وبينك، ويرضب بعضهم بعضا؟ 

نا قتل صاحبه فاألمُر له. ابرز إيلَّ فأيُّ

وخاف معاوية وربط املصحف بالس�يف، وربط أهل الشام 
املصاحف عىل أطراف الرماح وطلبوا التحكيم.

s s s
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التحكيم

�ني« ب�ني اإلم�ام ع�يٍّ وُمعاوي�ة،  دار القت�اُل رهيًب�ا يف »صفِّ
وأح�سَّ ُمعاوية أن الغلبة لعّي، فأمر أهل الش�ام برفع املصاحف 
ماح، فاس�تقبل أهُل الش�ام عليًّا بامئة ُمصحف، ووضعوا  عىل الرِّ
يف كل ُم�جنب�ٍة مائت�ي ُمصح�ف، ثم ق�ام رجاٌل من أهل الش�ام 

ونادوا:

s ي�ا مع�رش الع�رب، اهلل اهلل يف نس�ائكم وبناتك�م. فم�ن 
وم واألتراك وأهل فارس غًدا إذا فنيُت�م. هذا كتاُب اهلل بيننا  لل�رُّ

وبينكم.

وُخدع أهُل العراق، فقالوا لعلّي:
s ي�ا عّي، أج�ب القوم إىل كت�اب اهلل، إذ ُدعيت إليه، وإالَّ 

قتلناك.

وقب�ل ع�ّي ه�ذه اخلديع�ة وه�و كاره، وج�اءه أح�ُد الذين 
ُي�حبذون التحكيم من رجاله، وقال له:
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هم  s يا أم�ري املؤمنني، ما أرى النَّاس إال وقد رُضوا، ورسَّ
أن ُي�جيبوا القوم إىل ما دعوهم إليه من ُحكم القرآن، فإن ش�ئت 

أتيُت ُمعاوية، فسألُته ما يريد، ونظرُت ما الذي يسأل.

s إيته إن شئت.

فأتاه فسأله، فقال: 
s يا معاوية، أليِّ يشء رفعُتم هذه املصاحف؟

s لنرجع نحن وأنتم إىل ما أمر اهلل به يف كتابه، فابعُثوا منكم 
رج�اًل ترضون ب�ه، ونبعث منَّا رجاًل، ثم نأخ�ُذ عليهام أن يعمال 

 

بام يف كتاب اهلل، ال يعُدوانه، ثم نتبُع ما اتفقنا عليه.
. s هذا هو احلقُّ

وقال النَّاس: قد رضينا بحكم القرآن.
ام: فإنا رضيناواخرتنا عمرو بن العاص. وقال أهُل الشَّ

وق�ال بعُض أهل العراق: فإنا قد رضينا واخرتنا أبا موس�ى 
األشعري.

لح عىل أن عليًّا ومن معه من أهل العراق،  وُكتبت وثيقُه الصُّ
ام، قد نزال عند ُحكم اهلل وكتابه،  ومعاوية ومن معه من أهل الشَّ
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ف�إذا مل جيد أبو موس�ى األش�عريُّ وعمرو بن الع�اص يف القرآن 
ق�ة، وعىل عيٍّ  �نَّة العادلة غري املفرَّ ُحك�ام، حكام بام جي�دان يف السُّ
ة، وهي من  وُمعاوية وتبيعتهام وضُع السالح إىل انقضاء هذه املدَّ
رمضان إىل رمضان، عىل أن يرجع أهُل العراق إىل العراق، وأهُل 

ام، وعىل أن يكون االجتامُع إىل ُدومة اجلندل. ام إىل الشَّ الشَّ

ووقَّع ع�يٌّ الوثيقة، وقام رجٌل إىل اإلمام عيٍّ أمري املؤمنني، 
وقال له:

جوع عن هذا الكتاب سبيل؟ s يا أمري املؤمنني، ما إىل الرُّ
فواهلل إينِّ ألخاُف أن يورث ُذاًل.

فقال عّي: أبعد أن كتبناُه ننُقُضه؟ إن هذا ال حيل.

