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ملخصالرسالة

 
 ،م(661-632هـ / 40-11الراشدين )  تناولت هذه الدراسة السياسة األمنية للخلفاء

وتعود أمهيتها إىل كوهنا تتناول السياسة التطبيقية ألحكام التشريع اإلسالمي يف إقرار األمن 
وسياسة كل خليفة من اخللفاء الراشدين على أرض الواقع ، من خالل الرصد التارخيي للحوادث 

يف  احلاصلة يف عهدهم ، كما أهنا أبرزت أهم األسس والقواعد اليت سار عليها اخللفاء الراشدين
 حفظ األمن وحتقيقه. 

رف فيه ابألمن فالتمهيد ع  ، وتضمنت هذه الدراسة مقدمة ومتهيد ومخسة فصول وخامتة
الفصول اخلمسة تناولت ألمهية األمن يف الشريعة اإلسالمية ، و  ومفهومه ، مث عرضت الباحثة

م ووصاايهم وأقواهلم دراسة السياسة األمنية لكل خليفة من خلفاء العهد الراشدي ابلتتابع ، أوامره
سياسة كل خليفة يف حفظ أمن  راء والعمال فيما خيص أمن الرعية، مث عرضت الباحثةاألمنية لألم

ألمن حفظ ا حرًصا على ، وأساليبهم األمنية جتاه حوادث عهدهمسالميةأقاليم الدولة اإل
 .واالستقرار وسالمة الرعية يف أقطار الدولة اإلسالمية

إىل عرض أبرز النتائج اليت متخضت عنها الدراسة ، ومن  الباحثةويف اخلامتة خلصت 
ن األمنية من رغبة وحرص على أمن رعاايهم والعمل يأبرزها ما امتازت به سياسة اخللفاء الراشد

خمتلف جماالته  يفعلى استقرار الدولة وتوفري االحتياجات األساسية ملواطنيهم كي يتحقق األمن 
بينت الدراسة مدى و من خالل الدراسة ،  اقتها الباحثةالتارخيية اليت سته الشواهد توهو ما أثب

ن يف حفظ أمن الدولة واملسلمني و فعالية اإلجراءات واألساليب اليت اختذها اخللفاء الراشد
ن حلفظ أمن الدولة و الراشداألساليب اليت اتبعها اخللفاء اإلجراءات و .وأكدت الدراسة صحة 

ظروف عهده يف إطار أحكام اإلسالم م مع وجهده ومبا يتالء فكرهكٌل حسب واملسلمني  
  .اوال خيرج عنه اال خيالفهوتشريعاته 
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Abstract 
This thesis addressed the security policies made by the rightly guided 
Caliphs (11 – 40 AH/ 632 – 661 AG), the significance of the study is 
emerged from the fact that it discusses the Islamic Legislation 
application politics in security enforcement, and the reality of each one 
of the caliphs’ policies application, and that is by historical 
observations of their time incidents, it also prevailed the most 
important fundamentals followed by them in fulfilling the security.  

This thesis contained an introduction, preamble, five chapters, and 
conclusion.  The introduction discussed the definition of security and 
its principle, followed by demonstrating the importance of security in 
Islamic Sharia laws.   

In its five chapters the thesis discussed the security policies for each 
one of the rightly guided caliphs in their sequence order, their 
instructions, recommendations, sayings about security for their 
governors and regional workers, and that is all about the people 
security, it also declared the importance of security and safety of their 
people.  Further, we demonstrated each caliphs’ policy in securing 
various Islamic regions, security directions towards their era’s to 
guarantee the safety and stability in each caliphs era.  

In its conclusion, the study discussed the most significant results, of 
which among them is the security’s policy by the rightly guided caliphs 
by their interest and concern to maintain their peoples’ security, efforts 
made on the Islamic’ state stability, provide for the people’ needs, to 
drive the security in its various domains.  This is historically proven 
throughout the context of the study.   

The thesis also declared the efficiency extent of the acts and 
procedures followed by the rightly guided caliphs in securing the 
Islamic state and Muslims.   

This study proved the correctness of acts and procedures followed by 
the rightly guided caliphs to secure the Islamic State and Muslims, of 
which each is upon his view and efforts put that suits his era’s 
circumstances within the Sharia Law and legislations of Islam and not 
in contrary with.  
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الشكروالتقدير



 د يل؛ ومنها أن مه  والشكر له على فضله ونعمه الكثرية اليت أنعمها علي   ،هلل تعاىل احلمد
وقدر يل إخراجه على هذه الصورة  ،هذا البحث ر يل إمتام  وجعلين من طالبه، ويس   ،العلم طريق  

 .يّسر العسري، وذّلل الصعب بعد أناملتواضعة 
، يل طيلة حيايت الدراسية اان خري سند  ك  وهلل الشكر واملنة على تفضُّله علي  بوالد ين كرميني

، وإىل -رمحه هللا-غايلي الوأسأله سبحانه لوالد والدعم املتواصل،عطاء التشجيع والدعاء و ابل
كما أتقدم ابلشكر إىل إخويت  اجلزاء،خري عين  ماوجيزيه ماأن يثيبه–حفظها هللا–والديت الغالية 

 لوقوفهم  جبانيب.
كما أ ِدين  بعظيم الفضل والشكر والعرفان بعد هللا سبحانه وتعاىل يف إجناز هذا البحث 

الذي  ،عبد هللا بن حسني الشريفالدكتور  وإخراجه ابلصورة املرجوة؛ إىل املشرف على الرسالة:
األثر يف  كان هلا أكب   ، مماالقيمة وجيهاته، وإرشاداته، وآرائهمنحين الكثري من وقته، وجهده، وت

، أن جيزيه عين خري اجلزاءأسأل هللا القدير ال أملك له إال أن ف ،للعلم لبةاطإانرة طريقي وإرشادي ك
 .بعلمه اإلسالم واملسلمني أن ينفع  و 

العون والتوجيه ولو بكلمة من قريب أو  كل من قدم يلأتقدم ابلشكر والعرفان لكما 
 . أسأل هللا تعاىل أن جيزيهم عين خري اجلزاءو  البحث،شكر كل من ساعد على إمتام هذا أبعيد،و 

وأن جيعله الكرمي، ه هوختاًما أسال هللا العلي القدير أن يكون هذا العمل خالًصا لوج
يسّهل يل ون، إال من أتى هللا بقلب  سليم، وأن وذخرًا يل عنده يوم ال ينفع ماٌل وال بنانفًعا،  علًما

 برمحته وفضله ومنِّه، إنه جواٌد كرمي. به طريًقا إىل اجلنة
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المقدمة
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مقدمة

احلمد هلل الذي هداان لدين اإلسالم الذي ارتضاه لنفسه ، وال يقبل من أحد  دينًا غريه ، 
 ، وبعد:  والصالة والسالم على أشرف اخللق وخامت األنبياء واملرسلني سيدان حممد

يشكل الركيزة األساسية يف نشأة واستمرار أي جمتمع، وهو من  -والزال–لقد كان األمن 
أبرز القواعد اليت يقام عليها صرح احلضارات. وقد أكد اإلسالم على أمهية األمن وضرورة توفريه 
للمجتمع على املستوى الفردي واالجتماعي؛ لضمان استمراره وتطوره احلضاري. ومما يوضح هذه 

ا بـ ل ًدا آ ِمًنا و اْرز ْق أ ْهل ه  ِمن  الث م ر اِت م ْن  : -عاىلت-األمهية قول هللا  و ِإْذ ق ال  ِإبـْر اِهيم  ر بِّ اْجع ْل ه ذ 
[. فكان الدعاء ابألمان قبل طلب الرزق مؤكًدا على 126]البقرة:  آ م ن  ِمنـْه ْم اِبَّللِ  و اْليـ ْوِم اْْل ِخرِ 

 تلك األمهية.
أدرك والة أمر املسلمني األوائل أبن األمن مطلب إنساين هام، وأتسيًسا على ذلك فقد 

-كام الشريعة يف ظله، قال      حىت يتحقق االستمرار واالستقرار. فتقام شعائر الدين وتنفذ أح
ا اْست ْخل ف   و ع د  اَّلل   ال ِذين  آ م ن وا ِمْنك ْم و ع ِمل وا الص احِل اِت ل ي ْست ْخِلف نـ ه مْ : -تعاىل يف اأْل ْرِض ك م 

ْوِفهِ  ْم أ ْمًنا يـ ْعب د ون يِن ال  ال ِذين  ِمْن قـ ْبِلِهْم و ل ي م كِّن ن  هل  ْم ِدينـ ه م  ال ِذي اْرت ض ى هل  ْم و ل يـ ب دِّل نـ ه ْم ِمْن بـ ْعِد خ 
ًئا و م ْن ك ف ر  بـ ْعد  ذ ِلك  ف أ ول ِئك  ه م   يـْ [. لذا جاءت احلدود 55]النور:  اْلف اِسق ون   ي ْشرِك ون  ِب ش 

 والتعزيرات يف الشريعة اإلسالمية حلفظ أمن اجملتمعات واستقرارها.
وحظي عصر اخللفاء الراشدين بكثري من الدراسات ، حيث استأثرت مكانتهم الكبرية يف 

والباحثني لتغطية  نفوس املسلمني وإجنازاهتم يف خدمة الدعوة واألمة والدولة ابهتمام املؤرخني
جوانب عهدهم يف كل امليادين ، واستخالص العبة من هنجهم ، والقرب من تلك األرض اخلصبة 

كم :" خري حديث عمران بن حصني عن النيب مويكفي فيهابلغرس القرآين والس قيا احملمدية ، 
 .(1) "مث الذين يلوهنم قرين مث الذين يلوهنم 

                                                           

 -  كثري ابن ، داراالبغ ديب مصطفى :اجلامع الصحيح املختصر، حتقيق اجلعفي، عبدهللا أبو إمساعيل بن ( البخاري، حممد1)
، 2، ج ب ال يشهد على شهاة جور إذا أشهد،  كتاب الشهادات ، اب3ط م ، 1987هـ/  1407 ، بريوت - اليمامة

 ا : صحيح البخاري (  .خمتصرً ) سريد ذكر املصدر  2508، رقم احلديث  938ص 
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عضوا عليها بعدي فني املهديني ي"عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشد : وعن النيب 
 . (1)ابلنواجذ"
عصر التطبيق الفعلي لتعاليم الشريعة والسياسات اليت مارسها هو عصر اخللفاء الراشدين و 

يف تنظيم الدولة اإلسالمية الناشئة ، وخاصة فيما اختذه من سياسات حلفظ أمنها وأمن  النيب 
مسلمني وغريهم، فحكموا دولة اإلسالم تباًعا، واجتهدوا يف تطبيق قواعد ومبادئ نص الرعية من 

عليها القرآن وبينتها السنة النبوية الشريفة. وتنوعت سياسة اخللفاء الراشدين األمنية يف ما بني 
 احلزم واللني ملواجهة احلوادث حسب ما يفرضه واقع وظروف اجملتمع اإلسالمي.

-632هـ/40-11موضوع "السياسة األمنية للخلفاء الراشدين )وتتناول الدراسة 
م("، وهي دراسة اترخيية شاملة لسياسة اخللفاء الراشدين األمنية قواًل وأمرًا وفعاًل، ومن مث 661

 التعرف على أساليبهم اليت اتبعوها يف تنفيذ سياساهتم، وما نتج عن ذلك.
دته؛ لكون أن املوضوع ال تتوفر حوله وتكمن أمهية هذه الدراسة يف أصالة املوضوع وج

 دراسات علمية سابقة إال فيما ندر حسب علمنا ، فكان ذلك سبًبا يف اختياران هلذا املوضوع. 
كما تزداد أمهية دراسة هذا املوضوع يف أهنا ستبز سياسة اخللفاء الراشدون األمنية يف 

ية، كما حناول تتبع اإلجراءات مواجهة احلوادث اليت هددت األمن الداخلي للدولة اإلسالم
والتدابري األمنية اليت اختذت يف معاقبة اخلارجني عن طاعة اإلمام واملخالفني ألنظمة الدولة وفق 
منهج اإلسالم واليت أسهمت يف حفظ أمن الدولة اإلسالمية ورعاايها من مسلمني وغريهم ، ومن 

ها العملي على أرض الواقع إابن تلك خالل الرصد التارخيي لسياسة اخللفاء الراشدين وتطبيق
احلقبة التارخيية املتميزة . لذا أنمل أن تسهم هذه الدراسة يف إثراء مكتبة الدراسات التارخيية 

 اإلسالمية ، وأخذ الدروس والعب التارخيية من ذلك .
 ويهدف اختيار هذا املوضوع إىل : 

                                                           

أمحد  :حممد بن عيسى أبو عيسى السلمي، اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، حتقيق الرتمذي، حديث حسن صحيح. (1)
بريوت، كتاب العلم عن رسول هللا، ابب ما جاء يف األخذ ابلسنة  -حممد شاكر وآخرون، دار إحياء الرتاث العرِب

 ا : سنن الرتمذي ( .. ) سريد ذكر املصدر خمتصرً  44، ص5ج ،2676، حديث رقم واجتناب البدع
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العملية ، وما ارتبط بذلك  التعرف على البعد التارخيي لتلك السياسة وتطبيقاهتا -1
 من حوادث وصور هلذه السياسة .

مل يتطرق هلا الباحثون يف  الذي العناية بدراسة موضوع األمن يف عصر الراشدين -2
دراسة شاملة ، إذ استحوذ التاريخ السياسي على اهتمام جل املؤرخني مع ما 

  أمهيتها . للبحث فيه من أمهية وخباصة سياسة اخللفاء الراشدين اليت بينا 

ىل مجع حقائق وأخبار وحوادث التطبيق العملي لسياسة هتدف هذه الدراسة إ -3
 اخللفاء الراشدين األمنية وتبوبيها وحتقيقها ودراستها يف إطار خطة البحث .

دهم وسياسة اخللفاء الراشدين التطبيقية ملواجهتها و رصد املخالفات األمنية يف عه -4
 وامخادها . 

منية التطبيقية يف حفظ األمن واالستقرار الذي حققه اخللفاء إبراز السياسة األ -5
 الراشدين .

 إيضاح معامل سياسة اخللفاء الراشدين األمنية يف التعامل مع حوادث عصرهم. -6

التعرف على جهود اخللفاء الراشدين يف معاجلة املشكالت والقضااي اليت ختص  -7
 أمن الدولة اإلسالمية . 

قتداء ابلراشدين يف سياساهتم دث ذلك العصر واالن حوامأخذ الدرس والعبة  -8
 األمنية . 

على أساس منهج البحث التارخيي  -إبذن هللا تعاىل -وسوف يتم حبث هذا املوضوع 
 العلمي ووفق اخلطة املرفقة، ويف ضوء مصادر ومراجع التاريخ اإلسالمي األصلية واملصادر الثانوية،

، وذلك ابستقصاء املادة تصني ابلتاريخ املتعلقة ابملوضوعإىل جانب الدراسات احلديثة لبعض املخ
 العملية من مضاهنا مجًعا وعرضها، ودراستها دراسة علمية حتليلية، واالستنباط واالستنتاج . 

: دراسة وتتبع سياسة اخللفاء الراشدين  ويتمثل البعدان املكاين والزماين هلذه الدراسة يف
اإلسالمية اليت امتدت أراضيها من شبه اجلزيرة العربية إىل الشام األمنية يف سائر أقاليم الدولة 

، اشرقً  حدود بالد ما وراء النهر، ومن اهلضبة اإليرانية إىل ، ومن مصر إىل تونس غرابً فالقوقاز مشاالً 
 هـ ( . 40-11يف الفرتة الزمنية ) 
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مي ال وتتمثل الصعوابت اليت واجهت الباحث يف أن نصوص مصادر التاريخ اإلسال
، جندها بني السطور ويف ثنااي احلديث عن مواضيع أخرى دث مباشرة عن األمن إال فيما ندرتتح

ألنه يدعو الباحث إىل  ؛يف غاية الصعوبة -بال شك-أو من خالل حوادث اترخيية، وهو عمل 
ضاح تتبع املادة العلمية لعصر اخللفاء الراشدين ومجع ما يتعلق مبوضوع الدراسة، وإعمال اإلي

 والتحليل واالستنتاج والقياس.
ا لقلة الدراسات العلمية اليت تتناول موضوع األمن يف هذا العصر فإننا استعنا ببعض ونظرً 

الدراسات السابقة اليت تتناول بعض جوانب خمتلفة من البحث، ومنها الدراسات السابقة عن 
 األمن بشكل عام ومنها: عهد اخللفاء الراشدين، كما أن بعض الباحثني قد عنوا بدراسة 

، عقلة الداللعة، رسالة دكتوراهرسالة دكتوراه لعز الدين  "األمن يف صدر اإلسالم" -1
 . م2008، قسم التاريخ، ، األردنجامعة مؤتة

رسالة ماجستري يف  "األمن يف الدولة اإلسالمية يف عهد اخلليفة عثمان بن عفان" -2
، احلرِب، جامعة اإلمام حممد بن سعودارة اإلسالمية لسلوى نواف التاريخ واحلض

 هـ .1435الرايض، 

يل حامد مجيل القثامي، اماذج من إدارة األزمات يف عهد اخللفاء الراشدين مج -3
 -القرىوتطبيقاهتا يف جمال اإلدارة والتخطيط الرتبوي، رسالة ماجستري، جامعة أم 

 .م1995هـ/ 1415 كلية الرتبية، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط، مكة املكرمة،

، هـ3سليمان صاحل كمال، اإلدارة العسكرية يف الدولة اإلسالمية حىت منتصف القرن  -4
مكة املكرمة، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،  -رسالة ماجستري، جامعة أم القرى

 م.1992هـ/1413

يف هذا البحث بكل دراسة متعلقة ابملوضوع  –إن شاء هللا تعاىل–وسوف يتم اإلستعانة 
 مت التوصل إليها خالل فرتة البحث.

، تضم أمهية البحث وأهدافه ومنهجه والدراسات السابقة مقدمةويتألف البحث من 
 .   وخامتة ،ومخسة فصول، ومتهيدوعرًضا ألهم املصادر اليت اعتمد عليها البحث، 

 أمهية األمن يف الشريعة اإلسالمية . حصل الرتكيز على: مفهوم و  التمهيد ففي
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ويتكون من  ،" وهو" السياسة األمنية للخليفة أِب بكر الصديق  :الفصل األول أما 
 أربعة مباحث رئيسة:

اختص بعرض أوامره ووصاايه األمنية لقواده وعماله واملسلمني عامة ،  املبحث األول:
فيما يتعلق ابألمن   صدرت من أِب بكر فقد حاولت الباحثة أن جتمع األقوال واألوامر اليت

 وكل ما يتعلق بسالمة رعيته وجنده . 
األمنية جتاه املرتدين  فقد اشتمل على دراسة سياسة أِب بكر : املبحث الثاين أما

بعرض اإلجراءات والتدابري األمنية اليت اختذها لتأمني كيان الدولة اإلسالمية ورد عدوان أهل الردة 
 والقضاء على حركتهم .  

يف حفظ األمن يف أقاليم  اختص بعرض سياسة أِب بكرفقد  :املبحث الثالثأما 
 رواايت اليت تبني طبيعة سياسة أِب بكررصد كل احلوادث واألخبار والو الدولة اإلسالمية 

 األمنية يف حفظ وإقرار األمن يف أقاليم الدولة اإلسالمية .
األمنية يف التعامل مع  فقد اشتمل على دراسة أساليب أِب بكر  املبحث الرابع:أما 

 حوادث عهده .
"، ويتألف من  وهو " السياسة األمنية للخليفة عمر بن اخلطاب  :الفصل الثاينأما 

 بعرض أوامره وأقواله ووصايه األمنية لقواده وعماله واملسلمني عامة. أوهلاأربعة مباحث، اختص 

ورصد كل يف حفظ األمن يف اقاليم الدولة اإلسالمية  تناول سياسته  واملبحث الثاين:
األمنية  يف حفظ األمن يف أقاليم الدولة  احلوادث واألخبار والرواايت اليت تبني طبيعة سياسته 

 .اإلسالمية
وصاايه وأوامره  بعرض األمنية جتاه أهل الذمة تناول سياسة عمرفأما املبحث الثالث: 

جتاه أمنهم وسالمتهم، وعرض سياسته التنفيذية يف حفظ أمنهم من خالل معاهدات الصلح 
 تهم وإخالهلم ابألمن .واإلجراءات األمنية املتبعة جتاههم يف حالة خمالف

رصد  و األمنية يف التعامل مع حوادث عصره  فتناول أساليب عمر :املبحث الرابعأما 
 كل مواقفه وسياسته األمنية جتاه حوادث عهده . 



7 
 

"، السياسة األمنية للخليفة عثمان بن عفان اختص بدراسة " الثالث:والفصل 
 ويتألف من أربعة مباحث: 

اختص بعرض أوامره وأقواله ووصاايه األمنية لقواده وعماله واملسلمني : املبحث األول
 عامة . 

يف حفظ األمن يف أقاليم الدولة اإلسالمية  فيتناول سياسة عثمان املبحث الثاين :  أما
األمنية يف حفظ األمن يف  كل احلوادث واألخبار والرواايت اليت تبني طبيعة سياسته ورصد  

 .سالميةأقاليم الدولة اإل
عرض األمنية جتاه الفتنة و  اهتم بدراسة سياسة عثمان فقد  :املبحث الثالث أما      

 . اإلجراءات والتدابري األمنية اليت اختذها ملواجهة الفتنة من خالل النصوص التارخيية
األمنية يف التعامل مع حوادث عهده  مت فيه رصد أساليب عثمان  :الرابع واملبحث

 ومواقفه وسياسته جتاهها .
"، اختص بدراسة "السياسة األمنية للخليفة علي بن أِب طالب  :الفصل الرابع
 مباحث:  ةويتكون الفصل من أربع

 األمنية . اختص بعرض أقواله وأوامره ووصايه  املبحث األول :
 األمنية يف حفظ األمن يف أقاليم الدولة اإلسالمية تناول سياسته  واملبحث الثاين :

األمنية يف حفظ األمن يف  ورصد كل احلوادث واألخبار والرواايت اليت تبني طبيعة سياسته 
 .  أقاليم الدولة اإلسالمية

األمنية جتاه حوادث عهده،  : فقد خصص لدراسة سياسة علي املبحث الثالثأما 
لطاعة من ملواجهة املخالفني له واخلارجني عن ا ألمنية اليت اختذها عرض اإلجراءات والتدابري او 

 ، وأهل صفني، والشيعة، واخلوارج.  أهل الفتنة، وأهل اجلمل
يف التعامل مع حوادث عهده ومواقفه وسياسته  األمنية رصد أساليبه : واملبحث الرابع

 . جتاهها
والتنظيمات األمنية يف عصر اخللفاء فقد أفرد لدراسة األجهزة  :الفصل اخلامسأما 

  الراشدين، ويتكون الفصل من مخسة مباحث :
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 حفظ أمن عاصمة الدولة تناول جهاز احلراسة ومدى فاعليته يف: املبحث األول
 ة . اإلسالمي

يف عهد األمنية السجن من حيث أمهيته واستخداماته  تناول جهاز: واملبحث الثاين
 ألمن .اخللفاء الراشدين يف حفظ ا

استخدامات اخللفاء و العس من حيث أمهيته  تناول جهازفقد : املبحث الثالثأما 
 الراشدين هلذا اجلهاز يف حفظ األمن ونشر الطمأنينة يف اجملتمع اإلسالمي. 

اختص بدراسة جهاز الشرطة وتتبع بداايته وتطوره التارخيي، ومهامه يف  :واملبحث الرابع
 حفظ األمن . 

عين بدراسة جهاز اجليش وتتبع تطوره التارخيي ومهامه األمنية يف  :مسواملبحث اخلا
 العهد الراشدي .

 من خالل هذه الدراسة . ا الباحثةإليه فتضمنت أهم النتائج اليت توصلت اخلامتةأما 
عي فيه الكمال والعياذ ابهلل ، غري وقبل اخلتام فإن هذا البحث هو خالصة اجلهد، وال ندّ 

الكثرية  هِ مِ ع  من نِ  ، فإن وفقنا فمن هللا عز وجل، وتلك نعمةٌ طاقتنا إلتقان هذا العمل لنا قدرأننا بذ
و تقصري فمن أنفسنا، وليس لنا إال أن نستغفر هللا هبا علينا ، وإن كان هناك خطأ أ اليت من  

مبا ا لوجهه الكرمي، وأن ينفعنا أن يكون هذا العمل خالصً  -تعاىل–العظيم من ذلك، ونسأل هللا 
 التوفيق والسداد، إنه مسيع جميب الدعاء.  -تعاىل-علمنا ويرزقنا العمل به ونسأله 

الدكتور عبد هللا بن حسني على الرسالة ا أتقدم جبزيل الشكر لسعادة املشرف وختامً 
، ن صاحل احمليميد املناقش اخلارجيسعادة األستاذ الدكتور علي بعضوي جلنة املناقشة الشريف، و 

املناقش الداخلي  حسني جالل،بنت ، وسعادة الدكتورة آمنة -التاريخ جبامعة القصيم رئيس قسم-
على قبوهلما مناقشة هذه الرسالة، وعلى ما بذلوه يف قراءهتا من الوقت واجلهد وال شك أن الباحثة 

 آراؤمها هذه الدراسة إبذن هللا تعاىل .و  ماستثري مالحظاهتكما ستسفيد من علمهما وخبهتما،  
 صل اللهم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، واحلمد هلل رب العاملني. و 
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عرضألهممصادرومراجعالبحث

اعتمدت هذه الدراسة على مصادر متنوعة من كتب التاريخ اإلسالمي؛ يف التاريخ العام، 
احلديث، والتفسري، ، وكتب ، وكتب النظم اإلسالمية واإلدارة، وكتب الفقه واألموالوكتب الفتوح

ا على الدراسات احلديثة والرتاجم، والطبقات، وامللل والنحل، وكتب املعاجم، كما اعتمدت أيضً 
من ذلك الكم  االستفادةمن املراجع والبحوث العلمية املوثقة العامة واخلاصة، وقد تفاوت حجم 

جانب واحد، ومنها ما كان منه يف  االستفادةاهلائل من املصادر واملراجع والبحوث، فمنها كانت 
 يف جوانب عدة من الدراسة، ومن أهم مصادر التاريخ اإلسالمي العام : 

، أرخ فيه للقرون الثالثة (هـ310اتريخ األمم وامللوك" البن جرير الطبي )ت كتاب " -
، ويف القسم اإلسالمي انتهى على أساس املوضوعات ا حبوادث ما قبل اإلسالماألوىل، بدءً 

هـ وأرخها على أساس السنني، وسار الطبي يف كتابة اترخيه 190تدوينه حبوادث سنة يف 
على طريقة احملدثني، بذكر احلوادث مروية حسب ما يتوفر عنده من الطرق، ويذكر 

ا لكل ما األسانيد حىت يتصل بصاحب اخلب الذي ذكره ، وال يرجح بني الرواايت جامعً 
يقدم  -ادائمً –، غري أنه ن مدى صحتها أو تناقضهانظر عوصله من املروايت بصرف ال

مث يستكمل يف إيراد الرواايت املعززة للرواية األوىل، ويرتك  ،ا قبل غريهاالرواية األقوى سندً 
القارئ ليواجه مجيع الرواايت ويتحرى بنفسه حقائق األمور. ويعد كتابه قيمة علمية كبرية 

فاء الراشدين وسياستهم وأخبار الردة والفتوحات، أبخبار اخلل اغني   ايف التاريخ ومصدرً 
منه يف التمهيد ومجيع  االستفادة، كما حصلت اجلانب األمين املتعلق ابلدراسة والسيما

 فصول البحث . 

هـ( من املصادر املهمة، وقد بدأ فيها التأريخ منذ 774" البداية والنهاية" البن كثري )ت  -
 االستفادة، واتبع طريقة التأريخ ابلسنني، وقد حصلت هفاتبدء اخللق وانتهى به إىل سنة و 

،  أبوامر ووصااي اخللفاء الراشدين من معلومات الكتاب يف كل فصول الرسالة، فيما يتعلق
كما تتبعنا أخباره ورواايته فيما يتعلق بسياسة اخللفاء الراشدين األمنية وأساليبهم ، ومتت 

 احلوادث وخاصة الردة وأحكامه فيها.  رائه يف بعضاالستفادة منه يف أخذ بعض آ

د منها البحث كتاب "فتوح ومن بني املصادر اإلسالمية اخلاصة بكتب الفتوح واليت أفا -
هـ(، فجاء عرض البالذري للحوادث التارخيية على أساس 279)ت البلدان" للبالذري

ا ا غني  املوضوعات مع حفاظه على الرتتيب الزمين يف عرض الفتوح، ويعد الكتاب مصدرً 
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، فأفادت رواايت ، كما عرض لتمصري األمصارمبعلومات الفتح لألقاليم اإلسالمية
 البالذري معظم فصول البحث يف تتبع سياسة اخللفاء الراشدين يف األمصار اإلسالمية .

وخاصة اليت تناولت احلوادث األمنية  ،ومن املصادر اليت أفادت جوانب عدة يف الدراسة -
)ت         للواقدي دة مع نبذة من فتوح العراق وذكر املثىن بن حارثة""الر  كتاب: منها

هـ(، وكتاب "التمهيد والبيان 255)ت  احظ" ألِب عثمان اجلالعثمانية، وكتاب "هـ(207
، وكتاب "الفتنة ووقعة اجلمل" هـ(741) يف مقتل الشهيد عثمان" للمالقي األندلسي

 هـ( . 200لسيف بن عمر األسدي )ت 

 ،إذ أمدتنا مبعلومات قيمة ،كتب األموال والنظم املالية واإلدارية الدراسةفادت  كما أ -
 ومن أهم هذه املصادر : ،وخاصة فيما يتعلق بسياسة الدولة اإلسالمية األمنية

، وهذه هـ(224هـ( وكتاب "األموال" ألِب عبيد )ت182ت كتاب"اخلراج" ألِب يوسف) -
املتعلقة ابألحكام املالية الواجبة على أهل الذمة، الكتب تناولت بشكل مفصل املسائل 

وكل ما يتعلق بقدرها وطرق جبايتها وسياسة الدولة اإلسالمية يف ذلك . واستخرجنا من 
وخاصة فيما  ،مة حول سياسة اخللفاء الراشدين األمنيةخالل هذه الرواايت معلومات قيّ 

 .  يتعلق بسياسة عمر بن اخلطاب األمنية جتاه أهل الذمة

وتناولت كتب األحكام املسائل املتعلقة بواجبات اإلمام جتاه أمن رعيته وهو ما أفاد 
 ا ومن هذه الكتب : البحث كثريً 

 .ـ( وقد أفاد البحث يف أمور احلكمه450" للماوردي )تكتاب "األحكام السلطانية -

ة يف ما اعتمدان على كتب الرتاجم والطبقات يف البحث عن تراجم الشخصيات الواردك
 الدراسة ، ومن بني هذه الكتب: 

( وكتاب "أنساب األشراف" للبالذري هـ230"البن سعد)تكتاب "الطبقات الكبى -
هـ( و"سري 630)تهـ( وكتاب "أسد الغابة يف معرفة الصحابة" البن األثري 279)ت

، وغريها ، كما أهنا حوت يف ثناايها بعض األخبار هـ(748أعالم النبالء"  للذهيب ) 
 تفرقة فأثرت بعض جوانب البحث . امل

كما اعتمدان يف البحث على كتب معاجم البلدان للتعريف ببعض املدن الواردة يف ثنااي 
هـ( . وكتاب 390كتاب "أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم" حملمد املقدسي )تومنها :  البحث ، 

 هـ( .626"معجم البلدان" لياقوت احلموي ) 
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هـ(، 711واميس اللغوية، ومنها: "لسان العرب" البن منظور)ت كما اعتمدان على الق
 هـ( . 721و"خمتار الصحاح " للرازي )ت

الفقهاء و ستخراج رأي الشرع على بعض كتب األحكام الفقهية يف اعتمدان يف البحث وا
 "،حكم املرتد من احلاوي الكبري"كتاب   كالردة، وحروب الفتنة ومنها :  ،يف بعض احلوادث األمنية

، وكتاب "منهاج السنة يف نقض كالم الشيعة هـ(450) ت ماورديوقتال أهل البغي" للو"
 هـ( .728بن تيمية )تال القدرية"

عتماد عليها قد مت االف ،إىل جانب مصادر أخرى ال تقل أمهية عن املصادر اليت ذكرانها
يتسع اجملال لذكرها بل أبرزان لكن ال و وقد أثبتناها يف قائمة املصادر واملراجع،  ،يف هذه الدراسة

 أهم املصادر اليت اعتمد ت عليها الدراسة .
كما اعتمدت الدراسة إىل جانب هذه املصادر على عدد من املراجع واألحباث العربية 

 ، ولعل من أبرزها ما يلي : ولت موضوع البحث من جوانب خمتلفةتنا اليتاحلديثة 
 " عبد هللا بن سبأ ودوره يف أحداث الفتنة" لسليمان بن محد العودة .    -
 "عصر اخلالفة الراشدة"  ألكرم ضياء العمري.  -

والصحابة حبث يف  فضل اخللفاء الراشدينكما اعتمدان يف هذه الدراسة على كتاب " -
 . مشعلمتحيص أحداث الفتنة وتبئة الصحابة عامة " حملمد علي 

لقتال يف صدر اإلسالم دراسة عن املقاتلة يف عهد الرسول واخللفاء اجليش واكتاب  -
 الراشدون " حملمود أمحد عواد. 

 كتاب "الشرطة يف العصر األموي"  ألرسن موسى رشيد.  -

 اجلمل . محد حممد عبد العظيم" أل أمن األمةكتاب "  -
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التمهيـــد


 مفهوموأهميةاألمنفيالشريعةاإلسالمية
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 التمهيد

 :مفهوم وأمهية األمن يف الشريعة اإلسالمية-  
 .(1)وزوال اخلوف،طمأنينة النفس :وأصله،اخلوف ضدُّ  األمن   تفيد قواميس اللغة أن  

ال ِذي أ ْطع م ه ْم ِمْن ج وع  و آ م نـ ه ْم ِمْن  : -تعاىل-،لقول هللا (2)واطمأن ومل خيف فهو آمن
 .(3)خ ْوف  

، إىل حتديد مفهوم األمن يف الشريعة اإلسالمية مهئذهب عدد من علماء املسلمني وفقهاو 
األمن يتمثل يف:"محاية البيضة والذب عن  الذي يرى أن  هـ( 450)تالعالمة املاوردي  ومنهم
ووافقه ،(4)أو مال" بنفس   وينتشروا يف األسفار آمنني من تغرير   ،لينصرف الناس يف املعايش ،احلرمي

 .(5)هـ(820)ت  يف ذلك القلقشندي
، (6)"عدم توقع مكروه يف الزمان اْليت" هو: األمن أن   (ـه816 رأى اجلرجاين )تو  

 .(7)وبذلك ال خيرج استعمال الفقهاء له عن املعىن اللغوي

                                                           

، 1ج م،1986هـ/1407، 1كراتشي، ط-حممد عميم اإلحسان اجملددي، قواعد الفقه، دار الصدف ،اجملددي البكيت(1)
 اجملددي، قواعد الفقه(.البكيت . )سريد اسم املصدر خمتصرًا:190ص

، 2استانبول، ط –القادر وحممد النجار، املعجم الوسيط، املكتبة اإلسالمية  إبراهيم مصطفى وأمحد الزايت وحامد عبد(2)
 مصطفى وآخرون: املعجم الوسيط(. إبراهيم. )سريد اسم املرجع خمتصرًا:28ص ،1،ج1م

 .4سورة قريش، اْلية(3)
 :قيق وختريج أحاديثهن حبيب البصري البغدادي، األحكام السلطانية والوالايت الدينية، حتباملاوردي، علي بن حممد (4)

ريد اسم املصدر س. )29م، ص1996هـ/1416، 1بريوت، ط –عصام احلرستاين، حممد الزغلي، املكتب اإلسالمي 
 خمتصرًا: املاوردي، األحكام السلطانية(.

 –قافة القلقشندي، أمحد بن علي بن أمحد الفزاوي، صبح األعشى يف كتابةاإلنشا، حتقيق عبد القادر زكار، وزارة الث(5)
 . )سريد اسم املصدر خمتصرًا: القلقشندي، صبح األعشى(.371،ص9م،ج1981دمشق، 

 هـ،1405، 1بريوت، ط –دار الكتاب العرِب التعريفات، حتقيق إبراهيم األنباري،، اجلرجاين، علي بن حممد بن علي(6)
عبد هللا بن أمري علي، أنيس الفقهاء  القونوي، قاسم بن .)سريد اسم املصدر خمتصرًا: اجلرجاين، التعريفات(؛55، ص1ج

، 1هـ،ج1406، 1ط جدة، –دار الوفاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، حتقيق أمحد عبد الرزاق الكبيسي،
 . )سريد اسم املصدر خمتصرًا:القونوي، أنيس الفقهاء(.189ص

، سنة النشر 2الكويت،ط –ة لدولة الكويت، دار السالسلاملوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمي(7)
 . )سريد اسم املرجع خمتصرًا: املوسوعة الفقهية الكويتية(. 270، ص6هـ،ج1427 -هـ1404من عام 
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الخترج عن مفهوم اإلسالم الشامل لألمن لألمن  عدةً  من الباحثني مفاهيم   وضع عددٌ كما 
 . اإلسالميحسب املنظور 

مفهوم األمن يف اإلسالم هو:"الذي يشمل أمن اإلنسان على  أن  (1)ذكر  أحد الباحثنيف
دينه ونفسه وفكره وعرضه وماله يف جمتمعه من كل أنواع األذى أو اخلوف،ويشمل كذلك أمنه يف 

الفرد أو وأمن الفرد من اجلماعة وأمن اجلماعة من  ،مسكنه وعمله وحمل عبادته وبني أفراد جمتمعه
 النظام". 

األمن هو  أبن  هـ( 1284الشيخ طاهر بن عاشور)تونرى أن  أمشل مفهوم هو ماأورده 
، أمنٌ  ؛وإانرة الطرق ،ومتهيد السبل ،وحراسة البالد ،(2)فتشريد الدع ار ،حفظ الناس من األضرار

فاألمن يفسر  .أمنٌ  ،وإرجاع احلقوق إىل أهلها ،والضرب على أيدي الظلمة ،واالنتصاف من اجلناة
 .(3)يف كل حال مبا يناسبه"

 ،النفسو:حفظ أمن هفهوم األمن مباإلسالمي املقصود   ومن خالل تلك املفاهيم جند أن  
اليت البد وهو ما اصطلح عليه الفقهاء ابسم الضرورايت اخلمس  ،والعقل ،والدين ،والعرض ،واملال

بل سائر امللل على  ،هـ(:"اتفقت األمة790الشاطيب)تيقول ،(4)منها لقيام مصاحل الدين والدنيا
 ،والنسل ،والنفس ،وهي:الدين ،ضعت للمحافظة على الضرورايت اخلمسالشريعة و   أن  

 .(5)ي"ر وعلمها عند األمة كالضرو  .والعقل،واملال

                                                           

، 1طمكة املكرمة، ن(، ـل للفتـة يف اإلسالم )احلل األمثـان عبد هللا آل عايش، الرتبية األمنيـعبد هللا بن خلف(1)
 . )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: عبد هللا آل عايش، الرتبية األمنية(.30-28، صم2007-2006/هـ1427

الدعارة : الفساد والشر. ورجل داعر: خبيث مفسد. وجيمع على د عار ويراد هبا قطاع الطرق. ابن منظور، أبو الفضل (2)
. )سريد ذكر املصدر 261، ص5م، ج2000، 1بريوت، ط -مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر

 .خمتصرًا: ابن منظور، لسان العرب(
، 1حممد الطاهر بن عاشور، ج :م، حتقيق1997، 1تونس، ط –تفسري التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع (3)

 بن عاشور، التحرير والتنوير(.الطاهر  . )سريد اسم املرجع خمتصرًا: 709ص
 .272،ص6الكويتية،جاملوسوعة الفقهية (4)
بريوت،  –عبد هللا دراز، دار املعرفة حتقيق: املوافقات يف أصول الفقه،  املالكي،اللخمي إبراهيم بن موسى الغرانطي  (5)

 ، املوافقات(.الشاطيب . )سريد اسم املصدر خمتصرًا: 38ص ،1ج
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يف التكليف  على نفسه وماله وعرضه شرطٌ اإلنسان  أمن   اتفق الفقهاء على أن  كما 
على النفوس واألعضاء للقيام مبصاحل الدنيا واْلخرة أوىل من  احملافظة   ألن  ،املختلفةابلعبادات 

النفوس  حفظ   :"إن   (2)وقال السيوطي يف األشباه والنظائر. (1)تعريضها للضرر بسبب العبادة
 .واألطراف إلقامة مصاحل الدين أوىل من تعريضها للفوات يف عبادة أو عبادات تفوتبها أمثاهلا"

 
 وحتقيقه ،ويف كل زمان ومكان ،مبتغى مجيع الشعوب على خمتلف أجناسها وألواهنا األمنو 

و ِإْذ  قال تعاىل:،أكدت النصوص الشرعية على ذلكقد و ،من أهم مقاصد الشريعة اإلسالمية ي عد
ا بـ ل ًدا آ ِمًنا و اْرز ْق أ ْهل ه  ِمن  الث م ر   اِت م ْن آ م ن  ِمنـْه ْم اِبَّللِ  و اْليـ ْوِم اْْل ِخِر ق ال  ِإبـْر اِهيم  ر بِّ اْجع ْل ه ذ 


قد سأل هللا تعاىل أن مي  ن  على أهل مكة ابألمن والرزق، وقد م -عليه السالم-. فإبراهيم (3)

لدعاء  -تعاىل–فاستجاب هللا ، األمن على الرزق، فاملرء ال يستطيع كسب رزقه إذا فق د  األمن
و أ ْمًنا ج ع ْلن ا اْلبـ ْيت  م ث اب ًة لِلن اسِ و ِإْذ :نبيه

–فقال  ،اإلسالم إىل األمن والسالمكما دعا . (4)
ِإن ه  ه و  الس ِميع  اْلع ِليم   ،و ِإْن ج ن ح وا لِلس ْلِم ف اْجن ْح هل  ا و تـ و ك ْل ع ل ى اَّلل ِ  :-تعاىل

(5) . 
 ،محل على املسلمني السالح فليس منهم من للمسلمني أن  ت السنة النبوية بينوقد 

داللة واضحة عن مدى أمهية األمن والسالم  هفي، ف (6) فقال:"من محل علينا السالح فليس منا"
 يف اإلسالم.

                                                           

 .272،ص6املوسوعة الفقهية الكويتية،ج(1)
. )سريد اسم املصدر خمتصرًا: 81-80، ص1هـ، ج1403، 1بريوت، ط –الكتب العلميةدار  عبد الرمحن بن أِب بكر،(2)

والوائم، أكادميية خطاب األمن يف اإلسالم وثقافة التسامح  السيوطي، األشباه والنظائر(؛ عبد هللا الشيخ احملفوظ ولد بيه،
هللا الشيخ احملفوظ، خطاب جع خمتصرًا: عبد )سريد ذكر املر .22م، ص1999هـ/1419الرايض،  –انيف العربية للعلوم األمنية

 األمن يف اإلسالم(.  
 .126سورة البقرة ، آية:(3)
 . 125البقرة، آية:(4)
 .61األنفال، آية:(5)
  .2520ص ،6ج ،6480، حديث رقمومن أحياها ، كتاب الدايت، ابب قول هللا تعاىل:صحيح البخاري  (6)
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هها حبرمة يوم عرفة يف شهر ذي وشب   ،على حرمة الدماء واألموال الرسول أكد وقد 
حرام   بينكمكم وأموالكم وأعراضكم ء  دما إن  ف" قال:احلجة يف بلد هللا احلرام يف حجة الوداع حني 

 .(2)ى الدماء واألموال واألعراض يف التحرميفسو   ،(1)رمة يومكم هذا يف بلدكم هذا"كح  
الناس على  ه  ن  من أمِ ،"أال أخبكم ابملؤمن هو من أمنه الناس: املؤمن   أن   أوضح كما 

 .(4()3)الناس من لسانه ويده" م  لِ واملسلم من س   ،أمواهلم وأنفسهم
 البدن وقوت   حتققت معها عافية  ما إذا  عظيمةٌ  نعمةٌ لأمن اإلنسان على نفسه و 

:"من أصبح قال رسول هللا  ،أسباب السعادة وكأاما حيزت الدنيا لإلنسان ،تكتمل بذلكاليوم
 .(6()5)"فكأاما حيزت له الدنيا ،ا يف سربه معاىف يف جسده، عنده قوت يومهمنكم آمنً 

 هلم أمهية وبني   ،رقةاهم عن الف  وهن   ،لزوم اجلماعةلى كما حث الشرع اإلسالمي املؤمنني ع
يًعا و ال  تـ ف ر ق وا قال تعاىل: ،ذلك يف أمنهم واستقرارهم و اْعت ِصم وا حِب ْبِل اَّللِ  مجِ 

(7). 
و اْعت ِصم وا حِب ْبِل  : مسعودعبد هللا بن عن  يف تفسري هذه اْلية: -رمحه هللا-قال القرطيب 
يًعا و ال  تـ ف ر ق وا  ،قال: اجلماعة، روي عنه وعن غريه من وجوه، واملعىن كله متقارب متداخل اَّللِ  مجِ 

 .(8)جناةٌ  واجلماعة   ،هلكةٌ  الفرقة   فإن   ،أيمر ابأللفة وينهى عن الفرقة -تعاىل–هللا  فإن  

                                                           

 .461، ص4، ج2159جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام، حديث رقم سنن الرتمذي، كتاب الفنت، ابب ما (1)
ر الفقيهي، مكتبة والرد على الرافضة، حتقيق وتعليق وختريج أحاديثه: علي بن حممد بن انص اإلمامة، أبو نعيماألصبهاين، (2)

 (. األصبــهاين، اإلمامةا: ذكر املصدر خمتصرً  دسري ) .368ص ،م1994هـ/1415، 3، طاملدينـة –العلوم واحلكم
.)سريد اسم 21،ص6ج،24004حديث رقم ،مصر –، مؤسسة قرطبة  مسند أمحد بن حنبل، الشيباين، أمحد بن حنبل(3)

ن املسلم م   ن  إ، ابب ما جاء يف الرتمذي،كتاب اإلميان عن رسول هللاسنن املصدر خمتصرًا: مسند أمحد بن حنبل(؛ 
 .17ص ،5، ج2627حديث رقم سانه ويده،سلم املسلمون من ل

مد فؤاد عبد الباقي، دار حم :سنن ابن ماجة، حتقيق حممد بن يزيد القزويين، ابن ماجة، قال الشيخ األلباين: صحيح.(4)
. )سريد اسم املصدر 1298ص ،2، ج3933بريوت، كتاب الفنت، ابب حرمة دم املؤمن وماله، حديث رقم–الفكر 

 خمتصرًا: سنن ابن ماجة(.  
 . 574، ص4، ج2346حديث رقم الرتمذي، كتاب الزهد، ابب التوكل على هللا،نن س(5)
 قال الرتمذي: حسن غريب، وقال الشيخ األلباين: حديث حسن.  (6)
 . 16سورة آل عمران، آية: (7)
.)سريد ذكر املصدر 159ص ،4القاهرة، ج –القرطيب، حممد بن أمحد األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن، دار الشعب (8)

 (. اجلامع ألحكام القرآن ،األنصاري  خمتصرًا: القرطيب
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من خطورة اخلروج على اإلمام الشرعي، ملا يرتتب على هذا اخلروج من  وقد حذر النيب 
 عن أِب هريرة عن النيب ورد يف صحيح مسلم اإلخالل ابألمن وخلق الفوضى واالضطراب،فقد 

 .(1)أنه قال:"من خرج من الطّاعة وفارق اجلماع ة فمات مات ميتًة جاِهِلي ًة"
يف الصحيح عن حثت السنة النبوية املسلمني على الصب على اإلمام الظامل، إذ ورد  كما

ا فإنه ليس أحٌد يفارق اجلماعة شبً  ،ا يكرهه فليصبأنه قال:"من رأى من أمريه شيئً النيب 
وهلذا كان املشهور من مذهب أهل السنة أهنم ال يرون اخلروج ، (2)فيموت إال مات ميتة جاهلية"

من  يف القتال والفتنة أعظم   الفساد   ألن   ؛هم ظلمحصل منوإن كان  ،ئمة وقتاهلم ابلسيفعلى األ
ولعله ال  ،دفع أعظم الفسادين ابلتزام أدانمهافال ي   ،الفساد احلاصل بظلمهم بدون قتال وال فتنة

خرجت على ذي سلطان إال وكان يف خروجها من الفساد ما هو أعظم من  عرف طائفةٌ ت  يكاد 
 .(3)فساد الذي أزالتهال

ستون سنة يقول: "الصاحل األمن جعل بعض السلف انعدام املفاسد الكثرية املرتتبة على و 
 .(4)"من ليلة واحدة بال سلطان من إمام جائر أصلح  

 ،وال أمر بقتال الباغني ابتداءً  ،كيفما كان  ابغ   وكلِّ  ظامل   مل أيمر بقتال كلِّ  -تعاىل–وهللا 
نـ ه م ا ف ِإْن بـ غ ْت ِإْحد امه  ا ع ل ى اأْل ْخر ى  :بل قال تـ تـ ل وا ف أ ْصِلح وا بـ يـْ و ِإْن ط ائِف ت اِن ِمن  اْلم ْؤِمِنني  اقـْ

ا اِبْلع ْدِل  نـ ه م  فـ ق اتِل وا ال يِت تـ ْبِغي ح ىت  ت ِفيء  ِإىل  أ ْمِر اَّللِ  ف ِإْن ف اء ْت ف أ ْصِلح وا بـ يـْ
بقتال فلم أيمر ،(5)

 .(6)فكيف أيمر بقتال والة األمر ابتداءً  ،الباغية ابتداءً 
                                                           

مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول (1)
)سريد  .1476ص ،3، ج1848رقمبريوت، حديث -العرِبحممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث  :، حتقيقهللا 

 ذكر املصدر خمتصرًا: صحيح مسلم(. 
 ،6ج ،6724حديث رقمية، ــمل تكن معص مع والطاعة لإلمام ماـام، ابب السـكتاب األحك ،البخاريصحيح (2)

 .2612ص
هـ، 1406، 1ط مؤسسة قرطبة، ،حممد رشاد سامل: منهاج السنة النبوية، حتقيق، أمحد بن عبد احلليم احلراين ،ابن تيمية(3)

 )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن تيمية، منهاج السنة(. . 391، ص3ج
. )سريد 137ص ،1ط السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، دار املعرفة،، ، أمحد بن عبد احلليم احلراين ابن تيمية (4)

 إصالح الراعي والرعية (.اسم املصدر خمتصرًا: ابن تيمية، السياسة الشرعية يف 
 . 9سورة احلجرات، آية: (5)
 . 391، ص3منهاج السنة، ج ،ابن تيمية(6)
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إقرار األمن واالستقرار يف اجملتمع يٌة عظمى تتمثل يف ولؤ مسوتقع على عاتق اإلمام 
عدد قد و ، (1)خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا موضوعةٌ  اإلمامة  ي؛ ألن  اإلسالم

 : كالتايل  اإلمام جتاه حاجة الناس إىل األمن الفقهاء مهام  
: هللا تعاىل عن  لتصان حمارم   ؛ارتكاب احملارم وتنفيذها من املانعة (2) هللا حدود إقامة أوًلا
ويف تطبيقها من أكب العوامل املؤدية إىل ، (3)واستهالك إتالفوحتفظ حقوق عباده من االنتهاك ، 

ألهل  يعمل به يف األرض خريٌ  "حد   :  قال رسول هللا .والطمأنينة انتشار األمن واالستقرار
 .(5)ا"أربعني صباحً :"ويف رواية .(4)ا"األرض من أن ميطروا ثالثني صباحً 

لنقص الرزق  املعاصي سببٌ  "ألن   :اهـ( معلقً 728)ت (6)شيخ اإلسالم ابن تيمية قال 
هللا ونقصت  كما يدل عليه الكتاب والسنة، فإذا أقيمت احلدود ظهرت طاعة    ،واخلوف من العدو
 .فحصل الرزق والنصر" ،معصية هللا تعاىل

ملن  وتعزير ،وحدود ،من قصاص زاجرةً  ا وعقوابت  أحكامً  احلكيم قد وضع الشارعو 
ب وصالح الردع والتأديها من أو يعمد إىل ترويع اْلمنني، الغاية   ،ينحرف عن املنهج السوي

ِإام  ا ج ز اء  ال ِذين  ُي  ارِب ون  اَّلل   و ر س ول ه  و ي ْسع ْون  يف اأْل ْرِض ف س اًدا أ ْن يـ ق تـ ل وا قال هللا تعاىل:، (7)األمة

                                                           

 . 13ص املاوردي، األحكام السلطانية،(1)
أقام عليه احلد من ابب رد، واحلد يف  :احلدود: مجع حد، واحلد يف اللغة: املنع، ويطلق على احلاجز بني الشيئني، وحد ه(2)

حممد بن أِب بكر ما حد ه أبوامره ونواهيه. الرازي،  -تعاىل– وجبت على اجلاين، وحدود هللا مقدرةٌ  الشرع: عقوبةٌ 
. )سريد ذكر حد( )مادة. 126-125صم، 1995هـ/1415بريوت،  –عبدالقادر، خمتار الصحاح، مكتبة لبنان 
  . (. )مادة حد  160ص ،1وسيط، جاملعجم الإبراهيم مصطفى وآخرون، املصدر خمتصرًا: الرازي ، خمتار الصحاح(؛ 

 .30-29ص األحكام السلطانية، املاوردي،(3)
.)سريد اسم املصدر خمتصرًا: أبو يوسف، 152بريوت، ص –أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم،كتاب اخلراج، دار املعرفة(4)

 اخلراج(.
 .216-215، كتاب احلدود، ابب إقامة احلدود، ص3ابن ماجة، سننه،جسنن (5)
 .59، ص1لسياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية،جا (6)
م، 1987هـ/1407، 1الكويت، ط –ومعاملة السجناء يف اإلسالم، مكتبة املنارأبو غدة، أحكام السجن حسن (7)

 . )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: حسن أبو غدة، أحكام السجن يف اإلسالم(.35ص
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ف  أ ْو يـ نـْف ْوا ِمن  اأْل ْرضِ  أ ْو ي ص ل ب وا أ ْو تـ ق ط ع  أ ْيِديِهْم و أ ْرج ل ه ْم ِمْن ِخال 
و الس ارِق   وقوله تعاىل:،(1)

و اَّلل   ع زِيٌز ح ِكيمٌ  ،و الس ارِق ة  ف اْقط ع وا أ ْيِديـ ه م ا ج ز اًء مب ا ك س ب ا ن ك ااًل ِمن  اَّلل ِ 
(2) . 

وختتلف مقاديرها وأجناسها  .رومنها ما هو غري مقد   ،رٌ وهذه العقوابت منها ما هو مقد  
والتعزير منه ما  .وحبسب حال املذنب يف نفسه ،وصفاهتا ابختالف أحوال اجلرائم وكبها وصغرها

ومنه ما  ،ومنه ما يكون ابلنفي عن الوطن ،ومنه ما يكون ابحلبس ،يكون ابلتوبيخ والزجر ابلكالم
 ،كما أمر إبخراج املخنثني من املدينة ،وقد عزر رسول هللا ابحلرق وابهلجر والنفي .يكون ابلضرب

 .  (3)ابألمر هبجر صبيغ ونفي نصر بن حجاج-كما فعل عمر-وكذلك الصحابة من بعده
فيه  إال أن يكون حد   ،وال بغريها(4)وال هبدية احلدود ال بشفاعة   وال ُيل لإلمام تعطيل  

  ملا جاء يف ذلك من اْلاثر عن أصحاب رسول هللا ،هأ  در  ، فإذا كان يف احلد شبهٌة شبهةٌ 
 قوله بلفظ:وروى البيهقي عن علي  ،(5)ا احلدود ابلشبهات ما استطعتم"و "ادرؤ  والتابعني قوهلم:

 .(6)"ادرؤوا احلدود ابلشبهات"

                                                           

 . 33سورة املائدة، آية:(1)
 .38آية:سورة املائدة، (2)
 -حتقيق : سيد عمران ، دار احلديث عبد هللا حممد بن أِب بكر، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، وأب اجلوزية،ابن قيم (3)

الطرق احلكمية يف . )سريد اسم املصدر خمتصرًا: ابن قيم اجلوزية،386صم، 2002هـ/1423، 1ط ،القاهرة
 ..161، صالفصل الثاين، املبحث الرابع، املطلب األولانظر تفاصيل ذلك يف و (. السياسةالشرعية

وبيان الطرق واملسالك، وضع حواشيه: خليل املنصور، دار  كشف املمالكغرس الدين خليل بن شاهني، زبدة   الظاهري،(4)
)سريد ذكر املصدر خمتصرًا: الظاهري، زبدة كشف  .60-59ص م،1997هـ/1417، 1بريوت، ط –الكتب العلمية

من بيت  ادثة املرأة املخزومية اليت سرقت قطيفةً حكما يف   ،للصحابة عن الشفاعة يف حد ّ وقد وروي هني النيب . املمالك(
 ر  طه  ت   :وعرضوا فداءها أبربعني أوقية، فقال ،فأعظم الناس ذلك فكلموه يف شأهنا ،على قطع يدهافعزم النيب  ،رسول هللا

من إماء  من حدود هللا وقع على أمة   يف حد ّ  ا:"ما إكثاركم علي  فقام رسول هللا خطيبً  ،فكلمه ،فكلموا أسامة ،هلا خريٌ 
وقال ألسامة:"اي أسامة  ،بنت حممد نزلت مبثل الذي نزلت به لقطع حممد يدها" والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة   ؟!هللا

 .153صاخلراج ،  أبو يوسف،انظر: يف حد".  ال نشفع
 .152صج، اخلرا أبو يوسف،(5)
حممد بن إمساعيل، سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام، حتقيق وختريج : فواز أمحد زمريل،  الصنعاين،(6)

)سريد ذكر املصدر .28،ص4جهـ،1407، 4بريوت، ط -القاهرة،دار الكتاب العرِب-إبراهيم حممد اجلمل، دار الراين
 خمتصرًا: الصنعاين، سبل السالم(.
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قال رسول  ،وينبغي السعي يف دفع احلد قبل إثباته، فبعد ثبوته ال ينبغي التسامح يف إجرائه
من اخلطأ يف  اخلطأ يف العفو خريٌ لذا فإن  و ، (1)ا""ادفعوا احلدود ما وجدمت له مدفعً  :هللا 

 . (2)العقوبة
وقد  ،وذلك للقضاة، والثاين: تناول استيفائها ،إجياهبا: األول ؛إىل قسمنيتنقسم واحلدود  

إقامتها من  وعليه فإن   .(4()3)وحممد بن مسلمة، كعلي بن أِب طالب  ،لقوم منهم جعله النيب 
الناس  أو من ينيبونه عنهم من القضاة الشرعيني وحنوهم فال يستطيع أحد   ،اختصاصات الوالة

والعقوبة تكون على  ،على والة األمور إقامة احلدود واجبةٌ فقال:" ،وإال كانت هناك فنت ،إقامتها
 .(5)أو ترك واجب" ،فعل حمرم  
واحلرابة )قطع الطريق(، وشرب اخلمر، والردة،  كالزان، والقذف، والسرقة، رائم احلدود،جلو 

ا املقررة  من قبل الشارع الكرمي. والبغي  عقوابهت 

                                                           

 .219، كتاب احلدود، ابب السرت على املؤمن ودفع احلدود ابلشبهات، ص3 ابن ماجة، جسنن (1)
 . 152اخلراج، ص ، أبو يوسف(2)
بينه وبني أِب  حممد بن مسلمة األنصاري األوسي احلارثي، حليف بين عبد األشهل، أسلم قدميًا، وآخى رسول هللا(3)

على املدينة، ومات هبا،  إال تبوك، استخلفه رسول هللا  هللا مع رسول عبيدة بن اجلراح، شهد بدرًا واملشاهد كلها
على صدقات  وهو أحد الذين قتلوا كعب بن األشرف وابن أِب احلقيق، كان من فضالء الصحابة، واستعمله عمر

حممد،  ابن سعد،هـ. انظر:  46فلم يشهد اجلمل وصفني، تويف ابملدينة عام  جهينة، واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان 
)سريد  365-363، ص2، جم 1994هـ/ 1414، 1بريوت، ط –الطبقات الكبى، راجعه: سهيل كيايل، دار الفكر 

احلسن علي بن حممد اجلزري ، أسد الغابة  يف معرفة الصحابة،  ؛ ابن األثري،ذكر املصدر خمتصرًا: ابن سعد ، الطبقات (
؛ ابن . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن األثري ، أسد الغابة( 337-336، ص4ج ،هـ 1409بريوت،  -دار الفكر

أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي الكناين العسقالين الشافعي،  اإلصابة يف متييز الصحابة، دار الكتاب  حجر،
 . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن حجر، اإلصابة(. 365-363، ص3ج، بريوت -العرِب

. )سريد 340بريوت، ص –خ عبد احلي، نظام احلكومة النبوية املسمى الرتاتيب اإلدارية، دار الكتاب العرِبالكتاين، الشي(4)
 اسم املرجع خمتصرًا: الكتاين، الرتاتيب اإلدارية(.

 . 384، ص1ج ،الطرق احلكمية يف السياسة الشرعيةابن قيم اجلوزية، (5)
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العقيدة والدولة  ا ُيمي أمن  تشكل سياجً أتيت ليف الشريعة اإلسالمية ة العقوبالواقع أن  و 
ي اٌة اي  أ ويل اأْل ْلب اِب ل ع ل ك ْم  :هللا تعاىل ، قال(1)بتطبيق احلدودواألمة  و ل ك ْم يف اْلِقص اِص ح 
تـ تـ ق ون  

(2). 
"أقيموا  :قال رسول هللا ،وعلى اإلمام تطبيقها على الشريف والوضيع والقوي والضعيف

 .(3)وال أتخذكم يف هللا لومة الئم" ،حدود هللا يف القريب والبعيد
واالجتهاد يف كل وقت لكشف املظامل وإقامة فريضة العدل  ،إقامة العدل بني الرعيةا:اثنيا 
ِإن  اَّلل   أي ْم ر   :-تعاىل–يعم األمن واالستقرار والطمأنينة بني أفراد اجملتمع قال ؛ ف(4)إلزالة املظامل

اِبْلع ْدِل و اإْلِْحس اِن 
و ِإذ ا ح ك ْمت ْم  قال تعاىل: ،إهلي   ورفع الظلم وإقامة العدل بني الناس أمرٌ  (5)

بـ نْي  الن اِس أ ْن حت ْك م وا اِبْلع ْدلِ 
(6) . 

بينهم وبني نفسه يف احلق هلم  إلمام أن يساوي  اوحىت يتحقق األمن واالستقرار ينبغي على 
 ،بل يعدل بني اجلميع يف القضاء ، على ضعيفا على مشروف وال قواي  وال يقدم فيه شريفً  ،وعليه

وقد  ،الغلبة هِ ر  لش   وأقطع   ،ملواد الظلمة ذلك أحسم   فإن   ،اخلاصة والعامة ابلسواء وجيري احلكم على
 .  (7)قيل: "من جارت قضيته ضاعت رعيته"

                                                           

، 1القاهرة، ط –يف اإلسالم،املعهد العايل للفكر اإلسالميالسياسية ملفهوم األمن  األبعاد، مصطفى حممود منجود (1)
 . )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: مصطفى منجود، األبعاد السياسية ملفهوم األمن يف اإلسالم(. 72صم، 1996هـ/1417

 .179 سورة البقرة، آية:(2)
 . 217، ص، كتاب احلدود، ابب إقامة احلدود3ابن ماجة، جسنن  (3)
 .60-59ص، الظاهري، زبدة كشف املمالك (4)
 .90سورة النحل، آية:(5)
 .58 سورة النساء، آية:(6)
فؤاد عبد املنعم أمحد، دار : ن حبيب البصري البغدادي، درر السلوك يف سياسة امللوك، حتقيقباملاوردي، علي بن حممد (7)

 . املصدر خمتصرًا: املاوردي، درر السلوك()سريد اسم  .116، ص1م،ج1997/هـ1417الرايض،  –الوطن
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 ،بسنة النيب  قامت على مبدأ العدل اهتداءً  اخللفاء الراشدين قد دولة   وال خالف يف أن  
ن كانت إوالينصر الدولة الظاملة و  ،كافرةن كانت  إهللا ينصر الدولة العادلة و  وهلذا يروى:"أن  

 . (1)"مؤمنة
؛ عتناء اإلمام بسد الثغور وحتصني احلصون والقالع ابلعدة املانعة والقوة الدافعةا ا:اثلثا 

 .(2)اأو يسفكون فيها ملسلم أو معاهد دمً  ،اينتهكون فيها حمرمً  حىت ال تظفر األعداء بغرة  
وهتذيب طرقهم ومفاوزهم من أهل الدعارة  ،لهم ومسالكهمب  أبمن س  اإلمام يهتم  أن :ارابعا 
وختصبت بالدهم،ويكون نفع مجيعهم  ،فكثر جلبهم ،لينتشر الناس يف متاجرهم آمنني ،واملفسدين

فيصري رفق السلطان بذلك أعظم من رفق رعيته وعقباه أنفع يف  ،اودخل موادهم جتامً  ،اعام  
 . (4)ابلعدة املانعة والقوة الدافعةعلى اإلمام حتصني الثغور ،و (3)مملكته

ليصريوا حمتفظني على أسلحتهم  ؛ويتفقد أحواهلم ،أن يعرض اجليوش يف كل حني ا:خامسا 
 .(5)وأمتعتهم وال يرتكهم مهملني يضيعون غالب ذلك

 ،وال يصل إليه فاجرٌ  كافر    حفظ بيضة اإلسالم من انحيته لئال تقوى عليه شوكة   ا:سادسا 
 . (6)إبقامة األمراء واألجناد واالستعداد

 ،جوانب األمن ذات العالقة مبختلف جوانب حياة اإلنسان واجملتمع تتعددلقد و 
فكان هناك األمن الديين، واألمن السياسي،  ،حديثة تتناول خمتلف جوانبها فظهرت مؤلفاتٌ 

وي، واألمن الثقايف، واألمن ، واألمن النفسي، واألمن اللغاالقتصاديواألمن االجتماعي، واألمن 
واألمن الداخلي،  ،واألمن البيئي ،الغذائي، واألمن الصناعي، واألمن األسري، واألمن الوطين

                                                           

عبد الرمحن حممد العاصمي : حتقيق شيخ اإلسالم ابن تيمية، ىكتب ورسائل وفتاو ،  أمحد بن عبد احلليم احلراين ابن تيمية،(1)
 . )سريد اسم املصدر خمتصرًا: ابن تيمية، جمموع الفتاوي(. 63، ص28، ج2النجدي، مكتبة ابن تيمية، ط

 .59-58صزبدة كشف املمالك،  ؛ الظاهري، 30-29ص دي، األحكام السلطانية،املاور (2)
 .116ص ، درر السلوك يف سياسة امللوك ، املاوردي(3)
 .30-29ص ، املاوردي، األحكام السلطانية(4)
 .60-59ص الظاهري، زبدة كشف املمالك،(5)
 59-58ص زبدة كشف املمالك،الظاهري، (6)
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وكل هذه املتطلبات تشكل يف جمموعها ما ميكن أن نطلق عليه  ،واألمن اخلارجي، واألمن الفكري
 .(1)مفهوم"األمن الشامل"

سياسة اخللفاء الراشدين و  ،إذا توفرت، ونقمٌة إذا ف قدتوأخريًا فإن  األمن  نعمٌة عظيمة 
أتمني كيان الدولة واجملتمع ضد للدولة اإلسالمية و األمن الداخليحفظ  يف قد متثلتاألمنية 

 ، وقد بذل خلفاء  هذا العهِد جهوًدا جبارة يف سبيل ذلك. اا وخارجي  األخطار اليت هتدده داخلي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

–جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ، احلرفش، مفاهيم أمنيةعبد العزيز وخالد سعيد شاكر حممود (1)
 . )سريد ذكر املرجع خمتصرا : حممود شاكروخالد احلرفش، مفاهيم أمنية (.13م ، ص2010هـ/1431الرايض،
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األولالفصل
السياسةاألمنيةللخليفةأبيبكرالصديق




 أقوالوأوامرووصاياأبيبكر.األمنية

 سياسةأبيبكراألمنيةتجاهالمرتدين.
  بكر أبي الدولةسياسة أقاليم في األمن حفظ في

.اإلسالمية

 أساليبأبيبكر:األمنيةفيالتعاملمعحوادثعهده
.تنفيذأحكامالشريعة -
الشورى. -
.مسكبالحقوالحزممعالمخالفينالت -
 .الحواروالمفاوضات -
.االستنفاروالحراسة -
 الترغيبوالترهيب. -
استخداماإلعالم. -
قتالالمرتدين. -

 معاقبةأهلالردةوتجريدهممنالسالح.
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الفصلاألول

السياسةاألمنيةللخليفةأبيبكرالصديق

  أقوال وأوامر ووصااي أيب بكر :األمنية-   
 ،املــنهج اإلســالمي وفــق   األمنيــة   قأِب بكــر الصــدي خليفــِة رســول هللا  سياســة  ســارت 

ه ه وقـــواد  ال ـــم  ه ووصـــاايه الـــيت زود هبـــا ع  ه وأوامــر  ، فجـــاءت أقوال ـــيف كتـــاب هللا وســـنة نبيـــه  واملتمثــلِ 
ومبادئـه ا عـن مـنهج اإلسـالم وتعبـريً ألحكـام الشـريعة، ا تطبيًقـ ،ا لتلـك السياسـةاملسـلمني وفًقـ وعامة  

 يف إقرار األمن والعدل واالستقرار يف اجملتمع اإلسالمي. السامية وتعاليمه السمحة 
ـــوج   خالفتـــه خبطـــاب   حـــىت اســـتهل   ه فمـــا أن متـــت بيعت ـــ  ،ه لعامـــة املســـلمني وخاصـــتهمه 

ــ ــه ح فيــوض  ألــزم املســلمني كمــا  ،يف احلكــم  رســول هللا وســرية   ،الشــريعة اإلســالمية ه مــنهج  التزام 
للمجتمـع  والرخاء واالستقرار والتطـور احلضـاري حىت يتحقق األمن   ،أبوامر الشرع اإلسالميونفس ه 

 .  اإلسالمي
إال  ،جنــد فيهــا بعــض االخـــتالف ،رواايت  بعــدة  (1)يف بعــض املصــادر جــاءت خطبتــه و 

 ،الــيت اتبعهــا يف إدارة الدولــة اإلســالمية  وحكمهــا وهــي الطريقــة   ،واحــد علــى مضــمون  أمجعــت قــد 
وخــارجي  داخلــي ّ  ن مــن أمــن  و ليحقــق هبــا مــا ينشــده هــو واملســلم فــرتة خالفتــه؛ والــيت التــزم هبــا طــوال  

 ما أييت:وقد تضمنت  ،للدولة وللمجتمع اإلسالمي
عنــدي حــىت أريــح عليــه  عيف فــيكم قــوي  .والضــ.". :أكــد علــى ســيادة القــانون بقولــه :أوًلا 

وهـو ُيـرص ، (2)عندي حـىت آخـذ احلـق منـه إن شـاء هللا" كم الضعيف  فيحقه إن شاء هللا، والقوي 
 ،وإنصــاف املظلــوم ،ى إال إبقامــة العــدل بــني النــاسال يتــأت  الــذي بــذلك علــى إقــرار األمــن الــداخلي 
 .(3)واحلرص على سالمة الدولة وأمنها

                                                           

م. )سريد ذكر 1988هـ/1408بريوت،   -أبو عبيد ، القاسم بن سالم، األموال، حتقيق: حممد خليل هراس، دار الفكر(1)
كتاب مجل  ؛ البالذري، أمحد بن ُيىي بن جابر،170، ص2املصدر خمتصرًا: أبو عبيد، األموال(؛ ابن سعد، الطبقات، ج

. 273، ص2م، ج1996هـ/1417، 2بريوت، ط -أنساب األشراف، حتقيق: سهيل زكار ورايض زركلي، دار الفكر
 شراف(. )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: البالذري، أنساب األ

، 2م، ج1987هـ/1407، 1بريوت، ط -ألمم وامللوك، دار الكتب العلميةالطبي، أبو جعفر حممد بن جرير، اتريخ ا(2)
 . )سريد املصدر خمتصرًا فيما بعد: الطبي، اتريخ األمم(.238-237ص

سريد ذكر املرجع خمتصرًا: .)184م، ص2006عمان،  -انظر: عبد علي ايسني، اتريخ صدر اإلسالم، دار ايفا العلمية (3)
 عبد ايسني، اتريخ صدر اإلسالم(.
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وأمـرهم التأكيد على منهج الشورى يف احلكم، ومبدأِ النصـيحة، امتثـااًل لقولـه تعـاىل  اثنياا:
شــــورى بيــــنهم 

 فــــإن أحســـــنت  "... ، فقــــال:(2): "الــــدين النصـــــيحة..."، وقـــــوِل رســــول هللا (1)
ســـــدوا لـــــه وي   ،طلـــــب مـــــن املســـــلمني أن يعينـــــوه ابملشـــــورة، ف(3)..."فـــــأعينوين، وإن أســـــأت فقومـــــوين

ه إذا انصرف عـن احلـق، مـع مـا فيـه هلم تقومي   مراقبته يف مجيع تصرفاته، وأن   حق  فأعطاهم  ،النصيحة
 .(4)حلريتهم يف القول من ضمان  

وإعادة احلقوق إىل  لفت أنظار املسلمني إىل أمهية اجلهاد يف رفع الظلم وإلغاء الذل،  :اثلثاا
ملـا  ،فعمـل علـى حـثهم علـى اجلهـاد الـذي البـد منـه ،(5)وحفظ كرامة املسـلمني وحقـوقهم ،أصحاهبا

إال  قـطُّ  اجلهـاد   قـومٌ  عْ أنه مل يـد   !علموا أيها الناساو  فقال: "..يف اجلهاد من حفظ  لألمن اخلارجي، 
 .(6)"ضرهبم هللا بذل ّ 
فضــاًل  ،-عــز وجــل- حــذر املســلمني مــن الفــواحش ومــا ينــتج عنهــا مــن غضــب هللا  رابعاااا:

إال  يف قــوم   "وال تشــيع الفاحشــة   ما قــال:االجتماعيــة واألمنيــة، ومل خيــالف الصــواب عنــدعــن آاثرهــا 
 .(8)ا منه خبطورة الفساد األخالقي على أفراد اجملتمع اإلسالمي وأمنهإدراكً  (7) "لبالءابهم هللا عم  

 
 

                                                           

 . 38سورة الشورى، آية:  (1)
 .74، ص1، ج55اإلميان ، ابب بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم  ،كتابمسلم صحيح (2)
 . 238-237، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
؛ إمساعيل إبراهيم، مواقف حامسة يف حياة اخللفاء الراشدون يف احلكم 184عبد ايسني، اتريخ صدر اإلسالم، ص (4)

)سريد ذكر املرجع خمتصرًا:إمساعيل إبراهيم، . 16م، ص1997القاهرة،  –والسياسة وأحوال الناس، دار الكتب العلمية
 اخللفاء الراشدون(.

مواقف تربوية عند اخلليفة الراشد أِب بكر الصديق، دراسة يف أعالم الرتبية اإلسالمية، معهد  الزيد، عبد الرمحن بن عبد هللا(5)
. 59-58م، ص1999هـ/1419مكة املكرمة،  –البحوث العلمية ومركز البحوث الرتبوية والنفسية، جامعة أم القرى

 )سريد ذكر املرجع خمتصرًا:  عبد الرمحن الزيد، مواقف تربوية(. 
 -؛ ابن أعثم ، أبو حممد أمحد الكويف ، الفتوح، دار الكتب العلمية 274-273، ص2ري، أنساب األشراف، جالبالذ(6)

 . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا فيما بعد: ابن أعثم، الفتوح(.14، ص 1م، ج1986هـ/1406، 1بريوت، ط
 .  238، ص 2الطبي ، اتريخ األمم، ج (7)
 .  59ة، صعبد الرمحن الزيد، مواقف تربوي (8)
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اااا: : (1)العالقـــة بـــني احلـــاكم واحملكـــوم أســـاس   ورســـوله  -تعـــاىل–جعـــل طاعـــة هللا  خامسا
 .(2)فإذا عصيت هللا ورسوله فال طاعة يل عليكم" هللا ورسوله، "أطيعوين ما أطعت  

بعــــد توليــــه اخلالفــــة إذ  كانــــت أول  مشــــكلة  واجهـــت أاب بكــــر  (3)ومبـــا أن  حركــــة   الــــردة
الدولـــة اإلســـالمية ووحـــدهتا  أمـــن  و  السياســـي للخالفـــة اإلســـالمية الكيـــان  عر ضـــت ســـالمة  العقيـــدة و 

–ا ألوامـر هللا ا عملي ـا وتطبيًقـخبصوص املرتدين تنفيذً وأوامره جاءت وصاايه  ، لذا(4)لخطر اجلسيمل
  .بسنة رسوله  قتداءً او  ،-تعاىل

يعـذر قبـل البـدء بقتـاهلم حـىت إىل املرتـدين يف أحنـاء اجلزيـرة العربيـة عام ـا  كتاابً فريوى أنه وج ه  
بعـــثهم أمـــام األلويـــة الـــيت جهزهـــا حلـــرب  هبيـــد رســـل ا متعـــددةً ، وجعـــل منهـــا نســـخً -تعـــاىل–إىل هللا 

ا لتلـك الكتـب يف اترخيـه اموذًجـ وقـد قـدم الطـبيُّ ، املرتدين واملمتنعني عن إجابة داعي هللا عز وجـل
 ،عـام هلـم مبثابـة إعـالن  ، فكـان كتابـ ه إلـيهم للمرتـدين وللقـادة العسـكريني  بكـر اليت أصـدرها أبـو

فيـــه إىل مراجعـــة احلـــق  ودعـــاهم ،حتميـــة وفـــاة رســـول هللا  مؤكـــًدا ،ةاإلســـالمي فيـــه الـــدعوة   ص  خل ـــ
أســلوب الـــدعوة واإلنــذار قبـــل ، حمــذرًا إايهـــم مغبــة ردهتـــم، كمــا أنــه اتبـــع لرجــوع إىل حظــرية الـــدينوا

  .(5)القتال
 قـد أمـر قادتـه أبن ال يتعرضـوا ابألذى ألي أحـد  نـه أبه هلـم يف كتابـ وقد أوضح أبو بكر 

مــن   يف جــيش  "...وإين بعثــت إلــيكم فــالانً  فجــاء فيــه: ، إلــيهم واإلعــذار ،مــن املرتــدين قبــل دعــوهتم
ا وال يقتلــه حــىت يــدعوه إىل داعيــة أحــدً  املهــاجرين واألنصــار والتــابعني إبحســان، وأمرتــه أن ال يقاتــل  

رتــه أن يقاتلــه علــى منــه وأعانــه، ومــن أ  أم ل  ا قبِــوعمــل صــاحلً  وكــف   هللا، فمــن اســتجاب لــه وأقــر  

                                                           

 .  59عبد الرمحن الزيد، مواقف تربوية، ص(1)
 . 238-237، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
والردة شرًعا: الرجوع عن ، م ْن يـ ْرت د  ِمْنك ْم ع ْن ِديِنهِ ارتد، وارتد عنه، أي: حتول ورجع، قال تعاىل:  الردة يف اللغة تعين:(3)

، 1إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، ج؛ 133-132ص لسان العرب،،6ج ابن منظور،اإلسالم إىل الكفر. 
 . 338-337ص

عن حركة الردة والقضاء عليها، انظر:  . بعد وفاته، لكنه استشرى نطاقه قبل وفاة رسول هللا  بدأ خطر الردة (4)
 . 226-224، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج

 .  258-257، ص2الكتاب: الطبي، اتريخ األمم، ج صانظر ن(5)
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وأمــر قــواده  قــررهالــذي يف قتــل مــن أ ، ومــا ســيلحقهم مــن العقــاب  لّ  قادتــه يف ِحــ، و (1)."ك..ذلــ
 بتنفيذه.

سرتاتيجية التعامل مع افيها هلم حدد و ه بعهودهم، قادت   بكر  وزود أبومن جانب آخر، 
ابلتعليمـــات العســـكرية واألحكـــام غـــين الرشـــادي العســـكريِّ اإل ســـجلِ مبثابـــة الأصـــبحت ف ،املرتـــدين

  .(2)الفقهية فيما يتعلق ابملرتدين
ا قبــــل اإلعــــذار إليــــه ودعوتــــه إىل  فشــــدد أبــــو بكــــر  يف عهــــوده هلــــم أن ال يقــــاتلوا مرتــــد 

هذا عهد من أِب بكر خليفة رسول هللا لفالن حني بعثه فيمن بعثه اإلسالم، واحلرص على ذلك: "
يف أمر هللا، وجماهدة من توىل عنه، ورجع عن اإلسـالم  دِّ وأمره ابجلِ .. لقتال من رجع عن اإلسالم .

ــــــة اإلســــــالم، فــــــإن أجــــــابوه أمســــــك  ،إىل أمــــــاين الشــــــيطان ــــــيهم فيــــــدعوهم بداعي بعــــــد أن يعــــــذر إل
 .(4)فال تقاتلن  أحًدا حىت تعذر إليهم، وتنذرهم،...". وورد يف رواية أمره هلم: "(3)..."عنهم،

؛بقتل ابسـتخدام القـوة مـع املرتـدين إن مل جييبـوا داعـي اإلسـالمقادتـه  أبـو بكـر  ألزمكما 
ه علـيهم غارتـ  شـن   ؛وإن مل جييبـوهوجـاء فيـه: "... ،إلعالمهم بسوء عاقبـة الـردةاملقاتلة وسيب الذرية؛ 

فيأخـــذ مـــا علـــيهم، ويعطـــيهم الـــذي هلـــم، ال  ،والـــذي هلـــم ،مث ينبـــئهم ابلـــذي علـــيهم حـــىت يقـــروا لـــه،
ذلك  ل  وأقر له قبِ  -عز وجل-يرد املسلمني عن قتال عدوهم، فمن أجاب إىل أمر هللا  ينظرهم، وال

وأعانه عليه ابملعروف، وإاما يقاتل من كفر ابهلل على اإلقرار مبا جاء مـن عنـد هللا، فـإذا أجـاب  ،منه
  .(5).."مل يكن عليه سبيل، الدعوة  

                                                           

 . 258، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
، 3م، م2007، 1بريوت، ط -سامي رُياان، معارك العرب منذ ما قبل اإلسالم وحىت حروب اخلليج، دار نوبليس(2)

 . )سريد ذكر اسم املرجع خمتصرًا: سامي رُياان، معارك العرب(.89،94ص
 . 259-258، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
الواقدي، حممد بن عمر السهمي األسلمي، الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر املثىن بن حارثة، رواية أمحد بن حممد بن (4)

. 70-69م، ص1990هـ/1410، 1بريوت، ط -هـ(، حتقيق ُيي اجلبوري، دار الغرب اإلسالمي314أعثم الكويف )ت
 صدر خمتصرًا، الواقدي، الردة(.)سريد ذكر امل

 . 259-258، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
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... " : (2)مـع املغـرية بـن شـعبة (1)أميـةبكـر إىل املهـاجر بـن أِب  ويف رواية للطبي كتـب أبـو
إن أخــذمتوهم عنــوة، أو ينزلــوا علــى حكمــي، فــإن  ،فــإن ظفــرمت ابلقــوم فــاقتلوا املقاتلــة، واســبوا الذريــة

ا فعلـوا فعلهـم يف أقواًمـ قر  رجوهم من دايرهم، فإين أكره أن أ  قبل ذلك فعلى أن خت   جرى بينكم صلحٌ 
 .(3)"وايذوقوا وابل بعض الذي أتليعلموا أن قد أساءوا، ول ؛منازهلم

لقادتــه واملرتــدين علــى الســواء عالمــة  اْلذان، للداللــة علــى رجــوع أهــل الــردة إىل  ووضــع 
اإلسالم، وللمسـلمني كـي يكفـوا عـن قتـاهلم؛ فـإن أذ ن  أهـل  الـردة حفـظ أمـنهم، وإن مل يؤذِّنـ وا وضـع 

ن نوا وأقيمــوا، فــإن أذ  وقــال: "إذا نــزلتم منــزاًل فــأذِّ  ،ادهو  أمــر قـ ــ  بكــر أاب أن  فــروي فــيهم الســيف، 
 . (4)"...إال الغارة يءفكفوا عنهم، وإن مل يفعلوا فال ش ،وأقاموا ،القوم

وورد يف رواية أخرى: "...وانظر إذا وصلت  إىل القوم، ونزلـت بـدايرهم، ومسعـت آذااًن، فـال 
 .(5)تقاتلن أحًدا حىت تعذر إليهم، وتنذرهم،..."

م حباجــة  إىل أتديــب  وردع ألهنــ ؛واحلــزم مــع األعــداء ،دوأوصــاه ابجلِــ (6)ا خالــدً  أمــر  كمــا
وال تظفر أبحـد مـن املشـركني قتـل مـن  ،نْ وال تلِ  !يف أمرك د  "ج   :جاء يف كتابهفحىت يزول طغياهنم، 

                                                           

، شهد بدرًا مع املشركني، وكان امسه الوليد فكرهه املهاجر بن أِب أمية القرشي املخزومي، أخو أم سلمة زوج النيب (1)
-501، ص4ثري، أسد الغابة، ج. انظر: ابن األ ، مث الصديق ، ومساه املهاجر، استعمله رسول هللا رسول هللا 

 . 445، ص3؛ ابن حجر، اإلصابة ،ج502
املغرية بن شعبة الثقفي، صحاِب  جليٌل، أسلم عام اخلندق، وأول مشاهده اخلندق، شهد الريموك والقادسية، وال ه عمر (2)

؛ ابن 204-203، ص3هـ. انظر: ابن سعد، الطبقات، ج50معاوية الكوفة، ومات هبا سنة  البصرة مث الكوفة، ووال ه
 . 472-471، ص4األثري، أسد الغابة، ج

 . 3، ص2الطبي، اتريخ  األمم، ج(3)
؛ ابن األثري، احلسن علي بن حممد اجلزري، الكامل يف التاريخ، حتقيق: أِب الفداء 272، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)

. )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن 217م، ص1998هـ/ 1418، 3بريوت، ط -عبد هللا القاضي، دار الكتب العلمية 
 األثري، الكامل(. 

 . 70-69الواقدي، الردة، ص(5)
ومؤتة، واستعمله أبو  هـ، صحاِب  جليل، شهد فتح مكة مع رسول هللا 8لد بن الوليد القرشي املخزومي، أسلم عام خا(6)

، 178-177، ص3هـ.ابن سعد، الطبقات، ج21يف قتال أهل الردة وفتح العراق والشام، تويف حبمص عام  بكر 
بن عبد الب ، االستيعاب يف أمساء األصحاب،  ؛ القرطيب املالكي، يوسف بن عبد هللا بن حممد355 -352، ص5ج

 . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا فيما بعد: القرطيب ، االستيعاب( .   409-405، ص1دار الكتاب العرِب، بريوت، ج
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ا ه ممــــن تــــرى أن يف ذلــــك صــــالحً هللا أو ضــــاد   ممــــن حــــاد   ومــــن أخــــذت   ،بــــه لــــت  املســــلمني إال نك  
 .(1)فاقتله"

علـى أمـن وسـالمة جنـده يف أثنـاء عمليـات التطهـري حرص ـه   بينت وصاايه وأوامره كما 
فعمــل علــى تزويــد  ،ويف عمليــات الفتــوح اإلســالمية ،وإعــادة إخضــاع شــبه اجلزيــرة العربيــة ،الشــاملة

ومـن للحفـاظ علـى أمـن اجلنـد ولتحقيـق النصـر، ؛ يف السياسـة العسـكرية مـة  قيِّ  ة  أمني   قادته بتعليمات  
ابلـرأي والتعصـب لـه قـد يعـرض جنـد  نفـراد  اال ألن   ؛إبتبـاع الشـورىأمـرهم  بني هذه الوصـااي أنـه 
بــن  فأفضــى إليــه هبــذه الوصــية املرويــة عــن عــروة ا،اســتدعى خالــدً   فــريوى أنــهاملســلمني للتهلكــة، 

 .(2)مث ال ختالفهم" ،فشاورهم فيما نزل بك، ...معك أصحاب رسول هللا إن  "... الزبري:
حــني وجهــه لفــتح الشــام ابلرفــق جبنــده وعــدم التضــييق  (3)بــن أِب ســفيان كمــا أوصــى يزيــد  

على نفسـك وال علـى أصـحابك يف مسـريك، وال تغضـب علـى  قْ فال تضيِّ  فقال: "إذا سرت   ،عليهم
 !اي خالـــد، وبـــذلك أوصـــى خالـــًدا أيًضـــا: " (4)"...وشـــاورهم يف األمـــر ،قومـــك وال علـــى أصـــحابك

 . (5)"...عليك بتقوى هللا، والرفق مبن معك من رعيتك

                                                           

. 292، ص3م، ج2001هـ/1421، 1القاهرة، ط -ابن كثري، أبو الفداء احلافظ الدمشقي، البـداية والنهــاية، دار املنار(1)
 ريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن كثري، البداية والنهاية(. )س

 -الداير بكري، حسني بن حممد بن احلسن، اتريخ اخلميس يف أحوال أنفس نفيس، مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع(2)
 .)سريد ذكر املصدر خمتصرًا: الداير بكري، اتريخ اخلميس( ؛ الكالعي، أبو الربيع سليمان بن موسى،205بريوت، ص

حروب الردة  )أربع خمطوطات جمتمعة من االكتفا يف مغازي املصطفى والثالثة اخللفا( ، حتقيق: أمحد غنيم، دار اإلحتاد 
 . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: الكالعي، حروب الردة(. 99م، ص1981هـ/1401، 2العرِب، ط

د اخلري، أسلم يوم فتح  مكة، وشهد حنينًا، يزيد بن أِب سفيان القرشي األموي ، أفضل بين سفيان، يقال له: يزي(3)
ه للشام، فلما ويل عمر وىل  يزيًدا على فلسطني، مث ويل الشام، ومات يف طاعون عمواس عام  واستعمله أبو بكر وسري 

 . 716-715، ص4هـ. انظر: ابن األثري، أسد الغابة، ج19هـ، وقيل عام 18
 -فتوح الشام، راجعه وقدم له:طه عبد الرؤوف سعد، دار ابن خلدون  ،حممد بن عمر السهمي األسلميالواقدي،(4)

 . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: الواقدي، فتوح الشام(. 23-22، ص1اإلسكندرية، ج
 . 205؛ الداير بكري، اتريخ اخلميس، ص99الكالعي، حروب الردة، ص (5)
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كمــا ورد ضـــمن وصـــاايه حتـــذير ه هلـــم مـــن الظلــم للجنـــد؛ ألنـــه مـــن أســـباب الضـــعف واهلزميـــة 
، وابعــد عنــك الظلــم  واجلــور، فإنـــه ال  وزوال األمــن ، فممــا أوصــى بــه يزيــد : "... واســتعمل العــدل 

 . (1)قوٌم ظلموا، وال ن صروا على عدوهم" يفلح
ومـنعهم مـن العجلـة الـيت قـد تـوقعهم يف إىل املهالـك،  اجلنـد عـدم دفـعكما أوصى أمراءه يف 

، فـــورد يف عهـــده العـــام لقادتـــه أمـــر ه: "...وأن مينـــع رفـــق هبـــم يف الســـري واملنـــزل، وتفقـــدهمالو اخلطـــأ، 
، ويرفــق هبــم يف الســري واملنــزل، ويتفقــدهم، وال أصــحابه العجلــة والفســاد،... وأن يقتصــد ابملســلمني

 .(2)يعجل بعضهم عن بعض، ويستوصي ابملسلمني يف حسن الصحبة ولني القول"
 ،همابملســلمني يف ســريهم ومنــازهلم، وتفقــدْ  رفــقْ ا"...و  كمــا ورد يف نــص عهــده لقادتــه قولــه:

 .(3)..."وال تعجل بعض الناس عن بعض يف املسري وال يف االرحتال من مكان،
 وهـو مـاوتضمنت وصاايه ألمراء اجلند اسرتاتيجيات  عسكريًة حلفظ أمن اجلنـد وسـالمتهم، 

تـراتد  م أمامـك الطالئـع  "وقـدِّ  إذ قـال لـه: ،واملرويـة عـن عـروة بـن الـزبري ،نراه من خالل وصـيته خلالـد
 .(4)"...لك املنازل، وسر يف أصحابك على تعبئة جيدة،

 ،هــه لقتــال أهــل الــردة: "ســر علــى بركــة هللابكــر قــال خلالــد حــني وج   أاب ويف روايــة أخــرى أن  
ا من احلملـة، فـإين ال آمـن عليـك اجلولـة، واسـتظهر ابلـزاد، وسـر فإذا دخلت أرض العدو فكن بعيدً 

، وأقلـل بعضه ليس منه، واحرتس من البيـات، فـإن يف العـرب غـرةً  فإن   ،ء، وال تقاتل مبجروح  ابألدال  
 .(5)"..عنك،. ي  لك ما وعِ ا اممن الكالم، فإ

كمــا تضــمنت أوامــر ه ألمــراء اجلنــد أبال ي ــدخلوا يف جيوشــهم أانًســا ال يعرفــوهنم، قــد يكونــون 
مــن  (6)اوال يــدخل فــيهم حشــوً ..". عيــواًن علــيهم مــن عامــة النــاس؛ حــىت ال يــؤتى اجلــيش  مــن قبلــه:

                                                           

 .23-22، ص1الواقدي، فتوح الشام، ج(1)
 .259-258، ص2م، جالطبي، اتريخ األم(2)
 .29؛ انظر نص عهده لقادته، ص99-98الكالعي، حروب الردة ، ص(3)
 .205الداير بكري، اتريخ اخلميس، ص(4)
. 92، ص1بريوت، ج -ابن عبد ربه، أمحد بن حممد األندلسي، العقد الفريد، حتقيق: حممد سعيد العراين، دار الفكر (5)

 ، العقد الفريد(.)سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن عبد ربه
احلشو: حشوة الناس: رذالتهم، وحكى اللحياين: ما أكثر حشوة أرضكم، وحشوهتا أي: حشوها وما فيها من الدغل. احلشو (6)

 .134 -133، ص4من الكالم: الفعل الذي ال يعتمد عليه، وكذلك هو من الناس. ابن منظور، لسان العرب،ج
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وقــاتلوا معــه، فــإين أخشــى أن يــدخل معكــم  ،بعــوهات   وعــالم   ويعــرف ممــن هــم، ،حــىت يعــرفهم ؛النــاس
 علــيكم، ويتحفظــون مــن النــاس فيكونــون عيــوانً  ،وال علــى ديــنكم ،يتعــوذون بكــم ليســوا مــنكم انسٌ 

لــــك يف األعــــراب وجفــــاهتم، فــــال يكــــونن مــــن أولئــــك يف ذمبكــــاهنم معكــــم، وأان أخشــــى أن يكــــون 
 .(1)إن شاء هللا تعاىل،..." أصحابك أحدٌ 

لعــام لقادتــه: "وأال يــدخل فــيهم حشــًوا حــىت يعــرفهم ويعلــم مــا هــم، ال وممــا جــاء يف عهــده ا
 .(2)يكونوا عيواًن، ولئال يؤتى املسلمون من ِقب ِلهم..."

واالهتمــام معســكره، فــظ حب يزيــد   أبــو بكــر ألمهيــة أمــن املعســكرات وحفظهــا فقــد أمــر و 
وعــدم  ،خاصـة يف مكــامن اخلطــر، واختيـار احلــراس األمنــاء مـن ذوي النباهــة ،أبمـر حراســة املســلمني
 ،  إذ قـال:(3)هملِ ب  بل البد من الرقابـة علـيهم حـىت ال يـؤتى املسـلمون مـن قِـ ،وضع الثقة الكاملة هبم

"وامسر ابلليل يف أصحابك أتتـك األخبـار، وتنكشـف عنـدك األسـتار، وأكثـر حرسـك، وبـددهم يف 
مـنهم بـك، فمـن وجدتـه غفـل عـن حمرسـه فأحسـن  جـأهتم يف حمارسـهم بغـري علـم  عسـكرك وأكثـر مفا

فإهنــا  ،وأعقــب بيــنهم ابلليــل، واجعــل النوبــة األوىل أطــول مــن األخــرية أدبــه، وعاقبــه يف غــري إفــراط،
  .(4)ا لقرهبا من النهار،..."أيسرمه

ديِد احلراسـة علـى أنه أوصى يزيد  بسرت عـورهتم، وتشـ (5)يف رواية أخرى عند املسعوديورد و 
ـــه:  معســـكره  كِ ذْ وأ   ،فاكتمهـــا حـــىت تعاينهـــا، واســـرت يف عســـكرك "وإذا بلغـــك عـــن العـــدو عـــورةٌ بقول

 ليزيـد    علـى وصـية أِب بكـر (6)وعلـق ابـن األثـري، .."وأكثر مفاجأهتم يف ليلك وهنارك. ،كحرس  
 ا لوالة األمر. أبهنا من أحسن الوصااي، وأكثرها نفعً  :بقوله

ا ألمـراء اجلـيش اإلسـالمي مبنـع االسـتعانة ابملرتـدة ا ومباشـرً ا صرُيً أمرً  بكر  وأبكما وجه 
لشـــبه اجلزيـــرة العربيـــة قبـــل أن يطمـــئن ألمـــر  التـــائبني خـــالل عمليـــة التطهـــري وإعـــادة األمـــن والوحـــدة

                                                           

 .29نص عهده لقادته، ص انظر:؛ 99-98الكالعي، حروب الردة، ص(1)
 .259-258، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
. )سريد 19، ص2م، ج1998هـ/1418، 1جدة، ط –عبد العزيز عبد هللا احلميدي، اخللفاء الراشدون، دار األندلس اخلضراء (3)

 ذكر املرجع خمتصرًا: عبد العزيز احلميدي، اخللفاء الراشدون(.
 .254، ص2التاريخ ، ج ابن األثري ، الكامل يف  (4)
املسعودي، أبو احلسن علي بن احلسني بن علي، مروج الذهب ومعادن اجلوهر، حتقيق وتعليق: قاسم الشماعي الرفاعي، دار (5)

 .)سريد ذكر املصدر خمتصرًا: املسعودي، مروج الذهب(.311، ص2م، ج1989هـ/1408، 1بريوت، ط -القلم 
 .254، ص2الكامل، ج(6)
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فلـم يشـهد  (1)عـدو" د"وال تسـتعينوا مبرتـد يف جهـا إىل عمـال الـردة:  توبتهم؛ وممـا جـاء يف كتابـه
 .  (2)ألايم مرتدا

 ،ن حولـه ابالنضـمام إليـه حـني ينزهلـام ـ أن يـدعو   (3)زل تيمـاءإذا نـ دكما أمر خالد بن الوليـ
  .(4)"وأال يقبل إال ممن مل يرتد

حلــرب فــارس ه مــن أهــل الــردة االســتعانة مبــن قــد ظهــرت توبت ــ (5)حــني أراد املثــىن بــن حارثــةو 
رتـــد، فـــإين مل أكـــن اممـــن  وقـــال ألمرائـــه: "ال تســـتعينوا يف حـــربكم أبحـــد   منعـــه أبـــو بكـــر مـــن ذلـــك،

وأمرمهـا حـني وجههمـا لفـتح ، (7)كتب خلالـد وعيـاضكما  . (6)ممن ارتد" فيهم أحدٌ  جبيش   ستنصر  أل
 .(8)ي"ارتد حىت أرى رأي أحدٌ  العراق: "وال يغزون معك

 كان وراء ذلـك املنـع سـبٌب أمـين  يتعلـق أبمـن اجلنـد وسـالمتهم، فلـم يكـن أبـو بكـر قد  و 
املســلمني مــن وجــود هــؤالء  علــى أمــنِ  يطمــئن  ، لــذا أراد أن (9)أيمــنهم علــيهم حلداثــة عهــدهم ابلــردة

                                                           

 .305، ص2اتريخ األمم، جالطبي، (1)
يف اتريخ امللوك واألمم، حتقيق: حممد ومصطفى عبد القادر عطا،  املنتظمعبد الرمحن بن علي بن حممد،  ابن اجلوزي،(2)

 . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا، ابن اجلوزي، املنتظم( 101ص، 4ج مراجعة: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت،
 ايقوت بن عبد هللا احلموي،أطراف الشام، بني الشام ووادي القرى، على طريق حاج الشام ودمشق.يف  ليدٌ ب   تيماء:(3)

 )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: .67، ص2جم، 1995، 2وت، طبري  -دار صادر –الفكر ، معجم البلدان، دار الرومي
 املعجم(. ايقوت،

 .252ص ،2؛ ابن األثري، الكامل، ج332، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
هـ، صحاِب، شهٌم شجاع، ميمون النقيبة، حسن الرأي واإلمارة، 10هـ، وقيل سنة 9املثىن بن حارثة الشيباين، أسلم سنة (5)

، 3هـ قبل القادسية.القرطيب، اإلستيعاب ، ج14، تويف سنة على حروب العراق،مث استعمله عمر استعمله أبو بكر 
 .341، ص3؛ ابن حجر، اإلصابة، ج 496-495ص

 .400-399الكالعي، حروب الردة، ص(6)
، وكان ابلشام مع ابن عياض بن غنم الفهري األشعري، له صحبٌة، أسلم قدميًا قبل احلديبية، وشهدها مع رسول هللا (7)

ابلشام، فأقره عمر، فلم يزل واليًا  عمه أِب عبيدة بن اجلراح، ويقال: إنه ابن امرأته. وملا تويف أبو عبيدة كان قد استخلفه
؛ ابن األثري، أسد 355، ص5هـ، وهو ابن ستني عاًما. ابن سعد، الطبقات، ج20لعمر حىت مات، وكان ذلك سنة 

 .28-27، ص3الغابة، ج
 . 101، ص4ابن اجلوزي، املنتظم ،ج(8)
. )سريد املرجع 356م، ص1998هـ/1419 ،2الرايض، ط -الراشدة، مكتبة العبيكانأكرم ضياء العمري، عصر اخلالفة (9)

 خمتصرًا: أكرم ضياء العمري، اخلالفة الراشدة(.
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قدوٌة كما أن  اجملاهد  داعيٌة، وهو   ،قبل إشراكهم املرتدة التائبني يف صفوف اجملتمع اإلسالمي وجنده
 مل ير أهنم استكملوا صفة األسوة ملن يراهم من أهل البالد املفتوحة. ملن حوله، فلعل أبو بكر 

ه وأمـراء اجلنـد قادتـ هنـى على وحدة وأمن اجليش اإلسـالمي يف أرض العـدو  ا منه حرصً و 
يف  ب  وسيتسـب   اجلـيش  اإلسـالمي، ف  ضـعِ ه سي  املكر  ف على املسري معهم لقتال الفرس؛ من إكراه أحد  

مــــا يعرضــــه للهزميــــة ه أمن ــــ زعــــزع  توي ،اجلــــيش وينفــــرط وحــــدة   ،فتســــود الفوضــــى ،التحــــزب والســــخط
ا كـره أحـدً أال ي   -حنـو العـراق لفتحهـا وسـارحـني فـرغ مـن اليمامـة - الد خأمر واإلنكسار، فقد 
 يء   تسـتعن يف شــوال ،ا علـى القيــامأحــدً  وال تكـرهن  " لسـيف:أخــرى  ويف روايـة  ، (1)علـى املسـري معــه

ــــد و  ، ويف أمــــره(2)"...مــــن حربــــك مبتكــــاره   ــــاج واحلجــــاز: "وال تســــتفتحا  اومهــــ عيــــاضخلال بــــني النب
 .(3)"مبتكاره  

لسـيف يف   ففـي روايـة   ،مـن املثلـة ابلنـاسلقادتـه هنيـ ه  هلـم األمنيـة  أوامـره كما جاء ضمن 
يف  –ا علـى اليمامـةوكـان أمـريً -أمية املهاجر بن أِب أاب بكر  كتب إىل  كتاب الفتوح عن شيوخه أن  

 . (4)وإايك واملثلة يف الناس، فإهنا مأمث ومنفرة إال يف قصاص"شأن املرأتني املغنيتني جاء فيه: "...
 
 

 -وصاايه  قبل وفاته: 
حـىت أثنـاء مرضـه واحتضـاره، فقـد كـان  ه جتـاه رعيتـهه ومسـؤولياتِ واجباتِ  بكر  مل ينس أبو

 ينهــار و  ،مــنهم العــدو ، فيــتمكن  بض ومل يعهــد ابخلالفــة ألحــد  إن هــو ق ــ رقــة  الف  علــى املســلمني  ىشــخي
، فرأى ببعد نظره وحسه األمـين ويتعرض أمن ها للخطر ،يف بنائه الدولة اليت جهد رسول هللا  بناء  

يف مرضه ابستشارة الناس فـيمن أييت مـن  ا لألخطار، لذا اهتم أن ُيتاط هلذا األمر تالفيً  ضرورة  
                                                           

 .314، ص6، ج3ابن كثري، البداية والنهاية، م(1)
 .369الكالعي، حروب الردة، ص(2)
 .101، ص4ابن اجلوزي، املنتظم،  ج(3)
، 3بريوت، ط -يم العيدروس، دار الكتاب العرِب ، اتريخ اخللفاء، حتقيق :أمحد إبراهنالسيوطي، جالل الدين عبد الرمح(4)

)سريد ذكر اسم املصدر خمتصرًا: السيوطي، اتريخ اخللفاء(. وانظر املبحث الرابع من هذا  .80م، ص2002هـ/1422
 .67، صالفصل
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اسـتقر رأيـه علـى فالنـاس لتـويل هـذا األمـر،  هـو أصـلح    عمـر   أن    رأى أبو بكروقد  ،(1)بعده
 عفـان  بـن   عثمـان   بكـر  مث أمر أبـو ن دخل عليه من الصحابة،م   شاور فيه كل  و استخالفه، 

"مــن  :قــول رســول امتثــااًل ل (2)وأمــر املســلمني بطاعــة خليفــتهم اجلديــد ، بكتابــة العهــد لعمــر
جـــاء يف و  ،(3)أخرجـــه مســـلم ،ت ميتـــة جاهليـــة"امـــ ،مـــاتمث  ،خـــرج عـــن الطاعـــة، وفـــارق اجلماعـــة

فقـرئ علـى . (4)"..إين استخلفت عليكم بعدي عمر بن اخلطاب، فـامسعوا لـه وأطيعـوا....العهد: "
  بكــر ورفــع أبــ ، فلمــا أوصــى أبــو بكــر عمــر  (5)مــنهم أحــدٌ  الصــحابة ومل يعــارض هــذا العهــد  

ي، يـــعلــيهم الفتنـــة، واجتهــدت هلـــم رأ هم، وخفـــت  "اللهــم إين مل أرد بـــذلك إال صــالح   وقـــال: ،يديــه
، ممــا دل علــى أن  دافع ــه هــو اخلــوف  علــى األمــة مــن الفتنــة، ورغبت ــه يف (6)"..فوليــت علــيهم خــريهم،

  حفظ أمن العقيدة واألمة والدولة. 
حفـظ ا علـى يف حياتـه حريًصـيف أوامـره ووصـاايه حـىت آخـر حلظـة  بكـر  ووهكذا ظل أب
ا إىل إقرار األمن الداخلي واخلـارجي مـن اجتماع كلمة املسلمني ووحدهتم، هادفً أمن الدولة والرعية و 
تقيم شـرع  إسالمية   واجلماعة آمنني على أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم يف ظل دولة   أجل أن ُييا الفرد  

 .هللا وسنة نبيه 
 

                                                           

. 72م، ص1999هـ/1420، 1القاهرة، ط –كربالء، الزهراء لإلعالم العرِب  انظر: أمحد رائف، اخلالفة من السقيفة إىل(1)
)سريد ذكر اسم املرجع خمتصرًا: أمحد رائف، اخلالفة(؛ حسن إبراهيم حسن، اتريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف 

 . )سريد ذكر اسم املرجع خمتصرًا: حسن إبراهيم، اتريخ اإلسالم(. 211، ص1م، ج1964، 7واالجتماعي، ط
على  مته التعاون  حل   ،قوي متماسك   يرتتب عليه بناء جمتمع  على أمن اجملتمع، ملا  أمهيًة ابلغةً  لسمع والطاعة لوالة األمرإن  ل (2)

ا للسلف من أصول أهل السنة واجلماعة، ومنهجً  الراعي والرعية، واليت متثل أصالً  واالئتالف بني الب والتقوى، وسداه احملبة  
اخليل، مفهوم  أاب عبد هللاواملادي. انظر: سليمان بن  ،الفكري :ا يف حتقيق األمنني وعاماًل مؤثرً ا قواي  الصاحل، وأساسً 

 سليمان)سريد ذكر املرجع خمتصرًا:  .117م، ص2007هـ/1428، 2صاحل فوزان الفوزان، ط :اجلماعة واإلمامة، قدم له
 .أاب اخليل، مفهوم اجلماعة(

ر الفنت ويف كل حال، وحترمي اخلروج على صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، ابب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهو (3)
 .476، ص3، ج1847الطاعة ومفارقة اجلماعة، حديث رقم 

فهيم حممد شلتوت، مت طبعه ونشره على نفقة السيد  ابن شبة، أبو زيد النمريي البصري، اتريخ املدينة املنورة، حتقيق:(4)
 رًا: ابن شبة، اتريخ املدينة(.. )سريد ذكر املصدر خمتص669-668، ص2، ج2حبيب حممود أمحد ، ط

 .352، ص2لتفاصيل أكثر انظر: الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
 .669-668، ص2ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(6)
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  سياسة أيب بكر :األمنية جتاه املرتدين- 
القبائل العربية من أبرز األخطار الداخلية اليت هددت أمـن الدولـة اإلسـالمية  كانت حركة  ردة

 بكل حزم  وقوة.   الناشئة، وواجهها أبو بكر الصديق 
فـإذا كانـت حريـة  العقيـدة مكفولـًة ، (1)ابألمـن وبوحـدة اجملتمـع والردة عن اإلسالم ت عد إخـالالً 

ال  ِإْكـر اه  للجميع؛ ألهنا ت عد من حقوق اإلنسـان األساسـية الـيت أقرهـا اإلسـالم اسـتناًدا لكيـة الكرميـة 
ال إكــراه يف الــدين ملــن مل يــدخل فيــه مــن قبــل، أمــا الــذي ، فــ(2) ق ــْد تـ بـ ــني   الرُّْشــد  ِمــن  اْلغ ــيِّ  ،يف الــدِّينِ 

، إىل اإلسالم فما ينبغي أن يرتد عنه  يده   ت ـِغ  :-تعاىل–عماًل بقوله بعد أن عرف أنه احلقُّ و م ـْن يـ بـْ
ِم ِديًنا فـ ل ْن يـ ْقب ل  ِمْنه   ْسال  غ يـْر  اإْلِ

(3). 
ِز الفقهاء  إقرار  املرتد علـى ردتـه جبزيـة  وال عهـد ، وجيـب قتالـه -، قـال الشـافعي (4)ولذلك مل جيِ 

 .(5)عما كانوا عليه ابلكفر، واالرتداد مبنع احلق" د: " فالردة االرتدا-اىلرمحه هللا تع
وقال املاوردي: إذا ارتد قوٌم حكم إبسالمهم؛ سواء ولدوا على فطرة اإلسالم، أو أسـلموا عـن  
كفر، فكال الفريقني يف حكم الـردة سـواٌء، فـإذا ارتـدوا عـن اإلسـالم إىل أي ديـن  انتقلـوا إليـه، ممـا جيـوز 

يـ ق ــر  أهل ــه عليــه، كاليهوديــة، والنصــرانية، أو ال جيــوز أن يـ ق ــر  أهل ــه عليــه، كالزندقــة والوثنيــة مل جيــز أن  أن
ي قـــر  مـــن ارتـــد إليـــه؛ ألن  اإلقـــرار  ابحلـــق يوجـــب التـــزام أحكامـــه

، وعـــن ابـــن عبـــاس قـــال: قـــال رســـول (6)
 . (7): "من بدل دينه فاقتلوه"هللا

                                                           

)سريد ذكر . 246م، ص1984 ،1بريوت، ط -(صبحي حممصاين، تراث اخللفاء الراشدين يف الفقه والقضاء، دار العلم للماليني1)
 .حممصاين، تراث اخللفاء الراشدين(املرجع خمتصرًا: صبحي 

 .256اْلية: البقرة، سورة (2)
ون دولة اإلسالم األوىل، دوحممد أبو سعدة، اخللفاء الراش، ؛ انظر: كمال أبو زيد شالل85 :، اْليةآل عمرانسورة (3)

 .دون(سعدة، اخللفاء الراش أبوحممد أبو زيد و كمال )سريد ذكر املرجع خمتصرًا:   .29م، ص1976هـ/1396
إبراهيم صندقجي، : كتاب حكم املرتد من احلاوي الكبري، حتقيق ودراسة  ،ن حبيب البصري البغداديبعلي بن حممد  ، (املاوردي4)

؛ املاوردي، حكم املرتد( خمتصرًا: املصدر  )سريد ذكر. 25م، ص1987هـ/1407، 1القاهرة، ط - املؤسسة السعودية مبصر
بريوت،  -تصحيح وتعليق: حممد حامد الفقي، دار الفكر  األحكام السلطانية،حممد بن احلسني الغراء،  احلنبلي،
 . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: احلنبلي، األحكام السلطانية(.51ص م، 1986هـ/1406

، 1بريوت، ط -علميةر الكتب الحممود مطرجي، دا :عبد هللا بن حممد بن إدريس، األم، ختريج وتعليق و(الشافعي، أب5)
،. )سريد ذكر املصدر 305، ص4ج ن جيب قتاله من أهل البغي،مم، كتاب قتال أهل البغي وأهل الردة، ابب في1993هـ/1413

 .خمتصرًا: الشافعي، األم(
  .91ص،األحكام السلطانية  (املاوردي،6)
 . 59، ص 4، ج 1458الرتمذي، كتاب احلدود، ابب ما جاء يف املرتد، حديث رقم (سنن 7)
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أخــرج الطــباين مــن مــن بــد ل ديــن اإلســالم بــدين آخــر، و : هنــا  د: فــاملرا(1)وقــال الصــنعاين
 حديث ابن عباس مرفوًعا: "من خالف دين اإلسالم فاضربوا بعنقه"، فصرّح بدين اإلسالم.