وندم أناٌس من أصحاب عيٍّ عىل قبول التحكيم، بعد فوات 
األوان، كام هي عادهُتم، فنادوا من كلِّ جهة، ويف كلِّ ناحية:

s ال ُحْك�َم إالَّ اهلل، احلك�ُم هلل يا عيُّ ال ل�ك. ال نرىض أن 
حيك�م الرج�اُل يف دي�ن اهلل، إن اهلل ق�د أم�ىض حكم�ه يف ُمعاوية 
وأصحابه، أن ُيقتلوا أو يدخلوا يف حكمنا عليهم. وقد كانت منا 
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�ٌة حني رضينا احلكمني، فرجعن�ا وُتبنا، فارجع أنت يا عيُّ كام  زلَّ
رجعنا، وتب إىل اهلل كام ُتبنا، وإالَّ برئنا منك.

ما كان عيٌّ ممن ينُقض عقًدا، فقال هلم:

 c ضا وامليثاق نرج�ع؟ أو ليس اهلل s وحيك�م! أبعد الرِّ
ک   ک   ک   ]ڑ   وق�ال:  1[؟   :8[ ک[  ]ڑ   ق�ال: 
ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ينُق�ض  أن  91[؟ وأيب ع�يٌّ   :U[ ڱڱ  ڱ      ں  ں   ڻ  ڻ[ 

ا  عه�ده، وأيب ه�ؤالِء الرجاُل إالَّ أن خيرُجوا عليه، ولذلك س�ُموُّ
»اخلوارج« وعاد اإلماُم إىل الكوفة، وفارقه اخلوارج.

s s s
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I مقتل علي

�جنَّة فائق�ة احلُس�ن، وكان�ت تك�رُه  كان�ت قط�اُم ابن�ُة الشِّ
اإلمام ع�ي بن أيب طالب، فقد قتل أباه�ا وأخاها يوم النَّهُروان، 
�ر إالَّ يف قت�ل ع�ّي، والثأر  ي�وم قات�ل اخل�وارج، فكان�ت ال تفكِّ

 

ألهلها.

ويف ذات يوٍم جاء عبد الرمحن بُن ُملجم إىل بعض اخلوارج، 
ف�رأى قطام عنده�م، فأرسه مجاهلا، وش�غلته حتى كادت ُتنس�يه 

حاجته.

م خيُطبها، فقالت  ن حبُّ قطام من قلب ابن ُملجم، فتقدَّ ومتكَّ
له:

ُجك حتى تشفي يل. s ال أتزوَّ

s وما يشفيك؟

s ثالثُة آالٍف وعبٌد وقينٌة.

وقتُل عيٍّ بالسيف.
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فقال ابن ملجم:
s هو مهٌر لك، فواهلل ما جاء يب إىل هذا القطر إالَّ قتُل عّي، 

فلك ما سألت.
s إينِّ أطلُب لك من يسنُد ظهرك، وُيساعدك عىل أمرك.

ت األي�ام ومل ينفذ ما عزم  وأق�ام ابن ُملج�م عند قطام، ومرَّ
عليه. فاستولت عليها الوساوس، وخشيت أن ُي�حجم عامَّ عزم، 

فالتفتت إليه وقالت:

s لطامل�ا أحببت املك�ث عند أهلك، وأرضب�ت عن األمر 
الذي جئت بسببه.

s إنَّ يل وقًت�ا واعدُت فيه أصح�ايب، ولن أجاوزه. وخرج 
ابن ملجم فلقيه رجٌل من اخلوارج، فقال له:

s هل لك يف رشف الدنيا واآلخرة؟
s وما ذاك؟

s تساعُدين عىل قتل عّي.

s ثكلت�ك أمُّك، لقد جئت ش�يًئا إّدا، ق�د عرفت غناءه يف 
اإلسالم، وسابقته مع النبي 0.
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s وحيك، أما تعلُم أنه قد حكم الرجال يف كتاب اهلل، وقتل 
إخواننا ال�ُمصلِّني، فنقتله ببعض إخواننا.

s وكيف نقدُر وحيك عىل قتل ابن أيب طالب؟

s نكمن له يف املس�جد األعظ�م، فإذا خرج لصالة الفجر، 
فتكنا به وقتلناه، وشفينا أنفسنا منه، وأدركنا ثأرنا.

فل�م يزل ب�ه حتى أجاب�ه. وذهب اب�ن ُملج�م وصاحبُه إىل 
قطام، وهي يف املسجد األعظم معتكفة، فقاال هلا:

s قد أمجع رأينا عىل قتل عّي.
s فإذا أردُتم ذلك فأتوين.

ووايف الي�وُم الذي تواعد فيه اخلوارُج عىل قتل عيٍّ ومعاوية 
وعمرو، فدخل ابن ُملجم عىل قطام، فقال هلا:

s هذه الليلُة التي واعدُت فيها صاحبيَّ أن يقتل كلُّ واحٍد 
منَّا صاحبه.

وجاء ذلك الذي أجابه إىل االشرتاك معه يف قتل عّي، فقالت 
هل�ام قط�ام: إن ثالًثا س�يخرُج معه�ام لقتل عّي، وج�اءت باحلرير 
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فعصبته�م ب�ه، وأخذوا أس�يافهم، وذهبوا إىل املس�جد، الغتيال 
أمري املؤمنني.

الة،  وخ�رج ع�ّي، وجعل ُينهض الن�اس من الن�وم إىل الصَّ
ويقول: 

الة. الة الصَّ s الصَّ

�يف، ثم رضبه ابن ُملجم  فهجم عليه أحُدهم، ورضبه بالسَّ
يف عىل قرنه، فسال دُمه عىل حليته، وصاح ابن ملجم: بالسَّ

s ال حك�م إالَّ هلل، ليس لك يا ع�يُّ وال ألصحابك. ومن 
الناس من يرشي نفسه ابتغاء مرضاة اهلل، واهلل رءوٌف بالعباد.

وقال عّي: ال يفوتنَّكم الرجل.

وه�م النَّاُس عىل اب�ن ُملجم من كلِّ جان�ب، حتى أخذوه. 
ومُحل اإلماُم، حتى إذا استقرَّ يف داره قال:

s عيَّ بالرجل.

فُأدخل عليه، فالتفت إليه وقال:
s أي عدوَّ اهلل، أمل ُأحسن إليك؟
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s بىل.

s فام محلك عىل هذا؟

s ش�حذُته أربع�ني صباًح�ا، وس�ألُت اهلل أن يقت�ل به رشَّ 
خلقه.

s ال أراك إال مقتواًل به، وال أراك إال من رشِّ خلقه.

ونظر اإلمام إىل احلسن، وقال: 

s أطيب�وا طعامه، وألينوا فراش�ه، فإن أعش فأنا ويلُّ دمي، 
ا اقتصصت، وإن أم�ْت فأحْلقوه يب، وال تعتدوا،  ا عف�وُت وإمَّ إمَّ

إنَّ اهلل ال ُي�حبُّ املعتدين.

وخرج احلسُن بابن ملجم وهو مكتوف، فخرجت أمُّ ُكلثوم 
ابنُة اإلمام تبكي وتنتحُب وتقول:

s يا عدوَّ اهلل قتلت أمري املؤمنني.

s ما قتلُت أمري املؤمينني، ولكن قتلُت أباك.

s واهلل إين ألرجو أن ال يكون عليه بأس.
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يف، ونفيُت اخلوف،  s ومل َتبكني إذن؟ واهلل لقد أهفُت السَّ
ق ألتت عليهم. ورضبُت رضبًة لو كانت بأهل الرشَّ

ومح�ل صاحُب معاوي�ة عليه وهو خ�ارٌج إىل صالة الفجر، 
فرضب�ُه بخنجر مس�موم، فج�اءت الرضب�ُة يف وركه، وُأمس�ك 

ُجل، وجيء به إىل معاوية، فقال: بالرَّ

ك ببشارة. s اتركني، فإيّن ُأبرشِّ
فقال معاوية: 

s وما هي؟

s إنَّ أخي قتل يف هذا اليوم عيَّ بن أيب طالب.

s فلعلَّه مل يقدر عليه!

s بىل، إنَُّه ال حرس معه.
وأمرمعاويُة به فُقتل.

الة،  وأم�ا صاح�ُب عمرو، فإن�ه كمن ل�ه، ليخ�رج إىل الصَّ
فاتَّفق أن عرض لعمرو بن العاص مغص ش�ديٌد يف ذلك اليوم، 
فلم خيرج إال نائبُه إىل الصالة، وهو خارجُة بن أيب حبيبة، فحمل 
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جل، فقتله وهو يعتقُده عمرو ب�ن العاص، وُقبض عىل  علي�ه الرَّ
جل، وجيء به إىل عمرو، فقال: الرَّ

s أردُت عمًرا وأراد اهلل خارجة.
فأمر عمرٌو به فرُضبت عنُقه.