، إذ أحـــدثت وقــد شـــكلت ظــاهرة  الـــردة خطـــورًة أمني ــًة علـــى اجملتمـــع اإلســالمي يف عهـــده 
رعــب املســلمني ابملدينــة إلطبــاق العــرب علــى الــردة، فــ ووا إرهــااًب للمســلمني، وأقلقــت أمــنهم، واشــتد 

حـــال  -رضـــي هللا عنهـــا–، وقـــد صـــورت الســـيدة  عائشـــة (3)( 2)الـــذراري والعيـــال إىل الشـــعاب واْلطـــام
جنـــم النفـــاق، وارتـــدت العـــرب،  املســـلمني بعـــد إعـــالن العـــرب ردهتـــم فقالـــت: "ملـــا تـــويف رســـول هللا 

وصــار املســلمون كــالغنم املطــرية يف الليلــة الشــاتية؛ لفقــد نبــيهم، حــىت واشــرأب ت اليهوديــة، والنصــرانية، 
، فـوهللا مـا اختلفـوا فيـه (4)مجعهم هللا على أِب بكر، فلقد نزل أبِب ما لو نزل ابجلبال الراسيات هلاضها

 -غنـاء-من أمر  إال طار أِب بعالئه وغنائه، وكان من رأى ابن  اخلطاب علم أنه خ لق عواًن، ويف رواية 
ه، قد أعد  لألمور أقراهنا" (5)لإلسالم، كان وهللا أحوذاي    .(6)نسيج وحد 

وقد ق سمت حركة  الردة من حيـث اخلطـورة األمنيـة علـى وحـدة وأمـن اجملتمـع اإلسـالمي إىل 
 ،(7)نوعني: ردة مجاعية، وردة فردية

، (8)تتمثـل يف ردِة فـرد ، أو أفـراد  متفـرقني، ال جتمعهـم رابطـة  نظـام  وال تعـاون الردة الفردياة:
وروي ذلــك ، (9)وأمجــع أكثــر أهــل العلــم بتطبيــق حــدِّ الــردة عليــه، وهــو القتــل بعــد أن يســتتاب ثــالاثً 

                                                           

 . 536، 3سبل السالم، ج ،(الصنعاين1)
اْلطام: األطم حصن مبين حبجارة وقيل: هو كل بيت مربع مسطح، وهي حصون ألهل املدينة. ابن منظور، لسان (2)

 .119، ص1العرب، ج
، 1بريوت، ط –وضع حواشيه: خليل عمران املنصور، دار الكتب العلمية البدء والتاريخ،  أمحد بن سهل،(البلخي،3)

 . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: البلخي، البدء والتاريخ(.194-193، ص2جم ، 1997هـ / 1417
 .249، ص7هاضها: أي كسرها. ابن منظور، لسان العرب، ج (4)
، لسان العرب، ابن منظوروحاذه ُي  وذه حوًذا: غلبه. احلسن لسياق األ مور. ،األ ْحوِذّي: احلاّد املنكمش يف أ موره أحوذاًي: (5)

 .262، ص4ج
 .88حروب الردة، ص ،الكالعي ؛199، ص2(ابن األثري، الكامل، ج6)
. 34م، ص1982هـ/1402، 1مكتبة العلم، جدة، ط (عبد هللا أمحد قادري، الردة عن اإلسالم وخطرها على العامل اإلسالمي،7)

 )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: عبد هللا قادري، الردة عن اإلسالم(.
 .34عبد هللا قادري، الردة عن اإلسالم، ص (8)
انظر:  .فإن اتب حقن دمه" ؛واألصح هو الوجوب ،اختالف بني الفقهاء يف استتابة املرتد قبل قتله بني مستحبة وواجبة ظهر (9)

 .60-57املاوردي، حكم املرتد، ص
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، وعثمان ، وعلي، ومعاذ، وأِب موسى، وابن عباس، وخالـد عن ، وغـريهم، ومل ينكـر أِب بكر، وعمر 
 .(1)فكان إمجاعاً  ذلك أحد

وي عد خطر  هذا النوع من الردة أقل من غريها؛ ألن  الفرد ، أواألفـراد الـذين ال جتمعهـم رابطـة  
 .(2)تنظيم  وتعاون ال يشكلون خطرًا على األمة اإلسالمية

فهي أن يفارق اإلسالم  مجاعٌة من أهله، أو أهل  بلد ، ويرأسـهم أحـد  أفـراد  الردة اجلماعية:
 . (3)اجلماعة، ويقفون صف ا واحًدا حلرب م ن يدعوهم إىل العودة إىل اإلسالم

ابلقتال، ويعد خطرًا  هو ما واجهه أبو بكر   -والذي يهمنا هنا–وهذا النوع من الردة 
ألمــة، وقـد يــؤدي إىل فتنــة  عامـة، وقــد اتفــق الفقهـاء وأهــل العلــم علـى األمــن والنظــام، وعلـى وحــدة ا

، فقتــاهل م وإخضــاع هم مــن ضــرورات األمــن العــام؛ علــى وجــوب قتــاهلم اســتدالاًل بفعــل أِب بكــر 
 .(4)ملنع التمزق واالنشقاق يف صفوف املسلمني

، ســواًء كانــت ردهتــم  إبطــااًل لــبعض أحكــام (5)وهــذه الــردة اجلماعيــة علــى نــوعني مــن الِفــرق
 اإلسالم، أوخروًجا منه جبميع أحكامه وتعاليمه:

: فريق ارتد عن اإلسالم ردًة كاملة، وعادوا للكفر الصريح، فاتبعوا املتنبئني من قـومهم؛  أوًلا
تند ، ومســـ(6)إمـــا تصـــديًقا لـــدعوهتم الكاذبـــة، وإمـــا اســـتجابة لعصـــبيتهم، وإن كـــانوا يؤمنـــون بكـــذهبم

                                                           

 ،1، طبريوت -الفكر، دار يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ، موفق الدين عبد هللا بن أمحد، املغينة(ابن قدام1)
، املرتد ال يقتل حىت ا عاقالً م، كتاب املرتد، مسألة ارتد عن اإلسالم من الرجال والنساء وكان ابلغً 1985/ـه1405

 .، املغين(ة)سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن قدام .16ص ،9ج ،يستتاب ثالاثً 
 .34لردة عن اإلسالم، ص(عبد هللا قادري، ا2)
 .34(عبد هللا قادري، الردة عن اإلسالم، ص3)
أمحد  ؛35-34ص ؛ عبد هللا قادري، الردة عن اإلسالم،246صبحي حممصاين، تراث اخللفاء الراشدين، صانظر:  (4)

)سريد ذكر املرجع خمتصرًا:  .86م، ص2009هـ/1430، 1حممد عبد العظيم اجلمل، أمن األمة، دار السالم، القاهرة، ط
 أمحد اجلمل، أمن األمة(.

  .201؛ الداير بكري، اتريخ اخلميس، ص89الكالعي، حروب الردة، صانظر:  (5)
، 4األم، كتاب قتال أهل البغي، ابب فيمن جيب قتاله من أهل البغي، ج ؛ الشافعي،254، ص2(انظر: الطبي، اتريخ األمم، ج6)

 محد أبو موسى، التاريخ السياسي واحلضاري واألدِب يف صدر اإلسالم أ ؛192 صدر اإلسالم، ص عبد ايسني، اتريخ ؛304ص
سوراي،  - م، جامعة تشرين، كلية العلوم، قسم اللغة العربية، السنة الثانية2008-2007هـ/1429-1428 والعصر األموي،

 سي واحلضاري واألدِب يف صدر اإلسالم(.)سريد ذكر املرجع خمتصرًا: أمحد أبو موسى، التاريخ السيا. 280-279ص
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، فشكلوا طائفًة ممتنعًة مسلحة (1)ردهتم يف ذلك قوهلم كما ورد يف الرواايت: "لو كان نبي ا ما مات"
بــدار  خاصــة  هبــم داخــل الدولــة اإلســالمية، معلنــني الــردة ، فــأ طلق علــيهم اســم  )مرتــدين(، ومــن بــني 

العرب الذين ارتدوا عند وفاة رسول هللا 
(2) : 

، الـذي ادعـى النبـوة فـيهم، وبنـو فـزارة، (3)حة بن خويلد األسـديبنو أسد، ورئيسهم طلي -
، وبنو سـليم، (5)، وبنو عامر وغطفان، وتزعمهم قرة بن سلمة القشريي(4)وتزعمهم عيينة بن حصن

، وتـزعمتهم امـرأٌة يقـال (7)، وارتـدت طائفـٌة مـن بـين متـيم(6)وتزعمهم الفجاءة  بن عبـد ايليـل السـلمي
وغـريه مـن ملـوك كنـدة، وبنـو بكـر  (9)من كنـدة، وتـزعمهم األشـعث  بـن قـيس، وطائفة (8)هلا سجاح

                                                           

  .201؛ الداير بكري، اتريخ اخلميس، ص89(الكالعي، حروب الردة، ص1)
 .50-49(الواقدي، الردة، ص2)
، فادعى النبوة، فلما ه زم فر إىل الشام. املقدسي، املطهر بن ا، وكان كاهنً طليحة بن خويلد األسدي ارتد يف حياته (3)

. )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: املقدسي، 159-158، ص5بور سعيد، ج –طاهر، البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية 
خلب يف أايم العرب عبد الرمحن بن حممد، املقدمة واملسمى كتاب العب وديوان املبتدأ واالبدء والتاريخ(؛ ابن خلدون، 

، 2جم، 1992هـ/ 1413، 1بريوت، ط –والعجم والببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكب، دار الكتب العلمية 
 )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن خلدون، املقدمة(. .869ص

ا وشهد حنينً  ،وشهدها ،أسلم قبل الفتح ،صح له روايةٌ تومل  ،كان من املؤلفة، و له صحبةقيل:  عيينة بن حصن الفزاري،(4)
مث عاد إىل  ،فبايعه حةيومال إىل طل ،مث ارتد يف عهد أِب بكر ،بين العنب بعض   لبين متيم فسىب وبعثه النيب  ،والطائف  
 . 767، ص4. ابن حجر، اإلصابة، جسكان البوادي وكان فيه جفاء   ،اإلسالم

 . ترمجة لهقرة بن سلمة القشريي: مل أقف على (5)
 وقيل: ؛107اختلف املؤرخون يف اسم الفجاءة، فقيل: إن امسه جبري بن إايس بن عبد هللا السلمي. البالذري، فتوح البلدان، ص(6)

؛ وقيل: إايس بن عبد هللا بن عبد ايليل بن عمرية بن 134، ص2إايس بن عبد هللا بن الفجاءة السلمي. اليعقوِب، اترخيه، ج
ابن        ؛145الكالعي، حروب الردة، ص ؛211، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج266، ص2اتريخ األمم، جالطبي،  خفاف.

 . وما أثبتناه يف املنت ما اتفقت عليه أغلب  املصادر التارخيية. 292، ص6، ج3كثري، البداية والنهاية ، م
يمامة. القلقشندي، أمحد بن علي بن أمحد بن عبد بنو متيم: من العداننية، منازهلم أبرض جند من هنالك على البصرة وال(7)

. )سريد اسم املصدر خمتصرًا: 177بريوت، ص –هللا، هناية األرب يف معرفة أنساب العرب، دار الكتب العلمية 
 . القلقشندي، هناية األرب(

جته مث بعد قتله عادت إىل بنت احلارث التميمية اليت ادعت النبوة يف الردة وتبعها قوم مث صاحلت مسيلمة وتزو  سجاح (8)
 .331،ص4ابن حجر ، اإلصابة،ج .اإلسالم فأسلمت وعاشت إىل خالفة معاوية

كان يف اجلاهلية ،  عشر يف وفد كندة وكان رئيسهم قدم على رسول هللا، الكندي وكندة هم ولد ثور بن عفرياألشعث بن قيس (9)
مث راجع اإلسالم يف خالفة   إال أنه كان ممن ارتد عن اإلسالم بعد النيبرئيسا مطاعا يف كندة وكان يف اإلسالم وجيها يف قومه 

 . 66، ص1. ابن حجر، اإلصابة، جابلكوفةهـ 40وقيل سنة هـ 42أِب بكر الصديق مات سنة 
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بن وائل أبرض البحرين، وتزعمهم احلكم  بن زيد من بين قيس بـن ثعلبـة، واجتمعـت بنـو حنيفـة إىل 
 .(2)، وارتدت طائفٌة من أهل اليمن وتزعمهم األسود العنسي(1)مسيلمة الكذاب أبرض اليمامة

أتابهـا  وفريق متسك ابإلسالم، ومنع الزكاة، بزعمهم أهنا إاتوة تدفع إىل رسول هللا  اثنياا:
دون غـــريه، فلمـــا مـــات أصـــبحوا يف ِحـــلّ  مـــن دفعهـــا إىل  عـــزة  نفوســـهم، أوأهنـــا أوجبـــت للرســـول 

، قـــــــالوا: "نـــــــؤمن ابهلل، ونشـــــــهد أن  حممـــــــًدا رســـــــول  هللا، ونصـــــــلي، ولكـــــــن ال نعطـــــــيكم (3)خليفتـــــــه
 . (4)."أموالنا..

، ولــذا فقــد وقــع  لــبعِض الصــحابة شــبهٌة يف (5)وهــؤالء كمــن رجــع عــن الــدين رغــم إســالمهم
قـد وض ـح فسـاد  شـبهتهم، فأصـر علـى قتـاهلم،  جواز قتاهلم بسـبب ذلـك التأويـل، لكـن أاب بكـر 

م عنــد أكثــر ، وإال فلــو أقــروا أبدائهــا، وقــالوا ال نؤديهــا إليــك؛ مل جيــز قتــاهل(6)ألهنــم منعــوا حق ــا علــيهم
 .وكال الفريقني مشلهم مفهوم "املرتدين" إبمجاع الفقهاء.  (7)العلماء

عدًدا مـن اإلجـراءاِت والتـدابرِي  وإزاء هذا الوضع األمين اخلطري للمسلمني اختذ أبو بكر 
ا، هتديـدات وعـدوان القبائـل املرتـدة اثنيًـودفع  ،لتأمني كيان األمة اإلسالمية من الداخل أواًل األمنية 

  ومن هذه اإلجراءات ما يلي:

                                                           

 .442، ص5وقاعدهتا حجٌر. ايقوت، املعجم، جاليمامة : معدودٌة يف جند، بينها وبني البحرين عشرة أايم.  (1)
واتبعه ايضا قوم من غري عنس ومسى يف اليمن بن كعب بن عوف العنسي قد تكهن وادعى النبوة فاتبعه عنس األسود (2)

 قبل وفاة النيب قتله فريوز بن الديلمي  ،كان أسود الوجه فسمى األسود للونه وإن امسه عبهلةو  ،نفسه رمحان اليمن
أوسع انظر: البالذري ، فتوح  ل. لتفاصيبعد ما استخلف بعشر ليال الصديقخبمسة أايم وأن الفتح ورد على أِب بكر 

   وما بعدها . 247ص  ،2اتريخ األمم، ج ومابعدها؛ الطبي، 113البلدان، ص 
؛ أمحد أبو موسى، التاريخ 305، ص4(الشافعي، األم، كتاب قتال أهل البغي، ابب فيمن جيب قتاله من أهل البغي، ج3)

 .192عبد ايسني، اتريخ صدر اإلسالم، ص؛ 280-279ص دِب يف صدر اإلسالم،السياسي واحلضاري واأل
  .201؛ الداير بكري، اتريخ اخلميس، ص89(الكالعي، حروب الردة، ص4)
من احلاوي الكبري، حتقيق ودراسة: إبراهيم علي  قتال أهل البغي ،ن حبيب البغداديب(انظر: املاوردي، علي بن حممد 5)

 .93، صم1987هـ/1407املدين، الطبعة األوىل، صندقجي، مطبعة 
  . 494، ص4ج ،؛ ابن تيمية، منهاج السنة92-90(املاوردي، قتال أهل البغي، ص6)
  .501-500، 426، ص4جمنهاج السنة،  ،(ابن تيمية7)
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: مــن أرض  مإىل ختــوم البلقــاء والــدارو  (1)علــى إنفــاذ جــيش أســامة بــن زيــد إصــراره  أوًلا
يف قراره، وحماوالهتم  ، وقد أوردت املصادر  األولية مسألة  مراجعة الصجابة ألِب بكر (2)فلسطني
عــن تســيري اجلــيش، وإبقائــه يف املدينــة بعــد أن انتفض ــِت األرض مــن حــوهلم، مســتدلني  إلثنــاءه 

: "أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا وأن حممًدا رسول هللا، فـإذا حبديث  لرسول هللا 
هللا الـذي ال ، فرفض رأي هم يف حـزم  وقـوة  قـائاًل: "و(3)قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها"

ــزه رســول  هللا  إلــه إال هللا! لــو جــرت الكــالب  أبرجــل أزواج النــيب عليــه الســالم، مــا رددت جيًشــا جه 
 وال حللت  لواًء عقده رسول هللا ،"(4)، وأمر أسامة أن ميضي لوجهه . 

كــان علــى قتــال مــانعي الزكــاة فقــط، والــذي ي فهــم مــن هــذا اخلــب أن  اعــرتاض  الصــحابة 
بــني هلـم رأيــه وسـبب إصــراره بقولـه: "ألقــاتلن مــن  دون قتـال غــريهم مـن املرتــدين، لكـن الصــديق 

فـر ق بــني الصــالة والزكــاة، فــإن  الزكــاة  حــقُّ املـال، وهللا، لــو منعــوين عقــااًل كــانوا يؤدونــه إىل رســول هللا 
: "فـوهللا، مـا هـو على رأيه، وهو مـا ي فهـم مـن قـول عمـر ، فوافقه الصحابة (5)لقاتلتهم عليه..."

 .(6)إال أن رأيت  قد شرح هللا صدر أِب بكر للقتال، فعرفت أنه احلق"
رفضـه مهادنـة  املرتـدين مـن مـانعي الزكـاة، إذ تشـري الـرواايت التارخييـة إىل أن الصـحابة  اثنياا:

 - ومــنهم: عمــر بــن اخلطــاب-  مــن  (7)عرضــته عليــه القبائــل املرتــدةقــد أشــاروا عليــه قبــول مــا
 .  (2)وأن يتألفهم حىت يتمكن اإلميان يف قلوهبم، مث هم بعد ذلك يزكون (1)أداء الصالة دون الزكاة

                                                           

، استعمله رسول هللا   بُّ كان يسمى: حِ   ،حاضنة النيب  ،أمه أم أمين، و (أسامة بن زيد بن حارثة، موىل رسول هللا 1)
، تويف بعد قتل عثمان ابجلرف :، وقيل54،  وقيل: 59أو  58سنة، تويف آخر أايم معاوية سنة  18وهو ابن  النيب 
 .81-79، ص1ل إىل املدينة. انظر: ابن األثري، أسد الغابة، جومح  

وكان قد ضرب البعث على  ،واستعمل أسامة بن زيد ،ا إىل الشامبعثً أن يبعث  النيب أراد في السنة العاشرة من اهلجرة ف(2)
، 2وارتدت العرب؛ ابن األثري، الكامل، ج ،ومل يسر اجليش أهل املدينة ومن حوهلا وفيهم عمر بن اخلطاب، فتويف النيب 

 .199 ،182ص
 .103(انظر: البالذري، فتوح البلدان، ص3)
 .279، ص6، ج3ابن كثري، البداية والنهاية ، م(4)
 .285ص، 6، ج3كثري، البداية والنهاية، م  ابن(5)
 .103(انظر: البالذري، فتوح البلدان، ص6)
وذلك بعد البيعة وتوجيه أسامة - قدمت للمدينة يءا عربية من أسد وغطفان وطأمجعت  املصادر األولية من أن وفودً قد (7)

وال يؤتوا  ،على أن يقيموا الصالة  فأنزلوهم إال العباس، فحملوا هبم إىل أِب بكر ،، فنزلوا على وجوه الناس-يف جيشه
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والشك أن  الصحابة  قد أدركوا خطورة خروج اجليش خلارج املدينـة علـى أمـنهم وأمـن الدولـة 
يكــون هــذا  اجلــيش  ردًءا للمســلمني، وأمــااًن  اإلســالمية بعــد انتفــاض العــرب مــن حــوهلم، فــأرادوا أن

، واملدينـة يف حاجـة  لقـوة هـذا اجلـيش الـذي أع ـد  (3)للمدينة، ألهنم ال أيمنون علـى املدينـة مـن الغـارة
وج هز يف حال السالمة، وحالة  السالم تلك قد انتهت بردة العرب

(4) . 
 رته األمنية:كانت له أسباهبا، وهي تبني مدى حسه ونظ  وموقف أِب بكر 

إبنفـــاذ اجلـــيش؛ ألنـــه مل يكـــن ابلشـــخص الـــذي يعصـــي أمـــرًا  تنفيـــذ أمـــر رســـول هللا  -أ 
وال حــىت يف مماتــه، ومــا ينطــق بــه نــيبُّ هللا إْن هــو إال وحــٌي يــوحى بــه،  ال يف حياتــه لرســول هللا 
حني أوصى إبنفاذ اجليش يف وقـت  كانـت فيهـا أحـداث  الـردة قـد بـدأت، فكـان مـن  فرسول هللا 

أوصـى إبنفـاذه، وقـد ظهـرت  املمكن أن مينع خروج  اجليش، ولكن ملصلحة  أمنيـة كـان يراهـا هـو 
، فكـان (5)نتائجها، وملس املسلمون أثرها فور خروج اجليش من املدينة، ويف أثناء حـروهبم للمرتـدين

مير بقبيلـة  يريـدون االرتـداد إال قـالوا: لـوال أن هلـؤالء قـوًة مـا خـرج مثـل هـؤالء مـن عنـدهم!  اجليش  ال
ولكــــن نــــدعهم حــــىت يلقــــوا الــــروم، فلقــــوا الــــروم، فهزمــــوهم، وقتلــــوهم، ورجعــــوا ســــاملني، فثبتــــوا علــــى 

دة ، ومن فك ر يف االرتداد مـنهم عـدل عنـه، فعمـل علـى حفـظ األمـن إبظهـار القـوة وسـيا(6)اإلسالم
 الدولة. 

                                                                                                                                                                                

، 2؛ ابن األثري، الكامل، ج255-253، ص2خائبني. انظر: الطبي، اتريخ األمم، ج  بكر وفردهم أب ،الزكاة
 ؛.286، ص6ج ،3، موالنهاية  ابن كثري، البداية؛ 74، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج206ص

خليفة بن خياط، مراجعة وضبط وتوثيق: مصطفى جنيب  اتريخخليفة بن خياط بن هبرية العصفري، (ابن خياط، 1)
. )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن 20، صم1995هـ/1415، 1بريوت، ط –دار الكتب العلمية  ،وحكمت فواز
 خياط، اترخيه(.

 -طه الزيين، دار املعرفة  :واملعروف بتاريخ اخللفاء، حتقيق ،مة والسياسةاإلما، بن مسلم عبد هللا (انظر: ابن قتيبة الدينوري،2)
(؛ السيوطي، اتريخ اخللفاء، والسياسة  )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن قتيبة الدينوري، اإلمامة .23-22، ص2بريوت، م

 .59ص
 .152، ص5(املقدسي، البدء والتاريخ، ج3)
 .278، ص6ج ،3م والنهاية،البداية ابن كثري،  (4)
 (سريد احلديث عن ذلك يف مبحث الحق.5)
 .60؛ السيوطي، اتريخ اخللفاء، ص279، ص6ج ،3م والنهاية،(ابن كثري، البداية 6)
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رأى أن  االرتـــداد  عـــن اإلســـالم  فيـــه إبطـــاٌل لـــبعض أحكـــام اإلســـالم، أو خـــروٌج منـــه  -ب
سـوف جيـرُّ إىل تـرك عبـادات أخـرى، كالصـالة،  -إن مل ي ردع-جبميع أحكامه وتعاليمه، ومنع  الزكاة 

أن  هناك تسـاهاًل  واحلج وغريها، مث حتصل الردة عن الدين كله، وإذا قِبل من قبيلة  دون غريها لفهم
للمهاجرين  من قبل القيادة اإلسالمية، ولطالبت القبائل  األخرى مبثلها، وهو ما نفهمه من رده 

واألنصار عندما أشاروا عليه بقبـول مـا عـرض عليـه مـن مـانعي الزكـاة املرتـدين، فقـال هلـم: "إن متيًمـا 
بــن  وائــل، ولــو أ عطيــت كنانــة  وألفاف هــا  إن أ ِذن هلــا مــن اإلســالم يف نقــض ع ــروة  مل تــرض مبثلــه بكــر  

 . (1)وأحابيشها أمرًا مل ترض قيٌس حىت تزداد، ولئن مسعت  قول كم ألنقض ن  اإلسالم  ع روًة ع روًة"

وأوكــل ، يعــود اجلــيشإىل أن  (2)وخاصــة علــى األنقــاب ،تشــديد احلراســة علــى املدينــة اثلثاااا:
وعبــد هللا بــن ، (3)كعلــي بــن أِب طالــب، والــزبري بــن العــوام  ،مــن كبــار الصــحابة احلراســة لعــدد   مهمــة  

أهــل  املدينــة حبضــور املســجد  مــن املقاتلــة، كمــا ألــزم مــنهم جمموعــةً  وغــريهم، وضــم لكــل ّ ، (4)مســعود
، فمـــا هـــي إال ثالثـــة  أايم إال ، وقـــد صـــدق ظنـــه (5)خـــوف الغـــارة مـــن العـــدو لقـــرهبم مـــن املدينـــة

يف أهـل املسـجد   ، فأغـاروا علـى مـن كـان أبنقـاب املدينـة، فخـرجوطرقـت املدينـة  غـارٌة مـع الليـل

                                                           

هـ/ 1411، 1بريوت، ط -عبد السالم هارون، دار اجليل :عثمان عمرو بن حبر، العثمانية، حتقيق وشرح و(اجلاحظ، أب1)
 خمتصرًا: اجلاحظ، العثمانية(.. )سريد ذكر املصدر 83ص، م1991

، 14الطريق، وقيل: الطريق الضيق يف اجلبل، واجلمع أنقاب ونقاب. ابن منظور، لسان العرب، ج :(األنقاب: النقب2)
 . )مادة: نقب(.331ص

له مخس عشرة سنة، وقيل: ست عشرة سنة،  ثٌ جليل، أسلم وهو حد   (الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد، صحاِب  3)
عمته صفية بنت عبد املطلب، أحد العشرة املبشرين ابجلنة، وأحد الستة من أهل الشورى،  وابن   ، حواري رسول هللا

 هـ.36قتله ابن جرموز عام ، مث رجع عن القتال ،شهد اجلمل مع السيدة عائشةو ، شهد املشاهد كلها مع رسول هللا 
قدم له: سيد حسني  سري أعالم النبالء،حممد بن أمحد بن عثمان، ؛ الذهيب، 100-97، ص2، أسد الغابة، جابن األثري

)سريد ذكر املصدر خمتصرًا:  .67-41، ص1جالقاهرة،  –، املكتبة التوفيقية1ريي سعيد، طالعفاين، حتقيق وختريج: خ
 .الذهيب، سري أعالم النبالء(

وشهد الريموك،  وشهد املشاهد كلها، ،اوهاجر اهلجرتني مجيعً أسلم قدميًا، حليف بين زهرة، ذيل، اهل   (عبد هللا بن مسعود4)
ابن األثري، أسد الغابة،  ؛152-145، ص2هـ. انظر: ابن سعد، الطبقات، ج32تويف ابملدينة سنة و ،  استعمله عمرو 

 .286-280، ص3ج
نزلوا يف فرقتني فرقة ابألبرق من قد  عرضوا بذل الصالة دون الزكاةالوفد الذي قدم املدينة من مانعي الزكاة الذين كان   (5)

 .206، ص2وفرقة بذي القصة. انظر: ابن األثري، الكامل، ج ،الربذة
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، واشـــتبك معهـــم، وجنـــح يف احـــتالل معســـكرهم ، فهربـــوا، وتعقـــبهم أبـــو بكـــر (1)علـــى النواضـــح
القريب من املدينة،كما أجالهم من ذي القصة، ووضع هبا حاميـًة للحراسـة، ورجـع إىل املدينـة بعـد 

ول وقعــــــة  عســــــكرية للمســــــلمني مــــــع املرتــــــدين، وقــــــدمت الصــــــدقات  يف أ (2)أن أذل  هللا  املشــــــركني
 . (3)للمدينة

الزحف حنو جتمعات املرتدين املتواجدة قرب املدينة بعـد عـودة جـيش أسـامة  رابعاا:
؛ (4)

، فسـار (5)والقريبـة  مـن املدينـة لعدم اطمئنانه لتواجـد تلـك التجمعـات مـن القبائـل العربيـة يف األبـرق
ابألبــرق،  (8)، حـىت نـزل علــى أهـل الربـذة(7)وذي القصــة (6)املسـلمني إىل ذي حسـيومعـه مجـٌع مــن 

فهزم من هبـا مـن بـين عـبس وذبيـان وبـين بكـر مـن كنانـة، وثعلبـة بـن سـعدومن يلـيهم مـن مـرة، وحـر م 
 . (9)تلك البالد على بين ذبيان، ومحاها لدواب املسلمني وصدقاهتم، مث رجع

ة  الثانيــة؛ بســبب تواجــد القبائــل العربيــة املرتــدة حــول املدينــة وكانــت هــذه املواجهــة  العســكري
وحماولتهم الفاشلة يف اهلجوم على املدينة، فشن هجوًما سريًعا عليهم دفاًعا ومحاية  عن أمـن املدينـة 

يف  أن  املعــارك العســـكرية الــيت خاضـــها أبــو بكـــر  (10)وأرواح املســلمني، ويف رأي أحــد البـــاحثني
ذي القصــة واألبــرق مل تكــن ســوى إجــراًءا وقائي ــا حلمايــة املدينــة وإنقاذهــا وتثبــيط مهــة املرتــدين عــن 

                                                           

 . )مادة: نضح(.279ص، 14ابن منظور، لسان العرب، ج .(النواضح: من اإلبل اليت يستقى عليها1)
 . 75، ص4ابن اجلوزي، املنتظم، ج (2)
 .859، ص2، جاملقدمة خلدون،(ابن 3)
 .207، ص2(ابن األثري، الكامل، ج4)
 م،1992القاهرة،  - (حممد أمني صاحل، العرب واإلسالم من البعثة النبوية حىت هناية اخلالفة األموية، مكتبة األجنلو5)

 . )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: حممد أمني صاحل، العرب واإلسالم(.151ص
 .258، ص2الشربة. من داير عبس وغطفان. ايقوت، املعجم، جذي حسي: وادج أبرض (6)
 .366، ص4مياًل، وهو طريق الربذة. ايقوت، املعجم، ج 24ذي القصة: موضع بينه وبني املدينة (7)
، الربذة: كانت فالة أبطراف احلجاز مما يلي جنًدا، وهناك من عدها يف )شرف جند(، وتقع الربذة  بني السليلة وماوان(8)

وكالمها مشال العمق على طريق احلاج املعروف بدرب زبيدة، وهي اليوم خراٌب وآاثر  برك، وامسها قد تغري من زمن بعيد، 
مكة املكرمة،  -وأصبحت ت عرف ببكة أِب س ليم. عاتق غيث البالدي، معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية، دار مكة

 د ذكر املرجع خمتصرًا: عاتق البالدي، معجم املعامل اجلغرافية(. . )سري 136-135م، ص1982هـ/1402، 1ط
 .859، ص2ج املقدمة،؛ ابن خلدون، 207ص، 2(ابن األثري، الكامل، ج9)
 .201(عبد ايسني، اتريخ صدر اإلسالم، ص10)
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القيــام هبجمــات  أخــرى، ومتهيــًدا لــه؛ ليــتمكن مــن أتمــني قاعــدة قويــة لشــن احلمــالت الكــبى ضــد 
 املرتدين، وجتهيِز قواته.

ااا: املرتــدة لضــرب قــوى املرتــدين مــن مراســلة ومســاندة اجملموعــات املســلمة يف املنــاطق  خامسا
 الــداخل يف كــل منــاطِق شــبِه اجلزيــرة العربيــة قبــل اســتفحال خطرهــا، وهــو مــا عــب عنهــا الصــديق 

 وأفـــرادٌ  وقبائـــل   هنـــاك قـــادةٌ ، فكـــان (1)بعبـــارة: "ركـــوب مـــن ارتـــد مبـــن مل يرتـــد وثبـــت علـــى اإلســـالم"
وحـاولوا رد أقـوامهم عـن  ،من املناطق اليت ظهرت فيها الردة متسكوا بدينهم يف كل منطقة   ومجاعاتٌ 

وكان  ،ابالرتداد استشاروا عثمان بن أِب العاص ومن ذلك على سبيل املثال: ملا مهت ثقيف   ،الردة
، كمــا (2)فــنفعهم هللا برأيــه ،اا وأوهلــم ارتــدادً "ال تكونــوا آخــر العــرب إســالمً  :ا فــيهم، فقــال هلــممطاًعــ

ويف البحــرين ، (3)وأقــنعهم ابلرجــوع إىل اإلســالم ،حــامت ذهــب إىل قومــه بــين طــيء بــن   روي أن عــدي  
علـى واليهـا زايد  وانتقضـت كنـدة  ، (4)يف حني ارتدت بنو بكـر ،ثبتت بنو عبد القيس على اإلسالم

 بـن بـدر الزبرقـان  قـِدم  كمـا   ،(5)واحـد منهـا رجـلٌ  ثبتـوا مل يرجـعْ  ؛مـنهم وهـي قتـرية إال طائفـةٌ  ،بن لبيد
، فكانوا سنًدا للدولة اإلسالمية يف قمـع (7)بصدقات قومه بين سعد من بين متيم للمدينة (6)التميمي
 الردة. 

الــــذين ثبتــــوا علــــى اإلســــالم يف وســــط القبائــــل املرتــــدة أن يبــــذلوا  ولــــذا كلــــف أبــــو بكــــر 
جهدهم لدعوة أولئك الـذين ارتـدوا إىل ديـنهم احلـق، مث علـيهم التجمـع يف منـاطق حـددها هلـم حـىت 

أتتـــيهم أوامـــر ه
علـــى حضـــرموت جـــاء فيـــه:  (1)بكتـــاب  إىل عاملـــه زايد بـــن لبيـــد ، وقـــد بعـــث (8)

                                                           

 .159؛ الكالعي، حروب الردة، ص862، ص2ج املقدمة،ابن خلدون،  (1)
 .46، ص1جابن عبد ربه، العقد الفريد،  (2)
 .290، ص6ج، 3، موالنهاية  ابن كثري، البداية (3)
 .84-83، ص4ابن اجلوزي، املنتظم، ج (4)
 . 86، ص4ابن اجلوزي، املنتظم، ج (5)
السعدي، وامسه احلصني، وإاما قيل له الزبرقان حلسنه، والزبرقان: القمر، وقيل: إاما التميمي بن امرئ القيس الزبرقان بن بدر  (6)

قيل له ذلك ألنه لبس عمامة مزبرقة ابلزعفران. وقيل: كان امسه القمر، نزل البصرة، كان سيًدا يف اجلاهلية، عظيم القدر يف 
، وأقره على الصدقة. ابن األثري، أسد  ة إىل أِب بكرصدقاِت قومه بين عوف، فأداها يف الرد اإلسالم، واله رسول هللا 

 . 96-95، ص2الغابة، ج
 .69-67(الواقدي، الردة، ص7)
)سريد ذكر  .157م ، ص2009، 1بريوت، ط -(غيداء خزنة كاتيب، أوليات الفتوح  حروب الردة، دار املدار اإلسالمي8)

دراسات يف عهد النبوة واخلالفة الراشدة،  عبد الرمحن عبد الواحد الشجاع، ؛حروب الردة( ا: غيداء كاتيب،املرجع خمتصرً 
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ت ه ابلسـيف، و  ،كمـا ورد عنـد ابـن خلـدون (2)تسـتعني مبـن أقبـل علـى مـن أدبـر...""...فمن أ  وِطئـْ
ليســتنفر م ـن ثبــت علـى اإلســالم علـى مــن  (4)إىل جنـران (3)قـد رد جريــر بـن عبــد هللا أن أاب بكـر 

 . (5)ارتد
 ، (7)أن يضرب  على مكة  وعملها مخسمائة بعث  أو مقو (6)وكتب إىل عتاب بن أسيد

، وأقــاموا ينتظــرون أمــر أِب بكــر (1)أســيدوأم ــر علــيهم أخــاه خالــد بــن 
، كمــا كتــب إىل عثمــان (2)

، فضـــرب علـــى كـــل خمـــالف  (5)أهـــِل الطـــائف (4)فأن يضـــرب  البعـــوث  علـــى خمـــالي (3)ابـــن العـــاص
 .(6)عشرين، وأم ر عليهم أخاه

                                                                                                                                                                                

النبوة  )سريد ذكر املرجع خمتصرًا:عبد الرمحن الشجاع،.412ص م،2009هـ/1430، 6صنعاء، ط-اإلحسان نت
 .واخلالفة(

 وأقام معه مبكة حىت هاجر مع رسول هللا  ، زايد بن لبيد بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي البياضي، خرج إىل رسول هللا (1)
على حضرموت، وتويف أول أايم   واستعمله رسول هللا ،هاأنصاري، شهد املشاهد كل   إىل املدينة، فكان يقال له: مهاجرٌ 

 .122-121، ص2معاوية بن أِب سفيان. ابن األثري، أسد الغابة، ج
 .159(الكالعي، حروب الردة، ص2)
بن ا، وكان مع خالد إىل اليمن، له صحبةٌ  هللا  رسولِ  ابن عبد احلميد، وهو رسول   : احلمريي، وقيل(جرير بن عبد هللا3)

 ابن األثري، أسد الغابة، ا، وهو كان الرسول إىل عمر ابلبشارة ابلظفر يوم الريموك.الوليد ابلعراق، سار معه إىل الشام جماهدً 
 .243، ص1؛ ابن حجر، اإلصابة، ج232، ص1ج

)أي يف  وجنران يف خماليف اليمن، نجران نسبة إىل جنران بن زيد بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطانبران: مسيت (جن4)
حتقيق: رضوان حممد  فتوح البلدان،أمحد بن ُيي بن جابر البغدادي،  أطرافها ونواحيها( من انحية مكة. البالذري،

. ) سريد ذكر املصدر خمتصرا: البالذري، فتوح 78صم، 1983هـ/1403بريوت،  –رضوان، دار الكتب العلمية
 .266، ص5، املعجم، جايقوت؛ البلدان(

 .863، ص2ج املقدمة،(ابن خلدون، 5)
عليها إىل أن  بكر  على مكة، وأقره أبو  (عتاب بن أسيد القرشي األموي، أسلم يوم فتح مكة، واستعمله رسول هللا6)

ويؤيد ذلك أن الطبي  ، مات يف آخر خالفة عمر: إنه بكر، وقيل أبو يوم مات -يف قول الواقدي-مات، وتويف 
ابن حجر، اإلصابة،  ؛452، ص3هـ. ابن األثري، أسد الغابة، ج22ها إىل سنةيف سين خالفته كلِّ ذكره يف عمال عمر

 .444، ص1ج
قوي (7)

 
رب، ج ـيف دابته، ابن منظور، لسان العمقو: رجل م ْقو  ذو دابة قوية، ويقال فالن قوي  م قو؛ فالقوي يف نفسه وامل

 .. )مادة:قوا (229، ص12
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كما روي أنه كتب إىل أهل اليمن ممـن مل يرتـد، أيمـرهم ابلتمسـك ابلـذي هـم عليـه، والقيـام 
 والناس، ويعدهم ابجلنود: "فأعينوا األبنـاء علـى مـن انوأهـم، وح وطـوهم، وامسعـوا مـن فـريوز، أبمر هللا

 . (7)وِجدُّوا معه، فإين قد وليته"
كمــا قامــت املدينــة مبســاندة اجملموعــات املســلمة يف البحــرين، حــني ارتــد أهل هــا ومل يبــق هبــا 

، وقــد حاصــرهم أهــل  (9)بــن عمــرو دبقيــادة اجلــارو  (8)بلــدٌة علــى اإلســالم ســوى قريــة يقــال هلــا جــوااث
ابلعـــالء بـــن  الـــردة وضـــي قوا علـــيهم، فقـــاوموهم حـــىت فـــر ج هللا علـــيهم، بعـــد أن أمـــدهم أبـــو بكـــر 

احلضرمي 
 . (1)، فاستنقذهم، وفتح البحرين كلها(10)

                                                                                                                                                                                

قدم النيب يوم فتح مكة، وقد  :(خالد بن أسيد القرشي األموي، أخو عتاب بن أسيد، أسلم عام الفتح، ومات مبكة، وقيل1)
البعث الذي أرسله إىل قتال ا على هه أمريً وج  بن أسيد  مات خالد بن أسيد، وهللا أعلم. وذكر سيف يف الفتوح أن عتاب  

 .401-400، ص1؛ ابن حجر، اإلصابة، ج566، ص1أهل الردة. ابن األثري، أسد الغابة، ج
 .295، ص2، جاتريخ األمم(الطبي، 2)
على الطائف، وظل   يف وفد ثقيف فأسلم، واستعمله رسول هللا  (عثمان بن أِب  العاص الثقفي، وفد على النيب3)

يف  وكان يغزو سنوات   ،هـ15عام على عمان والبحرين   ، واستعمله عمر سنتني من خالفة عمر ا حىتعليها واليً 
، 3وسكن البصرة. ابن األثري، أسد الغابة، ج ،وعثمان، وهو الذي منع أهل الطائف من الردة، فأطاعوه خالفة عمر

 .477-475ص
عند أهل اليمن واحٌد من املخاليف، وهي   اإلنسان، وهو : خمالف البلد: سلطانه، واملخالف الكورة يقدم عليهااليف(خم4)

وهي كالرستاق، املخاليف ألهل اليمن كاألجناد ألهل الشام، والكور ألهل  ،يعرف به منها اسمٌ  ك ور ها، ولكل خمالف  
 (.. )مادة: خلف132، ص5العراق، والرساتيق ألهل اجلبال، والطساسيج ألهل األهواز. ابن منظور، لسان العرب، ج

 .12-8، ص4ج ايقوت، املعجم،ا. (الطائف: وادي وج، وهو بالد ثقيف، بينها وبني مكة اثنا عشر فرسخً 5)
 .295، ص2(الطبي، اتريخ األمم، ج6)
 .296ص، 2الطبي، اتريخ األمم، ج(7)
، 2جاملعجم،، هـ عنوة. ايقوت12كر سنة (جوااث: حصن لعبد القيس ابلبحرين فتحه العالء بن احلضرمي أايم أِب ب8)

 .174ص
يف وفد عبد  سنة عشر   ابن املعلى، وقيل: اجلارود بن العالء، صحاِب، وفد على رسول هللا  :(اجلارود بن عمرو، ويقال9)

،  وسكن البصرة، وقتل أبرض فارس يف خالفة عمر ،ا على دينها، كان حسن اإلسالم صلبً القيس فأسلم، وكان نصراني  
-158، ص5رف بعقبة اجلارود. ابن سعد، الطبقات، جعفقتل مبوضع ي   ،بعث إىل ساح فارس :وقيل بنهاوند، وقيل

 .312-311، ص1؛ ابن األثري، أسد الغابة، ج218-217، ص1؛ ابن حجر، اإلصابة، ج159
ا أسلم العالء قدميً  ،ه مكةو أب نمن حضرموت اليمن، سك ،(العالء بن احلضرمي، واسم احلضرمي عبد هللا بن ضماء10)

 ، هـ،روى عن النيب21هـ، وقيل 14مات سنة و ،  مث عمر ، بكر ره أبوعلى البحرين، وأم   استعمله رسول هللا و 
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ااااا: ، وذلــــك اســــتخدام الدبلوماســــية لكســــب الوقــــت حلــــني عــــودة جــــيش أســــامة  سادسا
رتــدين ابلكتــب والرســل، مقتــداًي بفعــل رســول هللا مبحاربــة امل

، وأول مــن صــادم عبًســا وذبيــان ، (2)
 .(3)حيث عاجلوه عند رجوع اجليش

جتديـــد دعـــوة املرتـــدين عســـى هللا أن يهـــديهم لإلســـالم ويعيـــدهم إىل حظـــرية الدولـــة  ساااابعاا:
لــذا أوصــى قادتــه بــدعوة اإلســالمية دون قتــال، فــت حفظ  علــى الدولــة أمن هــا، وعلــى النــاس الســالم ، 

، كمــــا بعــــث إىل القبائــــل املرتــــدة (4)املرتــــدين قبــــل الــــدخول معهــــم يف قتــــال، وقيــــدهم بتلــــك األوامــــر
ـٌر ميـوت كمـا ميـوت كـل   يدعوهم للحـق، كمـا رد الشـبهة  الـيت نشـأت عنـد مـوت الرسـول أبنـه بش 

إنسان، مث هددهم أبنواع العقاب اليت ستنزل هبـم إن مل يسـتجيبوا لـداعي احلـق، وبعـث هـذه الكتـب 
 . (5)مع رسله إىل املرتدين أمام اجلنود حىت يعذر إىل هللا تعاىل

حلــرهبم  احلاســم إبرســال اجليــوش حماربــة املرتــدين املصــرِّين علــى الــردة، فجــاء قــراره  اثمناااا:
 يف قتال املرتدين على خطة  أمنية وهي:   جبميع أنواعهم، وقد استند أبو بكر 

حشد اجليوش اإلسالمية واستنفار ها وإعداد ها حلرب املرتدين، فتجمع املسلمون من كل انحية  –أ 
أحــد عشــر  ، ويف ذي القصــة عقــد أبــو بكــر (6)بقتــال أهــل الــردة -تعــاىل–يتقربــون إىل هللا 

لقتـــال أهـــل الـــردة علـــى أحـــد عشـــر أمـــريًا مـــن أمهـــر القـــواد وأكثـــرهم حنكـــة وصـــبًا ومهـــارة  لـــواءً 
، وحدد لكل قائد  وجهته طبًقا ملستوى مهارته يف القيادة وأحـوال اجلنـد املصـاحبني (7)عسكرية

                                                                                                                                                                                

، 3نه جماب الدعوة، وذكره ابن سعد يف الطبقة الثانية من املهاجرين واألنصار. ابن سعد، الطبقات، جإقال يوكان 
 .491، ص2؛ ابن حجر، اإلصابة، ج254-251ص

  .300، ص6ج ،3، موالنهاية ؛  ابن كثري، البداية288-287، 2اترخيه، ج (الطبي،1)
، 2من ارتد يف زمانه فرد رسلهم، وأتبع رسلهم رساًل إلرجاعهم إىل احلق. الطبي، اتريخ األمم، ج وقد حارب  (2)

 . 254ص
 .862، ص2، جاملقدمة ؛ ابن خلدون،254، ص2(الطبي، اترخيه، ج3)
 .29، صه وأوامره وأقواله يف املبحث األول من هذا الفصلسبق أن ذكرت وصااي(4)
 .28، ص(انظر: املبحث األول من هذا الفصل5)
 .63(الواقدي، الردة، ص6)
(القضاعي، أبو عبد هللا حممد بن سالمة بن جعفر الشافعي، األنباء أبنباء األنبياء وتواريخ اخللفاء ووالايت األمراء، املعروف 7)

 .اتريخ( )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: القضاعي،. 174هـ، ص1415حتقيق: مجيل املصري، بتاريخ القضاعي، 
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، كما جعل هذه األلوية  تتناسب يف قوهتا مع قوِة القبائـل الـيت (1)له، وزودهم بتعليمات  ووصااي
 . (2)هها إليهاوج

التخطــيط العســكري احملكــم يف توزيــع قــوة املســلمني علــى جزيــرة العــرب يف وقــت  واحــد ، ممــا   -ب
، ومما سه ل مهمته يف حربه للمرتـدين عـدم  (3)حال دون حتزب األعداِء واحتادهم ضد املسلمني

تضامِن القبائـل املرتـدة، وتفـرق هم، كمـا أن  وجـود  م سـل م ة  مواليـة  للمدينـة داخـل كـل قبيلـة  مرتـدة  
ــل بتحقيــق النصــر للمســلمني يف حــروهبم ضــد املرتــدين، وانتشــار  اجلــيش اإلســالمي يف  قــد عج 

كــان كفــياًل أبن يشــغل املرتــدين عــن   ط هلــا أبــو بكــر اجلزيــرة العربيــة كلهــا ابلكيفيــة الــيت خطــ
إمـــــداد أي جبهـــــة  أخـــــرى، وتوجيـــــه ضـــــرابت  قاضـــــية  هلـــــم قبـــــل أن يفيقـــــوا لنصـــــرة غـــــريهم مـــــن 

للجيــوش تقــدير ه لإلمكانيــات املطلوبــة ملواجهــة كــل مرتــد،  . وقــد عكــس توزيع ــه (4)املرتــدين
الســــيل اجلـــــارف مــــن اجليـــــوش فتســــبب ذلــــك يف دهشـــــة القبائــــل العربيـــــة يف كــــل مكــــان هبـــــذا 

 .(5)اإلسالمية، واليت انطلقت من نقطة  واحدة
، ولـذلك (6)تطهري أواسط غـرب اجلزيـرة مـع البـدء مبحاربـة األقـرب للمدينـة مث األبعـد فاألبعـد -ج  

ــه خالــد  بــن الوليــد حملاربــة طليحــة بــن خويلــد ومــن معــه مــن  القبائــل املرتــدة، مث مالــك  بــن  وج 
 . (7)ة  الكذاب ابليمامةنويرة، مث مسيلم

كســــر شــــوكة القبائــــل املرتــــدة وأتديبهــــا بعــــد القضــــاء علــــى ردهتــــم؛ بتجريــــدهم مــــن  اتسااااعاا:
 السالح، ومنعهم من املشاركة يف عمليات الفتح اإلسالمي، حىت أيمن جانب هم. 

                                                           

  .29املبحث األول من هذا الفصل، ص ،(انظر: وصاايه لقواده خبصوص املرتدين1)
 .153ص العرب واإلسالم،(حممد أمني صاحل، 2)
 . 120، ص1جاخللفاء الراشدون ،(عبد العزيز احلميدي، 3)
 . 51-50، ص1عبد العزيز احلميدي، اخللفاء الراشدون، ج ؛28ص ،دونـأبو سعدة، اخللفاء الراشحممد يد و أبو ز كمال   (4)
؛ مجيل حامد مجيل القثامي، اماذج من إدارة 121-120، ص1(انظر: عبد العزيز احلميدي، اخللفاء الراشدون، ج5)

مكة  - تخطيط الرتبوي، رسالة ماجستري، جامعة أم القرىاألزمات يف عهد اخللفاء الراشدين وتطبيقاهتا يف جمال اإلدارة وال
. )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: مجيل 99م، ص1995هـ/1415املكرمة، كلية الرتبية، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط، 

 القثامي، اماذج من إدارة األزمات يف عهد الراشدين(. 
، م2008، قسم التاريخ، األردن-رسالة دكتوراه، جامعة مؤتة اإلسالم،(عز الدين حممد عقلة  الداللعة، األمن يف صدر 6)

 .ا : عز الدين الداللعة ، األمن يف صدر اإلسالم (. )سريد ذكر املرجع خمتصرً 282ص
 .289-288، ص6ج ،3، موالنهاية ؛ ابن كثري، البداية257، ص2(الطبي، اترخيه، ج7)
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، كمــا خــري  أهــل  الــردة بــني أمــرين إن اختــاروا الصــلح؛ إمــا احلــرب اجملليــة، أو الســلم املخزيــة
 (1)ومــن مضــامني الســلم املخزيــة أن يؤخــذ مــنهم احللقــة، والكــراع، وهــو مــا اشــرتط علــى وفــد بزاخــة

ــر د خالــد  بــن الوليــد بــين عــامر مــن (2)وأهـل داب ، كمــا ج ــردت أســد  وغطفــان  مــن احللقــة والكــراع، وج 
 . (4)، كما صاحل بين حنيفة على ما وجد من الصفراء والبيضاء وعلى ثلث الكراع(3)أسلحتهم

علـــى الـــردة، وإعـــالن حكمـــه احلـــازم فـــيهم إبنـــزال  الشـــدة واحلـــزم يف قتـــال مـــن أصـــر   عاشاااراا:
العقوبـــة القصـــوى مـــن حتريـــق  وقتـــل  وســـيب  وغنيمـــة  وإجـــالء ، فـــورد يف نـــصِّ كتابـــه الـــذي وجهـــه إىل 

مرتـه أن ومن أ  أن يرجع إىل اإلسالم بعد أن يدعوه خالـد بـن الوليـد ويعـذر إليـه، فقـد أاملرتدين: "
ا قـدر عليـه إال أحرقـه يقاتل أشد القتال، بنفسه ومن معه من أنصار ديـن هللا وأعوانـه، ال يـرتك أحـدً 

 .(5)"ا، ويسيب الذراري والنساء، وأيخذ األموال، فقد أعذر من أنذرابلنار إحراقً 
 علــى مــن  ه عقوبــة احلــرق ابلنــار ـزالـــادته إبنـلقــ ر أِب بكــر ـر ابلــذكر أن أوامـــوممــا هــو جديــ

، (7) هــــ(634)ت والكالعـــي ،(6)هــــ( 310 الطـــبي )تعنـــد  -أيًضـــا–ارتــد ومل يرجـــع، قـــد وردت 
م ، ممــا جيعلنــا نتســاءل عــن مــدى صــحة تلــك الروايــة، خاصــة وأن اإلســال(8) هـــ(774)توابــن كثــري 

. يف حـني أن هـذه الروايـة مل جنـد (9): " ال تعذبوا بعـذاب هللا" ب ابلنار لقوله قد هنى عن التعذي
 ، (11) هـ(243ت، وابن خياط )(10) هـ(230)ت هلا ذكرًا يف مصادر تعد أقدم اترخيي ا كابن سعد 

                                                           

 اصيل اخلب يف املبحث الرابع، املطلب التاسع من هذا الفصل.. وسريد تف104البالذري، فتوح البلدان، ص(1)
 . سريد تفاصيل ذلك يف املبحث الرابع، املطلب التاسع من هذا الفصل.61-60، ص4، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(2)
 . سريد تفاصيل اخلب يف املبحث الرابع، املطلب التاسع من هذا الفصل. 208الداير بكري، اتريخ اخلميس، ص(3)
 . سريد تفاصيل اخلب يف املبحث الرابع، املطلب التاسع من هذا الفصل.141الواقدي، الردة، ص(4)
 . 72-71الواقدي، الردة، ص (5)
  .258، ص2اتريخ األمم، ج (6)
  .66-65حروب الردة، ص (7)
 .290-289، ص6، ج3البداية والنهاية، م (8)
واملعاندين وقتاهلم، ابب إمث من أشرك ابهلل وعقوبته يف الدنيا واْلخرة، حديث صحيح البخاري، كتاب استتابة املرتدين  (9)

 .2537، ص6، ج6524رقم 
  .193-171، ص2الطبقات، ج (10)
  .50صاترخيه،  (11)
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، وابلرجـوع إىل إسـناد هـذه الروايـة الـيت ذكرهـا الطـبي وغـريه مـن (1) هــ(279)توالبالذري 
مـتهم  ذكـر عنـه األصـبهاين أنـهوقـد املؤرخني جند أهنـا ترجـع يف إسـنادها إىل سـيف بـن عمـر الضـيب. 

وورد يف اجلــرح والتعــديل ، (3)، وذكــره النســائي أنــه ضــعيف(2)احلــديث يف دينـه مرمــي ابلزندقــة ســاقط
 ، وهو يثبت عدم صحة هذه الرواية.(4)أن سيًفا مرتوك احلديث
ترغيب سـادات العـرب وأشـرافهم إمـا ابألمـوال؛ فـريوى أنـه أمـر قائـده خالـد:  إحدى عشر:

، أو ابلعفــو عــن زعمــاء القبائــل املرتــدة (5)"...دســس إىل أمــرائهم وأشــرافهم مــن املــال علــى أقــدارهم"
بـن حصـن الفـزاري قائـد جـيش طليحـة األسـدي، وقـرة بـن هبـرية  وحقن دمائهم، كما فعل مع عيينة

؛ (6)ســيد بــين عــامر، واألشــعث بــن قــيس، وقــيس بــن مكشــوح ســيد كنــدة، وعمــرو بــن معــد يكــرب
ليطري أمر  العفو إىل القبائل، فتقبل على الرجوع إىل حظريِة دولة اإلسالم دون سفك  للـدماء حفظًـا 

 مني.  ألمن الدولة اإلسالمية وسالمة املسل
اســتطاع أبــو بكــر مبــا اختــذه مــن إجــراءات  أمنيــة  جتــاه املرتــدين أن يقضــي  علــى ردهتــم، وأِيد  

 فتنتهم، وأن ُيفظ  أمن  الكيان السياسي للخالفة اإلسالمية، وأمن عقيدهتا، وأمن املسلمني.  
 

                                                           

  .103فتوح البلدان، ص (1)
هـ/ 1405، 1الدار البيضاء، ط -محادة، دار الثقافة محد أبو نعيم، الضعفاء، حتقيق: فاروقأمحد بن عبد هللا بن أ (2)

 . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: األصبهاين، الضعفاء(.91، ص1م، ج1984
هـ، 1396، 1حلب، ط -أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب، الضعفاء واملرتوكني، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، دار الوعي (3)

 . نسائي، الضعفاء واملرتوكني(. )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ال50، ص1ج
، 4م، ج1952، 1بريوت، ط -الرازي التميمي، عبد الرمحن بن أِب حامت حممد بن إدريس، دار إحياء الرتاث العرِب(4)

 . . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا:  الرازي، اجلرح والتعديل(278ص
 دس من هذا الفصل.. انظر كذلك: املبحث الرابع، املطلب السا70-69الواقدي، الردة، ص(5)
 انظر تفاصيل ذلك يف املبحث الرابع، املطلب السادس من هذا الفصل. (6)
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  سياسة أيب بكر   :يف حفظ األمن يف أقاليم الدولة اإلسالمية- 

( علــى حفــظ م634-632/هـــ13-11طــوال فــرتة خالفتــه ) صــديق بكــر ال وحــرص أبــ
 ،وعمــل علــى حتقيــق ذلــك منــذ اللحظــة الــيت بويــع فيهــا ابخلالفــة ،أمــن واســتقرار الدولــة اإلســالمية

أعمالـه احلربيـة الـيت افتـتح  وأهـم   ، وأول   بكـر وأوىل املشاكل األمنية اليت واجههـا أبـ فكانت الردة  
 هبا خالفته. 

مـن جزيـرة العـرب اهتـز  عـدة   ألخبار للمدينة ابندالع الردة والعصيان يف أقـاليم  حني وردت ا
، وانفـرط عقـد  األمـن يف مجيــع وعقيـدة   ،كنظـام    ،للخطـر ضـت اإلسـالم  وعر   ،هفيهـا كيـان اإلسـالم كلِّـ

ــــا  ، وأبلــــغ أهــــل املدينــــةقــــراره التــــارخيي احلاســــم ابلقتــــال أبــــو بكــــر اختــــذ ف ،(1)أحنــــاء اجلزيــــرة تقريًب
ملشاركتهم يف التمـرد واخلـروج علـى سـلطة  ؛ساوى يف قراره بني مانعي الزكاة واملرتدين، كما (2)بذلك
 .(3)ا من أركان اإلسالما أساسي  جتاه الدين، ولتعطيلهم ركنً  عليهم من حقوق   ومنعهم ما ،الدولة

ل وأمــراؤه الــذين بعــثهم لقتــا الصــديق  وجيــوش  م إال 633/هـــ12ســنة فمــا أن اســتهلت 
وقتـال الطغـاة مـن األانم، حـىت رد  اإلسـالم،لتمهيـد قواعـد  ؛ا ومشـااًل أهل الردة جوالون يف البالد ميينً 

شـــارد الـــدين بعـــد ذهابـــه، ورجـــع احلـــق إىل نصـــابه، ومتهـــدت جزيـــرة العـــرب، وصـــار البعيـــد األقصـــى  
وإعـادة  ،أمـر الـردة إهنـاء   -اتم وبنجـاح  -  بكـر وأبـمتكن واحد  خالل عام  ، و (4)كالقريب األدىن

 .(5) نوا على أنفسهم وأهليهموأمِ  ،ن املسلمونأاألمان واالستقرار للبالد، فاطم

 علــى اخلــروج بنفســه لقتــال أهــِل الــردة حــاول الصــحابة  إقناعــه  وحــني عــزم أبــو بكــر 
أوضــح خلليفــة املســلمني مــا يرتتــب علــى الــذي   علــي بــن أِب طالــبابلعــدول عــن ذلــك، ومــنهم 

شـم سـيفك وال تفجعنـا  :يـوم أحـد أقول لـك مـا قـال رسـول هللا ، فقال: " لقتال بنفسهخروجه ل
                                                           

. )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: 13م، ص1979هـ/1399، 1حممد أمحد ابمشيل، حروب الردة، دار الفكر للطباعة، ط (1)
 حممد ابمشيل، حروب الردة(. 

 .286، ص6، ج3النهاية، م؛ ابن كثري، البداية و 48الواقدي، الردة، ص (2)
، 1القاهرة، ط –سامل البهنساوي، اخلالفة واخللفاء الراشدون بني الشورى والدميقراطية، الزهراء لإلعالم العرِب(3)

 . )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: سامل البهنساوي، اخلالفة واخللفاء الراشدون(. 117-116م، ص1991هـ/1412
 . 314-313، ص6، ج3ابن كثري، البداية والنهاية، م (4)
هـ يبدأ خب الفتوح يف العراق والشام. انظر: الطبي، اتريخ 12هـ، مث يف العام 11ورد أبن أخبار الردة كانت يف العام  (5)

 . 224، ص2األمم، ج
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ــــئن أ   ــــة، فــــوهللا ل صــــبنا بــــك ال يكــــون لإلســــالم نظــــام، فرجــــع، وأمضــــى بنفســــك، وارجــــع إىل املدين
 . (1)اجليش"

 ويقنعـــه ابلرجـــوع ،يف مســـريه  بكـــر يكلـــم أابأخـــذ  عمـــر بـــن اخلطـــاب كمـــا روي أن  
 ،قتـل يرتـد النـاس، فإنـك إن ت  ًءاتكون للمسلمني فئة ورد، " ارجع اي خليفة رسول هللا ويقول له:

 .(2)عليه يف الرجوع حىت رجع" ، وأحلاحلق   الباطل   ل  ويعْ 
 مـا يصـيب  فـإن العقيـدة والنظـام، أمـن على  هتديد   قد شكلت أكب  الردة  أحداث  إذا كانت 

فاإلمام  ميثل  هتدد أمن األمة أبكملها، مصيبة   أعظم   واملتمثل  هلها الدولة اإلسالمية ورمز   نظامِ  رأس  
بـــني  وفرقـــةً  أو مقتـــل اإلمـــام ســـيخلق فتنـــةً  هزميـــة ومـــن دون شـــكأمنهـــا وهالكهـــا، قوهتـــا وضـــعفها، 

مـن أمهيـة تواجـده   أدرك أبـو بكـر لـذاهلـم،  ونصـرةٌ  ه بني املسلمني قـوةٌ ووجود   املسلمني، صفوف
 فرجع.يف املدينة للمسلمني 

فيهـا مـن من ابب احلرص على أمـن جنـده وسـالمتهم،  أمنيةً  سياسةً  كما اتبع أبو بكر 
مبنــع مــن ســبق لــه الــردة يف عمليــات التطهــري والفــتح اإلســالمي، احلــذر واحليطــة مــن أصــحاب الــردة 

الشخصـيات  بعـض   اسـتثىن مـن هـذا القـرار . وقـد(3)حـىت يـرى رأيـه فـيهموشدد على قادتـه يف ذلـك 
 سـمح لـه ابملشـاركة يف حركـةِ ، ف(5)ملعاجلة موقـف   (4)قيس بن مكشوح :مثل ،مينية شخصياتٌ  :منها

 .(6)وال ينفيها ،يؤكد القاعدة الفتح وهو استثناءٌ 

                                                           

 . 288، ص6، ج3؛ ابن كثري، البداية والنهاية ، م270-269، ص2ابن األثري، الكامل، ج(1)
 . 97-96الكالعي، حروب الردة، ص(2)
 . 101، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج 309، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
. قيس بن املكشوح املرادي، قيل: له صحبٌة، وقيل: ال صحبة  له ابللقاء والرؤية، وقيل:مل يسلم إال يف أايم أِب بكر (4)

ى قتل األسود العنسي مع فريوز، فقتله األسود مما دل على إسالمه يف حياة . وهو الذي أعان علوقيل: يف أايم عمر 
، شارك يف فتوح العراق، وقتل يف صفني مع علي، وهو ابن أخت عمرو بن معد يكرب. املالكي،  رسول هللا

 .147، ص4؛ ابن األثري، أسد الغابة، ج237، ص3االستيعاب، ج
 .89سريد ذكر ذلك  الحًقا ص(5)
م، 2009هـ/1430، 7صنعاء ،ط –الشجاع، اتريخ اليمن يف اإلسالم، مكتبة اإلحسان عبد الواحد عبد الرمحن (6)

 . )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: عبد الرمحن الشجاع، اتريخ اليمن(. 109ص
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أصــحاهبا ابملســاحمة  أخــذ   -يف مثــل هــذه الفــنت-الواجــب  ويف رأي أحــِد البــاحثني أن  مــن 
ه وكأنـه مل يكـن، وينسـى أخطـاء   وليمضي   ،اضي مبساويهى على املغط  ، وي  ، وهتدأ النفوس  لتبأ اجلروح  

 .(1)ويعودوا إىل مثل ما كانوا عليه من احملبة واأللفة ،وم سيه
 لقول رسول هللا  ،هدم ما قبلهي   اإلسالم  ومع ما يف هذا الرأي من وجاهة، لكننا نرى أن  

هتـدم مـا كـان قبلهـا،  اهلجرة   وأن   !يهدم ما كان قبله اإلسالم   أن   "أما علمت   : لعمرو بن العاص
ولــو - أخــذ احليطــة واحلــذرال مينــع املســلمني مــن  اإلســالم  ، لكــن  (2)؟يهــدم مــا كــان قبلــه احلــج   وأن  

 ن كانـت لـه سـوابق  م ـفإن   ،ويطمئن املسلمون إليهم ،عقيدهتم ت صحة  حىت تثب  منهم،  -لفرتة مؤقتة
 أخـذ  ، و ه من ابب االستسالم لقـوة املسـلمنييكون رجوع   ن أنؤم  يف الضالل والكيد للمسلمني ال ي  

إلـيهم  بل ميكـن أن تسـند   ،هم يف دينهم وال نزع الثقة منهم ابلكليةال يعين اهتام  واحليطة منهم احلذر 
 أن أاب (4)ابـن كثـري، فقـد روى (3)ا علـى املسـلمنيشـكل خطـرً تال والـيت الـيت يتقنـون أداءهـا  املهمـات  

ره، ممـا يعـين معاملتـه ال يـؤمِّ وأن  يف احلـرباألسـدي طليحة أن أيخذ  مبشورة  اخالدً أمر قد   بكر
 .  له بنقيض ما كان قصده من الرايسة يف الباطن، وهذا من فقه الصديق 

العــــدل بــــني رعيتــــه مــــن  ومــــن صــــور سياســــته يف حفــــظ األمــــن يف األقــــاليم اإلســــالمية إقــــرار  
ه ألابن بـــن موافقت ـــ ومـــن ذلـــك ،الرتســـبات اجلاهليـــة وإزالـــة   ،هم يف األقـــاليم اإلســـالميةمســـلمني وغـــريِ 

 كـادت أن تـؤدي إىل صـراع    جاهليـة   واليه يف اليمن يف حكمه الـذي قضـاه إلزالـة حـزازايت   (5)سعيد
ألابن  (6)يف صـنعاء -ويرأسـهم فـريوز-يف اجملتمـع اإلسـالمي وهتـدد أمنهـا، فقـد رفـع األبنـاء  وانقسام  

واهتــامهم لــه بــدم دادويــه الــذي قتلــه  يف اجلاهليــة، وبعــد  ،ح املــراديهم ضــد قــيس بــن مكشــو قضــيت  
يف حـــال جـــاهليتهم، وكـــادت أن تتحـــول مـــن إطـــار  أثريـــةٌ  القضـــية   يف األمـــر، تبـــني لـــه أن   التحقيـــقِ 

                                                           

. )سريد ذكر 69صالقاهرة،  –عبد املتعال الصعيدي، السياسة اإلسالمية يف عهد اخللفاء الراشدين، دار الفكر العرِب (1)
 املرجع خمتصرًا: عبد املتعال الصعيدي، السياسة اإلسالمية يف عهد الراشدين (. 

 . 112، ص1، ج121صحيح مسلم،كتاب اإلميان، ابب كون اإلسالم يهدم ما قبله وكذا اهلجرة واحلج، حديث رقم (2)
 . 67 -66، ص1عبد العزيز احلميدي، اخللفاء الراشدون، ج(3)
 . 291، ص6، ج3والنهاية، مالبداية (4)
على البحرين،  أابن بن سعيد بن العاص القرشي األموي، له صحبة، أسلم بني احلديبية وخيب، وشهد خيب، واستعمله رسول  هللا (5)

هـ يف خالفة عثمان. ابن األثري، 29هـ، وقيل: مات عام 14هـ، وقيل: يوم مرج  الصفر عند دمشق عام 12قتل يوم أجنادين عام 
 . 25-23، ص1؛ ابن حجر، اإلصابة، ج48-46، ص1أسد الغابة، ج

 . 430–425، ص3م، جصنعاء: قصبة اليمن وأحسن بالدها، وكانت تسمى يف القدمي أزال. ايقوت، املعج(6)
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 هللا ن رســول  "إاألطــراف وخطـب فــيهم  فقـال:  مجيـع   ى عـام، فجمــع أابن  العصـبية القبليـة إىل مســتوً 
   وكـي ال تتفـاقم "،  أخـذانه بـهفمـن أحـدث يف اإلسـالم حـداثً  ،كان يف اجلاهليـة  دم   قد وضع كل

وحبكمـــه الـــذي أصـــدره يف   أرســـله إىل أِب بكـــرف ،مـــن أمـــام أعـــني خصـــومه اأبعـــد قيًســـ القضـــية  
ا منـه ملـدى خطـورة العصـبية إدراًكـواليه؛  التصرف الذي قام به بكر  وأبفاستحسن  ،(1)قضيتهم

 وأمهية إزالتها من واقع اجملتمع اإلسالمي. ،ووحدة اجملتمع اإلسالمياجلاهلية على أمن 
يف األقـاليم  أو نقـض   ،ثـورة   حركـاتِ  ال تطلعنـا علـى وجـودِ الـيت بـني أيـدينا املصادر التارخيية و 

لقصــر مــدة خالفــة أِب نظــرا  ،اجــد   قليلــةً  عــدُّ هــي ت  مثــل  هــذه احلــاالت فجــدت وإذا و   ،املفتوحــة كثــرية  
حـىت بـدأ لـم تكـد تاألوليـة، ف كانـت يف مرحلتهـايف عهـده  اإلسـالمي  حِ الفـتكما أن  حركـة  ،   بكر

 ، فشهد عصر ه حاالِت نقض  للعهود.  عمر  وقام  ، بكر وتويف أب
 م،633/هــ12ها مع املسلمني بعد الفتح األول هلا عام احلرية قد  نقضت صلح   أن   وي ذكر

 ،وخرهبــا (2)مث ســار إىل أمغشــيا ،وصــاحل أهلهــا ،ار إىل احلــريةفســ ،بــن الوليــد بعــث أبــو بكــر خالــد  ف
فقتــل  ،خـرب أمالكهــم نقضـوا العهــد وحـاربوهقـد ا خالــدً أن ألهـل احلــرية، فلمـا رأوا  وكـان هبـا أمــالكٌ 

ــ س إال بــين يْ لـ ـقبــل وقعــة أ   مــن أهــل الســواد عقــدٌ  ألحــد  مل يكــن وورد أنــه ، (3)زم البــاقونوه ــ ،همرئيس 
ى مـن قـرى الفـرات، مث غـدروا حـىت دعـوا إىل الذمـة بعـد ، وقرً (4)وكلواذي –وهم أهل احلرية–صلواب 

 كمـــا ثبـــت أهـــل    ،البـــوازيج، فـــإهنم ثبتـــوا مـــا خـــال أهـــل   ،ومـــا حوهلـــا نقضـــوا األنبـــار   مث إن  ، مـــا غـــدروا
 . (6()5)ابنقيا

يف أهـــل الذمـــة الـــدينيني والسياســـيني  رؤســـاءِ دور التارخييـــة إىل  الـــرواايتِ  أشـــارت بعـــض  كمـــا 
اجلزيــرة قــد   عــرب   أن   (7)فقــد ذكــر الطــبي صــلحها مــع املســلمني، نقضِ بــاملــدن املفتوحــة  حتــريض أهــلِ 

                                                           

 . 25-24، ص1ابن حجر، اإلصابة، ج(1)
أمغيشيا: موضع ابلعراق، وكانت ِمصرًا كاحلرية، وكان فرات ابدقلي ينتهي إليها، وكانت أ ل ْيس من مساحلها. ايقوت، (2)

 .254، ص1املعجم، ج
 .221؛ الداير بكري، اتريخ اخلميس، ص242، ص2ابن األثري، الكامل، ج(3)
 .477، ص4ي: قرب مدينة بغداد ابلعراق، وهي اْلن خراٌب، أثر ها ابق. ايقوت، املعجم، جكلواذ(4)
 .331، ص1ابنقيا:انحية من نواحي الكوفة على شاطئ الفرات. ايقوت، املعجم، ج (5)
 .320، ص6، ج3، موالنهاية ؛ ابن كثري، البداية323، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
 .327-325ص، 2اتريخ األمم، ج(7)



56 
 

وابغـت قبائـل  ،أخضـعها فثاروا فيها، فلمـا رجـع خالـدٌ  ،عن احلرية مستغلني غياب خالد   كاتبوا الفرس  
الفــارين مــن متتبعــني  ،(5)املصــيخ، و (4)اخلنــافسو  (3)صــيدإىل ح (2)بــن عمــرو ، وأرســل القعقــاع  (1)تغلــب
 .(6)وا، ومت للمسلمني الفتح  زمفه   ،احلرية

حكم اإلسالمي، كان البد للدولة اإلسالمية أن تتجه إىل ناوئِة للاملالثورية  وإزاء هذه احلركاتِ 
الدولـة  وضـح سياسـة  مـا ياملصادر التارخييـة هتها، غري أننا ال جند  يف مضادة ملواج إسالمية   اختاذ سياسة  

مـن السـابق نقض يف أثناء الفتوح ويف أعقاهبا، سوى مـا ورد يف اخلـب التـارخيي حركات ال اإلسالمية من
ها اثنية، وهذا يرجـع فتحِ  وإعادة   ،السيطرة على هذه املدنِ  تقتضي إعادة   عسكريةً  القادة سياسةً  اختاذِ 

 . كان بداية الفتح اإلسالمي  الصديق  عهد   إىل أن   -اكما ذكران سابقً -

الدولــة  وتقســيمها  أقــاليم الدولــة اإلســالمية إىل تنظــيم حلفــظ أمــنِ  بكــر  وأبــعمــد كمــا 
ليســـهل عليـــه  ؛اأمـــريً  جعـــل علـــى كـــل واليـــة  و علـــى وظـــائفهم وأعمـــاهلم،  النـــيب  أقر عمـــال  فـــ ،إداراي  
اخلاضــعة إلدارة  يف املنــاطقِ  أِب بكــر  وعمـالِ  والةِ أمســاء  (7)أورد الطــبيقـد و  ؛األمــن فيهــا حفـظ  

                                                           

شأهنا -وتعد من أكثر القبائل العربية عدًدا وفرسااًن، وأشدهم بطًشا وسلطااًن، أقامت،تغلب: بنو تغلب بن وائل من ربيعة العداننية (1)
يف هتامة وما يليها من ظواهر جند واحلجاز، مث هاجرت ألسباب  اقتصادية وسياسية حنو اجلزيرة  -شأن قبائل ربيعة ومضر وإايد

وملا ظهر اإلسالم ظلت تغلب متمسكًة بدينها ،تية، واستوطنت ما بني اخلابور والفرات ودجلة، واعتنقت النصرانية يف اجلاهليةالفرا
أكثر من غريها من القبائل العربية، ملا ع رف عنهم من أهنم ذو عزّ  وامتناع ومل تفصح املصادر عن التاريخ الذي استجابت فيه تغلب 

إىل أداء اجلزية فأبوا دعاهم  عمرقد عاهد وفد هم على أن الينصروا وليًدا، وملا كان زمان  سول هللا ر ، ويروى أن لإلسالم
، أحكام أهل الذمة، حتقيق: يوسف حممد بن أِب بكر . لتفاصيل أوسع انظر:ابن قيم اجلوزية،، فضاعف عليهم الصدقة كجزيةوأنفوا

. )سريد اسم املصدر خمتصرًا:ابن قيم 206، ص1م، ج1997هـ/1418، 1طالدمام،  -، روادي للنشريالبكري، شاكر العارور 
؛ صالح عطية، بنو تغلب 175؛ القلقشندي، هناية األرب، ص954، ص2، جاملقدمةاجلوزية، أحكام أهل الذمة(؛ابن خلدون، 

م، 2002يف إقليم اجلزيرة منذ ظهور اإلسالم حىت هناية العصر األموي، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة القاهرة، قسم التاريخ، 
 . )سريد اسم البحث خمتصرًا: صالح عطية، بنو تغلب يف إقليم اجلزيرة(. 53-22ص

، وشارك يف قتال الفرس ابلقادسية وغريها، من أشجع الناس وأعظمهم بالء، القعقاع بن عمرو التميمي، شهد وفاة رسول هللا (2)
: "صوت القعقاع يف اجليش خرٌي من وشهد اجلمل مع علي، وغريها من حروبه، سكن الكوفة، وهو الذي قال فيه أبو بكر 

 .109، ص4ألف رجل". ابن األثري، أسد الغابة، ج
 .266، ص2ح صيد:موضع يف أطراف العراق من جهة اجلزيرة، واد بني الكوفة والشام. ايقوت، املعجم، ج(3)
 .391، ص2اخل نافس: أرض يف طرف العراق، قرب األنبار، من انحية البدان، تقام فيه سوٌق للعرب. ايقوت، املعجم، ج(4)
 . 144، ص5جم، جال مص ي خ : بني حوران والقلت. ايقوت، املع(5)
 . 327-325، ص2انظر: الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
 .352، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(7)
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، (3)، وزبيـــد(2)، وخـــوالن(1)وصـــنعاء، وحضـــرموت الدولـــة اإلســـالمية يف املدينـــة، ومكـــة، والطـــائف،
يف  النظـــر  األمنيـــة  الـــوالةِ  مـــن أهـــم مســـؤولياتِ ، وكـــان (7()6)، وجنـــران، وجـــرش(5)، والبحـــرين(4)ورمـــع

 . (8)مأمنه ومحاية   ،البالد والرعية وأتمني   ،احلدود القضااي، وإقامة  
ومل  ،الفـــتح ال تـــزال فيهمـــا دائـــرةً  كانـــت عمليـــات  فاملفتوحـــة يف العـــراق والشـــام،  مـــا املنـــاطق  أ
 وتنظـيم   ،مـا مت فتحـه مـن مـدن   إدارة أمـور غـري أن   ، هـا قـد اسـتقرت يف عهـد أِب بكـرتكـن أمور  

 فكـانوا مبثابـة والة  الفـاحتني، حتـت إدارة  القـادة قد ج علت  ؛مشاكلها األمنية وحل   ،أمورها الداخلية
 . (9)هاأوضاع   يديرون شؤوهنا إىل أن تستتب  

وإامــا كانــت تــتم علــى  ،عشــوائية للقــادة والعمــال جتــري بطريقــة   اختيــاره  ومل تكــن عمليــة  
والــوالة علــى   بــه يف حســن اختيــاره لألمــراءومقتــدايً  ،مــن هنــج رســول هللا  مســتمدة   وقواعــد   أســس  

 البلـــــدان، فكـــــان خيتـــــارهم مـــــن الصـــــلحاء األكفـــــاء مـــــن ذوي املهـــــارات العســـــكرية واخلـــــبة والدرايـــــة
عمــاًل بســنة ، الصــلحاء هلــم الــوالة   النــاس األمنيــة علــى إمــامهم أن خيتــار   وىل حقــوقِ ن أ  وِمــوالكفــاءة، 

                                                           

حضرموت: يف شرقي عدن بقرب البحر، وحوهلا رمال كثرية تعرف ابألحقاف، وهلا مدينتان: ترمي وشبام. ايقوت، املعجم، (1)
 .271–269، ص1ج

اليمن، منسوب إىل خوالن بن عمرو بن احلاف بن قضاعة بن محري بن سبأ. ايقوت، املعجم،  فخوالن: خمالف من خمالي(2)
 .407، ص1ج

زبيد: اسم واد به مدينة يقال هلا احلصيب، مث غلب عليها اسم الوادي فال تعرف إال به، وهي مدينة مشهورة ابليمن. (3)
 .131، ص3ايقوت، املعجم، ج

ابليمن، وهي قرية  أِب موسى ببالد األشعريني من اليمن قرب غسان وزبيد. ايقوت، رمع: موضع ابليمن، وقيل: جبل (4)
 .68، ص3املعجم، ج

البحرين: اسم جامع لبالد  على ساحل حبر اهلند بني البصرة وعمان، قيل: هي قصبة هجر )اهلفوف اليوم(، وقيل هجر (5)
برأسها، ورمبا عد  بعض هم اليمامة  من أعماهلا،  قصبة البحرين، وقد عدها آخرون من اليمن، وجعلها آخرون قصبةً 

 .347، ص1والصحيح أن  اليمامة  عمٌل برأسه يف وسط الطريق بني مكة والبحرين. ايقوت، املعجم، ج
: من خمالي(6) صلًحا  على  اليمن من جهة مكة، وهي مدينٌة عظيمٌة، وواليٌة واسعة ابليمن، ف تحت يف عهد النيب  فج ر ش 

 .126، ص2هـ. ايقوت، املعجم، ج10سنة الفيء 
 . 352، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(7)
. )سريد 23م، ص1994هـ/1415، 2القاهرة، ط –علي حسين اخلربوطلي، احلضارة العربية اإلسالمية، مكتبة اخلاجني(8)

 (.سالمية ذكر املرجع خمتصرًا: علي اخلربوطلي، احلضارة اإل
 .23؛ علي خربوطلي، احلضارة اإلسالمية، ص352ص ،2الطبي، اتريخ األمم، ج(9)
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لطـــــائف وبعـــــض كاصـــــالًحا،  النـــــاس علـــــى قـــــومهم إذا وجـــــد فـــــيهم  بعـــــضِ  يف توليـــــةِ  رســـــول هللا 
والقـدرة القياديـة، وممـن هلـم درايـة العسـكرية  هـارةوأن يكونوا من أهـل اخلـبة والكفـاءة وامل ،(1)القبائل

لوهنم يف الســبق إىل اإلســالم، ض ــهم ويقــدمهم علــى مــن يفْ ، خيتــار  اإليهــ ونهــالــيت يوج  بطبيعــة املنطقــة 
 لـى حتقيـق األهـداف الـيت مـن أجلهـا أعـدتفقـط ابلكفـاءة واملقـدرة ع هنا يف نظـره يتعلـق   األمر   ألن  

ه لقـادة األلويـة ؤ انتقـا، وداللـة ذلـك (2)وإعادة األمـن للـبالد سحق عناصر الردةمن اجليوش هلا هذه 
فعلـــى ســـبيل املثـــال  ،والكفـــاءة القياديـــة   ن تتـــوفر فيـــه القـــدرة  ممـــ هني حلـــروب الـــردةاألحـــد عشـــر املـــوج  

، (4)علـــى صــــدقات أهـــل داب وهــــو مـــن أهلهــــا  رســــول هللا عامـــلِ  (3)ذيفــــة بـــن حمصــــنحلاختيـــاره 
  .(5)وتسيريه على رأس اجليش املوجه إىل عمان

ا يف العام فورد أنه حني دخل مكة معتمرً ، على تتبع أحوال والته مع رعيته كما حرص 
علـــى  ؟ فـــأثىن النـــاس  ًة الم ـــى ظ  يتشـــك   فقـــال: هـــل مـــن أحـــد   وســـأهلماجتمـــع ابلنـــاس  م،633/هــــ12
 أحـوال   وتسـتقرُّ  ،الـبالد   حالـة األمـن ال تسـود   أبن    على إدراكـه داللةً ، (6)ليهم عتاب بن أسيدوا

وابلتــايل ســيأمنون  ،إال برفــع الظلــم عــنهم إذا وقــع علــيهم مــن قبــل والتــه ؛همويتحقــق أمــن   ،املســلمني
ابلعـدل بـني الرعيـة ومداومـة الرعايـة  من واجب الوالة والعمال القيام   ألن   ؛على أنفسهم وما ميلكون

، الطاعــة   هلــم الرعيــة   م  أو إمهــال أمــورهم حــىت يقــدِّ  ،وعــدم االبتعــاد عــنهم ،لــرعيتهم، واجتنــاب ظلمهــم
 .    ويتحقق األمن بينهم

أقاليم الدولة اإلسالمية تتوقف عند االختيار هلؤالء  فظ أمنِ حل األمنية   ته سياسومل تكن 
مـن  على أحد   ومتابعتهم وحماسبتهم، فإن وقع ضررٌ  ،ه يف مراقبة أعماهلمها مسؤوليت  إاما تتبع   ،العمال

                                                           

 .293؛ الطبي، اتريخ األمم، ص60–55بن خياط، اترخيه، صاانظر: (1)
 .72-71حممد ابمشيل، حروب الردة، ص(2)
، على عمان بعد عزل عكرمة، فلم يزل عليها إىل أن مات أبو بكر   حذيفة بن حمصن القلعائي، استعمله أبو بكر(3)

؛ ابن 468-467، ص1على اليمامة، وله يف قتال الفرس آاثٌر كثرية. ابن األثري، أسد الغابة، ج مث استعمله عمر 
 .316، ص1حجر، اإلصابة، ج

 .436-435، ص2ايقوت، املعجم، ج (4)
 .291، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
، صفة الصفوة، حتقيق وتعليق: عبد الرمحن بن علي بن حممد ؛ ابن اجلوزي، 173-172، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(6)

. 259-258، ص1م، ج1979، 1بريوت، ط –حممود فاخوري، ختريج األحاديث: حممد رواس قلعة جي، دار املعرفة
 )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن اجلوزي، صفة الصفوة(. 
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 فيعـــوض مـــن بيـــت املـــال الضـــرر  أو عامــة جنـــده ،  مـــن عمالـــه أو خطـــأ   ،أفــراد الرعيـــة بســـبب قصـــور  
ســلما أ كــاان قــد نيرجلــ مــن أن   (1)النــاتج عــن أعمــال والتــه وعمالــه، ومــن ذلــك مــا رواه  ابــن كثــري

مــن قبــل بعــض املســلمني يف معركــة احلصــيد عــام  تال خطــأً فق ــ ،ابألمــان مــن اخلليفــة تــابٌ ومعهمــا ك
مهــــا، وبعــــث ابلوصــــاية د  او  مهــــا ألِب بكــــر جلهلهــــم إبســــالمهما، فلمــــا بلــــغ خب   م؛633/هـــــ12

 . (2)أبوالدمها
يف هم ى ضدألي شكوً  ذكر  أيُّ  ومل يرِدْ  ،ه وعمالهوالتِ  الرعية ضد   ىشكاو  قلة  ومما يالحظ 

 جلِ والرِّ  اليدِ  رجاًل أقطع   املصادر التارخيية اليت بني أيدينا سوى ما ورد  من أن  األقاليم اإلسالمية يف 
مث  ،فــرتجح لديــه أنــه مظلــومٌ  ،يصــلي يف الليــل  بكــر الــيمن قــد ظلمــه، فــرآه أبــو وايل   ادعــى أن  

 .(3)لشكايته، وعرف كذبه تفتْ فلم يل ،هو السارق هذا الرجل   تبني أن  ف ،يف بيته وقعت سرقةٌ 
وال جنـد يف حالـة اخلطـأ،  أبـو بكـر وقعـه ذي أالـ هو العقـاب   ا ما يكون العزل  غالبً لكن و 

خالــد بــن عــزِل  أمــرِ مــن كــر ســوى مــا ذ   ،مــن القــواد أو قائــد   ،لــوال   ا حــول عــزل أِب بكــرأخبــارً 
وورد  ،(5)ا بتيمـاءوجعلـه ردءً  ،بـن أِب سـفيان ووىل بداًل عنـه يزيـد   ،قبل أن يسريعن اجلند   (4)سعيد

مث  مـن الــيمن،شـهرين بعـد قدومـه   قـد أتخـر يف تقـدمي بيعتــه ألِب بكـر اخالـدً  يف سـبب عزلـه أن  
رؤوس بـين عبــد  ،هلما علـى االســتكانة لبـين تــيمذفعــ  لقـي علــي بـن أِب طالــب وعثمـان بــن عفـان

 أبـو بكـرعقـد لـه لمـا ف ،اضطغنها عليه عمر  لكن  و  ،مقالته مل يتأثر هلا  أاب بكر، فلما بلغ مناف
 فلم يزل أبِب بكر ،أخذ عمر ينهاه  (6)حىت عزله . 

                                                           

 .323، 6، ج3البداية والنهاية، م(1)
 بحث الرابع من هذا الفصل املطلب األول منه، ص. سريد ذكر ذلك يف امل (2)
؛ ابن أنس، مالك ، إسعاف املبطأ برجال املوطأ، صححه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 80السيوطي، اتريخ اخللفاء، ص(3)

،. 836-835، ص2، ج30حممد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، كتاب احلدود، ابب جامع القطع، حديث رقم
 كر املصدر خمتصرًا: مالك بن أنس ، املوطأ(.)سريد ذ 

، خالد بن سعيد بن العاص القرشي األموي، أسلم قدميًا، هاجر إىل احلبشة، وشهد عام القضية،  واملشاهد بعدها مع النيب (4)
وقتل مبرج ، عقده أبو بكر أول  لواء  ؤهلوا ، وكانعلى صدقات اليمن، مث استعمله أبو بكر  واستعمله  رسول هللا 

هـ، وقيل: بل كان قتله يف أجنادين ابلشام قبل وفاة أِب بكر 14، وقيل:كانت الوقعة سنة  الصفر يف صدر خالفة أِب بكر
575-574، ص1، وقد اختلف أصحاب السري يف تواريخ هذه الوقائع. ابن األثري، أسد الغابة، ج. 

 .116، ص4ابن اجلوزي، املنتظم، ج (5)
 .3، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م332-331، ص2خ األمم، جالطبي، اتري(6)
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ا ينـزل وجعلـه ردءً  يش،اجلـ، وإاما عزله فقـط عـن قيـادة خالًدا مل يستبعد ونرى أن  أاب بكر
قـد  عـزل   أاب بكـر أن   نـاويف رأي ،همن حوله من العرب إىل اجلهـاد حـىت أيتيـه أمـر   ويدعو ،بتيماء
والـذي  ،وحديثـه الـذي تكلـم بـه ، مـن أمـر بيعـة أِب بكـر هبن سعيد عن قيـادة اجلنـد ملوقفـ خالد  

 املســــلمني أبمــــن الدولــــة اإلســــالمية وســــالمةِ  اإلخــــاللِ ممــــا يــــؤدي إىل  ،الفتنــــةقــــد يتســــبب  يف خلــــق 
القائــد  إذا تقلــد منصــب  فــ ،بعيــدة يف بــالد   اإلســالمية ســتخوض فتوحــات   الدولــة   ن  إوحيــث  ،خاصــة

ــفي وض فيــهعنــد اخلــللجنــد يف الــبالد املفتوحــة   ،الفتنــة بــني النــاس فتنتشــر   ،ن يف قلبــه مــرضســمعه م 
إىل الـرتابط والتماسـك والوحـدة الـيت  اإلسـالمية يف الوقت الذي حتتاج إليـه األمـة   ،موحدهت   وتتفكك  

وعصـــاه يف  ،يف بعـــض أمـــره عمـــرفأطـــاع فاســـتبعده، يف حروبـــه ضـــد املرتـــدين،  ســـعى إليهـــا 
يف عـزل خالـد بـن الوليـد، بسـبب مـا أثـري   عمـر رأي    أِب بكـر إىل رفضِ  ، يف إشارة  (1)بعض

 يشري على أِب بكـر  أخرى جعلت عمر وأمور  ، (2)يف أمر مالك بن نويرة من جدل   حول خالد  
   مــن وجهــة نظــره بعزلــه، فلــم يطعــه فيهــا، ألن    بــن الوليــد ال يتعلــق أبمــن  لــد  مــا قــام بــه خا أن

 الدولة وسالمتها. 
وخالصــة مــا ورد يف هــذا األمــر أن  خالــًدا قــد قتــل مالــك  بــن  نــويرة ســيد  بــين متــيم وتــزوج مــن 
امرأتــه، واختلــف الصــحابة  يف أمــر إســالم مالــك فشــهد بعض ــهم إبســالمه، فتــأثر الصــحابة بــذلك، 

، الـذي طالـب بعـزل خالـد ، أو  القصـاص منـه لقتلـه رجـاًل مسـلًما، فاعتـذر خالـد وعلى رأسهم عمـر 
دفع ، فـمبالـك خالـد   د  و  إىل أنه ال جيب قـ    بكر أِب، فانتهى رأي (3)ألِب بكر أبنه قد أتول خطأ

ورده إىل  ،وجتــاوز عنــه مــا كــان يف حربــه تلــكخالــد،  ل مــنقِبــو مالــك مــن بيــت مــال املســلمني،  ديــة  
ه مـن القـادة والعمـال أو غـري   خالـدً  طاملـا أن  ، و (5)يف بقائـهلرجحان املصلحة على املفسدة ، (4)عمله

                                                           

 .116، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج178الكالعي، حروب الردة، ص(1)
قد بعثه مصدقًا إليهم، فجمع صدقاهتم، فلما بلغه وفاة  مالك بن نويرة، كان سيد  قومه بين حنظلة، وكان رسول  هللا (2)

جفل إبل الصدقة، أي ردها من حيث جاءت، فلذلك مسي اجلفول، فقام يف قومه، ومجعهم، وحرضهم على  النيب 
 .110–109واملسلمني حنقوا عليه. الكالعي، حروب الردة، ص الردة، ومنع الصدقة، فلما بلغ أاب بكر 

بن زيد لقتله الرجل الذي قال ال إله إال هللا؛ ألنه ظن  أسامة  مل يعاقب   النيبف ،التأويل اخلطأ ال يستوجب العقابإن  (3)
  .98-88، ص6ج ،منهاج السنةابن تيمية، . مع خالد؛ ألنه كان متأواًل   وكذلك فعل الصديق ،أنه قاهلا تعوًذا

 .111-109؛ الكالعي، حروب الردة، ص274 - 272، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 .18ص ،1ابن تيمية، منهاج السنة، ج(5)
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علـى أمــن األمــة  قـد يكــون فيـه ضــررٌ  أو أبمــر   ،يف شــرع هللا يسـتحق عليــه العقوبـة   منكــر   أبمـر   مل أيتِ 
 لعزل.ل مبرٌ  يس هناكفل ،اإلسالمية

أِب قتـــــــادة موقًفـــــــا صـــــــارًما وغاضـــــــًبا مـــــــن فعـــــــل الصـــــــحاِب  يف حـــــــني نـــــــرى ألِب بكـــــــر 
 أتــىو  بــن نــويرة، ا إايه خلالفــه معــه يف أمــر مالــكخالــد بــن الوليــد مغاضــبً  جــيش   رتكــهل؛ (1)األنصــاري

 يش واالنتظـــام يف صـــفوفه دون أناجلـــابلعـــودة إىل  أبـــو بكـــر أمره فـــاملدينـــة يشـــتكي فعـــل خالـــد، 
اعــة التقيــد ابلســمع والطأمهيــة  لقادتــه وجنــده أن يبــني  وقــد أراد أبــو بكــر  ،(2)يســمع لــه شــكوى

قـــد تـــؤدي إىل اإلضـــرار أبمـــن وســـالمة  املخالفـــة   ألن   ؛حـــىت وإن كـــان خيالفـــه يف الـــرأي؛ لـــويل األمـــر
 ها.اإلسالمية أمجعِ  األمةِ اجليِش و 
عنـدما اسـتعجل حيـاة اجلنـد للخطـر ألنـه عـرض  (3)نراه يعاقب قائده عكرمة بن أِب جهـلو 

 صــرفه إىل وجــه  مث  ،يعنفــه علــى ســرعته دد، فكتــب إليــه املــقتــال مســيلمة الكــذاب قبــل أن أيتيــه 
 .(4)آخر

 ،لألعـــراض ومحايـــةً  ،أمـــن الرعيـــةحلفـــظ ابألســـواق الطـــواف   األمنيـــة  سياســـتهصـــور ومـــن 
ثقلـت عليـه  وملـا ، بفعـل رسـول هللا  اقتـداءً ؛ وملراقبـة التجـار ،وأمن الطرقـات واألسـواق مـن الغـش

عبــد هللا بــن مســعود: ل فقيــل  ،(6)ابلعــس يف املدينــة (5)قــام بتكليــف عبــد هللا بــن مســعود املســؤوليات  

                                                           

، وقيل: إنه شهد أحًدا وما بعدها أبو قتادة األنصاري، وامسه احلارث اخلزرجي السلمي، فارس  رسول هللا (1) . وكان بدراي 
هـ ابملدينة، وقيل: ابلكوفة يف خالفة علي. ابن األثري، 54املشاهد  كلها، تويف سنة   من املشاهد كلها، وشهد مع علي

 .255، ص5أسد الغابة، ج
 .273، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
عكرمة بن أِب جهل القرشي املخزومي، أسلم بعد الفتح بقليل، حسن إسالم ه، وكان من صاحلي املسلمني، استعمله (3)

، نعلى صدقات هوازن عام احلج، وله يف قتال أهل الردة أثٌر عظيم، وسار إىل الشام، واستشهد أبجنادي رسول هللا 
 .569–567، ص3وقيل: يوم الصفر. ابن األثري، أسد الغابة، ج ك،وقيل: يوم الريمو 

 .86-85، ص4ابن اجلوزي، املنتظم، ج(4)
، هاجر  عبد هللا بن مسعود اهلذيل، حليف بين زهرة، أسلم قدميًا، أول  من جهر ابلقرآن يف مكة بعد رسول هللا(5)

ابجلنة،  ، وشهد له رسول هللا  د كلِّها مع رسول هللااهلجرتني مجيًعا، وصلى القبلتني، وشهد بدرًا، وسائر املشاه
ه عمر إىل الكوفة معلًما ووزيرًا، وتويف ابملدينة سنة  -280، ص3هـ. ابن األثري، أسد الغابة، ج32وشهد الريموك، وسري 

286. 
 .75، ص4ابن اجلوزي، املنتظم، ج(6)
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 لنــا شــيءٌ  لكــن إن يظهــرْ  ،فقــال عبــد هللا: إان هنينــا عــن التجســس، ا ه مخــرً تقطــر حليت ــ ؛هــذا فــالن"
 .يقوم هبا ، ويبدو أهنا قد كانت وظيفةً (1)"به أنخذْ 

ين، وأدعــى إىل املســلمني يف الــدار  شــريعة هللا وكتابــه الــذي فيــه رفعــةٌ  علــى فــاظيف ســبيل احلو 
 علـى فكـرة مجـع القـرآن بعـد أن كثـر القتـل   بكـر  ووالفرقة بـني املسـلمني وافـق أبـ عدم االختالف

 ،والعســــب ،جبمــــع القــــرآن مــــن اللحــــافم 633/هـــــ12، فــــأمر يف عــــام (2)يف حفظتــــه يــــوم اليمامــــة
–حلفـظ ضـرورة  مـن الضـرورات اخلمـس الـيت أوجبهـا هللا  ؛(3)وجعلهـا يف مصـحف   ،وصـدور الرجـال

 على أمته ابحلفاظ عليها وهي أمن الدين. -تعاىل
ممــا دار اإلســالم األمــة اإلســالمية حلفــظ  جهــوده وطاقــاتِ كــل     أبــو بكــر ر ســخ  وهكــذا 

 متبًعا كل  األساليب واإلجراءات األمنية اليت متكنه من حتقيق هذا اهلدف. ،تهددهاي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .323، الرتاتيب اإلدارية، صالكتاين(1)
هـ، قاد املسلمني يف هذه املعركة خالد  بن الوليد ضد مسيلمة الكذاب ومن ارتد من 11يوم اليمامة: معركة وقعت يف عام (2)

املعركة بيوم احلديقة املوت؛ الهنزام بين حنيفة  -أيًضا–بين حنيفة يف اليمامة، وه زم فيها بنو حنيفة، وق تل مسيلمة، وع رفت 
؛ 60-55فاقتحمها املسلمون وفتحوها، ونصر هللا املسلمني. انظر: ابن خياط، اترخيه، ص إىل احلديقة، واحتمائهم هبا،

 .285–275، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج
 .324–323، ص6، ج3ابن كثري، البداية والنهاية، م(3)
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 أساليب أيب بكر   :األمنية يف التعامل مع حوادث عهده 
  :(1)تنفيذ أحكام الشريعة -

ــ  بكــر وألــزم أبــ  ،اوأحكاًمــ ا،هنًجــ ؛ه أمــام النــاس يف خطبــة البيعــة بتطبيــق شــريعة هللانفس 
كمــا تعهــد إبقامــة العــدل علــى كــل   ،وعقلــه ،وعرضــه ،ومالــه ،دينــهأمــن اإلنســان يف حلفــظ  ؛اوحــدودً 

اجلميـــع أمـــام أحكـــام  الدولـــة اإلســـالمية، فـــأعلن مســـاواة   ويعبـــث أبمـــنِ  ،مـــن خيـــالف القـــانون اإلهلـــي
أبـو ا، فطلب لطم رجاًل يومً  ه، فريوى أن(2)فبدأ بتطبيق ذلك على نفسه وعماله ،الشريعة اإلسالمية

أنـه عـزم علـى أن يقـتص   -اأيًضـ–، وروي عنـه (3)عفـا الرجـل   لكـن   ،منـه املظلـوم   أن يقتص   بكر 
 .(4)ياملدعِ  ب  غري أنه تبني له كذِ بعد شكًوى تقدم هبا رجٌل أقطع  اليد والرِّجِل،  وايل اليمنمن 

القاضـــي  منصـــب  يف عهـــده لـــم يظهـــر فأمـــور القضـــاء بـــني النـــاس يف املدينـــة،   قـــد تـــوىلو 
 ،(5)علــى القضــاء يف املدينــة  انــه اســتعمل عمــرً لقلــة الشــكاوى والقضــااي يف زمنــه، إال أ ،املتخصــص
 .(6)األمراء والوالة القضاء يف األمصار مسؤولية   وظل أمر  
وحلفــظ أمــن  ،للحــد مــن اجلــرائم الرادعــة   والعقــوابتِ  اإلســالمية احلــدود   الشــريعة  قــد ســن ت و 

نظـرًا لقصـر مـدة خالفتـه  ،اليت وقعت يف عهده قليلـةً  اجلرائم  وت عد واملال،  ،والعرض ،والنفس ،الدين
،  لقــرب عهــد النــاس بعهــد رســول هللاو  فقــد ورد أن  عمــر  حــني ويل أمــر القضــاء يف املدينــة ،

                                                           

ِلك لّ  ج ع ْلن ا :قال تعاىلالشريعة: ما سن هللا من الدين وأمر به، كالصوم، والصالة، واحلج، والزكاة، وسائر أعمال الب، (1)
، قيل يف التفسري: الشرعة: الدين، واملنهاج: الطريق، واشرتع الشريعة، أي: سنها، واتبعها، ِمْنك ْم ِشْرع ًة و ِمنـْه اًجا

املعجم  . )مادة: شرع(؛ إبراهيم مصطفى وآخرون،59، 8و)التشريع(: سن القوانني. ابن منظور، لسان العرب، ج
 . )مادة: شرع(.479ص، 1الوسيط، ج

 .100صبحي حممصاين، تراث اخللفاء الراشدين، ص(2)
ابن أِب شيبة، أبو بكر عبد هللا بن حممد الكويف، املصنف يف األحاديث واْلاثر، حتقيق: كمال يوسف احلوت، مكتبة  (3)

 . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن أِب شيبة، املصنف(. 464، ص5هـ، ج1409، 1الرايض، ط –الرشد 
 .حاولت الباحثة التعرف على اسم الرجل الذي تعرض للطم يف هذه الرواية، لكن املصادر مل تقدم لنا اسم هذا الرجل(4)
. )سريد اسم املصدر خمتصرًا: 104ص ،1بريوت، ج –وكيع، حممد بن خلف بن حيان، أخبار القضاة،  عامل الكتب(5)

 .268، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج351، ص2وكيع، أخبار القضاة(؛ الطبي، اتريخ األمم، ج
، 1الرايض، ط –عبد العزيز العمري، الوالية على البلدان يف عصر اخللفاء الراشدين، دار اشبيليا للنشر والتوزيع (6)

 رجع خمتصرًا: عبد العزيز العمري، الوالية على البلدان (.. )سريد ذكر امل433م، ص2001هـ/1422
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وخمالفات حلكم الشـريعة يف  احنرافات   جودهذا ال مينع من و  لكن   ،(1)ال يتقدم إليه أحد مكث سنةً 
 . ا حلكم القرآن والسنة النبويةعاقب عليها وفقً  عهده 

لــو أنــه مل يكــن ليقــيم  حــد ا حــىت تقــوم  بــه عنــده البينــة ، فــورد عنــه قولــه: " وقــد صــح عنــه 
. وال يقـام (2)غـريي" ه حىت يكون معي شـاهدٌ مل آخذْ  -تعاىل–من حدود هللا  رجاًل على حد ّ  رأيت  
 . (3)البينة، أو إذا شهد الشهود به إما وجودِ  ؛إال بوجهني احلدُّ 

القصاا   جارامم اسـتوجبت العقوبـة يف الشـرع اإلسـالمي يف عهـده من اجلرائم اليت وقعـتو 
علــى يــد بعــض  تال خطــأً الــرجلني اللــذين ق ــومــن أمثلــة أحكامــه فيهــا مــا ورد أنــه دفــع ديــة  ، والااداي 

  الذي لديهما مـن أِب بكـر األمانِ  احلصيد دون علمهم إبسالمهما وبكتابِ  املسلمني يف معركةِ 
كــــذلك يلقــــى مــــن يســــاكن أهــــل احلــــرب يف " بقولــــه: وبــــرر ذلــــك ابلوصــــاية أبوالدمهــــا،  وبعــــث  
 يءٌ " أان بـر الشـريف: وهذا كما يف احلـديث ، (4)هما يف جماورهتما املشركنييلع الذنب  ألن  ، "دايرهم
 .(5)"مسلم  يقيم بني أظهر املشركني من كلِّ 

اْلخـــر فقطـــع منهـــا، فـــاقتص  ذن  مها أ  أحـــد   يف شـــأن رجلـــني عـــض    فـــع ألِب بكـــركمـــا ر  
فأهـدرها أبـو  فأنـدر ثنيتـه، رجاًل عض يد رجل   عن جده أن   ة، وأخرج البخاري عن أِب مليك(6)منه
بكر

(7). 
أحكام  الشريعة من عقوابت  وحدود ، ومن الشـواهد علـى  نفذ فيها   جرامم احلدودويف 
 بكـر و، واعـرتف، فـأمر بـه أبـكـر  بِ  رجـاًل وقـع علـى جاريـة   أن   (8)أخـرج مالـكٌ  ،حد الاناذلك إقامت ه 

                                                           

 .268، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج351، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج104، ص1وكيع، أخبار القضاة، ج(1)
 .165ابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، ، ص(2)
 . 214، ص6ب الشهادات واإلقرار يف السرقة وقطع الطريق وغري ذلك، جالشافعي، األم، كتاب احلدود وصفة النفي، اب (3)
 . 323، ص6، ج3ابن كثري، البداية والنهاية، م(4)
 .155، ص4، ج1604سنن الرتمذي، كتاب السري، ابب ما جاء يف كراهية املقام بني أظه ر املشركني، حديث رقم(5)
 .329، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
 .79اتريخ اخللفاء، صالسيوطي، (7)
، 2، ج13ابب ما جاء فيمن اعرتف على نفسه ابلزان، حديث رقم 3-2، املوطأ، كتاب احلدود، مالك بن أنس(8)

 .80؛ السيوطي، اتريخ اخللفاء، ص826ص
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   عمـاًل  ،مدة عـام (2). فجمع بذلك بني عقوبة اجللد وعقوبة التغريب(1)مث نفاه إىل فدك ،لدفج
بســنة رســول هللا 

نفــي يوال  ،(4)يف القــذف إال أربعــني يضــرب اململــوك    بكــر وومل يكــن أبــ، (3)
 .(5)عبيد إذا زنواال

وقطــع يــد  ،(7)دراهــم قيمتــه مخســة   (6)أنــه قطــع يف جمــن ّ  فــريوى عنــه  ؛الساارقة جااراممويف 
 جـدت احللـيُّ و  ، بعـد أن (8)بنـت عمـيس أمساء   لي  ح  لسرقته  والرِّجل اليدرجل  من أهل اليمن أقطع   

ـــ ،جـــاء بـــه، فـــاعرتف األقطـــع   األقطـــع   زعـــم أن   عنـــد صـــائغ   فقطعـــت يـــده  ،فـــأمر بـــه ،هد عليـــهأو ش 
 .(9)اليسرى

فسأل عن ضـرب  ،بشارب   ورد أنه أيت إىل أِب بكرفقد  !شرب اخلمربفيما يتعلق وأما 
 .(10)فضربه أربعني فحزروه أربعني، ،رسول هللا 

اإلسـالم فـيهم،  ومـانعي الزكـاة حكـم   هـل الـردةيف قتالـه أل  بكـر واتبع أب! حد الردةويف 
ب ـــوا و أ ق ـــام وا  :لقولـــه تعـــاىل ـــِبيل ه مْ ف ـــِإْن ات  لُّـــوا س  ـــاة  ف خ  ـــو ا الز ك  ة  و آ تـ  ـــال  ـــوٌر ر ِحـــيمٌ  ،الص  ِإن  اَّلل   غ ف 

(11)، 
ا رسـول هللا، شـهادة أن ال إلـه إال هللا وأن حممـدً  :"بـين اإلسـالم علـى مخـس   :ديث رسول هللا وحل

                                                           

 .238، ص4فدك: قرية ابحلجاز، بينها وبني املدينة يومان، وقيل: ثالثة. ايقوت، املعجم، ج(1)
 . )مادة: غرب(. 23، ص11ن البلد اليت وقعت اجلناية  فيه. ابن منظور، لسان العرب، جالتغريب: النفي ع(2)
 .179، ص6الشافعي، األم، كتاب احلدود وصفة النفي، ابب النفي واالعرتاف يف الزان، ج(3)
 .34–33، ص4الصنعاين، سبل السالم، ج(4)
 . 826، ص 2، ج13ف على نفسه ابلزان، حديث رقممالك بن أنس، املوطأ، ، كتاب احلدود، ابب ما جاء فيمن اعرت (5)
 . )مادة جمن(.25، ص14جمن: وهو الرتس والرتسة. ابن منظور، لسان العرب، ج(6)
 .80السيوطي، اتريخ اخللفاء، ص(7)
مع زوجها جعفر بن أِب طالب، مث هاجرت إىل املدينة، فلما ق تل  ةأمساء بنت عميس، أسلمت قدميًا، وهاجرت إىل احلبش(8)

، وأمساء  أخت  ميمونة  بنت ، فتزوجها علي بن أِب طالب  ، مث مات عنها أبو بكرعنها زوجها تزوجها أبو بكر 
، وغريهم. ابن ، ومحزة، والعباس، ، وكانت أمساء  أكرم  النساء أصهارًا، فمن أصهارها النيب احلارث زوِج النيب 

 .15-14، ص6األثري، أسد الغابة، ج
؛ الشافعي، األم،   836–835، ص2، ج30مالك بن أنس، املوطأ، كتاب احلدود، ابب جامع القطع، حديث رقم(9)

 .209، ص6كتاب احلدود وصفة النفي، ابب قطع األطراف كلِّها، ج
 –بن سهل، األوائل، وضع حواشيه: عبد الرزاق املهدي، دار الكتب العلمية  العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد هللا(10)

 . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: العسكري، األوائل(. 116م، ص1997هـ/1417، 1بريوت، ط
 . 5سورة التوبة، اْلية: (11)
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عنـــدما و  ،(1)وإيتـــاء الزكـــاة، وصــوم رمضـــان، وحـــج البيـــت ملــن اســـتطاع إليـــه ســـبياًل " ،وإقــام الصـــالة
حـىت يشـهدوا أن ال إلـه إال هللا وأن  النـاس   مـرت أن أقاتـل  : "أ  احتج الصحابة حبديث رسـول هللا 

وأمـواهلم إال  ،فـإذا فعلـوا ذلـك عصـموا مـين دمـاءهم ،ويؤتوا الزكـاة ،ا رسول هللا، ويقيموا الصالةحممدً 
لنـــا مـــدى علمـــه أبحكـــام اإلســـالم، ، فتبـــني املـــال" حـــقُّ  الزكـــاة   "إن   : ، قـــال أبـــو بكـــر(2)حبقـــه"

، فـإن  أي  هتـاون  (3)ا لصـريح الكتـاب والسـنةقد جـاء موافًقـ ،ه يف فهم احلديث األول اجململاجتهادِ و 
يف أيِّ ركن  من أركان اإلسالم والقبول  مبـا ي عِرض ـه هـؤالء املرتـدة  حـىت لـو كـان جـزًءا يسـريًا يعـين هـدم  

واهنـا، فتضـيع هيبـة  اإلسـالم؛ لتفـريط أهلهـا يف مبادئهـا وأركاهنـا شـيًئا الدين كلِّه، وسيجر األمة  إىل ه
، وتسود الفوضى، ويضيع األمن.    فشيًئا، وابلتايل يعمُّ االضطراب 

إىل اإلسـالم فـال  فـإذا رجـع املرتـدُّ  ،أايم   بعـد إنـذارهم ثالثـة   واجبٌ فهو  ،وأما قتال أهل الردة
وإمجاع  بسنة رسول هللا  عماًل  ي فحكمه القتل  ستتابة والرتوِّ رغم اال عقاب عليه، أما إذا مل يرجعْ 

 . (4)صحابته
أقـام ومـن ذلـك أنـه  علـى الكفـر والـردة،دلـت  وأقـوال   أعمـال  أنزل أبو بكر حد الردة على و  

فـع إليـه بن أِب أميـة ر   املهاجر   أن   الطبيروى فقد ملوته،  ظهر الفرح  أو   ،النيبعلى من شتم  احلد  
ونــزع ثنيتهــا، وغنــت األخــرى هبجــاء  ،فقطــع يــدها غنــت إحــدامها بشــتم النــيب  امــرأاتن مغنيتــان،

بـه يف املـرأة الـيت  بلغـين الـذي سـرت  ": بكـر وهـا، فكتـب إليـه أبـتفقطع يـدها، ونـزع ثني ،املسلمني
 ،األنبيــاء لــيس يشــبه احلــدود حــد   ألن   ؛، فلــوال مــا ســبقتين فيهــا ألمرتــك بقتلهــابشــتم النــيب  تغــين

 .  (5)"غادرٌ  فهو حماربٌ  ، أو معاهد  فهو مرتد   ذلك من مسلم   ىفمن تعاط

                                                           

 . 12، ص1، كتاب اإلميان، ابب اإلميان، ج8حديث رقم  صحيح البخاري،(1)
 . 42ر: املبحث الثاين من هذا الفصل، صسبق ذكره، انظ (2)
 .35، ص1؛ عبد العزيز احلميدي، اخللفاء الراشدون، ج116ص سامل البهنساوي، اخلالفة واخللفاء الراشدون،(3)
 . 27املاوردي، حكم املرتد، ص(4)
 .306-305، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
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، فقــال أبــو عبيــد: وروي أن  امــرأًة ذميــًة تــدعى عصــماء اليهوديــة ق تلــت لشــتمها نــيب هللا 
. (1)صـوحلوا" ، ومل حتل بتكذيبهم إايه، ألهنم علـى ذلـك"وإاما حلت دماء  أهل الذمة بشتم النيب 

 .(2)لردهتا أم قرفة الفزارية ابلقتلوعاقب 
فـإن كانـت " ت هبجـاء املسـلمني دون املثلـة:املهاجر بن أمية بتعزير املـرأة الـيت تغن ـوكتب إىل 

فلعمري ما صفحت عنـه مـن الشـرك  ةً ي  فأدٌب وتعزيٌر دون املثلة، وإن كانت ذمِّ  ؛عي اإلسالم  ممن يد  
 !م ثلة يف الناسـوإايك وال .ا، فاقبل الدعةإليك يف مثل هذا لبلغت  مكروهً  تقدمت   أعظم، ولو كنت  

 . (3)"إال يف قصاص   ،وم نفرةٌ  فإهنا مأمثٌ 

 :(4)الشورى -
الشـورى تطبيًقـا عملي ـا يف كـل نـواحي احلكـم، وخاصـة األمنيـة، وأكـد يف  طبـق أبـو بكـر 

خطبــة البيعــة علــى أن  مبــدأ  الشــورى قاعــدٌة مــن قواعــد احلكــم اإلســالمي، وإحــدى أسســها، وهــي 
علــيكم ولســت خبــريكم، فــإن  يــت  لِّ فــإين قــد و  فــرٌض علــى أهــل الســلطة واحلكــم، فقــال: "أيهــا النــاس! 

، علــى أن تكــون  يف املســائل والقضــااي الــيت مل يــرد فيهــا (5)"فقومــوين أســأت   فــأعينوين، وإن أحســنت  
 .(6)"نص  يف القرآن أو السنة

                                                           

 .. 234-233أبو عبيد، األموال، ص(1)
 .334األموال، ص، دأبو عبي(2)
 .306-305، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
الشورى: املشاورة من أصول الدين وسنة هللا يف العاملني، وهي عني اهلداية وسبل الرشاد إىل األمر وإيضاح املبهم من الرأي (4)

ف اْعف  ع نـْه ْم و اْستـ ْغِفْر  حث الشارع عليها، وندب اخللق إليها، وقد قال تعاىل لنبيه: ومفتاح املغلق من الصواب. وقد 
[. انظر: الشيزري، عبد الرمحن بن عبد هللا بن نصر، املنهج املسلوك يف سياسة 159]آل عمران:  هل  ْم و ش اِوْره ْم يف اأْل ْمرِ 

. )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: 475، ص1م، ج1987هـ/1407الزرقاء،  -امللوك، حتقيق: علي املوسى، مكتبة املنار
الشيزري، املنهج املسلوك يف سياسة امللوك(؛ سليمان بن صاحل سليمان كمال، اإلدارة العسكرية يف الدولة اإلسالمية حىت 

م، 1992هـ/1413مكة،  -هـ، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية3منتصف القرن 
 ل، اإلدارة العسكرية(.)سريد ذكر املرجع خمتصرا: سليمان كما.218، ص1ج

  .27انظر: املبحث األول من هذا الفصل، ص(5)
األمناء  من أهل العلم يف األمور املباحة ليأخذوا أبسهلها، فإذا وضح الكتاب أو  نيستشريو  وكان األئمة بعد النيب (6)

ابب قوله تعاىل: "وأمرهم شورى صحيح البخاري، كتاب كراهية اخلالف، . السنة مل يتعدوه إىل غريه، اقتداًء ابلنيب 
 .2682، ص6بينهم"، ج
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إذا ورد  وأخرج البيهقي بسـند  صـحيح  عـن ميمـون بـن مهـران أنـه قـال: " كـان أبـو بكـر 
عليــه أمــٌر نظــر يف كتــاب هللا، فــإن وجــد فيــه مــا يقضــي بــه قضــى بيــنهم، وإن علمــه مــن ســنة رســول 

قضــــى بــــه، وإن مل يعلــــْم خــــرج فســــأل املســــلمني عــــن الســــنة، فــــإن أعيــــاه ذلــــك دعــــا رؤوس   هللا
 .(1)املسلمني وعلماء هم واستشارهم"

بة ومـن علمـاء املسـلمني مـن االستشـاري يتـألف مـن كبـار الصـحا وكان جملـس  أِب بكـر 
، لـــذلك كـــان ُيـــرص  علـــى أمثـــال: عمـــر، وعلـــي، وعثمـــان، وعبـــد الـــرمحن بـــن عـــوف، وغـــريِهم 

هبــم يف أمــور  يســتعني  ، ل(2)إبقــائهم جبانبــه يف املدينــة دون تــوجيههم إىل الفتوحــات أو املشــاركة فيهــا
ن أســامة يف أن ِمــ بكــر  وأمــر خبــروج جــيش أســامة اســتأذن أبــوممــا ي ــروى يف ذلــك حــني ؛ احلكــم

". ويف روايــة: "أرأيــت  أن أتذن فافعــل أن تعينــين بعمــر   يســمح لــه إببقــاء عمــر قــائاًل لــه: "إن رأيــت  
 . (3)"فأذن له لعمر  ابملقام عندي، أستأنس  به وأستعني برأيه؟

 هللا   هم حىت يلقوا هللا أبحسـن أعمـاهلم، فـإن  أدع   !أهل بدر "ال استعمل  وورد أيًضا أنه قال: 
مكـان قد حل  دعاؤهم للمسلمني ، ف(4)مما ينتصر هبم" وأفضل   يدفع هبم وابلصلحاء من األمم أكثر  

 . ألمة اإلسالم أفضل  ، وهو خروجهم للقتال

كمــا ورد مــن أخبــار استشــارته للصــحابة رواايٌت كثــريٌة؛ منهــا مشــاورته إايهــم يف أمــر قتــال   
إىل املســجد، وخطــب يف املســلمني وقــال: "أيهــا  و بكــر أهــل الــردة، فحــني وقعــت الــردة  ابدر أبــ

                                                           

ابن رجب البغدادي ، عبد الرمحن بن شهاب الدين ، فتح الباري يف شرح صحيح البخاري، حتقيق: طارق عوض هللا (1)
. )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن رجب البغدادي، 342، ص13هـ، ج1422، 2الدمام، ط –حممد، دار ابن اجلوزي 

  ري يف شرح البخاري (. فتح البا
م، 2008هـ/1428، 1الكويت، ط -سامي حممد الصالحات،الشورى تنمية مؤس ِسي ة وهنوض حضاري، مكتبة الصالح(2)

 . )سريد اسم املرجع خمتصرًا: سامي الصالحات، الشورى(. 165ص
عبد امللك بن  العاصمي،الشافعي ؛ 279، 6، ج3؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م246، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)

عادل عبد املوجود، علي حممد  :حسني بن عبد امللك العاصمي املكي، مسط النجوم الوايل يف أبناء األوائل والتوايل، حتقيق
. )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: الشافعي 338، ص2م، ج1998هـ/1419، 1بريوت، ط -معوض، دار الكتب العلمية 

 (.العاصمي، مسط النجوم
 .219، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج267-275، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
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، إقــــرارًا منــــه يف حــــق املســــلمني يف (1)النــــاس، ...أنــــتم شــــركائي يف هــــذا األمــــر، فهــــاتوا مــــا عنــــدكم"
 املشاورة.

ويف مواقف  عدة  مل تكن الشورى ملزمًة له يف أحيان  كثرية ، إما لوجود نصّ  شرعي، أو ألمر  
واضـٌح يف موقفـه مـن إنفـاذ جـيش أسـامة بـن زيـد رغـم أن  الصـحابة  أشـاروا ، وهذا من رسول هللا 

، إذ هللا  رســول، ألنــه رأى أنــه ال جمــال للمشــاورة والنقــاش يف أمــر  بعــد أمــِر (2)عليـه بعكــس ذلــك
، فلينفــذ اجلــيش  مهمــا كانــت الظــروف  األمنيــة (3)أوصــى قبــل وفاتــه إبنفــاذ هــذا اجلــيش ثبــت أنــه 

ينة، ومهما واجه املسلمون من أخطار  تتهدد سالمتهم وأمنهم؛ ليقينه التام أن  أوامر ه اليت حتيط ابملد
  أعلم مبا ي صلح األمة   -تعاىل–، وهللا -تعاىل–ِمن أوامر هللا

(4) . 
أما فيما يتعلق بتغيري قيادِة اجليش واستبداِل أسامة  مبن هو أسنُّ منـه؛ فلـم يـ رد أن يعـزل مـن 

، إن كـان قـد ، فهو يف ذلـك ي علـم املسـلمني عـدم  خمالفـة أوامـر الرسـول (5) استعمله رسول هللا
. ةمــات فســنته ابقيــٌة وحي ــٌة ابتباعهــا واالقتــداء هبــا؛ ألهنــا إحــدى أســِس التشــريع يف الدولــة اإلســالمي

يعـود إليـه ولويل األمر أن ينفرد  برأيه إن رأى أن  مصلحة  األمِة األمنية تقتضي ذلـك، والقـرار  األخـري 
 بعد مروره على الرعية.

وكما أنـه مل أيخـذ مبشـورة مستشـاريه يف أمـر قتـال أهـل الـردة مـن مـانعي الزكـاة، إذ يـ روى أنـه 
بكبار الصحابة طرح أمامهم أمر املرتدين وقتاهلم، فاجتمع رأيهـم مجيًعـا علـى قتـال  حني اجتمع 

يف أمــــر قتـــاِل مــــانعي الزكـــاة، فقــــد كــــره   مـــن ارتــــد عـــن اإلســــالم ردًة كاملـــة، غــــري أن  اخلــــالف  وقـــع
، وترجــع اجلنــود(6)الصــحابة  قتــاهلم؛ ألهنــم أهــل القبلــة فــع (7)، ورأوا إمهــاهلم حــىت تســكن النــاس  ، فرت 

عنهم صدقة  ذلك العام أماًل يف أن يراجعوا أنفس هم فيؤدوا الذي عليهم، حمتجني حبديث رسـول هللا 

                                                           

 .51الواقدي، الردة، ص(1)
املبحث الثاين من الفصل . 279، ص6، ج3ابن كثري، البداية والنهاية، م؛ 246–245، ص2انظر: الطبي، اتريخ األمم، ج(2)

 .42األول، ص
 . 43انظر: املبحث الثاين من هذا الفصل، ص(3)
 . 32–30، ص1انظر: عبد العزيز احلميدي، اخللفاء الراشدون، ج(4)
 . 246، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
 .201بكري، اتريخ اخلميس، صالداير (6)
 . 75–74، ص4ابن اجلوزي، املنتظم، ج(7)
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 إال أن أاب بكــر  (1)ال إلــه إال هللا": "أمــرت أن أقاتــل النــاس حــىت يقولــوا  ، مل يقبــل هــذا الــرأي
 .(2)وقال: "وهللا لو منعوين عقااًل مما أعط وه النيب جلاهدهتم عليه"

وحــني طلــب مشــورة  الصــحابة يف أمــر كنــدة  ألهنــا منعــت الصــدقة، وقتلــت رســواًل ألِب بكــر 
هم صــدقة  ذلــك العــام بــدل حــرهبم، أن يتــألفهم، ويرفــع عــن  (3)؛ أشــار عليــه أبــو أيــوب األنصــاري

وقـال: "وهللا لـو منعـوين عقـااًل واحـًدا ممـا كـان النـيب وظفـه علـيهم لقـاتلتهم عليـه  فتبسم أبو بكـر 
 . (6()5)وقمأة" (4)أبًدا، أو ينيبوا إىل احلق صفرة

قـــــد اســـــتبد  برأيـــــه ومل أيخـــــذ بـــــرأي  وال ي فهـــــم مـــــن خـــــالل هـــــذه الـــــرواايت أبن  أاب بكـــــر 
مستشـاريه، ولكـن الـذي منعـه مــن األخـذ مبشـورة األكثريـة مـن الصــحابة، وإصـراره علـى رأيـه هـو مــا 
رآه مــن وجــود نــصّ  علــى القضــية املختل ــف عليهــا مــن قبــل الصــحابة، وأن  مســؤوليت ه حتــتم عليــه أن 

 ينفذ  حكم اإلسالم فيمن أنكر أداء الزكاة، وقد وافقه عليه الصحابة ابإلمجاع.
مواقــف  أخــرى أيخــذ مبشــورة الصــحابة؛ ومــن ذلــك حــني قــرر املســري بنفســه لقتــال وجنــده يف 

، فأشار عليه الصحابة بعدم اخلروج، ملا يرتتب على ذلك من أخطار  يتهدد أمنه وأمن (7)أهل الردة
، فامتثــل لــرأيهم مــدرًكا أن  رأي هــم فيــه مصــلحة  األمــة األمنيــة فــإْن أصــيب  اخلليفــة  هلــك (8)املســلمني

 سلمون مجيًعا، ومل تقم هلم قائمٌة بعد ذلك.امل

                                                           

 . 507، ص2، ج 1335، حديث رقمصحيح البخاري، كتاب الزكاة، ابب وجوب الزكاة (1)
 .  585، ص6ج ،3، موالنهاية ؛ ابن كثري، البداية81العثمانية، ص، اجلاحظ(2)
ه ين مسجد  ا إىل أن ب  حني قدم املدينة مهاجرً   نزل عليه رسول هللا امسه خالد،و النجاري،  يأبو أيوب األنصاري اخلزرج(3)

الروم مع يزيد  معاوية أرض   ومن خاصته، وغزا أايم    كان مع عليو  ، ومساكنه، شهد سائر املشاهد مع رسول هللا
–25، ص5، فدفن هناك. ابن األثري، أسد الغابة، جهـ50، فتويف عند القسطنطينية، وقيل: سنة هـ51سنة  بن معاوية،

26 . 
الصفرة: السواد، والصفر س ود اإلبل ال ي رى أسود من اإلبل إال وعهو م شرب. ص فرة، ولذلك مست العرب سود اإلبل (4)

   .249، ص8ظور، لسان العرب، جصفرًا. ابن من
. )مادة: 185، ص12ج ه. ابن منظور، لسان العرب،إذا ذللت   الرجل   يت  م  وأقْ  قماء، :، واجلمعذليلٌ  :قمأة: رجل قميءٌ (5)

 قمأ(.  
 .59–58ص ،4ج ،1، الفتوح، مبن أعثم؛ ا196الردة، ص الواقدي،(6)
 .  458، ص2ج ، مسط النجوم،العاصمي ؛ الشافعي288، ص6ج ،3م والنهاية، ابن كثري، البداية(7)
 . 55–54الواقدي، الردة، ص(8)
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أبمهيــة الشــورى فقــد أوصــى قادت ــه حـني بعــثهم للفــتح ابتبــاع مبــدأ الشــورى مــع   وإلدراكـه 
كبار معاونيهم من الصحابة والتابعني، ومما ي روى يف ذلـك أنـه أوصـى خالـًدا حـني سـرّيه لقتـال أهـل 

ــــرأي مــــن أصــــحاب رســــول هللا ــــد  (1)، وأن ال خيــــالفهم اليمامــــة أبخــــذ املشــــورة وال ؛ ألن  معــــه جن
م  هلم النصر. ةاملسلمني، واملشاورة  قد تنجيهم من التهلك  ، وت قدِّ

وكمـا مل يبخــل الصــحابة  مرائهــم ومشــورهتم يف كــل مــا ميــس أمــن األمــة اإلســالمية وعقيــدهتا، 
، فقـد ثبـت أنـه حـني ق تـل أعـداٌد كبـرية مـن املسـلمني يف موقعـة اليمامـة أشـار عمـر  وخاصة عمر 
يف أول األمــر؛ ألنــه مل يــرد فيــه فعــٌل لرســول هللا  جبمــع القــرآن، تــردد أبــو بكــر  علــى أِب بكــر 

 ومل يزْل به عمر  حىت شرح هللا لذلك صدر أِب بكر ،
(2)  . 

، ومقولتـه سـعيد ملوقفـه مـن بيعـة أِب بكـر  يف عـزل خالـد بـن كما اتبـع مشـورة عمـر 
، وكانـت موافقتـه علـى مشـورة (3)يف حني أنه رفض مشـورته املتعلقـة بعـزل خالـد بـن الوليـد اليت قاهلا،

لضــرورة  اقتضــتها مصــلحة  األمــة وأمن هــا، فعــْزل  األوِل جــاء بســبب خشــيته مــن أن يتســبب   عمــر 
حديث ــــه يف وقــــوع فتنــــة  بــــني املســــلمني، فتنفــــرط  وحــــدة  املســــلمني يف أرض العــــدو، ويتعــــرض  أمــــن هم 

مـة وسالمتهم للخطر، أما الثـاين فـإن مـا فعلـه ابـن الوليـد مبالـك بـن نـويرة لـيس بـه هتديـٌد لسـالمة األ
وأمنها، كمـا أن  خالـًدا قـد بـرر فعلـه، وأنـه أخطـأ، فتـأول، ولـيس فيـه مـا يسـتوجب العقوبـة طاملـا أنـه 

 ليس فيه ضرٌر على اجلند اإلسالمي. 
يف اختيــار اخلليفــة مــن بعــده، ألنــه خشــي علــى املســلمني  وكمــا اســتعان بــرأي الصــحابة 

الفــرتة يواجهــون معــارك  حربيــًة يف العـــراق مــن أن تتفــرق  كلمــت هم بعــد وفاتــه، خاصــة وأهنـــم يف تلــك 
، ويف نفـــس والشـــام، فلجـــأ إىل ترشـــيح مـــن يـــراه مناســـًبا واألصـــلح ألمـــر اخلالفـــة، فاختـــار عمـــر 

، (4)املهاجرين واألنصار الوقت مل يغفل حق الصحابة يف الشورى، فشاور فيه صحابة  رسول هللا 
اره هلــم، فأصــبح خليفــًة مبشــورة الصــحابة ألِب مث عــرض األمــر  علــى عامــة املســبلمني فرضــوا مبــن اختــ

 .(5)، وبرضى املسلمني عامةبكر 
                                                           

 . 31، ص. انظر نص الوصية يف املبحث األول من هذا الفصل99الكالعي، حروب الردة، ص(1)
 . 62اتريخ اخللفاء، ص السيوطي،(2)
 .59انظر: املبحث الثالث من هذا الفصل، صسبق ذكره  (3)
 . 668–667، ص2ابن شبة، املدينة، ج(4)
 .353-352، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
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  -التمسك ابحلق واحلنم مع املخالفني: -

 واملهادنــة، والتواضــع   والرمحــة   اللــني    أبــرز صــفات أِب بكــرمــن  علــى أن   (1)ذكــر الطــبي 
احلـوادث األمنيــة الـيت وقعــت يف ، و (2): "أرحــم أمـيت أبمــيت أبـو بكــر"كمـا أخـب بــذلك رسـول هللا 

خيالف  ما ع رف عن شخصيته، اليت ظهرت بصورة أشد  صـالبًة وحزًمـا يف سـبيل إقـرار  عهده جعلته
ا ابحلــق تبــع أســلوب احلــزم والشــدة مــع املخــالفني مــن املرتــدين متمســكً أمــن الدولــة اإلســالمية، فقــد ا

 ،أمـن العقيـدة والدولـةمـن  علـق بثوابـت  دينيـة  فيمـا يتخاصة  ،وال لني يف غري هوادة   وإصرار   بشجاعة  
الـذي دار بينــه نقـاش الا يف ا وجلي ـ، ونـرى ذلـك واضـحً ال موضـع للنقـاش فيهـا ،أبكملـه جمتمـع   أمـنِ و 
ا يف فكــان حازًمــ  بكــر وأهــل القبلــة مــن مــانعي الزكــاة، أمــا أبــ بــني الصــحابة حــول شــرعية قتــالِ و 

 ،ابحلـق امسـكً مت ،إىل النصـوص الشـرعية الـيت بـني يديـه امسـتندً  ،ا يف حكمـه علـيهموواضـحً  ،أمرهم
مقولتــه بتجزئتــه، حــني قــال اإلســالم  ه لــن ي هــدم  كيــان  ا أنــمعلًنــ؛ علــى قتــاهلم يف شــجاعة وقــوةمصــر ا 

ــــاريخ شــــهورةامل ــــني الصــــالة  !والــــيت جــــاءت بعــــدة رواايت: "وهللا ،يف كتــــب الت ــــرق ب ــــاتلن مــــن ف ألق
 ،حـىت تـذهب هـم جلاهـدهتم بنفسـيكلُّ   "ولـو خـذلين النـاس   أنه قـال:أخرى  ويف رواية، (3)ة..."والزكا

  .(4)هلل" أو يكون الدين  
 أو هــدمِ  ،ال تكـون مبخالفــة أمــر هللا وســنة نبيــهأو حفــظ  األمــن الفــنت واالضــطراابت  جتنـب  و 

ابلنصـر دون التفـريط فيهـا حـىت أييت أمـر هللا بقـوة  بـل يكـون ابلتمسـك هبـا  ،من أركـان اإلسـالم ركن  
 أبـو بكـر م مل يق ـ ولـو مـن قبـل أهـل الـردة، لإلسـالم ه  مشـو   عـن فهـم   تنبعثـاالردة  حركة  والرفعة. و 

يريــد لدينــه  هللا   قائمــة، وألن   إلســالمل تا ملــا قامــبتصــحيح التصــور اإلســالمي يف أذهــان النــاس مجيًعــ
 ،بكـر إىل الثبـات علـى احلـق واالستمسـاك بـه أاب -تعـاىل–فقد وفـق هللا  ،والتمكني والنصر الوضوح  

يف  يشـمل العقيـدة   نظـامٌ بـل  ،شـعائر لـيس جمـرد   اإلسـالم   وبذلك أثبت للعامل أمجـع بعملـه وموقفـه أن  

                                                           

  .354، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
 .  664، ص5ج،  3791سنن الرتمذي، حديث رقم  (2)
 – اشبيلياعبد العزيز العمري، دار :  كتاب املغازي، حتقيق ودراسةأبو بكر عبد هللا بن حممد، انظر: ابن أِب شيبة،(3)

)سريد اسم املصدر خمتصرًا: ابن أِب شيبة، املغازي(؛ اجلاحظ،  .431-430م، ص1999/ هـ1429، 1الرايض، ط
 .81العثمانية، ص

 .102ص اتريخ اخلميس، بكري،الداير  ؛76، ص4ابن اجلوزي، املنتظم، ج(4)
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اشــتد يف قتــال أهــل الــردة "... :عــن أِب بكــر  ابــن تيميــةشــيخ اإلســالم قــال ، (1)الــنفس والعمــل  
 . (2)".برز هبا على عمر وغريه.. شدةً 

 -رغم اْلراء اليت متتنع عن قتـاهلم-بتمسكه برأيه وعدم تراجعه عنه   بكر وومل يكتف أب
 أن يبـــني    ابلنصـــوص الشـــرعية ليســـتطيع  مســـتدال   ؛هـــم ابلـــدالئلالصـــحابة حـــىت حج   بـــل قـــام مبنـــاظرةِ 

كمـا شـرح   ،هم للحـقحـىت شـرح هللا صـدور  حلفـظ أمـن العقيـدة ه علـى املخـالفني إصراره وشدتِ سبب 
 .(3)إليها يف  قتال أهل الردة  صدر أِب بكر

 ،رأيــه وصـواب   ،احلـازم  موقـف أِب بكـر ســالمة  يف أثنـاء األزمـة وبعـدها  أدرك الصـحابة  فـ
ومـن  ،لـه الصـحابة بـذلكفشـهد  مـن احلـزم والشـدة تصرفه يف اختاذه ذلك املوقـف علـى حنـو   وحسن  

، كمــا (4)مث محــدان عليــه يف االنتهــاء" ،عبــد هللا بــن مســعود: "كرهنــا ذلــك يف االبتــداء ذلــك مــا قالــه
 ؛(5)ا يف قتـال أهـل الـردة"أِب بكر إبميان هذه األمة مجيًعـ "وهللا لقد رجح إميان  قول ه:  عمر  عن روي 

أحكـام يف  فلـم يتـأخر يف حشـد اجليـوش، ومل يقبـل مسـاومةً ، وسـداد بصـريته ،لصواب رأيه يف قتـاهلم
واحـــد،  فـــرد املرتـــدين ومـــانعي الزكـــاة خـــالل عـــام   ،املســـلمني املرتـــدين وقلـــة   ه كثـــرة  ْعـــاإلســـالم، ومل تر  

مث  بفضل متسكه ابحلق وموقفـه  احلـازم مـن هـذه  ،هللابفضِل  وذلك ؛فاستقر الدين، وثبتت قواعده
لــــوال أنــــت  ،"أان فــــداؤك وهــــو يقــــول: ،يقبــــل رأســــه  علــــى أِب بكــــر ، ولــــذلك أقبــــل عمــــراألزمـــة
  . (6)هللكنا"

غــري  (7)ازم جتــاه تســيري جــيش أســامة وتصــميمه علــى إنفــاذهاحلــ  هموقفــرأينــا ســابًقا كمــا 
اجلــــيش  خــــروجِ  منــــعِ ففــــي رأيــــه أن  يف  ،أو ابلظــــروف األمنيــــة املضـــطربة ،عـــابئ ابعــــرتاض املعرتضــــني

امتناًعــا إلنفــاذ فيــه أن  معارضــة الصــحابة خلــروج اجلــيش وال يفهــم مــن ، ألمــر رســول هللا  عصــياانً 
                                                           

  .406–405صالنبوة واخلالفة ، عبد الرمحن الشجاع، (1)
 . 139-138، ص6منهاج السنة، ج (2)
أمحد بن حجر األنصاري املكي، الصواعق احملرقة يف الرد على أهل البدع والزندقة، راجعه: كمال مرعي وحممد  اهليثمي،(3)

 . . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: اهليثمي، الصواعق احملرقة(109م، ص2009هـ/1430بريوت،  –إبراهيم، املكتبة العصرية 
 . 201بكري، اتريخ اخلميس، صالداير  (4)
 .  89الكالعي، حروب الردة، ص(5)
 . 87، ص4ابن اجلوزي، املنتظم، ج(6)
 .279ص ،6ج، 3موالنهاية،  البداية ابن كثري، ؛89الكالعي، حروب الردة، ص(7)
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وإاما ، -معاذ هللا-، يتهمهم يف وفائهم وحمبتهم لرسول هللا أاب بكر  كما ال يفهم أن  ،   أمره
وال يف حالــة الســلم،   جهــزه رســول هللاقــد  هــذا اجلــيش   يــرون أن   الصــحابة   مــا يف األمــر أن   كــلُّ 

هنـاك ف ،للدولـة اإلسـالمية قـد اختلـف األمـين   الوضـع  ولكـن  يوجد ما يتهدد أمـنهم يف ذلـك الوقـت، 
املســلمني  وأعــداء   ،عــن طاعــة الدولــة اإلســالمية وخــروجٌ  ،وعصــيانٌ  متــردٌ  للقبائــل العربيــة، داخليــةٌ  ثـورةٌ 

إىل احلــد الــذي يفــرض علــى مواجهــة األزمــة ه وحزمــه تصــميم  ، إال أن  يرتبصــون هبــم مــن كــل جانــب
املدينـة، مـا  نسـاءِ  خبالخيـلِ  "لـو لعبـت الكـالب   حيـث يقـول: ،على السـامع أتييـده فيمـا ذهـب إليـه

 .(1)ا أنفذه رسول هللا"جيشً  رددت  
تســيري يف  إصــراره ن يف إيــراد النتــائج الــيت ترتبــت علــى و ن املعاصــر و وقــد اســتفاض البــاحث

املدينة له مـن القـوة املاديـة واملعنويـة أكثـر ممـا  نظام   على أن   قواي   اتعبريً فريى بعض هم أن  فيها  ؛اجليش
اإلسالم يف الداخل  شعر أعداء  آخرون أن  خروج  اجليش قد أرأى ، و (2)ايكفيه ملواجهة أعدائه مجيعً 

 . (3)واخلارج بقوة الدولة الناشئة وثبات مركزها
فقد أراد  يء،قبل كل شعظيمة المنية األمهية من األالتارخيي كانت له  هذا القرار   والواقع أن  

وأن يعيــد ،  األمــن واالطمئنــان الــذي فقــده املســلمون بعــد وفــاة رســول هللا أن يعيــد    أبــو بكــر
ه نتائج ـحـىت ظهـرت إىل الشـام ، لـذا مـا أن سـار اجلـيش  ابلثقة والقوة خبروج هـذا اجلـيش هلم الشعور  

مــدى قــوة النظــام األمــين  القبائــل   أومهــت هــذه احلملــة  فقــد  ،منــذ اللحظــة الــيت خــرج فيهــا مــن املدينــة
يف مشـال اجلزيـرة  حربيـة   املدينة عن مثل هذا العدد مـن املسـلمني للقيـام بعمليـة   استغناء   وأن   ،للمدينة

                                                           

حتقيق وتعليق: حمب الدين ،  يف حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النيبالعواصم من القواصم أبو بكر،  العرِب،ابن (1)
)سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن العرِب، العواصم من  .45ص م،1986هـ/1406بريوت،  –اخلطيب، املكتبة العلمية

 . القواصم(
)سريد  .32ص م،1983بريوت،  –والدولة األموية، األهلية للنشر والتوزيع  شعبان، صدر اإلسالمحممد عبد احلي حممد (2)

منذ ظهور النيب عليه  العسريي، موجز التاريخ اإلسالميأمحد معمور  تصرًا: حممد شعبان، صدر اإلسالم(؛اسم املرجع خم
أمحد العسريي، موجز التاريخ  :)سريد اسم املرجع خمتصرًا .95ص ،م2000هـ/1420، 3ر احلاضر، طالسالم إىل العص

 اإلسالمي(. 
املركز  اخللفاء الراشدون، الشامي،أمحد ؛ 137ِب يف صدر اإلسالم، صالتاريخ السياسي واحلضاري واألد أبو موسى،أمحد (3)

 اخللفاء الراشدون(؛ر املرجع خمتصرًا: أمحد الشامي، . )سريد ذك42م، ص1982، 1بريوت، ط –العرِب للثقافة والعلوم 
، م 1997هـ/1418، 1يف القرن األول اهلجري )شرق اجلزيرة العربية(، ط امللحم، اتريخ البحرينحممد بن انصر بن أمحد 

 )سريد اسم املرجع خمتصرًا: حممد امللحم، اتريخ البحرين(.  .197ص
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نهــا مــن الســلطة اإلســالمية الــيت ميكّ مــدى قــوة علــى كبــريٌة  لداللــةٌ  ؛-رغــم الثــورة والتمــرد الــداخلي-
مـا  هلـؤالء قـوةً  "لـوال أن   قـالوا:و  هاثقت   لقبائل  العربية واهتزتفوهنت ا ،مواجهة االضطراابت الداخلية

 .(1)هؤالء من عندهم..." خرج مثل  
عـزز ف ،يف تزايـد مسـتمراإلسـالمي والشعور ابلقوة لدى اجلانب  ويف املقابل كانت املعنوايت  

تلـك املدينـة. فكانـت علـى  املرتدة الغارة اليت شنتها القبائل  مما جعلهم يردون  ،لديهم األمين   اجلانب  
قـال  إنفـاذ اجلـيش،قلـوب املسـلمني مـن متسـكه برأيـه يف إىل زرعهـا يف   بكـر والقوة الـيت عمـد أبـ

فمــــــا زال يشــــــجعنا حــــــىت صــــــران   ، لكالثعالــــــب  "خطبنــــــا أبــــــو بكــــــر عقيــــــب وفــــــاة النــــــيب وإان   أنــــــس:
 .لشدته يف قتال املرتدين ؛(2)ود"س  كاأل  

يف معاملة مـن ارتـد ومل يرجـع عـن ردتـه ابحلـزم  -اأيضً – وشدته تتضح  وصالبة أِب بكر
؛ فحــني انتقضــت عــبٌس  إبنــزال أقســى عقوبــة،دون أن أتخــذه هبــم رأفــٌة وال لــنٌي يف ديــن هللا والشــدة

أقســم انتقاًمــا للهزميــة الــيت حلقــت هبــم يف ذي القصــة هم تاملســلمني وقتلــعنــدهم مــن  نم ــ وذبيــان  علــى
فقـد ازداد  ،ممـا كـان لـه أبلـغ األثـر، تـل مـن املسـلمني وزايدةمبـن ق   مـن كـل قبيلـة   ليقـتلن    أبـو بكـر

ا مـــن أمـــرهم يف كـــل قبيلـــة،  علـــى ديـــنهم يف كـــل قبيلـــة، وازداد هلـــا املشـــركون انعكاًســـاملســـلمون ثبـــااتً 
 . (3)العرب صدقات   وطرقت املدينة  

يف معاقبة من قبل القيادة اإلسالمية  واحلزم املتبع الشدة   الرواايت التارخيية إىل أن  كما تشري 
تـرك   أمل يكـن كافيًـا ألِب بكـر مماجيعلنا نتسـاءل:ضد من يتمسك بردته، خدمتاست  قد املرتدين 

ذلــك  أن يتخــذ    علــى أِب بكــرونقــول إنــه كــان لزاًمـا  املرتـدين ومــوادعتهم بعــد إنــزال اهلزميـة هبــم؟!
 منـه فتنـةٌ  اخلـروج  مث لإلسـالم  الـدخول  ال يتكـرر الفعـل ، فمن احلزم والقوة جتاه أهل الـردة كـي املوقف 
 ا،أمـر الـردة أبـدً  بعد ردهتم لن ينهي  عقاب  دون املرتدين  ترك  و لعقيدهتم،  للمسلمني، وزعزعةٌ  خطريةٌ 

 ه حبـزم  األوىل مل تواج   ألن   ؛من سابقتهاقوًة  أخرى أشد   ردة   حركاتِ  اإلسالمية تواجه   وستظل الدولة  
ن م ـ وفعالية اجلهاز األمين اإلسالمي يف رد كـلِّ  القادمة تستشعر عدم قوةِ  ة، وستظل األجيال  وصرام

 لعصيان والتمرد. جيرؤ على ا
                                                           

 .60ص ؛ السيوطي، اتريخ اخللفاء،278ص ،6ج ،3، موالنهاية ابن كثري، البداية(1)
 . 139، ص6ابن تيمية، منهاج السنة، ج(2)
 . 287–286، ص6ج ،3، موالنهاية ؛ ابن كثري، البداية256، ص2األمم، جالطبي، اتريخ (3)
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  -احلوار واملفاوضا : -
أســـــلوب  احلـــــوار واملفاوضـــــات مـــــع املرتـــــدين قبـــــل القيـــــام أبي إجـــــراء   اعتمـــــد أبـــــو بكـــــر 

ـــــِة  -تعـــــاىل-جتـــــاه متـــــردهم وعصـــــياهنم، اتباًعـــــا ألمـــــر هللا  -عســـــكري ّ  ـــــِبيِل ر بِّـــــك  اِبحلِْْكم  ادْع  ِإىل  س 
ــن ةِ  ْوِعظـ ِة احلْ س  و اْلم 

، فقــد روى الطـبي وغــريه مـن املــؤرخني أن  أاب ، واهتـداًء بــنهج رسـول هللا (1) 
، فـرد  رسـلهم (2)حارب املرتدة مجيًعا ابلرسل والكتـب، كمـا كـان رسـول  هللا ُيـارهبم ابلرسـل بكر 

أبمـــره، وأتبـــع رســـلهم رســـاًل إىل الزعمـــاء الـــذين راســـلهم رســـول هللا أنفِســـهم، وكلـــف رســـله، أو مـــن 
أولئك الذين ارتدوا على أعقاهبم إىل دينهم احلق، مـدة ثالثـة راسلهم أن يبذلوا ما يف وسعهم لدعوة 

 ، يف حماولة  منه لردهم إىل طريق احلق قبل البدء ابلعمليات العسكرية. (3)أشهر
ال تقـدم  لنـا أخبـارًا كثـرية عـن املراسـالت اليت بني أيـدينا واجلدير ابلذكر أن  املصادر  التارخيية 

ة اإلســالمية يف املدينــة والقبائــِل العربيــة املرتــدة يف أايم الــردة قبــل واملفاوضــات الــيت متــت بــني الســلط
تســيري اجليــوش اإلســالمية لقتــاهلم ســوى مــا ذ كــر مــن قــدوم وفــود بــين أســد وغطفــان وهــوازن وطــيء 

علـى احلـق،  يف بذل الصـالة دون الزكـاة، فعـزم هللا ألِب بكـر  للتفاوض مع أِب بكر للمدينة 
، وال يــرد يف اخلــب تفاصــيل  مــا دار مــن (4) جلاهــدهتم عليــه، فــردهم خــائبنيوقــال: لــو منعــوين عقــااًل 

مبطلــبهم، إال أنــه  واملرتــدة، لكــن املؤكــد  أن  هــؤالء حــاولوا إقنــاع أِب بكــر  نقــاش  بــني أِب بكــر
  رفض  التفاوض بشأن مطلبهم حبزم  وقوة.

ابلرضــا  (5)ث بــن قــيس يف كنــدةمل جيــد بــد ا مــن الكتابــة إىل األشــع كمــا ورد أن  أاب بكــر 
، فعـــرض علـــيهم عـــزل  (6)بعـــد أن بلغ ـــه خـــب  ردهتـــم، ومـــا كـــان مـــن أمـــر حصـــارهم للمســـلمني يف تـــرمي

واليهم عنهم إن كان هذا سبب  ثورهتم ومنِعهم الزكاة، دون أن يقدم  أي  تنازالت  أخـرى فيمـا يتعلـق 
ابلعقيــدة وأركاهنــا، وجــاء يف كتابــه: "... وإن كــان إامــا محلكــم عــن الرجــوِع عــن ديــن اإلســالم ومنــِع 

                                                           

 .125ية: اْل ،النحلسورة (1)
ابلرسل والكتب حىت قتله هللا، وعاد أمر   ، حاربه الرسوليف حياة رسول هللا  وتنبأالردة  ظهر األسود العنسي أ ملا (2)

 . 293، ص2بليلة. انظر: الطبي، اتريخ األمم، ج  كما كان قبل وفاة النيب  النيب 
 .205، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج294-293، 254، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
 .286، ص6ج ،3م والنهاية، ابن كثري، البداية ؛255-254، ص2ج اتريخ األمم، الطبي،(4)
 . 482، ص4، املعجم، جايقوتابلكسر، خمالف كندة ابليمن اسم القبيلة.  ندة:كِ (5)
 . 28، ص2ترمي: اسم إحدى مدينيت حضرموت، مسيت املدينة  ابسم القبيلة اليت سكنتها. ايقوت، املعجم، ج (6)
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، وأويل علــيكم مــن حتبــون، وقــد أمــرت  الزكــاة مــا فعلــه بكــم عــاملي زايد بــن لبيــد، فــإين أعزلــه عــنكم
صاحب كتاِب هذا إن أنتم قبلتم احلق  أن أيمر  زايًدا ابالنصراف عنكم، فارجعوا إىل احلق وتوبوا من 

 . (1)قريب،..."
وفيمــــا عــــدا ذلــــك ال تتــــوفر أيُّ أخبــــار  أخــــرى حــــول اســــتخدامه هلــــذا األســــلوب قبــــل بــــدء 

ألسـلوب اإلنـذار والـدعوة يف د كافًيا لي ثبت  لنا استخدام ه العمليات العسكرية، إال أن  ما ورد ي ع
 ضاته مع أهل الردة قبل قتاهلم.  و حواره ومفا

وبعد قراره التارخيي بقتال املرتدة تطالعنـا الـرواايت  التارخييـة عـن كتابـه العـام الـذي وجهـه إىل 
، وقــد قــدم كتابــه مـع رســله أمــام األمــرا ء؛ لي قـرأ علــى النــاس قبــل القتــال  مجيـِع املرتــدة حــني قــرر القتـال 

  .(2)كي يفتح  أمام املرتدين اباًب للرجوع إىل احلق، في عذر أمام هللا قبل أن تقع  احلرب وت راق  الدماء  
وحلرصه على أمِن جنده وسالمة حياهتم، قد م الك تب أمام اجليوش لعل هذه القبائل تراجـع 

فضت! فال مفر من املواجهـة العسـكرية، لكنهـا سـتكون نفسها مرًة أخرى، ويعود هلا صواهبا، فإن ر 
أبقل اخلسائر، ونصُّ كتابه للقبائل املرتـدة ذ كـر مفصـاًل يف معظـم مصـادر التـاريخ والـيت اتفقـت علـى 
مضمون  وفكرة  واحدة وهي دعوة  هؤالء املرتدين قبل القتال، وحتذيرهم من عاقبة وسوء فعلهم. ومما 

للمرتدين أنه خاطب  فيه كـل  م ـن ارتـد عـن اإلسـالم، وم ـن امتنـع   يالحظ من خالل كتابه العام
ًما احلل  السلمي  قبل القتال  .(3)عن أداء ما عليه من الفريضة مقدِّ

زود قــــواد ه بعهــــد  يوصــــيهم فيــــه مبراســــلة  -تعــــاىل–، وي عــــذر أمــــام هللا روكــــي يبلــــغ يف اإلعــــذا
القتـال، وأن ال يقـاتلوا أحـًدا مـن املرتـدين حـىت يـدعوه القبائل املرتدة ودعـوهتم للرجـوع إىل احلـق قبـل 

ــن أ  ي قاتــل علــى  إىل  هللا، فمــن اســتجاب هلــم وأقــر وكــف وعمــل صــاحلًا ق بــل منــه وأعــني عليــه، وم 
، ومن الشواهد على ذلك أنه حـني عقـد خلالـد سـريه حنـو طليحـة بـن خويلـد األسـدي ومـن (4)ذلك

 .(5)ذر إليهم وتنذرهم..."معه قال له: "فال تقاتلن أحًدا حىت تع

                                                           

 .56-55، ص1ج ،4، الفتوح، مبن أعثم؛ ا192-191الواقدي، الردة، ص(1)
 سبق ذكر ذلك يف املبحث األول من هذا الفصل.  (2)
 .289، ص6، ج3؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م257، ص2ي، اتريخ األمم، جانظر نص كتابه يف: الطب  (3)
 .  865، ص2، جاملقدمة؛ ابن خلدون، 259-258، ص2انظر نص عهده لألمراء: الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 . 70-69الواقدي، الردة، ص(5)



78 
 

خالـًدا بقتـال مسـيلمة الكـذاب أمـره أن يـدعوهم إىل داعيـة اإلسـالم  وحني أمر أبو بكر 
 .(1)قبل القتال، وأن ُيرص  على صالحهم

تتابعــت وصــاايه لقــواده تباًعـا ابتبــاع املــنهج اإلســالمي يف الـدعوة، ونفــذها القــادة ، وممــا قـد و 
ة خالــد بــن الوليــد مــع طليحــة، إذ ورد أن  خالــًدا جعــل يتــأتى يشــهد علــى ذلــك مــا جــرى قبــل معركــ

بطليحــة بــن خويلــد، ويرســل إليــه الرســل، وُيــذره ســفك دمــاء أصــحابه، وطليحــة  أي  ذلــك فكــان 
 . (2)القتال  

، وجــــد أهلهــــا منقســــمني بــــني (3)كمــــا ذكــــر أن  عكرمــــة  بــــن أِب جهــــل ملــــا توجــــه إىل مهــــرة
، ودعــــاه إىل الرجــــوع لإلســــالم فقبــــل، ووهــــن هللا  بــــذلك شــــخريت، واملصــــبح فبعــــث إىل الشــــخريت

املصــبح، مث أرســل إىل املصــبح يــدعوه إىل اإلســالم والرجــوع عــن الكفــر فــأ ، واغــرت بكثــرة مــن معــه، 
 . (4)فسار إليه عكرمة، وقاتله حىت هزمه

ة وجادل جدير ابلذكر أن  األمور  اليت جتري حوهلا املفاوضات  بني املدينة وأهل الردمما هو و 
ال ميكـن للسـلطِة اإلسـالمية التفـاوض  فيهـا، أو التنـازل  عنهـا، أوالتهـاون  ، وهذا أمر حوهلا أهل  الردة

أمـر خالـًدا أن يقاتـل  أهـل  الـردة  فيها، وتتلخص يف أحكام اإلسـالم وأركانـه، فـريوى أن  أاب بكـر 
دة أن ال إلـه إال هللا وأن على مخس خصال، وقيل عشر، فمن ترك واحدًة من اخلمـس قاتلـه: "شـها

، وهنـاك مـن (5)حممًدا عبده ورسوله، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت
 .(6)زاد واألمر ابملعروف، والنهي عن املنكر، والطاعة، واجلماعة"

قــد ألــزم عبــاد ه اتبــاع  أســلوِب الرفــق يف الــدعوة إىل هللا،  -تعــاىل–وعلــى كــل حــال، فــإن  هللا 
والتبليــغ عــن اإلســالم لغــري املســلمني؛ حملاولــة إقنــاعهم ابحلكمــة واملوعظــة احلســنة، وعلــى أن تكــون 

                                                           

 .29-28، ص1ج ،2الفتوح، م ابن أعثم،؛ 113–112الواقدي، الردة، ص(1)
 .92–88الواقدي، الردة، ص(2)
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ْوِعظ ـــِة احلْ  خماطبـــة  النـــاس علـــى قـــدر عقـــوهلم، قـــال تعـــاىل:  ـــِة و اْلم  ـــِبيِل ر بِّـــك  اِبحلِْْكم  ـــن ةِ ادْع  ِإىل  س   ،س 
اِدهْل ْم اِبل يِت ِهي  أ ْحس ن   ـِبيِلهِ  ،و ج  و ه ـو  أ ْعل ـم  اِبْلم ْهت ـِدين   ،ِإن  ر بـ ك  ه ـو  أ ْعل ـم  مبـ ْن ض ـل  ع ـْن س 

، أمـا (1)
م واستتابت هم حـىت يرجعـوا إىل احلـق، قـدام  علـى القتـل قبـل وال جيـوز  اإل من ارتد، فمن الواجب دعوهت 

 .(2)احلرب، وال جيوز قتل هم إال بعد بلوغ الدعوة، والتوبة  تزيل الردة، كأهل االستتابة
 ال شك فيه أن  أسلوب  احلوار واملفاوضات هو أسلوٌب أمين  احرتازي  أراد أبو بكر ومما 

من خالله حتقيق  أمِن املسلمني، وحقِن دمائهم على قـدر املسـتطاع؛ فبهـذا األسـلوِب قـد يرجـع مـن 
، ارتـد بـدون قتـا فبعض ـهم علـى األقـل، فيتجنـب املسـلمون ويـالِت احلـرب  -فـإذا مل يكـن مجـيع هم–ل 

ومشـــقت ها، واخلـــروج أبقـــل قـــدر  مـــن اخلســـائر يف األرواح، كمـــا وقـــع يف مواجهـــة عكرمـــة للمصـــبح يف 
 مهرة.

  -واحلراسة: (3)اًلستنفار -
يف تعاملــه مــع احلـــوادث األمنيــة الــيت وقعـــت يف  مــن األســاليب الـــيت اعتمــدها أبــو بكـــر 

عهــده، ولكــون أزمــِة الــردة هــي أبــرز  حادثــة  وأمهُّهــا يف فــرتة خالفتــه القصــرية، والــيت أقلقــت الســلطة  
ـــح  فيهـــا اســـتعانت ه هبـــذا األســـلوب حلفـــظ أمـــن  العليـــا يف املدينـــة، وهـــددت أمن هـــا ونظامهـــا، فقـــد وض 

 املدينة، ورد العدوان عنها. 
مــــا نــــرى أن  االســـتنفار  قــــد مت علــــى مــــرحلتني؛ فكانـــت األوىل: بعــــد مغــــادرة وفــــِد  وحســـب

، وذبيـان ( املدينـة  خـائبني   ،حيـث أعلـن أبـو بكـر(4)القبائـل املرتـدة )مـن أسـد ، وغطفـان ، وعـبس 
 ، عليـه االستنفار العـام بـني املسـلمني يف املدينـة، وأمـر كـل  قـادر  أن يكـون  يف حالـة أتهـب  اتمّ  ودائـم 

سالح ه يف الليل والنهار، لتوقعه هجوًما قادًما مـن ِقبـل القبائـل املرتـدة، فـورد يف خطابـه للمسـلمني: 
"إن  األرض  كافرٌة! وقد رأى وفد هم منكم قلًة، وإنكم ال تدرون ألياًل ت ؤت ون أم هنارًا! وأدانهـم مـنكم 

                                                           

 .125ية: اْلالنحل،  سورة(1)
 . 60ص املاوردي، حكم املرتد،(2)
االستنفار: االستنجاد واالستنصار، أي: إذا طلب منكم النصرة  فأجيبوا، وانفروا خارجني إىل اإلعانة. ابن منظور، لسان (3)

 . )مادة: نفر(. 318، ص14العرب، ج
 .74، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج255، ص 2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
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، وقد أبينا عليهم، ونبـذان إلـيهم عهـد هم، معلى بريد، وقد كان القوم  أيملون أن نقبل  منهم ونوادع ه
 .(1)فاستعدوا وأعدوا"

مث بعــث إىل عمالــه أيمــرهم ابســتنهاِض أهــِل عملهــم ممــن ثبــت ومل يرجــع عــن اإلســالم،  فــرد 
إىل عمله بنجران، وأمره أن يدعو  قومـه ممـن ثبـت علـى أمـر هللا، مث يسـتنفر مـن  (2)جرير بن عبد هللا

فيقاتــل  الــذين غضــبوا هلــدم ذي   رتــد يف الــيمن، وأمــره أن أييت  خــثعمثبــت علــى اإلســالم علــى مــن ا
احلليفة فيقتل هم ويقيم  بنجران، فنفذ ما أمره به، ومل مير به أحٌد إال رجاٌل قليل تتبعهم ابلقتل، وسـار 

إىل جنران، وأقام هبا منتظرًا أمر أِب بكر 
(3) . 

وهـو يومئــذ -إىل زايد بـن لبيـد واملهـاجر بـن أِب أميـة  كتـاب أِب بكـر   (4)وأورد الـبالذري
أيمرمهــــا ابالجتمــــاع لقتــــال مــــن امتنــــع عــــن أداء الزكــــاة، وأن يســــتعينا ابملــــؤمنني علــــى -علــــى كنــــدة 

 الكافرين، وابملطيعني على العاصني واملخالفني.
ظــر يف مل ينت  واملرحلــة الثانيــة كانــت يف ذي القصــة، إذ تشــري املصــادر إىل أن  أاب بكــر

املدينــــة ليأتيــــه وفــــود املســــتنفرين، بــــل نــــزل ذي القصــــة؛ ليحــــثهم علــــى اللحــــاق بــــه، ويكــــون أســــرع 
يف ذي القصة أايًما ينتظر الناس، وبعث إىل كل م ن حوله مـن أسـلم،  خلروجهم، وأقام أبو بكر 

اس وغفــار، ومزينــة، وأشــجع، وجهينــة، وكعــب أيمــرهم جبهــاد أهــل الــردة واخلفــوف إلــيهم، فأخــذ النــ
بقتـال أهـل الـردة حـىت شـحنت  -تعـاىل–من كل انحيـة، يتقربـون إىل هللا  جيتمعون إىل أِب بكر 

، وذكر قدوم معشر جهينة يف أربعمائة معهـم الظهـر واخليـل. وسـاق عمـرو بـن مسـرة (5)منهم املدينة
ل رجـال  . ويف الوقـت نفسـه وصـ(6)يف الناس اجلهين مائة بعري  عواًن للمسلمني، فوزعها أبو بكر 

                                                           

 . 255، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
الذين كان قد بعثهم عند انتقاض األسود   رجع بعض رسله  ،بعد وفاة رسول هللا  اليمن والبلدان انتقضتملا (2)

العنسي، فرجع جرير بن عبد هللا، واألقرع بن عبد هللا، ووبر بن ُينس إىل املدينة بعد ردة أهل عملهم. الطبي، اتريخ 
 .294-293، ص2األمم، ج

 .863، ص2؛ ابن خلدون، املقدمة، ج231، ص2ابن األثري، الكامل، ج؛ 295، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
 .112-111البالذري، فتوح البلدان، ص(4)
 .204؛ الداير بكري، اتريخ اخلميس، ص96-95. الكالعي، حروب الردة، ص63الواقدي، الردة،  ص(5)
 . 96الكالعي، حروب الردة، ص(6)
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وإخوتـه العشـرة املدينـة  ملسـاندة املسـلمني، فقـوي هبـم جانـب   (1)قبيلِة مزينة بقيادة النعمـان بـن مقـرن
، ممــا يعــين أن  االســتنهاض  والنصــرة  كانــت ابجلنــد، والعــدة، والركــوب، واملــال، ومتكــن أبــو (2)اخلليفــة
 من حشد القوات اإلسالمية وجتهيزها.   بكر 

لقادته قد تتابعت وبشـكل  مسـتمر حـىت  وتشري الرواايت  التارخيية إىل أن  أوامر  أِب بكر 
ــن حــوهلم ممــن ثبــت  مــن أهــِل القــوة، وتــْرِك بعِضــها حلمايــة انتهــاِء األزمــة، يســتحثهم علــى اســتنفاِر م 

، ويقـويهم ويعطـيهم مـن مـا(3)البالد ل  أعطـاه إايه أبـو ؛ فأمر املهاجر  أن يستنفر  م ن مر  به ِمن مضـر 
، كمــا أمــر عكرمــة  بــن أِب جهــل ابملســري حنــو الــيمِن حلــرب األشــعث بــن قــيس، ويف الطريــق (4)بكــر

 . (5)يستنهض  معه م ن مير هبم من العرب حىت يلقى املهاجر  بن أمية
بن احلضرمي، وضم إليه ألفي رجل   ءِ قد عقد للعال  كما تشري األخبار إىل أن  أاب بكر 

ه للبحـرين، وأمـره أن يسـتنهض  يف مسـريه م ـن ميـر هبـم حملاربـة بـين بكـر من امله اجرين واألنصار، وسري 
 .(6)بن وائل ونصرة بين عبد القيس

وأمــر عتــاب بــن أســيد أن يضــرب  علــى مكــة وعملهــا مخســمائة بعــث  أو مقــو، وأم ــر علــيهم 
العــاص أن يضــرب  البعــوث علــى ، كمــا كتــب إىل عثمــان بــن أِب (7)أخــاه، وأن ينتظــروا أمــر أِب بكــر

ه أبـو بكـر ـ، وحـني وجـ(8)اهـأهِل الطائف، فضرب على كل خمالف  عشرين، وأم ر عليها أخـ فخمالي

                                                           

يوم الفتح، هاجر إىل املدينة، ومعه سبعة  إخوة  له، سكن البصرة، مث حتول عنها إىل النعمان بن مقرن، وكان معه لواء  مزينة  (1)
، 4هـ. ابن األثري، أسد الغابة، ج21الكوفة، وقدم املدينة بفتح القادسية، قاد املسلمني يف هناوند حىت استشهد سنة 

 . 566ص
 .198عبد ايسني، اتريخ صدر اإلسالم، ص(2)
 . 76، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج174،ص؛ القضاعي، اتريخ 257، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
 .158الكالعي، حروب الردة، ص(4)
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ابن من عند كسرى ملك الفرس، ونصبوه ملًكا عليهم، مث أعلنوا الردة.  وكان بنو بكر قد أتوا ابملنذر بن النعمان بن املنذر (6)
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  خالًدا إىل مسيلمة، وأوعب معه الناس، وملـا كـان خالـد يف البطـاح، انتظـر البعـث الـذي ضـرب
 .(1)املدينة، فلما قدم عليه هنض هبم وقاتل بين حنيفة

أن  هــدف  االســتنفار األمــين والعســكري هــو إظهــار  القــوة العســكرية ألعــداء الدولــة والواقــع 
اإلسالمية، وإشعار هم بقوة قبضِة الدولة على األمور، كما  وجهت رسـالًة حتذيريـًة إىل عامـِة القبائـل 

 املرتدة من املساس أبمن الدولة اإلسالمية وعقيدهتا.
، وإامـا أن  أمر  االستنفار الذي أعلنه أبو بكر  (2)ويرى أحد الباحثني مل يكن أمرًا إجبـاراي 

كانـــت دعـــوًة للخـــروج طوًعـــا إىل القتــــال غـــري إجباريـــة، ويـــدلل علــــى رأيـــه مستشـــهًدا مبـــا ورد عنــــد 
مـــن أن  العـــالء  بـــن احلضـــرمي قـــد مـــر  يف طريقـــه لقتـــال مرتـــدِة البحـــرين ببـــين حنيفـــة يف  (3)الواقـــدي

ســتنفرهم للجهــاد فرفضــوا النفــرة  قــائلني: "حســبنا مــا كــان مــن اخلــروج ملســيلمة! فــال تلمنــا اليمامــة، فا
على القعـود"، فلـم ينفـروا إال مـا كـان مـن أمـر  امـة بـن أاثل احلنفـي الـذي حلـق ابلعـالء مـع نفـر  مـن 

تــال بــين عمــه، مث دعــا بــين متــيم، فقــال لــه قــيس  بــن عاصــم املنقــري التميمــي: "ولــيس يل حاجــٌة إىل ق
م إليـــه عمـــرو واألبنـــاء، وســـعد بـــن متـــيم، ـق بـــه، وانضــــوحلـــ أهـــل البحـــرين إال أن أرى يف ذلـــك رأيـــي"

 . (4)والرابب أيًضا
قـد أعلـن حالـة  أما احلراسة ، فكانت من األساليب الدفاعية األمنية، فريوى أن  أاب بكـر 

تـــدة مـــن املدينـــة، مث اختـــذ إجـــراءات  االســـتنفاريف املدينـــة وأحنائهـــا بعـــد خـــروج وفـــد القبائـــل العربيـــة املر 
احرتازيــًة حلمايــة األمــن يف املدينــة، وذلــك بتنظــيم عمليــة احلراســة فيهــا؛ خوفًــا مــن أي هجــوم  مســلح  
علـى املدينـة أييت مـن قبـل القبائـل املرتـدة، فوضــع كبـار  الصـحابة علـى أنقـاب املدينـة والطـرق اجلبليــة 

ى نقــب  مــن أنقــاب املدينــة، وأمــر الــزبري  ابلقيــام علــى نقــب، ابلقيــام علــ املؤديــة إليهــا، فــأمر علي ــا 
، وألــزم أهــل  املدينــة حبضــور املســجد (5)وأمــر طلحــة  ابلقيــام علــى نقــب  آخــر، يبيتــون ابجليــوش حوهلــا
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، وذلـــك حـــىت يعلـــم عـــدد  املقاتلـــة، كمـــا أمـــر عبـــد  هللا بـــن مســـعود يعـــسُّ مـــا وراء ذلـــك (1)واالنتظـــار
، وأمــــره أال يــــرتك  أحــــًدا مــــن أهــــل الباديــــة يــــدخل املدينــــة، وال يــــدنو  (3)لنهــــاراب (2)ابلليــــل، واالرتبــــاء

، وكانـــت تلـــك اإلجـــراءات  تـــتمُّ يف نفـــس اللحظـــة الـــيت أعلـــن فيهـــا عمليـــة االســـتنفار حلشـــد (4)منهـــا
 اجليش اإلسالمي وجتهيزه للخروج حلرب املرتدين.

وخمارجهـا فقـط، بـل كانـت تـ ع ـدُّ ومل تكن أهداف  احلراسة تقتصر على أتمني مداخل املدينـة 
مهمـــًة حتذيريـــًة علـــى أن يظـــل  بقيـــة  املقاتلـــة يف املســـجد علـــى أهبـــة االســـتعداد للقتـــال، واســـتطالعيًة 
لرصـــد الطرقـــات، وحتركـــات املرتـــدين، ودفاعيـــًة يقـــوم احلـــراس  مبهمـــة الـــردع الفـــوري إىل حـــني إرســـاِل 

 . (5)هجوٌم مباغٌت من إحدى القبائل التحذيِر ووصوله إىل املقاتلة، وذلك فيما لو حدث
وحــني وقعـــت غـــارة  القبائـــل املرتــدة املعســـكرة قـــرب املدينـــة مــع الليـــل علـــى األنقـــاب وأرســـل 

ابخلب، خرج يف أهل املسـجد لـردِّ الغـارة، مث تعق ـبهم علـى رأس جمموعـة  مـن  أِب بكر  احلراس إىل
فاصـــلة إىل أن ول ـــوا الـــدبر، وأجلـــوهم عـــن  اجلنـــود، واشـــتبك معهـــم يف ثلـــث الليـــل األخـــري يف معركـــة  

عليهـــا حاميـــًة حلراســـة املنـــازل حـــىت ال يعـــود إليهـــا   منـــازهلم يف ذي القصـــة، وعـــني  أبـــو بكـــر
 .(6)املنهزمون

أسلوِب االستنفار واحلراسة من األساليب االحرتازية األمنيـة الـيت اختـذها  وعلى أية حال ي عدُّ 
 ها بني العامة. شعوِر االطمئنان واألمن يف أرجائ ونواحيها وبْعثِ أبو بكر حلفظ األمن يف املدينة 

 
  -الرتغيب والرتهيب: -

                                                           

 . 285، ص 6، ج3اية ، مهابن كثري، البداية والن(1)
أب   هلم يـ ْربـ ؤ هم ر ابً رأب القوم   االرتباء:(2) م أ يأط لع هلم،  :و ر  م واْرتـ ب ْأهت  أْبهت  ت هم :ر  . هلم ط ِليع ًة فوق ش ر ف   وذلك ِإذا كنت   ،ر قـ بـْ

أب   واْرتـ ب أ : أ و  وال يكون ِإال  على جبل   ،ّ العني والط ِليع ة  الذي ينظر للقوم لئال ي ْدمه  ه م عد وٌ  وهو ،الر بِيئة   واالسم:، أ شرف ور 
 .82، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج ينظر منه. ش ر ف  

 . 75، ص4ابن اجلوزي، املنتظم، ج(3)
 .69الواقدي، الردة، ص(4)
، 1الكويت، ط –أرسن موسى رشيد، الشرطة يف العصر األموي، ترمجة: أمحد مبارك البغدادي، مكتبة السندس(5)

 لشرطة(. . )سريد اسم املرجع خمتصرًا: أرسن رشيد، ا28م، ص1990هـ/1410
 . 75، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج254-253، 2الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
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، وجلـــأ إليهـــا حلمـــِل املرتـــدين الرتهيـــب  مـــن األســـاليب األمنيـــة الـــيت ركـــز عليهـــا أبـــو بكـــر 
للرجـوع إىل اإلسـالم، والــدخوِل يف طاعـة الدولـة اإلســالمية، ولكـي خيلـق  اخلــوف يف نفـوس املرتــدين 

 على حياهتم جراء عصياهنم ومتردهم وعدم االستجابة للحق.
من التدابري الرامية إىل ترويـع  جمموعة   الرتهيب يف حروب الردة اختاذ   أساليبِ  ومن أبرز أبعادِ 

كــان لــه فعلــى قتــال أهــل الــردة، ، فكــان مــن بينهــا: احلــزم  واإلصــرار  (1)مــن املقاومــة مــنعهماملرتــدين و 
علـى إصـراره يف إنفـاذ  -اأيًضـ-وحتذير املرتدين من عاقبة متردهم، وهذا ينطبـق  البالغ يف إخافةِ  األثر  

ويف ، الكــبى واملنفعــة العظمــى مــن خــروج هــذا اجلــيش حتققــت املصــلحة  إذ جــيش أســامة بــن زيــد، 
وب ا من اإلرهاب يف قلـإذ خلقت نوعً  ،"من أكب املصاحل وأنفعها للمسلمني :ذلك يقول ابن كثري

علـى منـع أي عـدوان  وقـدرةً  للمدينـة قـوةً  وأومهـتهم أبن   ،ا هلم مـن قـوة املسـلمنيوختويفً  ،تلك القبائل
. (2)" شـــديدةٌ  إال وهبـــم منعـــةٌ  يف غـــزوهم. وقـــالوا: مـــا خـــرج هـــؤالء مـــن قـــوم   قبيلـــة   قـــد تفكـــر بـــه أيُّ 

لــك القـويُّ الــذي ال فاسـتطاعت هـذه احلملــة  أن ختلـق  صــورًة للمسـلمني يف أذهـان أعــدائهم؛ وهـو ذ
 يهاب جانبه. 

علــى إشــاعِة خــِب مســريه لقتــال املرتــدة   كمــا دلــت الــرواايت  التارخييــة حــرص أِب بكــر
ملشـــورة الصـــحابة يف ، ومـــع أنـــه اســـتجاب يف إرهـــاهبم وختـــويفهم ليكـــون أبلـــغ   نـــاس خبروجـــه إلـــيهملل

 علــى تصــوير رجوعــه علــى أنــه إجــراءٌ  حــرص  إال أنــه علــى اجلــيش،  اخالــدً الرجــوع للمدينــة، وجعــل 
فـإن  ،سـريوا"ه، إذ قـال: ئـحىت يرهبوا جمي قد عمد إىل نشر ذلك بني العرب مكيدًة وإرهاابً و  ،مؤقت

 .(3)"وأطيعوا ،مسعوا لهاف ،بن الوليد عليكم وإال فخالد   ،وأان أمريكم ،إيل   فاألمر   كم بعد غد  لقيت  
 ،إىل ذي القصــــة - بكــــر ووعلــــى رأســـهم أبــــ-أبمجعهــــم البـــدريني  خــــروج   أن  كمـــا نــــرى 

؛ فيــه إظهــاٌر للقــوة والعــزم، فكــان هلــذا أبلــغ  األثــر يف إدخــال الرعــب يف نفــوس أهــل (4)فيهــااإلقامــة و 
 من القوة والشجاعة.  الردة؛ لعلمهم التام مبا يتمتع  به أهل  بدر  وصحابة  رسول هللا 

                                                           

م، 1996هـ/1417القاهرة،  –السيد عمر، الدور السياسي للصفوة يف صدر اإلسالم، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي(1)
 اإلسالم (. يف صدر . )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: السيد عمر، الدور السياسي للصفوة167–265ص

 . 278، ص6، ج3البداية والنهاية، م(2)
 .97الكالعي، حروب الردة، ص(3)
 . 304الداير بكري، اتريخ اخلميس، ص(4)
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لتهــــــاب  العــــــرب  قــــــدوم اجلــــــيش  ،واحــــــد بعــــــثهم يف وقــــــت  و األلويــــــة الــــــيت عقــــــدها لقادتــــــه و 
فقـد أراد أن  اً،كأاما كانت مقصـود  ،ه هلذه األلوية وهي تغادر املدينةاستعراض  ، كما أن  (1)اإلسالمي

، (2)فرتجـع إىل احلـق ن أهـل الـردةن يف خارجهـا ِمـيف أهـل النفـاق يف املدينـة وم ـوالرهبـة اخلـوف يوقع  
فكـأهنم  ،كندة  قبائل  قد وصل حضرموت إىل  بن لبيد زايد شِ جي خروجِ ومما يروى يف ذلك أن  خب  

بــن قـيس قــد نــدم علـى مــا كــان  األشــعث   ومــن معـه أبن   ازايدً بلـغ ذلــك و  ،نـدموا علــى مـا كــان مــنهم
 .(3)امنه فجزوه خريً 

إلنـزال الرهبـة   بكـر واملدينة كانت من الطرق اليت اتبعها أب وشدة  صالبة   يبدو أن  فيما و 
اخلصـــــوم يف احلـــــرب النفســـــية وأخطـــــاء اســـــتفاد مـــــن جتـــــاوزات إذ  نفـــــوس أهـــــل الـــــردة، واخلـــــوف يف

ن فما فعله بنـو ذبيـان وعـبس حـني وثبـوا علـى مـن فـيهم مـن املسـلمني فقتلـوهم، وفعـل م ـ ،(4)ضدهم
مبــن قتلــوا مــن املســلمني  مــن كــل قبيلــة   قــتلن  ُيلــف علــى أن ي  أبــو بكــرجعــل  ،وراءهــم كفعلهــم

 .(5)الصدقاتِ  وطرقت املدينة   ،ا من أمرهم يف كل قبيلة  املشركون انعكاسً  زداد هلااف ،وزايدة
وإال  ،عاقبـة ردهتـممـن يحـذرهم للمرتـدين لكتابـه العـام يف  اإلنذار الشديد  كما استخدم قوة  

 أن يقاتـل  .. إىل اإلسـالم. ن أ  أن يرجـع  وم  " إلرهاهبم: بقي على أحد  ال ت    شعواء  أعلن عليهم حرابً 
 وأمرتـه أن ال يقبـل   ،والنسـاء ،ويسيب الذراري وأن ُيرقهم ابلنار،.. من قاتله على ذلك أشد القتال.

 .(6)"منهم إال الرجوع إىل دين هللا
ن يعتـــب م ـــولــزم أن يتبـــع  هــذا اإلنـــذار  إجـــراٌء تنفيــذي  يكـــون قــواي  مناســـًبا لفعلهـــم وطغيــاهنم ل

قـــادة املرتـــدين مـــن أمثـــال الفجـــاءة  أحرق بعـــض  فـــفرتجـــع للحـــق،  يســـمع خبـــبهم مـــن مرتـــدة العـــرب
 . (7)مما جعل بنو سليم  يرجعون للحق السلمي

                                                           

 . 64أمحد الشامي، اخللفاء الراشدون، ص(1)
 . 28أبو زيد وحممد أبو سعدة، اخللفاء الراشدون، ص كمال  (2)
 . 52-51، ص4، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(3)
 . 167–265السيد عمر، الدور السياسي للصفوة، ص(4)
 . 287، ص6، ج3؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م207؛ ابن األثري، الكامل، ص256، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
 .100-99؛ الكالعي، حروب الردة، ص72-71الواقدي، الردة، ص(6)
 . 872، ص2، جاملقدمة؛ ابن خلدون،  211، ص2ابن األثري، الكامل، ج(7)
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 وهتويـلِ  ،ابلتنكيـل ببـين سـليم كـان قـد أمـر قادتـه  وذكر الكالعـي يف روايـة لـه أن  أاببكـر 
قتــل فــيهم  بــن أِب جهــل أرض مهــرة   عكرمــة  ملــا دخــل و  ،(1)نكــااًل هلــم ذلــك القتــل هبــم حــىت يكــون

 .(2)فقتل منهم وسىب، حىت رجعوا إىل اإلسالم ،ا إال قاتلوه وقاتلهمقومً  وال يطأ   ،وسىب
، وذكـر إىل احلـق والصـواب همالفعال يف رجوع بعِضـ التأثري   صالبةالشدة وال ألسلوبِ  كانف
قتـل للمرتـدين يف ال هـذا التنـاهي   "إن  سـبب  اختـاذ أِب بكـر هلـذه الشـدة والصـالبة فقـال:  (3)املاوردي

 أشــد   لتكــون هــذه املثلــة    ؛النتشــار الــردة يف أايمــه، وتســرع النــاس إليهــا -ا فيــهوإن مل يكــن متبوًعــ-
 هلم على التوبة".  وأبعث   ،ا هلم عن الردةزجرً 

جليوشه املنتشـرين يف أحنـاء اجلزيـرة اإلمدادات من قبل املدينة عدم انقطاع ه على حرص  وي عد 
 الفعال يف تعجيل استسالم األثر   اكان هلقد  رهاب القبائل العربية، ا الصديق إلاليت اتبعه طرقالمن 

ال تنقطـع عـن املسـلمني، أيقنـوا  املـواد   حـني رأوا أن   -ابلـيمن– النجـري أهـل   "أن   ورد: فقـد  املرتدين،
ــف ،منصــرفني عــنهم أهنــم غــري   مــن  األمــان  األشــعث  يطلــب فخــرج  هم، مث خــافوا القتــل،خشــعت أنفس 
 .(4)عكرمة"

ذلــك مــن و ، مجعــه وفــضِّ  إلرهــاب العــدوِّ  واملكيــدةِ  ه للحيلــةِ اســتخدام   -اأيًضــ-ومــن الطــرق 
 والذ أبـو بكـر ،فـاهنزموا ،املسـلمني محلـوا علـيهم قلـة  املرتـدة  رأى و  معسكرًا يف ذي القصة كانعندما  
   ا ا ورعبًـفرتاجـع النـاس خوفًـ، فأشـاع قـدوم  املـدد، بن عبيد هللا على شـرف   فأرقى طلحة   ،بشجرة

 . (5)للمدينة  بكر وورجع أب
وكتـب   ،مـن رؤسـائهم إىل احليلة يف اغتيال أربعـة  جلأ لردة كندة وحضرموت  تصدى زايد   ملاو 

معهـــم،  ابلشـــدةأن  املدينـــة  قـــد وج هـــت لـــه أمـــرًا و  فـــأومههم بقـــدوِم اإلمـــدادات،ابســـم اخلليفـــة كتـــااًب 

                                                           

 .146الكالعي، حروب الردة، ص(1)
 .158الكالعي، حروب الردة، ص(2)
 . 30-29حكم املرتد، ص (3)
 .303، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 . 157، ص5البلخي، البدء والتاريخ، ج(5)
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واشـــتد  ،أيقنـــوا ابهللكـــة رئ علـــيهم هـــذا الكتـــاب  ق ـــفلمـــا  ، وإرهـــاهبملعـــدوه مـــن أهـــل النجـــري مكايـــدةً 
 .(1)األمانفطلبوا  ،وندموا على ما صنعوا ،عليهم

 عليــه حلساســية أمــرِ  وإن كــان قــد طغــى األول   !الرتغيــب وترافــق مــع هــذا األســلوب أســلوب  
على االستهانة  لئال جيرؤ أحدٌ  ؛صدها وقمعهالا من القوة واحلزم الشديدين القضية اليت تطلبت نوعً 

جلـب هلـم الفوضـى و  ،همأمـن   بني املسلمني هـز   عظيمةً  فتنةً  خلق  وإال  ،هوقواعدِ  ،هوأركانِ  ،أبمر الدين
 . والضعف
أشـــراف العـــرب وســـادهتا  يف أمـــر الرتغيـــب إعطـــاء    بكـــر ومـــن األمـــور الـــيت انتهجهـــا أبـــف
"دســس  إىل : أمــره ابملســري حنــو طليحــة بــن خويلــدحــني  خلالــد  قــال  بكــر  أابوذ كــر أن   ،األمــوال

، وأمر املهاجر  بن أِب أمية أن يستنفر  م ـن مـر  (2)فأعطهم من املال على أقدارهم"، أمرائهم وأشرافهم
 .(3)به ويقويهم ويعطيهم من مال  أعطاه إايه

ة الـــيت ذا األســلوب يف الفـــرت اســتعان هبـــ أن  أاب بكـــر مـــن خــالل أحـــداث الــردة يالحــظ و 
مــن ســادات  جمموعــة  ه عــن عفــو  ومــن ذلــك  ، علــى أعــدائهم مــن املرتــديننيتلــت انتصــارات املســلم
فتســـمعه  ،العفـــو يف أحنـــاء اجلزيـــرة يطـــري خـــب  حـــىت  ،ا هلـــم يف اإلســـالما وحتبيبًـــالعـــرب وأشـــرافهم ترغيًبـــ

 فتقبل على الرجوع إىل الطاعة والدخول يف اجلماعة.  العرب،
وقـرة -بـن خويلـدقائـد جـيش طليحـة -عيينة بـن حصـن الفـزاري  بني الذين عفا عنهم: ومن

، كمــا أنــه حقــن دمهمــا ومل يعاقبهمــا، بــل أحســن إليهمــا (4)-ســيد بــين عــامر- بــن هبــرية القشــريي
 . (5)وكسامها ومن معهما من بين عمهما

 ،الد الشــام بعــد هزميتــهإىل بــ الفــار   بــن خويلــد العفــو قــد بلغــت طليحــة  هــذا  أنبــاء   ويبــدو أن  
لـه  رق  قرأهـا فلمـا ، إىل املدينة ألِب بكر  شعرية   فوجه أببيات   ،ندم أشد الندم على ما كان منهف

                                                           

 .163-162؛ الكالعي، حروب الردة، ص185-183الواقدي، الردة، ص(1)
 .70-69الواقدي، الردة، ص(2)
 . 128الكالعي، حروب الردة، ص(3)
ل للمدينة، فأنكر (4) ذكر البالذري: "أن قرة  بن هبرية القشريي قد امتنع عن أداء الزكاة، وأمد  طليحة  األسدي، فأ سر ومح 

ردته، وقال ألِب بكر: "وهللا ما كفرت  منذ آمنت! ولقد مر  ِب عمرو بن العاص منصرفًا من عمان فأكرمته، وبررته، فسأل 
 . 106فتوح البلدان، صأبو بكر عمرًا عن ذلك، فصدقه". 

 .78-77، ص4ابن اجلوزي، املنتظم، ج ؛263، ص2ج الطبي، اتريخ األمم،؛ 100-94الواقدي، الردة، ص(5)
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يف الرجوع إىل اإلسالم إىل ويؤخر يقدم  وجعل طليحة   ،علم أنه ندم على ما كان منهو  ،شديدة رقةً 
ا يف عهــد عمــرمث عــاد اتئًبــ ، بكــر وأن تــويف أبــ

 ليحــةقــدوم ط (2)يف حــني ذكــر املــاوردي، (1)
لنـا عفا عنه، وعلى أيِة حال  فهذه الرواايت  تؤكـد و  ،هفقبل توبت  مسلًما،   على أِب بكراألسدي 

 ن هرب من املرتدين عن ردته ومترده. مدى فعالية هذا األسلوب يف رجوع م  

اليمامــة إىل أِب  بــين حنيفــة مــن وجــوه أهــلل إذ قــدم وفــدٌ  ،عربيــة قبائــل    هعفــو مشــل كمــا 
رضـي ، فوالعفو اجلميـل وطلبوا الصفح ،بعد هزميتهم يف اليمامة ومقتل مسيلمة مع اخلمس  بكر

 .(3)وأمرهم ابلرجوع إىل بلدهم ابليمامة،  بكر وعنهم أب
أبـو بكـر  ليحكم فيهاملدينة إىل  ا ألشعث بن قيس أسريً ملا جيء اب م633/هـ12 ويف السنة

، دمـه حبجـةِ  عنـد حماكمتـه بعـدم جـواز إهـدارِ األشـعث  احـتج وقـد  ،ه وما فعـلعدد عليه غدراتِ ف 
الصـلح ال يكـون إال علــى  وجـوب   حجتـه أبن   اخلليفـة   رد  ، فــ(4)امسـه يف صـحيفة األمـان نسـيانه كتابـة  

فعفـا  مـع اإلسـالم، اسـتجدى العفـو   عليـه القتـل   من ذكر امسه يف كتاب األمان، فلما خشي أن يقع  
 . (5)فكان ابملدينة حىت فتح العراق ،عنه

 نفــى قــيسٌ بعــد أن  ،قــيس بــن مكشــوح ســيد كنــدة وحضــرموتعــن  كمــا عفــا أبــو بكــر 
مل يكـــن بـــه بينـــة،  مـــل يف ســـر ّ ا، وكــان ذلـــك عمـــاًل ع  مــن أن يكـــون قـــد قـــارف مـــن أمـــر داذويـــه شـــيئً 

 ،ومل تكـن هنـاك بينـة ابلـيمن،عليـه يف قتـل األبنـاء  ألنـه مل تثبـت التهمـة   ،(6)فـرد ه فتجاىف له عن دمه
                                                           

 .24-23، ص2، ج1؛ ابن أعثم، الفتوح، م102-100الواقدي، الردة، ص(1)
 . 83-82قتال أهل البغي، ص (2)
 .39-38، ص3ج، 1؛ ابن أعثم، الفتوح، م144-142الواقدي، الردة، ص(3)
روي أن األشعث  حني طلب األمان من عكرمة بن أِب جهل، وأن يستأمنه على أهله وماله وتسعة  ممن أحب، وعلى أن (4)

، مث جاء ابلكتاب فختمه، فلما فتح الباب  وفرغ  ، فأجابه، وكتب أمانه وأماهنم ونسي نفسه، عِجل  ودِهش  يفتح هلم الباب 
الكتاب، فإذا ء هللا عليهم، ودعا األشعث أبولئك النفر،ودعا بكتابه فعرضهم، فأجاز  من يف ممن يف النجري، وأحصى ما أفا

، 2األثري، الكامل، ج؛ ابن 304-303، ص2األشعث  ليس فيه، فشد  واثقه وأرسله إىل املدينة. الطبي، اتريخ األمم، ج
 . 236–235ص

؛ الطبي، اتريخ األمم، 231، ص2؛ اليعقوِب، اترخيه، ج149؛ أبو عبيد، األموال، ص213-212الواقدي، الردة، ص(5)
 .304، ص2ج

، 2، جاملقدمة؛ ابن خلدون، 304، ص6، ج3؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م299، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
 . 864ص
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 بعـد أتنيـب   (2)و بـن معـد يكـربعـن عمـرِ صدر عفو ه كما .(1)فاملؤامرة على قتل األبناء كانت سريةً 
 .(3)ورده ،مث خلى سبيلهفقبل،  دعاه إىل نصرة اإلسالمو  ،شديد

 ه عــنهم قــد أثــرت يف نفــوسمث عفــو   ،اخلليفــة يف حماكمــة هــؤالء الرجــال عدالــة   وال ريــب أن   
 .(4)اإلسالم فاستقر أمر   ،اوجعلتهم يرتضون اإلسالم دينً  ،القوم

  -استخدام اإلعالم: -
اختــذ اإلعــالم  يف عهــد اخللفــاء الراشــدين مظــاهر  عــدًة، لكنهــا ت عــدُّ امتــداًدا ملــا كــان عليــه يف 

 ، وبسـيطة مقارنـًة مـع العصـور التاليـة، فمـن مظاهرهـا يف ذلـك العهـد ومـن خـاللزمن رسول هللا 
واقــــِع حادثــــِة الــــردة جنــــد أهنــــا متثلــــت يف الــــدعوة، والتبليــــغ، واْلذان، والنفــــري، والتحــــذير، واإلنــــذار، 
والتذكري، واملوعظة، والتبشري، والشعر، واإلعالم بذلك املفهوم له صلٌة وثيقـٌة ابلـدعوة إىل هللا، والـيت 

 .(5)هي: النداء، والدعاء
ســالمية مــع الــروم مشــااًل، كــان املقصــود  منــه جلــيش أســامة حنــو حــدود الدولــة اإل وإنفــاذه 

إعــالم  الــروم والعــرب قاطبــة؛ مــن مــوالني للــروم، أو مــن القبائــل العربيــة املرتــدة، مبــدى قــوة املســلمني، 
 وحتذير هم من االستهانة بتلك القوة، أو املساس أبمن املدينة، أو من جمرد التفكري يف غزوها. 

تلك احلملة العسكرية، فكان اجليش  ال ميـرُّ بقبيـل  مـن النـاس  وملا شاع يف اجلزيرة العربية أمر  
يفكـــرون يف االرتـــداد عـــن اإلســـالم إال استشـــعروا اخلـــوف  واهليبـــة، وآثـــروا الســـكوت  واهلـــدوء، وقـــال 

 . (6)بعضهم لبعض: "لو مل يكن املسلمون على قوة  حقيقة  ملا خرج هؤالء من عندهم"

                                                           

 . 296، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
ورد أن  أول  ردِة عمرو بن معد يكرب حني كان مع خالد بن سعيد فخالفه، واستجاب لألسود العنسي، فسار إليه خالد   (2)

، وسلبه خالٌد سيف ه الصمصامة وفرسه.الطبي، اتريخ األمم، ج  .299، ص2بن سعيد فلقيه وتقاتال، فه زم عمٌرو، وفر 
 . 304، ص6، ج3، البداية والنهاية، م؛ ابن كثري299، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
 .184-183حممد أمني صاحل، العرب واإلسالم، ص(4)
. )سريد اسم املرجع 15م، ص1980هـ/1،1400الرايض، ط –عمارة جنيب، اإلعالم يف ضوء اإلسالم، مكتبة املعارف (5)

 خمتصرًا: عمارة جنيب، اإلعالم يف ضوء اإلسالم(.
 .279، ص6، ج3ية، مابن كثري، البداية والنها(6)
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أســامة هــي إعــالٌم للقبائــل العربيــة أبن  هنــاك حكومــًة قويــة أن ِبعثــة   (1)ويــرى أحــد البــاحثني
أخذت لألمر عدته، ويف استطاعتها أن تـؤدب  املرتـدين، وأن متنـع  العبـث ابلـدين، وأن تقضـي  علـى 

 هذا اخلطر اجلسيم.
كــان مبثابـــة  (2)واملؤكــد أن  حشــد  القـــوات وتوافــد  املســتنفرين علـــى املدينــة بعــد عـــودة اجلــيش

 هِل الردة بقرار السلطة العليا يف املدينة بقتاهلم، وقدرهتا على محاية أمن الدين والبالد.اإلعالِم أل
بــني القبائــل العربيــة كتــااًب يعــذر فيــه أهــل الــردة عــامتهم وخاصــتهم،  كمــا أذاع أبــو بكــر 

وينذرهم، ويبلغهم أنه زود قادته ابلتعليمات الكفيلة ملواجهة ردهتم؛ بـدعوهتم أواًل إىل اإلسـالم، فـإن 
أجــابوا حقنــوا دمــاءهم، وأِمنــوا علــى أنفســهم، وإال أعلنــوا علــيهم حــراًب شــعواء ال تبقــي علــى أحــد؛ 

احلــرق، والســيب. ونفــذت الكتــب  أمــام اجليــوش، وأشــارت املصــادر إىل أمــر أِب بكــر بقــراءة  ابلقتــل، و 
 . (3)كتابه يف كلِّ جمامع أهل الردة وأنديتهم إلعالمهم وإنذارهم

العام إىل القبائل املرتدة كان وسيلًة إلعالم القبائـل املرتـدة مبسـري جيـوش  ونرى أن  كتاب ه 
اإلسالم إليهم وبتعليماته اليت زود هبا قادته إن أجابوا داعي اإلسالم، أومل جييبوا! وحذرهم مـن سـوء 

 . (4)فعلتهم وعاقبتها
أو مـــن لقادتـــه صـــرُيًة وواضـــحة؛ ســـواء يف عهـــده للقـــادة،  كمـــا كانـــت أوامـــر  أِب بكـــر

خالل كتبه املتتاليِة خالل عمليات التطهري إبعـالم أهـل الـردة قبـل القتـال، ودعـوهِتم إىل احلـق، ونبـِذ 
ــــع ي رفــــع يف القبيلــــة الــــيت مــــروا هبــــا ففيهــــا داللــــٌة علــــى رجــــوعهم (5)الباطــــل بواســــطة اْلذان ، فــــإذا مس 

 .(6)لإلسالم، وإن مل يسمعوها أنذ روهم للرجوع
                                                           

. )سريد اسم 216-215م، ص2001القاهرة،  –عبد اللطيف محزة، اإلعالم يف صدر اإلسالم، اهليئة املصرية للكتاب (1)
 املرجع خمتصرًا: عبد اللطيف محزة، اإلعالم يف صدر اإلسالم (. 

 .228الداير بكري، اتريخ اخلميس، (2)
 . 99، حروب الردة، ص؛ الكالعي27الواقدي، الردة، ص(3)
؛ 290-289، ص6، ج3؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م258-257، ص2انظر نص الكتاب: الطبي، اتريخ األمم، ج(4)

 .869-868، ص2، جاملقدمةابن خلدون، 
. انظر نص وصاايه يف املبحث األول من هذا 217ص ،2؛ ابن األثري، الكامل،ج272ص ،2ج اتريخ األمم، الطبي،(5)

 . 30لفصل، صا
 .194البلخي، البدء والتاريخ، ص(6)
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اإلعــالم  يف املكيــدة واحليلــة حينمــا خــرج إىل ذي القصــة جلمــع  وقــد اســتخدم أبــو بكــر 
اجلــيش اإلســالمي وأظهــر للمســلمني أنــه ســيقود  اجلــيش، وملــا قــرر الرجــوع  للمدينــة أشــاع أنــه ســائٌر 

، وقـال: "سـريوا، فـإن لقيـتكم بعـد غـد  فـاألمر إيل، (1)ومن معه انحية  خيب حىت يلقى جيش خالد  
 أن تطري كلمت ه بني القبائل املرتدة، فيقع اخلوف  يف قلوهبم.، فأراد (2)وأان أمريكم"

كمـــا اســـتخدم البشـــري  كوســـيلة  إعالميـــة يف نشـــر أخبـــاِر انتصـــارات اجليـــوش اإلســـالمية بـــني 
القبائــل؛ ليوقــع  الرهبــة  يف قلــوب مــن ارتــد، وتبشــريًا للمســلمني مبــا حققــه املســلمون مــن فــتح؛ فيبعــث  

س واألســــرى للمدينــــة، ويســــبق  ذلــــك البشــــري  لينشــــر خــــب  الفــــتح بــــني القــــادة  أبمــــر الفــــتح واألمخــــا
، بشـــارة للمســـلمني لرفـــع معنـــوايهتم، ويـــزدادوا يقيًنـــا وإميـــااًن، ويف نفـــس الوقـــت ت عـــد إنـــذارًا (3)القبائـــل

 وحتذيرًا ألهل الردة ممن ظل على ردته، فرياجعوا أنفسهم، ويعودوا إىل احلق والصواب. 
رغــم قلــة  كمـا ع ــد  الشـعر  مظهــرًا مــن مظـاهر اإلعــالم، إذ ثبـت اســتخدام ه يف عهــد أِب بكـر 

قــد جلــأ إىل اســتخدام الشــعر لكســر شــوكة  الــرواايِت الدالــة علــى ذلــك، لكــن مــن املؤكــد أن  أاب بكــر 
ه ألهــل وهــو يف طريقــ-العــدو، ففــي أثنــاء مســري خالــد  إىل أهــل اليمامــة طلــب خالــٌد مــن زايد بــن لبيــد 

أن يلقي شعرًا ويبعثها إىل حمكم بن الطفيل وقال: "لو ألقيت إىل حمكم بن الطفيل شيًئا تكسره  -اليمامة
به، فإنه سيد  أهل اليمامة، وطاعة  القوم له، فبعـث إليـه، ويقـال: بـل بعـث هبـا إليـه حسـان  بـن اثبـت مـن 

ـــة، فلمـــا وردت األبيـــات  علـــى حمكـــم، جـــزع هلـــا، وهـــم  أن ي رجـــع  إىل اإلســـالم، فبـــات يتلـــوى علـــى املدين
 . (4)فراشه

وأخريًا، رغم بساطة اإلعالم يف ذلك الوقت إال أنه لعب دورًا فعـااًل يف محايـة أمـن العقيـدة، 
 والدولة، واملسلمني. 

 -قتال املرتدين: -
قتـــال املرتـــدين كـــان إجـــراًء ضـــروراي  لصـــون عقيـــدِة املســـلمني وأمِنهـــا، وتطبيًقـــا عملي ـــا لتعـــاليم 

رمحــه -الشـريعة اإلســالمية اهتــدى بــه املســلمون يف معاملــة املرتــدين، يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 
ائعه، فإنـه جيـب يف ذلك: "وإن  أي  طائفة  ممتنعة  انتسبت إىل اإلسالم، وامتنعت من بعض شـر  -هللا

                                                           

 . 290، ص6، ج3؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م260، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
 .97الكالعي، حروب الردة، ص(2)
 . 237-236، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج303، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
 . 66الكالعي، حروب الردة، ص(4)
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جهاد ها ابتفاق املسلمني؛ حىت يكون الدين  كلُّه هلل، ومن امتنع عن أداء الزكاة مرتد ، وأبطـل بعـض 
 .(1)أحكام اإلسالم"

واستخدام  القوة املسلحة هو احلـلُّ األخـري يف معاجلـة حركـة الـردة، مـع وضـِع ضـوابط  للقتـال 
دة على التوافق، وتفتح السبيل  بسرعة إىل الت لف بني يف حالة  اللجوء إليه؛ لتخفف من آاثره البعي

 .(2)املسلمني
وضـم  ،األحد عشر أمـريً  لواءً  عشر   من مقره العسكري بذي القصة أحد    بكر وعقد أبف
وأمـرهم بقتـال أهـل الـردة ومـانعي الزكـاة  ومـن جـيش أسـامة بـن زيـد،العـرب، من املستنفرة  اإليه جندً 

وراعـــى يف حتديـــد  ،وجهتـــه أمـــري   الـــدخول يف الطاعـــة واجلماعـــة، وحـــدد لكـــلِّ يف حـــال االمتنـــاع عـــن 
وجهِة كلِّ أمري  ظروف  م ن سيلتقي هبم مـن املرتـدين، ودرجـة  قـوهِتم، فوقـع اختيـاره علـى أمهـِر القـادة 

ا من وترك بعضً ، (4)ابستنفار من يليه من املسلمني من كل قبيلة قائد  منهم كل   وأمر، (3)وأشجعهم
 .(5)حلماية البالد ل القوةأه

 

 أللوية اليت سريها أبو بكر ا  :لقتال املرتدين 
بطليحة بن خويلد األسدي يف بين أسد، فإذا فرغ سـار  وأمره أبو بكر  ،لواء خالد بن الوليد -

ــــى ردهتــــم يف البزاخــــة ــــين متــــيم ابلبطــــاح، إن أقــــام لــــه، فقضــــى عل ــــك بــــن نــــويرة يف ب عــــام  (6)إىل مال

                                                           

ُيىي مراد، مؤسسة املختار  :عثيمني، حممد بن صاحل، شرح كتاب السياسة الشرعية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق ابن(1)
 )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: ابن عثيمني، شرح السياسة الشرعية(. 251ص م،2007هـ/1428، 1القاهرة، ط –

 . 261السيد عمر، الدور السياسي للصفوة يف صدر اإلسالم، ص(2)
. )سريد 60-59م، ص2002هـ/1423، 3الدمام، ط –حممد عبد الفتاح عليان، اتريخ اخللفاء الراشدين ، مكتبة املثىن (3)

 اسم املرجع خمتصرًا: حممد عليان، اتريخ اخللفاء الراشدين(.
 . 76، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج284-283؛ القضاعي، اتريخ، ص257، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 .866، ص2، جاملقدمة؛ ابن خلدون، 257، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
يوم بزاخة: ويعرف بيوم الردة، وبزاخة: ماء لبين أسد، وهو غري يوم بزاخة الذي وقع يف اجلاهلية. القلقشندي، هناية (6)

 . 419األرب، ص
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م، مث اجتـــه خالـــٌد بعـــد ذلـــك جبيشـــه إىل بـــين متـــيم يف البطـــاح، وأثخـــن يف أرض متـــيم، 632/(1)هــــ11
 م. 632/(3)هـ11عام  (2)وقتل مالك بن نويرة الريبوعي يف وقعة  ع رفت يف التاريخ بيوم البطاح

قـــد بـــدأ ابلقضـــاء علـــى اخلطـــر األقـــرب حفظًـــا لألمـــن املركـــزي  ويف اعتقـــادان أن  أاب بكـــر 
لعاصـــمة الدولـــة اإلســـالمية، واســـتخداًما ألســـلوب املـــواالة القـــرآين بـــدأً ابألقـــرب مـــن أعـــداء الدولـــة 
اإلسالمية، فبدأ بطليحـة ومـن وااله مـن عـبس، وذبيـان، وغطفـان، وبـين عـامر، وهـوازن، وسـليم، مث 

ــه جــيش  خالــد حنــو مســيلمة الكــذاب، قــال اجتــه حنــو مالــك بــن نــويرة وقوِمــ ه مــن بــين متــيم، مث توج 
: "... وكان أعظم هم شوكًة، وأخوف هم أمر  مسيلمة الكذاب احلنفي ابليمامة، وطليحة (4)املسعودي

بـــن خويلـــد األســـدي، مث الفقعســـي يف أســـد بـــن خزميـــة. وقـــد عاضـــده عيينـــة بـــن حصـــن الفـــزاري يف 
 غطفان". 

وأمره مبسيلمة احلنفي ابليمامة، وأتبعـه شـرحبيل بـن حسـنة، فه ـزم أمـام  ،جهللواء عكرمة بن أِب  -
، وأمـر خالـًدا ابملسـري إلياليمامـة (5)ابلتوجـه إىل مرتـدة عمـان بين حنيفة، لتعجُّله، فأمره أبو بكر 

ـــه يف وقعـــة  حامســـة  يف اتريـــخ حـــروب (6)للقضـــاء علـــى مســـيلمة، فســـار إلـــيهم ، وواجـــه مســـيلمة  وقوم 
، وصــاحله (7)، فانتصــر املســلمون، وق تــل مســيلمة  الكــذابءاـني للمرتــدين، وهــي معركــة  عقربــاملســلم

 . م633/(9)هـ12، وقيل يف عام م632/(8)هـ11بقيت هم، وذلك يف أواخر عام 

                                                           

 .174؛ القضاعي، اتريخ، ص261-260، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
 . 419البطاح:  ماء يف داير بين أسد. القلقشندي، هناية األرب، ص(2)
–263م،  ص1993بريوت،  –املسعودي، علي بن احلسني بن علي، التنبيه واإلشراف، منشورات دار مكتبة اهلالل (3)

 .)سريد ذكر املصدر خمتصرًا: املسعوي، التنبيه واإلشراف(.  2634
 .263املسعودي، التنبيه واإلشراف، ص(4)
 . 61السيوطي، اتريخ اخللفاء، ص(5)
قد عاهد خالًدا إذا فرغ من أمر أسد، وغطفان، والضاحية أن يقصد مسيلمة الكذاب وبين حنيفة  كان أبو بكر (6)

؛ 113-112ابليمامة، وذلك خلطورة أمر مسيلمة الكذاب وانتشار خبه أبرض اليمامة. انظر: الواقدي، الردة، ص
؛ ابن صفوان النصري، أبوزرعة عبد الرمحن بن عمرو بن عبد هللا، اتريخ أِب زرعة 116، صالكالعي، حروب الردة

.)سريد ذكر 171، ص1دمشق ، ج –الدمشقي، حتقيق: شكر هللا بن نعمة هللا القوجاين، مطبوعات جممع اللغة العربية
 املصدر خمتصرًا: ابن صفوان النصري، اتريخ أِب زرعة (. 

ن أِب الدم، التاريخ اإلسالمي املعروف ابسم التاريخ املظفري، حتقيق: حامد زاين، دار الثقافة للنشر احلموي، إبراهيم ب(7)
 . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: احلموي، التاريخ املظفري(.120م، ص1989القاهرة،  –والتوزيع 

 .285–272، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(8)
 .264-263صاملسعودي، التنبيه واإلشراف، (9)



94 
 

يف الـيمن، ومعاونـِة األبنـاء للقضـاء علـى قـيس بـن  ، وأمـره جبنـود العنسـيِّ لواء املهاجر بن أِب أميـة -
ــــن أعانــــه مــــن أهــــل الــــيمن علــــيهم، مث ميضــــي إىل كنــــدة حبضــــرموت للقضــــاء علــــى ردة  املكشــــوح وم 

 .(1)األشعث بن قيس، واملضي بعدها إىل عمله على كندة
وتتبُّـِع م ـن وملا قدم عكرمة  من عمان واملهاجر من املدينـة، قامـا بتطهـري الـيمن مـن املرتـدين، 

، مث (2)ارتّد، فقتلوا من قدروا عليه، وقبلوا توبة من رجع، وأ سر قيس، وعمرو، وبعثوا هبما إىل املدينة
وأ ســر توجـه املهــاجر  بعـد ذلــك حنــو كنـدة حبضــرموت؛ ومتكـن هــو وعكرمــة  مـن القضــاء علـى ردهتــم، 

 . (3)األشعث  بن قيس، وب عث به إىل املدينة

، وأمره أن ينزل  تيمـاء، (4)بعثه إىل احلمقتني من مشارف الشام سعيد بن العاص،لواء خالد بن  - 
وأال يبحهــا، وأن يــدعو  مــن حولــه ابالنضــمام إليــه، وأن ال يقبــل  إال ممــن مل يرتــد، وأن ال يقاتــل إال 

 .(5)من قاتله
 يف الشمال، (7)اعةـوع قضـ  ه إىل مج  ـ، ووج ه(6)واء عمرو بن العاصل -

                                                           

 .300، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج112البالذري، فتوح البلدان، ص(1)
 .864، ص2، جاملقدمة؛ ابن خلدون، 299، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 .  87-86، ص4ابن اجلوزي، املنتظم، ج؛  112-111(البالذري، فتوح البلدان، ص3)
 . 289-288، ص6، ج3لبداية والنهاية، مابن كثري، ا ؛257، ص2ج (الطبي، اتريخ األمم،4)
حمب الدين العمروي، دار  (ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبة هللا بن عبد هللا الشافعي، اتريخ مدينة دمشق، حتقيق:5)

 )سريد اسم املصدر خمتصرًا: ابن عساكر، اتريخ دمشق(.  .71، ص2بريوت، ج – الفكر
ذات السالسل، وبعثه على  غزاة    واله النيب هـ،8أسلم قبل الفتح سنة  القرشي،(عمرو بن العاص بن وائل السهمي 6)

، مث  بض رسول هللاق  فلم يزل عليها حىت  ،أخوال أبيه العاص من بلي، يدعوهم إىل اإلسالم ويستنفرهم، واله على عمان
هـ، ودفن ابملقطم. القرطيب، 43عام ية عليها من قبل معاو  عمل ألِب بكر، وعمر، وعثمان، ومعاوية، مات مبصر وهو أمريٌ 

 . 505-501، ص2االستيعاب، ج
 قضاعة   النسابني إىل أن   من محري من القحطانية، غلب عليهم اسم أبيهم فقيل هلم قضاعة، وذهب بعض   (بنو قضاعة: قبيلةٌ 7)

القلقشندي، هناية األرب، : هو قضاعة بن معد بن عدانن. قال ابن عبد الب: وعليه األكثر. المن العداننية، ويق
القيس بن األصبغ الكليب من بين عبد هللا،  امرؤ   وعماله على قضاعة، وعلى كلب    مات رسول هللاوقد  .358ص

 الكليب فيمن آزره من كلب، وبقي امرؤ   الوائلي. فارتد وديعة   و بن احلكم، وعلى سعد بن هذمي معاوية  وعلى القني عمر  
فيمن آزره من سعد  و، وارتد معاوية  وبقي عمرٌ  ،بن قطبة القيين فيمن آزره من بين القني زميل  القيس على دينه، وارتد 

 بالد   عمرو بن احلكم، فلما توسط أسامة   وإىل وديعةإىل فسار  بن فالن، إىل امرؤ القيس  هذمي، فكتب أبو بكر
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 .(1)واحلارث ووديعة، 

عمان،  إىل م هرة (4)ةــة بن هر ِ ـ، ولواء لعرفج(3)إىل داب عمان (2)لواء حذيفة بن حمصن  الغلفاين -
ة، وجعل القيادة له إن ـه أمام بين حنيفــتِ وأمرمها أن يبدءا بعمان، مث اتبعهما عكرمة  بعد هزمي  

ان، وبقي حذيفة  يف عمان يدير ــعملقيهما، فتمكن عكرمة  من القضاء على مرتدِة داب وإعادة 
 .(5)ه عكرمة  يف جنده حنو مهرة  ابلنجد، فوجدهم منقسمني، فغلبهمــشؤونه، مث توج

، وبعثـــه يف إثـــر عكرمـــة بـــن أِب جهـــل جنـــدًة، فـــإذا فـــرغ مـــن اليمامـــة حلـــق (6)لـــواء شـــرحبيل بـــن حســـنة -
أيتيه أمر ه بعد أن نكـب أمـام مسـيلمة، وانضـم ، مث أمره أبو بكر أن يقيم  أبدىن اليمامة إىل أن (7)بقضاعة

ه حنو عمان  . (8)خلالد  يف حرب مسيلمة، وأما عكرمة فسري 

 
 

                                                                                                                                                                                

وأدهبم، واجتمعوا إىل وديعة، ورجعت خيوله، فمضى حىت أغار على احلمقتني، فأصاب وغنم.  ،فيهم اخليول   قضاعة بث  
 .254، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج

 .  289-288، ص6ج ،3م والنهاية،ابن كثري، البداية  ؛257، ص2ج ( الطبي، اتريخ األمم،1)
فلم يزل عليها إىل أن ، على عمان بعد عزل عكرمة  استعمله أبو بكر حذيفة بن حمصن الغلفاين، وقيل: القلعاين،(2)

 . 44، ص2. ابن حجر، اإلصابة، جواله عمر على اليمامة، مث  مات أبو بكر
 .208-207، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج257، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
رو مزيقيا، وعرفجة هذا الذي جند ، واسم ابرق: سعد بن عدي بن عم-أخي ابرق–عرفجة بن هر ة بن ثعلبة بن عمرو (4)

 . 520، ص3املوصل وواليها، وله فيها أخبار، وأرسله عمر مدداً لعتبة  بن غزوان وايل البصرة. ابن األثري، أسد الغابة، ج
  .292-291، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
ر، وقيل: إنه كندي، وقيل: متيمي، وقيل: شرحبيل بن حسنة، وهي أمه، واسم أبيه: عبد هللا بن املطاع، أخي متيم ابن م(6)

غري ذلك. وكان شرحبيل حليًفا لبين زهرة، وأسلم قدميًا، وأخواه، وهاجر إىل احلبشة هو وأخواه، وأم ره أبو بكر، مث عمر 
، 2هـ. ابن األثري، أسد الغابة، ج18على جيش الشام، ومل يزل والًيا على بعض نواحي الشام إىل أن مات ابلطاعون سنة 

 .142-141، ص2؛ ابن حجر، اإلصابة، ج360ص
 .289-288، ص6، ج3؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م257، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(7)
 . 291، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(8)
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، وأقـام طريفـة  يقاتـل مـن ارتـد مبـن (2)إىل بين سليم ومن معهم من هـوازن (1)لواء طريفة بن حاجز -
 ي أبمــر أِب بكــر معــه مــن املســلمني، يغــري علــيهم، ويغــريون عليــه، مث ســار حنــو الفجــاءة الســلم

 .  (3)فقاتله حىت هزمه، فأرسله إىل املدينة يف واثق
 .(5)إىل هتامة اليمن (4)لواء سويد بن مقرن -
، فقضـى علـى ردهتـم، وتتبـع بقيـة  املرتـدين إىل جزيـرة (6)وأمره ابلبحـرين لواء  العالء بن احلضرمي، -

إىل احلطـم وفتحهـا عنـوة، ونـدب النـاس   دارين، فقتلهم، مث سار إىل هجر فافتتحهـا صـلًحا، مث  سـار
 .(7)إىل دارين؛ لتتبِع فلوِل املرتدين الفارة، فأتى ساحل البحر واقتحموه فأجازوه، واقتتلوا وغنموا

خبطته العسكرية االسرتاتيجية احملكمة يف توزيـع قادتـه مـع جنـدهم يف  واستطاع أبو بكر 
جيوهبا يف كل املنـاطق الـيت ظهـر هبـا التمـرد يف مـدة  أحناء جزيرة العرب؛ أن يقضي  على حركة الردة و 

قصرية  ال تتجاوز العام، فأعاد للدولـِة اإلسـالمية أمن هـا واسـتقرارها، وحفـظ أمـن العقيـدة وأمـن األمـة 
 وطريق الدعوة. 