ونج�ا ُمعاويُة وعمرو، وراح اإلمام يعاين س�كرات املوت. 
حت�ى توفاه اهلل D، وقتل ابن ملجم، وأخ�ذه الناس وحرقوه 

.I حزًنا عىل عي

s s s
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I خالفة الحسن بن علي

ملا قتل عىل بايع الناس ابنه احلس�ن باخلالفة، وأول من بايعه 
 D قيس بن س�عد فقال له: ابس�ط يدك أبايعك عىل كتاب اهلل
وعىل س�نة نبيه وقتال املحلني. وبايع احلس�ن I عدًدا كبرًيا 
من املسلمني، فلام رأى احلسن I تفرق األمة واشتعال الفتنة 
وهذا األمر ليس فيه خري لنفس�ه وال ألمته، واخلري أن يتنازل عن 
اخلالف�ة ملعاوية، وبالفعل س�لم احلس�ن I الكوفة ملعاوية، 
 I وبذل�ك حتق�ق ما قاله رس�ول اهلل 0 يف احلس�ن
حني قال: »إن ابني هذا س�يد ولعل اهلل أن يصلح به بني طائفتني 
من املس�لمني« وبموقف احلسن I هدأت األحوال وسمي 
املس�لمون ذلك العام وهو الس�نة احلادية واألربعون من اهلجرة 
»بعام اجلامعة« أما فرتة خالفة احلسن I فقد كان خليفة عىل 
أهل العراق من عام )41ه�( ثم تنازل عن اخلالفة يف نفس العام 

.I ملعاوية بن أيب سفيان
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V خالفة عمر بن عبد العزيز

كان عمر بن عبد العزيز V يتش�به باخلليفة الراشد عمر 
اب�ن اخلط�اب I وهو جده ألم�ه، كان V مث�ااًل عظياًم 
لإلم�ام الع�ادل والقيام عىل أحوال الرعي�ة، وكان مثااًل عظياًم يف 
العب�ادة والزه�د وال�ورع والتقوى واخلوف م�ن اهلل D، وقد 
ت�وىل اخلالفة س�نة س�بع وثامنني م�ن اهلجرة،  وكان عمره مخًس�ا 
وعرشين س�نة، حتى توف�اه اهلل D وعمره ما يقرب من تس�ع 

وثالثني سنة.

والعلماء اعتربوه من اخللفاء الراشدين ألمرين:
األمـــر األول: أن بيع�ة الناس ل�ه باخلالفة كانت تش�به بيعة 

اخللفاء الراشدين.
األمـــر الثانـــي: أن�ه أع�اد العمل بكتاب اهلل وس�نة رس�وله 

0، وأنه كان يتشبه باخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب.

s s s

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n 149



مقدمة...................................................... 5

معنى اخلالفة............................................... 7

7 ............................................. وظيفة اخلليفة 

مراحل اخلالفة اإلسالمية................................... 8

10 ................................. I خالفة أبي بكر

أبو بكر ُيقاتل ما نعى الزكاة............................... 16

19 ....................... خروج اجليش بقيادة أسامة بن زيد

ظهور قوة املسلمني....................................... 21

25 ................................... انتصار جيش املسلمني 

25 ..................................... عىل مسيلمة الكذاب

28 ............................. I وفاة أيب بكر الصديق

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n150

38 ........................I خالفة عمر بن اخلطاب

44 ........................... جيش املسلمني يسري إىل العراق

50 ........................................... فتح بالد الشام

61 .......................  L عمر وسعد بن أيب وقاص

موقعة القادسية........................................... 64

انتصار املسلمون يف موقعة القادسية....................... 72

74 ...................................... عمر يف بيت املقدس

77 ............................ حصار املسلمني لبيت املقدس

84 ............................I فتح مرص يف عهد عمر

87 ............................... عمر بن اخلطاب مع الرعية

90 ........................................ I عدل عمر

92 ....................................... I مقتل عمر

99 ......................... I خالفة عثمان بن عفان

104 ............................................. فتح أفريقيا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n 151

انتصار جيش املسلمني عىل جيش الروم................. 107

113 ....................................  I مقتل عثامن

115 ................................... I حصار عثامن

118 ...................................I حصار عثامن

122 .................... I خالفة علي بن أبي طالب

موقعة اجلمل........................................... 126

جيش معاوية........................................... 132

133 ........................................... موقعة صفني

136 ............................................... التحكيم

140 .......................................I مقتل عي

147 ........................ I خالفة احلسن بن علي

148 .................... V خالفة عمر بن عبد العزيز

149 ................................................. فهرس

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





wشبكة  w w . a l u k a h . n e t




	Blank Page