 -معاقبة أهل الردة وجتريدهم من السالح: -

يف معاقبــة أهــل الــردة؛ مــا بــني القتــل، والســيب، وجتريــدهم مــن  تنوعــت أســاليب  أِب بكــر 
نص ــت أوامــر ه وتعليماتــه لقادتــه؛ ســواء مــن خــالل عهــوده  حيــثالســالح، وإجالئهــم مــن بالدهــم، 

إلــيهم، أو كتبــه هلــم، بضــرورِة إنــزال العقوبــة الشــرعية املناســبة علــى مــن مل جييبــوا داعــي اإلســالم، ومل 

                                                           

قد استعمل معن بن حاجز أخو طريفة على من أسلم من بين   طريفة بن حاجز، مذكوٌر يف الصحابة، وكان أبو بكر(1)
سليم، فاجتمع إليه بشٌر كثري من بين سليم، واحناز أهل  الردة منهم، مث أمره أن يلحق  خبالد  يف الضاحية هو ومن معه، 

بن ؛ ا457، ص2؛ ابن األثري، أسد الغابة، ج185-182الكالعي، حروب الردة، ص. ويستعمل  طريفة  على عمله
 .  215، ص2حجر، اإلصابة، ج

 .289-288، ص6، ج3؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م257، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 . 185-182الكالعي، حروب الردة، ص(3)
-321، ص2سويد بن مقرن بن عائذ املزين، أخو النعمان بن مقرن، سكن الكوفة، وهبا مات. ابن األثري، أسد الغابة، ج(4)

 . 113-112، ص2القرطيب، االستيعاب، ج ؛342
 . 257، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
 .257، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
 . 164-159، 146الواقدي، الردة، ص(7)
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، فقـد  (1)ق؛ نكااًل هلم، وعبًة ملن مل يعتب، وأتديبًـا للمخـالفني، وردًعـا لغـريهميقبلوا الرجوع  لدين احل
للمهــاجر بــن أِب أميــة: "إذا جــاءكم كتــاِب هــذا ومل تظفــروا، فــإن ظفــرمت ابلقــوم!  كتــب أبــو بكــر 

فــاقتلوا املقاتلــة، واســبوا الذريــة  إن أخــذمتوهم عنــوًة، أو ينزلــوا علــى حكمــي، فــإن جــرى بيــنكم صــلٌح 
بـل ذلــك فعلــى أن خترجــوهم مــن دايرهــم، فــإين أكـره أن أ قــر  أقواًمــا فعلــوا ِفعلهــم يف منــازهلم؛ ليعلمــوا ق

 .  (2)أن قد أساءوا، وليذوقوا وابل بعض الذي أتوا"
ابحلـزم يف توقيـع عقـوابت  رادعـة  ومؤقتـة  يـرتبط رفع هـا ابسـتقامة مـن   وقـد التـزم أبـو بكـر

ارتكبــوا الــردة ورجــوِعهم إىل اإلســالم، كمــا تنوعــت التســوايت  الــيت أ برمــت مــع أهــل الــردة ممــن أعلنــوا 
وأسـاليِبه  كان مـن مبـدأ أِب بكـرف، (3)توبت هم ورجوع هم، اجتهاًدا من أهل احِللِّ والعقد من األمة

 .(4)بية أال ي شرك مرتد ا قد اتب يف عملياِت التطهري والفتوحات يف جزيرة العرب وخارجهاالعقا
علـى أهـل الـردة إن صـاحلوا أن خيـريوا بـني خصـلتني:  ومن العقوابت اليت أقرها أبـو بكـر 

مـا أخـذوا  او تعين أن ي قروا أن  قتلى املسلمني يف اجلنة وقتالهم يف النـار، وأن يـردُّ و السلم  املخزية،  إما
قتلى املسلمني، دية  كـلِّ قتيـل  مئـة   امن املسلمني، وال يردُّ املسلمون عليهم ما أخذوه منهم، وأن ي د و 

بعري ، منها أربعون من بطوهنا أوالدها وال يدفع املسلمون دية  قتلى املشركني املرتدين، ويؤخـذ مـنهم 
هللا  خليفة  نبيه واملؤمنني مـا شـاء فـيهم، أو يـرى  احللقة، والكراع، ويلحقون إبذانب اإلبل، حىت ي رِي  

منهم إقبااًل إىل ما خرجوا منه، هذا إىل جانب قراءِة القرآن أثناء الليل، وأثناء النهار، وتعليم أبنائهم 
ونسائهم، ودفِع صدقاِت أمواهلم، فراجعه عمر يف أمِر ديِة قتلى املسلمني، فقـال : "..كـل  مـا قلـت   

، إال م ـن قتلـوا منـا، فـإهنم قـوم قتلـوا يف سـبيل هللا، واستشـهدوا" اأن يدوو  كما قلت 
، فسـكت أبـو (5)

 . (1)وهي املخرجة عن املال والدارما احلرب اجمللية! إ، و (6)سكوت  راجع  إىل قول عمر بكر 

                                                           

. وراجع تعقيب الباحثة حول 50، واملبحث الثاين، ص29راجع أوامره ووصاايه خبصوص املرتدين، املبحث األول، ص(1)
  .51للمرتدين، ص حتريق أِب بكر

 .303، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 
 .270السيد عمر، الدور السياسي للصفوة يف صدر اإلسالم، ص(3)
 . 53، صالثايناملبحث و ، 33، صيف املبحث األول انظر: أوامره (4)
 . 108؛ الكالعي، حروب الردة، ص104البالذري، فتوح البلدان، ص(5)
 . 82-81، صقتال أهل البغي  املاوردي،(6)
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هـذا الشـرط علـى أهـل الـردة املستسـلمة  وعلق أحد الباحثني على سبب وضع أِب بكر 
إلظهـــار عـــزة اإلســـالم وهيبـــة دولتـــه، وهـــو شـــرٌط مؤقـــٌت بظهـــور صـــدِق تـــوبتهم وخضـــوعهم لدولـــة 

. ويف إطـار تنفيــذه هلـذه العقوبـة اشـرتط أبــو (2)اإلسـالم، لضـماِن عـدِم عـودهتم إىل التمــرد مـرة أخـرى
 .(3)القادِم للصلح احلرب  اجمللية فقبلوا على وفِد بزاخة   بكر 

، ومــنعهم مــن النــزول ين ثعلبــة بــن ســعد مــن ذبيــان ألرضــهمملكيــة  بــ كمــا نــزع أبــو بكــر 
هبــا، وجعلهــا حبكــم الغنيمــة ملًكــا للدولــة اإلســالمية، ترعــى فيهــا دواب املســلمني عقوبــًة هلــم جـــراء  

 . (4)غدرهم ابملسلمني وردهتم وتربصهم ابملسلمني
قـــد قـــد ر تلـــك العقوبـــة علـــى قـــدِر فعِلهـــم يف ردهتـــم، ومهـــامجتهم  الحـــظ أن  أاب بكـــر وامل

مــدى خطــورِة الســماح هلــم ابلعــودة إىل دايرهــم علــى أمــن املدينــة، وبســبِب  للمدينــة، كمــا أدرك 
قرب بالدهم من املدينة جعله يقدر تلك العقوبة  اجتهاًدا منه محايًة ألمن الدولـة اإلسـالمية مـن أي 
هجوم  قد يتكرر من هؤالء إن أ عيدوا إىل أرضهم، ولذا ظلت هـذه العقوبـة  قائمـًة حـىت بعـد أن هـزم 
املسلمون أهل الردة، وورد ملا غ لب أهل  الـردة، ودخلـوا يف البـاب الـذي خرجـوا منـه، سـامح  النـاس، 

ب مــنعهم مــن نــزول وجــاءت بنــو ثعلبــة ملنــازهلم لينزلوهــا، فم نعــوا منهــا! فــأتوا املدينــة يســألون عــن ســب
، ومل (5): "كـــذبتم! ليســـت لكـــم بـــبالد، ولكنهـــا مـــوهيب ونقـــذي"بالدهـــم، فقـــال هلـــم أبـــو بكـــر 

ي عتــبهم، ومحــى األبــرق  خليــول املســلمني، وأرعــى ســائر  بــالِد الربــذة النــاس  علــى بــين ثعلبــة، مث محاهــا  
فمنــع بــذلك بعض ــهم كل هــا لصــدقات املســلمني؛ لقتــال  كــان وقــع بــني النــاس وأصــحاِب الصــدقات، 

 من بعض. 

                                                                                                                                                                                

حممد بن أِب نصر، فتوح بن عبد هللا بن فتوح األزدي احلميدي، تفسري غريب ما يف  ؛ 104وح البلدان، صالبالذري، فت(1)
. 37م، ص1995هـ/1415، 1القاهرة، ط -الصحيحني البخاري ومسلم، حتقيق: زبيدة حممد عبد العزيز، مكتبة السنة

 ا: حممد بن أِب نصر، تفسري غريب ما يف الصحيحني(.)سريد ذكر املصدر خمتصرً 
 .66، ص1عبد العزيز احلميدي، اخللفاء الراشدون، ج(2)
 .305، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج104البالذري، فتوح البلدان، ص(3)
 .859، ص2، جاملقدمةابن خلدون، (4)
 . 256، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
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وأورد ابن أعثم أن حذيفة  بن حمصن قائد  الفتح يف داب قد خري  أهل  داب بـني احلـرب اجملليـة، 
أو السلم املخزية، فأ قروا ابلسلم املخزية ! فسـىب املسـلمون الـذراري وقسـموا األمـوال وب عـث ابخلمـس 

 .(2)كل  ما قدر عليه من احللقة، والكراع  من أسد، وغطفان ، كما قبض أبو بكر (1)إىل املدينة
وجـــرد خالـــٌد بـــين عـــامر وغـــريهم مـــن أهـــل الـــردة مـــن كـــل أســـلحتهم، بعـــد أن ابيعـــوه علـــى 

اإلسالم، وقدم به على أِب بكر
(3). 

كمـــا وقـــع صـــلح خالـــد جملاعـــة احلنفـــي وقوِمـــه مـــن بـــين حنيفـــة علـــى مـــا وجـــد مـــن الصـــفراء 
السيب، وبعث هبا إىل املدينة مع وفد  من وجوه أهـل اليمامـة إىل والبيضاء، وعلى ثلث الكراع، وربع 

 .(4)أِب بكر إبسالمهم، فقبل منهم، وصاحلهم، وأمرهم ابلرجوع إىل اليمامة
ويف البحرين صاحل العالء  املرتدة  على ثلث ما يف أيـديهم ابملدينـة مـن أمـواهلم، ومـا كـان مـن 

 .(5)يب للمدينة فبيعتشيء  خارج  منها فهو له، فبعث ابملال والس
ـــس عكرمـــة   ـــهم، وقتلـــوا مـــا شـــاؤوا، فخم  ويف مهـــرة  مـــن عمـــان قتـــل عكرمـــة  واملســـلمون رئيس 

 .(6)الفيء ، وبعث ابخلمس للمدينة، وقسم األربعة أمخاس على املسلمني
فــداء الســيب أبربــع مائــة، حملــار بتهم املســلمني، فــورد أنــه أطلــق ســيب  أهــل  وجعــل أبــو بكــر 

 .(7) كندة أهلالبحرين و 

                                                           

 .61-60، ص4، ج1الفتوح، م(1)
 .208الداير بكري، اتريخ اخلميس، ص (2)
 .208الداير بكري، اتريخ اخلميس، ص(3)
وقد  .136؛الكالعي،حروب الردة، ص285-284، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج144-142الواقدي، الردة، ص(4)

قد أجرى معهم قد أمر خالد  بن الوليد أن يقتل من جرت املواسي من بين حنيفة، ولكن خالًدا كان   كان أبو بكر
إىل خالد يف املسري إىل اليمامة، وأوصاه قائاًل: "فإن أظفرك هللا هبم  الصلح  قبل أن يصله أمر  أِب بكر، وكتب أبو بكر 

فإايك واإلبقاء عليهم، أجهز على جرُيهم، واطلب مدبرهم، وامحل أسريهم على السيف، وهّول فيهم القتل، واحرقهم 
 . 116". الكالعي، حروب الردة، صريابلنار، وإايك أن ختالف أم

 . 131، ص2اليعقوِب، اترخيه، ج(5)
 . 86، ص4ابن اجلوزي، املنتظم، ج(6)
 .  165الكالعي، حروب الردة، ص(7)
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ومــن أ ســر مــن أهــل الــردة ومل يتــب ق تــل صــبًا، وال جيــوز أن ي ســرتق رجــاهلم، وت غــنم أمــواهلم، 
بـن حصـن،  عـن عيينـة ، ولـذلك صـدر عفـو أِب بكـر (1)الـذين حـدثوا بعـد الـردة موت سىب ذراريهـ

وقرة  بن هبرية إلظهارمها التوبة  والرجوع، وإنكارمها الردة ، فكان القول  قوهلما بدون ميني، ولو قامـت 
 .(3)يف قول الفقهاء (2)عليه البينة  ابلردة

ــم النســاء  والذريــة، إال أن  عمــر   ويــروى أن  أاب بكــر  قــد هــم  أن يقتــل  مقاتلــة داب ، ويقسِّ
يعجل عليهم ألهنم على دين اإلسـالم، وأن ُيبسـهم عنـده إىل أن يـرى رأيـه فـيهم، أشار عليه أن ال 

، فلمــــا ويل عمــــر ، أرســــلهم بــــدون فح بســــوا يف دار رملــــة  بنــــت احلــــارث إىل أن تــــويف أبــــو بكــــر 
 .(4)فداء

إىل حتـرمي   راختلفت أقوال  الصحابة يف جواز سيب املرتـدين واسـرتقاقهم، فـذهب أبـو بكـ
دار اإلسالم،  قهم تغليًبا حلرمة ما تقدم من إسالمهم، كما ُيرم سبي هم واسرتقاق هم يفسبيهم واسرتقا

بــين حنيفــة حــني ارتــدوا مــع  وأكثــر الفقهــاء، وإن قيــل: فقــد ســىب أبــو بكــر  يوبــه أخــذ الشــافع
مســيلمة، قيــل: إامــا ســباهم ســيب  قهــر  وإذالل؛ لتضــع ف هبــم قــوهتم، ومل يكــن ســيب  غنيمــة  واســرتقاق، 

فقــــد ذهــــب إىل جــــواز ســــبيهم  واٌء يف ذلــــك الرجــــال والنســــاء، وأمــــا علــــي بــــن أِب طالــــب وســــ
 .(5)واسرتقاقهم، كأهل احلرب اعتبارًا حبكم الكفر

كما أظهرت بعض الرواايت التارخيية أشكال العقوابت األخرى؛ سواء تلك اليت نفذها أبو 
، فــريوى أن عبًســا، وذبيــان انتفضــت نزاهلــا علــى مــن ارتــد ومل يرجــعبنفســه، أو أمــر قادتــه إب بكــر 

على من كان عندمها من املسـلمني، وقتلـوا مـنهم مجوًعـا؛ كـلُّ ذلـك انتقاًمـا ممـا أصـاهبم مـن اهلزميـة يف 
األبـــرق، ورد ا علـــى مـــنعهم مـــن العـــودة لـــدايرهم، وحـــذا حـــذوهم غـــري هم مـــن املرتـــدين، وملـــا علـــم أبـــو 

                                                           

 .51احلنبلي، األحكام السلطانية، ص(1)
 .107الكالعي، حروب الردة، ص(2)
 . 53-51احلنبلي، األحكام السلطانية، ص(3)
 .155-154؛ الكالعي، حروب الردة، ص 61-60، ص4، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(4)
 .96املاوردي، حكم املرتد، ص(5)
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مـــن املرتـــدين يف كـــلِّ قبيلـــة  بعـــدد الـــذين قتلـــوا مـــن  مبـــا ارتكبتـــه عـــبٌس وذبيـــان أقســـم ليقـــتلن   بكـــر
 .(1)املسلمني وزايدة

وحني ه ـزم أهـل  الـردة يف بزاخـة رفـض خالـٌد أن يقبـل  مـن أحـد  مـنهم أن يبـايعهم حـىت أيتـوه 
، فلـــم يقبـــْل مـــن أحـــد  مـــن أســـد، وال غطفـــان، وال ابلـــذين عـــد وا علـــى املســـلمني، ألمـــر أِب بكـــر

يء، إال أن أيتوه ابلذين حر قوا ومث لوا وعـدوا علـى أهـل اإلسـالم أايم الـردة، هوازن، وال سليم، وال ط
فـــأتوه هبـــم، فقبـــل مـــنهم إال قـــرة بـــن هبـــرية ونفـــرًا معـــه أوثقهـــم، ومث ـــل ابلـــذين عـــدوا علـــى اإلســـالم، 
فــأحرقهم ابلنــريان، ورضــخهم ابحلجــارة، ورمــى هبــم مــن اجلبــال، ونك ســهم يف اْلابر، ومــز ق ابلنبــال، 

: "إن  بـــين عـــامر أقبلـــت بعـــد إعـــراض، بعـــث بقـــر ة  وابألســـرى إىل املدينـــة، وكتـــب إىل أِب بكـــرو 
ودخلت يف اإلسالم بعد تربص، وإين مل أقبل من أحد  قـاتلين أو سـاملين شـيًئا حـىت جييئـوين مبـن عـدا 

اللـٌة واضـحة علـى أن  ، ممـا فيـه د(2)على املسلمني، فقتلت هم كل   ِقتلة ، وبعثت  إليـك بقـر ة  وأصـحاِبه"
 .(3)العقاب  كان قاصرًا على الذين اعتدوا على املسلمني

وتتبع خالٌد أهل  الردة قبيلًة قبيلًة، ومجًعا مجًعا، فنك ل هبم؛ فقتل، وحر ق، ورضـخ ابحلجـارة، 
م  ورمـــي مـــن رؤوس اجلبـــال، وأبلـــغ يف النكايـــة بكـــل وجـــه، فخشـــعت نفـــوس املرتـــدين، وخـــامر قلـــوهب 

،  .(4)وقو م اعوجاجهم ابلطعن والضرب حىت راجعوا اإلسالًم كرًها الرعب 
وهنا البد لنا من اإلشارة إىل ما أوردته بعض املصـادر التارخيييـة مـن أن أبـو بكـر قـد عاقـب 
ابحلـــرق ابلنـــار ملـــن يرتكـــب جرميـــة  قطـــع الطريـــق، ويفســـد يف األرض، ويهـــدد أمـــن املســـلمني وغـــري 

                                                           

؛  207، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج75، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج256-255، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
 .859-858، ص2، جاملقدمةابن خلدون، 

 .210، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج265ص ،2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
إن  من أعظم القيم األخالقية اليت حث  اإلسالم  عليها وأمر املسلمني ابلتخلق هبا: التحلي ابلرمحة حىت يف أثناء حروهبم،  (3)

والشدة  من دين هللا، حىت مع العصاة، إال من استوجب حد ا، وهؤالء الذين عدوا على املسلمني  وليست القسوة  والعنفث
استوجبوا احلد لقتلهم للمسلمني، والمتناعهم عن العودة إىل احلق واإلسالم، ولكن يف األصل ال بد أن يكون اإلنسان  

لبخاري، " صحيح احم  رْ ال يمن ْرح م  ال يـ  : "، وقال رسول هللا متمثاًل خبلق الرمحة، وما احلدُّ يف اإلسالم إال أتديٌب وردعٌ 
 . 2235، ص5،ج5651حديث رقم 

الناصري، أمحد بن خالد، االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى، حتقيق: أمحد الناصري، منشورات وزارة الثقافة (4)
 . )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: الناصري، االستقصا(.  26، ص1م، ج2001الدار البيضاء،  –واإلتصال 
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، إذ أمــر بقتلــه مــن بــين ســليم  د ليــلـبــن عبــو مــا فعلــه مــع الفجــاءة املســلمني بســلبهم وتــرويعهم، وهــ
خارج مسجد رسول هللا  حرقًا 

(1).  
اإلحـراق ابلنـار عـن علـي أشـهر وأظهـر منـه عـن أِب و  عـن اإلحـراق ابلنـار وقد هنى النـيب 

بكـــر
ممـــا يعـــين أن مـــا ورد عـــن حـــرق أِب بكـــر للفجـــاءة ولغـــريه مـــن أهـــل الـــردة رواايت غـــري   (2)

 صحيحة . 
ليعتـب ت عد ضرورًة ال بد منها  وعلى أية حال فإن  العقوابِت الرادعة  اليت أمر هبا أبو بكر

أظهـرهم  هبم م ن يسمع خببهم من مرتدة العرب، وقصاًصا من الذين قتلوا املسلمني الذين كانوا بـني
إلعادة هيبة الدولة اإلسالمية وسيطرهتا على أجزائهـا، وأتديبًـا للخـارجني واملخـالفني،  حني ارتدوا، و 

 كما أهنا ضرورٌة قصوى الستعادة األمن واالستقرار. 

 
 

    

                                                           

، 6بريوت، ط –أمحد بن أِب يعقوب بن جعفر بن واضح، اتريخ اليعقوِب، دار صادر اليعقوِب،؛ 80الواقدي، الردة، ص(1)
 . 145الردة، ص ؛ الكالعي، حروب107؛ البالذري، فتوح البلدان، ص137–134، ص2جم،1995هـ/1415

 . 495، ص 5ابن تيمية ، منهاج السنة، ج (2)
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الثانيالفصل
السياسةاألمنيةللخليفةعمربنالخطاب

  أقوال وأوامر ووصااي عمر :األمنية-  
يف أقواله وأوامره لعماله وقادته على أتكيِد قيمِة العدل وأمهيتها، والتحذير  حرص عمر         

من الظلم، فساعد على بسط األمن يف كافة أرجاء الدولة اإلسالمية، فأكد ذلك يف خطبته حني 
فقال: "أيها الناس، وهللا ليس فيكم أحٌد أقوى من الضعيف عندي حىت آخذ احلق له، استخلف، 

 .(1)من القوي حىت آخذ احلق منه" وال أضعف عندي
حـني صـعد املنـب: "اللهـم إين غلـيٌظ فليِّـينِّ ألهـل  أن  أول  كالم  تكلـم بـه عمـر كما روي 

طاعتـــك مبوافقـــة احلـــق ابتغـــاء وجهـــك والـــدار اْلخـــرة، وارزقـــين الغلظـــة والشـــدة علـــى أعـــدائك وأهـــل 
 .(2)..."الدعارة والنفاق، من غري ظلم  مين هلم، وال اعتداء عليهم

، فأوضح هلم أن  شدت ه تكـون مجعهم عمر  وحني شكا املسلمون خوفهم من شدته 
على أهل الظلم والريبة، فقال: "...واعلمـوا أن  تلـك الشـدة  قـد تضـاعفت، ولكنهـا إامـا تكـون علـى 

بعِضـهم أهل الظلم والتعدي على املسلمني، وأما أهل  السالمة يف الدين والقصد فإاما اللـني هلـم مـن 
لــبعض، ولســت أدع أحــًدا يظلمــه أحــٌد، أو يتعــدى عليــه حــىت أضــع خــده ابألرض، وأضــع قــدمي 

"فـوهللا، لقـد وىف مبـا قـال، وزاد  ، قال سـعيد بـن املسـيب(3)على اخلد اْلخر حىت يذعن للحق..."
 .(4)يف موضع الشدة على أهل الريب والظلم، والرفق أبهل احلق م ن كانوا"

عائم  العـدل واملسـاواة يف األمـة اإلسـالمية حـني جعـل ابب الشـكوى د كما أرسى عمر 
مفتوًحا للعامة ملـن وقـع عليـه ظلـٌم، سـواء مـن قبـل السـلطة، أو والة الدولـة اإلسـالمية، فقـد جـاء يف 

رجــٌل كانــت لــه حاجــة، أو ظ لــم مظلمــًة، أو عتــب علينــا يف حــقّ   قــال: "فأميــا الطــبي أن  عمــر 
                                                           

 –ابن الشحنة، حممد بن حممد، روض املناظر يف علم األوائل واألواخر،  حتقيق: سيد حممد مهنا، دار الكتب العلمية (1)
جمري  . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا، ابن الشحنة، روض املناظر(؛ احلنبلي،103م، ص1997هـ/1417، 1بريوت، ط

، 1سورية، ط -الدين العليمي عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن املقدسي، التاريخ املعتب يف أنباء من غب،  دار النوادر 
 ، التاريخ املعتب(.جمري الدين  . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: احلنبلي246م، ص2011هـ/1421

 .132، ص4ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(2)
 .469-468، ص2، مسط النجوم، جالعاصمي الشافعي(3)
، 1دمشق، ط –: روجيه حناس، دار الفكرابن منظور، حممد بن مكرم، خمتصر اتريخ دمشق البن عساكر، حتقيق(4)

 . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن منظور، خمتصر اتريخ دمشق(. 315-314، ص18م، ج1984هـ/ 1402
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رجـٌل مـنكم، وال ُيمـل بعضـكم بعًضـا علـى أن حتـاكموا إيل ، فإنـه لـيس بيـين وبــني فإامـا أان  فليـؤدين،
وورد أنــه قــال: "أميــا . (1)أحــد  مــن النــاس هــوادٌة، وأان حبيــب إيل  صــالح كم، عزيــٌز علــي  عتــب كم..."

 .(2)عامٌل يل ظلم أحًدا، وبلغتين مظلمت ه فلم أغريها فأان ظلمته"
علـــى أن  صـــالح  احلكـــم ال أييت إال أبداء األمانـــة،  (3)بيـــةيف خطبـــة لـــه ابجلا كمـــا أكـــد 

، وكثــريًا مــا كــان يقــول يف خطبــه: "إن  (4)واألخــذ ابلقــوة علــى أيــدي املفســدين، واحلكــِم مبــا أنــزل هللا
أمر  احلكم ال يصلح فيه إال الشدة  يف غري جتبُّ ، ولنٌي يف غري ضعف"

(5) . 
سياسة األمنية الصارمة الـيت سـيتبعها معهـم، مهـدًدا مـن أن ي شعر والت ه وعماله ابل وأراد 

يظلم منهم أحًدا من الناس أو أضر  الرعية  ابلقصاص منهم، فريوى أنـه يف إحـدى خطبـه قـد أوضـح 
للناس أن  اهلدف  من إرسال عماله تعليم هم أمور  ديـنهم وسـنة  نبـيهم ولـيس لضـرهبم، أو إذالهلـم، أو 

ظلم يرفعه إليه ليقتص  ممن ظلمه، فوثب عمرو بن العـاص قـائاًل: "اي أمـري إرهاقهم، ومن وقع عليه ال
املؤمنني، أرأيت إن كـان رجـٌل مـن املسـلمني واليًـا علـى رعيـة  فـأد ب بعض ـهم إنـك لتقصُّـه منـه؟ قـال: 

 . (6)"أي والذي نفسي بيده ألقص ن ه منه،..."
ــــاد يشــــدِّد  فيهــــا علــــيهم  وكتــــب  ابحلــــرص علــــى أمــــن املســــلمني، وعــــدم إىل أمــــراء األجن

  (7)تعريضـــــهم للخطـــــر، ورفـــــِع الظلـــــم عـــــنهم، فقـــــال: "ال تضـــــربوا املســـــلمني فتـــــذلوهم، وال جتمـــــروهم
، مث يرفــع يديــه ويقــول: (9)فتضــيعوهم" (8)فتفتنــوهم، وال حترمــوهم فتكفــروهم، وال تنزلــوا هبــم الغيــاض

                                                           

 . 573، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
 . 138، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج354، ص10؛ البالذري، أنساب األشراف، ج261، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(2)
من انحية اجلوالن قرب مرج الصفر يف مشايل حوران. ايقوت، املعجم،  راجلابية: قرية من أعمال دمشق مث من عمل اجليدو (3)

 .91، ص2ج
-54، ص1م، ج1925هـ/1343بريوت،  -لم، عيون األخبار، دار الكتاب العرِب بن مس ابن قتيبة الدينوري، عبد هللا (4)

 . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن قتيبة الدينوري، عيون األخبار(. 55
 . 118أبو يوسف، اخلراج،ص (5)
 .567، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج115، اخلراج، صفأبو يوس(6)
. 193، ص3ور وحبسهم عن العود إىل أهليهم. ابن منظور، لسان العرب، ججتمروهم: جتمري اجليش مجعهم يف الثغ(7)

 )مادة: مجر(. 
: مجع غيضة، وهي الشجر امللتف؛ ألهنم إذا نزلوها تفرقوا فيها فتمك ن منهم العدو. ابن منظور، لسان العرب، (8) الغياض 

 . )مادة: غيض(. 109، ص11ج
 . 243، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(9)
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يعلِّموا الناس دين هم، وسنة  نبيهم، وأن يقسموا "اللهم إين أشهدك على أمراء األمصار، فإاما بعثت هم ل
  .(1)فيئ هم بينهم، وأن يعدلوا، فإن أشكل  عليهم شيٌء رفعوه إيل "

دائم  املتابعة واملراقبة لوالتـه، يراسـلهم ليحـث هم علـى إقـرار العـدل بـني رعيـتهم، وممـا  كما  كان 
ر يف أحـوال الرعيـة، واعـدل فـيهم مـا اسـتطعت، يروى أنه كتب إىل عمرو بن العاص أيمره ابلعدل: "وانظـ

واطلب العفو ابلعفو عن الناس، وأجِر الناس على عوائد هم وقوانينهم، وقرر هلم واجًبا يف دواوينهم، وأعل 
 .(2)رسوم العافية ابلعدل، فإاما هي أايٌم متضي، ومدة تنقضي، فإما ذكٌر مجيٌل، وإما خزٌي طويٌل"

كــان يقـوم حبراسـِة ســوق املسـلمني يف املدينــة يف أثنـاء الليــل؛   كمـا ثبـت اترخيي ــا أن  عمـر 
، وتصــرف ه هــذا كــان ميليــه عليــه تقــدير ه (3)لــيحفظ  أمــنهم وأمــن  أمــواهلم مــن أصــحاب الريــب والفســاد

فس واملـال، وقـد ، وشعور ه أبنه مطالٌب بتوفري األمن لرعيتـه، املتمثـل  يف االطمئنـان علـى الـنهملسؤوليت
جسد ذلك وعب  عنه يف إحدى خطبه بقوله: "لو أن  مجاًل هلك ضـياًعا بشـط الفـرات خشـيت أن 

 .(4)يسأل هللا عنه آل اخلطاب، ويعين نفسه"
علـــى حفـــظ مـــال املســـلمني وأمـــنهم، وإعطـــاِء كـــلِّ ذي حـــقّ  حقـــه مـــن مـــال  كمـــا حـــرص 

إين وجدت صالح  هذا املال إال بثالث: أن يؤخذ من : "... أال و في خطبة  له ابجلابية، قالالفيء؛ ف
ــــيم، إن اســــتغنيت   ــــع مــــن ابطــــل، أال وإامــــا أان يف مــــالكم هــــذا كــــوايل اليت ن ، ومي  ، ويعطــــى يف حــــقّ  حــــقّ 

، وإن افتقرت  أكلت  ابملعروف..."  .(5)استعففت 

يف إحدى خطبه: "والذي ال إله غريه ما من الناس أحـٌد إال ولـه يف هـذا  وذكر أنه قال 
املال )الفيء( حق ، أ عِطي ه ، أو م ِنع ه،... ووهللا لئن بقيت ليأتني  الراعي  جببـل صـنعاء حظُـّه مـن هـذا 

 . (6)املال وهو مبكانه"

                                                           

شيبة،  ؛ ابن أِب413-412، ص10؛ البالذري، أنساب األشراف، ج567-566، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
 .440املغازي، ص

 . 84، ص2الواقدي، فتوح الشام، ج(2)
مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، حتقيق: السيد اجلميلي، دار الكتاب عبد الرمحن بن علي بن حممد ، ابن اجلوزي، (3)

 . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن اجلوزي، مناقب عمر(. 53م، ص2007هـ/1428بريوت، –العرِب
 .452، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج566، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 . 55-54، ص1ابن قتيبة الدينوري، عيون األخبار، ج (5)
 .350، ص10البالذري، أنساب األشراف، ج(6)
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ا فقــال: يوًمــ كمــا أاتح للمســلمني حريــة  الســؤال عــن حقــوقهم يف مــال الفــيء، فخطــب 
 ".(1)"...من أراد أن يسأل  عن املال فليأتين، فإن  هللا جعلين له خازاًن وقامسًا...

عمالــه علــى حفــظ مــال املســلمني، وقســمتها ابلعــدل بــني أصــحاهبا، وممــا  وحــث عمــر 
يروى يف ذلك أنه حينما وج ه جيًشا بقيادة النعمان بن مقـرن لنجـدة أهـل الكوفـة دعـا السـائب بـن 

، وكل فـه بتقسـيم الغنــائم ابحلـق بـني جنـد املســلمني، وقـال لـه: "...، فـإِن هللا  أغــن م  (2)الكنـدي األقـرع
 .(3)هذا اجليش  شيًئا فال متنعن  أحًدا حق ا هو له اي سائب..."

أمــن  املســلمني وســالمت هم، فأكــد علــى والتــه بعــدم تعــريض رعيــتهم للمشــقة،  كمــا أمهــه 
، فكـــان جيلـــس للرعيـــة فـــوق جبـــل، فكتـــب إليـــه: كـــان واليًـــا لعمـــر   (4)بفـــورد  أن  مســـرة  بـــن جنـــد
 . (6)، والسالم"، فكان جيلس بعد ذلك أسفل اجلبل(5)"أمابعد، فأسِهْل ت ثمرْ 
إىل أرض اهلند ملنع أهِلهـا مـن إمـداد إخـواهنم مـن أهـِل  (7)عتبة  بن غزوان وملا وجه عمر 

 .(8)استطعت، واحكم ابلعدل،..." فارس  أوصاه ابلعدل، فقال: "واتق هللا ما

                                                           

 .130-129، ص4الفريد، جابن عبد ربه، العقد (1)
، فمسح برأسه ودعا له، شهد فتح هناوند، واستعمله عمر السائب بن األقرع الثقفي، دخل السائب  مع أمه على النيب (2)

 159، ص2على املدائن، وويل أصبهان، ومات هبا وعقبه هبا. ابن األثري، أسد الغابة، ج . 
 –كرم فرحان، دار الواثئق املصرية   :، اخللفاء األربعة أايمهم وسريهم، حتقيقالتيمي، إمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي(3)

 . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: التيمي، اخللفاء األربعة(. 143م، ص1999القاهرة، 
لفه غري غزوة، وكان زايد يستخ يوم أ حد ، وغزا مع النيب  مسرة بن جندب الفزاري، سكن البصرة، أجاز ه رسول  هللا (4)

على البصرة إذا سار إىل الكوفة، ويستخلفه على الكوفة إذا سار إىل البصرة، وكان يكون يف كل واحدة  منهما ستة أشهر، 
-302، ص2وكان شديًدا على اخلوارج، تويف سنة تسع ومخسني، وقيل:  ان ومخسني ابلبصرة. ابن األثري، أسد الغابة، ج

303 . 
 . )مادة:  ر(.38، ص3ره قبل أن ينضج ، فهو مثمٌر. ابن منظور، لسان العرب، جتثمر: أ ر الشجر إذا طلع  (5)
 .350، ص10البالذري، أنساب األشراف ،ج(6)
، أول من عتبة بن غزوان، أسلم قدميًا، صحاِب ، هاجر إىل احلبشة يف اهلجرة الثانية، شهد املشاهد كلها مع رسول هللا (7)

، 2هـ يف طريقه من مكة إىل البصرة. ابن سعد، الطبقات، ج17مات سنة  ،نزل البصرة واختطها زمن عمر 
 .115-113، ص3؛ القرطيب، االستيعاب، ج110-109ص

 .439، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(8)
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أوامـــر  تتعلـــق  أبمـــِن وســـالمِة جنـــد  -عـــالوة علـــى مـــا ســـبق ذكـــره- وتضـــمنت وصـــاايه 
ــه  قادتـ ـه ابختــاذ مجيــع التــدابرِي األمنيــة الــيت  املســلمني يف أرض العــدو، فقــد حــرص  علــى أن يوجِّ

هــا ابلرفــق ابجلنــد أثنــاء ، ومــن ذلــك مــا كتبــه لســعِد بــن أِب وقــاص أيمــره فيحتفــظ ســالمتهم وأمــنهم
مســريًا يتعــبهم، وال تقصــر هبــم عــن منــزل  ماملســري فقــال: "وترفــق ابملســلمني يف ســريهم، وال جتشــمه

 .(1)يرفق هبم، حىت يبلغوا عدوهم..."
وايل البصـــرة حــني بلغـــه مجـــع األعـــاجم  (2)كمــا روي أنـــه قـــد كتــب إىل أِب موســـى األشـــعري

أيمــره ابملســري إلــيهم، وأوصــاه بوصــااي لــيحفظ هبــا أمــن  املســلمني ومينعــه مــن القيــام   (3)أبرض األهــواز
أبمور  قد تضرُّ أمنهم، والعدل بينهم، ومما جاء يف كتابه: "... وأ ِلن جانب ك، وِحْطهـم بنفِسـك )أي 

علـى  ، وأن  املسـلم  أعظـم اخللـق-عـز وجـل-احفظهم، وتعهدهم(، واعلـم أن  املسـلمني يف جـوار هللا 
مبظلمــِة أحــد  مــنهم...، وأنصــف مظلــومهم،  -عــز وجــل-حرمــًة، فــال يطلبنــك هللا  -عــز وجــل-هللا 

وخذ لضعيفهم من قويهم، وأصلح ذات بينهم، وألزمهم القرآن، وخّوِفهم، وامنعهم من ذكر اجلاهلية 
 .(4)وما كان منها، فإنه يورث الضغينة، ويدعو إىل النحول والقطيعة..."

فكتــب إليـــه: "...ال  -حــني وال ه جـــيش خالــد بــن الوليـــد-وصــى أاب عبيـــدة أ وورد أنــه 
ت قِدم املسلمني إىل هلكة  رجاء غنيمة ، وال تـ ْنزهلم م ْنزاًل قبل أن تسرتيده هلم، وتعلـم كيـف مـأاته، وال 

 .(5)تبعث سريًة إال يف كثف من الناس، وإايك وإلقاء املسلمني يف اهللكة..."

                                                           

 . 93، ص1ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(1)
، قدم مكة  يف مجاعة من األشعريني مث ، صاحب  رسول هللا مشهور بكنيته ،عبد هللا بن قيسأبو موسى األشعري،  (2)

على زبيد  حني فتح خيب، كان عامل  رسول هللا أسلم وهاجر إىل احلبشة، وقيل غري ذلك، أنه قدم على النيب 
وعدن، واستعمله عمر وعثمان على البصرة، مث كان على الكوفة فلم يزل عليها إىل أن ق تل عثمان، فعزله علي  عنها، 

هـ. ابن 53هـ، وقيل: 52ه، وقيل: 50هـ، وقيل:49هـ، وقيل: 44هـ، وقيل: سنة42، وقيل: مبكة سنةومات ابلكوفة
 .264-264، ص3األثري، أسد الغابة، ج

ي به يف اإلسالم، كان امسها أايم الفرس خوزستان، واألهواز كورة بني البصرة وفارس، (3) األهواز:مجع هوز، واألهواز اسٌم عرِب  مس 
 . 285-284، ص1لسوس ومناذر وما إىل ذلك، وسوق األهواز من مدهنا. ايقوت، املعجم، جوهبا تسرت وا

 . 268-267، ص17، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(4)
م، 1970القاهرة،  –عبد هللا عامر، مؤسسة سجل العرب  :حممد بن عبد هللا، اتريخ فتوح الشام، حتقيق األزدي،(5)

؛ ابن اجلوزي، املنتظم، 355، ص2. )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: األزدي، فتوح الشام(؛ الطبي، اتريخ األمم، ج103ص
 .136، ص4ج
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ام جنــد املســـلمني أمـــاكن  جمهولــة  فيتعـــرض أمــن هم  للخطـــر، فجـــاءت كمــا منـــع قادتــه إبقحـــ
أوامـــره لقادتـــه واضـــحًة وصـــرُيًة يف عـــدم التغريـــر ابملســـلمني، أو منـــع كـــلِّ مـــا فيـــه أًذى هلـــم؛ حفًظـــا 

بفـــتح  كتـــب إىل عمـــر   (1)ألمــنهم، والشـــواهد علـــى ذلـــك كثـــرية؛ فمنهـــا أن  ســعد  بـــن أِب وقـــاص
 م، واستأذنه يف تتبع الفرِس واملسري إىل اجلبال، فكتـب إليـه عمـر 635/(3)هـ14عام (2)القادسية

أيمــره فيهــا ابملقــام يف مكانــه: "أقــم مكانــك عامــك هــذا حــىت ننظــر، واحــذر علــى املســلمني، واتــرك 
أهل اجلبال ما تركوك، فوددت  أن  بيننا وبني اجلبال سد ا من انر ال خيلصـون إلينـا وال صلـص إلـيهم، 

 .(4)ن الريف السواد ،..."حسب نا م

فـــرفض، ملـــا فيـــه مـــن تغريـــر   (6)، والروميـــة(5)كمـــا اســـتأذنه يف تتبـــع الفـــرس بعـــد فـــتح جلـــوالء
ابملسلمني، وأمره ابملقام: "أقم مكانك، واحذر على من معك من املسلمني"، فأقام ابملدائن سـنتني 

 .(7)ال يوجه أحًدا
ونزولـه  هـ16ل الفرس بعد فتح جلوالء عام يف تتبع فلو  كما رفض مطلًبا للقعقاع بن عمرو

حسـبنا مـن "... من املسـلمني وسـالمتهم، وقـال لـه: هو ومن معه من املسلمني، حفظًا أل (8)حلوان
                                                           

، أول من رمى بسهم  سعد بن أِب وقاص، سابع  سبعة يف إسالمه، وهو ابن سبع عشرة سنة، شهد املشاهد كلها مع رسول هللا (1)
، 2هـ. ابن سعد، الطبقات،ج55، وأحد  العشرة املشهود هلم ابجلنة، جماب  الدعوة، مات ابلعقيق، ودفن ابملدينة سنة يف سبيل هللا

 .145-136ص
. وفيها وقعت وقعٌة عظيمٌة بني املسلمني والفرس، وكانت 291، ص4فرسًخا. ايقوت، املعجم، ج 15القادسية: بينها وبني الكوفة (2)

يف الفتوحات اإلسالمية، ه زم فيها الفرس. لتفاصيل أوسع عن وقعة القادسية، انظر: البالذري، فتوح البلدان، من املعارك احلامسة 
 . 438-382، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج262-255ص

هـ. 15: فابن إسحاق يرى أهنا حدثت يف سنة ة. وقد اختلف الرواة  حول اتريخ الوقع438، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج (3)
هـ، وهو قول الواقدي عن آخرين. املسعودي، مروج 16يرى أهنا حدثت يف سنة  ي؛ والواقد438، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج

 . 327-326، ص2الذهب ،ج
 . 528الكالعي، حروب الردة، ص(4)
من قرى السواد يف طريق خراسان قرب حلوان، هبا كانت الوقعة  املشهورة على الفرس للمسلمني عام  قريةٌ جلوالء:(5)

عن لفرس، كما عرفت جبلوالء الوقيعة.ها من قتلى افعرفت جبلوالء مبا جللمن الفرس يومها مائة  ألف، م، ق تل فيها 637هـ/16
 . 470-468، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج؛ 265-264وقعة جلوالء انظر: البالذري، فتوح البلدان، ص

 . 151، ص2؛ اليعقوِب، اترخيه، ج156، ص2، املعجم، جايقوت 
 . 100، ص3الرومية: ابملدائن، ومسيت ابسم ملك. ايقوت، املعجم، ج(6)
 . 530-529 ، 527الكالعي، حروب الردة، ص(7)
 . 290، ص2حلوان: يف آخر مدود السواد مما يلي اجلبال من بغداد. ايقوت، املعجم، ج(8)
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هبــا قائــٌد مــن  ، وليســت هنــاك ألفــاٌظ يعــب(1)الريــف الســواد ، إين آثــرت  ســالمة  املســلمني علــى األنفــال"
  . (2)القواد عن كراهيته لسفك الدماء أقوى وأبني من هذه األلفاظ اليت نطق هبا عمر 

وورد أنــه منــع أهــل  البصــرة مــن التقــدم والتوغــل أكثــر يف بــالد فــارس، وأمــرهم ابلتوقــف عنــد 
سواد هم حد البصرة وسواِده حرًصا منه على أمن املسلمني وسالمتهم، وقال: "حسبنا ألهل البصرة 

 . (3)واألهواز، وددت  بيننا وبني فارس جباًل من انر ال يصلون إلينا وال نصل إليهم،..."
وذ كر أنه وج ه أمرًا إىل أِب موسى األشعري ابلتوقف عن التقدم بعد أن استكمل  فـتح بـالد 
فــارس حــىت حــدود خراســان واســتأذن ابلتقــدم، وقــال لــه: "... ذر عنــك خراســان، فــال حاجــة لنــا، 
ولــوددت  أن  بيننــا وبــني خراســان جبــااًل مــن حديــد وحبــارًا، وألــف  ســدّ ، كــلُّ ســدّ  مثــل ســد أيجــوج 

عن سبب ذلك، قـال: ألهنـا أرٌض بع ـدت عنـا جـد ا، وال حاجـة لنـا  ومأجوج"، فلما سأله علي 
 .(4)هبا"

يف غـــزو إفريقيـــة  الســـتكمال عمليـــة  كمـــا ورد أن  عمـــر و بـــن العـــاص قـــد اســـتأذن عمـــر 
رفــض ذلــك  م، غــري أن  عمــر 642/(6)هـــ22عنــوة ســنة  (5)اجلهــاد والفــتح، بعــد فــتح  طــرابلس

: "إهنـــا ليســـت وكتـــب إىل عمـــرو  خشـــية منـــه علـــى املســـلمني مـــن االنســـياح يف جبهـــة  جديـــدة ،
 .(7)إبفريقية، ولكنها املفرِّقة، غادرٌة، مغدوٌر هبا، ال يغزوها أحٌد ما بقيت"

من فتح إفريقيـة، وهـو غـدر ها فقـال: "إن  أهل هـا   تفسريًا لتخوُِّف عمر  (8)وأورد البالذري
يؤدون إىل ملك الروم شيًئا، فكانوا يغدرون بـه كثـريًا، وكـان ملـك األنـدلس صـاحلهم، مث غـدر  كانوا

 هبم، فبلغ عمر ذلك".  
                                                           

 . 527؛ الكالعي، حروب الردة، ص470، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
 . 223-222عبد اللطيف محزة، اإلعالم يف صدر اإلسالم ، ص(2)
 . 547؛ الكالعي، حروب الردة، ص382، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج498، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
 . 319-318، ص20، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(4)
 .25، ص4طرابلس: على شاطئ البحر، مساها اليواننيون طرابليطة، وذلك بلغتهم ثالث مدن. ايقوت، املعجم، ج(5)
هـ، 1379بريوت،  –الة مصر، حتقيق حسني نصار، دار بريوت للطباعة والنشر، دار صادر للطباعة الكندي، حممد بن يوسف، و (6)

 . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: الكندي، والة مصر(. 16ص
 .232القاهرة، ص –عبد املنعم عامر، جلنة البيان العرِب  :ابن عبد احلكم، عبد الرمحن بن عبد هللا، فتوح مصر واملغرب، حتقيق(7)

 )سريد ذكر املصدر خمتصًرا: ابن عبد احلكم، فتوح مصر(. 
 . 227فتوح البلدان، ص (8)



111 
 

علــى أمــن وســالمة جنــده مــن املســلمني واملعاهــدين علــى حــدّ  ســواء،  كمــا حــرص عمــر 
عاه دين جبل أنه أنزل جنده املسلمني وامل (1)ومما يروى يف ذلك حني بلغه ما فعله حرقوص بن زهري

، ال تـؤتى (2)األهواز، فشـق علـيهم ذلـك، فوجـه إليـه كتـااًب جـاء فيـه: "بلغـين أنـك نزلـت منـزاًل كـؤوًدا
 . (3)فيه إال على مشقة ، فأسهل، وال تش ق  على مسلم  وال معاهد"

وكان يهتمُّ بوصول اجليش اإلسالمي لوجهته مع احتفاظه بقوته وحيويته دون التعجيـل يف املسـري 
أمــره فيهــا: "وال  (4)كتــب إىل النعمــان بــن مقــرنوروي أنــه  ون أن يلحــق  الضــرر  ابجلنــد مــن جــراء ذلــك، د

وعرًا فتؤذيهم، وال متنعهم حق هم فتكفرهم، وال تدخلن هم غيضة، فإن رجاًل من املسـلمني أحـبُّ (5)توطئهم
 .(6)إيل  من مائة ألف دينار، والسالم عليك"

حـني (7)قادته ابلرفق واللني مع اجلند، ومما يذكر أنه أوصى قائده سعيد بن عـامر وقد أوصى 
وجهــه مــدًدا جلنــد الشــام يف قولــه: "... فــإذا ســرت  فــارفق هبــم مــا اســتطعت...، وال تســلك هبــم املفــاوز، 

خليفـيت عليـك وعلـى مـن معـك مـن  -تعـاىل–واقطع هبم السهل، وال ترقـد هبـم علـى جـادة الطريـق، وهللا 
 .(8)ملسلمني"ا

                                                           

، مث صار من اخلوارج، ومن أشدهم على علي، ق تل حرقوص بن زهري السعدي، فتح سوق األهواز، وشهد صفني مع علي (1)
، 1هـ، وذكر الزركلي أن  يف سريته اضطرااًب. وسيأيت ذكره الحًقا يف الفصل الرابع. ابن األثري، أسد الغابة، ج37سنة  نابلنهروا

م. 1979، 4بريوت، ط –؛ الزركلي، خري الدين، األعالم، دار العلم للماليني 319، ص1؛ ابن حجر، اإلصابة، ج475ص
 (. )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: الزركلي، األعالم

 . )مادة: كأد(. 5، ص13كؤوًدا: املرتقى الصعب، وهو الصعود. ابن منظور، لسان العرب، ج(2)
 .547؛ الكالعي، حروب الردة، ص389، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج497، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
يل، أول  مشاهده اخلندق، وشهد بيعة على رأس وفد  من مزينة، صحاِب  جل النعمان بن عمرو بن مقرن، قدم على النيب (4)

؛ ابن األثري، 30، ص4الرضوان، مث سكن البصرة، وحتول عنها إىل الكوفة، وقدم املدينة بفتح القادسية. ابن سعد، الطبقات، ج
 . 567-566، ص4أسد الغابة، ج

ى الشيء برجله، فقد استقصى يف هالِكه توطئهم: الوطء يف األصل: الدوس ابلقدم، فس مي به الغزو  والقتل؛ ألن  م ن يطأ عل(5)
. 234، ص15وإهانته. والوطأة: موضع القدم، األخذة الشديدة، ووطئنا العدو ابخليل: دسناهم. ابن منظور، لسان العرب، ج

 )مادة: وطأ(. 
 .99، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م518، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
، من بين مجح، أسلم  قبل خيب، وهاجر إىل املدينة، وشهد خيب وما بعدها من املشاهد، من زّهاد سعيد بن عامر بن حذمي(7)

هـ، وقيل 20مص، وهو وال  عليها، وقيل تويف سنة وتويف هبا، وقيل ابلرقة، وقيل حب هـ،19الصحابة وفضالئهم، ويل قيسارية سنة 
؛ ابن حجر، 242، ص2؛ ابن األثري، أسد الغابة، ج192، ص3ج سنة، ومل يعقب. ابن سعد، الطبقات، 40هـ، وهو ابن 21

 . 47، ص2اإلصابة، ج
 .230، ص1الواقدي، فتوح الشام، ج(8)
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أبمهية القضـاء وإقامـِة احلـدود وتنفيـِذ أحكـام الشـريعة اإلسـالمية بـني النـاس  وإدراًكا منه 
يف إقرار األمن بني الرعية، وحرًصا منه على صالِح نظام القضاء واسـتقامته، وصـالح متوليـه؛ عمـل 
على تزويد عماله ابلتوجيهات والنصائح لتعين هم على إقامة العدل يف قضـائهم بـني الرعيـة، قـال ابـن 

إلسـعاد البشـر، ولـوال العـدل الستشـرى الفسـاد، والـتهم القـويُّ  -تعـاىل–ي: "القضاء  رمحة  هللا اجلوز 
 ".(1)الضعيف ومل أيمن الناس  على أنفسهم وأمواهلم، فضاع األمن

وت عـــد كتب ـــه لوالتـــه يف القضـــاء مرجًعـــا قيًمـــا يف اتريـــخ القضـــاء اإلســـالمي يســـتدل هبـــا علمـــاء  
م علــى مــرِّ  العصــور التارخييــة حــىت يومنــا املعاصــر، ومــن أشــهر كتبــه يف ذلــك علــى  املســلمني وقضــاهت 

املشــهورة يف القضــاء إىل أِب موســى األشــعري، وقــد تــداوهلا الفقهــاء، وبن ــوا  ســبيل املثــال رســالته 
عليهــا، واعتمــدوا علــى مــا فيهــا مــن الفقــه وأصــوله، ويف كيفيــة تنفيــذ أحكــام الشــريعة بــدون أيِّ ظلــم  

ساواة بينهم يف اجمللس، مبيِّنًة األسس اليت ينبغي أن يسري  عليها القاضي حـىت ي شـعر للخصمني، وامل
الضعيف  ابإلنصاف، والظامل  بقوته يف أخـذ احلـق منـه، وممـا جـاء فيـه: "آِس بـني النـاس يف جملسـك، 
ووجهـك، وقضــائك، حــىت ال يطمــع شـريٌف يف حيفــك، وال ييــأس ضــعيٌف مـن عــدلك، البيِّنــة  علــى 

عـــى، واليمـــني  علـــى مـــن أنكـــر، والصـــلح  جـــائٌز بـــني النـــاس إال صـــلًحا أحـــل  حراًمـــا، أو حـــر م مـــن اد
حالاًل، وال مينعك قضاٌء قضيت ه ابألمـس فراجعـت فيـه نفس ـك وهـديت لرشـدك أن ترجـع  إىل احلـق، 

الفهــم  فيمــا فــإن  احلــق  ال ي بطلــه شــيٌء، واعلــم أن  مراجعــة  احلــق خــرٌي مــن التمــادي يف الباطــل، الفهــم  
يتلجلج يف صدرك مما ليس فيه قرآٌن وال سنة، واعرف األشباه  واألمثال، مث قس األمـور عنـد ذلـك، 

 .(2)مث اعمد ألحبِّها إىل هللا وأشبهها ابحلق فيما ترى..."
إىل أِب عبيــدة ابلشــام: "إذا حضــرك اخلصــمان فعليــك ابلبينــات العــدول  كمــا ورد أنــه كتــب

أدِن الضــعيف  حــىت ينبســط لســان ه وجيــرتئ قلب ــه، وتعهــد الغريــب فإنــه إذا طــال  واألميــان القاطعــة، مث
أهله، وإن الذي أبطل من مل يرفع به رأًسا، واحـرص علـى الصـلح  علىحبس ه ترك حاجت ه وانصرف 

         (3)ما مل يستنب لك القضاء" 

                                                           

 .89ابن اجلوزي، مناقب عمر، ص(1)
؛ ابن 64-63، ص1؛ وانظر نص الكتاب: ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج72-71، ص6اج السنة، جـابن تيمية، منه(2)

 .390-389، ص10؛ البالذري، أنساب األشراف، ج776-775ص، 2شبة، املدينة، ج
 . 117أبو يوسف، اخلراج، ص(3)
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أن يقضــي  مبــا يف كتــاب هللا وســنة رســوله، فــإن مل جيــد  (1)قــد أمــر شــرًُيا  وورد أن عمــر 
فيقضي  مبا جيمع عليه رأي  املسلمني، فإن مل جيد فإما أن جيتهـد  أو يتـأخر يف احلكـم، وهـو فيـه خـرٌي 

 .(2)له"
أبمهيـــة العـــدل يف احلكـــم والقســـمة يف إقـــرار األمـــن أمـــر  والت ـــه يف األمصـــار  وإدراًكـــا منـــه 

والقسـمة بـني الرعيـة، فكتـب إىل أِب موسـى األشـعري: "أنـه مل يـزل للنـاِس  بتحري العدل يف احلكـم،
ـــــاس، فـــــأكرم وجـــــوه  النـــــاس فيســـــتحي املســـــلم  الضـــــعيف  مـــــن العـــــدل  وجـــــوٌه يرفعـــــون حـــــوائجهم للن

 .(4)، ويف رواية: "فإنه حبسب املسلِم الضعيِف أن ينتصف  يف احلكم والقسمة"(3)والقسمة"
ــــد تركــــت فــــيكم اثنتــــني: "اي معشــــر قــــريش،..وقــــال عمــــر  ــــن تبحــــوا خبــــري مــــا  . إين ق ل

لزمتموها: العدل يف احلكم، والعدل يف القسم، وإين قد تركتكم علـى مثـل حمرفـة الـنعم، إال أن يعـوج  
 ألمهية العدل يف احلكم والقسمة.  ،(5)قوٌم فيعوج هبم"

أبثـــر العصـــبية القبليـــة يف تفكيـــك وحـــدة اجملتمـــع اإلســـالمي وأمنـــه، أمـــر قادتـــه  ولعلمـــه 
إىل سعد بـن أِب وقـاص، وهـو ابلقادسـية: "...  بتجنيب املسلمني يف اخلوض هبا، فكتب عمر 

ـــــة، فإهنـــــا تـــــذكر األحقـــــاد، وتنشـــــئ الضـــــغائن، وعظهـــــم مايت  ـــــاس  أحاديـــــث اجلاهلي أن جنِّـــــب الن
 .(6)هللا..."

إىل أِب موســــى األشــــعري يف كتــــاب  لــــه أوردانه آنًفــــا ُيــــذره مــــن النعــــرات  وكتــــب عمــــر 
القبلية، ويوجهه حنو السياسة الالزمة للقضاء عليها إن ظهرت بني رعيته: "أما بعد،... وإذا كانـت 
بني القبائل اثئرٌة فناد وا: اي لفالن، فإاما تلك جنوى من الشيطان، فاضـرهبم ابلسـيف حـىت يفيئـوا إىل 

                                                           

ومل يلقه، وقيل: لقيه، استعمله عمر وعثمان وعلي  شريح بن احلارث الكندي، وقيل: هو حليٌف لكندة. أدرك النيب (1)
ا هبا ستني سنة، وكان أعلم الناس ابلقضاء، على قضاء الكوفة، ومل يزل هبا إىل أايم احلجاج بن يوسف الثقفي، فأقام قاضيً 

هـ، 97هـ، وقيل: 76ه، وقيل: سنة 87ذو فطنة وذكاء ومعرفة وعقل، وكان شاعرًا حمسًنا، له أشعار حمفوظة، وتويف سنة 
 . 366-365، ص2هـ. ابن األثري، أسد الغابة، ج99وقيل: 

 . 190، ص2وكيع، أخبار القضاة، ج(2)
 . 98مر، صابن اجلوزي، مناقب ع(3)
 . 285، ص1وكيع، أخبار القضاة، ج(4)
 . 4432-442ابن أِب شيبة، املغازي، ص(5)
 . 327، ص10البالذري، أنساب األشراف، ج(6)
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م إىل هللا واإلسـالم ،..."أمر هللا ، ومـن هنـا يتضـح لنـا تشـدده يف حماربـة العصـبية؛ (1) وتكون  دعواهت 
ألهنــا مفرقــٌة للجمــع، وممزقــٌة للوحــدة، وكيــف قــرر العقــوابِت ملــن ينــادي هبــا مــن غــري أن أتخــذ  الــوايل 

 . (2)هوادٌة فيهم حىت خيافوا ويفزعوا، وال يعودوا إليها
  -وفاته:قبل  وصاايه وأوامره 

حــىت -مســؤولية  املســلمني طــوال فــرتِة خالفتــه الطويلــة، وأر قــه موضــوع  أمــنهم  مح ــل  عمــر  
ِمـن بعـده أن ي قـر  عمالـه الـذي سـيأيت ؛ فريوى أنه حني ط عن أوصـى اخلليفـة  -وهو يف وداعه األخري

فهـــؤالء العمـــال أعـــرف ، ألنـــه أراد االســـتقرار  ألمـــري املـــؤمنني اجلديـــد، (3)ســـنًة، ويبقـــيهم علـــى حـــاهلم
أبمصـــارهم وسياســـتها، فـــإن ع زلـــوا كـــان اخلليفـــة  اجلديـــد حـــديث  عهـــد  مبنصـــبه، وكـــذلك والت ـــه، فـــال 

، واستقرار  املصر السياسي ينعكس إجيااًب على أمِنه واستقراِر أموره (4)تستقيم أمور الدولة لقلِة اخلبة
طوال فرتة حكمه، وجهـد  ذي بذله عمر الداخلية، وعزهل م سيضيع أمن  املصر، ويضيع اجلهد ال

ســــابقيه يف إقــــرار األمــــن واالســــتقرار، وهــــو يف ذلــــك بعيــــد النظــــر، وعلــــى درجــــة عاليــــة مــــن الــــوعي 
 السياسي.

أبن  العدل  مفتاح  أمِن واستقرار الدولة اإلسالمية، لذا أوصى اخلليفـة  اجلديـد   وإميااًن منه 
وعــــدم تكلــــيفهم فــــوق طــــاقتهم: "... وأن ي قســــم فيــــئ هم ابلعــــدل بــــني املســــلمني يف قســــمة أمــــواهلم، 

مل من عندهم فضٌل إال بطيب أنفسهم"  . (5)ابلعدل، وأن ال ُي 
اليت زود هبا قـواد ه وعمالـه واملسـلمني عامـة قـد  وهكذا نرى أن  أقوال ه، وأوامره، ووصاايه 

سـتقرار، وموضـحًة منهجـه جاءت معبًة عن سياسته األمنيـة، ودالـًة علـى حرصـه لتحقيـِق األمـن واال
 يف ذلك. 

                                                           

 . 64، ص1ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(1)
. )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: 126-125م، ص1978بريوت،  –حممد أبو زهرة، الوحدة اإلسالمية، دار الرائد العرِب (2)

 حممد أبو زهرة، الوحدة اإلسالمية(.
 . 164ابن اجلوزي، مناقب عمر، ص(3)
، 4بريوت، ط –؛ ضرار صاحل ضرار، العرب من معني إىل األمويني، دار مكتبة احلياة 99، صأمحد رائف، اخلالفة(4)

 . )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: ضرار صاحل، العرب(.  85م، ص1978
 بريوت، –القرشي، ُيىي بن آدم سليمان األموي، اخلراج، صححه وشرحه ووضع فهارسه: أمحد شاكر، دار املعرفة (5)

 )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: القرشي، اخلراج(.. 71ص
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  سياسة عمر :يف حفظ األمن يف أقاليم الدولة اإلسالمية-  
-634هــــ/23-13خـــالل فـــرتة خالفتـــه ) إن  أوىل القضـــااي األمنيـــة الـــيت واجههـــا عمـــر 

م( نقض  بعـِض املـدن وأقـاليِم الدولـة اإلسـالمية املفتوحـة لعهـوِد صـلحها مـع املسـلمني، والثـورة  644
 عليهم يف أثناء الفتح ويف أعقابه بتحريض  من زعمائها يف شكل حركات  مجاعية.  

املــدن قــد ف تحــت صــلًحا دون  واملتتبــع لعمليــات الفــتح اإلســالمي يف األقــاليم جيــد أن  معظــم  
قتال، أو أهنا فتحت عنوًة فأ جريت جمرى الصلح، فتؤخذ عليهم العهـود  واملواثيـق، مث تـ نقض  عهـد ها 
بعد خروج املسلمني من مدينتهم، يف الوقت اليت أظهرت فيه بعـض  مـدن األقـاليم املفتوحـة األخـرى 

صــادق بوجـــود املســـلمني بيـــنهم، فمـــثاًل تشـــري القبــول اجلميـــل حبكـــم الدولـــة اإلســـالمية، والرتحيـــب  ال
بعـض الـرواايت إىل أن مـداًن ف تحــت يف أول مـرة، ومل يتكـرر فتح هـا اثنيــة، بـل ظلـت علـى عهــدها مل 
تنقضـــه، أو تثـــور علـــى املســـلمني كحـــال املـــدن األخـــرى، ففـــي العـــراق يـــروى أن  بلـــداهنا الـــيت فتحهـــا 

، (2)ا، وابر ومسـ(1)أعطوهـا للمسـلمني إال أهـل ابنقيـا املسلمون نقضـت العهـود والـذمم واملواثيـق الـيت
 . (4()3)وأهل أ ل ْيس

ويف نفـــس الوقـــت كـــان هنـــاك م ـــن هـــو يف قـــرارِة نفســـه غـــري  قابـــل  بوجـــود املســـلمني بيـــنهم، 
ويتحـني الفرصــة للثـورة علــى حكـم الدولــة اإلســالمية وإاثرِة الفـنت والثــورات، واإلخـالل ابألمــن، وممــا 

ـــن صـــاحل  املســـلمني مـــن أهـــل   بـــن أِب وقـــاص قـــد كتـــب إىل عمـــر يـــروى أن  ســـعد   خيـــبه أبن  م 
 (6)أبن يقـيم  مكانـه حـىت يـنغض قد صار إلًبا عليهم ألهل فارس وكسرى، فأمره عمـر  (5)السواد

                                                           

 . 331، ص1قوت، املعجم، جابنقيا: انحية من نواحي الكوفة. اي(1)
العليا وابر ومسا السفلى،من كورة األستان األوسط. ايقوت،  اابر ومسا: انحيتان من سواد بغداد يقال هلما: ابر ومس(2)

، 2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج252-251. وعن فتح املدينة انظر: البالذري، فتوح البلدان، ص320، ص1املعجم، ج
 . 365ص

 . 248، ص1أ ل ْيس: قرية من قرى األنبار. ايقوت، املعجم، ج(3)
 . 44، ص7، ج4؛ ابن كثري البداية والنهاية ، م435، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
ي  بذلك خلضرته ابلزرو (5) إىل عبادان،  واألشجار، حد السواد من حديثة املوصل طواًل  عالسواد: رستاق العراق وضياعها، مس 

ابلقادسية إىل حلوان عرًضا، والسواد سوادان: سواد البصرة ودستميسان واألهواز وفارس، وسواد الكوفة   ومن العذيب
 . 273-272، ص3كسكر إىل الزاب وحلوان إىل القادسية. ايقوت، املعجم، ج

، نـ غ ض  الشيء   ينغض: (6) . فسينغضون إليك رؤوسهم ومنه قوله تعاىل: ،وفالن ينغض رأسه حنو صاحبه أي ُيركه حتر ك واْضط ر ب 
 . 310، ص14ابن منظور، لسان العرب، ج



116 
 

هللا لــك عــدوك، واعلــم أن  هلــا مــا بعــدها، فــإن منحــك أدابر هــم فــال تنــزع عــنهم حــىت تقــتحم علــيهم 
ا إن شاء هللا"املدائن، فإنه خ  .(1)راهب 

عدة  إجـراءات  أمنيـة  حلفـظ  وإزاء حركات الثورة والنقض املناوئة للحكم اإلسالمي اختذ عمر 
 األمن واالستقرار، متثلت يف اْليت:

: القضــاء علــى الثــورات، وإعــادة  فــتح البلــدان الثــائرة يف بــالد العــراق وفــارس والشــام ومصــر،  أوًلا
م 634هــ/13ففي إقليم العراق وفارس كانت هناك ثـورٌة ألهـل السـواد مـن أعلـى الفـرات إىل أسـفله سـنة 

عــد ولكـن ب -(3)وهــو مـن أحـد البيــواتت السـبعة يف فـارس مــن أهـل مهرجـان قــذق- (2)بتحـريض اهلرمـزان
 . (4)م، رجع أهل  السواد إىل صلحهم مع املسلمني635هـ/14معركة القادسية عام 

أن  ابن  اهلرمزان قد مجع مجًعا مـن الفـرس،  م بلغ عمر 637/(5)هـ16وبعد وقعة جلوالء عام 
. وبعــد وقعــة (6)إبرســال جــيش  مــن املــدائن، ووقــع القتــال، حــىت فــتح هللا علــى املســلمني فــأمر عمــر 

عــن أهــل املدينــة وعــن املنهــزمني  (9)م صــاحل املســلمون صــاحب  مهــذان642/(8)هـــ21يف عــام  (7)هناونــد

                                                           

 .449الكالعي، حروب الردة، ص(1)
اهلرمزان: ذكره ابن سعد يف الطبقة األوىل من أهل املدينة التابعني، من أهل فارس نزل على حكم عمر بعد هزميته، مث أسلم ومسي (2)

 .327-326، ص3ات، ج. ابن سعد، الطبقربعة آالفع رفطة، وفرض له يف أ
، 5مهرجان قذق:كورٌة واسعٌة من نواحي اجلبال عن ميني القاصد من حلوان العراق إىل مهذان يف تلك اجلبال. ايقوت، املعجم، ج(3)

 . 233ص
 .363، ص2اتريخ األمم، ج(4)
 .469، ص2بي، اتريخ األمم، جالط ؛264البالذري، فتوح البلدان، ص(5)
 . 67، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(6)
. وعرف فتح هناوند بفتح الفتوح؛ ألنه مل 313، ص5أايم. ايقوت، املعجم، ج 3هناوند: مدينة ببالد فارس يف قبلة مهذان، بينهما (7)

 . 4219، ص2يكن للفرس بعده اجتماٌع. ابن األثري، الكامل، ج
؛ ابن كثري، البداية 307، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج518، ص2ي، اتريخ األمم، ج؛ الطب 303البالذري، فتوح البلدان، ص(8)

؛ اليعقوِب، اترخيه، 304-300. ولتفاصيل  أوسع عن وقعة هناوند انظر: البالذري، فتوح البلدان، ص97، ص7، ج4والنهاية، م
اية لسيف بن عمر تفيد أن  هناوند رو  525. كما أورد الطبي يف ص529-518، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج65، ص2ج

 هـ. 19ف تحت عام 
 . 410، ص5مهذان: أكب مدينة  ابجلبال يف بالد الفرس. ايقوت، املعجم، ج(9)
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ابملسـري إلـيهم، فعـادوا  ، فلما رجع املسلمون عنه كف ـر وانـتقض الصـلح، فـأمر عمـر (1)من هناوند
 م. 643/(3)هـ22، عام (2)إليه، وحاصروهم حىت صاحلوا على اجلزية

، فلقيــه املغــرية  بــن شــعبة فقتلــه، (5)قــد كفــر، ورجــع عــن اإلســالم (4)كمــا روي أن  دهقــان ميســان
 .(7)غدروا، ففتحها عنوة (6)وفتحت املدينة  عنوًة، وغلب على أرضها، مث إن  أهل  أ ب زق باد

، وفتحـــت عنـــوة، (10)، وماســـبذان(9)الـــدينور (8)م غـــزا حذيفـــة  بـــن اليمـــان643هــــ/22ويف عـــام 
 . (11)أِب وقاص صلًحا فانتقضت عهدها وكانت قبل ذلك قد فتحت لسعد بن

، حـىت إذا أصـبحوا غـدروا، فقـاتلهم أبـو موسـى  وملا صوحلت أصبهان  على اجلزية ابتوا على صلح 
علـى مثـل صـلح رامهرمـز، مث غـدروا،  (13)، كما فتح أبو موسـى سـرق(12)األشعري حىت أظهره هللا عليهم
 .(14)فوجه إليهم جيًشا ففتحت عنوة

                                                           

وتعد هذه الوقعة  خامتة  املواقع الفاصلة واهلامة يف اتريخ احلروب اليت جرت بني املسلمني والفرس يف هذا اإلقليم، وترتب عليها أن  (1)
 .182أصبح  املسلمون سادة  بالد الفرس الوسطى بال منازع. أمحد الشامي، اخللفاء الراشدون، ص

؛ ابن كثري، 576؛ الكالعي، حروب الردة، ص425، ص2ثري، الكامل، ج؛ ابن األ536-535، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 . 110، 7، ج4البدايةوالنهاية، م

 .426-425، ص2ابن األثري، الكامل، ج(3)
 .242،  ص5ميسان: اسم كورة واسعة كثرية القرى والنخل بني البصرة وواسط، قصبتها ميسان. ايقوت، املعجم، ج(4)
 كان تسليًما للسالمة، وليؤمن على نفسه.   داللة على أن  إسالم ه(5)
أبز قباذ: من قرى املذار بني البصرة وواسط، وهي كورة أرجان بني األهواز وفارس بكماهلا، وقد ذكرت مع أرجان. ويف كتب الفرس (6)

ا سيب مهذان. ايقوت، وهي أرجان، وأسكنه ذأن  قباذ  بن فريوز ملٌك من ملوك الفرس، وهو والد أنوشروان العادل، بىن أبز قبا
 . 73-72، ص1املعجم، ج

 .339- 338البالذري، فتوح البلدان، ص(7)
، ومل يشهد بدرًا، وشهد أحًدا وما بعدها من املغازي مع رسول  حذيفة بن اليمان، من كبار الصحابة، صاحب سر رسول هللا(8)

؛ 312، ص5، ج268، ص4ابن سعد، الطبقات، ج هـ.36على املدائن، ومل يزل هبا حىت مات سنة  ، استعمله عمر هللا
 . 277-276، ص1القرطيب، االستيعاب، ج

الدينور: مدينة من أعمال اجلبل قرب قرميسني، وبينها وبني مهذان نيٌف وعشرون فرسًخا، ومن الدينور إىل شهر زور أربع مراحل. (9)
 . 545، ص2ايقوت، املعجم، ج

 . 41، ص5: وهي مدٌن عدٌة، أصل ها ماه سبذان، ومن هذه املدينة إىل الرذ عدة فراسخ. ايقوت، املعجم، جماسبذان(10)
؛ ابن تغري بردي، مجال الدين أِب احملاسن يوسف، النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، تقدمي 150ه،صاترخيابن خياط، (11)

. )سريد ذكر املصدر 97، ص1م، ج1992هـ/1413، 1بريوت، ط–حممد حسني مشس الدين، دار الكتب العلمية  :وتعليق
 خمتصرًا: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة(.

 .309؛ البالذري، فتوح البلدان، ص78، ص3ابن سعد، الطبقات، ج(12)
 .214، ص3سرق: لفظة عجمية، وهي إحدى كور األهواز، ومدينتها دورق. ايقوت، املعجم، ج(13)
 . 372لدان، صالبالذري، فتوح الب(14)
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عهــد هم مــع  (3)نقــض أهــل  الــري (2)أنــه يف واليــة املغــرية بــن شــعبة للكوفــة (1)وروى الــبالذري
 املسلمني، فقاتلوهم حىت رجعوا إىل الطاعة.

العهــد، ودعــا أهــل  فــارس إىل الــنقض،  (4)نقــض صــاحب اصــطخر ويف أواخــر خالفــة عمــر 
 . (5)فأعيد فتح ها اثنية، وق ضي على ثورته بقتله

 عهـدمها، فحاصـرها املسـلمون أبمـر عمـر  (8)والرهـا (7)مسيساطفقد نقضت   (6)أما يف اجلزيرة
 .(9)إىل أن فتحت

 م،637ه/16عـام  ةصلحهم بعد أن صاحلهم أبو عبيد (10)ويف بالد الشام نقض أهل  أنطاكية
.كمـــــا نقضـــــت (11)وخـــــرج مـــــن مـــــدينتهم، فبعـــــث إلـــــيهم م ـــــن يفتحهـــــا، فف تحـــــت علـــــى الصـــــلح األول

 . (14()13)عد أن ف تحت على يد عمرو بن العاص، وأمدهم الروم ففتحها معاويةصلحها مع املسلمني ب

                                                           

 . 314فتوح البلدان، (1)
كم من مدينة النجف، 8الكوفة: كانت تسمى أحد العراق ني، واْلخر  البصرة، والكوفة تقع على هنر الفرات، وعلى مسافة (2)

 . 267كم جنوِب مدينة كربالء. عاتق البالدي، معجم املعامل اجلغرافية ، ص  60كم من بغداد، و156و
 . 116، ص3فرسًخا. ايقوت، املعجم، ج 27فرسًخا، وإىل قزوين  160س؛ بينها وبني نيسابورالري: مدينة بفار (3)
 . 211، ص1فرسًخا. ايقوت، املعجم، ج 12اصطخر: من أعيان حصون فارس ومدهنا وكورها، بينها وبني شرياز (4)
 . 440، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج552، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج379البالذري، فتوح البلدان، ص(5)
اجلزيرة: وهي اجلزء الشمايل من األرض اليت يكتنفها هنرا دجلة  والفرات أي بني منخفض الثراثر إىل املوصل وتلعفر يف العراق إىل أِب  (6)

من أخصب بالد العرب، وعرفت ابسم اجلزيرة الفراتية. عاتق البالدي، معجم املعامل  كمال ودير الزور والرقة يف سورية، وهي
 .82اجلغرافية، ص

 .258، ص3مسيساط: مدينة على شاطئ الفرات يف طرف بالد الروم على غرِب الفرات. ايقوت، املعجم، ج(7)
 . 106، ص3الرها: مدينة ابجلزيرة بني املوصل والشام بينهما ستة فراسخ. ايقوت، املعجم، ج(8)
 . 180البالذري، فتوح البلدان، ص(9)
 .268، ص1أنطاكية: بينها وبني حلب يوٌم وليلة، وبينها وبني البحر حنو فرسخان. ايقوت، املعجم، ج(10)
ويري، أمحد بن عبد الوهاب، هناية األرب يف فنون األدب، نسخة مصورة عن ؛ الن144،152،164البالذري، فتوح البلدان، ص(11)

 . )سريد اسم املصدر خمتصرًا: النويري، هناية األرب(. 166، ص19طبعة دار الكتب، ج
عسقالن: مدينة ابلشام، من أعمال فلسطني على ساحل البحر، بني غزة وبيت جبين، ويقال هلا عروس الشام، وكذلك يقال (12)

 . 122، ص4مشق أيًضا. ايقوت، املعجم، جلد
معاوية بن صخر، أبو سفيان القرشي األموي، أسلم عام الفتح، وكان معاوية يقول إنه أسلم عام القضية، من املؤلفة قلوهبم،حسن (13)

قي خليفًة هـ، فب40، واستعمله أبو بكر وعمر وعثمان، وبويع ابخلالفة عام إسالمه، وشهد غزوة حنني، وكتب لرسول هللا 
-433، ص4هـ. ابن األثري، أسد الغابة، ج60عشرين سنة، وأمريًا عشرين سنة، واختلف يف سنة وفاته، واألصح أنه تويف عام 

435  . 
 .148البالذري، فتوح البلدان، ص(14)
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ـــوإزالـــة املا، علـــى مكـــامن اخلطـــر ومســـبباهت والقضـــاء   ،الفـــتح الشـــامل اثنيااااا: البقـــاء  رمـــزِ  كِ ِل
واملقاومة، وقد لعبت األيدي اخلارجية  دور ها يف نقض أهـل الذمـة لصـلحهم مـع املسـلمني يف حماولـة  
مــنهم الســرتداد مــا فتحــه املســلمون، وإعــادة ملكهــم، وحمــاوالهتم اإلخــالل  ابألمــن الــداخلي للمــدن 

 املفتوحة. 
عـراق مـثاًل كــان وتتمثـل هـذه األيـدي اخلارجيـة إمـا يف زعمــائهم ورؤسـائهم السـابقني؛ ففـي ال

السـواد ممــن كـان لــه عهـٌد مـع املســلمني، فـأاثرهم ضــد  (1)رسـتم قائـد الفــرس الـذي كتــب إىل دهـاقني
احلكــــم اإلســــالمي، وأطمعهــــم ابإلمــــارة ملــــن يبــــدأ ابلثــــورة أواًل، فثــــار النــــاس، فحــــارهبم املســــلمون يف 

 كما ذكران سابًقا.  (2)م634هـ/13القادسية يف عام 
م اجتـه إىل أم تِـه فم ل ك هـم، وقاتـل هبـم مـن 635هــ/14هزميته يف القادسية عام  وهناك اهلرمزان بعد

أراد، فــاهنزم مبــن معــه فــاتبعهم املســلمون، حــىت طلــب الصــلح  علــى األهــواز ومهرجــان قــذق فأجيــب إىل 
، ومنــاذر ومــا غلبــوا عليــه مــن ســوق األهــواز فإنــه ال يــرد علــيهم، وبعــد وقعــة (3)ذلــك، مــا عــدا هنــر تــريي

جلــوالء نقــض اهلرمــزان  صــلح ه بتحــريض  مــن يزدجــر ملــك الفــرس، واســتعان ابألكــراد، وحتصــن يف مدينــة 
تسرت، وكانت اإلمدادات  أتتيه من أصـبهان، فحاصـرهم املسـلمون مـدة سـنتني وقيـل  انيـة أشـهر، إىل أن 

وانقطـع ،  (4)م638هــ/17وس ريِّ للمدينة أسريًا هو ومن معه مـن العجـم يف عـام  نزل على حكم عمر 
 أمره.

وقد يكاتب أهل  الذمة قـوى الكفـر اجملـاورة ويطلبـون معـاونتهم حلـرب املسـلمني ومسـاعدهتم 
م ضـد 638هــ/17يف التمرد على احلكم اإلسالمي، كما فعل أهل  اجلزيرة حني كاتبوا الروم  يف سنة 

م، وذلـك بعـد أن أذن ومن معه من جند املسلمني حبمص حلرهب ةاملسلمني، فقصدت الروم  أاب عبيد
، وأقبــل عليــه خالــد بــن الوليــد مــن (6)، فحاصــر أبــو عبيــدة محــص(5)للمســلمني ابالنســياح عمــر 

                                                           

دهكان( وهي مركبة من . )مادة: دهق(. وأصلها )326، ص5الدهقان: التاجر، لفٌظ فارسي  معرب. ابن منظور، لسان العرب، ج(1)
لفظني: )ده( ومعناه قرية، و)كان( مبعىن حاكم أو مالك، ومعىن اللفظني مالك األرض، أو حاكم القرية. أمحد الشامي، اخللفاء 

 .       136الراشدون، ص
 .363، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج (2)
 .319،ص5هنر تريي: بلد من نواحي األهواز يف فارس. ايقوت، املعجم، ج(3)
 . 466، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج326، ص3ابن سعد، الطبقات، ج(4)
 سيأيت ذكر خب االنسياح يف الصفحات التالية. (5)
 .302، ص2محص: بني دمشق وحلب يف نصف الطريق. ايقوت، املعجم، ج(6)
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الــيت نقضــت هــي األخـــرى مبجــرد خــروج خالــد منهــا، فوجـــه إليهــا أبــو عبيــدة مــن يعيـــد  (1)قنســرين
صــلحها، فوجــه أبــو عبيــدة مــن يعيــد فتحهــا، ففتحــت  (3)، كمــا نقضــت طبيــة(2)فتحهــا، فف تحــت

 . (4)على مثل الصلح األول
؛ ألهنــم (5)ةجنـد الكوفــة إىل محـص، وسـرح جنـًدا حنــو اجلزيـرة ليـأتوا الرقـ كمـا وجـه عمـر 

هـــم الـــذين أاثروا أهـــل الذمـــة ضـــد املســـلمني، فتفـــرق مجع هـــم، وقاتـــل املســـلمون الـــروم  حـــىت فـــتح هللا 
 .(6)عليهم

ر فقــد ظــل م ــن هبــا مــن الــروم علــى والئهــم مللكهــم قســطنطني بــن هرقــل، فمــا أن أمــا يف مصــ
م، حــىت كتبــوا إىل ملكهــم خيبونــه بِقل ــة 641/(7)هـــ20خــرج عمــرو بــن العــاص مــن اإلســكندرية عــام 

من عنـدهم مـن املسـلمني، ومبـا هـم فيـه مـن الذلـِة وأداِء اجلزيـة، فأمـدهم بقـوة  مـن ثـالِث مائـة مركـب  
ملقاتلة، فدخلوا اإلسكندرية، وقتلوا من هبا من روابط املسلمني، فبلغ ذلك عمرو، فسار مشحونة  اب

 . (8)إليهم، وقاتلهم حىت فتحت اإلسكندرية اثنيًة عنوة
 (9)كما ميكن أن أييت  النقض  من رؤسـاء املدينـة ولـيس مـن أهلهـا، ففـي الشـام كانـت شـيزر

قــد مــات، فبعــث  -الــذي صــاحل املســلمني-املدينــة  (10)علــى الصــلح مــع املســلمني، إال أن  ِبطريــق  
                                                           

 . 453، ص1قنسرين: بينها وبني حلب مرحلة من جهة محص.  ايقوت، املعجم، ج(1)
 .150ري، فتوح البلدان، صالبالذ(2)
طبية: من أعمال األردن يف طرف الغور، بينها وبني دمشق ثالثة أايم، وكذلك بينها وبني بيت املقدس، وبينها وبني عكا يومان، (3)

 .17، ص4وهي مستطيلة على البحرية، عرضها قليٌل، حىت تنتهي إىل جبل صغري فعنده آخر العمارة.ايقوت، املعجم، ج
 .123ري، فتوح البلدان، صالبالذ(4)
، 3الرقة: مدينٌة مشهورة على الفرات، معدودٌة يف بالد اجلزيرة؛ ألهنا من جانب الفرات الشرقي. ايقوت، املعجم، ج(5)

 . 559-58ص
 .224-223، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج482-483، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
؛ السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، حسن احملاضرة يف 154، ص2اليعقوِب، اترخيه، ج؛ 117ابن عبد احلكم، فتوح مصر، ص(7)

. )سريد ذكر 106، ص1م، ج1998هـ/1418القاهرة، –اتريخ مصر والقاهرة، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العرِب
 املصدر خمتصرًا: السيوطي، حسن احملاضرة(. 

 . 223البالذري، فتوح البلدان، ص(8)
 . 383، ص3شيزر: قلعٌة تشتمل على كورة ابلشام قرب املعرة، بينها وبني محاة يوم. ايقوت، املعجم، ج(9)
والروم: القائد، معرٌب، ومجعه بطارقة، وهو احلاذق ابحلرب وأمورها بلغة الروم، وهو ذو منصب   مالبطريق:بلغة أهل الشا(10)

 . )مادة: بطرق(.102، ص2وتقدُّم  عندهم. ابن منظور، لسان العرب، ج
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، وفسـخ صـلح املدينـة مـع املسـلمني دون  -ملك الروم-هرقل   ِبطريًقا جبارًا أذاق أهل ها الضـر  والشـر 
مما يفهم من ذلك أن  حفظ  ،(1)رضا أهلها، فقام عليه أهل املدينة وقتلوه، وفتحوا املدينة للمسلمني

ا إىل سلطة الدولة يكون أبيدي أهلها.   األمن وإعادهت 
أن  احلركــاِت املناوئــة  للحكــم اإلســالمي كانــت وراءهــا أيــد  خارجيــة،  (2)وأكــد أحــد البــاحثني

 فهي إما بتحريض  من بقااي الروم يف تلك املدن، أو على أيدي أهِله ولكن بتأثري  من الروم إما رغبةً 
أو رهبـــة، مســـتغلني أثـــر نفـــوِذهم القـــدمي يف نفـــوس أهـــل الـــبالد وحـــالتهم النفســـية، والعالقـــة الدينيـــة، 
واضطراب موقفهم جتاه صراع  عسـكريّ  ال يـزال قائًمـا بـني قـوة  جديـدة ال يعرفـون حقيقـة أمرهـا، وال  

 كيف ستعاملهم، وقوة  خيشون أبسها، قد عرفوا ج ورها إن مل يطيعوها. 
مــا ذهــب إليــه الباحـث  علــى الــرغم مــن أن  رأيـ ه خــاص  بنصــارى الشــام، إال أنــه   ونـذهب إىل

ميكن أن يعم م  هذا الرأي علـى بقيـة أهـل الذمـة يف األقـاليم املفتوحـة األخـرى، فموقـف  أهـايل الـبالد 
 املفتوحــة مــن أهــل الذمــة ســرعان مــا تبــدل بعــد اســتقرار أوضــاع الفــتح يف تلــك األقــاليم املفتوحــة، إذ

 تبني هلم طبيعة  احلكم اإلسالمي القائِم على مبدأ العدل واملساواة أمام التشريع اإلسالمي.
كمـا أن  املصــادر  املتــوفرة بــني أيــدينا ال تشــري إىل أيِّ حركــات  مناوئــة للحكــم اإلســالمي، أو 

السياســية وســيطرِة املســلمني ثــورات  ضــد املســلمني بعــد اســتقرار أوضــاع الفــتح يف الــبالد املفتوحــة، 
وهـي أمـوٌر قـد يقـوم -سوى ما ورد من تصرفات  فردية  من قبـل أهـل الذمـة، كالقيـام ابجلـرائم  عليها،

كـذكر هللا  لشـروط صـلحهم مـع املسـلمني،هم أو نقِضـ ،(3)-بفعلها بعض  املسلمون فيعـاقبون عليهـا
واحلزم  الشدةِ  سياسة   عمراتبع ف أو أحد األنبياء بسوء  ،أو رسوله ،أو دينه ،أو كتابه ،-تعاىل–

 .(4)من غريهم سواء من املسلمني أو ،اإلسالمتعاليم وخيرق الشريعة  مع كل من خيالف 

                                                           

 . 194-193، ص1الواقدي، فتوح الشام، ج(1)
الفتح حىت هناية الدولة األموية، رسالة دكتوراه، عبد هللا بن حسني الشريف،نصارى الشام يف ظل احلكم اإلسالمي منذ  (2)

.)سريد ذكر البحث خمتصرًا: عبد هللا الشريف، نصارى الشام يف ظل احلكم 519هـ، ص1416جامعة أم القرى، 
 اإلسالمي(.

 . وما بعدها 145، صانظر: املبحث الثالث من هذا الفصل(3)
 الرابع من هذا الفصل.املبحث و وما بعدها،  145انظر: املبحث الثالث، ص(4)
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معاملة املتمردين ابلعدل والرمحة والتسامح والعفو بعد إعادة بلداهنم إىل سلطة الدولـة  اثلثاا:
ــئلوا عــن  اإلســالمية، أتلًُّفــا هلــم، وحفظًــا ألمــن اإلقلــيم، وممــا يــذكر يف ذلــك أن  أهــل  الســواد حــني س 

ذلـــك  ســـبب ثـــورهتم ونقضـــهم للعهـــد اد ع ـــوا أن  فـــارس  أكرهـــوهم وحشـــروهم، فصـــدقهم املســـلمون يف
 .(1)أتلًفا لقلوهبم

كمــا أشــارت الــرواايت  التارخييــة إىل تســامح املســلمني مــع مــن أســاء إلــيهم ونقــض عهــده معهــم، 
فـبعض  املـدن الــيت ف تحـت أكثــر مـن مــرة، مث جيـري فتحهـا مــرة اثنيـة، ويصــاحل املسـلمون أهلهــا علـى نفــس 

هـل البلـد املفتـوح الصلح األول دون أن يتخـذ  املسـلمون جتـاههم أعمـااًل أتديبيـًة، أو القيـام ابإلسـاءة إىل أ
يف فــــارس، ومسيســــاط، والرهــــا يف  (3)، ومهــــذان(2)أكثـــر مــــن مــــرة، ومــــن ذلــــك مــــا حــــدث مــــع  ماســــبذان

 يف مصر.  (8)ابلشام، واإلسكندرية (7)، وقيسارية(6)، وإنطاكية(5)، وقنسرين(4)اجلزيرة

للوجـود اإلسـالمي يف البلـدان املفتوحـة تعزيـزًا بناء األمصار اجلديدة كقواعـد  عسـكرية   رابعاا:
 .(10)والفسطاط (9)وحفظًا لسلطان املسلمني كالكوفة والبصرة

ااا: شــحن األمصــار اجلديــدة واملــدن املفتوحــة حبســب أمهيــة موقعهــا وخباصــة الثغــور البيــة  خامسا
والبحريــة حباميــات  مــن اجلنــد املرابطــة، كأنطاكيــة، كمــا وجــه أوامــر ه املشــددة  لقادتــه يف األقــاليم بشــحن 

ونـه تقويـًة هلـم الثغور اإلسالمية ابلرجال من املرابطني واحلفظـة، وتقـدمي العطـاء هلـم، وتزويـدهم مبـا ُيتاج

                                                           

 .44، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م435، 2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
، 4هـ. ابن كثري، البداية والنهاية، م22هـ، مث نقضت عهدها، ففتحت مرة اثنية عنوة عام 16ف تحت ماسبذان صلًحا عام (2)

 . 118، ص7ج
اوند صلًحا عام (3) هـ. ابن األثري، 22هـ، مث نقضت عهدها، ففتحت اثنية عنوة، وصاحلوا عام 21ف تحت مهذان بعد هن 

 . 426-425، ص2الكامل، ج
 .180البالذري، فتوح البلدان، ص(4)
 .445، ص2هـ. الطبي، اتريخ األمم، ج15ف تحت قنسرين عنوة عام (5)
 .153-152دان، صف تحت أنطاكية صلًحا، مث نقضت عهدها، ففتحت اثنية. البالذري، فتوح البل(6)
 . 446، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(7)
؛ ابن عبد 220؛ البالذري، فتوح البلدان، ص144-143هـ. ابن خياط، اترخيه، ص20ف تحت اإلسكندرية عنوة عام(8)

 . 117احلكم، فتوح مصر، ص
 . 274،341(البالذري، فتوح البلدان، ص9)
 . 133-132(ابن عبد احلكم، فتوح مصر، ص10)
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على حفظها، ومحايًة ألمن الدولـة اإلسـالمية ملـا هلـا مـن أمهيـة يف حفـظ األمـن الـداخلي هلـذه األقـاليم، 
ومحايـــًة لألمـــن اخلـــارجي وحـــدود الدولـــة، وملنـــع األعـــداء مـــن التعـــاون مـــع الثـــائرين وإمـــدادهم،  فـــريوي 

أِب عبيـدة وقـال: "أْن رتِّـْب أبنطاكيـة   كتـب إىل قائـده  يف أمر مدينـة أنطاكيـة أن  عمـر  (1)البالذري
مجاعًة من املسـلمني أهـل  نيـات  وحسـبة، واجعلهـم مراِبطـًة، وال حتـبس عـنهم العطـاء، مث ملـا ويل معاويـة   
ـــل هبــــا  ، ووك  كتـــب لـــه مبثـــل ذلـــك..."، وملـــا ف تحـــت عســـقالن  للمـــرة الثانيـــة أســـكنها معاويـــة  الـــروابط 

ف عمـــرو بـــن العـــاص عـــاماًل عليهـــا يف رابطـــة  مـــن املســـلمني قبـــل ، ويف اإلســـكندرية اســـتخل(2)احلفظـــة
 .(3)انصرافه إىل الفسطاط بعد أن مت له فتح  اإلسكندرية

سياسًة أمنيًة حلماية املـدن السـاحلية، وتقويـِة دفاعاهتـا، وتتمثـل يف   انتهج عمر سادساا:
رابطني، وإقامـــة احلـــرس علـــى عمـــارة وتـــرميم الثغـــوِر، وترتيـــِب املـــرابطني هبـــا، وشـــحنها ابلســـالح واملـــ

املنــاظر، واســتخدام أســاليب اإلنــذار ابخلطــر كاشــعال النــريان، ومنــع القــادة مــن غــزو البحــر حفظًــا 
يصـف لـه حـال السـواحل يف بـالد   ألمـن أرواح املسـلمني، فـريوى أن  معاويـة  قـد كتـب إىل عمـر

إقامــة احلــرس علــى مناظرهــا، واختــاذ الشــام، فكتــب إليــه يف مرم ــِة حصــوهنا، وترتيــب املقاتلــة فيهــا، و 
 . (4)املواقيد هلا تنبيًها للمرابطة ابخلطر والتأهب، ومل أيذن له يف غزو البحر

توليـــة الـــوالة وضـــم مجاعـــة  مـــن املقـــاتلني إلـــيهم، وشـــحن البلـــدان املخوفـــة )أي الـــيت  ساااابعاا:
اخلطــر( ابملــرابطني، واســتعمال العمــاِل عليهــا، فيــذكر أن  أاب عبيــدة قــد وىل  علــى كــل كــورة   يتهــددها

 (5)وشـحن النـواحي املخوفـة، ورتـب ببـالس يف الشـام، فتحها عـاماًل، وضـم  إليـه مجاعـًة مـن املسـلمني
 .(6)مجاعًة من املقاتلة، وأسكنها قوًما من العرب

                                                           

  .153(فتوح البلدان، ص1)
 . 148البالذري، فتوح البلدان، ص(2)
 . 222البالذري، فتوح البلدان، ص(3)
 . 134البالذري، فتوح البلدان، ص (4)
 . 328، ص1ابلس: بني حلب والرقة. ايقوت، املعجم، ج(5)
 . 155البالذري، فتوح البلدان، ص(6)
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الثغــور بغازيــة  ســنوية  مــن األمصــار اإلســالمية حفًظــا هلــا وألمــن تعزيــز القــوة املرابطــة يف اثمناااا: 
كـان يبعـث يف كـل سـنة  غازيـًة مـن أهـل املدينـة تـرابط   : "أن  عمـر (1)الدولة، فروى ابن عبـد احلكـم

 ابإلسكندرية، وكاتب الوالة، بعدم إغفاهلا، وتكثيف رابطتها، وأن ال أيم نوا الروم عليها". 

وضع حاميات  وروابط  يف البلدان املفتوحة، إال أهنا من القلة مل ميكنها من دورها يف  اتسعاا:
 حفظ األمن، بل تعرضت أحيااًن للقتل كما وقع يف اإلسكندرية.

تتمحــور  يف حرصــه علــى إقــرار  ةكمــا أن  سياســت ه األمنيــة حلفــظ أمــِن أقــاليِم الدولــة اإلســالمي
فـع الظلـم عـنهم، ومنـِع العمـال مـن اجلـور والتسـلط علـى النـاس بغـري العدل بـني كافـة أفـراد الرعيـة، ور 

ألهنـم نوابـ ه يف إدارة أقـاليم الدولـة، ومـن أكـب حق، ولذلك أوىل عمر  عنايـًة شـديدة ابختيـار الـوالة، 
مهــامهم حتقيــق  األمــن للرعيــة، وإقامــة  العــدل، وتنفيــذ  احلــدود الشــرعية علــى العصــاة، وجبايــة  الفــيء 

أاب موســـى األشـــعري: "...  أقـــم احلـــدود،   وهـــو مـــا أوصـــى بـــه  ن ظلـــم  أو تعســـف،ابلعـــدل دو 
 .(2)واجلس للمظامل ولو ساعًة من النهار، وأخف الفساق..."

ويروى أنه أرسل  كتااًب إىل أِب عبيدة بعد فتح الشام أيمره إبقامة احلدود: "فأقم فيهم حدود  
 ألمهية ذلك يف إقراِر أمِن واستقرار اإلقليم.، (3)هللا، واعلم أبنك مسؤوٌل عن رعيته"

وفـق وإاما كانت تتم  ،عشوائية للقادة والعمال جتري بطريقة   اختياره   تكن عملية  كما ملو 
 به يف حسن اختياره لألمراء والوالة ومقتدايً  ،من هنج رسول هللا  مستمدة  معايري  ومقاييس  عدة ، 

مـن أمثـال:  كفـاء مـن ذوي املهـارات العسـكرية واخلـبة  والدرايـةهم مـن األفكان خيتـار  ، على البلدان
أِب عبيــدة بــن اجلــراح، وعمــرو بــن العــاص، وســعد بــن أِب وقــاص، ومعاويــة بــن أِب ســفيان وغــريهم،  

قــال: "إين ألحتــرج أن اســتعمل  فقــد روي عــن الزهــري أن  عمــر  كمــا كــان خيتــار  القــوي  األمــني، 
إن خـــري مـــن اســـتأجرت ، ولعلـــه يســـتأنس يف ذلـــك بقولـــه تعـــاىل: (4)الرجـــل وأان أجـــد أقـــوى منـــه"

القوي األمني 
(5)  . 

                                                           

 . 258فتوح مصر، ص(1)
 . 64، ص1يد، جابن عبد ربه، العقد الفر (2)
 .45-44، ص2الواقدي، فتوح الشام، ج(3)
 . 354؛ 10؛  البالذري، أنساب األشراف، ج261، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(4)
 .  26سورة القصص، آية:  (5)
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كمـا كـان يـرفض أن جيعـل  اإلمـارة  والواليـة لرجــل  يطلب هـا، مسـتبعًدا كـل  راغـب  فيهـا، طــامح  
 ، والعدل  صورٌة من صور األمن، روى ابن شـبة: أن  (1)إليها؛ ويف رأيه أن  من يطلب اإلمرة  ال يعدل

فوقــف، وطلــب منــه أن يســتعمله علــى القضــاء يف بلــده، فقــال لــه عمــر:  رجــاًل اســتوقف عمــر 
 . (2)"... إن  هذا األمر  ال يقوم به من أحبه"

األمنيــة جتــاه رعيتــه حلفــظ أمــنهم يف أقــاليمهم عنــد اختيــاِر الــوالة؛ وإامــا  هوال تنتهــي مســؤوليت  
هم مراقبًة دقيقة ولصـيقة، وتتبـِع أمـورهم مـع رعيـتهم إن عـدلوا متابعِة أعماهِلِم، ومراقبتِ  ة  تتبعها مسؤولي

أم ال، بل وحماسبتهم ومعاقبتهم إن جتاوزوا، فيقول: "أرأيـتم إذا اسـتعملت علـيكم خـري  مـن أعلـم، مث 
؟ قـــالوا: نعـــم، قـــال: ال، حـــىت أنظـــر  يف عملـــه أع ِمـــل  مبـــا أمرتـــه أم  أمرتـــه ابلعـــدل، أفقضـــيت  مـــا علـــي 

  .(3)ال"
ليقتص  آاثر من ش كي يف زمانـه، وتتبُّـِع أحـواِل  (4)مبحمد بن مسلمة استعان عمر ولذا 

 .  (5)والته يف الوالايت اإلسالمية مع الرعية؛ حىت صار ي عرف بصاحب العمال
يف حماسبة عماله ووالته، ومما يروى عنه أنه حاسب عاماًل له ألنه ضرب رجـاًل  وتشدد 

ل  أن يقــتص  لنفســه أمــام املســلمني، فراجعــه عمــرو بــن العــاص يف ذلــك الرجــ مائــة ســوط، فــأمر 
قــائاًل:  وقــال لــه: "اي أمــري املــؤمنني، إنــك إن فعلــت  كانــت س ــن ًة أيخــذ هبــا م ــن بعــدك، فــرد عمــر 

"أال أ ِقيد ه منه، وقد رأيت  النيب ي قيد من نفسه؟ قم فاستقد"، فقـال عمـرو: دعنـا إًذا فلنرضـه، فقـال 
 . (6)دونكم، فأرضوا الرجل": عمر

إن خــالفوا لــه أمــرًا ووجــد أن  خمــالفت هم قــد أضــر ت أبمــن -يف والتــه وعمالــه  ومــن ســنته 
عزهلم إن و جدت األسباب  املؤدية إىل عزهلم، كما فعـل مـع العـالء  -وسالمة رعااي الدولة اإلسالمية

                                                           

 .  856، ص3اتريخ املدينة، ج ابن شبة،(1)
 . 856-855، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(2)
 .321، ص18دمشق، جابن منظور، خمتصر اتريخ (3)
على   حممد بن مسلمة األنصاري األوسي احلارثي، أسلم قدميًا، شهد بدرًا واملشاهد كلها إال تبوك، استخلفه رسول هللا(4)

فلم يشهد اجلمل وصفني، تويف   على صدقات جهينة، واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان املدينة، واستعمله عمر 
 . 337-336، ص4؛ ابن األثري، أسد الغابة، ج365-363، ص2الطبقات، جهـ. ابن سعد، 46ابملدينة عام 

 . 522، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج (5)
 .253، ص2؛ ابن سعد، الطبقات، ج116-115أبو يوسف، اخلراج، ص(6)
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حني عزله عن والية البحرين، أو قد يعزل  الوالة جملرد الشـبهِة مثـل عزلـه املغـرية  بـن  بن احلضرمي 
ا لبـاب الـذرائع،  عن والية البصرة، وكذلك عزله سعد  بن أِب وقاص  شعبة  درًءا للفـنت وسـد 

 . (1)وحفظًا ألمن اإلقليم
جتـــاه رعيتـــه، أو  مســـؤولياهتومل يكـــن يتهـــاون  يف معاقبـــة قادتـــه ووالتـــه إن أخلُّـــوا بواجبـــاهتم وم

أضروا أبمنهم، وغالًبا ما كان العزل  عن الوالية العقـاب  الـذي ينزلـه علـيهم، فقـد ورد عنـه أنـه قـام يف 
وقــال : "...ال ُيضــرين شــيٌء مــن أمــركم فيليــه أحــٌد دوين، وال   -بعــد أن د فــن أبــو بكــر-النــاس 

حسنوا ألحسنن إليهم، ولئن أساؤوا أل نكِّلن  هبم. يغيب  عين ف لوا فيه من أهل اخلري واألمانة، فلئن أ
 .(2)فقال الرجل: فوهللا ما زال على ذلك حىت فارق الدنيا"

األمنيـــة  قادت ـــه مـــن التوغـــل يف املنـــاطق غـــري املعروفـــة، والطـــرق غـــري  وقـــد م نعـــت سياســـت ه 
ي أتـى منـه، فسـأل سـؤال  كـلِّ مـن أيتيـه عـن الوجـه الـذ املألوفة للمسلمني، وكان من عـادة عمـر 

عـن مكـران، فـأثىن عليهـا شـر ا، فقـال عمـر: "وهللا ال يغزوهـا  (4)يف مكران (3)رسول  احلكِم بن عمرو
 .(5)جيٌش يل أبًدا، فمنع أمراء اإلنسياح من جتاوزها

منعــه لــبعض القــادة مــن  –منهــا مــا قــد عرضــناه ســابًقا-ومــن الشــواهد التارخييــة علــى ذلــك 
التقـدم والتوغـل يف أقــاليمهم، ألن  فيـه تغريــرًا ابملسـلمني، كـأِب موســى األشـعري والقعقــاع بـن عمــرو، 

 .(6)وسعد بن أِب وقاص يف بالد فارس، وعمرو بن العاص يف بالد إفريقية
الـيت والواضح أن  عمر  قد رأى أنـه مـن األوىل صـرف  جهـد املسـلمني يف حفـظ أمـن البلـدان 

مت فتحها، ورعايِة أحوال أهلها، وتثبيت حكم املسلمني فيها، لذا توقفت الفتوحات يف عهـده عنـد 
 هذا احلد. 

                                                           

 . 192، 172سيأيت ذكر ذلك ابلتفصيل يف املبحث الرابع، ص(1)
 .538، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(2)
فواله زايد بن أِب سفيان  ،مث حتول إىل البصرة فنزهلا ،حىت قبض وقد صحب النيب احلكم بن عمرو بن نعيلة الثعليب، (3)

.ابن حجر، اإلصابة، يف خالفة معاوية بن أِب سفيانهـ  50ا حىت مات هبا سنة فلم يزل هبا واليً  ،فخرج إليها ،خراسان
 . 346-345، 1ج

بني كرمان من غربيها وسجستان مشاليها، والبحر جنوبيها واهلند يف شرقيها. ايقوت، املعجم،  مكران: والية واسعة، وهي(4)
 . 180-179، ص5ج

 . 120، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م555، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
 . 109انظر: املبحث األول من هذا الفصل، ص (6)
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املســـلمني مـــن ركـــوب البحـــر للغـــزو ملـــا تشـــكله مـــن خطـــورة  علـــى ســـالمة  كمـــا منـــع عمـــر 
ــا ملعاويــة بــن أِب ســفيان  قريبــة مــن ال (1)يف فــتح جزيــرة قــبص أرواحهــم وأمــنهم، فنجــده يــرفض طلًب

 كتــب إىل عمــرو بــن العــاص    ســواحل الشــام، فقــد ورد يف روايــة  لســيف بــن عمــر مــن أن  عمــر 

 يطلـب منــه أن يصـف  لــه البحـر، فكتــب إليـه : "إين رأيــت خلًقـا كبــريًا يركبـه خلــٌق صـغري، لــيس إال
، وإن حترك  أزاغ  العقـول، يـزداد فيـه الي قـني  قلـًة، والشـكُّ كثـرًة، هـم السماء  واملاء، إْن رك ن  خر ق  القلوب 

، وإن جنــا بــرق". وأتسيًســا علــى هــذا الوصــف الــدقيق للبحــر فقــد  فيــه كــدود  علــى عــود ، إن مــال  غــرِق 
اعرتاًضــا وممانعــًة يف ركــوب املســلمني للبحــر للغــزو وكتــب إىل معاويــة: "ال والــذي بعــث  ازداد عمــر 

وجــه حتــذيرًا ملعاويــة  إن هــو خــالف  أمــره،  عمــر  حممــًدا ابحلــق، ال أمحــل فيــه مســلًما أبــًدا"، وورد أن  
ـــره مبصـــري العـــالء: "واتهلل ملســـلٌم أحـــب إيل  ممـــا حـــوت الـــروم، فـــإايك أن تعـــرض يل، وقـــد تقـــدمت   وذك 

 .(2)إليك، وقد علمت  ما لقي العالء  مين، ومل أتقدم إليه يف مثل ذلك"

غضــًبا شــديًدا؛ ألنــه  (3)قــد غضــب علــى العــالء بــن احلضــرمي وايل البحــرين وكــان عمــر 
م، وكـاد املسـلمون أن يهلكـوا  638هــ/17محل املسلمني يف البحر إىل فارس بغري إذن  منـه، يف عـام 

لوال أن أمد هم عمر  
 (4) . 

إىل  يف جـيش   (6)بـن جمـزز املـدجلي علقمـة  بعـث  عمـرمـن أن  (5)كما ورد عنـد ابـن األثـري
وكــان ذلـــك  ا،يف البحـــر أحــدً  فجعــل عمــر علـــى نفســه أن ال ُيمــل   ،يف البحــر فأصـــيبوا (7) احلبشــة

 م.651هـ/31م، وقيل: عام 641/(8)ـه20احلادث يف عام 
                                                           

 . 305، ص4يوًما. ايقوت ، املعجم، ج 16قبص: جزيرة يف حبر الروم وأبيديهم دورها مسرية (1)
 . 601-600، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
ندب العالء أهل البحرين إىل فارس، وعب هبم من البحرين إىل فارس، فخرجوا يف اصطخر وإبزائهم أهل فارس قد اجتمعوا، فحالوا (3)

ني سفنهم، فاقتتل الطرفان قتااًل شديًدا يف موضع يقال له طاووس، فهزم فيها أهل فارس، وخرج املسلمون إىل بني املسلمني وب
البصرة إذامل جيدوا طريًقا للرجوع عن طريق البحر لغرق سفنهم، وكان الفرس قد قطعوا عليهم الطرق فعسكروا وامتنعوا. الكالعي، 

 . 548-547حروب الردة، 
 .548-547الردة، ص الكالعي، حروب(4)
 .409، ص2الكامل، ج (5)
 . 143، ص7علقمة بن جمزز الكناين املدجلي، أحد  أمراء رسول هللا على بعض السرااي. ابن كثري، البداية والنهاية، ج (6)
مة أ طلق على احلبشة: هضبة مرتفعة غرب اليمن بينهما البحر، وتعرف اليوم أبثيوبيا وعاصمتها أديس أاباب، واحلبشة اسم لأل(7)

 . 91أرضهم. عاتق البالدي، معجم املعامل اجلغرافية، ص
 .296-295، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج517، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(8)
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يف ركوب املسلمني للبحر ومنعهم يف تلـك  أن  كراهية  عمر  (1)كما ذكر بعض الباحثني
كمـا زعـم بعـض الـرواة -املرحلة من الغزو فيها ال تتعلق برهبته، أو إشفاقه على املسلمني من ركوهبـا 

، وإامــا يكمــن الســبب  يف قلــة خــبة املســلمني البحريــة، وحداثــِة عهــدهم مبــا بلغــوه مــن -اإلخبــاريون
مــامهم عــدو ا متمرًســا ال ميكــن جماراتــه خلبتــه الطويلــة وكفاءتــه حــدود  حبريــة ، ويف اجلهــة املقابلــة جنــد أ

البحرية، واإلذن للمسلمني بركوب البحر يف تلك املرحلة ي عـد مغـامرًة أبمـنهم، وتغريـرًا هبـم ال بـد مـن 
 االحرتاس منه. 

ومـــع مـــا يف هـــذا الـــرأي مـــن وجاهـــة، إال أننـــا ال ميكـــن أن ننكـــر  مـــا ذهـــب إليـــه الـــرواة  مـــن 
عمــــ ، ونضــــيف أن  خــــبهتم البحريــــة (2)كــــان مينــــع مــــن الغــــزو يف البحــــر شــــفقًة ابملســــلمني  ر  أن  

الضعيفة، وعدم  مترسـهم ومتـرهنم علـى ركوهبـا للغـزو، ودون األخـذ ابلتـدابري األمنيـة والتحصـينات الـيت 
هــي ختــوهلم لركوهبــا فيمــا بعــد، أدى إىل اإلضــرار أبمــنهم وســالمتهم كمــا بينــت الــرواايت الســابقة، و 

 سياسٌة ت ظهر مبر  منعه املسلمني ركوب  البحر خشيًة عليهم وحفظًا هلم.
وتبًعـــا لـــذلك كـــان يشـــرتط  علـــى قادتـــه عنـــد اختيـــار مواقـــِع األمصـــار اإلســـالمية اجلديـــدة أال 
 يكــون هنــاك حائــٌل بــني املصــر اجلديــد وبــني املدينــة مــن هنــر، أو حبــر، أو جبــل ممــا يصــعب عليــه أمــر  

أِب  وإمــدادهم مــىت مــا أراد احتياطًــا ألمــن املســلمني، فــروي أنــه قــد كتــب إىل ســعد بــنالوصــول إلــيهم 
،  (3).." أبن يراتد منزاًل غـري املـدائن لراحـة املسـلمني: "...لـيس بيـين وبيـنكم حبـٌر وال جسـرٌ  وقاص 

، وحتول صـاحب  (4)كما حتول صاحب  البصرة من املكان الذي كان فيه، إىل البصرة أبمر  من عمر

                                                           

. )سريد اسم املرجع خمتصرًا: 265السيد عبد العزيز سامل، اتريخ الدولة العربية، مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر، ص(1)
الرايض،  –السيد سامل، اتريخ الدولة العربية(؛ عفاف سيد صبة، مصطفى حممد احلناوي، النظم اإلسالمية ، مكتبة الرشد 

ع خمتصرًا: عفاف سيد ومصطفى احلناوي، النظم اإلسالمية(؛ حممد ضيف .)سريد اسم املرج283م، ص2004هـ/1425
م، جامعة الريموك، كلية اْلداب والعلوم 1983هـ/1،1404بطانية، يف اتريخ احلضارة العربية اإلسالمية، طالهللا 

بية(؛ حممد امللحم، اتريخ بطانية، اتريخ احلضارة العر ال. )سريد اسم املرجع خمتصرًا: حممد 108، صاألردن -إربد ،اإلنسانية
 .241 -240البحرين، ص

 . 364، ص4ابن اجلوزي، املنتظم، ج(2)
 . 372، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج477، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
 .115، ص1السيوطي، حسن احملاضرة، ج(4)
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ألن  املـاء ُيـول بينـه وبيـنهم بسـبب  -أيًضا- أبمر عمر  (1)مصر من اإلسكندرية  إىل الفسطاط
 .  (2)املاء

ومــن سياســاته األمنيــة حلفــظ األمــن يف أقــاليم الدولــة اإلســالمية قيام ــه حبراســة املســلمني يف 
أغلب األحيان داخل املدينة، لكشِف أهل الريبة والفساد، فقد اشـتهرت يف املصـادر التارخييـة قصـة 

م مــن خشــيًة علــيه حراســِته لــياًل لقافلــة جتــار  نزلــوا ســوق املدينــة وبرفقتــه عبــد الــرمحن بــن عــوف 
يتعهــــد الفقــــراء  ويرعــــاهم مــــن خــــالل طوافــــه لــــياًل، ويــــراتد منــــازل  ، كمــــا كــــان (3)ســــراق املدينــــة

، ومــا ذاك إال لســدِّ حاجــة النــاس، ومنًعــا لضــعاف النفــوس مـــنهم أن (4)املســلمني، ويتفقــد أحــواهلم
  تدفعه احلاجة  إىل السرقة واإلخالل ابألمن الداخلي.

ملدينــــة، وجعــــل فيهــــا الــــدقيق، والســــويق، والتمــــر، والزبيــــب، ويــــروى أنــــه اختــــذ دارًا للــــرزق اب
 .(5)ووضع بني املسجدين ما يصلح للناس ممن ينقطع به والزيت، للمنقطع والضيف إذا نزل

األمنيــة اإلجــراءات  والتــدابري الــيت اختــذها يف مواجهــة األزمــة االقتصــادية  ومــن سياســاته  
م، حفظًـــا لألمـــن اإلقتصـــادي، 639/(7)ـهـــ18، عـــام (6)الـــيت عرفـــت يف كتـــب التـــاريخ بعـــام الرمـــادة

   ومحايًة لألمن الداخلي الذي قد يتأثر ابألزمة االقتصادية.

                                                           

الفسطاط: ضرب من األبنية، وأيًضا جمتمع أهل الكورة حول مسجد مجاعتهم، وكلُّ مدينة  فسطاط، وفسطاط عمرو بن (1)
 .267، ص4العاص هو بيت من أدم أو شعر.ايقوت، املعجم، ج

  115، ص1السيوطي،حسن احملاضرة ، ج(2)
 . 282، ص  1الصفوة ، ج ؛ ابن اجلوزي،صفة351، ص10البالذري، أنساب األشراف، ج(3)
 .469، ص2، مسط النجوم ،جالعاصميالشافعي (4)
 .323، ص10البالذري، أنساب األشراف، ج(5)
؛الطبي، اتريخ األمم، 324،382، ص10لتفاصيل أوسع حول عام الرمادة انظر: البالذري، أنساب األشراف ، ج (6)

 .83، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م508، ص2ج
، ، م ثر اإلانفة يف معامل اخلالفةأمحد بن عبد هللا ؛ القلقشندي،507، ص2، جم؛ الطبي، اتريخ األم138ابن خياط، اترخيه، ص(7)

. )سريد ذكر املصدر 91، ص1م، ج 1980م أعيد طبعها عام 1964، 1بريوت، ط –عبد الستار فراج ، عامل الكتب  :حتقيق
ابن العماد  هـ .17فقيل سنة  اليت وقعت فيها اجملاعة(؛ وهناك اختالف بني الرواة يف العام خمتصرا: القلقشندي، م ثر اإلانفة

. )سريد ذكر 29،ص1بريوت،ج – ةاحلنبلي، عبد احلي بن العماد، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، دار الكتب العلمي
هـ. 14؛ وقيل سنة 187-186، ص5جاريخ، والتالبدء  ابن العماد احلنبلي، شذرات الذهب(؛املقدسي، املصدر خمتصرًا:

 ؛ وما أثبتناه يف املنت هو ما اتفقت عليه أكثر املصادر التارخيية. 104، صءالسيوطي، اتريخ اخللفا
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وقد أشارت املصادر  التارخيية أنـه كتـب إىل أمـراِء األمصـار يسـتغيثهم ألهـل املدينـة ومـن حوهلـا 
، فحملــوا إليــه، فكــان أول  مــن قــدم عليــه أبــو عبيــدة بــن اجلــراح يف أربعــة آالف راحلــة مــن ويســتمدهم

، كمـا ورد أنـه كـان ينحـر كـل يـوم ملوائـده (1)الطعام، فوال ه قسمتها فيمن حـول املدينـة مـن أهـل الباديـة
 .(2)من مصر ليطعم  هبا الناس  عشرين جزورًا من جزر  بعث هبا عمرو بن العاص

 ابلعبـــاس  ابملدينـــة، واستســـقى عمـــر  (3)اشـــتد القحـــط أقـــام صـــالة  االستســـقاءوملـــا 
، فأطبقـت السـماء علـيهم أايًمـا، فلمـا مطـروا، وأحيـوا أخـرج العـرب  مـن املدينـة، وأمـرهم أن (4)فسـقوا

 .(5)يلحقوا ببالدهم

ة إىل األخذ بفكر  (6)يف حل مشكلة اجملاعة وما رافقها من غالء  شديد   كما عمد عمر 
، (7)عمـــرو بـــن العـــاص يف حفـــر ممـــر  مـــائيّ  يـــربط مصـــر ابملدينـــة ليســـهل  وصـــول اإلمـــدادات للمدينـــة

فحفــر اخللــيج  الــذي يف حاشــية الفســطاط الــذي يقــال لــه خلــيج  أمــري املــؤمنني، فســاقه مــن النيــل إىل 
ام مــن القلــزم، يف  انيــة أشــهر ومل أيت احلــول  حــىت جــرت فيــه الســفن، ُيمــل فيــه مــا أراد مــن الطعــ

، فكـــان ســـعر (8)الســـويس إىل احلجـــاز، فنفـــع هللا بـــذلك أهـــل احلـــرمني، ومســـي خبلـــيج أمـــري املـــؤمنني
الطعام ابملدينة كسعره مبصر، فرخص السـعر  ومل يـزد مصـر إال رخـاًء، ومل يـر أهـل  املدينـة بعـد الرمـادة 

مثل ها، حىت حبس عنهم البحر مع مقتل عثمان بن عفان 
(9). 

                                                           

، 4؛ ابن كثري، البداية والنهاية ، م252 -251، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج509، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
 .  83، ص7ج

 . 395، ص10نساب األشراف، جالبالذري، أ(2)
يدرك هو وأصحابه أن  عمل هم إاما هو جزٌء من األسباب اليت جيب على املسلم اختاذها، وإال فإن املنجِّي  من هذه  كان عمر (3)

واملسلمني إىل الدعاء وإىل صالة االستسقاء واإلكثار من التضرع والدعاء هلل تعاىل، وقد  الكارثة هو هللا  وحده، لذلك عمد 
بعث أمرًا ألمراء األمصار ابلقيام بصالة االستسقاء، وأمرهم ابلتضرع إىل هللا، وأن يطلبوا إليه أن يرفع هذا احملل عنهم. البالذري، 

 .401، ص10أنساب األشراف، ج
 .509-508، ص2م، جالطبي، اتريخ األم(4)
 . 401، ص10البالذري، أنساب األشراف، ج(5)
 .91، ص1القلقشندي، م ثر اإلانفة، ج(6)
 .  509، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(7)
 .220-219ابن عبد احلكم، فتوح مصر، ص(8)
 ؛  509، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج221-220ابن عبد احلكم، فتوح مصر، ص(9)
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تكافـل البلـدان اإلسـالمية، وتكافـل املسـلمني، وإيـواء احملتـاجني واإلنفـاق فكان من سياسته 
علــيهم، وتوزيــع الــرزق بيــنهم، وتيســري طــرق التمــوين، والعمــل علــى رخــص األســعار، وإحلــاق النــاس 

 ببلداهنم بعد زوال األزمة، واألخذ ابألسباب يف مواجهة األزمات. 
ي ا تطلب منه موقًفـا حازًمـا موقفً  م واجه عمر 639/(1)هـ18ويف نفس العام  ا أمني ا صحِّ

وقــرارًا ســـريًعا صــائًبا حلفـــظ أمـــن وســالمة أرواح مـــن معـــه مــن املســـلمني، وذلـــك حــني وقـــع  طـــاعون  
، ولقيــه أمــراء األجنــاد، (3)قــد خــرج إليهــا غــازاًي حــىت بلــغ ســرغ ابلشــام، وكــان عمــر  (2)عمــواس

امتنع عــن دخــول الشــام مبــن معــه، ورجــع ابلنــاس إىل فــأخبوه بشــدة الــوابء، وأن  األرض  ســقيمٌة، فــ
؛ حفظًا ألرواحهم، وكان يف رجوعـه عـن الشـام سياسـٌة أمنيـٌة تنبـئ خبطـورة مثـل هـذا الـوابء (4)املدينة

علـى صــحة العامـة، كمــا أنــه برجوعـه قــد أوضـح للمســلمني عامــًة حبظـر دخــول الـبالد املوبــؤِة امتثــااًل 
ا الــوابء ببلــد  فــال تقــدموا عليــه، وإذا وقــع وأنــتم بــه فــال خترجــوا فــرارًا ألمــر رســول هللا: "إذا مسعــتم هبــذ

 ، فمنع الناس من دخوهلا أو اخلروج منها حىت يرتفع عنها الوابء. (5)منه"
كمـــا حـــرص علـــى منـــِع كـــلِّ مـــا فيـــه ضـــرٌر علـــى أمـــن الرعيـــة، فكـــان مينـــع  النـــاس مـــن إشـــعال 

احلرائـق؛ ألن  الفـأرة  أتخـذ الفتيلـة، فرتمـي هبـا يف سـقف املصابيح بعد النوم حفظًا ألرواحهـم مـن خطـر 
يف أثنـاء حراسـته للمدينـة لـياًل مـع  يومئـذ مـن اجلريـد، فيـذكر أنـه قـال ف  البيت، فتحرقه، وكانت السقو 

 .(6) النوم" دحني رفع هلما املصباح: "أمل أ ْنه  عن املصباح بع عبد الرمحن بن عوف 

من االعتـداء  لألعراض محايته أقاليم الدولة اإلسالمية يف حفظ األمن يف  اتهومن سياس
أول   عليهـا أو انتهاكهـا ابلتجســس عليهـا، ممـا يعــرض األمـن العـام للمســلمني للخطـر، فقــد روي أن  

                                                           

خليل  :، وضع حواشيهخ؛ الفسوي، يعقوب بن سفيان، املعرفة والتاري178، ص1ج، اتريخ أِب زرعة ري،ابن صفوان النص(1)
. )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: الفسوي، املعرفة 318م، ص1999هـ/1419بريوت،  –املنصور، دار الكتب العلمية 

 .507، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، جوالتاريخ(
 .91، ص1عمواس: بلدة ابلشام بناحية األردن نسب الطاعون إليها. القلقشندي، م ثر اإلانفة، ج(2)
مرحلة، وقيل: إهنا قرية  13سرغ: أول احلجاز وآخر الشام، بني املغيثة وتبوك من منازل حاج الشام، بينها وبني املدينة (3)

 . 212-211ص ،3بوادي تبوك، وهي آخر عمل احلجاز األول. ايقوت، املعجم، ج
 .225-224، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج486، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 . 486، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
 . 124-123، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م567، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
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مــن بــىن غرفــًة مبصــر خارجــة بــن حذافــة 
، فكتــب إىل واليــه عمــرو بــن ، فبلــغ ذلــك عمــر (1)

خارجة  بن حذافة بىن غرفـًة، ولقـد أراد أن يطلـع علـى عـورات : "أما بعد، فإنه بلغين أن  العاص 
 .(2)جريانه، فإذا أاتك كتاِب هذا فاهدمها، إن شاء هللا تعاىل، والسالم"

ا لبـاب الفـنت، وحفظًـا ألمـن  كما كان عمر  يتخذ من النفي والتغريب سياسًة أمنيًة سد 
فعـل مـع نصـر بـن حجـاج حلسـن وجهـه الـذي  اإلقليم ملن جيد يف حديثـه أو هيئتـه فتنـًة للعامـة، كمـا

، ونفــى صــبيغ بــن عســل إىل (3)أبعــده للبصــرة، كمــا أبعــد أاب ذئــب مــن بــين ســليم إىل البصــرة جلمالــه
بـــذلك ســـد  ابِب  ، وأراد عمـــر (4)البصـــرة؛ ألنـــه كـــان يـــتكلم ابملتشـــابه وبعـــض مـــا يبلبـــل األفكـــار

 . (5)يالذرائع، وحفظ  أمِن األعراض واألخالق واألمن الفكر 
علـى مـن اتب مـن أهـل  جتـاوز سياسـة التضـييق الـيت طبقهـا أبـو بكـر  كما أن  عمـر  

جتاههم،   الردة كعقوبة  هلم، ومنـ ع هم من الفتوحات اإلسالمية، بعد ظهور نتائج سياسة أِب بكر
حيطـة وحـذرًا؛ كـي ُيـافظ علـى  فأِذن هلؤالء يف املشـاركة وفـق قيـود  وشـروط  معينـة  وضـعها عمـر 

أمن املسلمني يف ميادين القتال، حىت يتأكد له وللمسلمني صـدق  توبـِة هـؤالء، فكـان  ال يسـتعمل 
أحــًدا مــنهم يف إمــرة  وال قيــادة  علــى املســلمني، إال إذا مل جيــدوا مــن يفضــلهم مــن الصــحابة والتــابعني 

 . (6)إبحسان
ر  منهم أحٌد إال على النفر وما دون ذلكوإن حدث وأ سندت هلم اإلمرة  فال يؤم  

، وقد (7)
فبعث سعٌد قيس  بن املكشوح ، أال يويل رؤساء أهل الردة على مائة إىل سعد  عهد عمر 

 . (8)رعلى سبعني رجاًل فقط يف أثر األعاجم الفرس ليلة اهلري

                                                           

خارجة بن حذافة القرشي العدوي، أحد فرسان قريش، شهد فتح مصر، وقيل: إنه كان قاضًيا لعمرو بن العاص، وقيل: كان (1)
 . 560، ص1على الشرط له مبصر، ومل يزل هبا حىت قتله أحد  اخلوارج وهو يظنه عمرًا. ابن األثري، أسد الغابة، ج

 .533، ص3الصنعاين، سبل السالم ، ج(2)
 . 246، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(3)
. )سريد اسم 17م، ص2005هـ/1426، 1دمشق، بريوت، ط -حممد محزة، نشأة الفرق اإلسالمية، دار قتيبة للنشر(4)

 املرجع خمتصرًا: حممد محزة، نشأة الفرق اإلسالمية(.  
 . 195سيأيت ذكر ذلك يف املبحث الرابع من هذا الفصل، املطلب السادس، ص(5)
 .400؛ الكالعي، حروب الردة، ص468، ص2بي، اتريخ األمم، جالط(6)
 . 468، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(7)
 . 421، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج (8)
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هم من قد وظف رجال  قبائِل الردة، إال أنه أكد على إقصاء زعمائ  وإن كان عمر 
مع  مراكز املسؤولية، كما فعل مع طليحة  بن خويلد األسدي، رغم رجوعه وتوبته، فبعثه عمر 

 . (1)، وأمر سعًدا أن ال يستعملهسعد بن أِب وقاص 
قد كتب إىل النعمان بن مقرن أيمره فيه ابالستعانة يف حربه  كما ذكر أن  عمر 

أيخذ  مبشورهتا يف احلرب، وال يولِّيهما من األمر  ، وأن(2)بطليحة بن خويلد وعمرو بن معد يكرب
 . (3)شيًئا، فإن  كل  صانع  أعلم بصناعته

قــد أراد  دمــج هــؤالء يف اجملتمــع اإلســالمي تــدرجيي ا، وعــدم حرمــاهنم مــن  ونـرى أن  عمــر  
ال أيتيـه مشاركة إخواهنم يف عمليات الفتح، فسمح هلم ابخلروج للجهاد، فندهبم، واسـتنفرهم إليـه، فـ

ــه حنــو املثــىن بــن حارثــة  ، ومل يطمعهــم يف الرايســة، ولــذلك كــان (4)ابلعــراق أحــٌد مــنهم إال وج ه 
 .  (6)كما روى الشعيب  (5)رؤساء  أهل الردة يف تلك احلروب حشوًة إىل أن ضرب اإلسالم جبرانه

ويف نفـــس إطـــار حرصـــه علـــى متاســـك اجلبهـــة الداخليـــة للدولـــة اإلســـالمية ووحـــدهتا، اختـــذ 
الـيت  ةاإلجراءاِت اليت تكفل سالمت ها وأمنهـا وتالمحهـا اإلجتمـاعي مـن خمـاطر  قـد تضـرُّ تلـك الوحـد

قـد أنـزل السـيب علـى أهـل  وخليفتـه مـن بعـده، وقـد رأينـا أن  أاب بكـر   جهـد عليهـا رسـول هللا
علـــى جـــواز ســـبيهم، لكننـــا نـــراه يـــرد إلـــيهم ســـبيهم، ولـــيس يف ذلـــك  ة كعقوبـــة ، ووافـــق عمـــر الـــرد

على هـوازن سـبيهم بعـد أن قسـمه بـني املسـلمني، فمـن طابـت نفسـه ابلـرد،  شيٌء، فقد رد النيب 

                                                           

 . 130-129، ص2اليعقوِب، اترخيه، ج(1)
قومه. وكان إسالمه  يف وفد مراد فأسلم معهم. وقيل: إنه يف وفد زبيد عمرو بن معد يكرب الزبيدي، قدم على النيب (2)

ارتد مع األسود العنسي ابليمن، فلما اهنزم أ سر وسري إىل  سنة تسع، وقال الواقدي: سنة عشر. فلما تويف رسول هللا 
، شهد الريموك والقادسية، وقتل يومها، وقيل بل مات عطًشا يومئذ،  املدينة، وعاد على اإلسالم، وعفا عنه أبو بكر

 . 770، ص3د أن شهد هناوند. ابن األثري، أسد الغابة، جهـ بع21وقيل: مات سنة 
 . 477، ص2ابن األثري، أسد الغابة، ج(3)
 . 289، 283، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج369، 362، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
عن قه على األ رض قيل:  ك البعري  ومد  فِإذا بر   ،من مذبح البعري ِإىل منحره ،وقيل: م قد م العنق ،اجِلران : ابطن الع ن قِجرانه: (5)

رانِه أ رادت أ ن احلق  استقام وقـ ر  يف ق راره كما  ،أ لقى ِجران ه ابأل رض. ويف حديث عائشة رضي اَّلل  عنها: حىت ض ر ب احلقُّ جِبِ
 . 132، ص3ابن منظور، لسان العرب، جِجران ه على األ رض أ ي ع ن قه. أ ن البعري ِإذا بر ك واسرتاح مد  

 .468، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
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سـيب العـرِب  ، فمنـع عمـر (1)وإال عو ضه مـن عنـده ملـا أتـى أهلـه مسـلمني، فطلبـوا رد ذلـك إلـيهم
ا إبعالنـــه أنـــه ال ســـباء وال رق علـــى عـــرِب يف اإلســـالم، وقـــال: "إنـــه ليقـــبح  ابلعـــرب أن ميلـــك هنائي ـــ

 . (2)بعض هم بعًضا"
إدخال العلوج البالغني للمدينة، فريوى أنه كـان ال أيذن لسـيب العجـم البـالغني  كما كره 
، كما كتب إىل أمراء اجليوش أيمـرهم بعـدم جلـب العلـوج البـالغني للمدينـة: "ال (3)من دخول املدينة

 .(4)جتلبوا علينا من العلوج أحًدا جرت عليه املواسي"
ويبدو أنه كـان خيشـي أن يتسـبب وجـودهم يف اإلخـالل أبمـن اجملتمـع اإلسـالمي واسـتقراره، 

خلــري شــاهد  علــى  (5)لــؤة اجملوســيخاصــة بعــد أن كثــرت أعــداد هم، ولعــل استشــهاده علــى يــد أِب لؤ 
 األمـين ورأيِـه يف أخـذ احليطـة واحلـذر مـن إدخـاهلم إىل املدينـة، ورغـم كراهتـه  صدِق حسِّ عمـر 

 إدخاهل م إىل املدينة، إال أنه و جد أعداٌد كبـريٌة مـنهم يزاولـون وميارسـون أعمـااًل خمتلفـة، فلمـا ط عـن
  الم املسلمني على عصياهنم للرأي الذي تقدم به، فقال: "قد كنت  هنيـتكم عـن أن جتلبـوا علينـا

 . (6)"من علوجكم أحًدا، فعصيتموين
يــــرى إرســـاء  قواعــــِد العــــدل واملســــاواة مـــن أهــــم أســــباب أمــــن الدولــــة  وهكـــذا كــــان عمــــر

كـــلِّ هنضـــة  وتنميـــة يف الدولـــة   اإلســـالمية واســـتقرارها، فـــإذا ف قـــد العـــدل ف قـــد األمـــن، فـــاألمن  أســـاس  
اإلســالمية وهــذا ال يتــأتى إال إذا و فِّــر  العــدل  واألمنــث مًعــا قبــل أن تبــدأ اجملتمعــات بتكــوين أنظمــِة 

 وإداراِت الدولة.

 

                                                           

 .249، ص6ابن تيمية، منهاج السنة، ج(1)
 .237، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج305-304، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 .133السيوطي، اتريخ اخللفاء، ص(3)
 . 893-892، ص3؛ ابن شبة، اتريخ املدينة، ج296-295، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(4)
أبولؤلؤة اجملوسي من هناوند، أسر ه الروم  وهو صغرٌي أايم فارس، مث بيع للمغرية بن شعبة، فلما جلب إىل املدينة ضرب عليه  (5)

املغرية مائة درهم كل شهر، فجاء عمر  يشكي إليه شدة  اخلراج، فسأله عمر عن أعماله اليت جييدها فأخبه، فقال له عمر: 
ما تصنع من األعمال، فانصرف ساخطًا يتذمر، متوعًدا عمر  فرتبص به عند صالة الفجر  فما أرى خراجك بكثري  على

 .560–559، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج292، ص2فقتله. انظر: ابن سعد، الطبقات، ج
 . 893-892، ص3؛ ابن شبة، اتريخ املدينة، ج296-295، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(6)
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 سياسة عمر :األمنية جتاه أهل الذمة 

مبعــىن  -أيًضــا-، وأتيت الذمــة (1)األمــان   الذمــة   قــال أبــو عبيــد: أهــل العقــد،أهــل الذمــة: هــم 
وعهــد  مجاعــِة  ، وقــد مســي "أهــل  الذمــة" بــذلك؛ ألن  هلــم عهــد  هللا ورســوله (2)الكفالــة والضــمان

املسلمني على أن يعيشوا يف محاية اإلسالم وكنـف اجملتمـع اإلسـالمي آمنـني مطمئنـني، علـى حيـاهتم 
، وهـؤالء هلـم ذمـٌة (4)المية، شرط  بذِل اجلزية، والتزاِم أحكـام امللـة اإلسـ(3)وحريتهم وأمواهلم وعبادهتم

 . (5)مؤبدٌة 
والثابت اترخيي ا أن  صورة  التشريع اإلسالمي يف معاملة الذميني قد اتضـحت زمـن  رسـول هللا 

  وصاحبه أِب بكر ؛ ألن  عصريهما شهد بداية الفتح ومبادئ تلك املعاملة، غري أهنا شاعت
؛ ألن  عهــد ه عهــد  الفتوحــات الكــبى، الــيت انضــوى علــى  بصــورة  أكــب يف عهــد الفــاروق عمــر

وسياســت ه  إثرهــا أهــل  الــبالد املفتوحــة حتــت حكــم الدولــة اإلســالمية بعقــد الذمــة، وميثــل عهــد ه 
التطبيقيــة ألحكــام اإلســالم مــن مجيــع اجلوانــب النمــوذج  األوضــح  يف معاملــة أهــل الذمــة، إذ ينســب 

، (6)هــو مــا عــرف يف التــاريخ اإلســالمي "ابلشــروط العمريــة"شــروط ه علــى نصــارى الشــام و  إليــه 
واليت ت عدُّ ركيزًة أساسية يف الفقه اإلسالمي، وتشـريًعا فقهي ـا لـدى املسـلمني اتبعـه أئمـت هم وقـادهتم يف 

 معاملة أهل البالد اليت فتحت بعده. 

                                                           

 . 94، ص1الرازي، خمتار الصحاح، ج (1)
 . )مادة: ذمم(.44-43، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج(2)
دائرة املعارف اإلسالمية، أصدرها ابللغة العربية، أمحد الشنتاوي، إبراهيم خورشيد، عبد احلميد يونس، راجعها: حممد (3)

 ارف اإلسالمية(. دائرة املعأمحد الشنتاوي وآخرون ، . )سريد اسم املرجع خمتصرًا: 391-390، ص9مهدي عالم، م
. 302، ص4هـ، م1398، 1عبد الرمحن بن حممد العاصمي النجدي احلنبلي، حاشية الروض املربع شرح زاد املستنقع، ط(4)

 )سريد اسم املرجع خمتصرًا: عبد الرمحن النجدي، حاشية الروض املربع(. 
 . 874، ص2ابن قيم اجلوزية، أحكام أهل الذمة، ج(5)
، 1؛ ابن قيم اجلوزية، أحكام أهل الذمة، ج568-567، ص1ية انظر: ابن عساكر، مدينة دمشق، جعن الشروط العمر  (6)

؛ املنهاجي السيوطي، حممد بن شهاب الدين أمحد بن علي بن عبد اخلالق، إحتاف األخصا بفضائل 1163-1159ص 
. )سيأيت 235-234ص،1م،ج1982القاهرة، ،-كتابأمحد رمضان أمحد، اهليئة املصرية لل :املسجد األقصى، حتقيق

بن  عبد الرمحن ذكر املصدر خمتصرًا: املنهاجي السيوطي، إحتاف األخصا بفضائل املسجد األقصى(؛ جمريالدين احلنبلي،
م، 1973بريوت،  –عمان، دار اجليل  –األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل، مكتبة احملتسب  ،حممد بن عبد الرمحن

 . )سريد اسم املصدر خمتصرًا: جمري الدين احلنبلي، اتريخ القدس(. 254، ص1ج
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، وهي كا وتتمثل سياسة  عمر   لتايل: األمنية  جتاه أهل الذمة يف ثالثِة حماور 
  األمنية يف حفظ أمن أهل الذمة: سياسته  - أ

 األمنية يف حفظ أمن أهل الذمة من خالل أقواله ووصاايه وأوامـره  وتتضح سياسته 
لقادته وعماله ووالتـه ولعامـة املسـلمني، الـيت نص ـت علـى ضـرورة االلتـزام بعهـودهم جتـاه أهـل الذمـة، 

إىل والتــه أوصــاهم فيهــا  كتبــه ففــي  والوفــاء مبــا فيهــا مــن حفــظ أمــنهم واحلــرص علــى ســالمتهم، 
عـد عقـِد ابلعدل مع غري املسلمني من رعاايهم، ومعظم هذه األوامر واألقـوال والوصـااي قـد جـاءت ب

الصلح معهم، فوج ه  أمرًا صرًُيا ومباشرًا إىل قائده أِب عبيدة بـن اجلـراح يف الشـام مبنـع املسـلمني مـن 
، وبــذل اجلهــد يف ذلــك، فكتــب إليــه: "... وامنــع املســلمني مــن  التعــرض ألهــل الذمــة أبًذى أو ظلــم 

الروايـة: "ووفِّ هلـم بشــرطهم ، وزاد أبـو يوسـف يف (1)ظلمهـم واإلضـرار هبـم وأكـل أمـواهلم إال حبقهـا"
 .(2)الذي شرْطت  هلم يف مجيع ما أعطيتهم"

كمــا وجــه كتــااًب إىل واليــه علــى مصــر عمــرو بــن العــاص أوصـــاه فيــه أبهـــل الذمــة، جــاء فيــه: 
"إن معــك أهــل الذمــة والعهــد، فاحــذر اي عمــرو أن يكــون رســول  هللا خصــم ك"، يف إشــارة  منــه إىل 

والذي حـث فيـه املسـلمني علـى حسـن معاملـة قـبط مصـر وأهـل الذمـة فيهـا،  حديث رسول هللا 
 .(3): "إذا افتتحتم مصر فاستوصوا ابلقبط خريًا، فإن  هلم ذمًة ورمحًا"ومنه قوله 

وتبيااًن للزوم حفظ الذمة والوفاء ابلعهـد مـن عامـة املسـلمني وإن أعطـاه أدانهـم اتباًعـا لسـنة 
إىل املســلمني وهــم  ، فكتــب (4)لمني واحــدٌة، يســعى هبــا أدانهــم"قــال: "ذمــة املســ رســول هللا 

، وإذا قال الرجـل للرجـل: "ال ت وج ـل، فقـد أم ن ـه، وإن قـال لـه: "ال ختـف" فقـد أم نـه، وإذا (5)خبانقني

                                                           

 . 142األزدي، فتوح الشام، ص(1)
 . 141أبو يوسف، اخلراج، ص(2)
 . 41، ص1ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،ج(3)
 :حتقيق ،سنن البيهقي الكبى ،احلسني بن علي بن موسى أبو بكر أمحدبن البيهقي، قال احلاكم حديث صحيح اإلسناد.(4)

 اابب أمان املرأة املسلمة والرجل املسلم حر  ،  م1994 /ـه1414 ،مكة املكرمة -مكتبة دار الباز، حممد عبد القادر عطا
 . ا: سنن البيهقي الكبى(.) سريد ذكر املصدر خمتصرً 193،ص8، ج 16589ا ، حديث رقم كان أو عبدً 

 . 340، ص2خانقني: بلدة  من نواحي السواد يف طريق مهذان من بغداد. ايقوت، املعجم، ج(5)
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وهـو بـذلك مينـع املسـلمني مـن قتـل مـن . (2)فقد أم نه؛ فإن  هللا  يعلم األلسـنة"  (1)قال له: "مطرس" 
أن   ويف رواية  أوردها ابن اجلوزي قال: عن أِب عطية، قـال: كتـب إلينـا عمـر بـن اخلطـاب  أمنوه،

 . (3)مريس ابلفارسية هي األمان، فمن قلتم له ذلك ممن ال يفقه لسانكم فقد أمنتموه
يف مظلمــة  لــه، فــأخبه عــن قصــته،  وحــدث مــرًة أن  رجــاًل مــن الــدهاقني قــدم إىل عمــر 

ـــن ينصـــفه"، وأعطاهـــا فكتـــب علـــى قطعـــة مـــن  جلـــد خبطـــه: "لي نصـــفن  هـــذا الـــدهقان ، أو ألبعـــثن  م 
ودفـــع إليـــه ابلصـــحيفة مل جيلـــس حـــىت أنصـــفه، فقـــال  للـــدهقان، فمـــا إن وصـــل إىل عامـــل عمـــر 

 . (4)الدهقان: هذا وهللا امللك، وهذه الطاعة ، ال ما كنا فيه"
د  أمن ــه وأ هــني حــني اعت ــدي عليــه ابلضــرب ويكفينــا داللــة مــا روي مــن أن  قبطي ــا مصــراي  قــد  ــدِّ هت 

واإلهانة من ِقبل ولِد عمرو بن العاص، وهو يقول له: "خذها وأان ابن األكرمني"، ال ذنب  جناه القبطي 
سوى أنه قـد سـبق ولـد  عمـرو بـن العـاص بفرسـه، ممـا جعلـه يلجـأ لعمـر مشـتكًيا لينصـف ه، فأنصـفه، وقـال 

 .(5)عبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارًا؟"مقولته املشهورة: "مىت است

مل يكــن ليســمح  أن يســتخدم  املســلمون العنــف يف حتصــيل أمــوال اخلــراج  وكمــا أن  عمــر  
ـــه مـــن تعـــذيبهم؛ ففـــي روايـــة  واجلزيـــة وتعـــريض أمـــنهم وكـــرامتهم لإلهانـــة واالحتقـــار، فقـــد منـــع عمال

 مســريه مــن الشــام علــى قــوم  أقيمــوا يف الشــمس للواقــدي: "أن  عمــر مــر  بطريــق الشــام وهــو راجــٌع يف
يعذبون، فسأل عنهم، فقيل له: عليهم خراٌج، فهم يعذبون. فقال: فماذا يقولـون؟ قـال: يقولـون مـا 
جند ما نؤدِّي، فقال عمر: دعـوهم، وال تكلفـوهم مـا ال يطيقـون، فـإين مسعـت رسـول هللا يقـول: "ال 

 . (7)، فخلى سبيلهم(6)وم القيامة"تعذبوا الناس  يف الدنيا يعذْبكم هللا ي

                                                           

، 2مطرس: املرتس الش جار الذي يوضع قبل الباب دعامة، وليس بعرِب، معناه مرتس أي ال ختف. ابن منظور، لسان العرب، ج(1)
 . )مادة: ترس(. 221ص

 . 205أبو يوسف، اخلراج، ص(2)
 . 117ابن اجلوزي، مناقب عمر، ص(3)
 . 350-349، ص10البالذري، أنساب األشراف، ج(4)
 .226-225؛ ابن عبد احلكم، فتوح مصر، ص322-321، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج(5)
 يف وصححه األلباين ؛304د يف جباية اجلزية، حديث رقم أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، ابب التشدي(6)

 . 590، ص2، ج2625صحيح أِب داود، حديث رقم 
 . 308، ص1فتوح الشام، ج(7)
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يدرك متاًما أن  تكليف  أهِل الذمة مبا ال يطيقون وتعذيب هم يف اجلباية سـيؤدي  كما كان 
إىل ثورة  ونقض  للعهد من جانبهم، وحمـاوالت  للتمـرد، ممـا خيـل أبمـن الدولـة اإلسـالمية، لـذلك كـان 
 ُيرص دائًمـا علـى أن ي صـدر  أوامـر ه ووصـاايه للقـادة والعمـال بعـدم تكليـف أهـل الذمـة مبـا هـو فـوق
طــاقتهم، وأمــرهم ابلتخفيــف عــنهم يف اجلزيــة واخلــراج، وإعانــة العــاجز مــنهم، وممــا يــروى يف ذلــك أن  
أهل  الذمة يف الشام تقدموا ابلشكوى لعمـر ملـا قـدم إلـيهم وقـالوا: اي أمـري املـؤمنني، إهنـم يكلفـوان مـا 

ن، ممــا ُيــل هلــم مــن ال نطيــق، يكلفــوان الــدجاج والشــاء..، فقــال هلــم: "ال تطعمــوهم إال ممــا أتكلــو 
طعــامكم"، فكتــب عندئــذ إىل عمالــه أيمــرهم فيهــا: "أن مــن مل ي طــْق مــنهم فخففــوا عنــه، ومــن عجــز 

 ، محاية لألمن اإلقتصادي الدائم. (1)فأعينوه، فإان ال نريدهم لعام  وال لعامني"
ه شـدد وتشري الرواايت  اإلخبارية إىل صور  عدة  لسياسته جتاههم يف حفـظ أمـنهم، ومنهـا أنـ

على والته وعماله على عـدم التضـييِق علـى الـذميني، والعـدل يف اسـتيفاء احلقـوق الـيت علـيهم، ورفـع 
سـأله عـن  ابخلـراج عـن عمـر  (2)ا أبطـأ سـعيد  بـن حـذميالظلم عنهم عند اجلباية، ومما يروى أنه ملـ

ذلـك، ولكنـا نـؤخرهم ذلك، فقال: أمرتنا أال نزيـد الفالحـني علـى أربعـة داننـري، فلسـنا نزيـد هم علـى 
. فقال أبو عبيد: إاما وجه التـأخري إىل الغلـة (3): "ال عزلتك ما حييت" إىل غالهتم، فقال عمر 

 . (4)للرفق هبم
كما كان ُيرص  دائًما على سؤال عماله عن طريقـة حتصـيلهم ألمـوال أهـل الذمـة؛ فقـد ورد 

كــان جيــيب العــراق كــل  ســنة  مائــة ألــف ألــف أوقيــة، مث   : "أن  عمــر (5)عنــد صــاحب كتــاب اخلــراج

                                                           

 .  573-572، ص1ابن عساكر، اتريخ مدينة دمشق، ج(1)
سعيد بن حذمي، من بين مجح، أسلم قبل خيب، وهاجر إىل املدينة، وشهد خيب وما بعدها، وهو من زهاد الصحابة (2)

هـ، وقيل ابلرقة، وقيل حبمص، وهو وايل عليها، وقيل تويف عام 19والًيا عليها سنة وفضالئهم، تويف يف قيسارية، وكان 
، 2؛ ابن األثري، أسد الغابة، ج192، ص3سنة، ومل يعقب. ابن سعد، الطبقات، ج 40هـ، وهو ابن 21هـ، وقيل: 20
 . 47، ص2؛ ابن حجر، اإلصابة، ج242ص

الرايض  -فياض، طبع مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية  شاكر ذيب :ابن زجنويه، محيد، األموال، حتقيق(3)
 . )سريد اسم املصدر خمتصرًا: ابن زجنوية، األموال(. 167، ص2،ج1م، م1986هـ/1406، 1، ط

 . 55األموال، ص(4)
 . 114أبو يوسف، ص(5)
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خيرج إليه عشرٌة من أهل الكوفة ومثل هم من أهل البصرة؛ ليشهدوا عند عمر أربع شهادات ابهلل إنـه 
 طيب، ما فيه ظلم  مسلم  وال معاهد". 

 ولــذا حــني قامــت ثــوراهتم ضــد احلكــم اإلســالمي أراد أن يتأكــد  إن كــان لظلــم  اثروا، فكتــب
  إىل عتبـــة بـــن غـــزوان أن يوفـــد عليـــه عشـــرًة مـــن صـــلحاء البصـــرة، فوفـــد إليـــه مـــنهم عشـــرة، فـــيهم

األحنف بن قيس، فلما قدموا عليه، قال لألحنف: إنك عندي مصد ٌق، فأخبين: أظلمت الذمـة ، 
أملظلمـــــٌة نفـــــروا، أم لغـــــري ذلـــــك؟ فقـــــال: بـــــل لغـــــري مظلمـــــة ، والنـــــاس  علـــــى مـــــا حتـــــب، قـــــال: فـــــنعم، 

 . (1)وصرفهم
علــى أمــن أمــواهلم، ففــي كتابــه الــذي وج هــه إىل قائــده يف  كمــا يتجلــى لنــا مــدى خوفــه 

أحــًدا مــن أهلهــا شــيًئا، فــإن  هلــم حرمــًة وذمــًة  (2)العــراق ســعد بــن أِب وقــاص، جــاء فيــه: "...وال يــرزأْ 
ابتليــتم ابلوفــاء هبــا كمــا ابتلــوا ابلصــب عليهــا، فمــا صــبوا لكــم فتولــوهم خــريًا، وال تنتصــروا علــى أهــل 

 .(3)احلرب بظلِم أهل الصلح.." 
كمـــا نتبـــني سياســـت ه األمنيـــة جتـــاه أهـــل الذمـــة يف األمـــر الـــذي بعـــث بـــه إىل أِب عبيـــدة مبنـــع 

ني مـــن إحلـــاق الضـــرر واألذى أبهـــل الذمـــة يف أرض األردن وأكـــل أمـــواهلم ابلباطـــل بعـــد أن املســـلم
اختلف املسلمون يف أمر أرضهم ما بني إبقائها يف أيدي أهلها وما بني اقتسامها: "وامنـع املسـلمني 

  .(4)من ظلمهم واإلضرار هبم وأكل أمواهلم إال حبقها.."
أيخذوا منهم إال ما صـوحلوا عليـه؛ فقـد روي أن   على حث املسلمني أبال -دائًما–وحرص 

حني كان ابجلابية أاته رجٌل من أهـل الذمـة خيـبه أن  املسـلمني قـد أكلـوا مـن عنبـه، فخـرج  عمر 
مســــرًعا حــــىت أتــــى الكــــرم فنظــــره، فــــإذا هــــو قــــد أســــرعت النــــاس فيــــه جملاعــــة  قــــد أصــــابت  عمــــر 

مبوقفه هذا للمسلمني أن   ، وقد أوضح عمر (5)املسلمني، فأمر عمر  لصاحب الكرم بقيمِة عنبه

                                                           

 .546الكالعي، حروب الردة، ص(1)
، 6أصاب من ماله شيًئا، وارتزأ الشيء: انتقص. ابن منظور، لسان العرب،ج يرزأ: رزأه ماله ورزئه يرزؤه فيهما رزًءا:(2)

 . )مادة:رزأ(. 43ص
 . 93، ص1ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(3)
 . 242الكالعي، حروب الردة، ص(4)
 .199أبو عبيد، األموال، ص(5)
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ألهِل الذمـة أمـااًن علـى أمـواهلم يف عهـود صـلحهم ال ُيـل للمسـلمني أخـذها بـدون وجـه حـق، حـىت 
 وإن أصابتهم جماعٌة ، فعلى املسلمني الوفاء  هلم بعهدهم . 

ىت حلظـة وفاتـه واجب ه األمين  جتاه رعاايه مـن أهـل الذمـة، والوصـاية هبـم حـ ومل ينس عمر 
ــن أييت بعــده مــن اخللفــاء حبمايــة أمــِنهم والــدفاع عــنهم، وجــاء  أيًضــا، إذ أوصــى املســلمني عامــًة، وم 

فـإهنم ذمـة  ،أوصـيكم أبهـل الذمـة: "قـالذلك يف وصيته اليت أوصـى هبـا عامـة املسـلمني، فـريوى أنـه 
اخلليفــة مــن بعــده حبفــظ أمــن أهــل الذمــة ومحــايتهم والعــدل بيــنهم،  ،  كمــا أوصــى "(1) نبــيكم

فجاء يف وصـيته: "...وأوصـي اخلليفـة  مـن بعـدي أبهـل الذمـة أن يـويف  هلـم بعهـدهم، وأن يقاتـل  م ـن 
وراء هم، وال يكلفوا فوق طاقتهم"

(2). 
 التنفيذية حلفظ أمن أهل الذمة: سياسة عمر  -ب

التنفيذيــــــة يف حفــــــظ أمــــــن أهــــــل الذمــــــة،  أظهــــــرت معاهــــــدات  الصــــــلح سياســــــة  عمــــــر 
فالتشــريعات والشــروط الــيت وردت يف معاهــدات الصــلح قــد أوجبــت علــى أهــل الذمــة االلتــزام  هبــا، 

؛ حفظًـا ألمـن كـلّ  مـن الـذميني واملسـلمني. ورغـم (3)واخلضوع  هلا ما داموا يعيشـون يف داير اإلسـالم
صلِح بلد  وما احتواه من شـروط  ختتلـف عـن الـبالد األخـرى املفتوحـة ابخـتالف طبيعـة  أن  كل  عهدِ 

البالد واألحواِل الـيت ف تحـت فيهـا تلـك الـبالد، فشـروط صـلح مصـر ختتلـف عـن شـروط صـلح مـدن 
الشــام، أو بــالد العــراق، أو فــارس وهكــذا، إال أن  مجيــع  معاهــدات الصــلح قــد نص ــت بــال اســتثناء  

أهـــل الذمـــة حقوقًـــا مقابـــل واجبـــات  يقومـــون هبـــا جتـــاه الدولـــة اإلســـالمية واملســـلمني،  علـــى إعطـــاءِ 
 . (4)وتقضي على املسلمني محاية  أمن أهل الذمة والدفاع عنهم

                                                           

. )سريد 13، ص1بريوت، ج –ر املعرفة الطيالسي، سليمان بن داوود الفارسي البصري، مسند أِب داود الطيالسي، دا(1)
 ذكر املصدر خمتصرًا: الطيالسي، مسند أِب داود الطيالسي(. 

 .437؛ ابن أِب شيبة، املغازي، ص75-74القرشي، اخلراج، ص(2)
. )سريد اسم املرجع 10م، ص1993القاهرة،  -سيدة كاشف، مصر اإلسالمية وأهل الذمة، اهليئة املصرية العامة للكتاب (3)

 تصرًا: سيدة كاشف، مصر اإلسالمية وأهل الذمة(. خم
بريوت، -كمال سليمان الصلييب ، دار اْلفاق  :حممد أديب آل تقي الدين احلصيين، منتخبات التواريخ لدمشق،قدم له(4)

 ا: حممد أديب احلصيين ، منتخبات التواريخ لدمشق(. .)سريد ذكر املرجع خمتصرً 65م ، ص1979هـ/1399
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حقُّهــم يف  -والــيت نصــت عليــه معاهــدات  صــلحهم مــع املســلمني-وأوىل حقــوق أهــل الذمــة 
، ال يــتم العقــد إال (1)الذمــة يف كــل عهـوِد الصــلح األمـان، الــذي ي عــد العمـود  الفقــري ابلنســبة ألهـل 

بــه، وبــدون األمــان ال يكــون هنــاك عقــد  ذمــة ، لــذا التــزم املســلمون جتــاه أهــل الذمــة يف مقابــل أداء 
 والتسليم واخلضوع حلكم اإلسالم.  (2)اجلزية

 وقــد ورد يف عهــوِد مــدن  كثــرية ؛ منهــا عهــد   األمااا ع ع اان الاانفس )الاادم(ويشــمل األمــان : 
: "األمـان علـى أنفسـهم"، وعهـد محـص: "وكتبـوا هلـم كتـااًب (3)أذربيجان، وجرجـان، وقـومس، ومصـر

، أو قـد أتيت الـنفس  مبعـىن الـدم  (5)، وعهد الرقة: "أعطاهم أمااًن ألنفسـهم"(4)ابألمان على أنفسهم"
 . (6)كما يف عهد خالد بن الوليد ألهل دمشق: "إين أمنتكم على دمائكم"

وقد أييت يف العهود بشـكل  عـام دون تفصـيل  لنـوع األمـوال، كمـا يف  أمواهلم، واألما ع ع ن
، (10)، وصـــــلح محـــــص(9)، وعهـــــد أهـــــل دمشـــــق(8)، وتفلـــــيس(7)عهـــــد جرجـــــان، وموقـــــان، وأرمينيـــــة

، وعهـــــد بيـــــت املقـــــدس، واللـــــد، وســـــائر (12)، وأذربيجـــــان، وقـــــومس(11)وتكريـــــت، والرقـــــة، والرهـــــا

                                                           

ضي، مدخل إىل دراسة عهود الصلح اإلسالمية زمن الفتوح، حبث أعمال املؤمتر الدويل الرابع لتاريخ بالد الشام، وداد القا(1)
. )سريد اسم املرجع خمتصرًا: وداد القاضي، مدخل إىل دراسة عهود 238م، ص1987، عمان، 2الندوة الثانية، اجمللد

 الصلح(. 
سورة  حىت يعطوا اجلزية عن يد  وهم صاغرونلقوله تعاىل:  ،أهل الذمة قدر من املال املضروب على رقاب اجلزية: (2)

واجلزية امسها مشتق من اجلزاء، إما جزاء على كفرهم ألخذها منهم صغارًا ، وإما جزاء على أمان املسلمني  .29التوبة، آية 
؛ أِب يعلى، 226-225السلطانية، صهلم ألخذها منهم رفًقا. واجلزية أساس  عهود الصلح. انظر: املاوردي، األحكام 

 .137األحكام السلطانية، ص
 . 253-252، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج515 ،540 ،539 ،538، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
 . 146انظر: نص العهد عند األزدي، فتوح الشام، ص(4)
 . 178البالذري، فتوح البلدان، ص(5)
 . 570، ص1ابن عساكر، مدينة دمشق، ج(6)
 .540، ص2انظر: الطبي، اتريخ األمم، ج(7)
 .269-267انظر: أبو عبيد، األموال، ص(8)
 .128-120ص البالذري، فتوح البلدان، )عن رواية األزدي(؛ 570-502، ص1ابن عساكر، مدينة دمشق، ج(9)
 . 146األزدي، فتوح الشام، ص(10)
 . 178،328البالذري، فتوح البلدان، ص(11)
 . 540-539-538، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(12)
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، وقـــد أييت األمـــان  علـــى األمـــوال مفصـــاًل، كمـــا يف عهـــد مـــاه دينـــار وهبـــراذان: "وأمـــواهلم (1)فلســـطني
 .(4()3)، ويف عهد بعلبك: "على أمواهلم داخل املدينة وخارجها، وعلى أرحائهم"(2)وأراضيهم"

، (5)، كمــــــا جـــــاء يف عهــــــد تفلـــــيس: "وصــــــوامعكمع اااااان ديااااانهم ودور عباااااااد مواألمـــــان  
، أبال تســـكن وال هتـــدم" ، (9)، وعهـــد محـــص: "وكنائســـهم"(8)"(7)واتكم، وديـــنكم، وصـــل(6)وبـــيعكم

وعهد إيلياء واللد: "ولكنائسهم، وصلباهنم، وسقيمها، وبريئها وسائر ملتها أنه ال تسكن كنائسـهم 
 . (10)وال هتدم"

أو قـــد يكـــون األمـــان  لشـــرائعهم ومللهـــم، كمـــا ورد يف عهـــد مـــاه دينـــار، ومـــاه هبـــراذان: "ال 
،  (12)، وعهــد جرجــان: "ومللهــم وشــرائعهم"(11)ملــة ، وال ُيــال بيــنهم وبــني شــرائعهم" يغــريون علــى

 .(13)كما ورد األمان لشرائعهم يف نص عهد دمشق
وقد يستثىن من ذلك الصلِح موضـٌع خيتـاره املسـلمون؛ ليصـبح مسـجًدا هلـم يف البلـد املفتـوح 

يف بيــت املقــدس، ألن  الــبالد كانــت صــلًحا، فلــم جيعــل املســجد داخــاًل يف  صــلًحا، كفعــل عمــر 
                                                           

. كما أكد يف نص العهدين )إيليا واللد( على هذا القول: "وال ينتقص شيء 499، ص2انظر: الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
 من أمواهلم". 

 .530، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 . )مادة: رحا(. 126، ص6عظيم، والرحى معروفٌة، اليت يطحن هبا. ابن منظور، لسان العرب، جأرحاء: الرحى احلجر ال(3)
 . 136البالذري، فتوح البلدان، ص(4)
 .1170، ص1الصوامع: اليت يكون فيها الرهبان.ابن قيم اجلوزية، أحكام أهل الذمة، ج(5)
النصارى، وابن عباس يقول: الِبي ع مساجد  اليهود. ابن قيم اجلوزية،  الِبي ع: مجع بيعة، عند أهل اللغة والتفسري أهنا متعب د  (6)

 .1170، ص1أحكام أهل الذمة، ج
، قال ابن عباس: هي  هل  دِّم ْت ص و اِمع  و بِي ٌع و ص ل و اٌت و م س اِجد  الصلوات: صلوات اليهود: كنائسهم. ويف التنزيل: (7)

 . )مادة: صال(. 265، ص8ابلعبانية صلوات. ابن منظور، لسان العرب، جكنائس اليهود، أي مواضع الصلوات، وأصلها 
 . 267أبو عبيد، األموال، ص(8)
؛ 178 ، 136. وورد أيًضا يف نص عهد بعلبك والرقة، انظر: البالذري، فتوح البلدان، ص146األزدي، فتوح الشام، ص(9)

 .293، ص4ويف عهد مصر، انظر: ابن اجلوزي، املنتظم، ج
 .449، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(10)
 . 530، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج (11)
 .538، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(12)
 . 506-504، ص1انظر: ابن عساكر، مدينة دمشق، ج(13)
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، واستثىن كذلك يف حلب موضًعا للمسجد، فلم ي دخلوها ضمن (1)الصلح؛ ألنه ليس من حقوقهم
احليــز القبلــي مــن كنيســة مدينــة دمشــق ملســجد املســلمني؛ ألهنــا أنظــف  ، وأخــذ عمــر (2)الصــلح
 . (3)وأطهر

قــد مســح ألهــل الذمــة مبمارســة شــعائرهم الدينيــة  د التارخييــة أن  عمــر كمــا تؤكــد الشــواه
وإظهارها يف يوم  معني  بعيًدا عـن أمـاكن املسـلمني الدينيـة وبيـوهتم، أبمـاِن ومحايـِة الدولـة اإلسـالمية،  

كما تر كت دور  عبادهتم على حاهلا مل متس من قبل املسلمني ومل هتـدم
، متمتعـني مبـا هلـم مـن حـقّ  (4)

 أقرْته هلم الدولة  اإلسالمية من خالل عهود الصلح. 
من أن هتدم ، أو تسكن ، سواء داخل املدينة وخارجهـا، كمـا جـاء يف  األما ع ع ن دورهمو

 . (6)، وبعلبك(5)عهد دمشق
وقــد يشــرتط أهــل الذمــة يف عهــود صــلحهم مــع املســلمني حفــظ العمــارِة العســكرية ملــدينتهم 

مــدينتهم، فيعطــيهم املســلمون ذلــك، كإعطــائهم األمــان علــى مــدينتهم،  الــيت حتفــظ هلــم أمــنهم وأمــن
، ويف (7)وحصــنهم، وســور مــدينتهم أن ال هتـــدم، كمــا جــاء يف عهـــد حلــب: "ومــدينتهم وحصـــنهم"

.  (9)صلح أهل دمشق: "وسور مدينتهم ال يهدم"ورد يف كتاب ، و (8)عهد محص: "وسور مدينتهم"
لــى مصــادر رزقهــم: كاألمــان علــى طــواحينهم، كمــا جــاء يف كمــا ورد يف الشــروط طلــب هم األمــان  ع

. ولعل موافقة  املسلمني على هذا الشـرط جـاء نتيجـة ثقـتهم (10)عهد الرها: "ومدينتهم وطواحينهم"
 يف والء أهل هذه املدينة، أو نتيجة قوة الدولة وسلطاهنا يف اإلقليم. 

                                                           

 .390-389، ص4، ج1؛ ابن زجنويه، األموال، م203أبو عبيد، األموال، ص(1)
 .152البالذري، فتوح البلدان، ص(2)
 .380، ص3، ج2بة، اتريخ املدينة، جابن ش(3)
 .152أبو يوسف، اخلراج، ص(4)
 . )براية ابن سراقة األزدي(.570، ص1ابن عساكر، مدينة دمشق، ج(5)
 .136البالذري، فتوح البلدان، ص(6)
 .342، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج152انظر نص العهد عند: البالذري، فتوح البلدان، ص(7)
 .137إخبارية  لدى البالذري، فتوح البلدان، صورد كمروية  (8)
 . 130-128البالذري، فتوح البلدان، ص(9)
 .267؛ أبو عبيد، األموال، ص179انظر نص العهد عند: البالذري، فتوح البلدان، ص(10)
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األمنيــة حلفــظ أمــن املــدن املفتوحــة عنــوًة قــد يشــرتط املســلمون علــى  ويف إطــار سياســته 
أهل املدينة املفتوحة شرطًا اقتضته ظروف  الفتح، كشرط خالد بن الوليد على أهل قنسرين إبخراب 

، ونعتقــــد هنــــا أن  املقصــــود  هــــو ختريــــب  ســــورها (1)مــــدينِتهم يف مقابــــل إعطــــائهم األمــــان، فأ خربــــت
ا لكسِر القدرِة العسكرية هلذه املدينة، واليت سـبق هلـا أن أخل ـْت بعهـدها مـع وحصوهنا، وليس منازهل

املســلمني، فكــان لزاًمــا علــى املســلمني ختريــب  مــا ميثــل القــوة  العســكرية لــدى هــذه املدينــة، وبــذلك 
، ولعـل مثـل  هـذا الشـرط يؤخـذ علـى املـدن الـيت (2)يكون خراب  سورها ضمااًن بعدم النكـث والتمـرد

 بعد الصلح األول حفظًا لالستقرار.  اثرت 
وقــد وضــع املســلمون علــى أهــايل الــبالد املفتوحــة شــرطًا يضــمن هلــم حفــظ األمــن يف املــدن 
ــف   املفتوحــة بكــفِّ أهــِل الفســاد والريبــة مــن اللصــوص، كمــا جــاء يف عهــد طبســتان: "علــى أن تك 

ـــك وأهـــل حواشـــي أرضـــك، وال تـــؤوي لنـــا بغيـــًة" : "مـــن (5)والـــالرز (4)اونـــد، ويف عهـــد دنب(3)لصوص 
يف نص عهد مصر: "وعليهم ما  -أيًضا-، وورد (6)دخل معك على الكف أن تكف  أهل  أرضك"

 . (8)"(7)جىن ل ص وهتم
ويف ذلك داللـٌة كبـرية علـى أن  الدولـة  اإلسـالمية قـد مح لـوا أهـل  الذمـة املسـئولية  األمنيـة جتـاه 

ة والتنظيم على الـوالة املسـلمني،كما تـ رك ملمثـل أهـايل الـبالد أقوامهم، يف حني تكون مسئولية  اإلدار 
املفتوحــة النظــر  يف أحــوال قومــه وإصــالحها، وتنظــيم  األمــور الداخليــة، وهــو مــا شــر ط ه ِبطريــق  بعلبــك 

                                                           

فظ نصُّ عهد قنسرين يف.341، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج445، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1) التارخيية   املصادرمل ُي 
 ، وإاما ورد الشرِط كمروية  إخبارية .

؛ الطبي، اتريخ 150هـ. انظر: البالذري، فتوح البلدان، ص15وسبق لقنسرين أن نقضت عهد ها مع املسلمني يف عام (2)
 . 445، ص2األمم، ج

 .539-538، ص2الطبي،اتريخ األمم، ج(3)
 .475، ص2ججبل من نواحي الري. احلموي، املعجم،  دنباوند:(4)
 . 7، ص5املعجم، ج الرز: قرية من أعمال آمل طبستان، يقال هلا قلعة الرز بينها وبني آمل يومان. ايقوت،(5)
 . 538، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
 . )مادة: لصت(. 198، ص13لصوت: اللصت، اللص يف لغة طيء، مجعه لصوت. ابن منظور، لسان العرب، ج(7)
 . 515، ص2ألمم، جالطبي، اتريخ ا(8)
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، (1)على املسلمني: "وتدعين أان من داخل املدينة من قبـل اإلصـالح بـني النـاس والنظـر يف أحـواهلم"
 سلمون.  فوافق عليه امل

إىل جانــب حــق األمــان علــى الــنفس واملــال والــدين الــذي أعطــي ألهــل -وهكــذا نــرى أنــه 
قــد يشــرتط أهــل  البلــد املفتــوح يف صــلحهم شــرطًا يــرون أمهيت ــه األمنيــة  ابلنســبة  -الذمــة مقابــل اجلزيــة

طاملـا أن  إليهم حلفظ أمنهم وأمن بالدهـم، أو قـد جيعل هـم مطمئنـني علـى أنفسـهم وأمـواهلم وديـنهم، و 
هــذا الشــرط  ال يتعــارض  مــع املــنهج اإلســالمي يف معاملــة أهــل الذمــة ومصــلحة اإلســالم واملســلمني 

، كشـــــرط أهـــــِل دمشـــــق يف صـــــلحهم أبال ي هـــــدم ســـــور  (2)فـــــإن  قـــــادة  املســـــلمني يعطـــــوهنم مـــــا ســـــألوا
بعلبــك  يف  ، أو شــرِط أهــلِ (4)، وشــرط أهــِل بيــِت املقــدس يف أن ال يســكن معهــم اليهــود  (3)مــدينتهم

 .(5)صلحهم ابإلبقاء على أرحائهم، أو كأن تكون هلم احلرية  يف التجارة
وعلــى أيــة حــال، فــإن  كــل  مــا اشــرتطته الدولــة  اإلســالمية علــى أهــل الذمــة، أو الشــروط الــيت 
طلبهــا أهــل  الذمــة يف عهــود صــلحهم وقبِــل  هبــا املســلمون ت عــدُّ ملزِمــًة لكــال الطــرفني مــن أجــل أمــن 

  واستقرار الدولة اإلسالمية، وحلماية أمِن كلّ  من أهل الذمة واملسلمني على حدّ  سواء.
 العقواب  :  -ج

أتيت العقوابت  يف شروط العهد عادًة يف آخِر العهد، كإجراء  أمينّ  يـتم تنفيـذها وتطبيقهـا يف 
حالــة خمالفــة أحــد  مــن أهــل الذمــة شــروط ها، أو اإلتيــان جبــرائم  متــسُّ أمــن  اإلســالم والدولــة واجملتمــع 

أهنـم مـىت  -يف نـصِّ العهـدة العمريـةوبلفـظ  صـريح  -اإلسالمي، وأهل  الذمة قد أخذوا على أنفسهم 
مــا خــالفوا شــيًئا ممــا عوهــدوا عليــه وشــرطوه علــى أنفســهم ن قــض  عهــد هم، واســتحقوا العقوبــة، وجــاء 

ان، أو خالفنـا عمـا افيه: "ضِمن ا لك ذلك على أنفسنا، وذرارينـ ، وأزواجنـا، ومسـاكننا، وإن حنـن غـري 

                                                           

 . 182، ص1الواقدي، فتوح الشام، ج(1)
 . 168عبد هللا الشريف، نصارى الشام يف ظل احلكم اإلسالمي، ص(2)
 . 130-128البالذري، فتوح البلدان، ص(3)
 . 443، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 . 136البالذري، فتوح البلدان، ص(5)
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ة  لنـــا، وقـــد حـــل  لـــك منـــا مـــا ُيـــل ألهـــل املعانـــدة شـــرطنا علـــى أنفســـنا وقبلنـــا األمـــان عليـــه فـــال ذمـــ
 . (2()1)والشقاق"
وقــد ت ــذكر يف معاهــدات صــلِح املســلمني مــع أهــل الذمــة بعــٌض مــن اجلــرائم الــيت متــسُّ أمــن   

الدولة اإلسالمية واملسـلمني، وع ـد  القيـام  هبـا نقًضـا بعهـدهم، ي عـاق بون عليهـا، ففـي روايـة سـيف عـن 
صلح  عمر الذي صاحل عليـه أهـل  الذمـة، أهنـم إن غشـوا املسـلمني لعـدوهم برئـت رجاله، قالوا: كان 

مــــــنهم الذمــــــة ، وإن ســــــبُّوا مســــــلًما أن ينهكــــــوا عقوبــــــًة، وإن قــــــاتلوا مســــــلًما ي قتلــــــوا، وعلــــــى عمــــــر 
قــــد اشــــرتط علــــى أهــــل الذمــــة: "...وإذا ق تــــل رجــــٌل مــــن  ، ويف روايــــة  أن عمــــر (3)منعــــتهم،..."

ــل  أهــل  الذمــة املســئولية  األمنيــة العامــة يف (4)فعلــيكم ديتــه"املســلمني يف أرضــكم،  . وهــذا الشــرط  ُيمِّ
 أرضهم، وهو يؤكد ما عرضناه سابًقا. 

كـــذلك قـــد تـ ــذكر اجلـــرائم  الـــيت تتطلـــب عقوبـــًة يف حـــال حـــدوثها بشـــكل  عـــام، ومـــن بـــني 
، ويف عهـد (5)الشروط اليت ش ـرطت علـى نصـارى الشـام: "وأن  م ـن ضـرب مسـلًما فقـد خلـع عهـده"

، وعهــد موقــان: "فــإن (6)أهــل اإلســكندرية: "ومــن أذنــب ذنبًــا حــد ْدانه، ومــن ارتــد عــن قولنــا قتلنــاه"
ــــــة بــــــرمتهم، وإال فهــــــم  ، فــــــال أمــــــان  هلــــــم إال أن يســــــلموا الغش ش  تركــــــوا ذلــــــك واســــــتبان مــــــنهم ِغــــــش 

 .(7)متمالئون"
عقوبت هـا اخلاصـة، مثـل مـا جـاء أن تـ ذكر جرميـٌة معينـٌة وتـ ذكر إىل جانبهـا  -أيًضـا–وُيدث  

، وجــاء يف عهــد الــري: "وم ــن (8)يف نــص أصــبهان: "ومــن ســب  مســلًما ب ِلــغ منــه؛ فــإْن ضــر ب ه قتلنــاه"

                                                           

 .1354، ص3ج ابن قيم اجلوزية، أحكام أهل الذمة،(1)
وقد أوضح الفقهاء األمور  اليت جيب على أهل الذمة ترك ها ملا فيها من ضرر  على أمن املسلمني يف النفس واملال والدين (2)

، 3؛ ابن قيم اجلوزية، أحكام أهل الذمة، ج159-158والعرض. انظر تفصيل ذلك: احلنبلي، األحكام السلطانية، ص
 .1374-1372ص

 .530الردة، صالكالعي، حروب (3)
 .530الكالعي، حروب الردة، ص (4)
 . 1348، ص3أحكام أهل الذمة، ج(5)
 . 101، ص2الواقدي، فتوح الشام، ج(6)
 . 541، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(7)
 . 532، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج (8)
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ـك عقوبـًة، ومـن ضـربه ق تـل" ، وعهـد جرجـان: "وعلـى أن  م ـن سـب (1)سب  مسلًما واسـتخف بـه هن 
 ، (2)مسلًما بلغ جهده، ومن ضربه حل دمه"

ـــن ســـب  مســـلًما اقـــت ص  منـــه، ومـــن ضـــربه ق تـــل، ويفهـــم ممـــا ورد يف  هـــذه النصـــوص األخـــرية أن  م 
والعقوبـة هنــا ليسـت علــى قـدر اجلــرم املقـرتف، ممــا قـد جيعــل الـبعض  يظــن أن  مـا ورد يف هــذه العهـود ي عــدُّ 

ل ظلًمــا ألهــل الذمــة، مــع مــا ع ــرف عــن اإلســالم أنــه مينــع املســلمني مــن إحلــاق الضــرر وإيقــاع الظلــم أبهــ
الذمة، واألوامر  اإلهلية  والوصااي النبوية  يف ذلك واضحٌة، غـري أن  ظـروف  الدولـة اإلسـالمية آنـذاك جعلهـا 

، كمـا أن  عقـد  الذمـِة قضـى أن يكونـوا حتـت الذلـِة والقهـر، (3)تفرض مثـل هـذه الشـروط علـى أهـل الذمـة
 .(4)هذا الفعل مناقًضا لعهد الذمة وأن يكون املسلمون هم الغالبون عليهم، فإن ضربوا املسلمني كان

ومتثلــت حركــات  نقــِض أهــِل الذمــة بعــد اســتقراِر وضــِع الفــتح يف األقــاليم املفتوحــة يف قيــام بعــض 
األفــراد بــنقِض شــرط  مــن شــروط الصــلح، كــذكر هللا تعــاىل، أو كتابــه، أو دينــه، أو رســوله، أو أحــد مـــن 

قيام جبرائم  متسُّ أمن  الدولة واملسلمني، وهي أموٌر قد يقـوم األنبياء، أو خرِق شرائع الدولة اإلسالمية، كال
بفعلها بعض  املسلمني في عاق بون عليها مبوجب حكم الشـريعة اإلسـالمية، فت طبـق  علـيهم العقـوابت  الـواردة 

 .(5)فيها من حدود  وقصاص
ثنـــان، فالـــذي والقـــانون اجلنـــائي يف الدولـــة اإلســـالمية ســـواء للمســـلم والـــذمي، يتســـاوى فيـــه اإل  

ي عاق ب به املسلم  على ما أيتيه من اجلـرائم ي عاقـ ب عليـه الـذميُّ كـذلك إذا ارتكبهـا، وإن سـرق مسـلٌم مـال 
، أو العكس، أقيم عليهما حدُّ السرقة، كذلك احلال يف جرمية القذف ، غري أنه استثىن أهل  الذمة (6)ذميّ 

لـيس هلـم اجلهـر  ، لكـن (7)نزيـر العتقادمهـا حِبِلهمـاوإبمجاع الفقهاء من عقوبـة شـرب اخلمـر وأكـل حلـم اخل
هبــا يف ديــن اإلســالم، أو إظهــار ذلــك بــني املســلمني، ملــا فيــه مــن فســاد  للمجتمــع اإلســالمي، فعمــر 

                                                           

 .  537، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج (1)
 . 538، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
مكة املكرمة،  –، جامعة أم القرىماجستريهـ(، رسالة 40-11حسن علي احلارثي، املعاهدات يف عصر اخللفاء الراشدين )(3)

 . )سريد اسم البحث خمتصرًا: حسن احلارثي، املعاهدات يف عصر اخللفاء الراشدين(. 194م، ص1987هـ/1408
 . 1348، ص3ابن قيم اجلوزية، أحكام أهل الذمة، ج (4)
 . وما بعدها 155، ص نظر تفصيل ذلك يف املبحث الرابع، املطلب األول من هذا الفصلا(5)
-18م، ص1988هـ/ 1408جدة،-(أبو األعلى املودودي، حقوق أهل الذمة يف الدولة اإلسالمية، الدار السعودية للنشر والتوزيع6)

 .)سريد اسم املرجع خمتصرًا: أبو األعلى املودودي، حقوق أهل الذمة(.20
 ذكر )سريد.167، صهـ1414 ،1ط القاهرة،–دار املنار يف دولة اإلسالم، املسلمني غري معاملة عيسى،سليمان  (إبراهيم7)

 ا: إبراهيم عيسى ، معاملة غري املسلمني(.املرجع خمتصرً 
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  ــها يف أســواقهم، كمــا ورد ذلــك يف صــلح نصــارى مل جيــز للــذميني بيــع  اخلمــور للمســلمني وعرض 
، فــإن فعلــوا ذلــك عــاقبهم القاضــي (1)الشــام للمســلمني: "وأال جنــاورهم ابخلنــازير، وال ببيــع اخلمــور"

ى يف أن  رجاًل مـن أهـل السـواد قـد أثـر  املسلم حسب تقديره مبا يسمى: التعزير. فقد بلغ  عمر  
، كما أحرق (2)جتارة اخلمر، فكتب أبمره: "أن اكسروا كل  شيء  قدرمت عليه، وشردوا كل  ماشية  له"

 .(3)حانواًت تباع فيه اخلمور
ويف حالة إذا ما كان نوع  اخلصومة يتعلق ابجلرائم الـيت تقـع علـى الـنفس، واملـال، والعـرض،  

 .(4)فشأهنم يف ذلك شأن املسلمنيخيضع فيها أهل  الذمة ألحكام الشرع اإلسالمي، 

ي ـ ؛ ليقيمـوا عليهمـا مـا يعتقـدون مـن (5)ان يـ رتك ألهـل دينهمـافإذا كـان مرتكب ـا جرميـِة الـزان ذمِّ
العقوبة حسب شرائعهم، وأما إذا زىن ذمي  مبسلمة  ي قتل، وي قام عليها احلـد، وإذا اسـتكرهت فلـيس 

، ومما يروى يف ذلك من أن يهوداي  من أهل الذمة فج ر (6)عليها شيء؛ ألنه ليس على هذا صوحلوا
، وورد أن  رجاًل مـن النصـارى (7)، فعوقب ابلصلب؛ ألنه خالف شروط العهدمبسلمة  يف عهده 

 .  (8)استكره امرأًة مسلمًة على نفسها، فر فع ذلك إىل أِب عبيدة فضرب عنقه

                                                           

 . 1160، ص3(ابن قيم اجلوزية، أحكام أهل الذمة، ج1)
 .1253، ص3أحكام أهل الذمة، ج. ابن قيم اجلوزية، 125(أبو عبيد، األموال، ص2)
 .576، ص1(ابن قيم اجلوزية، أحكام أهل الذمة، ج3)
.)سريد ذكر 40ص ه،1412، 5بريوت، ط-مؤسسة الرسالة(يوسف القرضاوي، غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي،4)

 حقوق أهل الذمة، دي،؛ أبو األعلى املودو املرجع خمتصرًا: يوسف القرضاوي، غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي( 
 .18ص

حديث جابر بن مسرة  .43القاهرة، ص –جاء يف رجم أهل الكتاب، دار احلديث ما ابب  ، كتاب احلدود،سنن أِب داود(5)
 أكثر أهل العلم قالوا: إذا احتكم أهل   درجم يهوديني زنيا( حديث حسن غريب، والعمل على هذا عن )أن النيب

وإسحاق. وقال  ،وهو قول أمحد الكتاب وترافعوا إىل حكام املسلمني حكموا بينهم ابلكتاب والسنة، وأبحكام املسلمني.
 بعضهم: ال يقام عليهم احلد يف الزان. والقول األول أصح. 

 .1349، ص3(ابن قيم اجلوزية، أحكام أهل الذمة، ج6)
 . 1352ص ،3ابن قيم اجلوزية، ج(7)
 . 178اخلراج، ص(أبو يوسف، 8)
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ل الذمــة يف حــال نقضــهم العهــد أو جتــاه أهــ ومــن بــني العقــوابت أيًضــا الــيت فرضــها عمــر 
خليانة   (1)إبجالء بعض نصارى عرب السوس اإلخالل ابألمن: اإلجالء  اجلماعي، فقد جاء قراره 

 أحــدثوها، وقــد نــص  عهــد هم علــى أن خيــبوا املســلمني بعــورات عــدوهم، فلــم يفعلــوا، فــأمر عمــر 
ضـهم مـن املـال وامل ّّ تـاع ضـعفني، وهـو مـا يتضـح لنـا مـن أمـره إبجالئهم يف عدل  ورمحة، وذلك أن عو 

لقائده: "فخريهم بني أن تعطي هم مكـان كـلِّ شـاة  شـاتني، ومكـان كـلِّ بعـري  بعـريين، ومكـان كـلِّ شـيء  
ْلهم سنًة مث خرهبا"  . (2)شيئني. فإن رضوا بذلك فأعطهم، وخرهبا. فإن أب وا فانبذ إليهم، وأجِّ

إمجـاع هم علـى   سـائرهم، إذ مل يتبـني لعمـر وحيث إن  النكـث  قـد ظهـر مـن بعضـهم دون
ذلـك، فـأمر إبخــراج بعضـهم عــن بالدهـم ملــا أحـدثوه مــن فسـاد  حلفــظ أمـن اإلقلــيم، ولـو أن  مجــيع هم 

 .  (3)فعلوا ما أعطاهم من ذلك شيًئا إال القتال واحملاربة
إىل  (4)جنران ه لليهود عن احلجاز، ونصارى ويهودة إىل أجالئكما أشارت األخبار  التارخيي

إىل اليمن إلجالء من بقي  (6)م، وأنه بعث يعلى بن أمية641/ (5)هـ20النجرانية ابلكوفة عام 
على دينه منهم، وأن يعط وا أرًضا كأرضهم يف البالد اليت خيتارون اجلالء إليها مقابل أرضهم يف 

 . (7)جنران اليمن بداًل عن أرضهم، وفاًء بذمتهم فيما أمر هللا من ذلك

                                                           

 . 96، ص4عرب السوس:  بلدة من نواحي الثغر قرب املصيصة. ايقوت، املعجم، ج(1)
 .221-220ابوعبيد،األموال،ص(2)
 . 221أبو عبيد،األموال، ص(3)
 . 266، ص5اليمن )أي يف أطرافها ونواحيها( من انحية مكة. ايقوت، املعجم، ج فجنران: جنران يف خمالي(4)
، 2؛ ابن األثري، الكامل، ج516، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج ؛323ص ،10ج أنساب األشراف،البالذري، (5)

قد  يف حني أن  الطبي قد أشار يف رواية عن سيف بن عمر: أن  عمر  .108ص السيوطي، اتريخ اخللفاء، ؛409ص
ع معظم الرواايت التارخيية الطبي، اتريخ هـ. وإن كنا اميل إىل صحة التاريخ األول إلمجا 13قام إبجالء أهل جنران يف عام 

، 4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج283، ص2؛ وقد ذكر رواية سيف أيًضا: ابن األثري، الكامل، ج361، ص2األمم، ج
 .145ص

نيًنا، إىل أبيه، صحاِب ، أسلم يوم الفتح، وشهد ح ايعلى بن أمية التيمي، ويقال: يعلى بن منية، ينسب حيًنا إىل أمه، وحينً (6)
على بعض اليمن، ويف عهد عثمان  على بالد حلوان يف الردة، مث عمل لعمر   والطائف، وتبوك، واستعمله أبو بكر

  استعمله على صنعاء، وشهد اجلمل  مع السيدة عائشة، وصفني مع علي هـ. انظر: 38صفني سنة  م، وقتل يو
 . 627-624، ص3القرطيب، االستيعاب، ج

 . 362-361، ص2خ األمم، جالطبي، اتري(7)
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واختلفــت هــذه األخبــار التارخييــة يف الســبب الــذي أدى إىل إخــراجهم علــى الــرغم مــن أهنــم 
، وهلـم كتـاب  أمـان  مـن رسـول هللا  محايـة ألمـوال املسـلمني  (1)، مـا مل أيكلـوا الـرابأهل  عهد  وصلح 

الشـرك أن ختتلط ابلراب؛ فشدد عليهم يف الراب خاصًة، مع أن  هناك من املعاصي ما هـو أعظـم منـه ك
، فقيل إن  سبب  إجالئهم تعامل هم ابلراب، وهو ما ي عـدُّ نقًضـا ملـا شـرط علـيهم (2)وشرب اخلمر وغريه

 .(3)يف نص عهدهم النيب 
أن  لـدى عمـر  سـبًبا آخـر إلخـراجهم لنكـث كـان مـنهم، أو ألمـر    (4)يف حني ذكر أبـو عبيـد

ٌ يف كتــاب  كتبــه عمــر   إلــيهم قبــل إجالئــه إايهــم منهــا، إذ جــاء فيــه: أحــدثوه بعــد الصــلح، وذلــك بــنيِّ
كلِّهــم أمــا بعــد، فــإنكم زعمــتم أنكــم مســلمون، مث ارتــددمت بعــد، وإنــه مــن يتــب   (5)"إىل أهــل رعــاش

منكم وي صلح ال يضرُّه ارتداده،.....فإن أ  إال النصرانية  فـذميت بريئـٌة ممـن وجـدانه بعـد عشـر  تبقـى 
 ".من شهر الصوم من النصارى بنجران...

يف حـــــني أورد بعـــــض  املـــــؤرخني والفقهـــــاء ســـــبًبا آخـــــر وهـــــو كثـــــرهتم، إذ بلغـــــوا أربعـــــني ألـــــف 
، لــذا خــافهم علــى املســلمني مــن أن مييلــوا علــيهم (7)، واختــذوا الســالح واخليــل يف بالدهــم(6)مقاتــل

 . (8)فيفرقوا بينهم

                                                           

 . 76انظر نص الكتاب: البالذري، فتوح البلدان، ص(1)
 . 2. تعليق حملقق الكتاب. هامش رقم 247أبو عبيد، األموال، ص(2)
، 1؛ ابن قيم اجلوزية، أحكام أهل الذمة، ج77؛ البالذري، فتوح البلدان، ص247-245أبو عبيد، األموال، ص(3)

األرض ه إىل ملوك األنصاري، حممد بن علي بن أمحد، املصباح املضيء يف كتاب النيب األمي ورسل؛ ابن ح ديدة 387ص
، 2م، ج1985هـ/1405، 2بريوت، ط -من عرِب وعجمي،تصحيح وتعليق الشيخ: حممد عظيم الدين، عامل الكتب

 . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن حديدة، املصباح املضيء(.202ص
 .385، ص1؛ وانظر: ابن قيم اجلوزية، أحكام أهل الذمة، ج130-129األموال، ص(4)
، استعجم من أمساء البالد واملواضعمعجم ما  ،عبد هللا بن عبد العزيز األندلسي البكري، رعاش: موضع من أرض جنران. (5)

معجم  ،البكري ا:.)سريد ذكر املصدر خمتصرً 660،ص2هـ،ج3،1403ط ،بريوت -عامل الكتب،السقا  مصطفى :حتقيق
 ما استعجم(.

الشوكاين،حممد بن علي بن حممد، نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار، إشراف صدقي حممد (6)
 .)سريد ذكر املصدر خمتصرًا: الشوكاين، نيل األوطار(. 198،ص8م،ج1998هـ/1419بريوت، -العطار، دار الفكر

 .80أبو يوسف، اخلراج، ص(7)
 .78؛ البالذري، فتوح البلدان، ص73يوسف،اخلراج، صأبو (8)
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ان نريــد أن نتفــرق وأنيت وطلبــوا منــه أن جيلــيهم، فقــالوا: إ وقيــل: إن  أهــل  جنــران جــاؤوا إىل عمــر 
 . (1)ذلك فأجالهم الشام، فاغتنم عمر 

قـد  ويبدو أن  أهل  جنران قد ندموا على ذلك فـأرادوا الرتاجـع عـن مطلـبهم، إال أن  عمـر 
؛ ألنـه ختـوف مـنهم علـى املسـلمني، وكانـت تلـك فرصـٌة أحسـن عمـر (2)رفـض إرجـاعهم إىل أوطـاهنم

 إلسالمية.استغالهلا لصاحل أمن الدولة ا 
 (4)إبجــالء اليهــود والنصــارى عــن جزيــرة العــرب قــرار عمــر (3)كمــا أرجــع بعــض  البــاحثني

مث ارتـــدوا عنـــه، واســـتندوا يف ذلـــك إىل مـــا ورد يف الكتـــاب  إىل كـــوهنم ادعـــوا اإلســـالم يف عهـــده 
 قبل إجالئهم. الذي بعثه إليهم عمر 

أن نؤكــد  أن  ردهتــم كانــت ســبًبا يف إجالئهــم، رغــم ورود اخلــِب يف  أقــدم املصــادر  نــاوال ميكن
ألهـل جنـران مـن النصـارى واليهـود  وأمهها وأوثقها، كما أن  نـص  كتـاِب األمـان الـذي كتبـه عمـر 

هلم أبن  هلم الذمة: "... هذا مـا كتـب بـه عمـر أمـري املـؤمنني  قبل إجالئهم يالحظ فيه  تصرُيه 
ألهــل جنــران، ومــن ســار مــنهم أبمــان هللا ال يضــرُّه أحــٌد مــن املســلمني، ووفــاء هلــم مبــا كتــب هلــم النــيب 
وأبــو بكــر. )أمــا بعــد( فمــن حضــرهم مــن رجــل  مســلم  فلينصــرهم علــى مــن ظلمهــم، فــإهنم أقــواٌم هلــم 

 .  (5)الذمة ، وجزيتهم عنهم مرتوكٌة أربعة وعشرين شهرًا..."
أن  هــؤالء نقضــوا عهــد هم لعوقبــوا مــن ِقبلــه، ولــن يصــرح  أبن  ذمــت هم ممــا جيعلنــا نتســاءل فلــو 

 مستمرٌة، أو أيمر أمراء املسلمني مبعاملتهم معاملة حسنة مث يوصي هبم املسلمني. 

                                                           

 . 78؛ البالذري، فتوح البلدان، ص276، ص3، ج1ابن زجنويه، األموال، م(1)
 . 384، ص1؛ ابن قيم اجلوزية، أحكام أهل الذمة، ج78؛ البالذري، فتوح البلدان، ص74أبو يوسف، اخلراج، ص(2)
هـ، 1412، 1عمان، ط -حىت هناية عهد اخللفاء الراشدين، األهلية للنشر  صاحل درادكة، العالقات العربية اليهودية(3)

. )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: صاحل درادكة، العالقات العربية اليهودية(؛ عبد السميع سامل اهلراوي، لغة اإلدارة يف 394ص
رًا: عبد السميع اهلراوي، لغة .)سريد ذكر املرجع خمتص498م، ص1986صدر اإلسالم، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 

 اإلدارة يف صدر اإلسالم(. 
جزيرة العرب: تقع ما بني عدن إىل ريف العراق طواًل، ومن جدة وما واالها إىل أطراف الشام عرًضا. وجعل املقدسي (4)

يق وتقدمي: غازي ، أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، تعل، حممد أمحدالبشاري . املقدسياليمن داخلة ضمن جزيرة العرب
، البشاري . )سريد ذكر املصدر  خمتصرًا: املقدسي98دمشق، ص –طليمات، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي

  التقاسيم(.أحسن 
 . 246-245؛ أبو عبيد، األموال، ص73أبو يوسف، اخلراج، ص(5)
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وهـو يف شـأن إخـراجهم (1)كما ميكن أن أنخذ  ابلتفسـري الـذي قدمـه الباحـث صـاحل درادكـة
تظــاهر هــؤالء ابإلســالم لــرغبتهم يف البقــاء يف بالدهــم، غــري أهنــم عــادوا وارتــدوا عنــدما مل جيــدوا أي 
نـع فيهـا أهـل  الذمـة مـن إظهـار  طريقة  إلظهار شعائرهم الدينيـة؛ ألن  أرض  احلجـاز مـن الـبالد الـيت مي 

الصـــلح املعقـــودة  يف تلـــك  شـــعائرهم الدينيـــة، ففضـــلوا النُّـــزوح إىل بـــالد الصـــلح حيـــث متكِّـــنهم عهـــود  
الــبالد مــن إظهــار شــعائرهم الدينيــة حبســب مــا تســمح بــه شــروط صــلح املســلمني مــع أهــايل الــبالد 

كمـا   يف فعلـه هـذا قـد امتثـل ألمـر رسـول هللا  املفتوحة صلًحا. وعلـى أيـة حـال نـرى أن  عمـر  
 سنرى الحًقا.

، يف عــــدل (4)ود فــــدكم،ويهــــ641/(3)هـــــ20يف عــــام (2)يهــــود خيــــب كمــــا أجلــــى عمــــر 
، (6)، وقد أشارت املصادر  التارخيية إىل األسباب الـيت أدت إىل إخـراجهم مـن جزيـرة العـرب(5)ورمحة

 اقتلو  إذفمنها تدل على أهنم عاثوا يف األرض فساًدا، وعبثوا أبمن الدولة اإلسالمية وأمن مواطنيها، 
الـم ظهر بن رافع األنصاري

بتحريِض أعالج  يعملون يف أرضـه خبيـب، مث زودوهـم ابملؤونـة ليلحلقـوا  (7)
 .(8)ابلشام

                                                           

 .393العالقات العربية اليهودية، ص(1)
اًل مشااًل على طريق الشام املار خبيب فتيماء، وقاعدته بلدة الشُّر يف وتشتمل على سبعة كي165خيب:يبعد عن املدينة (2)

 . 118؛ عاتق البالدي، معجم املعامل اجلغرافية، ص 409، ص2حصون ومزارع وصل  كثري. ايقوت، املعجم، ج
 .155، ص2اليعقوِب، اترخيه، ج(3)
؛ ابن هشام، أبو حممد عبد امللك املعافري، السرية 36البلدان، ص؛ البالذري، فتوح 17-16أبو عبيد، األموال، ص(4)

.)سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن 284،ص3م، ج1994هـ/1415بريوت،  –النبوية، حتقيق: سعيد اللحام، دار الفكر 
 هشام،السرية النبوية(.

ولكنه عليه السالم  هلم على اجلالء،  النيب حكان صل .45ص البالذري، فتوح البلدان، ؛17-16أبو عبيد،األموال،ص(5)
أقر هم أبرضهم ملزارعتها وإعمارها مقابل نصف الثمرة، فلما كان عمر  أقام هلم نصف الثمرة واألرض من ذهب وورق 

 .36؛ البالذري، فتوح البلدان، ص284، ص3وأقتاب؛ مث أجالهم. انظر: ابن هشام، السرية النبوية، ج
اليهود والنصارى، وذلك يرجع إىل أن اهلدف من  ة مل ترجح سبًبا من أسباب إجالء عمر قد جيد القارئ أن الباحث(6)

 .البحث وضوعترجيح األسباب فهو خارج نطاق م وهو اإلجالء، أما ذكر األسباب هو األسلوب األمين لعمر
. ابن األثري، أسد الغابة،  املظهر بن رافع األنصاري، األوسي احلارثي، صحاِب، شهد أحًدا وما بعدها مع رسول هللا(7)

 . 416، ص4ج
 .416، ص4؛ ابن األثري، أسد الغابة، ج139-138؛ التيمي، اخللفاء األربعة، ص51أبو يوسف، اخلراج، ص(8)
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كمــا وقــع اعتــداٌء آخــر مــن ِقــبلهم علــى عبــد هللا بــن عمــر 
حــني كــان يتعهــد  أموالــه يف (1)

ـــم (2)خيـــب، ففـــدعوا األمنيـــة  ، فكانـــت تلـــك احلادثتـــان ســـبًبا يف سياســـة عمـــر (3)يديـــه وهـــو انئ
 م. 641/(4)هـ20إبجالئهم، وكان ذلك يف عام 

ســـبًبا آخـــر يف إجـــالء يهـــود خيـــب، وهـــو عـــدم احتيـــاج املســـلمني  (5)وذكـــر أبـــو عبيـــد وغـــريه 
واملسـلمني مـن  أليديهم يف عمل األرض، فعندما  أفـاء هللا علـى رسـوله خيـب مل يكـن لـدى النـيب 

إىل اليهــود ليعملوهــا علــى نصــف مــا خيــرج   العمــال مــا يكفــي لعمــل األرض، فــدفعها رســول هللا
وكثر العمـال يف أيـدي  ، حىت كان عمر وأِب بكر  منها، فلم يزل كذلك على عهد النيب 

 اليهود إىل الشام.  املسلمني، وقووا على عمل األرض، فأجلى عمر 
عنهم، بدليل  وذهب الفقهاء إىل القول جبواز إجالء أهل الذمة من دار اإلسالم إذا است غين  

: "نقــرُّكم مــا أقــركم هللا"، ممــا يعــين أنــه مــىت مــا أراد املســلمون إخــراجهم أ خرجــوا، وهــذا قــول النــيب 
. (6)مــذهب حممــد بــن جريــر الطــبي، وهــو قــوٌل قــوي  يســوغ العمــل  بــه إذا رأى اإلمــام فيــه املصــلحة

فة اإلسـالمية تسـتدعي إخـراج هم رأى أن  املصلحة  األمنية  لألمة اإلسالمية ولقاعدة اخلال وعمر 
 من جزيرة العرب إلخالهلم ابألمن. 

                                                           

عبد هللا بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي، أسلم مع أبيه وهو صغري مل يبلغ احللم، أول مشاهده اخلندق، وشهد الريموك (1)
شيًئا من حروبه،  ،مل يقاتل يف شيء من الفنت، ومل يشهد مع علي  وإفريقية وكان كثري االتباع ْلاثر رسول هللا وفتح مصر

 84هـ، وله من العمر 74حني أشكلت عليه، مث ندم بعد ذلك على ترك القتال معه، وتويف ابن عمر مبكة، ودفن بفخ سنة 
 . 241-236، ص3األثري، أسد الغابة، ج ؛ ابن134-98، ص3سنة.انظر: ابن سعد، الطبقات، ج

 . )مادة: فدع(. 141، ص11فدعت: أي أزيلت املفاصل عن أماكنها. ابن منظور، لسان العرب، ج(2)
، 1؛ ابن قيم اجلوزية، أحكام أهل الذمة، ج295، ص4ابن اجلوزي، املنتظم، ج ؛285، ص3ن هشام،السرية النبوية، جاب(3)

 . 391-388ص
 . 368-367، ص19؛النويري،هناية األرب، ج295، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم،ج516، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 .188، ص1؛ ابن شبة، اتريخ املدينة، ج426، ص1؛ ابن سعد، الطبقات، ج71األموال،ص(5)
مصر،  -عزام، مطبوعات الشعبحتقيق: صالح ومسؤولية احلكومة اإلسالمية،  احلسبة،أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ،(6)

زاد املعاد يف هدي خري العباد، ،حممد بن أِب بكر . )سريد اسم املرجع خمتصرًا: ابن تيمية، احلسبة(؛ ابن قيم اجلوزية،36ص
 .308، ص3م، ج1996هـ/1417، 1بريوت، ط -القادر األرانءوط، مؤسسة الرسالةشعيب وعبد  حتقيق وختريج:

فتح الباري شرح  ،أمحد بن علي الكناين العسقالين اجلوزية، زاد املعاد(؛ ابن حجر،)سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن قيم 
-312، ص6هـ، ج1379بريوت،  -م، دار املعرفة2001هـ/1421، 1ط عبد القادر احلمد، :تقدمي صحيح البخاري،

 .  )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن حجر، فتح الباري( .314
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إبجالء اليهـود والنصـارى مـن جزيـرة العـرب، أال  وميكن أن نضيف  سبًبا آخر لقرار عمر
الــيت أوصــى هبــا قبــل وفاتــه، فــورد أن  آخــر مــا تكلــم بــه أن قــال:   وهــو إنفــاذ  وصــية رســول هللا

 .(1)خرجوا أهل جنران من جزيرة العرب""أخرجوا اليهود من احلجاز، وأ
يقــول: "ألخــرجن  اليهــود  والنصــارى  مســع رســول هللا  أن  عمــر  (2)ويف صــحيح مســلم

: "ال جيتمـــــع دينـــــان يف جزيـــــرة مـــــن جزيـــــرة العـــــرب حـــــىت ال أدع إال مســـــلًما"، وقـــــال رســـــول هللا 
 . مل يكن ممن خيالفون أمرًا  لرسول هللا ، ومن املعلوم اترخيي ا أن  عمر (3)العرب"

وخالصة القول أنـه لـيس علـى أهـل الذمـة إتيـان  فعـل  م نعـوا منـه يف شـروط صـلحهم؛ ملـا فيـه 
مـن ضــرر  أبمـن الدولــة اإلسـالمية واجملتمــع اإلسـالمي الــذي يعيشـون فيــه، وإذا اقرتفـوا ذنبًــا، أو فعلــوا 

قبــوا عليــه مبــا وجــب علــيهم يف حكــم الشــريعة اإلســالمية مــن شــيًئا م نعــوا منــه ع ــد  نقًضــا للعهــد، وع و 
 . ةقصاص  أو حد، وأن  عليهم مراعاة  شعور املسلمني واحرتام هم واحرتام  هيبة الدولة اإلسالمي

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.  24املدينة املنورة، ص -اخلالل، أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون، أحكام أهل امللل، خمطوطة، اجلامعة اإلسالمية (1)
اجلواب الصحيح ملن بدل دين  ،أمحد بن عبد احلليم )سريد ذكر املخطوطة خمتصرًا: اخلالل، أحكام أهل امللل(؛ ابن تيمية،

، 1الرايض، ط –انصر، عبد العزيز العسكر، محدان احلمدان، دار العاصمةاملسيح، حتقيق وتعليق: علي حسن 
. )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن تيمية، اجلواب الصحيح(؛ ابن قيم اجلوزية، أحكام أهل الذمة، 303، ص1هـ،ج1414

 . 375، ص1ج
 . 1388، ص3، ج1767قمصحيح مسلم، كتاب اجلهاد، ابب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حديث ر  (2)
؛ 892ص ،2ج ،1584حديث رقم ، املوطأ، كتاب اجلامع، ابب ما جاء يف إجالء اليهود من املدينة،لك بن أنسما(3)

 . 24وذكره اخلالل يف أحكام امللل، ورقة 
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 أساليب عمر  :األمنية يف التعامل مع حوادث عصره- 

 تنفيذ أحكام الشريعة: -
بشدته على أهل الري ب والتهم والفسـق، فعـن أنـس بـن مالـك أن  رسـول  هللا  ع رف عمر 

 "وكــان ال بــد مــن تلــك الشــدة يف دولــة  قــد أخــذت علــى (1)قــال: "أشــدُّ أمــيت يف أمــر هللا عمــر ،
نفســــها تطبيــــق  أحكــــام الشــــريعة اإلســــالمية قــــواًل وعمــــاًل، حــــدوًدا وأحكاًمــــا للضــــرب علــــى أيــــدي 

 أبمن الدولة واجملتمع.املفسدين واملخلِّني 
فقيـل: إنـه  ،يف املدينةوالفصل بني املسلمني  القضاء بني الناس أمور  بنفسه يتوىل  كان ف

 .(3)، فكلما صلى صالًة جلس للناس، فمن كانت له حاجٌة نظر فيها(2)مل يكن له قاض  
املدينة، أو مـن كما كان اببه مفتوًحا أمام الرعية ألية شكًوى، ال يردُّ أحًدا، سواء من أهل 

، أو الــدهقان الــذي طلــب (4)األمصــار اإلســالمية كــالقبطي الــذي أاته شــاكًيا ابــن  عمــرو بــن العــاص
وبعـد أن كثـرت عليـه مشـاغل السـلطة اسـتعان ابلصـحابة يف ، (5)أن ينصفه علـى واليـه  من عمر

وكـان  ،(7)لـب، وعلـي بـن أِب طا(6)مـن أمثـال زيـد بـن اثبـتالقضـاء يف املدينـة  بعض األحيـان علـى
القضاء،  (8)بعض هم يتوىل صغار األمور، ففي رواية عن الزهري قال: "أن  عمر  وىل السائب بن يزيد

 .  (9)وقال له: "اكفين صغار األمور، فكان يقضي يف الدرهم وحنوه"

                                                           

 . 250، ص2(ابن سعد، الطبقات، ج1)
 .588، 380، ص2(الطبي، اتريخ األمم، ج2)
 .340، ص10البالذري، أنساب األشراف، ج ؛248ص، 2(ابن سعد، الطبقات، ج3)
 .137انظر: املبحث الثالث من هذا الفصل، ص (4)
 .137 انظر: املبحث الثالث من هذا الفصل، ص(5)
 . 694، ص2(ابن شبة، اتريخ املدينة، ج6)
 .380، ص2(الطبي، اتريخ األمم، ج7)
يل: إنه كناين، وقيل: أزدي، وقيل: كندي. ولد يف بن سعيد، وهو املعروف اببن أخت امر، ق(السائب بن يزيد 8)

األثري، هـ. ابن 91هـ، وقيل: 82هـ، وقيل: 80على سوق املدينة، تويف سنة  الثانية من اهلجرة، كان عاماًل لعمر السنة 
 . 170-169، ص2أسد الغابة، ج

 . 106، ص1جأخبار القضاة، (وكيع،9)
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يف والـوالة  األمـراءِ وواجبـات  اتِ مسؤوليفيها ضمن  القضاء  ظل أمر  أما الوالايت  اإلسالمية 
لقضاة  يف كلّ  من الكوفة،  ، ولكن  املصادر  التارخيية قد أشارت إىل تعيني عمر بداية عهده 

، تبًعا لدرجة االستقرار يف كـل ِمصـر؛ فأمصـاٌر (2)، ودمشق، ومحص، وقنسرين(1)والبصرة، والطائف
ن مــثاًل، فيـــرتك مثــل: العــراق، والشـــام، ومصــر ال تقــارن يف أمـــر اســتقرارها أبمصــار  كاحلجـــاز، والــيم

مهمة القضاء فيها للوايل نفِسه يف حال القدرة عليه، وتوفر الوقت الكايف لديهم الستقرار والايهتم، 
، مث ذكرهم مـرة أخـرى، كقضـاة  أمساء عمال عمر  (3)ومما يؤيد هذا الرأي  ما ورد عند ابن خياط

ة بـــن شـــعبة، وعثمـــان بـــن أِب ســـعد بـــن أِب وقـــاص، وعمـــار بـــن ايســـر، واملغـــري  :م مـــن أمثـــاللبلـــداهنِ 
 . (4)العاص وغريهم

، وارتبــاط املســلمني بغــريهم مــن وقــد أدى اتســاع رقعــة الدولــة اإلســالمية يف عهــد عمــر 
ـــــر ت  شـــــعوب الـــــبالد املفتوحـــــة وانضـــــوائهم حتـــــت لـــــواء الدولـــــة اإلســـــالمية إىل تزايـــــد النزاعـــــات، وكثـ 

  ة وإقامــة  احلــدود مــن أولــوايت عمــراملخالفــات  ألحكــام اإلســالم، فكــان تنفيــذ  أحكــام الشــريع
أتمنٌي للمجتمع، وحتصينه لردع اْلمث، وزجر الفاسد، حىت ال يعود إىل جرمه فيخل ابألمن، كما فيه 

ال يتــواىن عــن إقامــة  احلــدود علــى مســؤويل الدولــة  ، فكــان مــن كــل فســاد  ميكــن أن يصــل  إليــه
، وهـي (5)والعامة إن أتوها، فقـد أقـام حـد  شـرب اخلمـر علـى صـهره أمـري البحـرين قدامـة بـن مظعـون

ت عـــدُّ ســـابقًة يف اتريـــخ إقامـــة احلـــدود يف اإلســـالم، إذ ي عـــد تطبيًقـــا عملي ـــا ملبـــادئ اإلســـالم، وأتكيـــًدا  
اجلميع  متساوون أمام أحكام الشـرع، ال حمـاابة وال شـفاعة يف حـدود هللا، على نظرة اإلسالم يف أن  

د سـرقت لقطعـت ـحني سرقت امرأة من قريش:"وأمي  هللِا لو أن  فاطمة  بنت حمم لقول رسول هللا 
وملـا كـان عبـد  (7)ه عبـد الـرمحن بـن عمـرـــ، كما مل يتوان  يف تنفيذ حـدِّ شـرب اخلمـر علـى ابن(6)يدها"

                                                           

 . 88-87؛ ابن خياط، اترخيه، ص588، 510 ،506، 476 ،457، ص2(انظر: الطبي، اتريخ األمم، ج1)
 . 146فتوح البلدان، صالبالذري،  (2)
 .155-154صاترخيه، (3)
 .434-432ص ا: عبد العزيز العمري، الوالية على البلدان،(انظر يف ذلك أيضً 4)
بن اخلطاب، من السابقني  القرشي اجلمحي،أخو عثمان بن مظعون، وخال حفصة وعبد هللا ابين عمربن مظعون  (قدامة5)

هـ. ابن األثري، أسد 36، تويف سنة إىل اإلسالم، هاجر إىل احلبشة مع أخويه، وشهد بدرًا وسائر املشاهد مع رسول هللا 
 . 96-95، ص4الغابة، ج

 . 153أبو يوسف، اخلراج، ص(6)
 .374، ص3ابن األثري، أسد الغابة، جبن عمر بن اخلطاب، ويقال له عبد الرمحن األوسط، وأبو شحمة. (عبد الرمحن 7)
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: "إذا لقيــت  ربــك فأعلمــه أن  أابك يقــيم  يقــول ألبيــه: "اي أبــت، قتلتــين، قــال لــه عمــر الــرمحن
 . (1)احلدود"

إلقامـــة يف الشــرع اإلســالمي  واســتوجبت العقوبــة   ،اجلــرائم الــيت وقعــت يف عهــدهأمثلــة مــن و 
، ومـن أمثلـة ذلـك أنـه حكـم ابلقتـل قصاًصـا علـى جرامم القصا  والاداي العدل وحفظًا لألمـن: 

امرأة  ومعها سبعٌة من الرجال؛ ألهنم اشرتكوا يف قتل ابن زوجها خوفًا من أن يكشف الصـيبُّ أمرهـا، 
 .(2)وقال مقولته املشهورة يف كتب الفقه اإلسالمي: "لو متاأل عليه أهل  صنعاء لقتلتهم"

قصاًصــا يف حالــة القتــل دفاًعــا عــن الــنفس، أو عقوبــة  القتــل يف حــال ثبوهتــا  ودرأ عمــر 
أن  جاريــًة قتلــت رجــاًل ألنــه راودهــا عــن  العــرض، أو املــال، ومــن ذلــك مــا روي أنــه ر فــع لعمــر 

 .(3)بتبئتها، وال دية له نفسها، فقضى عمر 
أحكام الشريعة من عقـوابت  وحـدود ، ومـن الشـواهد  نفذ فيها عمر جرامم احلدود ويف 
يف امرأة  رآها زوج ها مع رجـل  قـد أقـر ت وأبـت أن تنـزع،  -وهو ابلشام- حد الناقامته على ذلك إ

فر مجت
 .(5)، وجلد عبًدا استكره جاريًة على الزان، ونفاه، ومل جيلد اجلارية؛ ألنه استكرهها(4)

ـــن مل يعلـــم حتـــرمي  الـــزان، ملـــا ورد يف ذلـــك مـــن اْلاثر عـــن  وقـــد درأ عمـــر  احلـــد عـــن كـــلِّ م 
والتــابعني قــوهلم: "ادرؤوا احلــدود ابلشــبهات مــا اســتطعتم، واخلطــأ  يف العفــو  اب رســول هللا أصــح

أنـه قـال: "ألن  أعِطّـل  احلـدود  يف الشـبهات خـرٌي  ، وورد عـن عمـر (6)خرٌي من اخلطـأ يف العقوبـة"
قد زنت، وال تعلـم  ، ومما روي يف ذلك أن  امرأًة ر فعت إىل عمر (7)من أن أقيمها يف الشبهات"

                                                           

 . 842، ص3(ابن شبة، اتريخ املدينة، ج1)
سعيد عبد الفتاح عاشور،  :حتقيقالقطر اليماين، بن القاسم بن حممد بن علي، غاية األماين يف أخبار  (ُيىي بن احلسني2)

)سريد ذكر املرجع خمتصرًا:  .85-84صم، 1968هـ/1388القاهرة،  –مراجعة حممد مصطفى زايدة، دار الكتاب العرِب
 . ُيىي بن احلسني، أخبار القطر اليماين(

  .60ص ، مناقب عمر،(ابن اجلوزي3)
 . 823، ص2، ج9رقم  احلدود، ابب ما جاء يف الرجم، حديث املوطأ، كتاب مالك بن أنس،(4)
 .827، ص2، ج15يف حد الزان، حديث رقم  ما جاءاملوطأ، كتاب احلدود، ابب  بن أنس، مالك (5)
 . 152أبو يوسف، اخلراج، ص(6)
 . 153أبو يوسف، اخلراج، ص(7)
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ــــا عاًمــــا جلهلهــــا  ، وضــــرب عمــــر (1)حرمتــــه فــــدرأ عنهــــا احلــــد أدىن احلــــدِّ مــــن مائــــة جلــــدة، وغر هب 
 . (2)ابلتحرمي

أنه أقـام حـد  القـذف  ـانني جلـدًة علـى امـرأة  اهتمـت  (3)فقد ورد يف املوطأ حد القذفويف 
 زوجها جباريتها، مث اعرتفت أبهنا وهبتها له. 

حــد القــذف علــى الشــهود الثالثــة الــذين شــهدوا علــى املغــرية بــن شــعبة  ر كمــا أقــام عمــ
 .(4)ابلزان؛ لعدم اكتمال الشهادة برتاجع الشاهد الرابع وإقامة احلد على الثالثة  انني جلدة

كما أقام حد القذف ابلتعريض، فريوى أنه عر ض أحـد  األشـخاص مخـر، فقـال لـه: وهللا، 
ــا للســفهاء، وحفظًــا ألمــن األعــراض،  (5)نيــة، فجلــده عمــر احلــد  ــاننيمــا أِب بــزان  وال أمــي بزا أتديًب

 . (6)وهي سياسٌة حكيمٌة ال ختالف نص ا قرآني ا وال سنًة، بل عمل فيها بروح الشريعة اإلسالمية 
كــان عمــر  أول  م ــن درأ احلــد  للضــرورة، فقــد درأ حــد  الســرقة علــى مـــن   جاارامم الساارقةويف 

سرق من بيت مـال املسـلمني، أو مـن غنـائم احلـرب، فـريوى أن  رجـاًل سـرق مـن بيـت املـال، فكتـب 
 .(7)، فأجابه: "ليس عليه قطع"سعد بذلك لعمر 

احلضــرمي إىل عمــر  كمــا مل يقمهــا علــى اخلــادم إذا أخــذ مــال  ســيده، فقــد أتــى عبــد هللا بــن
 بغــالم  وقــال: اقطــع يــد غالمــي هــذا فإنــه ســرق، فســأله عمــر   عمــا ســرقه، فــأخبه أنــه ســرق

ــــه عمــــر: "أرســــله، فلــــيس عليــــه قطــــٌع، خــــادمكم ســــرق  مــــرآة لزوجتــــه بقيمــــة ســــتني درمًهــــا، فقــــال ل
 .(8)متاعكم"

                                                           

 . 53صالطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، ،(ابن قيم اجلوزية1)
 .852-851ص ،3(ابن شبة، اتريخ املدينة، ج2)
 . 831، ص2، ج20مالك بن أنس ،كتاب احلدود، ابب ما ال حد فيه، حديث رقم(3)
-75، ص7ج، 4م والنهاية،؛ ابن كثري، البداية385، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج494، ص2(الطبي، اتريخ األمم، ج4)

76 . 
 . 830-829، ص2، ج19ذف والنفي والتعريض، حديث رقمـد يف القـمالك بن أنس، املوطأ، كتاب احلدود، ابب احل(5)
 . )سريد272ص م،2010/ـه1431بريوت،-اخلطاب، املكتبة العصريةاب يف سرية عمر بن ـعلي الصالِب، فصل اخلط(6)

 علي الصالِب، عمر بن اخلطاب(. ا:ذكر املرجع خمتصرً 
 . 171(أبو يوسف، اخلراج، ص7)
 . 840-839، ص2، ج33حديث رقم املوطأ،  كتاب احلدود، ابب ما ال قطع فيه،مالك بن أنس،(8)
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، إن ويف ذلـــك قـــال مالـــك: "لـــيس علـــى األجـــري وعلـــى الرجـــل يكـــوانن مـــع القـــوم خبـــدمتهم
ســـرقاهم قطـــٌع؛ ألن  حاهلمـــا ليســـت حبـــال ســـارق، وإامـــا حاهلمـــا حـــال  اخلـــائن، ولـــيس علـــى اخلـــائن 

 .(1)قطع"
وأِب  قــد جعــل عمــر حــد ها  ــانني بعــد أن كانــت علــى عهــد رســول هللا  حااد اخلماارويف 

، فعـن عبيـد هللا بـن (2)أربعني، ألنه واجه  مشكلًة كبريًة يف اجـرتاء النـاس علـى شـرب اخلمـر بكر 
 عمــر قــال: " كــان الــذي يشــرب اخلمــر يضــربونه بنعــاهلم وأيــديهم، فكــان ذلــك علــى عهــد النــيب 

، فلما رأى ذلـك عمـر خشـي أن ي قتـل الرجـل ، فجعلـه أربعـني ، وبعض إمارة عمر وأِب بكر 
هـي زايدٌة يفعلهـا ، و (3)سوطًا، فلما رآهـم ال يتنـاهون جعلـه  ـانني سـوطًا، وقـال: هـذا أدىن احلـدود"

 (5)، وقد عاقب عمر يف شرب اخلمر عبد الرمحن بن عمر، وأاب حمجن الثقفي(4) اإلمام عند احلاجة
 . (7()6)سبع مرات، وربيعة بن أمية بن خلف

فقد روي أن  رجاًل يف والية أِب موسـى األشـعري ارتـد بعـد إسـالم، فضـربت  حد الردةوأما 
احلكـــم الـــذي صـــدر علـــى املرتـــد قبـــل أن أيخـــذوا إبجـــراءاِت  أبمـــره فـــأنكر   عنقـــه، فـــأ خب عمـــر 

مراجعتــه يف أمــر ردتــه، وقــال: "أفــال حبســتموه ثــالاًث، وأطعمتمــوه كــل يــوم  رغيًفــا، واســتتبتموه لعلــه 
، ممــا دل علــى (8)يتــوب ويراجــع أمــر هللا، مث قــال: اللهــم إين مل أحضــر، ومل آمــر، ومل أرض إذ بلغــين"

                                                           

  .841، ص2، ج35املوطأ،حديث رقممالك بن أنس،(1)
  .322، ص10، أنساب األشراف، جيالبالذر (2)
 . 732-731، ص2(ابن شبة، اتريخ املدينة، ج3)
 . 210ص السياسة الشرعية،ابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية يف  (4)
، وامسه عمرو بن حبيب، وقيل: مالك، وقيل: عبد هللا، وقيل: امسه كنيته، أسلم حني أسلمت ثقيف يف حمجن الثقفي و(أب5)

هـ، وكان شاعرًا حسن الشعر، ع رف ابلشجاعة يف اجلاهلية واإلسالم، إال أنه كان منهمًكا يف الشرب ال يرتكه 9عام 
بسعد بعث معه رجاًل، فهرب منه، وحلق جزيرة يف البحر، و خوف حد وال لوم، وجلده عمر مرارًا سبًعا أو  انًيا، ونفاه إىل

، 5بن أِب وقاص، فحبسه أبمر عمر، مث أطلقه، واتب بعدها، مات أبذربيجان، وقيل جبرجان.ابن األثري، أسد الغابة، ج
 .278-277ص

بن أمية يف اخلمر إىل خيب  ربيعة   عمر  غرب ، مثوأسلم أدرك النيب القرشي،  ربيعة بن أمية بن خلف اجل محي(6)
 .57، ص2. ابن األثري، أسد الغابة، ج"اا أبدً ال أغرب بعده أحدً : "فقال عمر ،فلحق هبرقل فتنصر

 .45ص، 7ج، 4م والنهاية، ؛ ابن كثري، البداية184ص ،4ج نتظم،(ابن اجلوزي، امل7)
 .632املوطأ، ص مالك بن أنس،(8)
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د أن يســـتتاب ثـــالث مـــرات، فـــإن مل يتـــب يقتـــل، وهـــذا القـــول قـــد أخـــذ بـــه مجهـــور املرتـــد  ي قتـــل بعـــ
 الفقهاء.

األمنيــة لتنفيــذ حكــم الشــريعة علــى خمالفيهــا مراقبــة  األســواق، ومنــع   ويف إطــار سياســته 
املخالفـــات الـــيت هبـــا، وتنوعـــت معاقبتـــه للمخـــالفني يف جتـــارة اخلمـــر ابلتعزيـــر؛ فتـــارة حبـــرق حـــانوت 

يبيـــع اخلمـــر، وقـــال لـــه: "أنـــت  (1)ورد أنـــه أحـــرق بيـــت رويشـــد  الثقفـــي، وكـــان حـــانواتً اخلمـــار، فقـــد 
، واترة بزايدة عدد اجللدات على حدِّ الشرب،فروي أنه قد جـيء  لعمـر  (2)فويسق، ولست برويشد"

 (3)برجل  قد شرب مخرًا يف هنار رمضان، فضربه  انني، وعز ره عشرين. 
وأمــا املعاصــي الــيت لــيس فيهــا حــد  مقــدٌر وال كفــارة، كشــهادة الــزور؛ فيعــزر بتســويِد وجــِه  

أنــه أمــر بــذلك يف شــاهد الــزور، ألنــه   املخــالف وإركاِبــه علــى دابــة  مقلوبــة، كمــا روي عــن عمــر 
 . (4)كاذٌب فسو د وجهه، وألنه قل ب  احلديث فقلب ركوبه

 القضااي الـيت مل يكـن فيهـا شـبه بقضـااي احلـدود،  من عقوابت التعزير يف كما أوقع عمر 
وهـــي بوجـــه عـــام تتعلـــق ابلنظـــام العـــام، وابألمانـــة يف املعـــامالت، وإبدارة الـــوالة، وأبمـــن األســـواق، 

ما بني الضرب، والنفي، واحلـبس، واهلجـر، واملقاطعـة، واحلـرق،  وبراحة الرعية، وتنوعت تعزيراته 
فأصـاب بــذلك خراًجـا مـن خــراج  ، ألنـه انـتقش خــامت عمـر (5)ومـن ذلـك التعزيــر ملعـن بـن زائــدة

إىل املغــرية أيمــره حببســه حــىت أيتيــه أمــره، فهــرب معــن مــن حبســه، وأتــى  الكوفــة، فكتــب عمــر 
 .(6)عمر، فضربه ضراًب مبًحا، وحبسه، فكان يف احلبس ما شاء هللا، مث قامسه، وخلى سبيله

                                                           

 . 323ص اإلدارية،(الكتاين، الرتاتيب 1)
 . 239-238ص الشرعية،السياسة الطرق احلكمية يف  اجلوزية، (ابن قيم2)
 . 165(أبو يوسف، اخلراج، ص3)
 . 233ص الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، (ابن تيمية، السياسة4)
. اخلطيب البغدادي، لكرموله أخبار شهرية يف الشجاعة وا ،ويل إمرة اليمنالعهد النبوي، يدرك  ، ملالشيباينمعن بن زائدة (5)

. )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: 235، ص13بريوت، ج –أمحد بن علي أبو بكر، اتريخ بغداد، دار الكتب العلمية 
 . 500، ص3اخلطيب البغدادي، اتريخ بغداد(؛ ابن حجر، اإلصابة، ج

 .126-125األوائل، ص العسكري،؛ 450-449البالذري، فتوح البلدان، ص(6)
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هنم أحيااًن، ومن ذلك: أنه أمر حبرق ابب قصر التعزير على الوالة وأعوا كما طبق عمر 
، وقضى مبصادرة شطر أموال الوالة اليت اكتسبوها (1)سعد بن أِب وقاص ملا احتجب فيه عن الرعية

 . (2)جباه منصبهم، مثل ما فعل مع خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وغريهم
ا لبــاب الفتنــة والــذرائع و  حفاظًــا علــى أمــن اجملتمــع مــن الفتنــة كمــا اســتخدم النفــي  تعزيــرًا ســد 

ألنــه أخــذ يســأل عــن متشــابه القــرآن، وعــن  (3)والفســاد األخالقــي، كمــا فعــل مــع صــبيغ بــن عســل
، ونفــاه إىل البصــرة، وأمــر أهلهــا هبجــره ســنًة إىل أن أشــياء  يف القــرآن ابتغــاء الفتنــة، فضــربه عمــر 

ٌة علــى جــواز إعــادة املنفــي إىل بلــده إذا ، ويف ذلــك داللــ(4)يتــوب، فلمــا اتب أمــر املســلمني بكالمــه
، كمـا اسـتخدم اجللـد  تعزيـرًا، ومـن ذلـك أنـه عاقـب جعـدة (5)اتب من ذنبه مهما طالت مدة إبعاده

 م رجــم عمــر 637ه/17. ويف عــام (6)بــن ســليم مبائــة جلــدة، وهنــاه أن يــدخل  علــى امــرأة  م غيبــة
 .(7)تساحرًا ابلبقيع، فحفر له إىل عنقه، مث ر جم حىت ما

على اهلجاء يف الشعر تعزيرًا، فقد قال: "إين قد هنيتكم أن تذكروا ممـا   كما عاقب عمر 
كــان بــني املســلمني واملشــركني شــيًئا دفًعــا للتضــاغن بيــنكم، وبــثِّ القبــيح فيمــا بيــنكم، فأمــا إذا أبــوا 

، كمــا هنــى عــن إنشــاد شــيء  مــن منــاقض األنصــار (8)فــاكتبوه واحتفظــوا بــه، فــدونوا ذلــك عنــدهم"
ومشركي قريش، وقال:" يف ذلك شتم  احلي وامليت، وجتديد الضغائن، وقد هدم هللا أمر  اجلاهلية مبا 

                                                           

 .228، 226ص الشرعية، السياسةالطرق احلكمية يف  اجلوزية،(ابن قيم 1)
 سيأيت ذكر ذلك الحًقا.(2)
ويقال: ابن سهل احلنظلي. وذكر أنه مل يزل وضيًعا يف قومه بعد أن كان سيًدا فيهم. ابن حجر،  ،التميميصبيغ بن عسل (3)

  .191، ص2اإلصابة، ج
 .354، ص6؛ ابن تيمية، منهاج السنة، ج191، ص2ابن حجر، اإلصابة، ج (4)
 . 354-353، ص6ابن تيمية، منهاج السنة، ج(5)
 .761، ص2ابن شبة، اتريخ املدينة، ج؛ 247-246، ص2(ابن سعد، الطبقات، ج6)
احلافظ السيد عزيز بك ومجاعة  :تصحيحالسرية النبوية وأخبار اخللفاء،  ، حممد بن أمحد التميمي،ابن حبان البسيت(انظر: 7)

ابن حبان  :ا.)سريد ذكر املصدر خمتصرً  447 ص م،1991هـ/1411، 2بريوت، ط -من العلماء، مؤسسة الرسالة
 .135ص ، اخللفاء األربعة ،التيمي ؛أخبار اخللفاء( البسيت،

م، 1999هـ/1419، 11جدة، ط –ملنارةعلي الطنطاوي وانجي الطنطاوي، أخبار عمر وأخبار عبد هللا بن عمر، دار ا(8)
 . )سريد اسم املرجع خمتصرًا: الطنطاواين، أخبار عمر(. 262ص
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، أو هجـاء  س ـجن وأ دِّب، كمـا فعـل (1)جاء من اإلسالم" ، ومـن يتعـرض ألحـد  مـن املسـلمني بسـبّ 
بقولــه: "اقعــد فإنــك (3)بــن بــدر التميمــي نحــني عــر ض ابلزبرقــاإذ عاقبــه ابلســجن تعزيــرًا   (2)ابحلطيئــة

إن كــان مــا قالــه احلطيئــة  (7)حســان بــن اثبــت . فلمــا ســأل عمــر (6)"(5)الكاســي(4)أنــت الطــاعم
،  فحكم أنه هجٌو له وِضعٌة، فحبسه يف حفرة حىت شفع فيه بعض  الصحابة، فأطلقه بعد (8)هجوٌ 

 (10)وورد أن  عكرمـــة  بـــن عـــامر .(9)ًدا أبـــًدا، وهتـــدده إن فعـــلأن أخـــذ عليـــه العهـــد  أن ال يهجـــو  أحـــ
يعلـوه ابلـدرة ويقـول: هجــوت   صـاحب  دار النـدوة قـد هجـا رجـاًل مــن املهـاجرين، فجعـل عمـر

 . (11)رجاًل من املهاجرين، فجلده عمر

                                                           

 . 483، ص1ابن األثري، أسد الغابة، ج(1)
 . 509، ص1مث ارتد بعده، مث أسلم. ابن األثري، الكامل، ج  الشاعر، عبسي، أسلم يف حياة رسول هللاحطيئة  (2)
السعدي، يكىن أاب عياش، وقيل: أاب شذرة، وامسه احلصني، وإاما قيل له الزبرقان التميمي بن امرئ القيس (الزبرقان بن بدر 3)

حلسنه، والزبرقان القمر، وقيل: إاما قيل له ذلك ألنه لبس عمامة مزبرقة ابلزعفران. وقيل: كان امسه القمر. نزل البصرة، كان 
، صدقات قومه بين عوف، فأداها يف الردة إىل أِب بكر   اله رسول هللاسيًدا يف اجلاهلية عظيم القدر يف اإلسالم، و 

 . 96-95، ص2وأقره على الصدقة. ابن األثري، أسد الغابة، ج
 ،1، ص9رجل طاعٌم: حسن احلال يف املطعم، ورجل طاعٌم وطعم  على النسِب. ابن منظور، لسان العرب، ج(الطاعم: 4)

 )مادة: طعم(.  .20
 . )مادة: كسا(. 69، ص13املكتسي. ابن منظور، لسان العرب، ج أي(الكاسي: 5)
  .328-327(الكتاين، الرتاتيب اإلدارية، ص6)
 ـ،ه40. وتويف قبل عام  يقال له: شاعر رسول هللا ، مث من بين مالك بن النجار،ياثبت األنصاري اخلزرج نحسان ب(7)

 . 484-482، ص1عاًما. ابن األثري، أسد الغابة، ج 120، وهو ابن هـ54، وقيل: سنة هـ50وقيل: بل مات سنة 
 . ةاحلجة على احلطيئأن يقيم ولكنه أراد  ،يعلم أن ذلك هجاء عمر (8)
 . 96، ص2ابن األثري، أسد الغابة، ج(9)
د من املؤلفة عكرمة بن عامر بن هاشم القرشي العبدري، هو الذي ابع دار الندوة من معاوية مبائة ألف، وهو معدو (10)

 .  570، ص3قلوهبم. ابن األثري، أسد الغابة، ج
 .685-684، ص2(ابن شبة، اتريخ املدينة، ج11)
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  الشورى: -
بتطبيــق الشــورى يف مجيــع جمــاالت احلكــم وقضــااي الدولــة اإلســالمية؛ امتثــااًل  التــزم عمــر 
ــنـ ه ْم  بقــول هللا تعــاىل:  و أ ْمــر ه ْم ش ــور ى بـ يـْ

 مل خيتلــف عــن حــاِل أِب بكــر  ، وحــال  عمــر (1)
يف ذلك، فكان كثري  املشاورة للصحابة فيما مل يتبني فيـه أمـر  هللا ورسـوله 

يف القضـااي الـيت هتـم  (2)
لـــيس التماًســـا للموافقـــة، بـــل التماًســـا للحقيقـــة،  املســلمني يف زمانـــه، بـــل كـــان الـــرأي  عنـــد عمــر 

فكان دائًما يقول لصحابته وأهل مشورته: "ال تقولوا الرأي  الذي تظنونه يوافق هـواي ، وقولـوا الـرأي 
 . (3)الذي حتسبونه يوافق احلق"

االستشــاري مــن كبــار الصــحابة، ومــن علمــاء املســلمني مــن أمثــال:  وأتل ــف جملــس عمــر
، فأشــارت الـرواايت التارخييــة أنـه كــان إذا وقــع علـي، وعثمــان، وعبـد الــرمحن بـن عــوف، وغـريهم 

أمٌر أمه ه، مجعهـم، وعـرض القضـية  علـى أصـحابه، وطلـب مشـورهتم، مث أييت أبقـرهبم رأاًي إىل الصـحة 
كــان ُيــرص علــى إبقــاء كبــار الصــحابة يف   كمــا ورد أن عمــر  ســلمني،ومــا فيــه مصــلحة  عامــِة امل

ــــة  دون أن أيذن ألحــــد  مــــنهم بــــرتك املدينــــة والســــفر إىل األمصــــار واإلقامــــة فيهــــا، وال يــــوليهم املدين
، وشـك ل مـنهم مــا يشـبه "جملـس الشــورى"، وكـان يرجـع إلــيهم يف كـل أمـر ، ويســتمع إىل (4)الـوالايت

لدولة، ويعرض عليهم كل  تصرف  من تصرفاته، فإذا كان هذا التصرف  موافًقـا آرائهم يف كل قضااي ا
 .(5)للشريعة مضى فيه وإال عدل عنه

وإدراًكا منه أبمهية الشـورى كـان ُيـثُّ قادتـه عليهـا، خاصـة يف القضـااي واملسـائل الـيت تتعلـق 
م 634هـ/13اق يف عام الثقفي على حرب الفرس ابلعر  دأبمن وسالمة الرعية، فعندما بعث أاب عبي

 .(6)، وأشركهم يف األمر، وال جتتهد مسرًعا..." قال له: "امسع من أصحاب النيب

                                                           

 . 38سورة الشورى، آية(1)
 .139، ص6ابن تيمية، منهاج السنة، ج(2)
  .93ص إمساعيل إبراهيم، اخللفاء الراشدون،(3)
 . 323، ص10البالذري، أنساب األشراف، ج(4)
 . 225-224محزة، اإلعالم يف صدر اإلسالم، ص عبد اللطيف(5)
 . 361، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
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ــه كتــااًب إىل النعمــان بــن مقــرن ، أيمــره أن يشــاور  عمــرو بــن معــد يكــرب (1)كمــا ذكــر أنــه وج 
وطليحــة األســدي يف أمــورهم العســكرية، وقيــل إنــه كتــب كتابــه إىل قائــده ســعد بــن أِب وقــاص، وممــا 
جــــاء فيــــه: "أن شــــاوْرمها يف أمــــر حربــــك، وال توهلمــــا مــــن األمــــر شــــيًئا، فــــإن  كــــل  صــــانع  هــــو أعلــــم 

 . (2)بصنعته"
م أبخــذ مشــورة عرفجــة  بــن 635هـــ/14رة عــام وأمــر عتبــة بــن غــزوان حــني وجهــه إىل البصــ

هر ة: "... وقد كتبت إىل العالء بن احلضـرمي أن ميـد ك بعرفجـة  بـن هر ـة، وهـو ذو جماهـدِة العـدو 
 .(3)ومكايدته، فإذا قدم عليك، فاستشره وقـ رِّبه،..."

منيـة علـى مبـدأ الشـورى يف احلـوادث األ ومن النماذج التطبيقية اليت دلت علـى اعتمـاده 
مـا ذ كـر مـن اسـتعانته ابلصــحابة يف إقامـة احلـدود والتعـرف علـى احلكــم والفتـوى الشـرعية، كمـا فعــل 
ــا قــد أحصــنت، فلمــا ســأهلا عــن ذلــك، فأجابــت  ــِة الــيت أصــابت الفاحشــة  وكانــت ثيًب يف قضــية األ م 

لـي  وعبــد  وهـي ال تـرى أبًســا وال تكتمـه، فقـال لعلــي وعبـد الـرمحن وعثمــان: مـا تـرون؟ أشــار عليـه ع
الرمحن إبقامة احلد عليها، أما عثمان فقال: أراها مستهلة بفعلها، كأهنا ال ترى به أبًسـا، وإامـا احلـدُّ 

ا عاًما  .(4)على م ن عرفه، فاستصوب رأيه، فضرهبا أدىن احلد من مائة جلدة، وغر هب 
: رسـول هللا  يف أمر املرأِة اجملنونة اليت زنت، حني ذكـره حبـديث كما أخذ برأي علي 

"رفع القلم عن ثالثة؛ عن النائم حىت يستيقظ، وعـن الطفـل حـىت ُيـتلم، وعـن اجملنـون حـىت يـبأ، أو 
 .  (5)يعقل"، فدرأ عنها احلد  
استشــار يف الســارق الــذي يســرق مــرارًا بعــد إقامــة احلــد أول مــرة، فــأمجع  وروي أن  عمـر 

 . (6)قطعت رجل ه، فإن عاد استودع السجنالصحابة  على أنه إن سرق ق طعت يده، فإن عاد 
                                                           

 .134التيمي، اخللفاء األربعة، ص(1)
 . 88ابن اجلوزي، مناقب عمر، ص(2)
 .440، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
 . 853-852، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(4)
مركز ابن حنبل، أبو عبد هللا أمحد بن حممد، كتاب فضائل الصحابة، حتقيق: وصي هللا بن حممد عباس، جامعة أم القرى، (5)

، 2م،  ج1983هـ/1403، 1مكة، ط –البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
 ئل الصحابة(. )سريد ذكر اسم املصدر خمتصرًا: ابن حنبل، فضا .719ص

 . 174أبو يوسف، اخلراج، ص(6)
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ويف أمر زايدة حدِّ شـرب اخلمـر مـن أربعـني إىل  ـانني كـان قـد انتهـى فيـه إىل رأي الصـحابة 
العقوبة، فأشار عليه علي  أبن ُيد   انني، وقـال:  ابعد اجرتاء الناس وهتافتهم على شربه وأهنم حتاقرو 

يف  ا هذي افرتى، فحدُّه حدُّ الفريـة"، فجلـد عمـر "ألنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي، وإذ
 .(1)اخلمر  انني بقية حياته، واألئمة من بعده

يلجــأ إىل أخــذ مشــورة  وملــا كــان األمــر يتعلــق بســالمة وأمــن اجلنــد املســلمني فــإن  عمــر 
أمرائــه يف أقــاليم الدولــة اإلســالمية، ومــن ذلــك حينمــا طلــب معاويــة  إذن  الفــاروق يف ركــوب البحــر 

إىل عمرو بـن العـاص ألخـذ رأيـه يف أمـر البحـر، مـا إن كانـت  ، كتب عمر (2)لغزِو جزيرة قبص
مـــر ه عظـــيٌم، وخطـــره شـــديد، ، فأجابـــه عمـــرو يف كتـــاب: "إن  البحـــر  أ(3)آمنـــًة لركـــوب املســـلمني هبـــا

"، فلما قرأه عمر س ر  مبوافقة عمر و له وإن جنا برق ،ق  غرِ  إن مال   والناس يف البحر كدود  على عود،
 . (4)يف رأيه

كما اتبع مشورة  أصحابه عنـدما عـدل عـن فكـرة اخلـروج بنفسـه لنجـدة املسـلمني يف العـراق 
أبمــن اجلـيش والدولــة اإلسـالمية؛ ففــي املـرة األوىل يف عــام ملـرتني؛ ملــا يف هـذا األمــر مـن خمــاطرة  أمنيـة  

إىل عمــر واجتمــاع أهــل فــارس علــى رجــل  (5)م حــني انتهــى مقتــل  أِب عبيــد بــن مســعود635هـــ/14
مــن كســرى، فخــرج حــىت أتــى صــرار وعســكر هبــا، وأعــد  العــدة  للخــروج، ولكنــه قبــل أن يقــدم علــى 

لعراق لنجـدة املسـلمني، فوافقتـه العامـة علـى املسـري، فـدخل تنفيذ رأيه استشار الناس  يف املسري إىل ا
، وقــال: "اســتعدوا، فــإين ســائٌر، إال أن  ــرج هم منــه يف رفــق  معهــم يف رأيهــم، وكــره أن يــدع هم حــىت خي 
جييء  رأٌي هو أمثـل  مـن هـذا"، مث بعـث إىل أهـِل الـرأي ليستشـريهم، فكـان طلحـة  ممـن اتبـع النـاس، 

اه عن اخلـروج، وقـال: "فإنـه إن ي هـزْم جيش ـك لـيس كهزميتـك، وإنـك إن ت قتـْل غري أن  عبد  الرمحن هن

                                                           

 .842، ص2، ج2مالك بن أنس، املوطأ، كتاب األشربة، ابب احلد يف اخلمر، حديث رقم(1)
  .305، ص 4. ايقوت، املعجم، ج وهي جزيرة يف حبر الروم وأبيديهم دورها قبص: (2)
 . 1008-1007، ص2، جاملقدمةابن خلدون، (3)
 . 264-263، ص17، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(4)
، وسريه إىل العراق، استشهد يوم اجلسر ، استعمله عمر أبو عبيد بن مسعود الثقفي، صحاِب  أسلم يف عهد النيب (5)

 . 305، ص5هـ. ابن األثري، أسد الغابة، ج13عام 
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ـــــزم يف أنـــــِف األمـــــر خشـــــيت  أال يكـــــبِّ  املســـــلمون، وأال يشـــــهدوا أن ال إلـــــه إال هللا أبــــــًدا.."،  أو هت 
 . (1)فاستحسن رأيه ورأى فيه الصواب، فجعل سعد بن مالك على اجلند

األخبــار للمدينــة ابجتمــاع األعــاجم واألســاورة، وعظمــاء واملــرة الثانيــة كانــت عنــدما جــاءت 
املهاجرين واألنصار فاستشارهم يف اخلروج  م، فجمع عمر 642/(2)ه21الفرس يف هناوند عام 

، وذكـر الطـبي : قـد قـال لعمـر  لسـيف أن  علي ـا  روايـة  يف  (3)بنفسه، فما بني موافـق  وخمـالف 
"... وإْن شخصـت  أنـت مــن هـذا احلـرم انتقضــْت عليـك األرض  مــن أقطارهـا، حـىت يكــون مـا تــدع 
وراءك من العيـاالت أهـمُّ إليـك ممـا قـدامك )ممـا تريـد أن تقصـده(، وإن  العجـم  إذا رأوك عيـااًن قـالوا: 

حممــد وال بعــده  هــذا ملــك  العــرب كلِّهــا، فكــان أشــد  لقتــاهلم، وإان مل نقاتــل النــاس  علــى عهــد نبينــا
، وكــذلك إىل  ابلكثــرة، بــل اكتــب إىل أهــل الشــام أن يقــيم  مــنهم بشــامهم الثلثــان، ويشــخص  الثلــث 

 . (4)عمان، وكذلك سائر األمصار والكور"، فاتفق رأيهم على أن يبعث  اجلنود ، ويقيم ردًءا هلم
ى اخلـروج حـني عـزم علـ مـع أِب بكـر   ونالحـظ أن  هـذا املوقـف  مشـابٌه ملوقـف عمـر

بنفسه لقتال املرتدين، ومنعه مـن ذلـك الـرأي؛ خوفًـا علـى أمـن خليفـة املسـلمني الـذي هـو جـزٌء مـن 
يف قبــول الـرأي الـذي طرحـه عليــه الصـحابة  وعلـي  يف عــدم  أمـن الدولـة العـام، لــذا مل يـرتدد عمـر 

األمــة، فتفقــد  أمن هــا  اخلــروج حرًصــا علــى أمــن الدولــة واجملتمــع؛ ألن  يف خروجــه قــد يكــون فيهــا هزميــة  
 واستقراراها. 

فإنــه يضــع  -حــني تواجــه الدولــة اإلســالمية خطــرًا يهــدد أمنهــا- كمــا نالحــظ أن  عمــر 
األمــر أمــام املســلمني، إميــااًن منــه حبقهــم يف املشــورة، وكــي جيــد  مــن يتفــق مــع رأيــه دون أن يــذكر رأيــه 

                                                           

، 2، جاملقدمـة؛ ابن خلدون، 415، حروب الردة، صوانظر أيًضا: الكالعي .381، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
 .916ص

، 1؛ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج340، ص2؛ املسعودي، مروج الذهب، ج518، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
. وما أثبتناه يف املنت هو ما أمجعت 229، ص2هـ. ابن اجلوزي، املنتظم، ج17. يف حني قيل إنه كان يف عام 95-94ص
 ليه معظم املصادر التارخيية. ع

 . 524، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
 . 33، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية،م299، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج381، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
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: "...هذا الـ رأي  الـذي كنـت رأيتـ ه، ولكنـين أحببـت للصحابة، لذلك قال حني استحسن رأي عليّ 
 .  (1)أن تتابعوين عليه"

، ويف الشـــام حـــني حوصـــر املســـلمون حبمـــص مـــن قبـــل الـــروم اســـتنجد أبـــو عبيـــدة بعمـــر 
أمــر ه علــى املســري للشــام ممــد ا هلــم، وكــان قــد ظهــر اجلــزع  واخلــوف  علــى أهــل املدينــة علــى  فــأمجع 

علـيهم، وطلبـوا منـه املسـري، لكـن اجتمـع رأي  الصـحابة علـى  إخواهنم املسلمني ابلشـام خمافـة اهلـالك
 . (2)، ويبعث ابملدد، ويكون  ردًءا للمسلمنيأن يقيم  عمر 

برأي األحنف بن قيس يف أمر اإلنسياح بـبالد فـارس، بعـد أن تكـررت  كما أخذ عمر 
ب انتقاضـــهم ثــورات الفــرس وانتقاض ــهم لعهــودهم مــع املســلمني، وكــان األحنــف  قــد شــرح لــه أســبا

املتكــرر علــى الدولــة اإلســالمية مبــداًي رأيــه يف حــلِّ هــذه املشــكلة ابإلنســياح يف الــبالد إلزالــة ملــك 
لـرأي األحنـف قـائاًل: "صـدقتين وهللا،  فارس، والقضاء هنائي ا على تلك احلركات، فاسرتاح عمر 
م أم ــر األمـــراء  638هـــ/17، ففـــي عــام (3)وشــرحت يل األمــر"، فعمــل مبشـــورته حفظًــا ألمــن اإلقلــيم

ووج ههـــم مـــن البصـــرة ومـــن الكوفـــة، وبعـــث إلـــيهم ابأللويـــة ليخرجـــوا إىل الكـــور، فلـــم يســـتتب األمـــر  
 .(5)م، وساروا يف بالد العجم639/(4)ـه18مسريهم حىت دخلت سنة 

كمـــا أوضـــحت املصـــادر  التارخييـــة أنـــه حـــني وافـــق أهـــل  إيليـــاء علـــى الصـــلح وتســـليم املدينـــة  
مني اشرتطوا جميء  عمر بنفسه ليكتب  هلم كتاب  أماهنم، فاجتمع عمر ابملسلمني واستشارهم للمسل

فيمــا جــاءه، فكــان أول  مــن تكلــم عثمــان ، فأشــار عليــه بعــدم املســري لقــدرة املســلمني الفــاحتني علــى 
، ولقتـــاهل م حتقيـــق الفـــتح، وقـــال: "... فـــإن أنـــت أقمـــت  ومل تســـر إلـــيهم رأوا أنـــك أبمـــرهم مســـتخف 

مســتحقٌر، فــال يلبثــوا إال اليســري  حــىت ينزلــوا علــى الصــغار ويعطــوا اجلزيــة"، بينمــا   أشــار عليــه علــي  

                                                           

 .293-289، ص19، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(1)
 . 183األزدي، فتوح الشام، ص(2)
 . 235، ص4نتظم، جابن اجلوزي، امل(3)
 . 248، ص19؛ النويري، هناية األرب،ج235، ص4ابن اجلوزي، املنتظم، ج(4)
 .968، ص2، جاملقدمةهـ. ابن خلدون، 22هـ، وقيل:21وورد اختالف يف العام الذي سارت فيه األلوية، قيل: سنة(5)
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مبشــورة علــيّ   ، ففــرح عمــر (1)ابملســري إلــيهم؛ ملــا يف قدومــه للشــام األمــن  والعافيــة  والصــلح والفــتح
 فأمر ابالستعداد والتأهب للخروج إىل بالد الشام.  

وهكـذا جنــد أنــه وبــرغم قــدرة املســلمني علــى حتقيــق الفــتح الــذي كــانوا ينتظرونــه بفــارغ الصــب 
ــــة دون احلاجــــة إىل قــــدوم اخلليفــــة، إال أن  عمــــر   قــــد م أمــــن  وســــالمة  وإنــــزال اهلزميــــة أبهــــل املدين

و أهنــم ولســت  آمــن لــ" حديثـه: يف علــي   لــه بينــه مـا وذلــك ،املسـلمني علــى الفــتح ومــا يتبعـه مــن غنــائم
يئسوا من قبولك الصلح ومن قدومك عليهم أن يتمسكوا حبصـنهم، ولعلهـم أيتـيهم مـن عـدوان مـدٌد 
هلـم، فيـدخلوا معهـم يف حصـنهم، فيـدخل املسـلمني مــن حـرهبم وجهـادهم بـالٌء ومشـقٌة، ويطـول هبــم 
احلصـــار، ويقـــيم املســـلمون علـــيهم، فيصـــيب املســـلمني مـــن اجلهـــد واجلـــوع حنـــو مـــا يصـــيبهم، ولعـــل 
املسلمني يدنون من حصنهم فريمـوهنم ابلنشـاب، ويقـذفوهنم ابحلجـارة، فـإْن ق تـل رجـٌل مـن املسـلمني 

 .(2)متنيتم أنكم فديتموه مبسريكم إىل منقطع الرتاب، ولكان املسلم  بذلك من إخوانه أهاًل"
أبن  هـــدف  املســـلمني مــــن  (3)رٌد علـــى بعـــض القـــائلني مـــن املستشـــرقني ويف فعـــل عمـــر 

فتوحــاهتم احلصــول  علــى الغنــائم، واخلــروج  ألقطــار  ذاِت تــرف  ونعــيم  خــارج  جزيــرة العــرب، أكثــر مــن 
 اهتمامهم بسالمة وأمن أرواح اجلند اإلسالمي.

وإذا كان األمر يتعلق ابجلانب األمين الصـحي للمسـلمني جنـده يسـتعني بـرأي الصـحابة مـن 
متوجًهـا  م حـني كـان عمـر 639هــ/18مما يـدل علـى ذلـك مـا وقـع يف عـام املهاجرين واألنصار 

خبوه أبمـــر ه أمـــراء األجنـــاد، فـــأإىل الشـــام غـــازاًي، ومعـــه املهـــاجرون واألنصـــار، وملـــا كـــان بســـرغ لقيـــ
طـاعون الشــام وبشـدة الــوابء، فتوقـف عــن الـدخول، مث أخــذ مبشـورة رؤســاء الصـحابة املهــاجرين، مث 

ريش من مهاجرة الفتح؛ يف دخول الشام أو االنصـراف عنهـا، فأشـار الـبعض األنصار، مث مشيخة ق

                                                           

، 15-14، ج1عثم، الفتوح، م؛ ابن أ306، ص1؛ الواقدي، فتوح الشام، ج250-249األزدي، فتوح الشام، ص(1)
 .225-223ص

 . 225-223، ص15-14، ج1؛ ابن أعثم، الفتوح، م250-249األزدي، فتوح الشام، ص(2)
، 2القاهرة، ط –حسن إبراهيم حسن وآخرين، مكتبة النهضة املصرية  :، الدعوة إىل اإلسالم،ترمجة وتعليق دتوماس أرنول(3)

حممد ؛ فيليب حيت، اتريخ العرب، ترمجة: ، الدعوة إىل اإلسالم(دخمتصرًا: أرنول)سريد اسم املرجع  .64م، ص1957
.)سريد اسم املرجع خمتصرًا: فيليب حيت، 177، ص1م، م1952، 3القاهرة، ط -بعة دار العامل العرِبمبوك انفع، مط
حممود زايد، دار العلم  ،إحسان عباس، حممد يوسف، ترمجة: مدراسات يف حضارة اإلسال هاملتون جب، اتريخ العرب(؛

 .)سريد اسم املرجع خمتصرًا: هاملتون جب، دراسات يف حضارة اإلسالم(. 10-7م، ص1979، 3بريوت، ط -للماليني
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ول؛ ملا فيه من ـابلدخول، وآخرون بعدم الدخول، فاتفق رأيه مع رأي الذين أشاروا عليه بعدم الدخ
اء  ملن معـه مـن املسـلمني، حـىت جـاءه عبـد الـرمحن بـن عـوف، وكـان متغيبًـا حلاجـة، حبـديث  ـبالء  وفن

يقــول: "إذا مسعــتم هبــذا الــوابء  يف هــذا األمــر يوافــق رأيــه فقــال: مسعــت رســول هللا  لرســول هللا 
 ، فوجـد يف حـديث رسـول هللا (1)ببلد فال تقدموا عليـه، وإذا وقـع وأنـتم بـه فـال خترجـوا فـرارًا منـه"

هـل ما يوافق رأيه، مث انصرف ابلناس حفظًا ألمنهم وسالمتهم، وبعد انصرافه هلك خلٌق كثـرٌي مـن أ
الشام بسبب شدة الطاعون، مـنهم: أبـو عبيـدة بـن اجلـراح، ومعـاذ بـن جبـل، ويزيـد بـن أِب سـفيان، 
وغريهم، ومل يرتفع عنهم الوابء حىت ارتفع املسلمون يف اجلبال ألمر عمرو بن العاص، فبلـغ عمـر مـا 

 . (2)فعله، فما كرهه
يف روايـة  (3)فيشـري ابـن شـبة ملزمـًة لـه ابتباعهـا، ومل تكن كل اْلراء اليت تطرح على عمـر 

مبنــع األعــاجم مــن املدينــة؛ خوًفــا علــى أمــن  قــد أشــار علــى عمــر  (4)لــه إىل أن  عيينــة  بــن حصــن
وسالمة اخلليفة منهم، إذ قـال: "اي أمـري املـؤمنني، إين أرى هـذه األعـاجم قـد كثـرت ببلـدك فـاحرتس 

وهللا لكـأين انظـر إىل أمحـر  أزرق  مـنهم منهم، فقال عمر: "إهنـم قـد اعتصـموا ابإلسـالم"، قـال: "أمـا 
قد جال يف هذه، وصس إبصبعه يف بطـن عمـر"، فلمـا ط عـن عمـر، قـال: مـا فعـل عيينـة، قـالوا: هـو 
ابجلبال، قال: إن  ابجلبـال لـرأاًي، وهللا مـا أخطـأ إبصـبعه املوضـع الـذي طعنـين فيـه الكلـب". مل أيخـذ 

دينـة؛ ألهنـم حصـلوا علـى أمـان املسـلمني كـأِب لؤلـؤة برأي عيينـة  يف إخـراج األعـاجم مـن امل عمر 
أو إلســالم بعضــهم كــاهلرمزان، ويف نفــس الوقــت اختــذ عمــر سياســة احليطــة واحلــذر ألمــن  اجملوســي،

املســلمني فــدعا املســلمني إىل عــدم اإلكثــار مــن جلــبهم للمدينــة واالعتمــاد علــيهم، غــري أن  مــا كــان 
 ال مفر منه، فكان مقتل ه على يد أحدهم.  مكتواًب لعمر 

                                                           

 . 486، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
 .487، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 .428، ص10راف، ج. وانظر: البالذري، أنساب األش890، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(3)
وكان من  له صحبةٌ ، اوشهد الفتح مسلمً  قبل الفتح، :وقيل ،أسلم بعد الفتح عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري،(4)

مث عاد إىل  ،فبايعه حةيمث كان ممن ارتد يف عهد أِب بكر ومال إىل طل لبين متيم بعثه النيب  ،ومل يصح له رواية  املؤلفة
 .55، ص3ابن حجر، اإلصابة، ج .فيه جفاء سكان البواديوكان  اإلسالم
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 واستقصاء احلقامق:  (1)التفتيش -
كــــان التفتــــيش ســــبياًل إلســــتجالء احلقــــائق املغيبــــة عــــن اخلليفــــة قبــــل اختــــاذ القــــرار، وي عــــد مــــن         

، خاصــة فيمــا يتعلــق ابلتحــري عــن والتــه وأحــواهلم مــع األســاليب األمنيــة الــيت اســتخدمها عمــر 
 إدارهتا. ةقدرهتم يف احلفاظ على أمن واستقرار البلد اليت يتولون مسؤولي رعيتهم، ومدى

يف التفتيش والتحقيق يف قضااي الرعية جتاه والهتم ويف تتبع آاثر الشكاوي  واعتمد عمر 
، -إن جــاز لنــا التعبــري-استقصــاًء للحقــائق علــى حممــد بــن مســلمة، والــذي ي عــد مــن كبــار احملققــني 

للتحقيق يف الشكاايت اليت ترده، واللقاء ابلناس للسماع مـنهم، ونْقـِل  وكثريًا ما كان يبعثه عمر 
، (2)أن يـــؤتى ابألمـــر كمـــا يريـــد بعثـــه عـــن والهتـــم إىل املدينـــة مباشـــرة، وإذا أحـــب عمـــر  آرائهـــم

، لكونـه معـد ا لكشـف (4)، أوصاحب العمـال(3)فأطلقت عليه املصادر  التارخيية لقب رسوِل العمال
 . (5)األمور املعضلة يف البالد

أشـــهد عليـــه رهطًـــا مـــن إذا اســـتعمل أحـــًدا كتـــب لـــه كتـــااًب، و  واجلـــدير ابلـــذكر أن  عمـــر 
، وال يلـبس ثـواًب رقيًقـا، وال أيكـل نقي ـا، وال (6)األنصار وغـريهم، واشـرتط عليـه: "أن ال يركـب بـرذوانً 

 .(7)يغلق اباًب دون حوائج الناس، وال يتخذ حاجًبا"

قد خالف الشروط اليت شرطها عمر  (1)أن  عامله على مصر عياض بن غنم وورد لعمر 
  واختذ احلاجب، فأرسل رجلـني قـد يكـون أحـدمها حممـد ، على الوالة حني يبعثهم؛ فلبس الرقيق 

                                                           

، 11، ابن منظور، لسان العرب، جأييت التفتيش مبعىن البحث واالستقصاء، وفتش عن الشيء سأل عنه واستقصاه(1)
 . )مادة: فتش(.672، ص2. )مادة: فتش(؛ املعجم الوسيط، ج122ص

 . 364، ص3ابن حجر، اإلصابة، ج (2)
 . 97، ص7، ج4والنهاية، م ؛ ابن كثري، البداية817-816، ص3اتريخ املدينة، جابن شبة، (3)
 .  522، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 . 364، ص3ابن حجر، اإلصابة، ج(5)
رذواًن. والفرق بينهما أن عظم البذون أغلظ من عظم الفرس، املسمى فرًسا، وهجني وهو املسمى باخليل نوعان: عتيق وهو (6)

الفرس أصلب وأثقل من عظم البذون، والبذون أمجل من الفرس، والفرس أسرع من البذون، والعتيق مبنزلة الغزال،  وعظم
، 1بريوت، ط -ة ومجاعة، دار الكتب العلميةيحيف فنون األدب، حتقيق: مفيد قم والبذون مبنزلة الشاة. النويري، هناية األرب

 سم املصدر خمتصرًا: النويري، هناية األرب(.. )سريد ذكر ا14، ص10م، ج2004هـ/ 1424
 .569، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج116انظر: أبو يوسف، اخلراج، ص(7)
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بن مسلمة، ومعه آخر ليشد  عضد ه، ويعاونه يف أمـر اخلليفـة، فلمـا أاته فـإذا هـو قـد خـالف شـروط 
مـا عمر عليـه؛ فوجـد علـى اببـه حاجبًـا، وعليـه قمـيٌص رقيـق،، فأخـذه علـى حالـه وأقدمـه املدينـة، فل

، فعاقبه النتهاكه ما هناه عنه،  رآه عمر  قد ابيض  ومسن من ريف مصر بعد أن كان رجاًل بدواي 
الصـدقة، فلمـا أمعـن رد ه،  ةوترِكِه ما شرطه عليه، فألبسه درعًة من كسـاء، وعصـا، وجعلـه يرعـى شـا

 . (2)فلم يكن له عامٌل يشبهه
فخـــالف مـــا  ويـــة حـــني اختـــذ حاجبًـــامل يفعـــل مثـــل ذلـــك مـــع معا يف حـــني نـــرى أن  عمـــر 

حـني كـان ابلشـام عـن ذلـك وسـبب اختـاذه احلاجـب، فقـال:  ، وقد سـأله عمـر شرطه عليه عمر
ألان يف بلد  ال امتنع فيها من جواسيس العدو، وال بد هلم مما يرهبهم من هيبة السـلطان، فـإن أمـرتين 

، فقال: لئن كان  ، وإن  بذلك أقمت  عليه، وإن هنيتين عنه انتهيت  الذي تقول حق ا، فإنه رأي  أريب 
، ومـا آمــرك بـه، وال أهنـاك عنـه مل ينهـاه عــن  ، ونـرى أن  عمـر (3)كـان ابطـاًل، فإهنـا خدعـة  أديـب 

، وال نعلـم لـذلك تفسـريًا، ولكـن رمبـا ألنـه مل تـرده شـكوى مـن النـاس  -كما فعـل مـع سـابقيه-ذلك 
كمــا وردت شــكوى خبصــوص عاملــه عيــاض بــن غــنم، ولعــل يف رد معاويــة ومــا فيــه مــن الــدهاء مــا 

 ال ينهاه عن فعل ذلك، أو يلزمه ومحله األمانة. جعل عمر 
، ولزم منه التحقيق  فيهـا استقصـاًءا للحقيقـة على عمر  ومن بني الشكاوى اليت عرضت

شـــكًوى تقـــدم هبـــا نفـــٌر مـــن أهـــل الكوفـــة، ضـــد والـــيهم ســـعد بـــن أِب وقـــاص، إذ اهتمـــوه يف دينـــه، 
، فبعــث حممــد بــن مســلمة إىل الكوفــة ليجــري حتقيًقــا، رغــم الظــروف (4)وصــالته، وعدلــه ظــاملني لــه

طــاف بـه علـى مســاجد الكوفـة، ال يتعــرض  للمسـألة عنــه يف  األمنيـة اخلطـرية الــيت ميـر هبــا املسـلمون،
                                                                                                                                                                                

، 116املالحظ أن والية عياض بن غنم على مصر ذكرت عند بعض املؤرخني املسلمني منهم: أبو يوسف، اخلراج، ص(1)
إىل أتريخ واليته على مصر، يف حني جند أن ابن شبة، اتريخ  ، وال تشري هذه املصادر88وابن اجلوزي، مناقب عمر، ص

خيالفهم يف املكان الذي كان عليه عياض حني استدعاه عمر للمدينة، ويرى أنه كان  818-817، ص3املدينة، ج
عياًضا قد من أن غالب بن عبد الكايف القرشي الباحث ال جند لذلك تفسريًا سوى ما ذكره ابلشام. مما يوقعنا يف حرية ، و 

أوليات الفاروق يف  يكون توىل جهة من جهات مصر الواسعة، وعلى أية حال، فإن أكثر  ما يهمنا هنا مضمون  القصة.
. 317، ص 2م، ج1990هـ/1410، 1صنعاء، ط –وراه مطبوعة، مكتبة اجليل اجلديداإلدارة والقضاء، رسالة دكت

 الفاروق(.املرجع خمتصرًا: غالب القرشي ، أوليات )سريد ذكر 
 . 88؛ ابن اجلوزي، مناقب عمر، ص116أبو يوسف، اخلراج، ص(2)
 . 10، ص1ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(3)
 . 569الكالعي، حروب الردة، ص(4)
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، مما دل على أن  التحقيق  جرى علًنا، وكـان ال (1)السر، وليست املسألة يف السر من شأهنم إذ ذاك
يقــف علــى مســجد  فيســأهلم عــن ســعد،فيحمده بعضــهم ، ويســكت الــبعض، حــىت انتهــى إىل بــين 

نـه ال يقسـم ابلسـوية، وال يعـدل يف الرعيـة، وال يغـزو يف عبس، فاهتمه أبـو سـعدة أسـامة  بـن قتـادة أب
 . (2)السرية

وبعــد أن انتهـــى مـــن حتقيقـــه، خــرج حممـــٌد بســـعد  ومبـــن شــكاه إىل عمـــر؛ حـــىت قـــدموا عليـــه، 
فـــأخبه اخلـــب وبـــدأ عمـــر يف ســـؤاله عـــن صـــالته فقـــال: أطيـــل األوليـــني، وأحـــذف األخـــريني، فقـــال: 

 . (3)، وبعث مكانه عمار  بن ايسر على الثغرهكذا الظن بك اي أاب إسحاق، فعزله
أن  هـــذه الشـــكوى قـــد جـــاءت يف الوقـــت الـــذي كـــان إىل  (4)الـــرواايتبعـــض قـــد أشـــارت و 

م، ورغـــم ذلـــك مل مينعـــه ذلـــك مـــن 642/هــــ21املســـلمون يســـتعدون ملواجهـــة الفـــرس يف هناونـــد عـــام 
الشـكوى، وأن  يف شـكواهم إجراء التحقيق يف تلك الظروف احلرجة، رغـم إدراكـه بعـدم صـحة هـذه 

شر  يظهر، وعب  عن ذلك بقوله هلم: "إن  الدليل  على ما عندكم من الشـر هنوض ـكم يف هـذا األمـر، 
، (5)وقــد اســتعد لكــم مــن اســتعدوا، وأمي هللا، ال مينعــين ذلــك مــن النظــر فيمــا لــديكم وإن نزلــوا بكــم"

م، ويقــــع االنقســــام يف وقــــت ُيتــــاج فيــــه لكنــــه رأى أنــــه إذا مل يلــــب مطلــــبهم قــــد يضــــر أبمــــن اإلقلــــي
 املســلمون إىل اجتمــاع الكلمــة ووحــدة الصــف أمــام حشــود فــارس يف هناونــد، لــذلك قــال عمــر 

، ممــا يعـين أن  االحتيـاط  ألمـر األمــة (6)لسـعد يف أثنـاء التحقيـق: "لـوال االحتيــاط لكـان سـبيلهم بينًـا"
ل وإن اقتضــى عــزل ســعد، وتســبب الشــقاق يقتضــي درء  الفــنت وإماتتهــا يف مهــدها قبــل أن تســتفح

 . (7)والفرقة، ورمبا القتال

                                                           

 . 97، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م411، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج522، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
 .522، ص2ًدا دعا على أِب سعدة، وعلى من اهتموه، فأصابتهم دعوته فيهم. الطبي، اتريخ األمم، جوورد أن سع(2)
 .522، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج (3)
 .569؛ الكالعي، حروب الردة، ص522، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 . 98-97، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م522، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
 . 98-97، ص7، ج4والنهاية، م؛ ابن كثري، البداية 522، ص2مم، جالطبي، اتريخ األ(6)
 . 222، ص3عبد العزيز احلميدي، اخللفاء الراشدون، ج(7)
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إجـــراءات  أتديبيـــًة جتـــاه النفـــر الـــذين اشـــتكوا ســـعًدا، رغـــم علمـــه التـــام أبن   ومل يتخـــذ عمـــر 
هــؤالء كــانوا ظــاملني لــه، بــل يــروى أنــه كــاد يوقــع هبــم أبًســا، مث تــرك ذلــك خوفًــا مــن أن ال يشــكو أحــد 

 . (1)أمريًا"
استدعى عمر واليه على البصرة أاب موسى األشـعري للتحقـق مـن شـكوى تقـدم هبـا ضـبة كما 

ومـن  -وهـي أمـوٌر ال يـنقم عليـه بسـببها-، فاسـتجوبه يف املسـائل الـيت ادعـى عليـه (2)بن حمصن العنزي
، (3)ذلــك أنــه اصــطفى لنفســه أربعــني مــن أبنــاء األســاورة، وأن لــه جاريــًة تــدعى عقيلــة، تغــدى جفنــة

وكـان يلــي أمــور  – (4)جفنــة، وأن  لـه قفيــزين، ولـه خامتــان، وأنـه فــوض إىل زايد بـن أِب ســفيانوتعشـى 
وأجاز احلطيئًة أبلف؛ فواجه عمر والي ه  مبا يقولـه ضـبة، فاعتـذر منهـا بوجـوه  مقبولـة، فسـمعها  -البصرة
ى صــــالة وقِبلهــــا، ورده إىل عملــــه، وعــــذر ضــــبة  فيمــــا أتو لــــه، ومــــات عمــــر وأبــــو موســــى علــــ عمــــر 
هـو املـنهج السـليم يف احلفـاظ علـى حقـوق الرعيـة وإمخـاد الفـنت قبـل مـن  ، وما فعله عمر (5)البصرة

 .(6)اشتعاهلا
ألنــه مل يعطهــا حقهــا، فجــاءت  كمــا شــكت امــرأٌة مســكينة عامــل عمــر حممــد بــن مســلمة

كيـف أنـت قائـٌل   وعاتبه عتـااًب شـديًدا وقـال لـه : "وهللا، مـا آلـو أن أختـار  خيـار كم، فدعاه عمر 
إذا سألك هللا عن هذه؟ فدمعت عينا حممد، مث أمر بصرف صدقة العام والعـام السـابق، مث دعـا هلـا 

  . (7)حبمل فأعطاها دقيًقا وزيًتا"

                                                           

 . 98، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(1)
 . 207، ص2ضبة بن حمصن العنزي البصري، اتبعي  مشهور، وقد روى عن عمر وأِب موسى وغريمها. ابن حجر، اإلصابة، ج(2)
 .165، ص3.ابن منظور، لسان العرب، جضْرٌب من العنبجفنة: (3)
وكان استلحاق معاوية له يف  ، وزايد بن مسية،زايد األمريو  زايد بن أبيه،، وكان يقال له: بن حرب بن أميةزايد بن أِب سفيان  (4)

 ا ألِب موسىكاتبً وعمل   ،ومسع من عمر ،وأنه أسلم يف عهد أِب بكر ،ومل يره بن عساكر أبنه أدرك النيب اوجزم هـ، 44سنة 
ضرب به املثل يف حسن السياسة ووفور العقل وحسن الضبط وكان ي  ومات ابلكوفة حني ادعاه،  العراق ملعاوية وويل األشعري،

يزان االعتدال يف نقد حممد بن أمحد بن عثمان، م ؛ الذهيب،99، ص7. ابن سعد، الطبقات، جهـ53مات سنة  ،يتوالهملا 
.) سريد 125، ص3م، ج1995، 1بريوت، ط –الرجال، حتقيق: علي حممد عوض وعادل عبد اجلواد، دار الكتب العلمية 

 . 563، ص1جال(؛ ابن حجر، اإلصابة، جذكر املصدر خمتصرًا: الذهيب ، ميزان اإلعتدال يف نقد الر 
، 2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج285-284، ص18، ج1؛ ابن أعثم، الفتوح، م812-810، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(5)

 .557-556ص
 . 292، ص3عبد العزيز احلميدي، اخللفاء الراشدون، ج(6)
 .713-712أبو عبيد، األموال، ص(7)



174 
 

وإذا مـــا بلغتـــه شـــبهٌة عـــن وال  يتحقـــق منهـــا يف يقظـــة  وحـــزم حـــىت تثبـــت لديـــه صـــحتها مـــن 
اشـرتى فرًسـا مـن رجـل، مث نـدم البـائع  -واليه على اليمن-عدمها، ففي رواية  أن  أخا يعلى بن أمية 

شــاكًيا قــائال: "إن  يعلــى وأخــاه غصــباين  فاســتقال املشــرتي، فلــم يقلــه، فــذهب البــائع إىل عمــر 
ومل يسـتدع أخـا يعلـى لعلمـه أبن  أخـاه مـا فعـل ذلـك إال لتقويِّـه مبنصـب  رسي"، فاستدعاه عمـرف

بصحة البيع، وإبطـال الـدعوة مـا دام البيـع قـد نفـذ  أخيه، فقدم عليه وأخبه اخلب، فحكم عمر 
 .(1)ولو للحظة يف عزله وبرضا الطرفني، وأعاده إىل عمله، ولو ثبتت الشكوى ملا تردد عمر 

للوقـوف علـى  وعلى كـل حـال كـان هـذا األسـلوب  األمـين أكثـر  مـا كـان يسـتعمله عمـر 
أعمال والته وموظفيـه، ومتابعـِة أحـواهلم مـع الرعيـة، بسـبب اتسـاع مسـاحة الدولـة اإلسـالمية، وب عـد 

  تلك األمصار عن مسعه وبصره.
 املراقبة واحملاسبة والعقوبة: -

جتاه رعيته حلفـظ أمـنهم يف أقـاليمهم عنـد اختيـاره للـوالة، وإامـا  ال تتوقف مسؤولية عمر 
متابعـــة أعمـــاهلم، ومـــراقبِتهم مراقبـــًة دقيقـــًة ولصـــيقة حـــىت يف أحـــواهلم اخلاصـــة، وتتبـــع  ة  تتبعهـــا مســـؤولي

أمورهم وسلوكياهتم مـع رعيـتهم إن عـدلوا أم ال، وهـو مـا أثبتـه يف قولـه للعامـة: "أرأيـتم إذا اسـتعملت 
؟ قــالوا: نعــم، قــال: ال، حــىت أنظــر يف علــيكم خــري  مــن أعلــم، مث أمرتــه ابلعــدل، أفقضــيت  مــا علــي 

، وقـوة ،  ، أي أن  املعايري  اليت استخدمها عمر (2)عمله؛ أعمل مبا أمرته أم ال" مـن تقـًوى، وإميـان 
دان، ومـراقبتهم وعدل  يف اختيار عماله وموظفيه غري  كافيـة  ابلنسـبة إليـه، فالبـد مـن متـابعتهم يف امليـ

 .(3)لتقييم مصداقيتها
نظاًمـا ملتابعـة الـوالة واملـوظفني، ومـراقبتهم  وقد وضعت إدارة  الدولة اإلسالمية يف عهده 

وحماســــبتهم، ومعــــاقبتهم يف حــــال اخلطــــأ، وإنــــزال العقــــوابت املناســــبة ابلــــوالة مــــن قصــــاص، وعــــزل، 
 وأتديب، وتوبيخ، ومقامسة لألموال.

 يف مراقبة عماله ومتابعة أعماهلم، منها:  فقد تعددت طرق عمر  :املراقبة :أوًلا 
                                                           

 .84-83القطر اليماين، ص ، أخبارُيىي بن احلسني(1)
 .321، ص18ابن منظور، خمتصر اتريخ دمشق، ج(2)
عمان،  –حممد توفيق النوافلة، الصفات الشخصية ومسات السلوك القيادي عند اخلليفة عمر بن اخلطاب، دار جمدالوي (3)

 عمر(.  .)سريد اسم املرجع خمتصرًا: حممد النوافلة، الصفات الشخصية عند148م، ص2001هـ/1421، 1ط
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 ،فكان يرسل لعماله يف األمصـار أن سؤال وفود األمصار اإلسالمية القادمة ل مدينة
يرســـلوا إليـــه مـــن يطمـــئن إىل صـــالحهم وصـــدقهم ليســـأهل م عـــن أمـــور واليـــتهم، كمـــا فعـــل حـــني اثر 

األحنــف  بــن قــيس: "إنــك  البصــرة، فســأل عمــر الســواد، فقــدم عليــه عشــرٌة مــن صــلحاء جنــد 
عندي مصدق، فأخبين إن ظ لمت الذمة ، أملظلمة  نفروا أم لغري ذلك؟ فقال: ال، بل لغـري مظلمـة، 

 ، فاطمئن عمر لسرية عماله يف الرعية.(1)والناس على ما حتب"
 إيل  رجلني ج ِلد ين نبيلني اسأهلما عن  كما ورد أنه كتب إىل عامل العراق: "أِن إبعث

 .(4()3)، وعدي  بن حامت(2)العراق وأهله، فبعث إليه عامل  العراق لبيد  بن ربيعة

فكــان إذا قــدمت  ،حــاملني خــب الفــتح واألمخــاس للمدينــة إرسااال قااادة الفااتو الوفااود
بـذلك، فيعـود  تفي عمـر عن أمريهم، فيقولون خريًا، وال يك هذه الوفود للمدينة سأهلم عمر 

ويسـأل: هــل يعـود مرضــاكم؟ هــل يعـود العبــد؟ كيــف ضـيفه؟ مــن يقـوم علــى اببــه؟ فـإن قــالوا خلصــلة 
 .   (5)منها: ال، عزله"

بعـــد فـــتح  عـــن الشـــعيب أن  ســـعد  بـــن أِب وقـــاص أوفـــد عمـــر و بـــن معـــد يكـــرب إىل عمـــر 
له عــن ســعد  وعــن رضــا النــاس بــه، القادســية والســواد، وكتــب إليــه معــه ابلفــتح، فلمــا قــدم أخــذ يســأ

فــأثىن عليــه ومحــده وقــال: "تركتــه جيمــع هلــم مجــع الــذرة، ويشــفق علــيهم شــفقة األم الــبة، أعــراِب  يف 
قـد  امرضه، نبطي  يف جبايته، يقسم ابلسوية، ويعدل يف القضية، وينفذ ابلسرية"، وصدف أن  سعدً 

ـــاء"،  فقـــال  :أثـــىن علـــى عمـــرو بـــن معـــديكرب يف كتابـــه، فقـــال عمـــر  " كأنكمـــا تقارضـــتما الثن

                                                           

 . 497، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
لبيد بن ربيعة العامري اجلعفري، شاعر من فحول الشعراء، ترك قول الشعر حني أسلم ، وكان شريًفا يف اجلاهلية واإلسالم، (2)

، 4جابن األثري، أسد الغابة،  ومن املؤلفة قلوهبم، وممن حسن إسالمه، نزل الكوفة، ومات هبا يف خالفة عثمان.
 . 217-214ص

عدي بن حامت الطائي، أبوه حامت املوصوف ابجلود، كان نصراني ا، وأسلم سنة تسع، وقيل سنة عشر، وثبت على إسالمه (3)
 :، وقيلهـ67، ومات سنة يف الردة، وأحضر صدقة قومه، وشهد فتح العراق، مث سكن الكوفة، وشهد صفني مع علي 

؛ ابن حجر، 507-506، ص3سنة، وقيل غري ذلك. ابن األثري، أسد الغابة، ج 120، وله هـ69 :، وقيلهـ68سنة 
 .461-460، ص2اإلصابة، ج

 .458، ص2القرطيب، االستيعاب، ج(4)
 . 579، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
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. فاستطاع مـن خـالل هـذه الوفـود أن يقـوم (1)عمرو: " كال اي أمري املؤمنني، ولكين أثنيت مبا أعلم"
مبهمته يف مراقبة العمال ومتابعة أعماهلم، كما كان هذا اإلجراء كفياًل مبنع القادة واألمراء من إيقـاع 

 الظلم ابلرعية.
 ،فيسـأهلم عـن النـاس وعمـا وراءهـم، فمـن أراد أن استقدام العماال عناد رأك  ال سانة

، فكــان لإلمــام احلــقُّ يف أن مينــع  أاي  كــان مــن اخلــروج (2)يــرده رده، ومــن أراد أن يعزلـ ـه حبســه عنــده
عليـه وحبسه إن أحس  أنه يشكِّل  خطرًا على أمن املسـلمني، سـواء مـن الـوالة، أو الوفـود الـيت تقـد م  

بني احلني واحلني، كما فعل مع األحنف بن قيس حيث احتبسه عنده حواًل كاماًل ليختـبه، مث قـال 
 . (3)له: "أتدري مل احتبستك؟ إن  رسول  هللا خو فنا كل منافق  عليِم اللسان، ولست  منهم"

  أنـه(4)، فقـد ذكـر ابـن شـبةع ن دور عماله وقاادة احلاروب تفتيشيةالقيام جبوًل" : 
خــرج متنكــرًا لــياًل، ومعــه بــالل، ويف روايــة غالمــه يرفــأ، وأتــى بيــوت عمالــه؛ الشــام  ملــا قــدم عمــر 

قـال فيـدخل عمـر  ،أان ومـن معـي :قـالليطلع بنفسه على سريهتم وأعمـاهلم، فيسـتأذن، فـإذا أ ذن لـه 
فــإذا مســار فجــاء بيــت يزيــد بــن أِب معاويــة، فلمــا أذن لــه  ،رضــي هللا عنــه وهــو متنكــر فيفــتش بيــوهتم

 ،البــاب   البــاب   ،اي يرفــأ :فقــال عمــر ،ء املســلمنيا مــن يف  ا وحريــرً ومصــباح وإذا هــو مفــرتش ديباًجــ
ال يـبحن مـنكم  :مث قـال للقـوم ،مث كور املتـاع فوضـعه يف وسـط البيـت ،بني أذنيه ضرابً  ووضع الدرة  

ري، وفعـل مثـل مـا فعلـه مث انطلق لبيت عمرِو بن العاص وأِب موسـى األشـع ،حىت أرجع إليكم أحدٌ 
مـــع يزيـــد، مث انطلـــق إىل دار أِب الـــدرداء، فوجـــد عنـــده وســـادًة مـــن برذعـــة، وفراشـــه بطحـــاء ، وداثره  
كساٌء رقيق، مث دخل على خالد بن الوليد، ففتش بيته، فلم جيد فيها إال متاع الغـازي، وعـرج علـى 

 ."ابن اجلراح، فلم جيد فيه إال خص   بيت أِب عبيدة
 لوب ي عــد ابلدرجــة األوىل مــن أســاليب الرقابــة اإلداريــة الــيت اســتحدثها عمــر وهــذا األســ

للتفتــيش علــى عمالــه حفاظًــا علــى ســلوك عمالــه وأخالقهــم مــع احملافظــة علــى كــرامتهم، وهــو بــذلك 
أراد بســط العــدل بكــل معانيــه يف كــل أقــاليم الدولــة اإلســالمية، فلمــا وجــد املخالفــة  يف بيــت أحــِد 

                                                           

 . 367، ص10البالذري، أنساب األشراف، ج(1)
 .800، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(2)
 .87مر، صابن اجلوزي، مناقب ع(3)
 . 836-833، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(4)
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العامـــل قـــد خـــالف مـــا اشـــرتطه علـــى عمالـــه، فيعمـــل علـــى تغيريهـــا دون حتقيـــق عنـــد عمالـــه فيكـــون 
 . (1)وضوحها

وال تشــري املصــادر الــيت بــني أيــدينا إىل جــوالت أخــرى يف أقــاليم أخــرى، ســوى مــا ذكــره ابــن 
شبة يف روايته حول رحلة الفاروق إىل بالد الشام، وال نعلم سبًبا لذلك، إال أنه مـن املؤكـد أن عمـر 

 د عزم على القيام جبولة  تفتيشية  عامة ، واملسـرِي إىل أقـاليم الدولـة اإلسـالمية، وحـدد مـدًة زمنيـًة ق
للبقاء يف كل إقليم  من أجل متابعة أحوال رعيته ومعرفة أحوال عماله مع الرعيـة، فعـن احلسـن قـال: 

إين أعلـم أن  للنـاس : " لئن عشت إن شاء هللا ألسـرين  يف الرعيـة حـواًل، فـقال عمر بن اخلطاب 
فـال يرفعوهنـا إيل ، فأسـري إىل الشـام، فـأقيم  حوائج  ت قطع عين، أما هـم فـال يصـلون إيل ، وأمـا أعمـاهلم

فيها شهرين، مث أسري إىل مصر، فأقيم هبا شهرين، مث أسري إىل البحـرين، فـأقيم هبـا شـهرين، مث أسـري 
 .(2)ة، فأقيم هبا شهرين"إىل الكوفة، فأقيم هبا شهرين، مث أسري إىل البصر 

 للسياســة وليحجــزهم بــذلك عــن الرعيــة، أمااره لعمالااه اوافاتااه يف موساام حاا   اال عااام
، فإذا ما أقبلـوا عليـه قـام وخطـب النـاس: "أيهـا (3)وليكون لشكاة الرعية وقٌت وغايٌة ينهوهنا فيه إليه

شــاركم، وال مــن أمــوالكم، النــاس، إين اســتعملت علــيكم عمــايل هــؤالء، ومل أســتعملهم ليصــيبوا مــن أب
وال من أعراضكم، ولكن استعملتهم ليحجزوا بينكم، أو يردوا عليكم فيئ كم، فمن كانت له مظلمٌة 

 . (4)عند أحد  منهم فليقم،..."
اجملــال مفتوًحــا أمــام احلجــاج القــادمني مــن بالدهــم يف إبــداء مــا يريدونــه  كمــا تــرك عمــر 

م، كمـا كـان يسـأهلم عـن عمالـه وعـن سـريهتم فـيهم ومبلـغ من مالحظة على عماله، وتقـدمي شـكايِته
أمــانتهم يف أمــواهلم، فينــاقش والتــه وعمالــه يف تصــرفاهتم، ويــراقبهم، وممــا يــروى يف ذلــك أن وفــًدا مــن 
أهــل محــص طــالبوا بعــزل والــيهم ســعيد بــن عــامر، فســأهلم عــن ســبب شــكوهتم، فــادعوا أنــه ال خيــرج 

، أحـًدا بليـل، ولـه يـوم ابلشـهر ال خيـرج هلـم، فاسـتدعاه عمـر إليهم حىت يرتفع النهار، وال جييب 

                                                           

 . 359، ص2ج،غالب القرشي، أوليات الفاروق (1)
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 ، وكانــت أعــذار ه مقبولــًة، فــرده عمــر مومجــع بينــه وبــني الشــاكني، وكــان ســعيد يــرد علــى شــكاايهت
 .(1)إىل عمله
 يف متابعــة والتــه وعمالــه وســريهتم، وحماســبتهم، والتأكــد  اًلسااتعانة احمااد باان مساا مة

مــن الشـــكاوى الـــيت تـــرِد  إليـــه؛ للتحقيـــق فيهـــا اســـتيفاًء للحقـــائق حـــول مـــا ينقلـــه لـــه الرقبـــاء  والعيـــون ، 
 .(2)والتثبت من صحته

 على الوالة والعمال وقادة جيوشـه يسـجلون أعمـاهلم، وضع العيو  واألرصاد والرقباء
اخلليفة فور وقوعها؛ فكان الوايل خيشى من أقرب الناس إليه أن يرجع  بكل أخباره إىل وينقلوهنا إىل 

م  روايــًة مــا يــدل داللــًة واضــحًة مــن أن  634هـــ/13، وأورد الطــبي ضــمن حــوادث عــام (3)اخلليفــة
 .(4)عيواًن يف كل جيش لعمر  

عـزل، ومـا يؤكـد لنـا  هيسـوؤ كما أنه كان يراقـب  هيئـاهِتم وسـلوك هم وتصـرفاهِتم، فـإن وجـد مـا 
علــى أن  -عامــل البحــرين-ذلــك مــا روي مــن "أنــه اســتقدم عمالــه إليــه ومــنهم أاب موســى األشــعري 
عـن اهليئـات   -غـالم عمـر-يستخلفوا من هو مـن ثقـاهتم، حـىت يرجعـوا، فلمـا قـدم أبـو موسـى يرفـأ 

يئت ـــه إىل اهليئـــة الـــيت يريـــدها الـــيت ُيـــب أمـــري املـــؤمنني أن يراهـــا يف عمالـــه، فـــأخبه اخلشـــونة، فبـــد ل ه
 .(5)عمر"

         فقـــد حــرص عمــر  املراسااال  واملكاتبااا  علـــى متابعــة موظفيــه بصـــفة  دائمــة  مـــن
خـــالل املراســـالت؛ إلشـــعارهم دائًمـــا أهنـــم حتـــت املراقبـــة املســـتمرة مـــن قبلـــه، أولتـــذكريهم بواجبـــاهتم 

دم املخالفـة، وإال طـالتهم يـد الدولـة، فـروي يف حفظ األمن، وإبتباع املنهاج السليم وع مومسؤولياهت
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أنـــه حـــذر والتـــه يف الكوفـــة والبصـــرة عاقبـــة املخالفـــة، فقـــال: "وال تطـــاولوا يف البنيـــان، والزمـــوا الســـنة 
  .(1)تلزمكم الدولة"

 رإىل أِب موسـى األشـعري ليؤكـد لـه علـى أمهيـة إقامـة احلـدود والعـدل يف إقـرا كما كتب 
األمن واالستقرار: "أقم احلدود، واجلس للمظامل، ولو ساعة من النهـار، وأِخـِف الف س ـاق، واجعلهـم 

  .(2)يًدا يًدا ورجاًل رجاًل،..."
أو قـــــد تكـــــون مراســـــالت ه هلـــــم لـــــيعظ هم، فـــــريوى أنـــــه قـــــال للمغـــــرية حـــــني واله الكوفـــــة عـــــام 

، وليخْفك  643هـ/22 " م يوصيه: "اي مغرية، ليأمْنك  األبرار   .(3)الفجار 
أو قد تكون مراسالته هلـم مبثابـة اإلنـذار هلـم يف حـال تكـرار اخلطـأ، فعـن املـدائين يف إسـناده 

: ابع خنازير، وجعل  نها يف بيت املال، فر فع ذلك إليه، فقال علـي   أن  بعض  عمال عمر 
 . (4)"إما أن تعزله، وإما أن تكتب إليه أن ال يعود"

إىل حذيفــــة أيمـــره إبعطــــاء النــــاس  امـــره وتعليماتــــه، فقــــد كتـــب عمــــر وإمـــا لتزويــــدهم أبو 
 .(5)أرزاقهم، إنه فيئهم الذي أفاء هللا عليهم، ليس هو لعمر وال ْلل عمر، اقسمه بينهم"

مبـدأه يف حماسـبة الـوالة واملـوظفني صـراحًة وبكـل شـدة   وقـد أعلـن عمـر  ،احملاسابة اثنياا:
: "...وال مبحاســبة املخطــئ، ومكافــأة مــن ُيســن عملــه، فــورد يف خطبــة  لــه بعــد دفــن أِب بكــر 

يغيب عين ف لوا فيه من أهل اخلري واألمانة، فلئن أحسنوا ألحسنن  إليهم، ولئن أساؤوا ألنكلن  هبم، 
 .(6)ى ذلك حىت فارق الدنيا"فقال الرجل: وهللا ما زاد عل

يف حماســبة والتــه إذا أوقعــوا ظلًمــا، وأعلنهــا للرعيــة أنــه يقــتص للمظلــومني،  وتشــدد عمــر 
، إين اســتعملت علــيكم عمــايل هــؤالء، ومل اســتعملهم ليصــيبوا مــن أبشــاركم، وال سفقـــال: "أيهــا النــا
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يــردوا علــيكم فيــئكم، فمــن  مــن أمــوالكم وال مــن أعراضــكم، ولكــن اســتعملتهم ليحجــزوا بيــنكم، أو 
 ، مما ساعد على حتقيق األمن للرعية. (1)كانت له مظلمٌة عند أحد  فليقم..."

علــى أن يقــوم  كــلُّ وال  يف واليتــه مبــا يصــلحها دون إرهــاق  ألهــل واليتــه،  وحــرص عمــر 
بـاه ، عاملـه علـى محـص اسـتدعاه لي حضـر إليـه مـا ج(2)فإن فعل حاسبه، فـريوى أن  عمـري  بـن سـعيد

مــــن يفء ، ومل أيت معــــه بشــــيء، فاســــتجوبه، فكــــان جــــواب عمــــري: إين ملــــا بعثتــــين، أتيــــت البلــــد، 
فجمعت صلحاء أهلها، فوليتهم جباية فيئهم، حـىت إذا مجعـوا مـنهم وضـعته مواضـعه، ولـو بقـي منـه 

يتـه أن  عمـريًا أنفـق مـا جبـاه كل ـه يف مصـاحل وال شيء ألتيت بـه إىل بيـت املـال، فلمـا أيقـن عمـر 
وددت أن يل رجــال مثــل عمــري أســتعني بــه يف أعمــال :" وقــال عمــر  ســره ذلــك وجــدد لــه واليتــه

 . (3)" املسلمني
عامله سعيد بن عامر بن حذمي؛ ألنه أبطأ يف جلـب اخلـراج، فكـان  كما حاسب عمر 

جوابــه: "أمرتنــا أال نزيــد الفالحــني علــى أربعــة داننــري، فلســنا نزيــدهم علــى ذلــك، ولكنــا نــؤخرهم إىل 
، فثبـت عاملـه ملـا وجـد فيـه مـن اخلـري والرفــق (4)غالهتـم رفًقـا هبـم"، فقـال عمـر: ال عزلتـك مـا حييــت

 ابلرعية. 
إليــه مبــال  كثــري حاســبهم أيًضــا وقــال: "إين ألظــنكم قــد أهلكــتم النــاس، قــالوا: ال،  وإذا أيت

وهللا، ما أخذ إال عفًوا صفًوا، فقال: فال سوط وال نوط؟ قالوا: نعم، قال: احلمد هلل الـذي مل جيعـل 
 . (5)ذلك على يدي وال يف سلطاين"

ســـتمرة والدائمـــة لعمالـــه وقادتـــه مـــن خـــالل املراقبـــة امل ، فـــإذا الحـــظ عمـــر العقوباااة اثلثااااا: 
أخطـــاء  وخمالفـــات  وقعـــوا فيهـــا وجـــب عليـــه أتديـــب هم إبنـــزال العقـــوابت علـــى أخطـــائهم وعقـــوبتهم؛ لـــئال 

                                                           

 .806، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(1)
األنصاري األوسي، وقيل عمري بن سعد، له صحبة ورواية، من الزهاد، شهد فتوح الشام، واستعمله عمر  عمري بن سعيد(2)

على محص إىل أن مات، تويف يف خالفة عمر، وقيل: يف خالفة عثمان، وقيل: يف خالفة معاوية بن أِب سفيان. ابن 
 . 718، ص4ر، اإلصابة، ج؛ ابن حج791، ص4؛ ابن األثري، أسد الغابة، ج374، ص4سعد، الطبقات، ج

 املوصل، –مكتبة الزهراء  ،السلفي اجمليد محدي بن عبد :الطباين، سليمان بن أمحد بن أيوب، املعجم الكبري، حتقيق(3)
 الطباين، املعجم الكبري(.  ا:)سريد ذكر املصدر خمتصرً  .52ص ،17ج م،1983/ـه1404، 2ط

  .55أبو عبيد، األموال، ص(4)
 . 54أبو عبيد، األموال، ص(5)



181 
 

يعودوا إليها، وكان إذا قسا يف عقوبة شخص  فإاما يفعل ذلك ليزجر  غريه عن  الوقوع يف معصية، وقد 
 راه اإلمام، ومن هذه العقوابت: تنوعت العقوابت حبسب حجم هذه األخطاء وحسب ما ي

اليه : ومن ذلك إقامته احلد  على قدامة بن مظعون و القود من األمراء واًلقتصا  منهم
 .(1)بعد أن ثبت له شرب ه للمسكر، وشهد عليه أحد املسلمنيم 641هـ/20على البحرين عام 

والته يف عقـوابهتم للعاصـني احلـدود الشـرعية، وإال اقـتص  زكما كان حريًصا على أال يتجاو 
: "أن رجـاًل كـان مـع أِب موسـى األشـعري، وكـان ذا سـوط  ونكايـة  يف (2)منهم، ففي خـب البـن شـبة

العــدو، فغنمــوا مغنًمــا، فأعطــاه بعــض ســهمه، فــأ  أال يقبلــه إال مجيًعــا، فضــربه أبــو موســى عشــرين 
ــعره ورحــل إىل عمــر شــاكًيا، فكتــب عمــر ســوطًا، وحلــق رأســه، فجمــع الرجــل   إىل واليــه أِب  ش 

ـن الرجـل منـه؛ ليقـتص  منـه مبـا فعـل بـه، فقـدم الرجـل، فقعـد لـه أبـو موسـى  موسى أيمـره فيهـا أن ميكِّ
ليقــتص منــه، لكــن الرجــل عفــا عنــه. فأحيــااًن يكــون إنصــاف احلــاكم للمظلــومني مــن الرعيــة وحفــظ 

 ملأل قد يغنيهم عن األخذ ابلقصاص ممن ظلمهم فيه أبلغ األثر. إنسانيتهم وكرامتهم وأمنهم أمام ا
عماله مـن التعـرض للرعيـة بـدون وجـه حـق، وروي أن عمـرو بـن العـاص  كما منع عمر 

وشــكا لــه مــا فعلــه عاملــه لــه،  قــد نفــق رجــاًل جتيبي ــا علــى مــأل مــن النــاس، فــأتى التجيــيب عمــر 
اص، أما بعد، فـإن فـالاًن التجيـيب ذكـر أنـك نفقتـه، غاضًبا: "إىل العاص بن الع فكتب إليه عمر

وقد أمرته إن أقام عليك شاهدين أن يضربك أربعني سوطًا، أو قال سبعني"، فشـهد للتجيـيب عامـة  
أهل املسجد أبن  عمًرو نفقه، وحاول خاصة  عمر و أن يسرتضوه فأ ، وقال: مـا أرى لعمـر  هـا هنـا 

لـــك، فـــأمر بـــردِّه، فأمكنـــه مـــن الســـوط، وجلـــس بـــني يديـــه طاعـــًة، وانصـــرف، فخـــاف عمـــرو مغبـــة  ذ
اســـتعداًدا للعقوبـــة الـــيت أمـــر هبـــا عمـــر، فقـــال التجيـــيب: أتقـــدر أن متتنـــع  مـــين بســـلطانك؟ قـــال: ال ، 

 .(3)فامض ملا أ مرت به، فقال الرجل: فإين أدعك هلل"
  :وكـــان عمـــر عااانل الاااوًلة  يعـــزل الـــوايل كعقوبـــة  ملخالفتـــه إن أخطـــأ أو اقـــرتف حـــد ا شـــرعي ا

يوجــب القصــاص، وكــان يف خمالفتــه ضــرٌر علــى أمــن الدولــة اإلســالمية، والنمــاذج علــى ذلــك كثــريٌة، 
 ومنها: 

                                                           

 . 156، صانظر: املطلب األول من هذا املبحث(1)
 . 809-808، ص3اتريخ املدينة، ج(2)
 . 808، ص3اتريخ املدينة، ج(3)
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  م؛ لتغريــره ابملســلمني حــني 638هـــ/17عــزل  العــالء بــن احلضــرمي عــن إمــارة البحــرين عــام
واجهـة الفـرس بغـري إذنـه، ممـا كـاد أن يتسـبب  يف  فشـل املسـلمني عب هبم البحر إىل فارس مل

ابملـدد، فاشـتد غضـب ه علـى قائـده فعزلـه، وتوع ـده، وأمـره أبثقـل األشـياء  لوال أدركه عمـر 
 . (1)عليه وأبغض الوجوه إليه بتأمر سعد  عليه، فنفذ األمر

  عاقـــب عمـــر  قاضـــًيا ابلعـــزل بنـــاًء علـــى شـــكوى النـــاس مـــن ضـــعفه، فقـــد روى وكيـــع يف
قاضــي البصــرة  يف دينــار  (3)مــن أن  رجلــني اختصــما إىل إايس بــن ضــبيح (2)أخبــار القضــاة

: ادعــاه أحــدمها علــى اْلخــر، فأصــلح بينهمــا، وغ ــرِم الــدينار مــن مالــه، وكتــب إليــه عمــر 
 إاما وجهتك لتحكم بينهم ابحلق، وعزله". "إين مل أوجهك لتحكم  بني الناس مبالك،

  وجـاء يف الروايـة مـن ، كما عاقب عاماًل له من األنصار ابلعـزل؛ ألنـه سـِخر مـن رجـل  ذمـيّ 
أن  هذا العامل  نزل بعظيم أهل احلرية عبد املسيح )عمرو بـن حيـان( بـن بقيلـة، فأمـال عليـه 
ابلطعام والشراب، مث دعا الرجل  فمسح بلحيته، فركب إىل عمر شاكًيا، وأخبه ما وقع من 

فقــال لــه: "...وهللا لــو ال أن تكــون ســنًة مــا تركــت يف حليت ــك  فأرســل إليــه عمــر عاملــه، 
. ويف ذلـك داللـٌة كبـرية علـى مـدى (4)، ولكن اذهـب ال تلـي يل عمـاًل أبـًدا"اطاقة إال نتفته

 إنصافه وعدله وحرصه على أن يشمل  ذلك رعيته من املسلمني وأهل الذمة. 

    

                                                           

-77، ص7، ج4والنهاية، م ؛ ابن كثري، البداية499-497، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج548الكالعي، حروب الردة، ص(1)
 على نقاط القوة والضعف عند والته وإحاطته مبا ُيبون وما يكرهون.  . ويف ذلك داللة على مدى اطالع عمر 78

 . 273-272، ص1ج (2)
 وكان من أصحاب روى عنه ابنه عبد هللا بن إايس وحممد بن سريين،و  ،روى عن عمر وعثمان أبو مرمي، ،بيح احلنفيض  بن  إايس(3)

الطبقة األوىل من ذكره ابن سعد يف  .ومات بناحية األهواز ،قضاء البصرة لعمر ويل، و مث اتب وأسلم وحسن إسالمه ،مسيلمة
ابن حبان      ؛162، ص5الطبقات، ج من أصحاب عمر بن اخلطاب.ابن سعد، الفقهاء واحملدثني والتابعني من أهل البصرة

، 4م، ج1975هـ/1395، 1بريوت، ط –حتقيق: السيد شرف الدين أمحد، دار الفكر الثقات، حممد بن أمحد التميمي، البسيت،
 البسيت، الثقات(.ابن حبان  :. )سريد ذكر املصدر خمتصرًا34ص

 . 813، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(4)
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  كما عزل عمر   عقوبـًة لـه؛ ألنـه اسـتخلف علـى أهـل  (1)بن عبد احلـارث وايل مكة  انفع
 .(3)، وخرج للقائه يف عسفان، فأنكر عليه عمر استخالفه املوىل، فعزله(2)هللا موىل

 يف يــوم  (4)كمــا عــزل أمــري جــيش  عقوبــة لــه؛ ألنــه أكــره رجــاًل علــى النــزول لينظــر هلــم خماضــه
شديد البد، فهلـك، وقـال: "لـوال أن تكـون سـنًة بعـدي، ألقـدت  منـك، ال تعمـل يل عمـاًل 

 .(5)أبًدا"
 فلما نزل هبم عزم عليهم أن خيبوه بكـل  (6)وروي أن  شرحبيل بن السمط ، كان على جيش 

فقــال: "مــا لــه ال أم  ذنــب  أذنبــوه، فجعلــوا يعرتفــون بــذنوهبم فيجلــدهم، فبلــغ ذلــك عمــر 
 . (7)له، يعمد إىل سرت  سرته هللا فينتهكه؟ وهللا ال يعمل يل عماًل أبًدا"

  كما عزل وايل البحرين قدامة بن مظعون عن البحرين؛ ألنه اقرتف حد ا شرعي ا بشربه
 م.640/(8)هـ20اخلمر عام 

  وعرف عنه  حرًصا منـه علـى هنيه عن الشعر الذي يصرح بشرب اخلمر والغزل الصريح؛
وايل ميسـان حينمـا بلغـه أنـه  (9)صالح والته واستقامتهم، فروي أنه عـزل النعمـان بـن عـدي

                                                           

انفع بن عبد احلارث اخلزاعي، له صحبة ورواية، ومن فضالء الصحابة وكبارهم، أسلم يوم الفتح، وأقام مبكة، ومل يهاجر، (1)
 .524، ص4على مكة والطائف. ابن األثري، أسد الغابة، ج استعمله عمر 

بعزك وامتنع مبنعتك. واملوىل: املعتق موىل: الويل واملوىل واحد يف كالم العرب، واملوىل: احلليف، وهو من انضم إليك فعز (2)
 )ابب: ويل(. 282-281، ص15انتسب بنسبك وهلذا قيل للم عتقني املوايل. ابن منظور، لسان العرب، ج

فؤاد سيد، مطبعة السنة  ني يف اتريخ البلد األمني، حتقيق:الفاسي، تقي الدين حممد بن أمحد احلسيين املكي، العقد الثم(3)
 . )سريد اسم املصدر خمتصرًا: الفاسي، العقد الثمني(.162، ص1م، ج1966هـ/ 1386هرة، القا  –احملمدية 

 . )مادة: خوض(.192خمتار الصحاح، صالرازي، خماضه: وهو ما جاز الناس فيه مشاة وركبااًن. (4)
 . 89؛ ابن اجلوزي، مناقب عمر،ص813-812، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(5)
، وكان أمريًا على محص شرحبيل بن السمط بن األسود بن جبلة، وقيل: السمط بن األعور بن جبلة، أدرك النيب (6)

وقتاله، وقد اختلف يف صحبته، قيل: له صحبة، وقيل غري ذلك، مات  ملعاوية، وكان له أثٌر عظيم يف خمالفة علي 
 . 362-361، ص2هـ. ابن األثري، أسد الغابة، ج40سنة

 . 818، ص3ن شبة، اتريخ املدينة، جاب(7)
 . 295، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج516، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(8)
النعمان بن عدي القرشي العدوي،من مهاجرة احلبشة هو وأبوه، فمات أبوه هبا فورثه النعمان، فكان أول  وارث يف (9)

 .560-559، ص4مني حىت مات. ابن األثري، أسد الغابة، جاإلسالم، نزل البصرة بعد عزله، ومل يزل يغزو مع املسل
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، وحلـف ، فوضعه ذلك موضع الشبهة، رغم أنه اعتذر لعمـر (1)يتمثل أببيات يف اخلمر
ال يظــن بــه إال خــريًا، إال أنــه  أنــه مل يشــرهبا، وإامــا هــي فضــل شــعر  قالــه، فصــدقه، وعمــر 

؛ ألن  القاعــــدة  األساســــية الــــيت تلــــزم كــــل  مــــن يتــــوىل الســــلطة االبتعــــاد عــــن مــــواطن (2)عزلــــه
الشــبهات، وقــول النعمــان قــد جيعــل النــاس أيخــذون ابلظــاهر هلــم مــن معــىن القــول، والنــاس 

 .(3)ختتلف يف حكمها لألمور ويف ظنوهنا
شـروط الـيت : كمـا فعـل مـع عيـاض بـن غـنم حـني خـالف الخفض رتبة الوايل أتديبياا لاه

اشرتطها عمر على عماله ووالته عند التعيـني، فـأ يت بـه ابحلـال الـذي و جـد عليهـا، فألبسـه درعـة مـن  
 . (4)كساء، وعصا، وجعله يرعى شاء الصدقة، فلما أمعن رده، فلم يكن له عامل يشبهه

        :فأخذ نصًفا وأعطاهم نصًفا، وهو نظاٌم طب قه على والته كإجراء   مقامسة الوًلة أمواهلم
احتيــــاطي خشــــية أن يكــــون الــــوالة  قــــد اكتســــبوا أمــــوااًل بســــبب مناصــــبهم، ومحايــــة لــــذممهم، وتزكيــــة 

، (5)الشــبهات، فكانــت ســنته مــع الــوالة إذا اســتعمل عــاماًل كتــب مالــه نحلكمهــم، وإبعــاًدا هلــم عــ
يــتهم، أو عــزهلم أعــاد إحصــاء أمــواهلم وحماســبتهم، فــإذا مــا وجــد فيهــا وأحصــاه، فــإذا انتهــت مــدة وال

 زايدًة ملحوظة قامسهم ذلك املال.
إىل اختاذ هذا اإلجراء أبياٌت شـعريٌة قـ دمت إليـه مـن رجـل  يـ دعى يزيـد  والذي دعا عمر 
ذلـك  قد ساءه كثرة  أموال عمال األهواز وغريهم، فرفـع ذلـك لعمـر  (6)بن قيس الصعق الكالِب

يقاســم عمالــه، فيأخــذ شــطر  أمــواهلم حــىت أخــذ نعــاًل،  يف أبيــات  شــعرية طويلــة، ممــا جعــل عمــر 
 . (7)وترك نعاًل 

                                                           

 ؛  447، ص6ابن حجر، اإلصابة، ج (1)
 .85ابن اجلوزي، مناقب عمر، ص(2)
، 2القاهرة،  ط -، عمر بن اخلطاب وأصول السياسة واإلدارة احلديثة، دار الفكر العرِب انظر: سليمان حممد الطماوي(3)

، 1.)سريد ذكر املرجع خمتصرًا: سليمان الطماوي،عمر وأصول السياسة(؛ غالب القرشي، أوليات الفاروق، ج284ص
 . 335ص

 . 116أبو يوسف، اخلراج، ص(4)
 .89؛ ابن اجلوزي، مناقب عمر، ص360، ص10أنساب األشراف، ج؛ البالذري، 244، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(5)
 . 703، ص6. ابن حجر، اإلصابة، جوامسه عمرو بن احلارث الكالِب ،وهو لقب ،بن يزيد بن الصعقيزيد بن قيس (6)
 . 123-121؛ العسكري، األوائل، ص386-385، ص10البالذري، أنساب األشراف، ج(7)
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ال يرى أنه من حق الوالة أن يتنعموا من املال العام دون الرعية، وورد أنه غضـب  وكان 
جلند ينالونـه، فكتـب إليـه حني خص  عمر  خببيص  مل يكن ا (2)أبذربيجان (1)على واليه عتبة بن فرقد

 . (3): "...ال أتكل إال ما شبع املسلمون منه يف رحاهلم"عمر 
م عما كانت عليه قبل الوالية، خشيًة مـن  فأخضع عمر الوالة  حملاسبة  دقيقة إذا زادت ثرواهت 
اســتغالل مناصــبهم يف حتقيــِق مكاســب  حــىت ولــو مل يقصــدوا ذلــك، فوضــع قاعــدًة هامــًة لــوالة األمــر 

ن عند حماسـبة عمـاهلم ومـوظفيهم وهـي: مـن أيـن لـك هـذا؟ فعـن الزهـري قـال: "ملـا قـدم أبـو هريـرة مـ
: من أين لك عشرة آالف درهم؟ فقال: سهاٌم اجتمعت، وخيٌل تناجتت، البحرين قال له عمر 

، مث قامسه ماله، فأخذ مخسة  آالف وترك له مخسة آالف"  . (4)وعطاٌء تالحق، فضربه ضرابت 
حــني بلغــه مــا ظهــر لعمــرو بــن العــاص مــن مــال  كثــري،   وأكــدت الــرواايت مــن أن  عمــر  

عـن ثروتـه اجلديــدة وكثـرِة مالــه: "...مـن أيـن لــك هـذا؟..."، فكتـب لــه عمـرو أنــه  كتـب إليـه يســأله
اكتســـبه مـــن التجـــارِة والزراعـــة، فكتـــب إليـــه: "أنـــتم معشـــر األمـــراء قعـــدمت علـــى عيـــون األمـــوال، ولـــن 

 .(5)يعوزكم عذر،...وقد وجهت إليك حممد بن مسلمة فسلم إليه شطر  ما يف يدك"، ففعل
وأعب ــٌد بعت هــا مبــائيت دينــار؟  (7)، فقــال: مــا قــالصٌ (6)ث بــن وهــباحلــار  كمــا دعــا عمــر 

رت  فيهــا، فقــال: أمــا وهللا مــا بعثنــاكم لتتجــروا يف أمــوال املســلمني،  قــال: خرجــت  بنفقــة  معــي فــاجت 

                                                           

ونزل  ،ا لعمر على بعض فتوحات العراقكان أمريً   ،غزوتني غزا مع رسول هللا بة ورواية، السلمي، له صح عتبة بن فرقد(1)
 .439، ص4؛ ابن حجر، اإلصابة، ج275، ص4. ابن سعد، الطبقات، جومات هبا ،عتبة بعد ذلك الكوفة

 .129-128، 1وأكب مدهنا. ايقوت، املعجم ،ج أذربيجان: إقليم واسع ،ومن مشهور مدائنها تبيز،قصبتها(2)
 .320، ص10البالذري، أنساب األشراف، ج(3)
. ابن عبد ربه، العقد 368، ص10؛ البالذري، أنساب األشراف، ج202-201ابن عبد احلكم، فتوح مصر، ص(4)

 . 34، ص1الفريد، ج
؛ ابن عبد ربه، العقد 369، ص10؛ البالذري، أنساب األشراف، ج199-198ابن عبد احلكم، فتوح مصر، ص(5)

 . 36-35، ص1الفريد، ج
 . 609، ص1. ابن حجر، اإلصابة، جله وفادة ،من بين عدي بن الدئل ،ويقال وهباناحلارث بن كعب بن وهب، (6)
 .دة: قلص()ما548ء. الرازي، خمتار الصحاح، صقالص: القلوص من النوق الشابة، وهي مبنزلة اجلارية من النسا(7)
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؛ ألنـه بعثـه عـاماًل ال (1)أدها، فقال: أمـا وهللا ال عملـت  عمـاًل بعـدها، قـال: انتظـر حـىت أسـتعملك
 اتجرًا.

ـــه، تلقـــاه يف بعـــض   (2)عتبـــة  بـــن أِب ســـفيان وىل عمـــر  وملـــا  الطـــائف  وصـــدقاهتا، مث عزل
ألًفــا، فقــال: أىن لــك هــذا؟ قــال: وهللا مــا هــو لــك وال للمســلمني، ولكنــه  30الطريــق، فوجــد معــه 

: عامل نا وجدان معـه مـااًل، مـا سـبيله إال بيـت املـال، ماٌل خرجت به لضيعة  اشرتيها، فقال عمر 
 .(3)ورفعه

والته يف أمواهلم حسااًب دقيًقا حني العـزل؛ وهـو مـا فعلـه حـني عـزل خالـد  كما حاسب 
 . (4)بن الوليد، أمر أبو عبيدة أن يقامسه ماله، حىت بقيت نعاله، فأخذ نعاًل وأعطاه نعاًل 

ــــه ألمــــوال عمالــــه علــــى مــــا يظهــــر لــــه، إن رأى  ونــــرى أن  عمــــر  ــــد احــــتكم يف مقامست ق
عالمــات  دالــًة علــى زايدة  ملحوظــة يف ثــروة الــوايل عمــا كــان عليــه قبــل تعيينــه حكــم عليــه ابملقامســة، 
وجعل نصف أمواله يف بيت مـال املسـلمني، وُياسـبهم، كيـف ال يفعـل وهـو يـ ع ـدُّ نفس ـه اتجـرًا أمينًـا 

يف ذلــك، ونــذكر يف ذلــك مقولــة الحــظ أن  الــوالة  قــد أظهــروا طــاعتهم لعمــر ، وامل(5)للمســلمني
 .(6)خالد  ألِب عبيدة حني قامسه ماله: "ما أان ابلذي أعصي أمري املؤمنني، فاصنع ما بدا لك"

 العنل: -

                                                           

 .35، ص1عبد ربه، العقد الفريد، ج ابن(1)
وشهد ، الطائفعلى وواله عمر  ،ولد يف عهد رسول هللا ، أخو معاوية ،بن حرب بن أمية األمويعتبة بن أِب سفيان  (2)

قيل مل يكن أخطب  ،اا مفوهً ا بليغً ا خطيبً كان فصيحً   ،وشهد احلكمني بدومة اجلندل، وصفني، عائشةالسيدة اجلمل مع 
ه. احلسين، حممد 43وقيل سنةه 44مث تويف هبا سنة  ،وأقام هبا سنةً  ،مصر   وملا مات عمرو بن العاص واله معاوية   ،منه

م، 1989هـ/ 1409، 1كراتشي، ط  –بن علي احلسن أبو احملاسن، اإلكمال لرجال أمحد، جامعة الدراسات اإلسالمية 
 لرجال أمحد(.. )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: احلسين، اإلكمال 287، 1ج

 .37، ص1ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(3)
 . 18-17، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م357-356، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 .357، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
 . 18-17، ص7، ج4والنهاية، م ؛ ابن كثري، البداية357-356، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
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سياســته يف العــزل كــإجراء  عقــاِبّ  أتديــيبّ  للــوالة والعمــال إمــا يف حالــة خطــأ  طبــق عمــر 
يصدر منهم، أو خمالفة ، أو لشكاية ، أو لشبهة، أو بـدوهنا، ومل تكـن تلـك السياسـة  إال انطالقًـا مـن 

 مبدأ إقراِر األمن يف أقاليم الدولة اإلسالمية، وحفِظ أمن الرعية ووحدة األمة اإلسالمية. 
أنـه يـْؤثر أْن يعـزل  كـل  يـوم  واليًـا لـه علـى  كثريٌة، وقد صـرح   باب  العزل عند عمر  وأس

أن ي بقي واليًـا ي ظـنُّ منـه الظلـم ، أو ي شـتبه يف أنـه قـد يوقـع ظلًمـا ابلرعيـة، فقـال: "هـان علـي  إصـالح 
، حفاظًــا علــى ةجلزيــر عــن واليــة ا (2)، لــذا عــزل الوليــد  بــن عقبــة(1)قــوم  أن أبــدهلم أمــريًا مكــان أمــري"

، وكــان يف بــين (3)مــن واليــه أن يفقــد  صــبه مــع بــين تغلــب  رإذ خشــي عمــاألمــن العــام لإلقلــيم 
، فهـــم  هبـــم، وبلـــغ ذلـــك عمـــر  ، فخـــاف مـــن أن تغلـــب عـــز  وامتنـــاٌع، وال يزالـــون ينـــازعون الوليـــد 
طوة الوليــد وعــزة بــين ُيرجــوه، وأن يضــعًف صــب ه فيســطو علــيهم، وكــي ال يوقــع هبــم شــر ا عزلــه؛ لســ

 .(4)تغلب، وأم ر عليهم فرات بن حيان وهند بن عمرو اجلملي
، وكان عزل خالد بن الوليـد واملثـىن بـن حارثـة مـن أوىل قضـااي العـزل وأشـهرها يف عهـده 

وقــد القــت اهتماًمــا واســًعا مــن قبــل البــاحثني؛ ألهنــا ارتبطــت بكبــار قــادِة الدولــة العســكريني  الــذين 
حققــوا انتصــارات  عظيمــًة يف معــارك  كــبى وحامســة  يف التــاريخ اإلســالمي،كان هلــا األثــر العظــيم يف 

مــــرة اجليــــوش تثبيــــت أقــــدام املســــلمني يف أراض  واســــعة، كمــــا أن  خــــب عــــزل خالــــد بــــن الوليــــد عــــن إ
اإلســالمية يف بــالد الشــام أفــرد هلــا البــاحثون صــفحات  عــدًة ابلشــرح والتحليــل حــول أســباب العــزل 
ومبراته، خبالف غريه من القادة، نظـرًا لكثـرة الـرواايت الـواردة حـول ذلـك، علـى الـرغم مـن أن  عـزل  

ال أن  عـــزل  خالـــد  قـــد إ -كمـــا ورد يف الـــرواايت-خالـــد  واملثـــىن بـــن حارثـــة قـــد جـــاء يف وقـــت  واحـــد 

                                                           

 .88؛ ابن اجلوزي، مناقب عمر،ص805، ص3؛ ابن شبة، اتريخ املدينة، ج245، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(1)
الكوفة، واعتزل   ألمه، أسلم يوم الفتح، واله عثمان  الوليد بن عقبة بن أِب معيط، وهو أخو عثمان بن عفان(2)

الفتنة ملا ق تل عثمان، وقيل شهد صفني مع معاوية، وقيل مل يشهدها، ولكنه كان ُيرِّض معاوية بكتبه وشعره، أقام ابلرقة 
 .  677-675، ص4إىل أن تويف هبا، ودفن ابلبليخ. ابن األثري، أسد الغابة، ج

أ  إال أن يقبل من بين تغلب اإلسالم، وكان الوليد قد ليًدا، قد عاهد وفد هم على أن ال ينصروا و  وقد كان رسول هللا (3)
: "إاما ذلك يف جزيرة العرب اليت فيها مكة، واملدينة، واليمن، فدعهم على أن ال ينصروا وليًدا، وال فكتب إليه عمر 

ابن  دقة مضاعفة.يف أن يضع عنهم اسم اجلزية، فجعلها الص مينعوا أحًدا منهم من اإلسالم"، مث وفدوا إىل عمر 
 . 175؛ القلقشندي، هناية األرب، ص954ص ،2، جاملقدمةخلدون، 

 . 485، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
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 جــذب اهتمــام البــاحثني أكثــر مــن غــريه مــن القــادة، فمــنهم مــن وقــف عنــد أســباب عــزل عمــر 
خلالد كثريًا ألمر  يف نفسه، وقد يسـتغل ذلـك اخلـب دون إخضـاعه للتحليـل العلمـي النزيـه، ال لشـيء  

 . سوى خلدمة توجهاهتم وأهدافهم اخلبيثة للطعن والنيل من صحابة رسول هللا
وعلــى أيــة حــال، فقــد كــان لعــزهلم أســباٌب أوردهتــا الــرواايت التارخييــة، ولكــن ال بــد أن نشــري 

 إىل أن  عزل  خالد قد كان على مرتني:
م، حــني عزلــه عــن القيــادة العليــا للجــيش اإلســالمي الفــاتح 634هـــ/13عــام  كانــتاألوىل:  

الـد  يف امليـدان حتـت إمـرة القائـد اجلديـد، لبالد الشام، ووىل أاب عبيدة بن اجلـراح مكانـه، مـع بقـاء خ
  .(1)وعزل معه املثىن بن حارثة

كـــان خيشـــى   وحســـب مـــا تشـــري إليـــه الـــرواايت  إىل أن  ســـبب  عزهلمـــا يرجـــع إىل أن  عمـــر 
افتتان الناس هبمـا فيظنـون أن  النصـر  ال يكـون إال هبمـا، وال يكـون إال حتـت ألويتهمـا، وال يسـري إال 

أن يتملــك هــؤالء القــادة  العظــام   -أيًضــا–يف ركاهبمــا، فــال يــردون ذلــك هلل تعــاىل، كمــا كــان خيشــى 
، وأوضـحه متاًمـا، ممـا دعـاه إىل الغرور  الفتتان الناس هبما، وتعلقهم هبما، وهذا ما أخب به عمـر 

خطـأ أو خمالفـة  تسـتدعي عزهلمـا، فقـال حـني ويل:  لعـزل، رغـم أنـه مل يصـدر منهمـا أيُّ اختاذ قـراره اب
"ألعــزلن خالــد بــن الوليــد واملثــىن بــن حارثــة ليعلمــا أن  هللا إامــا ينصــر دينــه ال إايمهــا، ولــيس إايمهــا، 

 . (2)"فعزهلما
لقائــد  عظــيم  مثــل خالــد، وهــو اخلــوف  ســبب  آخــر  يف عزلــه وأشـارت رواايٌت أخــرى إىل 

من أن يعرِّض خالٌد أمن جند املسلمني للخطر، فتقول الروايـة: "وعزلـه عمـر؛  الذي متل ك عمر 
. (4)، وجاء يف رواية أخرى: "لتغريره ابملسلمني..."(3)ألنه كان يرِد  املهالك، ويغدر ابملسلمني،..."

                                                           

 . 355، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج141البالذري، فتوح البلدان، ص(1)
ردة،  حروب ال؛ الكالعي، 328، ص10اب األشراف، ج؛ البالذري، أنس245، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(2)

 .106، ص7، ج4. ابن كثري، البداية والنهاية، م250ص
 مرآة اجلنان وعبة اليقظان يف معرفة ما يعتب من حوادث الزمان، اليافعي، عبد هللا بن أسعد بن علي بن سليمان اليمين،(3)

ذكر  )سريد .61-60، ص1 ج م،1997هـ/1417، 1بريوت، ط -دار الكتب العلمية وضع حواشيه خليل املنصور،
 ا: اليافعي، مرآة اجلنان(. املصدر خمتصرً 

 . 27-26، ص1احلنبلي، شذرات الذهب، ج(4)
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، ولـــن ايت  أن  أمــن  وســالمة  جنـــد املســلمني فــوق أي اعتبـــار  عنــد عمــر فأكــدت لنــا هــذه الـــروا
 يتهاون  عن عزل أحد  أاي  كانت منزلته أو مكانته إن أحس  أنه سيعرِّض أمن املسلمني للخطر.

عن ذلك العزل حىت ال يظن الناس  أنه عزله نتيجة خطأ  أو خمالفة  من  وقد اعتذر عمر 
كتـب إىل األمصـار: "إين مل أعـزْل خالـًدا عـن   مـا روي عـن سـيف أن  عمـر قبل هؤالء القـواد، فم

سخطة  وال خيانة، ولكن  الناس ف تنوا به، فِخفت  أن ي وكلـوا إليـه، وي بتلـوا بـه، فأحببـت  أن يعلمـوا أن  
هللا  هو الصانع ، وأال يكونوا بعرض فتنة"

(1) . 
لــذلك حــني بلــغ خالــًدا خــب  عزلــه األول وأمــا خالــد فكــان يعــرف وجــه املصــلحِة يف عزلــه، 

. (2)قال: "وهللا، لو وىل  علي  عمر  امرأًة لسـمعت  وأطعـت"، فاستصـوب عمـر ذلـك منـه واستحسـن
قــد عــزم علــى توليــة خالــد بعــد عودتــه مــن احلــج، بعــد أن اطمــئن مــن زوال مــا كــان  وكــان عمــر 

 .(3)اخيشاه من افتتان الناس به، إال أن املنية  قد وافت خالدً 
 م بســبب جتــاوزه يف صــرف املــال، فقــد بلــغ عمــر 638هـــ/17كانــت عــام   واملــرة الثانيــة:

ال خيفى عليه شـيٌء يف عملـه، مـع مـا  إجازة  خالد  لألشعث بن قيس بعشرة آالف، وكان عمر 
ع رف عنه من حرصه الشديد على احلساب واملراجعة يف أمر املال، فدعا البيد، وكتب معه إىل أِب 

يدة أن يقـيم  خالـًدا، ويعقل ـه بعمامتـه، وينـزع  عنـه قلنسـوته حـىت ي علمهـم مـن أيـن إجـازة  األشـعث، عب
أِمن ماله؟ أم من إصابة  أصاهبا؟ فإن زعم أهنـا مـن إصـابة  أصـاهبا فقـد أقـر  خبيانـة ، وإن زعـم أهنـا مـن 

، واعزله على كلِّ حال، واضمم إليك عمل ه، ففعل، وأقـر   خالـٌد أنـه أجـاز األشـعث ماله فقد أسرف 
 .(4)من ماله، وعول ونف ذ األمر مطيًعا، وخرج إىل املدينة

أنـه  الوايل جملرد أن  هناك من هو أصلح  منـه، فعـن الزهـري عـن عمـر  وقد يعزل عمر 
، لذلك عزل شرحبيل عن والية الشام، (5)قال: "إين ألحتر ج  أن أستعمل الرجل  وأان أجد أقوى منه"

                                                           

 . 74، ص7، ج4والنهاية، م ؛ ابن كثري، البداية492، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
 . 61-60، ص1اليافعي، مرآة اجلنان، ج(2)
 . 107، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(3)
البداية والنهاية،  ابن كثري، ؛231-230، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج492-491، ص2ريخ األمم، جالطبي، ات(4)

 . 74، ص7، ج4م
 . 261، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(5)
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م، فلمــا عزلــه قــال شــرحبيل: "فاعــذرين يف النــاس، كــي ال 639هـــ/18معاويــة لقوتــه عــام  واســتعمل
يف النــاس فقــال: "أيهــا النــاس، إين وهللا مــا عزلــت  شــرحبيل عــن  ، فقــام عمــر (1)تــدركين هجنــة"

 .(2)سخطة ، ولكين أردت  رجاًل أقوى من رجل، مث رجع إىل املدينة"
لواليهم ابلعزل، حفظًا ألمن اإلقلـيم، ومنًعـا لتمـرد النـاس كما كان يعاجل مسألة  رفض الناس 

ي ــروى عــن الشــعيب أن  عمــر اســتعمل عرفجــة  بــن  هر ــة علــى أمــريهم،
علــى قبيلــة جبيلــة، وجريــر  بــن  (3)

عبد هللا على من كان من بين عامر وغريهم، وأراد توجيههم للعراق، غري أن  جبيلـة  مل تـرض بعرفجـة؛ 
، وطلبـوا إعفـاءهم مـن عرفجـة، فجـة  يف امـرأة  مـنهم، فـاجتمعوا، وأتـوا عمـر ألهنا غضبت على عر 

فعزله عـنهم؛ ألهنـم كرهـوه، واسـتعمل جريـرًا مكانـه، وأم ـر علـى األزِد عرفجـة بـن هر ـة، وعـامتُّهم مـن 
، ففرحــوا برجــوع عرفجــة  إلــيهم، وخــرج هــذا يف قومــه، وهــذا يف قومــه، حــىت قــدما علــى املثــىن (4)ابرق
 م. 634/(5)هـ13ين له يف عام ممدِّ 

، إذ أدعـى أهل هـا وحني كره أهل  البحرين والية املغرية بـن شـعبة علـيهم عزلـه عـنهم عمـر 
 عزله.    ، رغم ثبوت كذهبم وبراءِة املغرية إال أن  عمر(6)عليه كذاًب خوفًا من أن يرده عمر عليهم

ملطالـــب وفــود األقــاليم يف عــزل والهتــم ســـريعًة إذا  ويف أحيــان كثــرية  أتيت اســتجابة  عمــر 
وفد إليه نفٌر من اإلقليم مطالًبا بعزل واليهم، فيستجيب  بعد أن يستمع  إىل األسباب، وقد ال يدقق 
فيها رغم أن  الشكاوى تكون ابطلـًة، وهتًمـا كيديـًة، ألنـه كـان يـرى أن  الـوايل جيـب أن يكـون مقبـواًل 

 ، حفظًا ألمن اإلقليم واستقراره. (7)ومرغواًب من الرعية
وت عد الكوفة  من أكثر األقاليم اإلسالمية اليت شهدت عزل  أكثِر والهِتا يف مـدة  قصـرية  يف فـرتة 

أخـرج وأحزنـه،  ، حيث تكرر شكوى أهلها من والته إىل درجة أن  ذلك قد أهم  عمر خالفته 

                                                           

 . )مادة: هجن(. 30، ص15هجنة: اهل جنة من الكالم: ما يعيبك. ابن منظور، لسان العرب، ج(1)
 .490، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
بن ثعلبة بن عمرو، أخو ابرق، واسم ابرق: سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو مزيقيا. ابن األثري، أسد  عرفجة بن هر ة(3)

 . 521-520، ص3الغابة، ج
 .319، ص1ابرق: موضع بتهامة. ايقوت، املعجم، ج(4)
 .371-370، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
 . 38ابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، ص(6)
 . 209، صأمحد رائف، اخلالفة (7)
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قد بلغـه أن  أهـل العـراق قـد حصـبوا أمـريهم، فخـرج غضـبان ، فصـلى،  البيهقي يف الدالئل أن  عمر 
، فألبس عليهم،"  .(1)فس ه ا يف صالته، فلما سل م قال: "اللهم إهنم قد ألبسوا علي 

ومـن الــذين عـزهلم عمــر عـن واليــتهم ســعد بـن أِب وقــاص عـن واليــة الكوفـة لشــكاية أهلهــا، 
، حرًصـا (2)بطالن دعواهم إال أنه  ع زل من غـري عجـز  وال خيانـةورغم املؤشراِت واألدلة الدالة على 

منــه علــى وحــدة الصــف وأتمــني اجلبهــة الداخليــة، وشــدِّ حلمــة اجلــيش قيــادة وجنــًدا، واحلفــاظ علــى 
 .(3)وحدته وقوته يف مواجهة اخلطر اخلارجي

تقدم هبا أهل   بسبب شكًوى ، ومل يلبث إال قلياًل فاستعفاه عمر (4)مث وىل  عمار  بن ايسر
 . (5)الكوفة، وقالوا: إنه ليس أبمري، وال ُيتمل ما هو فيه، ويف رواية ال ُيسن السياسة، فعزله

عمالــه أو يعــزهلم علــى مــا يقــع مـنهم يقينًــا فقــط، بــل كــان يعــزهل م علــى  ومل ُياسـب عمــر 
ســبيل االحتيــاط، كمــا فعــل مــع عمــار بــن ايســر، فقــد عزلــه بعــد أن مجــع  بينــه وبــني مــن شــكاه مــن 

، وال عــامل ابلسياســة، فأخــذ عمــر   أهلهــا، وكانــت هتمت ــه البيئــة أنــه ملــا اختــبه وجــده غــري  كــاف 
 . (6)كد له أنه ليس بصاحب عمل  وال والية، فعزلهيسال عمارًا أسئلًة أت

مث وىل  أاب موسى األشعري على الكوفـة، فمكـث فـيهم سـنة، مث سـعوا يف عزلـه، وشـكوا مـن 
 .(7)غالمه" فعزله

                                                           

 . 128اهليثمي، الصواعق احملرقة، ص(1)
 .69، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(2)
 سبق أن ذكران ذلك يف املبحث الثاين من هذا الفصل.  (3)
 بين خمزوم،كان من السابقني األولني هو وأبوه يكىن أاب اليقظان،حليفٌ ، اليمنمن عنس من عمار بن ايسر املذحجي  (4)

، مث شهد اليمامة ،وهاجر إىل املدينة وشهد املشاهد كلها ،واختلف يف هجرته إىل احلبشة، وكانوا ممن يعذب يف هللا وأمه،
ابن سعد،  ودفن هناك.هـ 37وقتل بصفني سنة  ،يشهد معه مشاهده ومل يزل مع علي ّ واستعمله عمر على الكوفة، 

 .231-217، ص3الطبقات، ج
 .423، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج534 ،531، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
 . 545-544، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
 .115، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(7)
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، (1)م، فبقي هبـا سـنتني635هـ/14املغرية بن شعبة عام  وأما البصرة فقد استعمل عمر 
بــذلك، فعزلــه، ووىل   قبــل نفــر مــن أهلهــا، وكتبــوا إىل عمــر  مث ع ــزل عنهــا بعــد أن ر مــي ابلــزان مــن
 . (2)م 638هـ/17البصرة أاب موسى األشعري يف عام 

ورغم أنه قد ظهرت بـراءة املغـرية ممـا اهتـم بـه، وأ قـيم حـدُّ القـذِف علـى الشـهود الثالثـة الـذين 
ال  ال أنــه ع ــزل عــن واليتــه؛، إ(3)شــهدوا عليــه ابلــزان؛ لعــدم اكتمــال الشــهادة برتاجــع الشــاهد الرابــع

وجــوب إبعــاد املســؤولني عــن كــل شــبهة؛ حرًصــا علــى أمــن يــرى لســخطة  أو خيانــة ، وإامــا كــان عمــر 
 . (4)، ولدرء الفتنة كي ال يثري وجود ه نفوس  الشاكني إببقاءه يف واليتهمالدولة ومصاحلها

، لعـــدم م عـــن واليـــة الصـــعيد644هــــ/23عمـــرو بـــن العـــاص عـــام  ويف مصـــر عـــزل عمـــر 
رضــاه عـــن  مقــدار اخلـــراج الـــذي جبــاه فظـــن بـــه الظنــون، وقـــد أرســل لـــه حممـــد بــن مســـلمة ليقامســـه 

 .(5)ماله
وقــد يكــون العــزل  للعامــل أو الــوايل كعقوبــة  ملخالفــِة أمــِر اخلليفــة، أو أنــه اقــرتف حــد ا شــرعي ا 
يوجــب القصــاص، أو التصــرف مبــا يعــرِّض أمــن الدولــة اإلســالمية والرعيــة للخطــر، ويف النمــاذج الــيت 

ى مـدى واليت سـبق أن فصـلناها يف مطلـب سـابق داللـٌة ابلغـٌة علـ–عقوبة العزل  طبق فيها عمر 
 يف حتقيق العدل، وحفِظ األمن من مترد الرعية نتيجة جلور الوالة. حرصه 

  :(6)النفي -

                                                           

 .45، ص7، ج4ثري، البداية النهاية، م؛ ابن ك442، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
؛ وانظر: 231، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج499، 492، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج135ابن خياط، اترخيه، ص(2)

 املطلب األول من هذا املبحث.
، 7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م385، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج494، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)

 . 76-75ص
 .472، ص4ابن األثري، أسد الغابة، ج(4)
 . 299ص اتريخ،القضاعي، (5)
ودة، أو غري حمدودة؛ ألنه ليس هناك نفٌي أفادت معاجم اللغة أن  النفي  أييت مبعىن التغريب واإلبعاد من بلد  إىل بلد  لفرتة حمد(6)

دائم، فما من ذنب  يستحق صاحب ه النفي  إال وميكن أن يستحق بعد ذلك اإلعادة إىل وطنه، وأما مسافة التغريب فقالوا: أقلها 
. 674. )مادة: نفي(؛ الرازي، خمتار الصحاح، ص329، ص14مسافة القصر لتحصل الغربة. ابن منظور، لسان العرب، ج

 .11، ص4؛ الصنعاين، سبل السالم، ج354-353، ص6)مادة: نفل(؛ ابن تيمية، منهاج السنة، ج
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ا ، وهـــو عائـــد إىل رأي اإلمـــام؛ إذا رأى أن  املصـــلحة  (1)التغريـــب  يف عمومـــه عقوبـــٌة، ال حـــد 
يف  األمنيــــة  تقتضـــــي إخـــــراج  أشـــــخاص  مـــــن املدينـــــة حفظًـــــا لألمـــــن، ودفًعـــــا للفســـــاد والفتنـــــة، وزايدة

التأديـب، حـىت لــو أضـر ت مبصـلحة الفــرد املنفـي، ومنعْتـه  حق ــا مـن حقوقـه مــن أجـل املصـلحة العامــة 
لشـابني حس ـين ْ الوجـه مـن بـين سـليم،  للرعية. وهذا بدا واضًحا يف اماذج  عـدة ، فمـن ذلـك نفيـه 

 يعس ذات ليلة، فإذا امرأٌة تقول:  حيث روي أنه بينما كان عمر 
ِبيٌل إىل ن ْصِر ْبِن ح ج اجِ  ْل ِمْن س ِبيل  ِإىل  مخ ْر  ف أ ْشر بـ ه ا ه               أ ْم ه ْل س 

، فأرسل إليه فإذا هو من أحسن الناس ش عرًا، (2)فلما أصبح سأل عنه، فإذا هو من بين سليم
أن جي  م  ش عر ه، ففعل، فخرجت جبهت ه، فازداد حسًنا، فأمره عمر  وأصبِحهم وجًها، فأمر عمر 

  ،أن يعتم، ففعل، فازداد حسًنا، فقال عمر: ال والذي نفسي بيده، ال جيامعين أبرض  أان فيها
ه إىل البصرة رأسه فازداد مجااًل،  حلق عمر  (4)، ويف رواية ابن سعد(3)فأمر مبا يصلحه، وسري 

 نة لئال تفتنت به النساء. فنفاه من املدي
ويروى أنه كان يعسُّ ذات ليلة فإذا بنسوة  يتحدثن عن أي أهل املدينة أصبح؟ فقالت 

سأل عنه، فإذا هو من بين سليم، فلما نظر إليه إذا هو  إحداهن: أبو ذئب، فلما أصبح عمر 
من أمجل الناس، فقال عمر: أنت وهللا ذئبهن، مرتني، أو ثالاًث والذي نفسي بيده ال جتامعين 

ه إىل البصرة حيث سري  ابن  عمه نصر بن حجاج السلمي  .(5)أبرض  أان هبا، فسري 
 وورد أن  عمر  مسع رجاًل ينشد:   

 ذ  ِبر بِّ الن اِس ِمْن ش رِّ م ْعِقل        ِإذ ا م ْعِقٌل ر اح  الب ِقيع  م ر ج ال أ ع و    

                                                           

 . 10، ص4الصنعاين، سبل السالم، ج(1)
بنو سليم: قبيلة عظيمة من قيس عيالن والنسبة إليهم سلمى، وكانت منازهلم يف عالية جند ابلقرب من خيب، ومن منازهلم (2)

 .271القرى وتيماء. القلقشندي، هناية األرب، صحرة سليم وحرة النار ووادي 
 . 762، ص2؛ ابن شبة، اتريخ املدينة، ج246، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(3)
 . 246، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(4)
 . 246، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(5)
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فقــال لــه: جــز  شــعر ك، فجــزه، وكــان مجــياًل حســن الشــعر، فلمــا جــزه فــإذا هــو  فأرســل إليــه عمــر 
 .(1)أحسن، فقال له: أخرج من املدينة

ؤالء كان حتـرزًا وحفظًـا لألمـن األخالقـي جتاه ه واملعلوم أن  هذا اإلجراء اليت اختذه عمر 
واجملتمعي، ومل يكن نتيجة  خمالفة  شرعية تتعلق ابلعرض، فيعاقبهم ابجللد تعزيرًا، كما فعل مع جعـدة  

، ممـا ، كما أهنم مل يكونوا من املخنثني، فيعاقبهم ابلنفي؛ اقتداًءا بسنة رسـول هللا (2)من بين سليم
ــا مــن  جيعــل الــبعض قــد يظــن أن  ظلًمــا قــد وقــع علــيهم بســبب ذلــك اإلجــراء ، وأنــه قــد مــنعهم حق 
حقوقهم ابعتبار أن ال ج رم هلم غـري أهنـم ِحسـان اخللقـة واملظهـر، وهـو ال يعـدُّ جرميـًة يف نظـر الشـرع 

عامـــة، علـــى األخـــالق ال اإلســـالمي يوجـــب العقـــاب عليـــه ابلنفـــي، لكـــن نـــرى أن  حـــرص  عمـــر 
وحماربت ـه ألسـباب الفجـور جعلـه خيشــى مـن افتتـان نسـاء املدينـة أبمثــال نصـر وابـن عمـه، وأن  نفــي هم 

ا لبــاب الفتنــة، ومحايـًة للقــيم اخللقيـة، وانتهــى عمــر  يف اجتهـاده هــذا إىل مــا رآه  سـيكون فيــه سـد 
 مصلحًة عامًة للمجتمع اإلسالمي ابملدينة.
نفــي هــؤالء إىل بلــدان  أخــرى قــد يــؤدي إىل افتتــان نســاء  لكــن جنــدان أمــام تســاؤل: أو لــيس

ملدينــة ســـيكون حتــت نظـــر وجــودهم يف او البلــد اْلخــر هبـــم، وفســاٌد أكــب ممـــا كــان عليــه يف املدينـــة؟ 
. وابن عثيمني يف شرحه للسياسة الشرعية يـبر لنـا سـبب ذلـك بقولـه: "وإذا قـال قائـل: أفـال اخلليفة

رأى أنـه قـد يتـوب، وحتسـن حالـه،  لبصرة؟ بلى، لكن لعـل عمـر  خيشى أن تفتنت به نساء  أهل ا
، ورمبـــا ألنـــه يف منفـــاه غـــري معـــروف  (3)ويبتعـــد عـــن فعـــل مـــا يفـــنت النســـاء قبـــل أن تفتـــنت بـــه النســـاء"

 فيخم ل  ذِكره، ويقلُّ خطر اإلفتتان به. 
قـــة مـــن رأى أن  البلـــد  الـــذي نفــى إليهـــا مثـــل  هـــؤالء يكثــر فيهـــا حســـان اخلل ولعــل عمـــر 

، خاصة أن  املصادر  اليت بني أيدينا ال حتمل أخبارًا مشـاهبة (4)أمثاهلم، مما يبعد احتمال االفتتان هبم
ملثل تلك احلاالت يف األقاليم األخر سوى ما ورد يف املدينة، ولعل ذلك يعود إىل الرتكيبة السـكانية 

الرجـال هـم مـن اجملاهـدين املتواجـدين يف للمدينة املكونة غالبيتها من النساء، واألطفال، والشيوخ، و 
                                                           

 . 337، ص10؛ البالذري، أنساب األشراف، ج760، ص2ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(1)
 . 161، صاملطلب األول من هذا الفصل انظر:(2)
 . 270، ص يف إصالح الراعي والرعيةابن تيمية، السياسة الشرعية (3)
 ،1ط القاهرة،-حممد بلتاجي، منهج عمر بن اخلطاب يف التشريع دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيماته، دار السالم(4)

 اجي، منهج عمر يف التشريع(. ا: حممد بلت)سريد ذكر املرجع خمتصرً  .325م، ص2002/ـه1423
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، ممـا يعـين غيـاهبم لشـهور  عـدة  ميادين القتال يف البالد املفتوحة يف تلك الفرتة الزمنية مـن عهـده 
يف فعلـه هـذا قـد اجتهـد مـا فيـه مصـلحة األمـة األمنيـة وحفـظ أمنـه  عن نسائهم ابملدينـة، وعمـر 

 ن افتتان النساء واحنرافهن.األخالقي، وأن يقطع  أي احتمال  قد ينشأ م
أاب  م  غـر ب عمـر 637هــ/16النفـى يف حـد اخلمـر، ففـي عـام  كما استخدم عمـر 

، وحد  ربيعة  بـن أميـة بـن خلـف، لشـربه يف رمضـان، وغر بـه إىل خيـب، (2()1)حمجن الثقفي إىل ابضع
 . (4)أحًدا بعده" ، لكن  عمر ندم بعد ذلك وقال: "ال أغرِّب(3)فلحق أبرض الروم، وتنص ر

صــبيغ  بــن  عســل التميمــي إىل البصــرة بعــد  ويف ســبيل حفــِظ األمــِن الفكــري نفــى عمــر  
ضربه، ألنه أظهر اتباع  املتشاِبِه ابتغاء  الفتنة وابتغاء أتويله، وأمر املسلمني هبجره سنًة إىل أن يتوب، 

 . (5)فلما اتب أمر املسلمني بكالمه
بكـــلِّ األســـاليِب األمنيـــة متـــدرًجا فيهـــا، والـــيت متكنـــه كإمـــام   وأخـــريًا، قـــد اســـتعان عمـــر 

 للمسلمني من حفظ أمنهم واستقرارهم، وردِع كلِّ مفسد  وآمث  قد خيل أبمن الدولة اإلسالمية. 
 

                                                           

 . 324، ص1ابضع: جزيرة يف حبر اليمن. ايقوت، املعجم، ج(1)
 . انظر: املطلب األول من هذا املبحث. 762، ص2ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(2)
 . 721، ص2ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(3)
 . 720، ص2ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(4)
 . انظر: املطلب األول من هذا املبحث. 354، ص6؛ ابن تيمية، منهاج السنة، ج191، ص2اإلصابة، ج ابن حجر،(5)
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الثالثالفصل


السياسةاألمنيةللخليفةعثمانبنعفان




 لوأوامرووصاياعثماناألمنية.أقوا

  عثمان األسياسة حفظ في الدولةاألمنية أقاليم في من
اإلسالمية.

 سياسةعثمان األمنيةتجاهالفتنة.

 أساليبعثمان:األمنيةفيالتعاملمعحوادثعهده 
تنفيذأحكامالشريعة. -
.الشورى -
استقصاءالحقائق. -
النفيلمثيريالفتنة. -
العفوواالستصالح. -
الحواروالمفاوضات. -
ناقمين.حقيقمطالبالت -
التمسكبالحق. -
افتداءاألمةبالنفس. -
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الفصلالثالث

السياسةاألمنيةللخليفةعثمانبنعفان

 :أقوال وأوامر ووصااي عثما  األمنية-  

األمنية  وفق املنهج اإلسالمي؛ املتمثل يف القرآن الكرمي،  سارت سياسة عثمان  بن عفان 
والسنة النبوية، وسرية صاحبيه، رضوان هللا عليهما، وإمجاِع األمة، واجتهاِده فيما ليس فيه نص  فيما 

بعد أن  استجد من األمور اليت تتعلق ابجلانب األمين للدولة اإلسالمية، فقد أشار يف خطبته 
 أال وإن   ..."م منهجه لعامة املسلمني يف احلكم،  ومما جاء يف اخلطبة: 644هـ/23ام بويع ابخلالفة ع

ن كان قبلي فيما اجتمعتم عليه م   تباع  ا: ثالاثً   بعد كتاب هللا عز وجل وسنة نبيه لكم علي  
 . (1)"سنة أهل اخلري فيما مل تسنوا عن مأل  وسننتم، وسن  

وأكد فيها أيًضا على تطبيقه حدود  الشريعة اإلسالمية على كل من خيالفه حفظًا لألمن 
 . (2)والكف عنكم إال فيما استوجبتم العقوبة،..."... "واالستقرار، فقال: 

فجاءت أوامر ه ووصاايه اليت زود هبا قواد ه وعماله واملسلمني عامة معبًة عن تلك السياسة، 
وج ه كتًبا إىل والته  هج. وقد أكدت األخبار  التارخيية إىل أنه فور توليه اخلالفة ودالًة على ذلك املن

 ،وينهاهم عن املنكر ،أيمرهم ابملعروفعلى األمصار، وأمراء احلرب، وعمال اخلراج، ولعامة املسلمني 
 . (3)تباع وترك االبتداعوُيرضهم على اال،  وُيثهم على طاعة هللا ورسوله

إىل أمراء األمصار بني  هلم فيها واجبهم جتاه الرعية، وأن  مهمت هم رعاية    ومما كتب به
يرهقوا العباد وينسوا أول وأال  مصاحل األمة واالبتعاد  عن ظلمهم، واحلرص  على الرفق هبم يف اجلباية،

ومل  ،عاةً أمر األئمة أن يكونوا ر  -عز وجل-هللا  فإن  بقوله: " واجب عليهم وهو العدل بني الرعية
كم لقوا جباة، وليوشكن أئمت  لقوا رعاة، ومل خي  هذه األمة خ   صدر   وإن   يتقدم إليهم يف أن يكونوا جباة،

  .(4)."..فإذا عادوا كذلك انقطع احلياء واألمانة والوفاء وال يكونوا رعاة، أن يصريوا جباةً 

                                                           

يوسف حممود  :التمهيد والبيان يف مقتل الشهيد عثمان، حتقيق املالقي، حممد بن ُيىي بن أِب بكر األشعري األندلسي،(1)
 .)سريد اسم املصدر خمتصرًا: املالقي، التمهيدوالبيان(.42م، ص1985هـ/1405، 1الدوحة، ط –زايد، دار الثقافة

 .42املالقي، التمهيدوالبيان، ص (2)
 .136، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(3)
 . 590، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
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ابلعدل يف حكمهم للرعية، وذلك أبخذ ما عليهم من احلقوق، وبذل ما هلم  وأوصاهم 
هلم  السرية أن تنظروا يف أمور الناس وفيما عليهم فتعطوهم ما أعدل   أال وإن  من ذلك: "... 

  .(1).."وأتخذوهم مبا عليهم،.
، الذي هلممث تثنوا ابلذمة، فتعطوهم اباللتزام بعهودهم مع أهل الذمة: "... وأمرهم 

 . (2)فاستفتحوا عليهم ابلوفاء" ،مث العدو الذي تنتابون ،وأتخذوهم ابلذي عليهم
كتاب  وج هه إليهم أوصاهم بتحقيق العدل يف حياة الرعية، عمال اخلراج ب  مث خص  

 ،هللا ال يقبل إال احلق بني أن  والعدل يف اجلباية، و والتمسك ابألمانة والوفاء ابحلق، أخذ احلق و 
فإن  هللا خلق اخللق ابحلق، فال يقبل إال احلق، "مما جاء فيه: و  ،على األمانة والوفاء قائمٌ  واحلقُّ 

، قوموا عليها، وال تكونوا أول من يسلبها فتكونوا األمانة   وأعطوا احلق به، واألمانة   ،خذوا احلق
 . (3)اكتسبتم..."كم إىل ما ن بعد  م   شركاء  

يف خطابه من عاقبة ظلم صنفني من ضعفاء الرعية؛ مها: اليتيم،  كما حذرهم 
 .  (4)واملعاهد، فقال: "...الوفاء  الوفاء ؛ ال تظلموا اليتيم، وال املعاهد؛ فإن  هللا خصٌم ملن ظلمهم"

مبيًنا هلم مهمتهم يف محاية ثغور اإلسالم   ،إىل أمراء اجلنود يف الفروج  بكتكما  
ا، بل كان ما مل يغب عن   املسلمني وذادهتم، وقد وضع لكم عمر إنكم محاة  ف.. ".وحفظ أمنها: 

فيغري هللا بكم ويستبدل بكم غريكم،  وال تبديلٌ  منكم تغيريٌ  فال يبلغين عن أحد   ،امن   عن مأل  
 . (5)فانظروا كيف تكونون، فإين أنظر فيما ألزمين هللا النظر فيه والقيام عليه"

... "مؤكًدا هلم قيامه على شؤوهنم: اندى يف الناس فيه ،  الناسكالم   حني بلغ عثمان  و 
 ،غلق من دونكمي   وال اببٌ  ،وال بوابٌ  وليس يل حجابٌ  ،نظر يف أموركمأ لكم يف وقت   وأان جالسٌ 
 .(6)والسالم"

                                                           

 .590، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
 .590، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 .591، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
 .591، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 .591، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
 .371-370، ص1ابن أعثم، الفتوح، م(6)
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 ،والعدل يف الرعية ،أقام يف خالفته ابلسياسة احلسنةقد   عثمان  وذكر ابن  أعثم  أن  
،  فكان خيرج يوم اجلمعة فيجلس (1)والشفقة على مجاعة املسلمني ،ة للضعفاء واملساكنيوالرمح

 ؛ حرًصا منه (2)على املنب فيؤذن املؤذن وهو يتحدث يسأل الناس عن أسعارهم وعن مرضاهم
 على متابعة أحوال الرعية بنفسه. 

وتناهوا عن املنكر، وال يذل أن ائتمروا ابملعروف : "األمصار يفكتب إىل الناس ورد أنه  و  
 . (3)"ا إن شاء هللاه، فإين مع الضعيف على القوي ما دام مظلومً نفس   املؤمن  

ي لزم والته وعماله مبوافاته يف كل عام، وم ن يشكوهنم، ملراجعة أعماهلم،  كما أنه كان 
هاق الرعية مبا ال ومعرفة أحواهلم مع رعيتهم، وليأمرهم ابلعدِل ورفِع الظلم عن الناس، وعدم إر 

 . (4)يطيقون
لريضى أن يستخدم والت ه سلطاهِتم على حساب حقوق الرعية، فلما كثرت  ومل يكن 

 ليوافوه، إىل أهل األمصار كتب عثمان م  656/هـ35عام الشكاايت على والته واألقاويل 
.. ". للرعية: هميف ظلم وما كثر من أقاويل   هم،حىت يتحقق مما جاءه من أمر شكوى الناس من

ن م   ،اتم سر  ا وش  رب سر  ن ض  فيا م   !ضربونوآخرون ي   ،شتمونا ي  أقوامً  املدينة أن   أهل   وقد رفع إيل  
 فإن  ، أو من عمايل، أو تصدقوا، مين حبقه حيث كان فليأخذْ  املوسم   ا من ذلك فليوافِ عى شيئً اد  

. وهو بذلك جيعل (5)"ناس، ودعوا لعثمانيف األمصار أبكى ال ق رئهللا جيزي املتصدقني، فلما 
 الباب  مفتوًحا أمام أيِّ شكاية  من الرعية ضد عماله حفظًا ألمن األقاليم، وإحقاقًا للعدل.

كما كان يؤكد دوًما على عماله ووالته وقو اده ابالبتعاد عن ظلم الرعية، واحلرص على 
كتب إىل مجلة عماله الرفق هبم؛ مهدًدا من تصدر منه ما خيالف أمره سيعاقب ابلعزل. فورد أنه  

ىل ينسبوين منه إ يتكلمون يف حقي بكالم   الناس   علموا أن  اف" حني كثرت الشكاوي ضدهم:ابه ونو  
ال يوافقوا  أو حكم   وال أقبل أبن يقوم عمايل ونواهبم أبي عمل   ،ا ابلظلموإنين ال أرضى أبدً  ،الظلم

                                                           

 .371-370، ص1الفتوح، م(1)
 .126؛ السيوطي، اتريخ اخللفاء، ص498، ص1ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج(2)
 .70، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج679، ص2األمم، جالطبي، اتريخ (3)
 .70، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج679، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 .100-99املالقي، التمهيد والبيان، ص ؛648، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
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ويرى لزوم طاعيت مبجرد إطالعه على  ،ان يرى يل عليه حق  م   كل    مث أقسم عليكم أبن   ،أحكام هللا
فإن صدر  ،قق من أحوالكموليحضر إىل املدينة ألحت ،يف احلال مضمون هذه الرسالة أن يتجه إيل   

وسأحافظ على حقوق الرعية   ،ا عاداًل مكانه رجاًل أمينً مث أويلِّ  ،هأصلحت   أو ظلم   جور   عنكم أيُّ 
 . (1)وال حول وال قوة إال ابهلل" ،إن شاء هللا ،كما جيب

كما كان حريًصا على تزويد عماله وقادته بوصااي يوصيهم بتقوى هللا يف الرعية والرفق هبم، 
ن واليته على الكوفة يوصيه إبقامة العدل بني رعيته، مما يتجلى لنا الوليد فكتب إىل  بن عقبة إاب 

لسر اتق هللا فيما وليت، وانصر الضعيف، وخف هللا يف اروح اإلسالم، حيث جاء فيه: "... 
 . (2)والعالنية"

أيمرهم ابلكف عن الرعية كتب إىل األمراء وحني وقعت حوادث  الفتنة، وكثرت الشكاايت   
 ،ا، وخذوا العفو من أخالقهمفوا دينً رِّ وا عنهم ما مل ُي  فُّ "..فال جتعلوا ألحد  علة، ك  فيما دون الشرع: 

 ح منًعا لعلة اخلروج والتمرد.، فهو أيمر ابلتسام(3)وأمِجلوا هلم، ودين هللا ال تركبنه"

وهو على الباب يوصيه حبفظ أمن جنده  (4)وورد أنه كتب إىل عبد الرمحن بن ربيعة
وسالمتهم: "... فقّصر وال تقتحم ابملسلمني، فإين خاش أن يبتلوا"، فلم يزجر ذلك عبد الرمحن 

حصرها ونصب عليها  (5)عن غايته، فغزا يف السنة التاسعة من إمارة عثمان حىت إذا بلغ بلنجر
املنجنيق والعرادات، فجعل ال يدنو منها أحٌد إال أعنتوه، أو قتلوه، وأسرعوا يف الناس، مث إن الرتك  
ات عدوا يوًما فخرج أهل بلنجر، وتواىف إليهم الرتك، فاقتتلوا! فأصيب عبد الرمحن، واهنزم املسلمون 

 سالمتهم.. فكان أمره حرًصا على أمن اجلند و (6)وتفرقوا.."

                                                           

 .405، ص1ابن أعثم، الفتوح، م(1)
 .135-134العسكري، األوائل، ص(2)
 .64هيد والبيان ، صاملالقي، التم(3)
ومل يسمع منه، أخوه سلمان بن ربيعة، وهو أكب منه،  عبد الرمحن بن ربيعة الباهلي، يعرف بذي النور، أدرك النيب (4)

 .342، ص3استعمل على القضاء يوم القادسية، وعلى الباب زمن عمر. ابن األثري، أسد الغابة، ج
 .489، ص1اب. ايقوت، املعجم، جبلنجر: مدينة ببالد اخلزر خلف ابب األبو (5)
 .618؛ الكالعي، حروب الردة، ص627، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
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دعائه: ورد عنه حريًصا على إقامة احلدود وتطبيق أحكام الشريعة تقراًب هلل، فقد  وكان 
، ملتزًما بتنفيذ ذلك على كل من (1)ال أابيل" ،إليك إبقامة حدودك يف كل أحد   "اللهم إين متقربٌ 

د واالستقرار يف خيطئ إبنزال العقوبة على املستحق، بدون هتاون  يف ذلك، إلقرار األمن يف البال
 أقاليمها. 

ابستصالح الناس أيمرهم فيها  م 656/هـ35يف حج عام وورد أنه أصدر أوامره لعماله 
الذي خياف على هذه  هذا األمر   "إن  موضًحا هلم الطريقة لذلك:  ؛والعفو عنهم إال يف حدود هللا

اتة واملتابعة، إال يف حدود هللا واملؤ  غلق عليه فيكفكف به اللني  ه الذي ي  ابب   األمة كائن، وإن  
هللا فال تدهنوا  روا هلم، وإذا تعوطيت حقوق  وا هلم حقوقهم، واغتفِ ب  كفكفوا الناس، وه  .. تعاىل.
ابلتسامح واللني حفظًا لسالمة أمن اجملتمع، إال أن ت نتهك حقوق  هللا فتقام  ، فوجه (2)فيها"

 احلدود  حفظًا لألمن واحلق.
قبل استيجابه، فإن  هللا جل ثناؤه يقول:  "...فال تعجلوا على أحد  حِب دّ  : -ًضاأي-وكتب 

 ، ِإال  م ْن تـ و ىل  و ك ف ر   ل ْست  ع ل ْيِهْم مب س ْيِطر (3)  من كفر داويناه بدوائه، ومن توىل عن اجلماعة
سياسته األمنية مع  . ويف قوله ما يبني(4)" أنصفناه، وأعطيناه حىت نقطع حجته وعذره إن شاء هللا

املتويل عن اجلماعة واخلارج من امللة، بعدم العجلة والكف واإلستجابة واإلنصاف حىت ينقطع 
 العذر وتبأ الذمة. 

لألمن اإلجتماعي منع الناس من اللعب ابحلمام على رؤوس الناس،  ومن ابب حفظه 
ملا فيه من إشراف  على منازل الناس، والتطلع على عوراهتم. وقد روى أبو داود يف  (5)وأمرهم بذحبها

وقال  (6)أن  رجاًل يتبع محامة، فقال: "شيطاٌن يتبع شيطانًة" عن النيب  سننه من حديث أِب هريرة 
 . (7)إبراهيم النخعي: "من لعب ابحلمام الطيارة مل ميت حىت يذوق أمل الفقر"

                                                           

 .98-97املالقي، التمهيد والبيان ، ص(1)
 .1039، ص2، ج؛ ابن خلدون، املقدمة48، ص3ثري، الكامل، ج؛ ابن األ648، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 .23-22آية: سورة الغاشية،(3)
 .65املالقي، التمهيد والبيان ، ص(4)
 .195، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(5)
 .285ص ،4ج ،4940، حديث رقممابب اللعب ابحلما (6)
 .241كمية يف السياسة الشرعية، صابن قيم اجلوزية، الطرق احل(7)
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أبمهية لزوم اجلماعة يف حفظ األمن واالستقرار يف الدولة اإلسالمية جاءت  وإميااًن منه
وصاايه لعامة املسلمني أيمرهم فيها بلزوم اجلماعة؛ حرًصا منه على وحدة اجملتمع اإلسالمي 
ومتاسك جبهته الداخلية؛ ففي خطبة  له يف املدينة أوصى املسلمني بطاعة والة األمر ولزوم 

وجه أاب موسى وحذيفة إىل الكوفة، فقال: "أيها الناس! اتقوا هللا وأطيعوا  اجلماعة، وذلك حني
 .(1)أويل األمر، وإايكم ومفارقة اجلماعة، واحفظوا بيعتكم"

وكتب إىل أهل الكوفة حني وجه إليهم أاب موسى والًيا عليهم، فحذرهم من الفنت املخلة 
ابألمن، ودعاهم إىل لزوم اجلماعة ملا فيها من سالمة اجملتمع ووحدة األمة، وقد ساسهم أمني ا بعزل 

فجاء يف  األمري الذي كرهوا واليته، ووىل عليهم من رغبوه، ويف ذلك قطًعا للعذر، وحفظًا لألمن، 
كتابه: "...وال تلقوا أبنفسكم إىل الفتنة، وال تفارقوا اجلماعة، وال تقبلوا كالًما مل أقله، وال تنسبوا 

 .(2)إيل   عماًل مل أفعله، وإنين لن أطيع  هواكم وأخالف ما أرى أنه احلق،..."
 قبل وفاته:  وصاايه 

وحدة كلمة املسلمني  يف أواخر أايمه قبل استشهاده كان حريًصا على وعثمان 
واجتماع صفهم، فكانت كلُّ وصاايه ألصحابه وألمة اإلسالم لزوم  اجلماعة، فريوى أنه ملا كان يوم 

استأذانه يف قد  ،-وهو حمصور-يه ورجاًل آخر دخال عل (4)أاب قتادة األنصاريأوصى  (3)الدار
أصابك هؤالء القوم وكانت "أرأيت إن  قال: "عليكما ابجلماعة"، قاال:و  ،فأذن هلما ،احلج

عبد هللا بن  -أيًضا–بذلك ،كما ورد أنه أمر (5)حيث كانت" لزما اجلماعة  إ" اجلماعة فيهم، قال:
 . (6)عمر

                                                           

 .402، ص1ابن أعثم، الفتوح، م(1)
 .401، ص1ابن أعثم، الفتوح، م(2)
 .بيوم الدار اليوم الذي قتل فيهيقصد (3)
، اختلف يف شهوده بدر، وشهد أحًدا وما بعدها، تويف سنة السلمي، فارس رسول هللا  يأبو قتادة األنصاري اخلزرج(4)

ا. ابن األثري، أسد ــهـ، وشهد مع علي مشاهده كله40هـ ابملدينة، وقيل ابلكوفة يف خالفة علي، وقيل إنه تويف سنة 54
 .251-250، ص5جالغابة، 

 .1210، ص4ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(5)
 .41، ص3ابن قتيبة الدينوري، اإلمامة والسياسة، م(6)
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ع من عثمان   –اللهم امجع أمة حممد دعائه: "  ،وهو يتخبط يف دمه، وكان آخر ما مس 
 .(1)" –ثالث مرات 

من قبل الثوار وج ه أمرًا صرًُيا ومباشرًا للصحابة وأبنائهم  وحني اشتد احلصار عليه 
املتواجدين معه يوم الدار ابلكف عن القتال واملدافعة عنه برواايت  عدة ، ومنها أنه قال: "إن  

، وروي أنه أقبل على كل من معه يف الدار من أصحاب (2)أعظم كم غ ناًء أكفُّكم ليده وسالحه"
 .(3)على كل من يرى لنا طاعًة أن ال ميد يده وال سالحه" وقال: "أعزم النيب 

، وتشري الرواايت إىل أن  عدًدا كبريًا من الصحابة أرادوا القتال إىل جانب عثمان 
، رغم أنه قد أ حل  له وللمسلمني قتاهل م، ألنه آثر التضحية (4)فمنعهم من ذلك، وأمرهم ابلكف

أمنهم، كأِب هريرة، وابن عمر، وسعد بن أِب وقاص،  بنفسه على سفك دماء املسلمني لضمان
، (1)، وسعيد بن العاص(8)، وحممد بن طلحة (7)ابين  علي، وزيد بن اثبت (6)، واحلسني(5)واحلسن

                                                           

  1186، ص4ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(1)
 .624الكالعي، حروب الردة، ص(2)
 .424، ص27، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(3)
 .130بيان ، ص؛ املالقي، التمهيد وال90، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(4)
، وهو سيد شباب ، وأمه فاطمة بنت رسول هللا احلسن بن علي بن أِب طالب القرشي اهلامشي، سبط رسول هللا (5)

احلسن، وعق عنه يوم سابعه، وحلق شعره، وأمر أن يتصدق بزنة شعره  وشبيهه، مساه النيب  اجلنة، ورُيانة النيب 
هـ. ابن 51هـ، وقيل: 49هـ، واخت لف يف وقت وفاته، فقيل سنة 41ن يف عام فضة، سلم اخلالفة ملعاوية بن أِب سفيا

 .493-487، ص1األثري، أسد الغابة، ج
، فاضٌل، كثري ، سيد شباب أهل اجلنة، أمه فاطمة بنت رسول هللااحلسني بن علي بن أِب طالب، أخو احلسن، رُيانة النيب (6)

اخلري مجيعها. وكان ممن  امتنع عن البيعة ليزيد بن معاوية، وكاتبه أهل الكوفة ليأيت إليهم الصوم، والصالة، واحلج، والصدقة، وأفعال 
 .500-495، ص1هـ بكربالء. ابن األثري، أسد الغابة، ج61ليبايعوه ففعل، وقاتل جيش يزيد ابلعراق حىت ق تل يف عام 

سنة، وشهد أحًدا، وقيل: كانت اخلندق  أول  11املدينة  نيب مث النجاري، كان عمره ملا قدم ال يزيد بن اثبت األنصاري اخلزرج(7)
الوحي وغريه، مث كتب ألِب بكر وعمر، واستخلفه عمر على املدينة ثالث مرات، أعلم   مشاهده، وكان يكتب لرسول هللا 

د مع علي شيًئا من حروبه، وكان يف العلم، وكان على بيت املال لعثمان، كما كان عثماني ا، ومل يشه الصحابة ابلفرائض، والراسخني
 هـ، وهو الذي كتب القرآن يف55هـ، وقيل: 52هـ، وقيل: 51هـ، وقيل: 43هـ، وقيل: 45ي ظهر فضل علي وتعظيم ه، تويف سنة 

 .137-136، ص2عهد أِب بكر وعمر. ابن األثري، أسد الغابة، ج
فمسح رأسه، ومساه حممًدا،وحنله كنيته، وكان   ول هللاحممد بن طلحة بن عبيد هللا القرشي التيمي، محله أبوه إىل رس(8)

مع علي، إال أنه  ههـ، وكان هوا36يلقب ابلسجاد، لكثرة صالته وشدة اجتهاده يف العبادة. قتل يوم اجلمل مع أبيه سنة 
 .322، ص4ج ابن األثري، أسد الغابة، أطاع أابه.
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، وأمثاهلم، رضوان هللا عنهم مجيًعا، قد عزم عليهم ابالنصراف (3)، وابن مروان(2)وعبد هللا ابن الزبري
رقاب  مواليه م ن كف  منهم يده،  وقال: "م ن وضع سالحه وأغمد سيفه ، كما أعتق (4)فانصرفوا

 .(5)فهو حر  لوجه هللا! انصرفوا اي هؤالء إىل منازلكم ودعوين والقوم! فأغمد القوم سيوفهم"
دٌم  (6)والزبري يستأذانه يف القتال فقال: "ما أحب أن يهراق وأرسل إليه علي 

م الدار حني استأذنه يف القتال: "فإنك وهللا إن قتلت رجاًل واحًدا ، وقال ألِب هريرة يو (7)بسبيب"
إىل إيثاره القتل على  ، كما وجدت عوامل  أخرى قد دفعت عثمان (8)فكأاما ق تل الناس  مجيًعا"

 القتال سنأيت على ذكرها الحًقا. 
 على حفظ أمن الصحابة واجملتمع املدين، ففداهم بنفسه كما وهكذا عمل عثمان 

 رسخ مبدأ الكف عن القتال ودفع الفنت ولزوم اجلماعة حفظًا لألمن العام لألمة. 
 
 

                                                                                                                                                                                

وفصحائهم،  موقيل: بل ولد سنة إحدى، من أشراف قريش وأجوادهسعيد بن العاص القرشي األموي، ولد عام اهلجرة، (1)
، استعمله عثمان، ملا قتل عثمان اعتزل الفتنة فلم يشهد اجلمل وال صفني، واستعمله نكتبوا املصحف لعثما  نأحد الذي

 .241-239، ص2هـ. ابن األثري، أسد الغابة، ج59معاوية على املدينة، تويف سنة 
 بن العوام القرشي األسدي، وأمه أمساء بنت أِب بكر، أول مولود يف اإلسالم بعد اهلجرة للمدينة، حن كه عبد هللا بن الزبري(2)

وكناه.  أول  شيء  دخل جوفه، وهو الذي مساه، رسول هللا  ق  مرة الكها يف فيه مث حن كه هبا، فكان ريبت رسول هللا 
ة ليزيد بن معاوية، وحاربه يزيد إىل أن مات، مث بويع عبد هللا ابخلالفة، لعلي، وامتنع عن البيع شهد اجلمل مع أبيه مقاتالً 

وبقي خليفًة إىل أن ويل عبد امللك بن مروان بعد أبيه، فلما استقام له الشام ومصر جه ز العساكر لقتال ابن الزبري، 
 .140-138، ص3هـ. ابن األثري، أسد الغابة، ج73وحاصره مبكة إىل أن قتله سنة 

ال يعقل  ر النيب ألنه خرج إىل الطائف طفالً روان بن احلكم بن أِب العاص القرشي األموي، ابن عم عثمان بن عفان، مل يم(3)
والده، استكتبه عثمان، واستعمله معاوية. وملا مات يزيد ومل يعهد إىل أحد بويع ابخلالفة ابلشام، وكانت  ملا نفى النيب 
 .369-368، ص4، وهو معدوٌد فيمن قتله النساء. ابن األثري، أسد الغابة، جأشهر 10أشهر، وقيل:  9مدة واليته 

 .112؛ املالقي، التمهيدوالبيان، ص424، ص1؛ ابن أعثم، الفتوح، م173ابن خياط، اترخيه، ص(4)
 .424، ص27، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(5)
 )مادة: هرق(.. 55ص ،15هراق يهريق أي: صبه. ابن منظور، لسان العرب، ج يهراق:(6)
 .1149، ص4ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(7)
 .131-130والبيان، ص ؛ املالقي، التمهيد90، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(8)
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   سياسة عثما  :األمنية يف حفظ األمن يف أقاليم الدولة اإلسالمية 
 عنايًة كبريًة على إقرار األمن واالستقرار يف أقاليم الدولة اإلسالمية لقد عين عثمان 

إىل التعامل بكل حزم  وقوة   طوال فرتة خالفته، خاصة يف السنوات األخرية من حكمه، وجلأ 
مع كل من ُياول اإلخالل أبمنها وزعزعة استقرارها، واختاذ كل ما يلزم حلفظ األمن العام يف 

 الدولة وإقراره بني رعيته. 
ثورة بعض أقاليم الدولة منذ أن ويل اخلالفة  مشكلًة أمنيًة تتعلق ب فقد واجه عثمان 

املفتوحة يف فارس، والشام، ومصر، وإفريقية. فنقضت بعض  املدن عهود  صلحها مع املسلمني؛ 
وانشغال املسلمني بذلك، يف حماولة للخروج عن سلطة  منتهزين فرصة وفاة عمر بن اخلطاب 

استقرار األقاليم  الدولة اإلسالمية، والثورة عليها، مما تسبب يف اإلخالل ابألمن، وهتديد
 م.646/(2)هـ25عام  (1)اإلسالمية، ففي مصر خالف أهل اإلسكندرية

وكان سبب ذلك النقض أن  الروم  قد كاتبوا من كان فيها من الروم ودعوهم إىل نقض 
الصلح، فأجابوهم إىل ذلك، فسار إليهم من القسطنطينية جيٌش كثري، فأرسوا هبا، واتفق معهم من 

، (3)وثبت املقوقس على الصلح، فخرج إليهم عمرو بن العاص فهزمهم، وفتحها عنوة هبا من الروم،
أعاد السيب إىل  ، وأرسل األسرى إىل املدينة، إال أن  عثمان (4)فقتل املقاتلة، وسىب الذرية

 . (5)ذمتهم

                                                           

هـ، وأعيد فتحها اثنية. ابن 23م على يد القائد عمرو بن العاص، مث نقضت عهدها سنة 640هـ/20فتحت عنوة سنة(1)
 . 220؛ البالذري، فتوح البلدان، ص 117ص فتوح مصر ،  ؛ابن عبد احلكم،144-134خياط، اترخيه، ص

؛ 476، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج343، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج594، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 .342الكالعي، حروب الردة، ص

، 1، ج1القاهرة، م –املقريزي، أمحد بن علي بن عبد القادر، املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واْلاثر، مكتبة اْلداب (3)
 . )سريد اسم املصدر خمتصرًا: املقريزي، اخلطط(.272-271ص

 .504، ص2؛القرطيب، االستيعاب، ج 35؛ الكندي، والة مصر، ص235فتوح مصر ، ص ابن عبد احلكم،(4)
 .158خياط، اترخيه، صابن (5)
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عهدها، فغزاها عبد هللا بن سعد وايل مصر   (1)م نقضت إفريقية654هـ/33ويف عام 
 .(2)للمرة الثانية، حىت أقرهم على اإلسالم واجلزية

وا عليه املسلمني عام  (3)ويف بالد فارس منعت أذربيجان، وأرمينية ما كانوا قد صاحل 
، وقام بتأديب الثائرين فيها، وأرغمهم (4)م يف رواية خمنف،  فغزاهم الوليد بن عقبة645هـ/24

على دفع اجلزية، ففتح، وغنم، وسىب، حىت طلب أهل  كور أذربيجان الصلح ، فصاحلهم على 
، وقيل: إن  ذلك كان يف عام (6)م647هـ/26، وورد أن  ذلك كان يف عام (5)الصلح األول

م  650هـ/29أن  أذربيجان قد نقضت عهدها عام  (8)م، وورد عند ابن تغري بردي649/(7)هـ28
 بن العاص حىت افتتحها اثنًيا.فغزاهم سعيد 

.ويف رواية (9)م، فغزاهم أبو موسى األشعري646هـ/25كما نقضت الريُّ عهد ها عام 
أخرى قيل: إن  سعد بن أِب وقاص قد بلغه أن  أهل  الري قد عزموا على نقض اهلدنة والغدر، 

                                                           

م، على يد وايل مصر آنذاك عبد هللا بن سعد بن أِب سرح. انظر تفاصيل الفتح: الطبي، 647هـ/27فتحت إفريقية سنة (1)
 .597، ص2اتريخ األمم، ج

 .150، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م40، ص5ابن اجلوزي، ج(2)
ة الشمال، وقيل: مها أرمينيتان؛ الكبى والصغرى، وحدُّمها من برذعة إىل ابب أرمينية: اسٌم لصقع  عظيم  واسع يف جه(3)

األبواب، ومن اجلهة األخرى إىل بالد الروم، وجبل القبق، وصاحب السرير. وقيل: أرمينية الكبى خالط  ونواحيها، 
 .159، ص1عجم، جوأرمينية الصغرى تفليس  ونواحيها. وقيل: هي ثالث أرمينيات، وقيل: أربع. ايقوت، امل

، 2، جاملقدمة؛ ابن خلدون، 478-477، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج592-591، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 .1000ص

، 7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م610؛ الكالعي، حروب الردة، ص592-591، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
 .136ص

، 7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م610ي، حروب الردة، صـ؛ الكالع592-591، ص2م، جـالطبي، اتريخ األم(6)
 .136ص

 .92ابن خياط، اترخيه، ص(7)
 .110، ص1ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج(8)
 .35، ص1؛ احلنبلي، شذرات الذهب، ج255الداير بكري، اتريخ اخلميس،  (9)
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  الثة من خالفة عثمان، وملا كانت السنة الث(1)فأرسل إليهم، وأصلحهم، وغزا الديلم مث انصرف
 . (4)، فخرج إليهم أبو موسى األشعري غازاًي يف أهل البصرة (3)، واألكراد(2)كفر أهل إيذج

م ف تحت اصطخر اثنًيا على يدي 648هـ/27أنه يف عام  (5)وجاء يف رواية للواقدي
 عثمان بن أِب العاص. 

ور وي أن أهل  فارس نقضت عهدها واجتمعوا ابصطخر
م، فسار 650هـ/29يف عام (6)

ففتحهاعنوًة وقتل منهم مقتلًة عظيمة مل يزالوا منها يف   -وايل البصرة-(7)إليهم عبد هللا بن عامر
 . (8)ذ ل ّ 

، فغزيت حىت أعطوا ما كانوا أعطوا أواًل، وخلع صول جبرجان (9)كما انتقضت طبستان
 .(10)فغزاه حىت أعطى ما كان يعطي

                                                           

 .476، ص2ابن األثري، الكامل، ج(1)
 .288، ص1إيذج: ك ورٌة وبلٌد بني خوزستان وأصبهان، وهي من أجلِّ مدن هذه الكورة. ايقوت، املعجم، ج(2)
. الزبيدي، حممد مرتضى احلسيين، اتج العروس، حتقيق جمموعة من احملققني، دار ن بني الّرّي وأصبهانو نتشر م األكراد:(3)

 زبيدي، اتج العروس(. . )سريد اسم املرجع خمتصرًا: ال86، ص14اهلداية، ج
؛ ابن 4، ص5؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج612؛ الكالعي، حروب الردة، ص605-604، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)

 .1009، ص2، جاملقدمةخلدون، 
 .110، ص1ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج(5)
 أن نقضت صلحها زمن عمر بن اخلطاب، انظر يف ذلك: الفصل الثاين، املبحث الثاين،ص. وقد سبق الصطخر(6)
عبد هللا بن عامر بن كريز بن ربيعة القرشي، ابن خال اخلليفة عثمان، ولد على عهد رسول هللا، وكان كرميًا ميمون النقيبة، (7)

افتتح خراسان كلها، وأطراف فارس وسجستان، استعمله عثمان على البصرة، وبالد فارس، وكانت له فتوٌح عظيمة؛ 
وكرمان، وزابلستان، ومل يزل والًيا على البصرة إىل قتل عثمان، وشهد اجلمل مع طلحة والزبري، بعدها أقام بدمشق، مث واله 

 .185-184، ص3هـ، وقيل غري ذلك. ابن األثري، أسد الغابة، ج 58معاوية البصرة، تويف سنة 
 .604، ص2مم، جالطبي، اتريخ األ(8)
طبستان: بلدان واسعة كثرية يشملها هذا االسم، وهي بني الري وقومس والبحر وبالد الديلم واجلبل. والغالب على هذه (9)

م. انظر تفاصيل الفتح: الطبي، 642هـ/22. وقد فتحت صلًحا سنة 13، ص4النواحي اجلبال. ايقوت، املعجم، ج
 .112-111، ص7، ج4ري، البداية والنهاية، م؛ ابن كث539-538، ص2اتريخ األمم، ج

 .153-152املالقي، التمهيد والبيان، ص(10)
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اثر غالبية  أهلها من أدانها إىل أقصاها بعد م ضيِّ عامني من  خالفة  (1)ويف بالد خراسان
. وعزى أحد الباحثني تلك الثورة إىل عدم وجود قوات  مرابطة  كافية، وكذلك إىل  (2)عثمان

 . (3)عدِم النية يف االستيطان هناك يف ابدئ األمر
هددت األمن  العام لإلقليم  إزاء ذلك إال إمخاد  تلك الثورة اليت ومل يكن أمام عثمان 

ووحدت ه، فوج ه إىل خراسان واليه عبد هللا بن عامر إلعادة فتحها، فخرج وبث اجلنود يف كور 
، إىل أن اكتمل فتح بالد خراسان عام (4)خراسان، وافتتح مدهنا؛ اترة ابلصلح واترة عنوة

م، فافتتحها عبد هللا 650هـ/29نقضت صلحها عام  (6). كما روي أن  حلوان(5)م652هـ/31
 .(7)بن عامر عنوة 

عهدها، وأخرجوا أمريها مستغلني اضطراب  (8)ويف أواخر عهد خالفة عثمان نقضت زرنج
 .  (9)أمر عثمان والفتنة

                                                           

خراسان: بالٌد واسعٌة أول  حدودها مما يلي العراق، وآخر حدودها مما يلي اهلند. وتشتمل على أمهات من البالد؛ منها: (1)
 . 350، ص2وسرخس. ايقوت، املعجم،ج وبلخ، وطالقان، وفسا، وأبيورد، -وهي قصبتها-نيسابور، وهراة، ومرو، 

م. انظر: 643هـ/22. وكانت خراسان وأعماهلا قد فتحت صلًحا وعنوة أول مرة عام 550، ص2جالطبي، اتريخ األمم،(2)
، تعليق: حممود ء املسمى املختصر يف أخبار البشر، اتريخ أِب الفداعلي بن حممود بن شاهنشاه بن أيوبأِب الفدا، 

 ا: أِب الفداء) سريد ذكر املصدر خمتصرً  .230، ص1م، ج1997/ـه1417، 1، طبريوت –ب العلميةديوب، دار الكت
 ، املختصر يف أخبار البشر( . 

. )سريد 18م، ص1987القاهرة،  –راضي عبد هللا عبد احلليم، دراسات يف اتريخ خراسان، األندلس لإلعالم والنشر (3)
 ريخ خراسان(.اسم املرجع خمتصرًا: راضي عبد احلليم، ات

؛ ابن األثري، 632، ص2انظر تفاصيل ذلك واملدن اليت أخضعت من جديد يف خراسان: الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 .510؛ البسيت، أخبار اخللفاء، ص621، 613-612؛ الكالعي، حروب الردة، ص22-18، ص3الكامل، ج

 .72، ص1اليافعي، مرآة اجلنان، ج(5)
. وقد 290، ص2حلوان: يف آخر مدود السواد مما يلي اجلبال من بغداد، وهي يف العراق العجمي. احلموي، املعجم، ج(6)

انظر: الطبي، اتريخ األمم،  م.637هـ/16فتحت حلوان صلًحا على يدي سعد بن أِب وقاص بعد وقعة جلوالء عام 
 .473، ص2ج

 .506البسيت، أخبار اخللفاء، ص(7)
 .138، ص3وسجستان  اسم الكورة  كلها. ايقوت، املعجم، ج نٌة، هي قصبة سجستان.زرنج: مدي(8)
 .1015، ص2، جاملقدمةابن خلدون، (9)
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إليها  أما يف بالد الشام فقد نقضت طرابلس عهدها حني كاتبوا الروم، فوجه عثمان 
فف تحت بعد حصار  شديد، وقطع املادة عن أهلها من البحر وغريه حىت جال معاوية  لفتحها، 
 .(1)أهلها عنها لياًل 

كما أعان أهل قبص الروم على الغزاة يف البحر مبراكب أعطوهم إايها يف عام 
م، ففتحت عنوة، فقتل، وسىب، مث أقرهم على 654هـ/33م، فغزاهم معاوية سنة 653هـ/32

 . (2)صلحهم
إال أن يسري   مل يكن أمام عثمان ةات الثورة والنقض جتاه الدولة اإلسالميوإزاء حرك

، فاختذ سياسًة أمنيًة مضادًة (3)على خطى من سبقه من اخللفاء؛ ألن  الذمة إذا انتقضت غزيت
للقضاء على تلك الثورات، أو التقليص منها؛ حفاظًا على األمن واالستقرار، وإعادة سيطرة الدولة 
اإلسالمية على هذه املدن املفتوحة، كما أنه اختذ جتاه بعض املدن اليت نقضت بعض اإلجراءات 
األمنية كعقوبة  محايًة ألمن اإلقليم، والكفيلة بعدم تكرار التمرد والعصيان. ومن ذلك موافقت ه على 

دو وألهلها هدم سور مدينة اإلسكندرية كسرًا للقدرة العسكرية، وتركها كي ال تكون عواًن للع
، وكذلك (5)ويكون خراب سورها ضمااًن للمسلمني بعدم النكث والتمرد (4)هلجوم  آخر من البحر

 .(6)فعلوا حني نقضت خراسان، إذ قام عبد هللا بن عامر هبدم مدينتها مرو
إىل شحن املدن اليت أعيد فتحها ابملسلمني أو طوائف وفئات معينة   كما عمد عثمان

د املسلمني وإنشاء كل ما فيه رمٌز لإلسالم لصبغها ابلطابع اإلسالمي؛ مما يسهل أيتون هبم من بال
عملية انتشار اإلسالم يف تلك املدن، وحتول والِء أهلها إىل اإلسالم، فقد ب عث إىل قبص بعد 

                                                           

 .133البالذري، فتوح البلدان، ص(1)
 .158البالذري، فتوح البلدان، ص(2)
 .153-152املالقي، التمهيد والبيان، (3)
ابن كثري،  ؛35ر، صـدي، والة مصـ؛ الكن476، ص2م، جـيخ األم؛ الطبي، اتر 235ص فتوح مصر، ابن عبد احلكم،(4)

 .137، ص7، ج4البداية والنهاية، م 
 .122وسبق لإلسكندرية أن نقضت عهدها زمن عمر بن اخلطاب. انظر: الفصل الثاين، املبحث الثاين، ص(5)
 .117، ص1ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج(6)
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بىن إعادة الفتح اثين عشر ألًفا كلُّهم أهل ديوان، فبنوا هبا املساجد، ونقل إليها مجاعة من بعلبك، و 
 . (1)هبا مدينة

وكان املسلمون كلما فتحوا مدينًة ظاهرًة أو عند ساحل  رتبوا فيها قدر ما حتتاج إليه من 
، فانتهج عثمان (2)املسلمني، فإن حدث يف شيء  منها حدٌث من ِقبل العدو سربوا إليها األمداد

ح، فحمى أمن املدن سياسًة أمنيًة ومتثلت يف حتصني الثغور وشحنها ابلرجال واملرية والسال
الساحلية، وتقوية دفاعاهتا وزايدة حراسها ومرابطيها، وذلك عن طريق شحن تلك املدن ابملقاتلة. 

أيمره بتحصني  -واليه على الشام-كتب إىل معاوية   يف ذلك أن  عثمان  (3)ويروي البالذري
ية  يوجه إىل طرابلس يف  السواحل، وشحنها، وإقطاع من ينزله إايها القطائع ففعل، كما كان معاو 

كل عام  مجاعًة كثيفة من اجلند يشحنها هبم ويوليها عاماًل، فإذا انغلق البحر قفل وبقي العامل  يف 
 . (4)مجاعة  يسرية

أبمر مدينة اإلسكندرية، ولشدة ختوفه من تكرار النقض أشارت  املصادر  كما اهتم عثمان 
التارخيية إىل أنه قد كتب إىل عبد هللا بن سعد بن أِب سرح أيمره بتقوية دفاعاهتا، وشحنها ابملقاتلة، ومما 
جاء فيه: "...قد علمت كيف كان هم أمري املؤمنني ابإلسكندرية، وقد نقضت الروم مرتني، فألزم 

 .(5)إلسكندرية  رابطت ها، مث أْجِر عليهم أرزاق هم، وأعقب بينهم يف كل ستة أشهر"ا
برتتيب والايت فارس وخراسان إداراي  بتعيني أمراء عليها، فقد روي  كما قام عثمان 

أنه بعد أن بلغه خب فتح فارس كتب إبمرة بعض األمراء على كور فارس، كما فر ق خراسان بني 
الصحابة والتابعني من بينهم األحنف بن قيس الذي جعله على املروين بعد أن أعيد  نفر  ستة  من

، وجعل أهل  البصرة يغزون من مل يكن صاحل من أهل خراسان، فإذا رجعوا خلفوا أربعة (6)فتحهما
 . (7)آالف للعقبة، فكانوا على ذلك حىت كانت الفتنة

                                                           

 .158صالبالذري، فتوح البلدان، (1)
 .134البالذري، فتوح البلدان، ص(2)
 .134البالذري، فتوح البلدان، ص(3)
 .133البالذري، فتوح البلدان، ص(4)
، 1، ج1؛ املقريزي، اخلطط، م353؛ الكالعي، حروب الردة، ص259-258ابن عبد احلكم، فتوح مصر، ص(5)

 .270ص
 .605، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
 .633، ص2م، جالطبي، اتريخ األم(7)
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ثوراِت ومترد  بعِض األمصار يف السنوات األخرية من حكمه  كما واجه عثمان 
كالكوفة حبجة عدم رضاهم عن والهتم، فسخطوا على سعد بن أِب وقاص، مث اهتموا   اإلسالمية،

الوليد بشرب اخلمر، فوىل  سعيد  بن العاص الذي م نع هو اْلخر من دخول واليته حبجة عدم 
 . (1)رضاهم عن واليته

خلع طائفٌة من أهل الكوفة واليهم سعيد ابن م 655هـ/34وتشري الرواايت إىل أنه يف عام 
العاص حني ذهب إىل املدينة، وتصدوا له حني عودته يف مكان يقال هلا اجلرعة، ومنعوه من 
دخول الكوفة، وكتبوا إىل عثمان يطالبون أبِب موسى والًيا عليهم، فما كان من عثمان إال أن يقره 

 . (2)عليهم
على مصر، ومل ك ها من  (3)حممد بن أِب حذيفةم  وثب 656هـ/35ويف مصر يف عام  

غري والية  من خليفة. وكان من خبه أنه مجع مجًعا وركب على خليفة ابن أِب سرح، وقاتله، 
وهزمه، وأخرجه من الفسطاط، مث دعا الناس إىل خلع عثمان، وحض  عليه بكل شيء  يقدر عليه، 

مصر بعد رجوعه من املدينة فمنع من قبل خيل ، وأراد عبد  هللا بن سعد دخول (4)وأسعر البالد
 .(7()6)عند جسر القلزم، فانصرف إىل عسقالن (5)ابن أِب حذيفة
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كفله  ، وهو ابن خال اخلليفة عثمان، (حممد بن أِب حذيفة القرشي العبشمي، ولد أبرض احلبشة على عهد رسول هللا3)
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مدينٌة ابلشام من أعمال فلسطني على ساحل البحر بني غزة وبيت جبين، ويقال هلا عروس الشام. ايقوت،  عسقالن:(6)

 . 122، ص4املعجم، ج
 . 148، ص2املقريزي، اخلطط، م(7)
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قامت على أساس إقرار  ةحلفظ أمن أقاليم الدولة اإلسالمي كما أن  سياست ه األمنية 
ء أقاليم الدولة، العدل بني كافة أفراد الرعية، ورفع الظلم عنهم؛ إلحالل األمن واالستقرار يف أحنا

 . (2)أو من خالل سياسته التطبيقية هلا،  (1)إىل قادته ووالته سواء من خالل أوامره وخطبه 
أقر  والة  عمر  عند توليه اخلالفة على أن  عثمان  (3)وقد ذكرت بعض  املصادر التارخيية 
  س نًة إنفاًذا لوصية عمر  األمن، وإقامة  العدل بني الرعية، ، وألن  أكب  مهام الوالة حتقيق

لذا أوىل عثمان  وتنفيذ  احلدود الشرعية على العصاة، وجباية  الفيء ابلعدل دون ظلم أو تعسف؛
  ،عنايًة كبريًة واهتماًما ابلًغا ابختيار الوالة، فكان خيتارهم من أهل الكفاءة العسكرية واإلدارية

وايل    (4)بعض  املؤرخني على عدد  من والته؛ إذ وصف املقريزيوقد أثىن فو فِّق يف إختياراته للوالة، 
عثمان يف مصر عبد  هللا بن بن أِب السرح بقوله: "ومكث أمريًا مدة والية عثمان كلها حمموًدا يف 

 واليته". 
كما أورد اليعقوِب روايًة تبني مدى حرص أِب موسى األشعري على الطاعة للخليفة 

بعده، فقد ورد أن  أاب موسى قام خطيًبا يف الناس حني بلغه نبأ عزله  عثمان وتوطيد األمر ملن
ووالية عبد هللا بن عامر على البصرة فقال: "قد جاءكم غالٌم كثري العمات واخلاالت واجلدات يف 

 .(5)قريش، ي فيض عليكم ابملال فيًضا"
فة ابلرفق واحْلِلم: الوليد  بن عقبة أثناء إمارته للكو  (6)كما وصفت الرواايت التارخيية

 "...وكان أحب  الناس يف الناس، وأرفق هم هبم، فكان كذلك مخس سنني وليس على داره ابٌب".
على توجيه الوالة والعمال ومراقبِتهم مراقبًة دقيقة ولصيقة ومتابعة أعماهلم  وحرص 

 أبساليب عدة، ومن بينها:  وتتبع أمورهم مع رعيتهم 

                                                           

 وما بعدها. 197انظر: وصاايه وأوامره األمنية، املبحث األول من هذا الفصل، ص(1)
 انظر: املبحث الرابع من هذا الفصل، املطلب األول. (2)
 . 590، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج139-138، ص6أنساب األشراف، ج البالذري،(3)
 .81، ص2، ج1اخلطط، م(4)
 .166، ص2اترخيه،ج (5)
 . 138، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م608، 596، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(6)



213 
 

  ج كل عام؛ ملراجعة أعماهلم، ومعرفة أحواهلم مع رعيتهم، وليأمرهم  مبوافاته يف حإلزام هم
 .(1)ابلعدل ورفع الظلم عن الناس، وعدم إرهاق الرعية مبا ال يطيقون

  إرسال كتب  إىل أهل األمصار مبوافاته يف احلج إن كانت هلم شكاوي ومظامل فريفعوهنا إليه أمام
ا عى شيئً من اد   ،اتم سر  ا وش  رب سر  فيا من ض  وجاء فيه: "...  عماله جراًي على سياسة عمر.

هللا جيزي  فإن   املوسم فليأخذ حبقه حيث كان، مين أو من عمايل، أو تصدقوا من ذلك فليوافِ 
 .(2)"املتصدقني

  م أرسل إىل والته ليشاورهم يف أمره وفيما جيري يف 656/(3)هـ35مراسلة والته؛ ففي عام
 ليتدارس  معهم شؤون الوالايت ويقدم اإلرشاد والرأي للوالة.   ،(4)األقاليم

 سر إىل إرسال املفتشني إىل الوالة لكشف حقيقة سري والته وعماله، فقد أرسل عمار بن اي
وحممد بن مسلمة إىل الكوفة، وأسامة بن زيد إىل البصرة، وعبد هللا بن عمر إىل مصر، 

 . (5)الشام

 (6)أرسل من يثق به إىل اليمن بطريقة  سرية  ليعرف أحوال البالد ومن صور املراقبة كذلك أنه. 

يف والته وعماله إن خالفوا أمرًا أو أخطأوا ووجد يف خمالفتهم ما يؤثر أبمن  وكانت سنته 
 .(7)كان ال يعزل أحًدا إال عن شكاة ، أو استعفاء  من غري شكاةو  الرعية ع زلوا،

وال  يقع يف اخلطأ جتاه رعيته دون خشية يف  على استعداد  لتأديب أي كما كان 
، جتاه رعيتهم، أو أضروا أبمنهم م، فال يرتدد يف معاقبتهم إن أخلُّوا بواجباهتم ومسؤولياهتذلك

احلارث بن وغالًبا ما كان العزل  هو العقاب  التأدييب الذي ينزله عليهم دون خشية يف ذلك، فعزل 
                                                           

 .70، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج679، ص2ي، اتريخ األمم، جالطب (1)
 .100-99والبيان، ص ؛ املالقي، التمهيد47، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج648، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 .146، ص4، ج2؛ املقريزي، اخلطط، م47، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج648، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
 .  45، ص5ابن اجلوزي، املنتظم، ج(4)
 .147-146، ص4، ج2املقريزي، اخلطط، م(5)
، 1بريوت، ط -أة، دار الفكر املعاصرــالدًا ونشـم اإلسالمية يف اليمن ميـالواحد الشجاع، النظ عبد الرمحن عبد(6)

خمتصرًا: عبد الرمحن الشجاع،  (.)سريد ذكر املرجع40عن ابن مسرة، طبقات فقهاء اليمن، ص . )نقالً 54ص م،1989هـ/1409
 النظم اإلسالمية يف اليمن(.

، 7، ج4ة، مـ؛ ابن كثري، البداية والنهاي483-482، ص2ل، جـ؛ ابن األثري، الكام597، ص2م، جـالطبي، اتريخ األم(7)
 .137ص
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على ابعة النوى واشرتاه لنفسه، وقال ألهل املدينة: "إين مل احلكم عن سوق املدينة ألنه تسلط 
 .(1)آمره بذلك، وال عتب على السلطان يف جور بعض العمال إذا استدرك بعد عمله"

وت عد حوادث  العزل يف عهده كثريًة مقارنة بسابقيه، وكثريًا ما كانت ترده الشكاايت جتاه 
وايل عنهم بسبب  أو بدون سبب، فيحقق هلم مطلبهم والته من أهايل األمصار ومطالبهم  بعزل ال

 ملا فيه مصلحة لألمن العام للدولة اإلسالمية وحفظًا ألمن اإلقليم.
وقد يكون العزل للوايل إذا ما وجد أن  املصلحة  األمنية لإلقليم تقتضي عزله، إذا سب ب 

عز له، فقد عزل سعد بن أِب وقاص  وجود ه انقساًما بني الرعية، وخلق فتنًة خلصومِة أهِل املصِر له
، إذ اقرتض سعٌد (2)عن الكوفة خلالف  جرى بينه وبني عبد هللا بن مسعود عامله على بيت املال

من عبد هللا بن مسعود قرًضا من بيت املال، وتقاضاه ابن مسعود فلم يوسر سعد، فارتفع بينهما 
، فاستعان عبد  هللا أبانس  من الناس على (3)الكالم ، وافرتقا يتالومان، وتداخلت بينهما العصبية

، وأدى إىل افرتاق (4)استخراج املال، واستعان سعٌد أبانس  على إنظاره، فافرتقوا وبعضهم يلوم بعًضا
وهم  هبما، مث ترك ذلك وعزل سعًدا وأخذ  املسلمني وحتزُّهِبم لألمريين، فغضب عليهما عثمان 

أن  العزل  هو أنسب  حلّ  إلزالة التوتر واخلالف،  قد رأى عثمان ، و (5)ما عليه، وأقر  عبد  هللا
، فوقعت الفتنة بني الناس ابنقسامهم ألحد الطرفني.   خاصة بعد أن تدخ ل  الناس 

ولكننا نتساءل عن سبب عزل سعد  عن الوالية وإقراره البن مسعود يف منصبه رغم أن 
بني سعد  وأهِل الكوفة خصومًة سابقًة منذ خالفة  غضبه مل يكن على أحدمها فقط، والواقع أن  

عمر 
فرأى من ابب املصلحة األمنية لإلقليم عزل ه؛ حفظًا ألمن اإلقليم، ومنع االضطراب  ،(6)

 فيه. 
                                                           

 .268الداير بكري، اتريخ اخلميس، ص (1)
د وقع يف ـهـ، أما يف قول سيف فق26قول الواقدي أنه كان يف عام هناك اختالٌف حول العام الذي وقع فيه العزل: يف (2)

؛  ابن اجلوزي، 138-137، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م595، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج هـ.25عام 
 .360، ص4املنتظم، ج

 .120؛ السيوطي، اتريخ اخللفاء، ص1000-999، ص2، جاملقدمةابن خلدون، (3)
 .49والبيان، ص ؛ املالقي، التمهيد360، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج595، اتريخ األمم، جالطبي(4)
 .138، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م ؛608، 596، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
 .191 ، صالرابعانظر: الفصل الثاين، املبحث (6)
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وقد يكون العزل  بسبب ارتكاِب الوايل خطًأ يستوجب احلد  فيه رغم علمه بباءته، فقد 
اخلمر، فعزله، فأقام عليه احلد  بعد شهادة الشهود عليه، ووىل اهتم الكوفة واليهم الوليد بشرب 

رغم علمه بباءته إال أنه عزله حفظًا ألمن اإلقليم ومنًعا الضطراهبا،  (1)مكانه سعيد بن العاص
ولذلك قال للوليد: "ال يضرك ذلك! إاما نعمل مبا ينتهي إلينا، فمن ظلم فاهلل ويل انتقامه، ومن 

 .(2)زائه"ظ لم فاهلل ويل ج
وقد يكون العزل أواالستعفاء بناًء على طلب أهل املصر، فكان غالًبا ما أييت أهل املصر 
إىل املدينة يشكون عدم رضاهم عن واليهم، ويطالبون بنزعه، ويستجيب اخلليفة ملطلبهم حفاظًا 

شعبة إليه، على أمن اإلقليم ووحدته، فقد روي أنه حني ويل عثمان  شكا أهل  الكوفة املغرية بن 
وذكروا أنه ارتشى يف بعض أموره، فلما رأى ما وقر عندهم منه استصوب عزل ه عنهم ولو كانوا 

 م. 645/(4)هـ24، ووالها سعد بن أِب وقاص عام (3)مفرتين عليه
كما أنه عزل عامل ه على البصرة أاب موسى األشعري بعد عمالة  دامت ثالث سنوات من 

، وعلل صاحب كتاب (5)ىل  عليها عبد هللا بن عامر لطلب أهلهاخالفته، وقيل ست سنوات، وو 
ألِب موسى: "...فإنه لو مل يعزله الضطربت البصرة والكوفة  عزل عثمان (6)اتريخ اخلميس

 وأعماهلما لالختالف الواقع بني جند البلدين". 
ما ألِب موسى عن واليته: "..فل يف كتابه سبب عزل عثمان  (7)كما أوضح اهليثمي

 والبصرة( فعزله عثمان خوف الفتنة".  ةتويف عمر اشتد غضب اجلندين عليه )يعين جند الكوف

                                                           

، 1؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج381-380، ص1توح، م؛ ابن أعثم، الف608، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
؛ 163هـ. ابن خياط، اترخيـه، ص29. واختلف املؤرخون حول العام الذي مت فيه العزل، فقيل: إنه كان يف سنة 110ص

ابن ؛ 608، ص2هـ. الطبي، اتريخ األمم، ج30.وقيل: إنه كان يف عام 110، ص1ابن تغري بردي، النجوم الزاهـرة، ج
هـ. الطبي، اتريخ 33. وقيل: إنه يف عام 141، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م3، ص3األثري، الكامل، ج

 .637، ص2األمم، ج
 .4، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج611، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 .267-266ص؛ الداير بكري، اتريخ اخلميس، 143-142الصواعق احملرقة، ص اهليثمي،(3)
 .136، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م ؛590، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 .140، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م ؛605، ص2الطبي، اتريخ األمم،ج(5)
 .266الداير بكري، ص (6)
 .142الصواعق احملرقة، ص(7)
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ملطلب أهل الكوفة يف عزل واليه سعيد بن العاص بعد أن  وعندما استجاب عثمان 
يف مكان خارج الكوفة يقال له اجلرعة متصدين  -كما ذكر سابًقا-م نع من دخول الكوفة 

كي ُيفظ أمن املصر من الفوضى والفرقة،   (2)موسى والًيا عليهم، فجعله عليهم ومطالبني أبِب(1)له
 . (3)ومل يزل أبو موسى األشعري على الكوفة حىت قتل عثمان

، وقيل: أربع سنني أو (4)عمرو بن العاص سنتني من إمارته ويف مصر أقر  عثمان 
م، وورد أن  العزل  كان عام 646/(7)هـ25م، ويف رواية عام 645/(6)هـ24.وقيل: يف عام(5)حنوها
 م. 648/  (9)هـ27م،  647/(8)هـ26

لعمر و عن والية مصر لعدم  كما أن  الرواايِت قد اختلفت يف سبب إعفاء عثمان 
حني ويل األمر  جعل عبد  هللا على  اتفاق ابن سعد مع عمرو بن العاص، فروي أن  عثمان  

لفا! فشكا كلُّ واحد  منهما صاحبه، فقال عبد هللا عن خراج مصر، وعمرو على حرهبا، فاخت
، فخشي عثمان  (10)عمرو كسر علي  اخلراج، وقال عمرو: إن  عبد  هللا كسر علي  حيلة احلرب

 مغبة االختالف وخاف الفتنة. 

                                                           

، 7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م364، ص3األثري، الكامل، ج؛ ابن 644، 643، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
 .152ص

 .45-44، ص5ابن اجلوزي، املنتظم، ج(2)
 .264، ص3ابن األثري، أسد الغابة، ج(3)
. وجند أن  ابن  كثري قد أورد خب العزل 137، ص7، ج4؛ابن كثري، البداية والنهاية، م597، ص2الطبي،اتريخ األمم، ج(4)

 هـ.24حوادث عام  ضمن
 .83، ص1؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج743، ص3ابن األثري، أسد الغابة، ج(5)
 ،1بريوت، ط–، اعتىن به: عبد الغين مستو، املكتبة العصرية سلمي، عبد امللك بن حبيب األندلسي، كتاب التاريخال(6)

 التاريخ(.ا : السلمي، كتاب )سريد ذكر املصدر خمتصرً  .115، صـه1429
 .101، ص1ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج(7)
 .43، ص1،ج؛ الناصري، اإلستقصا 47ص والبيان، التمهيد املالقي،(8)
 بريوت،-حممد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية  :حتقيق العب يف خب من عب،، حممد بن أمحد بن عثمانالذهيب، (9)

؛ احلنبلي، شذرات الذهب، 120: الذهيب، العب(؛ السيوطي، اتريخ اخللفاء، ص)سريد اسم املصدر خمتصرًا .21، ص1ج
 .36، ص1ج

 .482، ص2ابن األثري، الكامل، ج ؛599، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(10)
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إىل أن سبب إرجاع عثمان لعمرو لوالية مصر كي  (1)يف حني تشري بعض  املصادر التارخيية
يقضي عمرو على مترد وثورة اإلسكندرية ألن له معرفًة يف احلرب، وهيبًة يف العدو، فلما فرغ من 

 قتال الروم أراد عثمان  أن يكون عمرو على احلرب، وابن  سعد على اخلراج فأ  عمرو. 
يعود إىل أن  أهل  مصر شكوه إىل عثمان وطلبوا  وذكر ابن  كثري روايًة ت ظهر أن  سبب  العزل

عزله وأن يويل عليهم من هو ألني منه، فلم يزل ذلك دأهبم حىت عزله عن احلرب، وتركه على 
الصالة، وجعل ابن سعد على احلرب واخلراج، مث سعوا بينهما ابلنميمة! فوقع بينهما، فجمع 

له: "ال خري لك يف املقام عند من يكرهك،  عثمان البن سعد عمالة مصر، وبعث إىل عمرو يقول
 . (2)فاقد م إيل  " ففعل

م خرج مجاعٌة من أهل مصر إىل عثمان يشكون من ابن أِب 656/(3)هـ35ويف عام 
 .(4)السرح،  وسألوا عثمان أن يويل مكانه حممد بن أِب بكر، فقبل مطلبهم ووال ه

وكذلك كان –كان عثمان قد نفله إايه، أن  سبب الشكوى يرجع إىل نفل    (5)وأورد الطبي
، وأخِذِه اخلمس  من فتح إفريقية، وبعث أبربعِة أمخاسه إىل عثمان، وضرب فسطاطًا يف –يصنع

موضع القريوان، فطلبوا عزله، فكتب إليه أن استخلف على إفريقية  رجاًل ممن ترضى ويرضون، 
د سخطوا النفل، ففعل، ورجع عبد هللا إىل واقسم اخلمس  الذي كنت  نفلت ك يف سبيل هللا، فإهنم ق

 مصر.  
على أمن أقاليم الدولة  إىل اإلابنة عن حرص عثمان  وصلص من هذه الرواايت

واستقرارها يف الوقت الذي تشهد فيه أقاليم الدولة اإلسالمية بداية الفتنة، حىت لو كان سبب 

                                                           

؛ 504ص ،2، االستيعاب، جالقرطيب ؛35ص ؛ الكندي، والة مصر،235ص فتوح مصر، ابن عبداحلكم،انظر: (1)
 .272-270،  ص1ج، 1املقريزي، اخلطط، م

 .155، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م (2)
 .51البسيت، أخبار اخللفاء، ص(3)
 .37، ص5؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج183، ص6البالذري، أنساب األشراف، ج(4)
 .597، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
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السياسة  اليت اتبعها يف العزل والتعيني إاما   فإن  ، لذا (1)العزل جملرد عدم ارتياح أهل املصر لواليهم
 ، وحفظ األمن اثنًيا.(2)كان يهدف منها مصلحة  األمة أواًل 

 الوايل  من عمله لضعفه وعدم قدرته على القيام بواجباته كعامل جتاه وقد يستعفي 

عن والية بيت املال لكب سنهما  (4)ومعيقيب (3)الرعية، ومن ذلك أنه عزل عبد هللا بن أرقم
 .(5)وضعفهما عن القيام حبفظ بيت املال

يرفض أن جيعل  اإلمارة  والوالية لرجل  يطلبها، ويستبعد كل  راغب   كما كان عثمان 
فعل مع حممد بن أِب حذيفة، إذ رفض  ،كمافيها طامح  إليها؛ ألن  العدل  صورٌة من صور األمن

طلبه يف أن جيعل له والية؛ لعدم أهليته رغم أنه ابن  خاله، إذ قال له: لست  هلا أبهل! فاستأذنه 
 .(6)على اللحاق مبصر لغزو البحر، فأذن له وجهزه

على أمن جنده وسالمتهم، فقد طلب معاوية بن أِب سفيان من  وحرص عثمان 
ه يف ركوب البحر لفتح قبص، وأحل عليه يف ذلك، فأذن له يف عام أن أيذن ل  عثمان

، وهو ما ي فهم من 649هـ/28 ، وإاما اختياراي  م ابخلروج لفتحها شرط أال جيعل التجنيد إجباراي 
هم، فمن اختار الغزو طائًعا فامحله وأعنه"   قوله : "...ال تنتخب الناس، وال تقرع بينهم، خريِّ

 .  (7)ففعل

                                                           

 سنتاول ذلك يف املبحث التايل.(1)
 .307والية على البلدان ،صعبد العزيز العمري، ال(2)
على بيت  ، وألِب بكر وعمر، استعمله عمر عبد هللا بن األرقم القرشي الزهري، أسلم عام الفتح، وكتب للنيب (3)

 .69 -68، ص3من ذلك فأعفاه. ابن األثري، أسد الغابة، ج بعده، مث إنه استعفى عثمان  املال، وعثمان 
بن أِب فاطمة الدوسي، حليٌف ْلل سعيد بن العاص بن أمية، وقيل: موىل سعيد، أسلم قدميًا  مبكة، وهاجر إىل  معيقيب(4)

خازاًن  خبيب، وقيل: قدمها قبل ذلك، استعمله عمر  احلبشة اهلجرة الثانية، مث إىل املدينة، وقيل: قدم املدينة والنيب 
يف بئر أريس ومل يوجد، ومنذ سقط  اختلفت  أايم عثمان  النيب على بيت املال، وهو الذي سقط من يده خامت 

يف خالفة علي. ابن األثري، أسد  40، وقيل سنة ، وتويف آخر خالفة عثمان الكلمة، روى معيقيب عن النيب 
 .465-464، ص4الغابة، ج

 .268اتريخ اخلميس، ص الداير بكري،(5)
 .1090، ص2، جاملقدمةابن خلدون، (6)
 .601، ص2بي، اتريخ األمم، جالط(7)
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ااًن يف ضمان سالمة جنده وأمنهم يف البحر وخماطره أضاف شرطًا آخر كما ورد يف وإمع
، إذ اشرتط على معاوية ركوب أهله معه: "... فإن أبيت ذلك ومل يكن لك (1)رواية  عند الكويف

ٌ كما تقول"، فلما ورد  بد  من ركوب البحر فامحل معك أهلك وولدك حىت أعلم أن  البحر  هنيِّ
لى معاوية نشط لركوب البحر إىل قبص فغزاها، وفتحت على يديه أبمر عثمان وصاحل الكتاب ع

 . (2)أهلها
حني وضع هذا الشرط أمام معاوية كان يدرك متاًما أن  اخلطر   ومن الواضح أن  عثمان  

معاوية  ، ولكن هذا الشرط  قد جيعل (3)الناتج عن اجلهاد والقتال أمٌر مقبوٌل، وال ميكن اهلرب منه
يرتيث جتاه أية خماطرة  تؤدي إىل أسر أهله أو هالكهم يف البحر، أو رمبا جيعله يرتاجع عن الغزو يف 

 . (4)البحر خوفًا على أهله
على مطلب معاوية جاءت بعد حماوالت  عدة  قام هبا أمري  ويبدو أن  موافقة  عثمان 

لرفض يف أول األمر، مما يؤكد خوف عثمان من ، مما يعين أن  هذه احملاوالِت قد قوبلت اب(5)الشام
أن يعرض أمن اجلند للخطر إن ركبوا البحر، خاصة أنه كان ال يزال متأثرًا برأي عمر من حيث 
ختوفه من البحر خشيًة على أرواح املسلمني وأمنهم، إال أن  معاوية  مل يزل بعثمان حىت عزم عثمان 

جراءات الالزمة اليت قد توفر للمسلمني األمن قبل وأثناء على ذلك مخره، وأمره ابختاذ مجيع اإل
غزوهم البحر من إعداد السواحل إذا غزا أو أغزى جيوًشا سوى من فيها من الرتب، وأن يقطع 
الرتب أرضني ويعطيهم ما جال عنه أهله من املنازل ويبين املساجد، ويكب ما كان منها قبل 

 .(6)خالفته

                                                           

 .348-347، ص22، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(1)
هـ. الطبي، اتريخ األمم، 28اختلفت املؤرخون حول العام الذي وافق فيه عثمان على غزو قبص وفتحها، فقيل: عام (2)

هـ أي 29سنة .  وقيل يف 36، ص1؛ احلنبلي، شذرات الذهب، ج364، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج601، ص2ج
 .364، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج158بعد توليه اخلالفة خبمس سنني أو ست. البالذري، فتوح البلدان، ص

. 130م، ص2006هـ/1427، 1عبد العزيز إبراهيم الع مري، اسرتاتيجيات مدنية وعسكرية من عصر الراشدين، ط(3)
 اتيجيات مدنية وعسكرية من عصر الراشدين(.)سريد اسم املرجع خمتصرًا: عبد العزيز الع مري، اسرت 

 .231، صالراشدون  سامل البهنساوي، اخلالفة واخللفاء(4)
 .489، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج601، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
 .135-134البالذري، فتوح البلدان، ص(6)
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 بن سعد إىل عثمان يستأذنه يف غزو إفريقية مل أيذن له خوفًا وملا كتب أمري مصر عبد هللا
عمر بن اخلطاب من  هاهوقد كر  ،اخريً على املسلمني، وجاء يف كتابه: "... ما أرى يف فتحها 

 .(1)قبلي، والسالم"،  مث تراجع عن قوله ونشط يف غزوها بعد مشاورة الصحابة
يف أرض القتال وج ه إىل واليه عبد الرمحن  كما أن  شدة  حرصه على أمن اجلند وسالمتهم

بن ربيعة حتذيرًا شديًدا وهو على الباب بعدم إقحام املسلمني يف املخاطر والتقدم يف بالد اخلزر: 
"... وال تقتحم ابملسلمني، فإين خاش أن يبتلوا"، وبرغم ذلك غزا بالد بلنجر، فاستشهد، وهزم 

 م. 653/ (3)هـ32عام (2)املسلمون
ا  وي فهم من رأي عثمان  وحتذيره أن  اجليش  اإلسالمي يف هذه املنطقة مل يكن مستعد 

لقلة متارينه وممارساته يف املعارك خالل األعوام العشر املاضية، وكذلك بعد املسافة بني مقره وبني 
ابن ، مما يصعِّب من وصول اإلمدادات إىل اجليش يف حالة االحتياج، وهو ما أوضحه (4)اخلزر

تغري بردي من أن  عبد  الرمحن بن ربيعة قد طلب من الكوفة املدد قبل املسري فأمده، إال أن  املدد  
. وهذا يوضح مدى خبة عثمان العسكرية ومعرفته بقدرات جيشه اليت (5)أبطأ يف الوصول إليه

امه البالغ وحرصه جعلته يوجه ذلك التحذير انطالقًا من معرفة  وخبة  واسعة، ابإلضافة إىل اهتم
 على سالمة وأمن جنده.

وحرًصا منه على أمن جنده وسالمتهم كان مينع توغلهم يف أماكن  قد تشكل خطورًة على 
أتى مكران، مث قدم على  (7)إىل السند (6)حكيم  بن جبلة العبدي أمنهم، فحني بعث عثمان 

                                                           

 .358-357، ص23، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(1)
 .618؛ الكالعي، حروب الردة، ص627، ص2، جالطبي، اتريخ األمم(2)
 .114، ص1ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج(3)
ابن حسني علي الداقوقي، العرب واخلزر يف عهد اخللفاء الراشدين والدولة األموية، جملة املؤرخ العرِب، تصدر عن األمانة (4)

) سريد ذكر املرجع خمتصرًا: .106م، ص1988هـ/1409، 14، السنة37بغداد، العدد  –العامة الحتاد املؤرخني العرب
 ابن حسني الداقوقي، العرب واخلزر يف عهد الراشدين(.

 .114، ص1النجوم الزاهرة، ج (5)
جلمل صاحلًا له دين، مطاًعا يف قومه ، كان مع علي ضد أصحاب ا ، وكان رجالً ح كيم بن جبلة العبدي، أدرك النيب (6)

 .521، ص1إىل أن قتل. ابن األثري، أسد الغابة، ج
 .267، ص3، جند وكرمان وسجستان. ايقوت، املعجمالسند: بالد بني بالد اهل(7)
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ها جبٌل، إن كثر هبا اجلند جاعوا، ، ولصُّها بطٌل، وسهل  (1)عثمان فسأله عنها! فقال:"ماؤها وشلٌ 
 .(2)وإن قلوا ضاعوا"، فلم يوجه إليها عثمان  أحًدا حىت قتل

كما أن  سياست ه األمنية  حلفظ األمن العام للدولة واحلرص على وحدهتا قامت على منع  
ذلك  كلِّ ما من شأنه أن ُيدث  الفرقة واالختالف بني املسلمني ويزعزع أمنهم يف أقاليمهم، ومن

يف  م، فك لِّم عثمان 651/(3)هـ30ما وقع  من االختالف بني املسلمني يف قراءة القرآن عام 
، وأمر ما سواه من (4)ذلك، فأمر جبمع املصاحف فأحرقها، وكتب مصاحف، مث بثها يف األجناد

، بل ، ومل ينكر عليه ذلك أحٌد من أصحاب رسول هللا (5)القرآن يف كل صحيفة  أن ُيرق
على فعله، وقال: "وهللا لو و ليت الذي و يل  لصنعت  مثل  ، وقد أثىن علي (6)جبهم فعلهأع

 .(7)الذي صنع"
: "مجع عثمان الناس على حرف  واحد  من األحرف السبعة -رمحه هللا– وقال ابن تيمية

األمة أن اليت أطلق هلم رسول  هللا القراءة هبا، ملا كان ذلك مصلحًة، فلما خاف الصحابة  على 
خيتلفوا يف القرآن ورأوا أن  مجع هم على حرف  واحد  أسلم  وأبعد من وقوع االختالف فعلوا ذلك، 

 .(8)ومنعوا الناس من القراءة بغريه ملصلحة األمة"
أما إحراق ما سواه من القرآن يف كل صحيفة  فهو من أكب املصاحل، فإنه لو بقي يف أيدي 

برية  يف الدين؛ وقد قال عثمان ملا عوتب يف ذلك: "خشيت الفتنة يف الناس ألدى ذلك إىل فتنة  ك
القرآن، وكاد االختالف بينهم واقًعا حىت كاد الرجل ليقول لصاحبه: قراءيت خرٌي من قراءتك، فقال 

 .(9)له حذيفة: "أدرك الناس"

                                                           

 . )مادة: وشل(.219، ص15وشل: قليل. ابن منظور، لسان العرب، ج(1)
 .107ابن خياط، اترخيه، ص(2)
 .1019، ص2، جاملقدمةن، ؛ ابن خلدو 63-62املالقي، التمهيد والبيان ، ص(3)
 .999، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(4)
 .992-991، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(5)
 .1004، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(6)
 .996، ص3اتريخ املدينة، ج ابن شبة،(7)
 .21السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية ، ص(8)
 .273صالداير بكري، اتريخ اخلميس، (9)
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سن من األعمال اليت أظهرت ح  على أية حال فجمع املسلمني على مصحف  واحد و 
 . األمنية يف حفظ األمن يف أقاليم الدولة اإلسالمية سياسته

كما كان كثريًا ما كان ُيثُّ الناس  على التمسك ابلدين، وأيخذهم ابحملافظة عليه، ويضرب 
على أيدي املستهرتين. ومل يكن يتساهل  عن أي هتاون  يف حقوق هللا وإغضاء  عن حرماته، ومنع كل ما 

منة من خالفته ظهر أول  منكر  ابملدينة حني فاضت الدنيا، وانتهى وسع ي عد منكرًا. ففي السنة الثا
، فاستعمل عليها عثمان رجاًل من بين ليث وكل فه مبراقبة (1)الناس طريان احلمام والرمي على اجلالهقات

 . (2)من يطريون احلمام على اجلالهقات، فقص ها، وكسر اجلالهقات

طائًفا يطوف بينهم ليمنعهم من  كما كان بني األحداث قتاٌل ابلعصي، فأرسل عثمان 
يف مهمته، وجلد كل  من وقع يف يده، وهدد ابلنفي عن املدينة كل  من  ، واشتد عثمان (3)ذلك

عكف على البدع، وخطب الناس وحثهم فيها على العدول عن تلك األحداث؛ حىت يكونوا قدوًة 
هم من أهل األمصار األخرى، مث حظر عليهم التوسط أو االستشفاع عنده ملن يوقع حسنًة لغري 

عليه عقوبًة من العقوابت، ومل يعف عن واحد  ممن كانوا يقرتفون هذه اْلاثم، فضج الناس  من 
 . (4)اجللد والنفي

ت أن  أهل البصرة يشتكون حكيم بن جبلة، وكان رجاًل لص ا، إذا قفل وورد إىل عثمان 
اجليوش  خنس عنهم، يسعى يف أرض فارس فيغري على أهل الذمة ويتنكر هلم، ويفسد يف األرض، 
ويصيب ما شاء مث يرجع، مث شكاه أهل الذمة وأهل القبلة إىل عثمان، فأمر واليه يف البصرة حببس 

 . (5)حكيم بن جبلة وال خيرجه حىت يتوب
لة اإلسالمية، وإحالل العدل يف جاهًدا حلفظ أمن أقاليم الدو  وهكذا سعى عثمان 

أقطارها، والعمل على احلفاظ على وحدة املسلمني ومجعهم يف إطار الدولة اإلسالمية متأسًيا يف 
 ذلك بسنة صاحبيه رضوان هللا عليهم مجيًعا طوال فرتة خالفته. 

                                                           

 . )مادة: جلهق(.187، ص3ه. ابن منظور، لسان العرب، جـدق، ومنه قوس اجل الهق. وأصله ابلفارسية ج لـاجلالهق: البن(1)
 .338، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج680، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 .91املالقي، التمهيد والبيان، ص(3)
 .265-264ص، 1، جمحسن إبراهيم، اتريخ اإلسال(4)
 .81-80والبيان، ص املالقي، التمهيد(5)
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    سياسة عثما  :األمنية جتاه الفتنة 
إن من أخطر األحداث الداخلية اليت مرت على الدولة اإلسالمية يف صدر اإلسالم  

إذ خرج فيها  ، وقعت أحداثها يف النصف الثاين من خالفة عثمان(1)وهددت أمنها أزمة الفتنة 
يطالبون خبلع خليفة املسلمني ابلقوة، أو يقتل وانتهت ابستشهاده بغًيا (2)طائفة من البغاة اخلارجني

 لًما.وظ
 ؛ ألن  مقتل  عثمان (3)وع رفت تلك الفتنة  يف كتب التاريخ اإلسالمي ابلفتنة األوىل 

( إبراقة فتنٌة، فالناس افتتنوا هبا، وابتلوا وامتحنوا امتحااًن عسريًا، امتحن فيها املظلوم )عثمان 
فسدون الذين قتلوه، دمه وانتهاك حرمته، وابتلي فيها الظاملون وهم اخلارجون الذين حاصروه وامل

من الصحابة األخيار الذين أمسكوا  نفنالوا جزاءهم يف الدنيا قبل اْلخرة، كما ابتلي فيها املعذورو 
اخلليفة، فتحسروا وندموا أشد  لعن القتال طاعًة ألمر إمامهم، ومل يظنوا أن  األمر  يبلغ إىل قت

انقسم العامل اإلسالمي،  عثمان  الندم، كما ابتلي من جاء بعدهم من املسلمني، فبعد مقتل
ووقع النزاع  واخلالف والقتال بني املسلمني، وتفرع من هذه الفنت فنٌت أخرى اتصلت هبا، ووقعت 
املعارك بني املسلمني، ومل يتمكن املسلمون إىل يومنا احلاضر من إرجاع األمور إىل ما كانت عليه 

                                                           

. )مادة: فنت(؛ الرازي، 127-125، ص11الفتنة: أتيت مبعىن االبتالء واالختبار واالمتحان. ابن منظور، لسان العرب، ج(1)
 . )مادة: فنت(.490خمتار الصحاح، ص

. ووردت يف بعض املصادر واملراجع احلديثة تسمياٌت عدة هلؤالء اخلارجني 170، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م (2)
، الغوغاء ، الرعاع، دعاة نة، الثوار املوتورين ، اجملرمنيعلى عثمان من بينها: أهل الفتنة، اجلهلة الطغام، أصحاب الفت

وغريها من التسميات اليت تثبت موقف هم الظامل من قيادة الدولة اإلسالمية ودور هم الثائرون، رؤوس شر وأهل جفاء  الشر،
حممد بن أمحد بن عثمان، دول  ؛ الذهيب،121ص  ،العواصم من القواصم،ابن العرِبانظر:  يف زعزعة أمن الدولة والرعية.

.)سريد ذكر 23، ص1ج م،1999، 1بريوت، ط–حممود األرانؤوط، دار صادر :تقدمي حسن إمساعيل، :اإلسالم، تعليق
إىل مقتل احلسني،  بني وفاة النيب  عثمان حممد اخلميس، حقبة من التاريخ ماا: الذهيب، دول اإلسالم(؛ املصدر خمتصرً 

ا: عثمان وما بعدها.) سريد ذكر املرجع خمتصرً  114م،ص2010/ـه1431، 5الكويت، ط-مكتبة اإلمام الذهيب
 الفتنة بني الصحابة، ؛ حممد حسان،311ص  عبد العزيز العمري، الوالية على البلدان، اخلميس، حقبة من التاريخ(؛

ن، ا: حممد حسا)سريد ذكر املرجع خمتصرً  وما بعدها. 99،145م،ص2007/ـه1428، 1املنصورة، ط -فياض مكتبة
 . 147ص  ،الفتنة(؛ أمحد رائف، اخلالفة

 ا هلا عن الفنت الواقعة بعد ذلك، فكانت هناك الفتنة الثانية وهكذا.. ومتييزً 1102، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(3)
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مسيت ابلفتنة الكبى ملا ترتب عليها من انفصام وحدة ، كما (1)يف زمن اخلالفة اليت ال فتنة فيها
 .(2)املسلمني السياسية واختالف آرائهم واجتاهاهتم

، وأحدثت وقد شكلت هذه الفتنة  خطورًة أمنيًة على اجملتمع اإلسالمي يف عهد عثمان 
ة، فتفرق أهل ها إرهااًب للمسلمني، وأخل ت أبمنهم، لدخول الثوار املتمردين للمدينة وحصارهم للخليف

ولزموا بيوهتم، ال خيرج  أحٌد منهم، وال جيلس  إال وعليه سيفه ميتنع به من رهق القوم،  إىل حيطاهنم،
فكان احلصار  أربعني يوًما، وفيهن كان القتل  ومن تعرض هلم وضعوا فيه السالح، وكانوا قبل ذلك 

املسجد النبوي يف اليوم الذي حاصروا فيه يف  ة، وترك الناس  الصال(3)ثالثني يوًما يكفون عن الناس
 ، فقد روى مالك عن ُيىي بن سعيد قال: "مل نرتك الصالة يف مسجد النيب دار اخلليفة عثمان 

 .(4)إال يوم قتل عثمان، ويوم احلرة، قال مالك: ونسيت الثالثة"

القيام  ابالعتداء كما تكمن خطورة  هذه الفتنة يف اجرتاء طائفة من املسلمني اخلارجني 
على رمز اخلالفة اإلسالمية ومفتاِح أمنها ابلقتل وهم ظاملون له، يف أول سابقِة اعتداء  صرُية  على 
شخصية إمام املسلمني يف التاريخ اإلسالمي، وظل املسلمون ُيصدون آاثر هذه الفتنة على مر 

أخرى متصلٌة هبا، كوقعة اجلمل،  األزمنة حىت يومنا احلاضر، إذ تفرع من هذه الفتنة فنٌت داخليةٌ 
، كما وقع االنقسام واالختالف يف اْلراء يف صفوف املسلمني، فعاىن (5)وصفني، والنهروان

اللتني كانتا من حمركات الثورات  (6)املسلمون من ظهور الفرق املذهبية، كالشيعة، واخلوارج
نامجة  عن هذه الفتنة مؤثرًة يف السياسية يف العصور الالحقة، وظلت هذه االنقسامات الكبى ال

 .(7)األمة اإلسالمية ووحدهتا إىل يومنا

                                                           

الرايض،  -عبد الواحد إدريس اإلدريسي، فقه الفنت دراسة يف ضوء نصوص الوحي واملعطيات التارخيية، مكتبة دار املنهاج (1)
 (.. )سريد اسم املرجع خمتصرًا: عبد الواحد اإلدريسي، فقه الفنت175-174هـ، ص1428، 1ط

. )سريد اسم 173م، ص1989هـ/1409، 7جدة، ط -إبراهيم شعوط، أابطيل جيب أن متحى من التاريخ، دار الشروق(2)
 املرجع خمتصرًا: إبراهيم شعوط، أابطيل(.

 .117-116املالقي، التمهيد والبيان ، ص(3)
 .175-174عبد الواحد اإلدريسي، فقه الفنت، ص(4)
 الل الفصل الرابع.سنأيت على ذكر هذه الوقائع خ(5)
 سنأيت على ذكر هذه الفرق يف الفصل الرابع.(6)
 . 415اخلالفة الراشدة، ص أكرم العمري،(7)
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ومن الواضح أن  ما وقع للمسلمني من فتنة وما تالها من أحداث مل تكن وليدة الظروف، 
بل كانت سلسلًة من وقائع  وحوادث  متصلة ببعضها البعض، بدأت صغريًة مث أخذت يف االتساع 

 .(1)فة املسلمني ظلًما وعدوااًن وبغًياإىل أن أدت إىل مقتل خلي
يف أحاديث  كثرية ، نذكر  وقد ثبت ابلنص الشرعي وقوع  هذه الفتنة، إذ أخب هبا النيب 

فتنًة فقال: "ي قتل  منها حديثًا ورد عند ابن كثري لإلمام أمحد عن ابن عمر قال: ذكر رسول هللا 
 . (2)هو عثمان بن عفان"فيها هذا املقنع  يومئذ مظلوًما، فنظرت فإذا 

حمصورًا، فقال: مسعت رسول  حني كان عثمان   وروى أبو هريرة حديثًا لرسول هللا
، (3)يقول: "تكون فتنٌة واختالٌف! فعليكم ابألمني وأصحابه، ويشري إىل عثمان بن عفان"  هللا 

وأشار إىل عثمان فقال: للمسلمني اختالفًا يكون يف املسلمني بعده،   ويف رواية ذكر رسول هللا
 .(4)"تغدر هبذا يومئذ أمت ه"

وهذه األحاديث دالٌة على أن  أحًدا من الصحابة، رضوان هللا عليهم مجيًعا مل ينكر على 
على  ، وأن  عثمان  قد أخب عن وقوع فتنة عثمان  ؛ ألن   رسول هللا (5)منكرًا عثمان 

 . (6)ابتباعه عند حدوثها ر أنه ي قتل مظلوًما، فأم احلق، وأخب 
   وأكدت بعض  املصادر التارخيية إىل أن  السنواِت الست األوىل من خالفة عثمان

كانت عهد رخاء  وأمن  وطمأنينة  وفتوحات  عظيمة، ال ينقم الناس  عليه شيًئا، وإنه ألحبُّ إىل 
م ووصلهم، إال أن قريش  من عمر بن اخلطاب؛ لشدة عمر عليهم، فلما وليهم عثمان الن هل

 .  (7)، وتكلم فيه من تكلم مؤشراِت الفتنة قد ظهرت بعد ست سنوات من واليته 

                                                           

 .151أبو زيد وأبو سعدة، اخللفاء الراشدون، ص(1)
 .191، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(2)
 .1105، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(3)
 .1105-1104، ص3املدينة، جابن شبة، اتريخ (4)
 .335األصبهاين، اإلمامة ، ص(5)
 .  522، ص2ج ،، مسط النجومالعاصمي الشافعي(6)
 . 146؛ اهليثمي، الصواعق احملرقة، ص173، ص2، ج؛ اليعقوِب، اترخيه86-85، ص2ات، جابن سعد، الطبق(7)
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اخلالفة يتبني أن  والية   حداث الفتنة طوال فرتة توليه ألومن خالل السرد التارخيي 
الكوفة يف إقليم العراق من أكثر مناطق الدولة اإلسالمية اليت وقعت فيها نزاعاٌت بني الوالة 
والرعية، كما كثرت فيها الفنت  واإلضطراابت مقارنًة ابألمصار اإلسالمية األخرى اليت شهدت 

البحرين واليمن ومكة وغريها، على عكس و صرة استقرارًا أمني ا يف أحواهلا الداخلية كوالية الشام والب
يرجع إىل صعوبة مراس سكان  (1)والية الكوفة ومصر، وسبب ذلك كما بينته إحدى الباحثات

إقليم العراق، ووفرة خرياهتا مما جعلها من األماكن اليت يصعب حكمها، لكثرة الطامعني فيها منذ 
 أزمنة بعيدة إىل يومنا هذا.
أن يتخذ عدًدا من اإلجراءات والتدابري األمنية ملواجهة   ى عثمانولذا كان لزاًما عل

الفتنة وخطرها؛ ليعيد األمن إىل أقاليم الدولة اإلسالمية، ورغم أن  اإلجراءاِت اليت اتبعها ملواجهة 
 الفتنة مل تقِض هنائي ا على الفتنة، إال أنه قد بذل جهًدا عظيًما يف سبيل قمع الفتنة اليت اشتعلت يف
أمصار الدولة اإلسالمية، حماولًة منه يف تقليل اخلسائر البشرية، وجنح يف ذلك بعد أن بذل نفسه 

من  ةفداًء لألمة، رمحه هللا. ونستطيع أن نتبني  التدابري  واإلجراءاِت األمنية  اليت اتبعها ملواجهة الفتن
 -خالل النصوص التارخيية: 

كإجراء  أمينّ  للتحقق من صحة األخبار اليت تصل للمدينة عن سوء : إرساله فرقًا تفتيشيًة،  أوًلا 
معاملة الوالة للرعية، واليت تسببت يف اضطراابت األقاليم، وهيجت النفوس على الوالة؛ فأرسل حممد  بن  
مسلمة إىل الكوفة، وأرسل أسامة بن زيد إىل البصرة، وعبد هللا بن عمر إىل الشام، وعمار بن ايسر إىل 

، وغريهم إىل سوى هذا، فرجعوا إليه وأكدوا له أن أمراء  األمصار يعدلون يف رعيتهم، ويقومون مصر
بعملهم جتاههم، إذ قالوا مجيًعا: "األمر أمر املسلمني، إال أن  أمراءهم يقسطون بينهم، ويقومون 

 . (2)عليهم"

ه من أخبار  مؤكدة  وبذلك ليس هناك داع  ألن يعزل  عثمان أحًدا من والته؛ ألن  ما جاء
من قبل من يوثق هبم أبن  الرعية  يف خري وعافية، وأن  ما يثار ما هو إال أكاذيب وافرتاءات بداعي 

 الفتنة. 
                                                           

، رسالة ماجستري يف التاريخ واحلضارة، سلوى نواف احلرِب، األمن يف الدولة اإلسالمية يف عهد عثمان بن عفان (1)
، 76، صـه1435-هـ 1434الرايض،  –جامعة اإلمام حممد بن سعود، كلية العلوم اإلجتماعية، قسم التاريخ واحلضارة 

 يف عهد عثمان(.  . )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: سلوى احلرِب، األمن 103
 .1027، ص2، جاملقدمة؛ ابن خلدون، 47، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج648، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
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احلقائق، ودعوهتم للزوم اجلماعة، وحتذيرهم من الفتنة  يضاحخماطبة أهل األقاليم إل اثنياا:
 ألنه أدرك اخلطر.

من أمر إىل أهايل األمصار كتااًب عام ا؛ للتأكد مما يصله م كتب  656/هـ35عام يف  اثلثاا:
، مطالًبا ممن ظ لم من الرعية على يف ظلم العمال للرعية أقاويل  ما ورد من شكوى الناس من عماله و 

يد عماله وموظفيه مبوافاته يف املوسم؛ ليأخذ حق ه ممن ظلمه، ويقتص له، سواء كان منه، أو من 
تاب يف األمصار أبكى الناس، ودعوا لعثمان، وقالوا: إن  األمة  لتمخض عماله. فلما قرئ الك

 . (1)ِبش رّ  
، حيث تشري الرواايت (2)استعانته برأي عماله يف األمصار والصحابة يف قضية الفتنة رابعاا:

جلأ إىل والته يف األمصار ألخذ املشورة منهم فيما جيري من أحداث  التارخيية إىل أن  عثمان 
 التصاهلم مبوقع األحداث ملرتني متواليتني. 

كما كان أيخذ برأي الصحابة الكبار وعامة املسلمني اسرتشاًدا برأيهم فيما أمل   ابألمة، 
عيد بن العاص، ألهل احلل والعقد يستشريهم فيما أمر به وايل الكوفة س ومن ذلك مجعه 

فأطلعهم على أوضاع الكوفة ورسوخ الفتنة فيها، وإجراءات سعيد ملواجهتها ومبا وج هه إليه، 
 فاستصوبوا رأيه.

وملا هاجت األمصار ابلفتنة واضطربت ووصلت للمدينة أخباٌر تشري إىل تضرر الرعية من 
سال رجال  إىل األمصار جللب والهتم، استعان مبشورة حممد بن أِب بكر، وطلحة بن عبيد هللا إبر 

 . (3)األخبار إليه
أهل  من املدينة واملسلمني منأل اومن اإلجراءات األمنية اليت اختذها اخلليفة حفظً خامساا: 

الفتنة استقبال ه لوفد مصر القادم إليه يف قرية  خارجة  من املدينة ألنه كره أن يقدموا عليه املدينة 
 .(4)هو فيه فأقبلوا حنوه إىل املكان الذي

                                                           

 .199، صلانظر نص الكتاب يف املبحث األول من هذا الفص(1)
 .وما بعدها 239، صانظر تفاصيل ذلك يف املبحث الرابع من هذا الفصل، املطلب الثاين(2)
 .648، ص2اتريخ األمم، ج الطبي،(3)
 .655، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
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اختاذه احلوار كنهج  يف التعامل مع أهل الفتنة؛ إلظهار احلقيقة واستصالحهم.  سادساا:
قد استند يف حواراته ومفاوضاته معهم على القرآن  وتؤكد الرواايت التارخيية إىل أن  عثمان 

ضعوا رجلي يف قيود والسنة إلقامة احلجة عليهم، فورد أنه قال للثوار: "إن وجدمت يف كتاب هللا أن ت
، ويف رواية أنه قال هلم: "إن وجدمت يف احلق أن تضعوا رجلي يف القب فضعومها، فما (1)فضعومها"

، وقد غفرت إن كنت ظ لمت! ،  (2)"وجد القوم له جوااًب. مث قال: استغفر هللا إن كنت ظ لمت 
أمامهم وأمام العامة حىت مل يبق هلم شبهٌة، ورجعوا  (3)كمامل يتوان على ردِّ شبهاهتم وما أنكروه عليه

 . (4)خائبني
وظل حىت اللحظات األخرية من حياته متبًعا ذلك النهج السلمي يدعوهم إىل احلوار 
والرجوع للعقل واملنطق أماًل يف رجوعهم إىل احلق يذكرهم مبواقفه يف خدمة اإلسالم واملسلمني 

 . (5)اء عليه والشهادة له ابجلنة فيعرتفون هبا، وال يكفون عن قتالهواألحاديث النبوية املتضمنة للثن
أن  أمر  الفتنة كائٌن ال حمالة، وال   حتقيق بعض مطالب الثوار، فقد أدرك عثمانسابعاا: 

سبيل ملعاجلة أمر الفتنة وتسكينها واحليلولة دون استفحاهلا إلقرار األمن يف أقاليم الدولة اإلسالمية 
ستجابة ملطلبهم يف عزل وتولية من يريدونه. وكثريًا ما كانت ترده الشكاايت  جتاه والته من إال ابال

أهايل األمصار، ومطالبهم بعزل الوايل عنهم بسبب  أو بدون سبب، فيحقق هلم مطلبهم مبا فيه 
مصلحٌة لألمن العام للدولة، وما فيه تسكنٌي للفتنة، وما ُيقق أمن املصر من الفوضى 

 .(6)راب، فكان ال يعزل أحًدا إال عن شكاة، أو استعفاء من غري شكاةواإلضط
                                                           

 .808، حديث رقم 496،492، ص1؛ أمحد بن حنبل، فضائل الصحابة، ج1195، ص4ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(1)
 . 43، ص5ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(2)
بقضااي دينية، ومنها اقتصادية ومالية، ومنها ما يتعلق بسياسة لقد أنكر الثوار البغاة على عثمان عدة أمور، منها ما يتعلق (3)

، وثبت ابلبهان واحلجة أهنا كل ها شبهاٌت مردودٌة عليهم، وأهنا اهتاماٌت ابطلٌة  الدولة، وجعلوها كأخطاء  اقرتفها عثمان
 املطلب التاسع. ال سند هلا وال منت. وسنأيت على تفاصيل ذلك الحًقا يف املبحث الرابع من هذا الفصل،

 .156، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(4)
العامري، ُيىي بن أِب بكر، الرايض املستطابة يف مجلة من روى يف الصحيحيين من الصحابة، ضبط وتصحيح: عمر (5)

الرايض . )سريد اسم املصدر خمتصرًا: العامري، 161م، ص1974، 1بريوت، ط -الديراوي أبو حجلة، مكتبة املعارف
 املستطابة(. 

، 7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م483-482، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج597، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
 . وانظر: املبحث الثاين من هذا الفصل. 137ص
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 إقامة العدل ورفع الظلم واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، فمنذ أن ويل عثمان  اثمناا:

  اخلالفة مل ُِيْد عن ذلك النهج حىت يف أايم الفتنة، بل كان أكثر حرًصا على ذلك، إذ ورد أنه
األمصار: "أِن ائتمروا ابملعروف وتناهوا عن املنكر، وال يذل املؤمن نفسه، فإين كتب إىل الناس يف 

مع الضعيف على القوي ما دام مظلوًما إن شاء هللا"، فجرى ذلك إىل أن اختذه أقواٌم وسيلًة إىل 
 . (1)تفريق األمة

دوا م على أن يؤ 656هـ/35كما أنه ألزم والته بذلك بعد اجتماعه هبم يف املدينة عام 
احلقوق ويعدلوا: "كفكفوا الناس، وهبوا هلم حقوقهم، واغتفروا هلم، وإذا تعوطيت حقوق  هللا فال 

 .(2)تدهنوا فيها"
اتباع سياسة اللني، والبعد عن الشدة يف معاملة الثوار ما مل ُيرفوا ديًنا وينتهكوا حمرًما،  اتسعاا:

إجراء  أمينّ  استصالًحا ألولئك الثوار وتسكيًنا قد استخدم هذا األسلوب  ك  ومن املالحظ أن  عثمان
للفتنة، ومن مظاهر لينه وصبه غلى مثريي الفتنة استجابت ه لرغبات الثوار من أهل األمصار بعزل من 

 . (3)عليه إىل أن طالبوا بعزله ايطلبون عزله من والهتم، فأطمعهم ذلك فيه، فاجرتؤو 

جاء يف كتابه الذي وجهه إىل أهل الكوفة بعد عزل سعيد بن العاص: "... فقد أم رت  
عرضي، وألبذلن  لكم صبي،  معليكم من اخرتمت، وأعفيتكم من سعيد، وهللا ألفرشنك

وألستصلحن كم جبهدي، فال تد عوا شيًئا أحببتموه ال ي عصى هللا  فيه إال سألتموه، وال شيًئا كرهتموه 
 . (4)عصى هللا فيه إال استعفيتم منه.."ال ي  

وملا وقعت حوادث الفتنة وكثرت الشكاايت ألزم عماله ابللني والبعد عن العنف والشدة، 
 ،ا، وخذوا العفو من أخالقهموا دينً ف  رِّ وا عنهم ما مل ُي   فُّ "... فال جتعلوا ألحد  علة، ك  فكتب إليهم: 

 .(5)وأمِجلوا هلم، ودين هللا ال تركبنه"

                                                           

، 1بريوت، ط -األسدي، سيف بن عمر الضيب، الفتنة ووقعة اجلمل، مجع وتصنيف: أمحد راتب عرموش، دار النفائس(1)
 .679، ص2)سريد ذكر املصدر خمتصرًا: األسدي، الفتنة(؛ الطبي، اتريخ األمم، ج .77م، ص1972هـ/1391

 .52-50األسدي، الفتنة، ص(2)
 .322األصبهاين، اإلمامة، ص(3)
 .644، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 . 64املالقي، التمهيد والبيان، ص(5)
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وحني أشار عليه بعض  الصحابة بتأديب الوفِد الذي قدم للمدينة ملناظرته أ  إال ترك هم 
 . (1)والصفح  عنهم، فرجعوا إىل قومهم، وتكاتبوا على أن يغزوهم مع احلجاج كاحلجاج

كما أن  حلم ه ولينه منعه من قتال الثوار واملدافعة، ومنع الصحابة كذلك من قتاهلم حرًصا  
، ولكن اعت ب هذا اإلجراء  أحد  مسببات الفتنة، فرواايت  أحداث الفتنة (2)أرواح املسلمنيعلى 

يستنتجون أن  سياسة اللني والرفق واحللم والعفو اليت سار عليها عثمان  (3)جعلت بعض الباحثني
ت الفتنة  اليت يف معاملة هؤالء اخلارجني ما مل يرتكبوا منكرًا هي اليت جر أ هْتم على عثمان، وأحدث

 أدت إىل مقتله. 
: "إاما سوغ الناس مقالتهم إىل عثمان للينه يف جانبه (4)وقال صاحب كتاب اإلمامة

 عليه".  افاجرتؤو 
: "أنه ملا ويل عثمان الن هلم، وانتزع احلقوق انتزاًعا، ومل يعطل حق ا، (5)وذكر األسدي

 جل". فأحبُّوه على لينه، فأسلمهم ذلك إىل أمر هللا عز و 
أن  سياسة  اللني اليت سارت عليه اخلالفة الراشدة يف  (6)ويرى الباحث عبد الرمحن الشجاع

داخل اجملتمع املسلم مع املسلمني هو األصل يف التعامل، ويرى أن  مبالغة  اخللفاء الراشدين يف 
يًئا من قبل سياسة اللني ت عدُّ اجتهاًدا منهم يف حسن سياسة األمة، قد استغلت استغالاًل س

 النفوس املريضة فأحدثت أضرارًا يف اجملتمع املسلم. 
فريى أن  امل خذ  اليت ذكرها املؤرخون واعتبوها من أخطائه إاما  (7)أما الباحث أمحد الشامي

ا إىل هذه الصفات اليت جعلته يتساهل  يف بعض األمور اليت سببت الفتنة. ويف رأيه أن   ترجع أسباهب 
                                                           

 .156، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م106والبيان، ص املالقي، التمهيد(1)
 سنأيت على تفاصيل ذلك الحًقا يف املبحث الرابع، املطلب التاسع. (2)
 ؛ علي حممد  الصالِب،297-296ص الراشدون، اخللفاء الشامي، ؛ أمحد119ص ،عثمان اخلميس، حقبة من التاريخ(3)

ص   م، 2009هـ/1430صيدا، بريوت،  –ان شخصيته وعصره، املكتبة العصرية ـان بن عفـالكرمي يف سرية عثم تيسري
 . )سريد اسم املرجع خمتصرًا: علي الصالِب، سرية عثمان(. 307

 .322األصبهاين، ص(4)
 .79الفتنة، ص (5)
 .500النبوة واخلالفة، ص (6)
 .297 -296أمحد الشامي، اخللفاء الراشدون، ص(7)
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تتطلب مرونًة وحزًما وعزًما ومواجهًة لألمور مع توفري العدالة الالزمة، كإطار  تتحرك  شؤون  احلكم
 فيه صفات احلزم، وال خترج عن مضموهنا. 

قد آثر عدم القتال مع  ورغم ما يف هذا الرأي من وجاهة، إال أننا نرى أن  عثمان 
رمًة ومل خيرجوا عن دائرة اإلسالم، مع القدرة، واتبع سياسة اللني والرفق مع الرعية مامل ينتهكوا ح

، وأن  هؤالء ظاملون خارجون علمه اليقني أنه على احلق وهم على الباطل بشهادة رسول هللا 
على السلطان؛ ألن  ذلك هو املنهج  الذي هنجته اخلالفة الراشدة جتاه رعيتها، وعثمان ال ُييد 
عنها؛ ألنه ألزم نفسه على اتباع سنة صاحبيه، وإلدراكه التام أبن  الشدة  والعنف لن تنهي الفتنة، 

له لعمرو بن العاص بعد عزله عن مصر: "... فإن  وإاما ستزيدها شدًة وتعقيًدا، ونتبني ذلك من قو 
كابرهتم كذ بوا واحتجُّوا، وإن كفكفتهم مل ينكئوا حمرًما هلم ومل تثبت هلم حجة. وهللا ألسرين فيهم 

 .  (1)ابلصب وألاتبعنهم ما مل  ي عص هللا عز وجل"
دينة، منفًذا وصااي امتناعه عن القتال يف أايم الفتنة حفظًا على أمن املسلمني وامل عاشراا:

. (2)له، الذي أمره ابلصب واالحتساب وعدم القتال حىت يقضي هللا أمرًا كان مفعواًل  رسول هللا 
ومبا أن  سياست ه يف التعامل مع الفنت قائمٌة على احللم واللني والعدل لذا منع الصحابة  من قتال 

 . (3)الثوار البغاة كي يقي املسلمني بنفسه
من نفسه، واعتذر عما قد يكون غري مرغوب فيه من أفعاله عند  بذله  إحدى عشر:

الناس، وغري  الوالة  الذين رغبوا يف عزهلم، وطالب الناس  ابحلديث عما يكرهونه ليصلحه، 
واستدعى بعض  زعمائهم ليحاورهم، فوجد أهنم خيريونه بني ثالثة: إما أن خيلع نفسه، وإما أن 

 قتل. يقص من نفسه، وإما أن ي  
: الصرامة يف رفض مطالبهم غري املقبولة، فحني خري بني اخللع، أو احلادي عشر

القصاص، أو القتل فرفض القبول هبا بكل حزم  وقوة، فأما اخللع  فلم يكن يرى أن يرتك  األمة  بال 
عن ِقي خليفة فيحصل االنفالت واالختالف، وقد عب عن ذلك بقوله: "وهللا ألن أ قدم في ضرب 

وأما القصاص فجسمه ال يطيق  ،"ضها على بعض  عب  دمة حممأح بُّ إيل من أن أ خل ع  أ مر أ
                                                           

 .90والبيان، ص املالقي، التمهيد(1)
 . 348علي الصالِب، سرية عثمان، ص(2)
 ستأيت تفاصيل ذلك الحًقا يف املبحث الرابع، املطلب التاسع.(3)
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وأما أْن أ قص  من نـ ْفسي فواَّللِ  لقد ع لمت  أن  ص احيب  بني يد ْي كاان  يع اقـ ب اِن وما ي قوم  " :ذلك 
شرًعا. وإذا فعلوا هذا فهو ابٌب وأما القتل فلم يرتكب شيًئا يوجب القتل احملدد "، ب د ين للقص اصِ 

وأ م ا أْن تـ ْقتل وين فو اَّللِ  ل ئْن قـ تـ ْلتم وين ال حت ابُّون  بـ ْعدي أب ًدا وال تق اتِل ون  بـ ْعدي ع دو ا للشر لن يقفل: "
 .(1)"مجيعا

 

                                                           

 . 82، ص1املعجم الكبري،ج ،الطباين (1)



233 
 

   أساليب عثما :األمنية يف التعامل مع حوادث عهده 
 تنفيذ أحكام الشريعة: -

على تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية على القريب والبعيد،  حرص عثمان بن عفان 
، (1)ومحل الناس على التمسك أبحكام اإلسالم، ومل يكن أيخذهم إال يف ما استوجبوه من احلدود

فالكل أمام حكم اإلسالم سواء، فمن أتى حد ا من حدود هللا أقيمت عليه العقوبة املقدرة يف 
الم إذا توافرت الشروط فيه، وليس هناك أدل على ذلك من إقامته حد شرب اخلمر شريعة اإلس

 .  (2)على أخيه الوليد بن عقبة وايل الكوفة
ليتهاون يف تنفيذ أحكام الشريعة حىت على نفسه، فقد ورد أنه أعلن للمأل  ومل يكن 

اب هللا وشرعه: "إن وجدمت يف من احملاصرين له قبوله القود من نفسه إن قام بشيء  فيه خمالفٌة لكت
 .(3)كتاب هللا أن تضعوا رجلي يف قيد فضعومها"

على إقرار أمن الدولة بتنفيذ أحكام الشريعة اإلسالمية يف كل أمصارها  وقد حرص 
ملنع التجاوزات واملخالفات الشرعية، وأتمني اجملتمع وحتصينه من كل من خالل والته وعماله؛ 

على تطبيق  جاءت أوامره وتوجيهاته هلم، لتبني لنا مدى حرصه  . وأتسيًسا على ذلكفساد
والته ألحكام الشرع اإلسالمي وتنفيذ ما فيها من أحكام وحدود، ومما كتبه هلم: "... وأمر هللا 

 . (5)، وقوله: "...كفوا عنهم ما مل ُيرفوا ديًنا..."(4)أقيموه، وال تدهنوا فيه،"
، ومل يذكر أحٌد يف املدينةوالفصل بني املسلمني  القضاءأمور بنفسه يتوىل  كان كما  

. ومما يروى أن  سقاء ين أتيا إىل عثمان (6)من أهل العلم أن عثمان استقضى أحًدا حىت مات
ذلك مل يكن ليمنعه من االستعانة يف كثري من األحيان مبشورة  إال أن، (7)خيتصمان فقضى بينهما

                                                           

 . 42املالقي، التمهيد والبيان، ص(1)
 سريد تفاصيل ذلك الحًقا. (2)
 .1195، ص4؛ ابن شبة، اتريخ املدينة، ج271اترخيه، ص؛ ابن خياط، 90، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(3)
 .64املالقي، التمهيد والبيان ، ص(4)
 ؛ وانظر: أقواله وأوامره يف املبحث األول من هذا الفصل.64املالقي، التمهيد والبيان، ص(5)
 .113، ص1وكيع، القضاة، ج(6)
 . 679، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(7)
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فقد روي أنه جاءه خصمان، فدعا علي ا  .القضاء من أمور بعض الصحابة، إن أشكل عليه أمرٌ 
، وعبد الرمحن، فجاؤا فجلسوا، فقال للخصمني: تكلما! مث ي قبل إليه، وطلحة بن عبيد هللا والزبري

، فإن قالو   . (1)ما يوافق رأيه أمضاه عليهما، وإال نظر فيقومون م سلِّمني اعليهم فيقول: أشريوا علي 
اإلسالمية فكان الوالة  هم من يقومون أبمر القضاء والفصل بني الناس، أو يعني أما األمصار 

من قبل ، أو ع يِّنوا أمساء القضاة الذين عي نهم عثمان  (2)من ينيبهم يف ذلك. وقد أورد ابن خياط
، وأبو سور والته يف البصرة، والكوفة، واليمن. ومن القضاة الذين تول وا أمر القضاء يف عهده كعب بن

مل مينعه من أن  موسى األشعري يف البصرة، وشريح يف الكوفة، ويعلى بن أمية يف اليمن. إال أن  ذلك
الظلم، فكان جيعل اببه مفتوًحا أمام الرعية أليِّ شكًوى جتاه والته وعماله ليعمل جاهًدا على رفع 

خالفته ابلسياسة  فأقام يفينظر يف كل شكوى أتتيه من أهل املدينة، أو من األمصار اإلسالمية، 
 . (3)احلسنة والعدل يف الرعية، والرمحة للضعفاء واملساكني، والشفقة على مجاعة املسلمني

جرامم  :واستوجبت العقوبة يف الشرع اإلسالمي ،اجلرائم اليت وقعت يف عهدهأمثلة من و 
يف أول خالفته قضية عبيد هللا بن  ، فكانت أول قضية واجهت عثمان القصا  والداي 

الذي أقدم على قتل ثالثة أشخاص من الذميني بعد اغتيال والده بناء على ما أخبه به  (4)عمر
، من أنه رأى اخلنجر الذي ط عن به عمر (5)عبد الرمحن بن أِب بكر، وقيل عبد الرمحن بن عوف

 ا عليهم عبيد هللا ومعهم ابنٌة صغريٌة ألِب وأِب لؤلؤة، فعد (7)وجفينة النصراين (6)مع  اهلرمزان

                                                           

 . 113، ص1وكيع، القضاة، ج(1)
 .107اترخيه، ص (2)
 .371-370، ص1ابن أعثم، الفتوح، م(3)
، من شجعان قريش وفرساهنم، مسع أابه، عبيد هللا بن عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي، ولد على عهد رسول هللا (4)

 . 424-423، ص3الغابة، ج وعثمان، وأاب موسى، وغريهم. شهد صفني مع معاوية، وقتل فيها. ابن األثري، أسد
 . 296، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(5)
كان من ملوك فارس وأسر يف فتوح العراق اهلرمزان الفارسي ذكره ابن سعد يف الطبقة األوىل من أهل املدينة والتابعني،  (6)

وبعث به إىل املدينة، وعليه الديباج، ومناطق الذهب، وأسورة الذهب، فلما رآه عمر يف تلك اهليئة قال: احلمد هلل الذي 
ومسي ع رفطة، وفرض له يف ألفني. ابن سعد،  مث كان مقيما ابملدينة،، أسلمو أذل هذا وشيعته ابإلسالم. مث أم نه عمر، 

 . 584-583، ص  3صابة، ج اإل؛ ابن حجر، 327-326، ص3الطبقات، ج
جفينة رجٌل نصراين من نصارى احلرية ابلعراق، أقدمه سعد بن أِب وقاص إىل املدينة ليعلِّم أبناء املسلمني الكتابة، وكان (7)

 . 433-432، ص10سعد  يعطف عليه. البالذري، أنساب األشراف، ج
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ونفذها أبو لؤلؤة، وعزم  لؤلؤة ظن ا منه أن  مؤامرًة قد د برت يف اخلفاء من قبلهم الغتيال عمر 
على قتل كل سيب  يف املدينة، فم نع من ذلك، وح بس حىت ينظر اخلليفة اجلديد يف أمره، وملا توىل 

دية القتلى من ماله اخلاص؛ ألن  أمرهم إليه، إذ ال وارث هلم إال عثمان األمر قام ابلتكفل بدفع 
بيت املال، وأخلى سبيل عبيد هللا، واإلمام يرى األصلح يف ذلك، وأيده يف ذلك معظم 

 .(1)الصحابة
أمر نفر  من شباب أهل الكوفة قد نقبوا على  كما رفع الوليد بن عقبة إىل عثمان 

 .(2)م651هـ/30بقتلهم مجيًعا قصاًصا عام  رجل  من خزاعة وقتلوه، فأمره

ورد أن  أعرابي ا قدم املدينة جبلوبة له، فساومه موىل لعثمان بن عفان،  الداي ويف أمر 
فنازعه، فلطمه لطمًة فقأ عينه، فقال له عثمان: هل لك أن أضعف لك الدية وتعفو عنه؟ فقال: 

رفعها إىل علي بن أِب طالب، فدعا علي مبرآة  ال وهللا! ال يتحدث قومي أن أخذت لعيين أرًشا، ف
فأمحاها، ووضع القطن على عينه األخرى، مث أخذ املرآة بكلبتني، مث أدانها من عينه حىت سال 

 . (4)( 3)إنسان عينه
ظهرت اماذج  يف عهده ن فذت فيها أحكام الشريعة من عقوابت  شرعية  على  جرامم احلدودويف 

 . (5)امرأًة أقرت على نفسها ابلزان قدر اجل رم، ومن ذلك رجم

، فمما يروى أن سارقًا سرق يف زمان عثمان جرامم السرقة والفساد يف األرضويف 
، فأمر هبا عثمان أن ت قو م ، فق ومت بثالثة دراهم، من صرف اثين عشر درمهًا بدينار فقطع (1)أترجة

؛ ألنه مل (2)يده عثمان  .(3)يبلغ، فخلى سبيله. كما درأ حد السرقة على غالم 

                                                           

، 7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م586، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج301، ص2انظر:ابن سعد، الطبقات،ج(1)
، 2؛  الشافعي، مسط النجوم، ج77، ص3؛ ابن حجر، اإلصابة، ج998، ص2؛ ابن خلدون، املقدمة، ج135ص
 .509-508ص

 . 51-50؛ املالقي، التمهيد والبيان ، ص609، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 . 314ماة. الرازي، خمتار الصحاح، صأي أفقده بصره، ومسل العني فقؤها حبديدة حم(3)
 . 980، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(4)
 . 977-976، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(5)
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ابجللد على واليه وأخيه الوليد بن عقبة بعد أن شهد عليه شهوٌد  شرب اخلمركما نفذ حد  
، كما أقام حد  اخلمر (4)أبنه قاء اخلمر، ومل يروه يشرهبا! فقامت البينة عليه، فجلد مث عزله عن واليته

، كما حد عاصم بن (6)احلكم فضربه احلد مث تركهبعد أن أتى به بنو عبد  (5)بن احلكم نعلى عبد الرمح
 . (9)، وحممـد بن أِب حذيفة يف اخلمر، وغريهم(8)، وحممد بن عبد الرمحن بن أِب بكر(7)عمر بن اخلطاب

، وقرر عقوابت  لقضااي مل يكن فيها التعنيرحكم يف جرائم  تستوجب  كما أن  عثمان 
 .ا بني الضرب، والنفي، واحلبس، واهلجرم شبه بقضااي احلدود، فتنوعت تعزيراته 

، وقيل غري (10)أمر واليه على الكوفة حببس جندب بن عبد هللا  األزديمما يروى أنه و 
ذلك لقتله ساحرًا يهوداي  كان يلعب بني يدي عبد هللا بن عامر يريه ضرواًب من التمويهات عام 

                                                                                                                                                                                

أترجة: ترج، األترجة واألترج بضم اهلمزة والراء وتشديد اجليم فيهما، واألترج، معروف، واحدته ت رجنة وأترجة، ونظريها ما (1)
. )مادة: ترج(؛ الرازي، خمتار الصحاح،  219، ص2أي غليظ. ابن منظور، لسان العرب، ج حكاه سيبويه: وتٌر عرند

 . ) مادة: ترج(. 76ص
 . 832، ابب ما جيب فيه القطع، ص23، حديث رقم 7مالك بن أنس، املوطأ، كتاب احلدود، ابب (2)
 . 980، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(3)
-310؛ األصبهاين، اإلمامة، ص117-116؛ العسكري، األوائل، ص973-971ص، 3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(4)

311 . 
 ،أدرك عائشة ا،ا حمسنً وكان شاعرً  ،سكن دمشق ،أخو مروان بن احلكم، بن أِب العاص بن أميةعبد الرمحن بن احلكم (5)

 . 312، ص4ابن عساكر ، اتريخ مدينة دمشق ،ج وكان رجال يوم الدار وشهدها.
 .976، ص3اتريخ املدينة، ج ابن شبة،(6)
ًا فاضاًل وشاعرًا حسن الشعر،   عاصم بن عمر بن اخلطاب العدوي القرشي، ولد قبل وفاة رسول هللا(7) بسنتني، وكان خريِّ

، 3يكىن أاب عمر، وهو جد اخلليفة عمر بن عبد العزيز األموي ألمه، مات سنة سبعني. ابن األثري، أسد الغابة، ج
 .  11ص

 .327، ص4له صحبة. ابن األثري، أسد الغابة، ج حممد بن عبد الرمحن بن أِب بكر الصديق، أدرك رسول هللا (8)
 . 142-141العسكري، األوائل، ص(9)
، يلقب جبندب اخلري، الغامدي األزديهري جندب بن عبد هللا األزدي، ويقال: جندب بن كعب، ويقال: جندب بن ز (10)

بن سعد بسند له أنه كان مع علي يوم اوروى ، بن حبان يف ثقات التابعنياذكره  ،يف صحبته خمتلفٌ  من أهل الكوفة،
، وقال أبو عبيدة: قتل بن زهري كان مع علي بصفني جندب   وروى خليفة من طريق علي بن زيد عن احلسن أن   ،اجلمل

. انظر: اخلطيب البغدادي، روى خبهمو  ،حضر مع علي بن أِب طالب قتال اخلوارج بصفني، وورد يف اتريخ بغداد أنه 
تقريب التهـذيب، حتقيق: حممـد عوامـة، دار  أمحد بن علي الكناين العسقالين،؛ ابن حجر، 249، ص7اتريخ بغداد ، ج

 .)سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن حجر، تقريب التهذيب(.142، ص1م، ج1986هـ/1406سوراي،  –الرشيد
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، فأرسل إىل الوليد (3)ايعاجل نريجن (2)أن  كعب بن ذي احلبكة . وبلغ عثمان (1)م650هـ/29
 .(4)ليسأله عن ذلك، فإن أقر  به فأوِجْعه، ففعل

ا لباب الفتنة والذرائع وحفاظًا على أمن اجملتمع من الفتنة  كما استخدم النفي تعزيرًا سد 
 والفساد األخالقي، فسري  إىل الشام كعب بن ذي احلبكة،ومالك بن عبد هللا إىل دنباوند؛ ألهنا

 . (5)أرض سحرة، فلما ويل سعيد أقفله، وأحسن إليه، واستصلحه، فكفره فلم يزده إال فساًدا
كما عمد إىل تسيري نفر  من أهل الكوفة؛ ألهنم كانوا جيتمعون على الطعن يف عثمان، 

 .(6)فيثريون الناس على خليفتهم، ويزرعون الشك يف إمامهم، مما يتسببون يف اإلخالل ابألمن

استعار يف  ، ومما يروى أن  ضابئ بن احلارث البمجي(7)ه عاقب على اهلجاء تعزيرًاويروى أن
زمان الوليد بن عقبة من قوم من األنصار كلًبا يصيد الضباء، فحبسه عنهم، فنافره األنصاريون، 
، واستغاثوا عليه بقومه، فكاثروه، فانتزعوه منه وردوه على األنصار، فهجاهم! فاستعدوا عليه عثمان

فأرسل إليه، فعزره، وحبسه كما كان يصنع ابملسلمني، فاستثقل ذلك! فما زال يف احلبس حىت 
 . (8)مات فيه

قد  أما فيما يتعلق أبهل الذمة! فاملصادر اليت بني أيدينا ال تشري إذا ما كان عثمان 
ه من املؤكد حكم يف شيء  بينهم يف األمصار اإلسالمية، أو نفذ يف حقهم أحكاًما شرعية، إال أن

أنه كان ألهل الذمة اخليار  ابالحتكام إىل القضاء الشرعي عماًل حبرية العقيدة منذ أايم رسول هللا 
  وخلفائه الراشدين من بعده، وإذا فعل أهل  الذمة ذلك وجب احلكم  بينهم ابلعدل حسب

 الشريعة اإلسالمية وأحكامها. 
                                                           

 .89ماين، صُيىي بن احلسني، القطر الي(1)
 كعب بن ذي احلبكة: مل أقف له على ترمجة. (2)
، 4نريجنا: نريج أخٌذ تشبه السحر، وليست حبقيقته، وال كالسحر، إاما هو تشبيه وتلبيس. ابن منظور، لسان العرب، ج(3)

 . )مادة: نرج(. 231ص
 .682-681، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 . 682-681، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج81-80األسدي، الفتنة، ص(5)
 . وسيأيت تفاصيل ذلك الحًقا.639-634، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
 .1024، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(7)
 .73-72، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج682-681، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(8)
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 الشورى:  -
إىل مبدأ الشورى يف أول قضية  واجهته كخليفة للمسلمني يف حماكمة عبيد  جلأ عثمان 

قد  هللا بن عمر يف قتله اهلرمزان واثنني من أهل الذمة، وأثبتت النصوص التارخيية أبن  عثمان 
شاور الناس يف أمر عبيد هللا، فريوى أنه قال جلماعة من املهاجرين واألنصار بعد استخالفه: 

يف هذا الذي فتق يف اإلسالم ما فتق"، إال أن  اختالف الصحابة واملسلمني فيما  "أشريوا علي  
بينهم حول احلكم الشرعي هلذه احلادثة قد جعلهم ينقسمون إىل فريقني؛ ما بني مطالب ابلقصاص 
من عبيد هللا لقتله أانًسا بدون بينة، يف حني كان األكثرية، من املهاجرين مشفقني أن ي قتل عمر  

، وكادت الفتنة  أن تقع   (1)ابألمس وي قتل ابنه اليوم، فكثر يف ذلك اللغط واالختالف يف اْلراء
بني املسلمني وينقسم أمر هم، وحسًما لذلك االختالف فدى عثمان أولئك القتلى من ماله؛ ألن  

أمر هم إليه، إذ ال وارث هلم إال بيت  املال، وخلى سبيل عبيد هللا
: "من ق تل ، قال رسول هللا(2)

رأيه يف القضية، ومل  ، وقد اجتهد (3)له قتيٌل فهو خبري النظرين: إما أن يؤدي، وإما أن يقاد" 
 .(4)ينكر عليه ما فعله ابجتهاده

كما تظهر استعانت ه برأي كبار الصحابة يف أمور القضاء وتنفيذ احلدود إذا أشكلت عليه، 
م يف أمر امرأة  ولدت يف ستة أشهر، وكان قد 650هـ/29ومن ذلك: أخذه لرأي الصحابة يف عام 
، فقال له: ليس ذلك عليها! إن  هللا عز وجل يقول: أمر هبا أن ترجم، فراجعه يف أمرها علي 

   ث ون  ش ْهرًا و ، وقال يف الرضاعة: حولني كاملني، فأرسل عثمان يف أثر املرأة مح ْل ه  و ِفص ال ه  ث ال 
. كما أخذ مبشورة  (5)فوجدت قد رمجت وماتت، واعرتف الرجل ابلولد، وكان من أشبه الناس به

                                                           

-466، ص2ل، جـامـابن األثري، الك ؛586، ص2م، جـالطبي، اتريخ األم ؛301، ص2ات، جـابن سعد، الطبق انظر:(1)
 . 77-76، ص3؛ ابن حجر، اإلصابة، ج467

 135، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(2)
 .2522، ص6ج، 6486صحيح البخاري، ابب من ق تل له قتيل فهو خبري النظرين، كتاب الدايت، حديث رقم(3)
 .282، ص6تيمية، منهاج السنة، ج ابن(4)
؛ وانظر: ابن شبة، اتريخ املدينة، 825، ص11مالك بن أنس، املوطأ، كتاب احلدود، ابب ما جاء يف الرجم، حديث رقم(5)

 .5، ص5ابن اجلوزي، املنتظم، ج ؛174-173، ص2؛ اليعقوِب، اترخيه، ج960، ص3ج
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سها، فأشاروا عليه أن كبار الصحابة من املهاجرين واألنصار يف أمر املرأة اليت أقرت ابلزان على نف
 .(1)يقيم عليها احلد فأمرهم برمجها

ما يوافق  اويف أمر اخلصمني اللذين اختصما إليه استدعى الصحابة وطلب رأيهم، فإن قالو 
 .(2)رأيه أمضاه عليهما، وإال نظر

كما استشار املهاجرين األولني يف العراقي الذي رصد لعثمان ليقتل ه، ومل ينجح يف خطته، 
 .(3)يروا عليه قتاًل؛ ألنه مل ي قتل. ولو فعل لق تل، فأرسله عثمان بناًء على مشورهتمفلم 

كما ازداد التزام ه مببدأ الشورى أكثر يف أواخر أايم حكمه، حني هاجت األمصار 
واشتعلت ابلفتنة، فلجأ إىل رأي ومشورة كبار الصحابة يف ما اتبعه من سياسة ، وما اختذه من 

، اسرت  شاًدا برأيهم والتماًسا للحق، حني كثرت اإلشاعة يف األمصار ابلطعن على عثمان إجراءات 
 إىل عثمان  ووالته، ووصلت األخبار بذلك ألهل املدينة! فاجتمع أصحاب رسول هللا 

وأخبوه ابلذي أيتيهم من األمصار، فلم جيدوا عنده علًما منه، فسأهلم املشورة! فأشاروا عليه. 
حممد  بن أِب بكر، وطلحة  بن  (4)-كما ورد عند الطبي يف رواية له-ي أشار عليه ويقال: إن  الذ

عبيد هللا أبن يبعث رجااًل ممن يثق هبم إىل األمصار ليستقصوا له األخبار، فنفذ مشورهتم للتأكد 
 .(5)من صحة ما أيتيهم

اصة يف الفرتة لعماله وأمرائه على األمصار، خ استدعاءه  كما أشارت املصادر التارخيية
األخرية من حكمه ليشاورهم ويتباحث معهم يف أوضاع أقاليمهم ومطالب أهل الفتنة؛ ففي عام 

م أرسل كتااًب إىل الوالة يف كافة األمصار يدعوهم إىل االجتماع؛ وهم  معاوية، 655هـ/34
، وشاورهم، وسعيد، وابن سعد، وابن عامر، وعمرو بن العاص، وكانوا بطانت ه دون الناس، فجمعهم

وقال: "...إنكم وزرائي ونصحائي وأهل ثقيت، وقد صنع الناس ما قد رأيتم، وطلبوا إيل   أن أعزل  
عمايل، وأن أرجع  عن مجيع ما يكرهون إىل ما ُيبون، فاجتِهدوا رأيكم" فاختلفت أقواهلم! فأشار 

                                                           

  .235املطلب األول من هذا املبحث الفصل الثالث، ص. انظر: 977-976ص ،3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(1)
 .234. راجع املطلب األول من هذا املبحث  الفصل الثالث، ص113، ص1القضاة، جأخبار وكيع، (2)
 . 1026، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(3)
 . 648، ص2اتريخ األمم، ج(4)
 .97ص املالقي، التمهيد والبيان،(5)



240 
 

ل قادهتم، وأشار عليه عليه عبد هللا بن عامر أبن يشغلهم ابجلهاد، وأشار سعيد بن العاص بقت
بن سعد ابستمالة  معاوية أن يرتك  أمر كل والية لواليها وهو يكفيه شر ها، بينما أشار عليه عبد هللا

أعماهلم، وأتلف قلوب أولئك ابملال، وأمر أن يبعثوا إىل الغزو  الناس ابألموال، فردهم عثمان إىل
، وقيل أخذ برأي عبد هللا بن عامر (2) كلها، فجمع بني املصاحل(1)يف الثغور ليكون هلم فيها شغل

بتوجيه الناس للجهاد لصرفهم عن السياسة واالشتغال ابألمور الداخلية ألمصارهم، وقيل مل أيخذ 
 . (3)ابْلراء األخرى؛ ألهنا آراء ال تراها اخلالفة الراشدة مذهًبا يف احلكم يليق بعدهلا الرحيم

من والهتم أخذ  أنه ملا تقدم أهل األمصار ابلشكوى إىل عثمان  (4)ويروي ابن أعثم
، ويف حضرة أصحاب النيب أيخذ (5)مبشورة الصحابة له أبن يشخص أمراء ه للمدينة مرًة اثنية

عليهم العهود واملواثيق أال يظلمون أحًدا، ويستحلفهم على ذلك، مث يردهم إىل أعماهلم، وإال 
لحاء  املسلمني كثرٌي، وأشار عليه عامة الناس مبثل ذلك، فأخذ ابلرأي، استبدل هبم غريهم، فإن  ص

 فأرسل إىل مجيع عماله فأشخصهم إليه من مجيع البالد.
عبد هللا بن عمر وهو حمصوٌر ليأخذ رأيه فيما  وملا اشتد احلصار عليه استدعى عثمان 

له: أرى أن تعطيهم ما وراء عتبة  يطلبونه منه، فقال له: "ما ترى فيما يسألين هؤالء القوم؟ فقال
، ويف رواية: "...وال أن ختلع (7)هللا الذي سربلك من هذه اخلالفة" (6)اببك، وال ختلع هلم سرابل

موقًعا حسًنا، فأرسل إليهم يطلب منهم  ، فوقع هذا الكالم من عثمان (8)قميًصا ألبسكه هللا"

                                                           

؛ ابن 42، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج45، ص5؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج643، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
 . 1037، ص2خلدون، املقدمة، ج

 . 152، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(2)
 .  228-227حممد أمني صاحل، العرب واإلسالم ،ص(3)
 . 394، ص25، ج1ابن أعثم ، الفتوح، م(4)
هـ، مث ابدر بردِّهم إىل أعماهلم. لكن  أشري عليه 34إىل مجيع عماله فأشخصهم إليه يف املرة األوىل عام  بعث عثمان (5)

 أبن يستدعيهم إليه مرة اثنية فاستدعاهم.
، 7عن اخلالفة. ابن منظور، لسان العرب، ج وقيل كل ما ل بس فهو سرابٌل، وهو كنايةالسرابل: القميص والدرع (6)

 . 162ص
 . 1226، ص4ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(7)
 . 474-473، ص1؛ ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج1224-1223، ص4ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(8)
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فيقولون:  -وهو حمصور- دخلون على عثمان ، وملا كانوا ي(1)وسنة نبيه االحتكام لكتاب هللا
 .(2)اعتزلنا!كان يقول هلم: "ال أنزع سراباًل سربلنيه هللا، ولكن أنزع عما تكرهون"

وامتناع ه عن قتال حماصريه ومواجهِتهم ابلسالح، وكفُّ الصحابة وأبنائهم عن ذلك كان 
، منًعا إلراقة دماء املسلمني (3)نزواًل على مشورة بعض الصحابة،كعبد هللا بن عمر، وابن سالم

 . (4)وحفظًا ألمنهم وسالمتهم، وليكون له أبلغ  حجة  عند هللا تعاىل
ملزًما ابألخذ ابْلراء اليت ت عرض أمامه من قبل وزرائه  ويف أحيان أخرى مل يكن عثمان 

 هه ومسؤولياتونصحائه من الصحابة، أو عماله، إن رأى فيها ما يتعارض مع سياسته األمنية جتاه أمت
يف حفظ أمن واستقرار الرعية والدولة، ومما يروى أنه حني تكررت الشكوى والطعن على الوالة بعث 

م ، فقدم عليه عبد  هللا بن عامر، وابن  أِب سرح، ومعاوية ، وأدخل 656هـ/35إىل عماله اثنية عام 
وا استعمال الشدة وترك اللني، معهم عمر و بن العاص، وسعيد  بن العاص يف املوسم، فسمع منهم، ورأ

إال أنه مل ميض برأيهم، وآثر اللني على الشدة كيال تكون هلم حجٌة عند هللا تعاىل، فقال عثمان: "إن  
األمر كائٌن، واببه سيفتح، وال أحب أن تكون ألحد  علي  حجٌة يف فتحه، وقد علم هللا إين مل آِل 

، وبيِّنو  نوا الناس   . (5)ا هلم حقوق هم"الناس  خريًا، فسكِّ
كما قوبلت فكرة أسامة ابخلروج من املدينة حفاظًا على أمنه وسالمته ابلرفض من قبله، 

 .(6)على اخلروج مفضاًل جوار رسول هللا 
وقد رفض أيًضا ما اقرتح عليه معاوية إبرسال جند  من أهل الشام إىل املدينة يقيمون فيها 

.كما (7)احملتمل، فرفض أن يضايق  أهل املدينة بسكىن غريهم معهمللدفاع عنه ومحايته من اخلطر 

                                                           

 . 409-408، ص1ابن أعثم، الفتوح،ج(1)
 .124-123املالقي، التمهيد والبيان ، ص(2)
عبد هللا بن سالم اإلسرائيلي، مث األنصاري، كان حليًفا هلم من بين قينقاع، وهو من يوسف بن يعقوب عليهما السالم، (3)

حني أسلم عبد هللا،  تويف  وكان امسه يف اجلاهلية احلصني، أسلم ملا قدم رسول  هللا املدينة مهاجرًا، فسماه رسول هللا 
 . 161-160، ص3جهـ. ابن األثري، أسد الغابة، 43سنة 

 . لانظر: تفاصيل ذلك يف املطلب التاسع من هذا الفص(4)
، 3؛ ابن األثري، الكامل، ج648، ص2. وانظر أيًضا: الطبي، اتريخ األمم، ج1039، ص2ابن خلدون، املقدمة، ج(5)

 . 52-5؛ األسدي، الفتنة، ص47ص
 .1211، ص4ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(6)
 . 103-102، ص والبياناملالقي، التمهيد (7)
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ثالثة خيارات ألمنه وأمن األمة اإلسالمية: إما أن  أن املغرية  بن شعبة قد عرض على عثمان 
 . (1)يقاتلهم، أو خيرج إىل مكة، أو إىل الشام! فرفضهم مجيعهم

قد حرصوا على  على عثمان  ومما الشك فيه أبًدا أن  الصحابة  حني طرحوا آراءهم
ما أشار عليه الصحابة الكرام  سالمة اخلليفة وأمنه، وقد يكون من احلكمة أن يقبل عثمان 

ا لباب الفتنة، إال أن  عثمان  كان يرى أن للمسلمني  حفظًا على سالمته، وتفاداًي للخطر، وسد 
األمنية جتاههم  همسؤوليتحفظ  دمائهم، وسالمة  أرواحهم، وليس سفكها، وهو بذلك يؤدي 

برفضه للقتال، كما أن  خروجه من املدينة؛ سواء إىل الشام، أو مكة، أو إىل مكان آخر ليس حال  
رج الثوار من املدينة، ولن يوقفهم عما يريدون فعله، وسيكون منصب  للقضية، فخروجه لن خي 

السلطان والشرع؛ ولذلك كان من اخلالفة بعد ذلك ألعوبًة يف أيدي هؤالء الثوار اخلارجني على 
أن يرفض هذه اخليارات، أو  -إن أمكن القول-احلكمة وسداد الرأي وب عد النظرة األمنية 

 االقرتاحات واْلراء اليت عرضت عليه. 
تشري إىل أن  احلصار  قد انتهى مبقتل اخلليفة واثنني آخرين ؛ أحدمها  (2)فالرواايت اإلخبارية

وار املعتدين، مما دل على أنه قد متك ن بكل ما أويت من جهد  ومبا اختذه من غالمه، واْلخر من الث
األساليب والتدابري من التقليل بقدر املستطاع من اخلسائر البشرية، ومما ال شك فيه أن  مقتل  
 خليفة املسلمني على أيدي أانس يد عون اإلسالم ت عدُّ فاجعًة لألمة اإلسالمية، وسابقًة خطرية، إال

؛ أن يفدي  املسلمني بنفسه كيال يريق دًما واحًدا من دماء أن  هذا هو ما أراده عثمان
املسلمني، وتكون له حجٌة عند هللا تعاىل، رغم مقدرته على مواجهتهم، وتفوُِّقه عليهم يف العدد 

 .  والعدة، إال أن لينه ونفوره من العنف جعله يؤثر العافية وسالمة املسلمني، وهللا أعلم
ويف مسألة مجع الناس على قراءة  واحدة  للمصحف انتهى إىل قراره فيها بعد عرض املسألة 
على أهل الشورى، ودارس هم أمر ها ودارسوه، وانقشهم فيها وانقشوه، حىت عرف رأيهم وعرفوا رأيه، 

ا يف قوله: "ال تقولو  فأجابوه إىل رأيه، وال ي عرف أن خالفه أحٌد فيها. فقد روي عن علي 
: "ما -عثمان إال خريًا، فوهللا ما فعل الذي فعل يف املصاحف إال عن مأل  منا، قال  عثمان

                                                           

، 4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م1212، ص4؛ ابن شبة، اتريخ املدينة، ج485، ص1، جةابن حنبل، فضائل الصحاب(1)
 .193، ص7ج

 .172، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م676، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
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تقولون يف هذه القراءة؟ فقد بلغين أن  بعض هم يقول: إن  قراءيت خرٌي من قراءتك، وهذا يكاد يكون  
رقٌة وال كفرًا، قلنا: فما ترى، قال: أرى أن جتمع الناس على مصحف  واحد ، فال تكون ف

 .(1)اختالف، قلنا: "نِْعم  ما رأيت"
والذي جعلهم -خطورة مسألة ذلك االختالف بني املسلمني  لقد أدرك عثمان 

للمأل من الصحابة ضمااًن   على وحدة األمة وأمنها،فجاءت مشورته -يكفِّرون بعض هم بعًضا
وفضل ه يف ذلك على املسلمني لرتق صفوف املسلمني، ومِلّ شؤوهنم يف أعظم ما يوحدهم وجيمعهم، 

،وي عدُّ فعل ه هذا مسلًكا راشًدا دفع  عن األمة فتنًة خطرية، وأعاد هلا (2)يف كل وقت  وحني إىل يومنا
وحدهتا بعد أن كادت تفقده بسبب اختالفها يف قراءة القرآن، مما يكون سبًبا يف اإلخالل أبمنهم 

 وانقسامهم. 
 استقصاء احلقامق:  -

طرقًا ووسائل  عدًة  اتبع عثمان بعد أن هاجت أقاليم الدولة اإلسالمية ابلفتنة 
الستجالء احلقائق املغيبة عنه قبل اختاذ القرار للوقوف على حقيقة الشكاوي واالهتامات اليت 

 أثريت ضد عماله وخاصة من أهل الكوفة. 
ي أمر الشكاوي قد اتبع إج وال تشري املروايت اإلخبارية إىل أن  عثمان   راءات  لتقصِّ

م هبا واليه الوليد  بن عقبة أمري الكوفة  أو االهتامات اليت و جهت إىل والته إال يف التهمة اليت اهتُّ
، فاستجوب الشهود ، وأجرى (3)بشرب اخلمر، ورغم أن  األمر  كان مكيدًة مدبرًة لعزله عن واليتهم

عليه وهو يقيء اخلمر، فقال عثمان: "ما يقيء اخلمر  حتقيًقا معهم، وشهد اثنان منهم أهنما دخال

                                                           

 .159اإلدريسي، فقه الفنت، صعبد الواحد (1)
 .159اإلدريسي، فقه الفنت، صعبد الواحد (2)
هـ، فيهم: أبو خشة الغفاري، وجثامة بن الصعب. ومعهم 30ومما يذكر أن  بعًضا من أهل الكوفة خرج إىل املدينة عام (3)

، جندب، فاستعفوا عثمان من الوليد، فقال هلم عثمان: تعملون ابلظنون، وختطئون يف اإلسالم، وخترجون بغري إذن! ارجعوا
فردهم، فلما رجعوا ومل يبق موتوٌر يف نفسه إال أاتهم، فاجتمعوا على رأي  وهو التدبري لعزل الوليد، فكانت هتمة شرب 

 .611-610، ص2الطبي، اتريخ األمم، جاخلمر. 
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إال شارهبا"، مث بعث إىل الوليد، فحلف له وأخبه خبهم، لكنه قال له: "نقيم احلدود، ويبوء 
 .(1)شاهد الزور ابلنار" فأمر به، فجلد، وعزل

قد وجه محران بن أابن إىل الكوفة ليأتيه حبقيقة خب واليها   كما يروى أن عثمان
بسبب شكوى أهلها ضده فرشاه الوليد فلما قدم على عثمان كذب عن الوليد وقرظه، فلما علم 

 .(2)عثمان غضب عليه وعاقبه على كذبه 
أما الشكاوي األخرى اليت قدمت إليه كان اإلجراء  الوحيد الذي اتبعه هو العزل للوايل، 

عله يتخذ إجراء  عزله دون حتقيق  يف فاهتام أهل الكوفة للمغرية بن شعبة ابلرشوة يف بعض أموره ج
التهمة اليت وجهت إليه من قبلهم، ألنه رأى ما وقر عندهم منه فاستصوب عزله عنهم ولو كانوا 

 .(3)مفرتين عليه
م على الكوفة ادعى األشرت  النخعي 645/(4)هـ24وملا كانت والية سعيد بن العاص عام 
إنقاص  عطاِء أهل الكوفة،  ا يطلب من عثمان أمام الناس يف مسجد الكوفة أنه قد مسع سعيدً 

فثار الناس، وخرجوا ملنعه عن دخول مدينتهم مطالبني بعزله، ووالية أِب موسى األشعري مكانه، 
فكر  سعيد راجًعا كسرًا للفتنة، واستجاب عثمان ملطلبهم دون أن ُيقق يف أمر شكواهم 

 . (6)وقطًعا لعللهم، إزاحًة لعذرهم، وإزالًة لشبههم، (5)ومطلبهم
كما عزل وايل مصر عبد  هللا بن سعد نتيجًة للشكوى اليت تقدم هبا وفد  أهل مصر يف عام 

م، وسألوه حممد  بن أِب بكر والًيا عليهم، فقبل مطلبهم، فكتب عهده وواله ووج ه ه 656/(7)هـ35
 . (1)إليها دون أن جيري أي حتقيق  يف أمر شكواهم لتسكني الفتنة

                                                           

 . 611، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
 ايل. . سيأيت ذكر اخلب يف املطلب الت172، ص1البالذري، أنساب األشراف، ج(2)
 . 215، صاملبحث الثاين من هذا الفصل انظر: .267-266الداير بكري، اتريخ اخلميس، ص(3)
، 7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م475، ص2ل، جـ؛ ابن األثري، الكام590، ص2م، جـالطبي، اتريخ األم(4)

 . 136ص
؛ ابن اجلوزي، 152، ص7، ج4البداية والنهاية، م؛  ابن كثري، 642-641، ص2انظر: الطبي، اتريخ األمم، ج(5)

 . 216، ص. وانظر أيًضا: املبحث الثاين من هذا الفصل45-44، ص5املنتظم، ج
 . 152، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(6)
 . 51البسيت، أخبار اخللفاء، ص(7)
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ابألمصار وأخذ هم بفلتات األمراء ابللحظات  أظهر العرب الطعن  يف والة عثمان  وملا
ويعظموهنا، ففشت تلك املقاالت  بني األهايل، فصاروا ينادون ابجلور والظلم من أمراء ووالة 

 ؛ فعمد عثمان(2)عثمان يف اجلهات والنواحي، وانتهت هذه املقاالت  والتشكِّيات إىل املدينة
يار عدد من كبار الصحابة املوثوق هبم، وقام بتوجيههم إىل األمصار ليتحسسوا أخبار إىل اخت

الوالة، ويسألوا الناس عنهم وعن أحواهلم معهم أيقسمون ابلعدل أم ال؟ فلما رجعوا قدموا تقاريرهم 
 .(3)ممؤكدين أن  الرعية  يف خري وعافية، وأن  أمراء األمصار يقسطون بني الرعية، ويقومون عليه

وأتبع هذا اإلجراء  إبجراء  آخر لتكون حتقيقات ه أكثر دقة، من خالل كتاب  عامّ  ي عدُّ بيااًن 
عام ا صادرًا من احلكومة اإلسالمية، و زع على مجيع األمصار، يطلب فيها من ادعى أنه وقع عليه 

له، جراًي على سياسة  ظلم من قبل واليه، أو من قبله هو نفسه فليواِفِه يف موسم احلج؛ ليقتص  
املوسم  ا من ذلك فليوافِ من ادعى شيئً  ،اتم سر  ا وش  رب سر  فيا من ض  عمر، وجاء فيه: "... 
 .(4)"هللا جيزي املتصدقني فإن  ، أو من عمايل، أو تصدقوا ،مين ؛فليأخذ حبقه حيث كان

واليهم وج ه مع وتشري األخبار التارخيية إىل أنه حني استجاب ملطلب أهل مصر بعزل 
م من املهاجرين واألنصار ينظرون فيما بني أهل مصر وبني ابن أِب 656هـ/35الوايل اجلديد عام 

 .(5)سرح
قد بعث بعمار بن ايسر إىل مصر ليأتيه بصحة خب  كما روى البالذري أن  عثمان 

 .(6)تىب ملن قدم عليهابن أِب حذيفة وما بلغه عنه من ابطله، وأمره أن يقوم بعذره ويضمن عنه الع
يف أمور  أنكروها عليه بعث إليهم رجلني  وملا قدمت وفود األمصار للمدينة ليناظروه 

خمزومي ا وزهراي  ليتحققا من سبب جميئهم، فلما رأومها ابثُّومها، وأخبومها مبا يريدون!  قالوا: نريد أن 
ليهم فن زعم هلم أان قررانه هبا فلم خيرج منها ومل نذكر  له أشياء  قد زرعناها يف قلوب الناس، مث نرجع  إ

                                                                                                                                                                                

اء، ــ؛ السيوطي، اتريخ اخللف37، ص5ج؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، 183، ص6البالذري، أنساب األشراف، ج(1)
 .122ص

 .147-146، ص4، ج2املقريزي، اخلطط، م(2)
 .97املالقي، التمهيد والبيان، ص ؛47، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج648، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
 . 100-99بيان، صاملالقي، التمهيد وال ؛47، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج648، ص2ج الطبي، اتريخ األمم،(4)
 . 168-167التيمي، اخللفاء األربعة، ص(5)
 .165، ص6البالذري، أنساب األشراف، ج(6)
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يتب، مث صرج كأان حجاج  حىت نقدم فنحيط به فنخلعه، فإن أ  قتلناه. وكانت إايها، فرجعا إىل 
 .(1)عثمان ابخلب فضحك! وقال: اللهم سلم هؤالء، فإنك إن مل تسلمهم شقوا

تقاء  ابلعمال والوالة ومن ومن سبقه من اخللفاء الراشدين االل ومن سنة عثمان 
يشكوهم يف كل موسم، فيستقصي عن أخبار عماله من احلجاج، وحماسبتهم أمام مرأى ومسمع 

 .(2)من حجاج بلداهنم، مما يهيئ الوضع أكثر ملعرفة أدق األحوال عن والايهتم حبضور الطرفني
ه من دعاوى كما كان دائم  االجتماع ابلوالة يف املدينة للوقوف على حقيقة ما يصل

وشكاايت، ولسؤاهلم عن أحوال بلداهنم، فتشري الرواايت إىل أنه استدعاهم إىل املدينة بعد أن كث ر 
أمر الطعن فيهم، فقدم عليه يف املوسم عبد هللا بن عامر، وابن أِب سرح، ومعاوية، وأدخل معهم 

دوا له أهنا إشاعٌة ال عمرو بن العاص، وسعيد بن العاص وسأهلم عن أمر الشكاية واإلذاعة، فأك
ُيل األخذ هبا، وأهنم ال يعلمون هلذا األمر أصاًل، واختلفوا يف وجه الرأي يف ذلك؛ لذلك أدرك 

أن  رحى الفتنة دائرٌة، وأن  األمر كائٌن، إال أنه أمرهم إبعطاء الناس حقوق هم وتسكينهم   عثمان 
 . (3)كيال يكون ألحد عليه حجة
أتتيه من األمصار يف كل موسم، كوفد الكوفة حني سألوه عزل الوليد ولقد كانت الوفود 

يف  سياسة عمر  ، واتبع عثمان (4)بن عقبة، ووفد مصر حني سألوه عزل ابن سعد
االستفسار عن الوالة من الوفود وسؤال الرعية عن أمرائها، غري أن ذلك أدى إىل عكس ما كان 

 عاهلا. يرجوه عثمان من تسكني الفتنة ومنع اشت
والواقع أن  هذه املقاالِت واملراسالِت والبعوث  لكشف احلقائق من مزاعم املنحرفني الثائرين  

رعيته وأخذ هبا   كل ها مظهٌر من مظاهر منهج السياسة العادلة الرحيمة اليت ساس هبا عثمان
 .(5)والته وعماله

                                                           

 . 54األسدي، الفتنة، ص(1)
 . 70، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج679، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 . 1039، ص2، جاملقدمة؛ ابن خلدون، 648، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
 .228، 217، صاملبحث الثاين والثالث من هذا الفصل انظر:(4)
 .)سريد ذكر املرجع خمتصرا: صادق عرجون،96، صجدة -دق إبراهيم عرجون، عثمان بن عفان، الدار السعوديةصا(5)

 عثمان بن عفان(. 
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 النفي ملثريي الفتنة:  -
ِإن  التسيري أو النفي من مكان ْلخر مبدٌأ له أصٌل يف الشريعة اإلسالمية، لقوله تعاىل: 

ت  بـ يِّن ا اِفرِين  ال ِذين  ُي  ادُّون  اَّلل   و ر س ول ه  ك ِبت وا ك م ا ك ِبت  ال ِذين  ِمْن قـ ْبِلِهْم و ق ْد أ نـْز ْلن ا آ اي  ت  و لِْلك 
اٌب م ِهنٌي  ع ذ 

، ومن مث من قبل، ومن بعده أبو بكر، وعمرسياسة رسول هللا  . وهي(1)
عثمان، الذي طبق هذا األسلوب على أفراد  من فئات اجملتمع اإلسالمي، ممن قاموا مبخالفات  رأى 
فيها إخالاًل أبمن اجملتمع والدولة، وجعل ال أيخذ أحًدا على سوء بيات، أو سرق، أو شهر سالح 

هإال س -عصا فما فوقها- ، هادفًا من ذلك محاية أمن اجملتمع اإلسالمي من أن تنتشر  (2)ري 
، كما أنه رغب يف إصالح الفئات (3)خمالفات هؤالء بني أفرادها فت حدث  الفتنة  وضررًا خيل أبمنها

املخالفة متبًعا يف ذلك سنة من قبله، فاستخدم النفي  والتسيري يف حالة خمالفة أحد  من املسلمني 
ألحكام الشريعة، فسري مواله محران بن أابن إىل البصرة؛ ألنه تزوج امرأًة يف عدهتا، ففر ق بينهما 

 .(4)نه الذي ُيب من التوبة، فأذن له فقدم عليه املدينةوضربه، فلبث فيها ما شاء هللا، حىت أاته ع
سريه إىل البصرة ألنه كذب عليه يف  وورد يف سبب تسيريه قوٌل آخر وهو أن  عثمان 

شأن الوليد بن عقبة حني وج هه إىل الكوفة؛ ليتحرى أمره، فرشاه الوليد، فلما علم عثمان بذلك 
 ليفة.ملخالفته أمر اخل (5)غضب عليه، وغر به

كما سري  أمر عامر بن عبد القيس إىل الشام ألن  قوًما من أهل الكوفة سعوا به عند 
عثمان، وادعوا أنه ال ينكح النساء، وال أيكل اللحم، وال يشهد اجلمعة، ويطعن على األئمة، 

أ وقع به  وكان من عامر انقباض، وكان عمل ه كله خفيًة، فلما قدم الشام  أدرك معاوية  أن  عامر قد
، وأنه مكذوٌب عليه، فأذن له ابلرجوع إىل البصرة فأ ! وقال: ال أرجع إىل بلد  عند عثمان 

 .(6)استحل أهل ه ما استحلوا، ولزم الشام

                                                           

 .5سورة اجملادلة، آية: (1)
 . 78األسدي، الفتنة، ص(2)
جاء يف كتاب عثمان لألشرت مالك حني نفاه إىل الشام: "فإذا أاتك كتاِب هذا فسر إىل الشام إلفسادك من قبلك، وأنك (3)

 . 153-151، ص6ال اتلوهم خبااًل، فسري سعيٌد األشرت  وم ن كان وثب مع األشرت.." البالذري، أنساب األشراف، ج
 .82والبيان، ص املالقي، التمهيد ؛41، ص5املنتظم، ج؛ ابن اجلوزي، 640، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 . 172، ص1البالذري، أنساب األشراف، ج(5)
 .81-82؛ املالقي، التمهيد والبيان، ص41، ص5؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج639-640، ص2الطبي، اتريخ، ج(6)
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واستخدم كذلك النفي  يف أتديب بعض املخالفني له، إذ أمر واليه على الكوفة سعيد ابن 
عشرين سوطًا، وحو ل ديوانه إىل  (1)عبدة النهديالعاص بضرب رجل  ي دعى ذا احلبكة كعب  بن 

ه إىل جبل دنباوند ذكر فيه ما أحدثه عثمان  ؛ ألنه بعث بكتاب إىل عثمان (2)الري، وسري 
وأغلظ ابلقول، فعاقبه لذلك، وهو ما أشار إليه عثمان يف قوله لكعب حني قدم إليه: "اي كعب! 

يل   ببعض اللني لقبلت  مشورتك، ولكنك حددتين إنك كتبت إيل  كتااًب غليظًا، ولو كتبت إ
 . (3)وأغضبتين حىت نلت ما نلت"

جتاه كعب كان حمل  نقمة  من أهل الفتنة ومثرييها؛ مدعني أنه قد  وما اختذه عثمان 
انتهك حرمة كعب، وعمد إىل إذالله، وقوهلم هذا مردوٌد عليهم، فمن حق اإلمام أن جيتهد ليتخذ 

معذور فيها؛ ألن   أيّ  كان، كيال يعر ض أمن  الدولة واألمة للخطر، وعثمان  أي  إجراء  ضد  
 . (4)سبيل  أويل األمر التأديب  ملن رأوا خروجه على إمامه

بعد أن أوقع على كعب ما رآه من العقوبة املناسبة لفعله  واجلدير ابلذكر أن  عثمان 
استدرك األمر فأرضاه، وكتب يف ردِّ كعب ومحله إليه مكرًما، فلما قدم عليه دخل على عثمان 
اعتذر، مث نزع قميصه ودعا بسوط  فدفعه إليه ليقتص منه، إال أن كعًبا عفا، رضي هللا عنهم 

 .(5)مجيًعا
مثريي الفتنة والشغب أسلوب النفي من بلدهم إىل بلد آخر؛  جتاه كما اختذ عثمان 

خوفًا من أتثريهم على أفراد جمتمعهم، ويتبني لنا ذلك من خالل كتابه لألشرت الذي جـاء فيه: 
  .(6)"واعلم أين إاما أسريك إليها ال لشيء  إال إلفسادك الناس  وأنك ال أتلوهم خبااًل وضالاًل"

                                                           

كتب مجاعٌة من أهل الكوفة إىل عثمان يذكرون فيه أحداثه، ويقولون: إن أنت أقلعت  عنها فإان سامعون مطيعون، وإال (1)
فإان منابذوك، وال طاعة لك علينا، وقد أعذر من أنذر. وأرسلوا الكتاب، وكتب كعب كتااًب أغلظ منه مع كتاهبم، ومل يسمِّ 

مان لصيغة كتاب كعب، فأمر مبا أمر به. انظر: ابن شبة، اتريخ املدينة، أحٌد نفسه يف الكتاب إال كعب، فغضب عث
 .272؛ الداير بكري، اتريخ اخلميس، ص1143-1142، ص3ج

 .155-154، ص6؛ البالذري، أنساب األشراف، ج1143-1142، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(2)
 .392، ص1الفتوح، ج؛ ابن أعثم، 155-154، ص6انظر: البالذري، أنساب األشراف، ج(3)
 . 272الداير بكري، اتريخ اخلميس، ص (4)
 . 392، ص1؛ ابن أعثم، الفتوح، ج155-154، ص6انظر: البالذري، أنساب األشراف، ج(5)
 .153-151، ص6؛ البالذري، أنساب األشراف، ج384-383، ص1ابن أعثم ، الفتوح، ج(6)
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وإىل مصر  (1)بعض  أهل البصرة إىل الشام   عثمان م سري  654هـ/33ويف عام 
ألسباب مسوغة، فكان هؤالء ممن يؤلب عليه وميالئ األعداء يف احلط والكالم فيه، وهم الظاملون 

 .(2)يف ذلك وهو البارُّ الراشد
إىل الشام؛ وذلك ألنه خلع  (3)كما وج ه أمره إىل وايل الكوفة الوليد بتسيري ابن زرارة

الشام كمنفى إمعااًن  ، واختار له عثمان (4)وابيع علي ا، وكان أول  الناس يف فعل ذلك عثمان،
له يف العقوبة؛ ألنه رجٌل أعراِب  تعود على حياة الصحراء، وهذا ال جيده يف الشام،إذ ورد ذلك يف  

ه إىل الشام  .(5)كتابه إىل الوليد: "إن  ابن  زرارة أعراِب  جلف، فسريِّ

مجاعًة من  م نفى عثمان 654/(7)هـ33إىل أنه يف عام  (6)ملصادر التارخييةوأشارت ا
إىل الشام؛ ألهنم أاثروا فتنًة يف جملس واليهم سعيد بن العاص، وضربوا صاحب (8)أهل الكوفة

شرطته، وكانوا يعيبون عليه، ويطعنون فيه، ويسبون عثمان وسعيًدا، وقد اجتمع الناس إليهم حىت  
 إليهم، فأمر عثمان إبخراجهم اجتهاًدا منه.كثر من خيتلف 

الشام كمنفى هلم؛ ألنه أدرك قدرة معاوية يف حل املعضلة؛ فال خيفى   واختيار عثمان
علينا فصاحة  معاوية، وبالغت ه، وحلمه، وصبه، وذكاؤه، ودهاؤه، وهي مساٌت تؤهله ملعاجلة أمر 

فيه: "إن  أهل  الكوفة قد أخرجوا إليك نفرًا خ ِلقوا ، فكتب إليه كتااًب جاء (9)هؤالء من مثريي الفتنة

                                                           

 .151، ص7، ج4البداية والنهاية، م؛ ابن كثري، 40، ص5ابن اجلوزي، املنتظم، ج(1)
 .151، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(2)
 . 720، ص3، ج103، ص2. ابن األثري، أسد الغابة، جالنخعي، أدرك عصر النيب ةعمرو بن زرار (3)
 . 720، ص3، ج103، ص2ابن األثري، أسد الغابة، ج(4)
 . 139، ص6البالذري، أنساب األشراف، ج(5)
؛   البالذري، 32-31، ص3ل، جـالكام ؛ ابن األثري،635-637، ص2م، جـاتريخ األم بي،ــالط الواقعة:ظر تفاصيل ان(6)

 .  153-151، ص6أنساب األشراف، ج
؛ 150، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م30، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج634، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(7)

 .117-116، ص1النجوم الزاهرة، ج، يابن تغري برد
وكانوا عشرة وقيل تسعة، وهو األشبه من أشراف أهل العراق على رأسهم مالك األشرت وغريهم. ابن كثري، البداية والنهاية، (8)

 . 151، ص7، ج4م
املرجع  )سريد ذكر .48ص م،2007/ـه1428 ، 1القاهرة، ط -علي حممد الصالِب، فتنة مقتل عثمان، دار ابن اجلوزي(9)

 ا: علي الصالِب، فتنة مقتل عثمان(.خمتصرً 
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. (1)للفتنة! فرغهم، وقم عليهم، فإن آنست منهم رشًدا فاقبل منهم، وإن أعيوك فارددهم عليهم"
، وجعل خيالطهم وجيالسهم وُياورهم، قفأجرى عليهم أبمر عثمان ما كان جيري عليهم ابلعرا

اجلماعة، ويبذل هلم النصح، فإذا هم يتمادون يف غيِّهم،  ويذكرهم ابهلل تعاىل وابلتقوى واتباع
 . (2)ويستمرون يف جهالتهم ومحاقتهم

وورد يف رواية  أخرى أخذ معاوية  يراقبهم فرآهم يشهدون الصالة ويقفون مع قاض 
هم يف اخلروج ألي مكان شاؤوا  . (3)اجلماعة، فدخل عليهم يوًما وبعض هم ي قرئ بعًضا فخري 

ن شبة روايًة مفادها أن  معاوية قد خشي أتثريهم على أهل واليته مبخالطتهم إايهم وأورد  اب
وأن  يفسدوا طاعتهم له، ولذلك حني بلغ معاوية أن  قوًما من أهل دمشق أيتوهنم فأشخصهم إىل 
محص أبمر عثمان، وظلوا هبا حىت اعتزم أهل الكوفة على إخراج سعيد، فكتبوا إليهم، فقدموا 

 .  (4)للكوفة
قد كتب ملعاوية بردِّهم إىل الكوفة فرد هم، فلم يكونوا إال أطلق   ويقال: إن  عثمان 

، فضج منهم سعيد، فأمره عثمان (5)ألسنًة منهم حني رجعوا، وأخذوا يطعنون على عثمان
 .(6)بتسيريهم إىل محص

ين قد أتوا محص اخ تيارًا، فغدا عليهم يف حني تشري بعض  النصوص التارخيية إىل أن املسري 
، فسامهم الشدة  فضرعوا واتبعوه، فاعتذروا إليه! وسرح األشرت النخعي إىل (7)عبد الرمحن بن خالد

هم يف النزول حيث  عثمان، فأتى عثمان ابلتوبة والندم، فقبل ذلك منهم، وكف  عنهم، وخري 

                                                           

 .635، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج41-36األسدي، الفتنة، ص(1)
 .151، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(2)
 .640، ص2؛  الطبي، اتريخ األمم، ج41األسدي، الفتنة، ص(3)
 .156-155، ص6ري، أنساب األشراف، ج؛ البالذ1142-1141، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(4)
 . 1142-1141، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(5)
 .36، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج638، ص2؛ الطبي اتريخ األمم، ج156-155ص،6البالذري، أنساب األشراف،ج(6)
ورآه، وألبيه صحبة، يكىن أاب حممد، كان من فرسان قريش  عبد الرمحن بن خالد بن الوليد القرشي املخزومي، أدرك النيب (7)

وشجعاهنم، له هًدى حسٌن وفضٌل وكرم، شهد الريموك مع أبيه، وشهد صفني مع معاوية، سكن محص، واستعمله معاوية على 
 .336، ص3هـ. ابن األثري، أسد الغابة، ج47غزو الروم، له معهم وقائع، وقيل مات مسموًما عام 
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فقدموا عليه محص، فأمرهم ابملقام ابلساحل،  (1)شاؤوا، فاختار عبد الرمحن بن خالد، فأذن له
. ويبدو أن  حزم  وشدة  وقسوة عبد الرمحن بن خالد مع مثريي الفتنة من (2)وأجرى عليهم الرزق"

إىل  (4). كما سري  عبد الرمحن بن حنبل(3)أهل الكوفة أخرسهم وجعلهم يظهرون له التوبة والندم
 .(6)ايه ألنه بلغه كرهه مساوئ ابنه وخاله، وأنه هجاهمن خيب، وكان سبب  تسيريه إ(5)القموص

النفي  كعقوبة  تعزيرية جتاه مثريي الفتنة وكلِّ من اندى إىل خلع  ونرى استخدام  عثمان 
الطاعة أتديًبا هلم وإصالًحا ومنًعا من استشراء شرهم بني أفراد جمتمعهم، هبدف حفظ أمن 

كن كافًيا لقمع الفتنة وإيقاف مثرييها وما يروجون إليه من األمصار، ويبدو أن  ذلك اإلجراء  مل ي
 أفكار يف اجملتمع اليت تقوض أمن اجملتمع.

فريى بعض الباحثني أن  العقوبة  اليت استخدمت ضدهم مل تكن موفقة، أو مل حتسب 
آاثرها، مث إن  ما نتج عن تنقالهتم وما أشاعوه يف أوساط الناس ظل يالك يف جتمعات الناس 

 .(7)فينتشر ويزداد اتساًعا
وهناك من يرى أن  احلكمة  السياسية تقتضي على حكومة عثمان معاجلة  أسباب التذمر 
لتستقر األمور، غري أهنا جلأت إىل أسلوب النفي هلؤالء املعارضني الناقدين، وهي وسيلٌة قد ت رغم 

املعارضني ومبوافقة اخلليفة  على السكوت، لكنها تزيد حقد النفوس، فقد أخرج تسعًة أو عشرة من
من الكوفة إىل دمشق، مث إىل محص، ومن مث ابتت املعارضة  مهيأًة لقبول دعوة  خاصة  بدأت 

 . (8)تسري يف جمتمع األمصار تدعو للثورة

                                                           

 . 151، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م641، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج44-36سدي، الفتنة، صانظر:األ(1)
؛ املالقي، التمهيد  637-636، ص2؛ وانظر أيًضا: الطبي، اتريخ األمم، ج151، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(2)

 .72والبيان ، ص
 . 53علي الصالِب، فتنة مقتل عثمان، ص(3)
عبد الرمحن بن احلنبل، أخو كلدة بن احلنبل، أخوا صفوان بن أمية ألمه، وقيل: ابنا أخت صفوان، كان منحرفًا عن عثمان، (4)

ه خالد إىل أِب بكر مبشرًا، شهد فتح دمشق، وصفني مع علي  غابة، . ابن األثري، أسد الشهد وقعة أجنادين ابلشام، وسري 
 . 335، ص3ج

 .  398، ص4عجم، جاملالقموص: جبل خبيب عليه حصن أِب احلقيق اليهودي. ايقوت، (5)
 . 173، ص2اليعقوِب، اترخيه، ج(6)
 . 502-501عبد الرمحن الشجاع، النبوة واخلالفة، ص(7)
 . 223 -222حممد أمني صاحل، العرب واإلسالم، ص(8)
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ونقول قد ال يكون اإلجراء  كافًيا لردعهم ومنع انتشار أفكارهم وما أشاعوه من االفرتاءات 
هذا األسلوب  قد زاد هم مترًدا وجرأًة على إمامهم يف مناظراته معهم، وقد حول  املثرية للفتنة؛ ألن  

–أهل  الفتنة املخالفني إىل قادة  وزعماء  مع أهنم من غوغاء األمصار، إال أن  عثمان قد رأى 
أن  هذا األسلوب أنسب  إجراء  ميكن أن يتخذه جتاههم، والذي يتناسب مع سياسة  -اجتهاًدا منه

ولة العادلة الراشدة، فنجد أن  من بني مفتعلي الفتنة من أمثال كعب النهدي قد عاد إىل احلق الد
، مما أثبت فعالية اإلجراء مع (1)واتب عما كان يفعله بعد تسيريه، حىت صار من خاصة عثمان

 آخرين.  
 العفو واًلستصالح:  -

قد أمر و يف سياسته ملعاجلة الفتنة أسلوب  العفو واالستصالح ابحلجة أواًل،  اتبع عثمان 
وأمر هللا أقيموه، وال تدهنوا فيه، وإايكم والعجلة فيما سوى ... " :أمراءه بذلك يف كتابه إليهم

يف ، وهو ما انتهى إليه قراره (2)"لئال يكون هلم على هللا حجة ،يريدون هللا قوم   سريوا سرية  ..ذلك،.
اجتماعه مع أمراء األمصار بعدم استخدام الشدة مع املتمردين إال يف حدود هللا. وأمر عماله 
بذلك، جاء يف خطابه هلم: "... إن  هذا األمر  كائٌن، وإن  اببه الذي يغلق عليه ويكفكف به 

ي  حجة حق....  اللني  واملؤاتة  واملتابعة إال يف حدود هللا.... ووهللا لي فتحن  وليست ألحد  عل
 . (3)كفكفوا الناس، وهبوا هلم حقوقهم، واغتفروا هلم، وإذا تعوطيت حقوق هللا فال تدهنوا فيها"

على أن يسري أمراؤه وفق طريقته يف معاجلة الفتنة متأسني ومنفذين  حرص عثمان 
قريب والبعيد، ألوامره، قال املسعودي: "كان عثمان يف هناية اجلود والكرم والسماحة والبذل يف ال

ولينه وإيثاره العافية   ، فخ ل قه (4)فسلك عمال ه وكثرٌي من أهل عصره طريقته، وأتسوا به يف فعله"
ونفور ه من العنف؛ كلُّ ذلك جعله ال أيخذ برأي والته يف استخدام القوة جتاه هؤالء، فكانت 

  مداهنة فيه. وصالبة عثمان أوامره هلم صرُيًة يف اتباع العفو والتسامح إال يف حدود هللا فال
وحزمه يف إجراء احلدود والتعزيرات على املخالفني مهما كانت مراكزهم أمر معلوم، حىت إن  بعض  

                                                           

؛ الداير بكري، اتريخ 392، ص1؛ ابن أعثم ، الفتوح، ج155-154، ص6ج انظر: البالذري، أنساب األشراف،(1)
 .272اخلميس، ص

 .64املالقي، التمهيد والبيان، ص(2)
 . 39-1، ص2جاملقدمة، ؛ ابن خلدون، 101-100املالقي، التمهيد والبيان، ص(3)
 . 338، ص2املسعودي، مروج الذهب، ج(4)
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. وأما (1)القائمني ابلفتنة هم من أصحاب السوابق ومن أقيمت عليهم بعض  تلك احلدود والتعازير
 الفتنة وخيمدها قبل أن تتفاقم أمر ها. ما دون ذلك فالرفق أوىل، واملغفرة أفضل كي يطفئ انر

، لكنه مل ينجح  وكما نرى يصدر عفًوا عن كميل بن زايد الذي بيت النية لقتل عثمان
، إذ عفا عمن أراد قتله. والعفو عند ، ويف هذا تسامٌح كبرٌي من قبل عثمان (2)يف خمططه

أنه قتل الذي أراد االعتداء املقدرة من صفات الكمال عند الرجال، وهي سياسٌة حكيمة، فلو 
عليه، أو عوقب عقوبًة بليغة لرمبا أحدث بذلك فتنًة إبيغار صدور أفراد قبيلته واستعدادهم لالنتقام 
إذا سنحت هلم الفرصة، وبعفوه أراد بذلك أن يطفئ الفتنة قبل تصاعدها، ويكسب صاحب  

 . (3)العفو قلوب  الناس ووالءهم
نعوا سعيد بن العاص من دخول واليته الكوفة وأرجعوه إىل عن النفر الذين م كما عفا 

عثمان وقال: "أثبتنا أاب موسى عليهم، ووهللا ال جنعل ألحد  عذرًا، وال نرتك هلم حجًة، ولنصبن  
 . (4)كما أ مران حىت نبلغ ما يريدون"

هم إىل الشام وعلى رأسهم األشرت، أعلنوا ال ومشل عفوه أيًضا  توبة فقبل النفر الذين سري 
هم بني أن يقيموا حيث أحبوا، فاختاروا أن يكونوا يف معاملة عبد  ذلك منهم، وكف  عنهم، وخري 

،وملا وصل املتمردون إىل عاصمة اخلالفة ملناظرة عثمان مجع (5)الرمحن بن خالد يف محص، فأذن هلم
بل نعفوا ونقبل، ونبصرهم "وقال: إال أنه امتنع عن ذلك قتلهم، الصحابة يف شأهنم، فأشاروا عليه ب

اللني والصفح،  عثمان  آثرفقد  .(6)جبهدان، وال حناد أحًدا حىت يركب حد ا، أو يبدي كفرًا"
مما زادهم غرورًا وتعنًتا، حىت إهنم رجعوا إىل ، (7)احتياطًا لدماء املسلمني، وحرًصا على بيضتهم

 .(8)كاحلجاجقومهم، وتكاتبوا على أن يغزوا املدينة مع احلجاج  

                                                           

 . 499ص عبد الرمحن الشجاع، النبوة واخلالفة،(1)
 . 683-682، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 .94عثمان ، صسرية علي الصالِب، (3)
 . 47-44األسدي، الفتنة، ص(4)
 .151، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م44األسدي، الفتنة، ص(5)
 . 652-651، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
 .167-166صاإلدريسي، فقه الفنت، عبد الواحد (7)
 .156، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م106املالقي، التمهيد والبيان، ص(8)
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كما منع الوالة من التعرض ملن يؤلب الناس  ضده، وأمرهم ابإلحسان إليهم استصالًحا 
هلم، كتب ابن  أِب سرح وايل مصر إليه يستأذنه يف عقوبة عمار بن ايسر؛ ألنه أل ب الناس على 

ما ، فلم أيذن له، وجاء يف كتابه له: "... فإذا أاتك كتاِب هذا فأحسن صحبتهم عثمان 
صحبوك، فإذا أرادوا الرحلة فأحسن جهازهم، وإايك أن أيتيين عنك خالف ما كتبت به 

 .(1)إليك"
يف سياسته هذه إىل إطفاء انر الفتنة ابستصالح مثرييها من املتمردين،  وقد هدف 

وإرجاعهم إىل طاعة السلطان ما مل أيتوا مبنكر، أو عن طريق تسيري وإخراج نفر من أهل الفتنة من 
لدهم إىل بلد آخر، كإجراء  أمينّ  هبدف استصالحهم ابحلجة وإرجاعهم إىل جادة احلق، فمنهم ب

ه من الكوفة إىل الشام، ومنهم إىل مصر، ووضعهم حتت رقابة الوالة يقومون عليهم، فال  م ن سري 
، (2)ردهم ي ؤذن هلم ابلرجوع حىت أينس منهم الوايل رشًدا وصالًحا، وإن أعيوا الوايل، ومل يتوبوا

 وبذلك ال يكون هلم حجٌة عليه أمام هللا تعاىل. 
، فبذل جهده يف على أن  معاوية  قد نفذ تعليمات عثمان  (3)وأمجعت املصادر التارخيية

إقناع النفر املسري  إليه من أهل الكوفة إلعادهتم إىل جادة احلق وطاعة اإلمام، ومل جتد جهوده نفًعا، 
مل يقدر على استصالحهم، وأنه ال يود بقاءهم يف الشام، لذا أمره عثمان فكتب إىل عثمان أبنه 

هم إىل محص عند عبد الرمحن بن خالد بن الوليد.  أبن يسريِّ
وكان دين ه كدينه يف العمل -كما سري  كعب  بن ذي احلبكة ومالك  بن عبد هللا 

، وأحسن إليه، واستصلحه، إىل دنباوند؛ ألهنا أرض سحرة ، فلما ويل سعيد أقفله -(4)ابلسحر
 .(5)فكف ره فلم يزده إال فساًدا

                                                           

 . 1123، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(1)
 . 41-36األسدي، الفتنة، ص(2)
 . انظر:151، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م640، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج41األسدي، الفتنة، ص(3)

 املطلب الرابع من هذا املبحث.  
 انظر: املطلب األول من هذا املبحث. (4)
 . 73-72،  ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج682-681، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج  81-80األسدي، الفتنة، ص(5)
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قد بعث إىل ابن أِب حذيفة بثالثني ألف درهم وجبمل  أن  عثمان   (1)وروى البالذري
عليه كسوة استصالًحا له، فأمر به فوضع يف املسجد، وقال: اي معشر املسلمني! أال ترون إىل 

فازداد أهل مصر عيًبا لعثمان وطعًنا عليه، واجتمعوا إىل  عثمان خيادعين عن ديين ويرشوين عليه، 
 ابن أِب حذيفة فرأ سوه عليهم..". 

من قبل احملاصرين لداره إال أنه قد أوصى  وورغم العدوان الذي تعرض له عثمان 
املسلمني ابلصالة خلف إمام الفتنة استصالًحا ألمر هؤالء ليعودوا عما يفعلونه من العصيان 
والتمرد، قائال: "إن  الصالة  أحسن  ما صنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساؤوا 

حابة حني سأله يف أمر الصالة خلف إمام ، ويف رواية أنه أمر أحد الص(2)فاجتنب إساءهتم"
 . (3)الفتنة: "فصلِّ معهم، فإنك مل ختالفهم يف الصالة"

وحني وقع احلصار على املدينة من قبل اخلارجني املتمردين اجرتأ عليه بعض  اخلارجني 
ابلشتم والضرب، فلم يتخذ ضدهم أي  إجراء  أتدييب، فقد حد ث حممد بن سعد عن الواقدي يف 

وقد أنكر الناس عليه ما  -وهو على ابب داره- (4)ناده قال: مر  عثمان على جبلة بن عمروإس
إىل حرة النار. مث  (7)جرابء (6)! وهللا ألقتلن ك، وألمحلن ك على قلوص(5)أنكروا، فقال له: "اي نعثل

 . (8)لغليظ"أاته وهو على املنب، فأنزله! فكان أول من اجرتأ على عثمان، وجته مه ابملنطق ا

                                                           

 . 165-164، ص6البالذري، أنساب األشراف، ج(1)
 .1216، ص4اتريخ املدينة، ج(2)
 . 1217، ص4ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(3)
دفن عثمان املسلمون  ملا أراد :بن شبة يف أخبار املدينةاوروى  ا،شهد أحدً  بن اخلزرج الساعدي األنصاري،جبلة بن عمرو (4)

 .225، ص1ابن حجر، اإلصابة، ج .فانطلقوا إىل حش كوكب فدفنوه فيه ،فانتهوا إىل البقيع فمنعهم من دفنه جبلة  
 ، وشامتو عثمان عثل: الشيخ األمحق. ونعثل: رجل من أهل مصر كان طويل اللحية، قيل: إنه كان يشبه عثمانن(5)

 . )مادة: نعثل(. 295، ص14يسمونه نعثاًل. ابن منظور، لسان العرب، ج
إانث اإلبل إىل أن تثين، فإذا قلوص: القلوص الفتي ة  من اإلبل، مبنزلة اجلارية الفتية من النساء. والقلوص أول ما يركب من (6)

 . )مادة: قلص(. 12أثنت فهي انقة، ورمبا مسوا الناقة الطويلة القوائم القلوص. ابن منظور، لسان العرب، ج
 . )مادة: جرب(. 109، ص3جرابء: اجلرب بثٌر يعلو أبدان الناس واإلبل. ابن منظور، لسان العرب، ج(7)
 . 160، ص6البالذري، أنساب األشراف، ج(8)
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وهو خيطب، فأخذ العصا من يده فكسرها  وورد أن  جهجاه الغفاري قام إىل عثمان 
 .(1)على ركبته، فما حال احلول حىت أرسل هللا يف رجله األكلة، فمات منها

جتاه أهل الفتنة كانت أحد  األسباب  أن  لني  وحلم عثمان  (2)ويف رأى بعض الباحثني
اليت أدت إىل الفتنة ومن مث مقتله، وقد يكون عفو ه وتساحمه على أهل الفتنة له نتائج ه السلبية اليت 
أدت إىل اجرتاء أمثال هؤالء املتمردين على إمام املسلمني ومن مث قتله، إذ مل يكن أحٌد من 

أن  األمر  قد يصل إىل هذا احلد من العدوان على إمام الصحابة واملسلمني وال حىت عثمان ليتصور 
املسلمني، وهو اإلمام املختار من قبل عامة املسلمني، ولكن ما ق دِّر لعثمان قد ق دِّر، ويف اعتقادان 
أن  يف اختاذ هذا األسلوب من العفو والصفح وحماولة استصالح مثريي الفتنة والكف عنهم إال 

، ي عدُّ من شيم اخلالفة الراشدة العادلة ومن أبرز صفاهتا، كما (3)عقوبةفيما استوجب فيه من ال
وإن مل يكن -ميكن القول  أبن  من حق اإلمام أن يتخذ  األساليب اليت يراها مناسبة اجتهاًدا منه 

فمن ابب أوىل أتخرِي وقوعها، أو اخلروج من هذه األزمة أبقل اخلسائر حفظًا ألمن الدولة   -حللها
 أعلم.  -تعاىل–عية وخلق االستقرار ألمته. وهللا والر 
 احلوار واملفاوضا :  -

مبدأ احلوار واملفاوضات كنهج  وأسلوب  سلمي يف معاجلة الفتنة، وقد  اختذ عثمان 
اختذت اتصاالته معهم مسار ين؛ إما مبراسلتهم، أو ابللقاءات املباشرة، ويف كليهما استند يف اتصاله 

 ل واملنطق واحلجة؛ لبيان احلق وإيضاحه ابحلجة والبهان قبل اللجوء إىل القوة. هبم على لغة العق
على إرسال الكتب إىل رؤساء الفتنة ومثرييها يف  ففي بداية الفتنة اعتمد عثمان 

م به ، فبعث كتااًب إىل أهل الكوفة (4)األمصار اإلسالمية لت قرأ على الناس، يردُّ فيها على ما اهتُّ
فتنة من أمثال مالك األشرت النخعي وأصحابه يدعوهم فيها إىل الطاعة، ويعلمهم أهنم ورؤساء ال

 .(5)أول من سن الفرقة، وأيمرهم بتقوى هللا ومراجعة احلق والكتاب إليه ابلذي ُيبون

                                                           

 .142؛ اهليثمي، الصواعق احملرقة ، ص161-160، ص6البالذري، أنساب األشراف، ج(1)
 . 297-296؛ أمحد الشامي، اخللفاء الراشدون، ص119عثمان اخلميس، حقبة من التاريخ، ص(2)
 . 42املالقي، التمهيد والبيان ، ص(3)
 .1166-1163، ص4جابن شبة، اتريخ املدينة، (4)
 .399-398، ص1؛ وانظر نص الكتاب: ابن أعثم، الفتوح، ج159، ص6البالذري، أنساب األشراف، ج(5)
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  وملا أاثر أهل  الكوفة الفتنة  للمرة الثانية يف شأن واليهم سعيد بن العاص كتب إليهم 
كتااًب عمد فيه إىل هتدئة اثئرهتم ابالستجابة ملطلبهم يف عزل سعيد بن العاص، وتعيني أِب موسى 
األشعري، وحرص يف كتابه هلم ُيذرهم من الفتنة، وأيمرهم ابلتزام اجلماعة. ومما جاء فيه: "...وقد 

فسكم إىل الفتنة، وال أجبتكم اي أهل الكوفة إىل ذلك، فاتقوا هللا الذي إليه ترجعون، وال تلقوا أبن
تفارقوا اجلماعة، وال تقبلوا كالًما مل أقله، وال تنسبوا إيل  عماًل مل أفعله، وإنين لن أطيع  هواكم 

 .(1)" ...قوأخالف ما أرى أنه احل
وملا كان يوم الدار وج ه حملاصريه كتااًب؛ يعظهم ويستعطفهم ولريدهم عن ما يفعلونه، كما أنه 

ه حتقيق مطالبهم، وجدد هلم عهده يف السري هبم سرية من قبله من اخللفاء، فجاء ضمن هلم يف كتاب
فيه: "...وأان أضمن لكم من نفسي أن أعمل فيكم مبا كان يعمل اخلليفتان من قبلي جهدي 
وطاقيت..."، كما أنه اعتذر هلم عما كان قد وقع فيه من خطأ  من غري قصد منه، ومما جاء يف كتابه: 

متم أن  م ن توىل أمر الرعية يصيب وخيطئ، وكتاِب هذا معذرًة إىل هللا وإليكم، ويتصل "...فقد عل
إليكم مما كرهتم، وما أبرئ نفسي، إن  النفس  ألمارٌة ابلسوء إال ما رحم رِب، إن  رِب غفور رحيم 

هتموه، واستغفره فاكتفوا مين هبذا العهد،إن  العهد  كان مسئواًل، وإين أتوب إىل هللا من كل شيء  كر 
  .(2)من ذلك، فإنه ال يغفر الذنوب إال هللا..."

والواضح يف خطابه استخدام ه أسلوب  اللني واملداراة ملخاطبة الثائرين لتهدئة نفوسهم الغاضبة، 
ليجنب املسلمني ما قد يقع إن تعامل معهم بسياسة الشدة والعنف، غري أن  كتابه حني جاءهم وقرأوه 

 .(3)شيًئا مما وعظهم به، وأحاطوا بداره، وخاصموه، وعزموا على قتله وخلعهفلم يقبلوا 

ويف اللقاءات املباشرة جرت حواراٌت ومناظراٌت عدٌة بني عثمان وأهل الفتنة يف أثناء 
وجودهم يف املدينة مل ُيدد هلا مدى زمين، وقد أشارت بعض الرواايت إىل اجتماع عثمان بوفد 

قرية  خارج املدينة، وجرت بينه وبينهم مناظرٌة للرد على االفرتاءات اليت م يف 656هـ/35مصر عام 

                                                           

 .401، ص1ابن أعثم ، الفتوح، ج(1)
 .415-413، ص1ابن أعثم ، الفتوح، ج(2)
 . 415-413، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج(3)
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، فدعاهم عثمان إىل عرض ما عندهم من شبهات  ابطلة  وأخطاء  يرون أنه قد وقع (1)أخذوها عليه
 .  (2)فيها

قد التزم يف أحاديثه الصدق  معهم،  واملالحظ من خالل هذه الرواايت أن  عثمان 
له ابألدلة املسندة إىل القرآن والسنة وأفعال صاحبيه، فقام ابلبيان واإليضاح، وقدم أدلته ومؤيًدا أقوا

، فلما متهدت األعذار  (3)وحججه فيما فعل، وأشهد الصحابة  اجلالسني يف املسجد، فشهدوا له
 .(4)وانزاحت علل هم ومل تبق هلم شبهٌة عادوا إىل بلداهنم

ابلصحابة يف أثناء حماوالته لرد أهل الفتنة إىل احلق  كما تشري الرواايت إىل استعانته
والطاعة، وكلفهم ابلتفاوض مع أهل الفتنة ملعرفة ما ينقمونه عليه؛ ملا كانت هلم من مكانة عظيمة 
يف قلوب املسلمني، لعل هللا يطفئ هبم اثئرًة، ويصلح هبم فساًدا، ومل ينكر عليه أحد من املسلمني 

س شورى أمري املؤمنني، ولعلمهم التام أبن  إمام  املسلمني لن يدخر  جهًدا يف ذلك؛ ألهنم ميثلون جمل
 استخدام كافة الوسائل اليت تكفل له حفظ أمن الدولة واملسلمني. 

ومن الصحابة الذين بعثهم حملادثة الثوار علي  بن أِب طالب، فعندما اقرتب وفد املصريني 
قبل أن يدخلوا املدينة، وأن يعطيهم ما سألوا، فذكروا أمورًا  من املدينة أمره أن خيرج إليهم لريدهم

ستة عشر تتعلق بشخص عثمان وبسياسة الدولة جتاه العامة وجتاه ذويه، فأجاهبم، وانظرهم فيها، 
وأن بهم فرجعوا إىل أنفسهم ابملالمة، وانصرفوا وتفرقوا قاصدين حمالهتم بعد أن أجاهبم إىل ما يريدون 

 .(5)من عزل ووالية
إليهم حممد بن مسلمة يف   كما ورد أن  املصريني حني نزلوا بذي خشب بعث عثمان

مخسني من األنصار وأمره أن يردهم ويعطيهم الرضا، وأنه فاعٌل ابألمور اليت طلبوا، وانزٌع عن كذا، 

                                                           

، كما أهنا أوردت ت واملزاعم اليت ساقها أهل  الفتنة ضد عثمان بن عفان تناولت املصادر واملراجع التارخيية ذكر االهتاما(1)
  رد عثمان عليها، ومل أتت الطالبة على ذكرها يف هذا البحث، ومل نسرد تلك املزاعم؛ ألهنا ليست ضمن سياسته األمنية.

 .655، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 . 650، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
 .156ص  ،7ج، 4كثري، البداية والنهاية، مابن  (4)
 .520-519، ص2النجوم، جمسط الشافعي، ؛ 156، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(انظر: 5)
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أهنم  ، فلم يزل هبم حممد بن مسلمة حىت رحلوا راجعني إىل مصر، إال(1)لألمور اليت تكلموا فيها
 .(2)عادوا للمدينة مرًة اثنية حبجة الكتاب املزور، وحاصروه

طلب من عبد هللا بن سالم أن خيرج إىل الثوار ليكلمهم عسى  أن  عثمان  كما ورد 
أن جيري على يديه خريًا، أو يدفع به شر ا، ففعل! فحادثهم ووعظهم وذكرهم  -تبارك وتعاىل-هللا 

 . (3)ومل يستجيبوا له
عث املغرية  بن شعبة وعمر و بن العاص إىل وفود األمصار اليت قدمت للمدينة كما ب

، كما بعث عمار  بن ايسر إليهم (4)يدعواهنم إىل احلق وكتاب هللا وسنة رسوله، فردومها أقبح رد
، وتقول  وقال له: "فأان أحب أن أبعثك إليهم فتعتبهم من كل ما عتبوا، وتضمن ذلك علي 

 . (5)احلسىن، فعسى هللا أن يطفئ بك اثئرًة، ويلم بك شعثًا، ويصلح بك فساًدا" ابملعروف، وتنشر
، انطالقًا من معرفة   كما كلف عثمان أصحاب ه ابلتفاوض مع الثوار بغية التوصل إىل حلّ 

، وسأله أن يرد القوم سابقة  مبا يريده الثوار، واالستجابة ملطالبهم املعقولة، فأرسل إىل عليّ  
أن يعطيهم ما سألوا، وأنه سيويف هلم، ففعل! فأسفرت احملاداثت اليت جرت بني الطرفني عنه، و 

على الصلح، وكتب بينهم وبني عثمان كتااًب، إذ اشرتط الثوار مخسة  شروط  على علي، فأخذوا 
 (6)بعوث"ميثاقه وكتبوا على عثمان: أن  املنفي  ي ردُّ، واحملروم  ي عطى، وال حتمي احلمى، وال جيمر ال

وزيد يف رواية: "أن  املال  ي رد على أهل احلقوق، وأن يعزل عبد  هللا بن سعد عن أهل مصر، ويويلِّ 
 م.656/(7)هـ35م ن يرضون"، وشهد بذلك عدٌد من الصحابة، وكتب يف ذي احلجة عام 

                                                           

 . 115املالقي، التمهيد والبيان، ص(1)
 .115؛ املالقي، التمهيد والبيان، ص658، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
؛ احلنبلي، شذرات الذهب، 180؛ وانظر أيًضا: املالقي، التمهيد والبيان، ص419-418، ص1ابن أعثم،الفتوح، ج(3)

 .41، ص1ج
 ،1ط بريوت،-عبد الباسط الفاخوري، حتفة اْلانم خمتصر اتريخ اإلسالم، حتقيق نزار الفاخوري، دار اجلنان(4)

 اْلانم(. ا: عبد الباسط الفاخوري، حتفة )سريد ذكر املرجع خمتصرً  .41م، ص1985/ـه1406
 . 1122، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(5)
 .1140-1139، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج (6)
 .180-179، ص6؛ البالذري، أنساب األشراف، ج410-409، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج (7)
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ة لرد الثوار إىل الصواب، وابذاًل اجلهد إخراجهم من املدين واستمرت حماوالت عثمان 
حفظًا ألمنها، حىت حوصر يف داره، وض يِّق  عليه اخلناق، وكان بني احلني واْلخر يشرف عليهم من  
كوة  يف داره، فيكلم أهل الفتنة حماواًل تذكريهم مبواقفه يف اإلسالم وسابقته يف خدمة اإلسالم 

ابألدلة، ويشهدون له بذلك لكن ال  واملسلمني، ويعدد هلم فضائله ومنزلته من نيب األمة 
 . (1)يرجعون عن موقفهم

 -أشياء  يف شأنه-وورد أنه قال هلم: "أنشدكم هللا! هل تعلمون أن  نيب  هللا ذكر كذا وكذا 
 .(2)وذكر أيًضا كتاب ه املفصل، ففشا النهي، وجعل الناس يقولون: مهاًل عن أمري املؤمنني"

يف لقاءاته هبم كان ُيذرهم من مغب ة  ىل أن عثمان كما أكدت املصادر التارخيية إ
أفعاهلم على األمة، ويدعوهم إىل الوحدة، ونبذ الفرقة واالختالف: "اي قوم! ال تقتلوين،، وإنكم إن 

 . (3)تقتلوين ال ت ص لُّوا مجيًعا أبًدا، وال تغزو مجيًعا أبًدا، وال ي قسم فيئ كم، فأبوا أن يسمعوه
كام  إىل كتاب هللا وسنة نبيه ليحاكموه إن كان أخطأ فيقول: "إن وعرض عليهم اإلحت

، وورد أنه أشار عليهم أن ُيتكموا يف (4)وجدمت يف كتاب هللا أن تضعوا رجلي يف قيود فضعومها"
 ، فلم يقبلوا.(5)أمره إىل األخيار من أهل األمصار فإن كان منعهم حق ا أعطاهم إايه

 كما حاول يف أحد املرات اليت كان يشرف فيها عليهم أن يذكِّرهم أبقوال رسول هللا 
وقد مسعت  ؟مب تستحلون قتلي": لعلهم يرجعون عن رأيهم يف قتله، ويتوبون، فورد أنه قال هلم

مسلم إال إبحدى ثالث: كفر بعد إميان، أو زىن بعد  امرئ   ال ُيل دم  "يقول:  رسول هللا 
فما وجد القوم له " !ووهللا ما فعلت ذلك يف جاهلية أو إسالم، قتل نفس بغري نفس إحصان، أو

 .(6)جواابً 
                                                           

 .134لبيان، صالتمهيد وا املالقي، ؛63، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج678، 671، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج (1)
 .1192-1191، ص4؛ ابن شبة، اتريخ املدينة، ج472-471، ص1ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج(2)
، 6؛ البالذري، أنساب األشراف، ج1189، ص4ة، جـبة، اتريخ املدينـابن ش ؛88، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(3)
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 . 126املالقي، التمهيدوالبيان ، ص(4)
 .1193-1192، ص4نة، جابن شبة، اتريخ املدي(5)
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إىل أن ق تل وهو يرد عليهم أي مظلمة  أو شكوى جتاهه ابحلجة ليحصل  وظل عثمان 
مل تسفر عما كان أيمل فيه يف إعادة األمن إىل أمصار الدولة ، غري أن  حماوالتِه (1)على رضاهم

اإلسالمية برد هؤالء إىل احلق والطاعة، إال أهنم كانوا مصرين على عدم االستماع لصوت العقل، 
حرص على اتباع مبادِئ اإلسالم  مع اإلصرار على إجياد األخطاء وتضخيمها، إال أن  عثمان 

تستند على احلجة القوية وتقدمي األدلة والباهني الشرعية بني يديه،  يف احلوار واملفاوضات واليت
من الفرقة  متحلي ا ابلثقة والقوة واإلميان بصحة موقفه؛ مبداًي خوفه الشديد على أمة حممد 

أب وا فمرارًا وتكرارًا،  ظل يعظهم ويذكرهم واالختالف؛ حريًصا كل احلرص على أمنهم وسالمتهم، ف
 أول ما أتخذ فيهم املوعظة   كان الناس  قد  و ، (2)ر على ما هم عليه من البغي والعدوانإال االستمرا

 .(3)يسمعوهنا، فإذا أعيدت عليهم مل أتخذ فيهم

                                                           

 .408-405، ص1ابن أعثم، الفتوح، م(1)
 .170-169، ص7ج 4ابن كثري، البداية والنهاية، م(2)
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 حتقيق مطالب الناقمني:  -
إىل حتقيق بعض  من مطالب الناقمني من عزل  وتعيني ، وذلك منذ أن  سعى عثمان 

اشتعلت الفتنة  يف أقاليم الدولة لوأد أي حماولة إلاثرة الفنت وزعزعة األمن يف أقاليم الدولة 
حىت لو -اإلسالمية، فإذا ما اشتكوا من بعض عماله أجاهبم إىل ما طلبوه من عزل  وتعيني آخرين،

م حقق مطلب أهل الكوفة يف 655هـ/34،ففي سنة (2)ومنع من املال ،-(1)مةمل تثبت عليهم هت
عزل واليهم سعيد بن العاص وتثبيت أِب موسى األشعري والًيا عليهم بداًل عنه استجابة 

 . (3)ملطلبهم
وجعل عبد هللا بن عامر  واستجاب ملطلب أهل البصرة يف إعفائهم من والية أِب موسى،

 .(4)مبن كريز والًيا عليه
كما  حقق مطلب أهل مصر مرتني بعزل سعد بن أِب سرح وتعيني عمرو بن العاص 

 .  (6)، مث حممد بن أِب بكر بعد ذلك يف أواخر أايم خالفته(5)عليهم
وظل عثمان على هذه السياسة حىت بعد أن قدمت وفود  الناقمني من األمصار شاكني، 

ووافق على أن ت عطى مفاتيح  بيت املال ملن يرتضونه، وأنه  وقد أجاهبم إىل عزل من يريدون عزله،
ال يعطي أحًدا من املال إال مبشورة الصحابة ورضاهم! فما جاؤوا بشيء إال فرج عنه،ومل ي بق هلم 
طلٌب إال وأجاهبم إليه، وقالت السيدة عائشة رضي هللا عنها يف ذلك: "مصصتموه كما مي صُّ 

 .(7)وه"الثوب، مث عمدمت إليه فقتلتم

                                                           

، كما يف أمر الوليد بن عقبة الذي اهتم من قبلهم زورًا بشرب اخلمر. انظر يف ذلك املطلب الثالث من هذا املبحث(1)
 . 243ص

 . 155، ص6، منهاج السنة، جةابن تيمي(2)
 .47-44سدي، الفتنة، صاأل ؛642، ص2انظر: الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
 . 1009، ص2، جاملقدمةابن خلدون، (4)
 . 1114، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(5)
 .361ص الداير بكري، اتريخ اخلميس،(6)
 . 249-248، ص6ابن تيمية، منهاج السنة، ج(7)
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ومع تطور أحداث الفتنة ووصول الثوار الناقمني للمدينة حماصرين لداره ارتفعت سقف 
مطالب الناقمني الثوار، فطالبوه خبلع نفسه من اخلالفة وإال ق تل، وفاوضوه يف ذلك، فرفض خلع 

 . (2)وقال: "ال أخلع سراباًل سربلنيه هللا، وال أخلع قميًصا كسانيه هللا.." (1)نفسه
يف  يف حتقيق بعض مطالب الناقمني من العزل والتعيني تبني طريقته  ياسته وس

مواجهة الفتنة، مع علمه التام أهنا قادمة، وأنه عاجٌز عن مواجهتها، فهذا ما علمه من رسول هللا 
ب  ، لكنه أراد حفظ  أمن واستقرار الدولة اإلسالمية بتأخري وقوعها قدر االستطاعة ليزيل  أسبا 
تر والفنت بعزل الوايل الذي ينقمون عليه، فال تكون هلم حجٌة يف الثورة، أو العصيان واخلروج التو 

إلخرتاقها وزعزعة األمن  على سلطان الدولة. وأهل الفتنة كانوا يبحثون عن ثغرات  يف سياسته 
  .(3)الداخلي، على الرغم من حرص عثمان على تلبية مطالبهم لوأد أي حماولة إلاثرة الفنت

يف كتابه ألهل الكوفة بعد أن حقق  مطلبهم يف عزل سعيد ابن  وهو ما أوضحه 
العاص وتعيني أِب موسى األشعري على واليتهم، فجاء فيه: "... فقد أم رت  عليكم من اخرتمت، 

جبهدي، فال  عرضي، وألبذلن لكم صبي، وألستصلحنكم موأعفيتكم من سعيد، وهللا ألفرشنك
تدعوا شيًئا أحببتموه ال ي عصى هللا  فيه إال سألتموه، وال شيًئا كرهتموه ال ي عصى هللا فيه إال 
استعفيتم منه، أنزل فيه عندما أحببتم حىت ال يكون لكم علي  حجٌة"، وكتب مبثل ذلك يف 

 . (4)األمصار
ن مطالبهم؛ ألنه قد قد أبدى ليونًة واستجابة يف حتقيق بعض  م وإذا كان عثمان 

وجدها مقبولًة، وحتقيق ها قد ينهي ثورهتم ومتردهم، وسيحفظ أمن  أقاليم الدولة اإلسالمية، غري أنه 
أبدى صرامًة وإصرارًا عجيًبا يف رفض مطالبهم الغري املقبولة؛ كالتنازل عن اخلالفة، أو التفاوض يف 

ألمِة بدون خليفة سي خلُّ أبمن البالد والعباد، ويقع األمر؛ ألهنا تتعلق مبصلحة األمة األمنية، فرْتك  ا
االنفالت واالختالف بني أفراد اجملتمع اإلسالمي، ولذا فتحقيق  ما يرغبون به هو مطلب لن ُيقق 

                                                           

، 7، ج4والنهاية، م . ابن كثري، البداية61-60، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج666، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
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 .1286، ص4ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(2)
 .112؛ سلوى احلرِب، األمن يف عهد عثمان، ص58علي الصالِب، فتنة مقتل عثمان،ص(3)
 .41-40، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج644، ص2؛ الطبي، اترخيه، ج48-47األسدي، الفتنة، ص(4)
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من حفظ ألمن واستقرار الدولة واألمة اإلسالمية، بل سيزيدهم   ما كان يسعى إليه عثمان
مة للخطر، واخلليفة  يف نظر اإلسالم رجٌل خيتاره املسلمون انقساًما واختالفًا، وسيعرض أمن  األ

مبلء إرادهتم ليتوىل قيادهتم وتسيري أمورهم، فال جيوز خلع ه شرًعا إال يف حاالت معينة قد حددها 
 .(1)الشرع اإلسالمي

 التمسك ابحلق: -
ووىل  ان أن  الوفد  املصري بعد أن أرضاهم عثم (3)وغريه من املؤرخني (2)ذكر الطبي 

عليهم حممد  بن أِب بكر، وصاروا يف بعض الطريق وجدوا غالًما لعثمان معه كتاب لواليه يف مصر 
أيمره فيها مبعاقبة الوفد ابلقتل لبعضهم وابلقطع لبعضهم اْلخر، فرجعوا إىل املدينة، وأتوا ابلكتاب، 

ها: خلع نفسه، والتوبة، فأنكر عثمان ما ورد فيه، فطالبوه بعدة مطالب غري مقبولة، ومن بين
، ويف رواية أنه قال: "مل أكن ألخلع سراباًل (4)وقال: "ال أنزع قميًصا ألبسنيه هللا، ولكين أتوب"

 .(6)، وال أخلع قميًصا كسانيه هللا.."(5)سربلنيه هللا
سأل األشرت عن مطالب الثوار فأجابه أهنم يريدون ثالاًث: إما أن  وورد أيًضا أن  عثمان 

خيلع نفسه من أمر املسلمني، وإما القصاص، وإما القتل. فأجاب عثمان: "أما أن أخلع  هلم أمرهم 
؛ وألن أ قدم فت ضرب عنقي أحبُّ إيل  من أن أخلع أمة  حممد  (7)فما كنت ألخلع سراباًل سربلنيه هللا

بعض، وأما أن أقص من نفسي فوهللا لقد علمتم أين مل آت شيًئا جيب علي  القصاص  بعضها على
 . (8)فيه،..."

                                                           

 .523-522واخلالفة، صعبد الرمحن الشجاع، النبوة (1)
 . 666، ص2اتريخ األمم، ج (2)
؛ ابن كثري، 185-184، ص6؛ البالذري، أنساب األشراف، ج1153-1152، ص4ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(3)

 .170-169، ص7ج 4البداية والنهاية، م
 . 171؛ ابن خياط، اترخيه، ص87، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(4)
 . 133؛ املالقي، التمهيد والبيان، ص62-60، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج666-664، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
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 ه، ومتسكه برأيه جعلهم يعزمون على قتله، فيذكر أهنم ندبوا رجاًل لقتلغري أن  ثباته 
قولته املشهورة: "لست خالًعا قميًصا   فدخل عليه، وقال لعثمان: اخلعها وندعك، فقال 

مكاين حىت يكرم هللا أهل  السعادة ويهني أهل  الشقاء"، فخرج  ى، وأان عل-عز وجل-نيه هللا كسا
، ومل يزالوا كذلك (1)الرجل لقومه وقال:"علقنا، وهللا ما ينجينا من الناس إال قتله، وما ُيل لنا قتله"

ره ابجلنة : "افتإىل أن آن الوقت الذي تصيبه فيه املصيبة  اليت أخب عنها رسول هللا  ح له وبشِّ
 .(2)على بلًوى تصيبه"

ولنا أن نتساءل  عن الدوافع اليت جعلت من عثمان أن يتخذ هذا املوقف الثابت من 
من الليونة يف إجابة مطالب الناقمني  اإلصرار على عدم إجابة مطلبهم، رغم ما عرف عنه 

ميكن أن نتبني الدوافع   -ية من رواايتومن خالل ما أسرد ته لنا املصادر  التارخي-املعقولة، إال أنه 
 وراء متسكه برأيه ورفضه ملطلبهم لدوافع عدة: 

: أن ال  قد عهد إليه بعهد  يصب عليه، وكان هذا العهد من النيب  إن  رسول هللا  أوًلا
رضي هللا -خيلع نفسه من اخلالفة حىت ال تكون سابقة، حيث روي من طرق صحيحة عن عائشة 

تقول: مسعت رسول هللا يقول لعثمان: "اي عثمان! إن  هللا يقمِّص ك قميًصا، فإن أرادك  -عنها
هلم ما سألوه  ، فلما رأيت عثمان يبذل(3)املنافقون على خلعه فال ختلعه، يقوهلا له مرتني أو ثالاًث"

 .(4)الذي عهد إليه" إال خلع ه علمت أنه عهٌد من رسول هللا 
قال يف مرضه لعثمان: "إن  هللا كساك يوًما سراباًل، فإن أرادك  وروي أن  رسول هللا 

 . (5)املنافقون على خلعه فال ختلعه لظامل"
د يل عهًدا، فأان صابٌر وأخرج الرتمذي عن عثمان أنه قال يوم الدار: إن  رسول  هللا عه

"إن  هللا مقم ص ك قميًصا، فإن أرادك املنافقون على خلعه فال  عليه، وأشار بذلك إىل قوله 

                                                           

 .139-138التمهيد والبيان، ص؛ املالقي، 67، ص3؛ ابن األثري، الكامل ج675، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
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، غري  خمالف ألقواله، اثبٌت ما هو إال متبٌع ألمر رسول هللا  ، وعثمان (1)ختلعه حىت تلقاين"
 وأرضاه.  عليها إىل أن يلقاه 

اتبعيهم من أهل احلل والعقد من أهل املدينة مل يطلبوا منه ذلك. إن  الصحابة  و  اثنياا:
ومسألة  خلع اإلمام ال ترجع هلؤالء الثوار ليقرروا ذلك، فقد روى اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة 
أن  عثمان قد استشار الصحاِب عبد  هللا بن عمر يف مشورة املغرية بن شعبة له خبلعها وال يقتل 

: "... فإين ال أرى أن تسن  هذه السنة يف اإلسالم،  نفسه، فقال له  ابن عمر بعد حديث  مطول 
، فوقع هذا الكالم من عثمان موقًعا (2)كلما سخطوا أمريًا خلعوه، وال أن ختلع  قميًصا ألبسكه هللا"

وسنة نبيه  حسًنا، فأرسل إليهم يطلب منهم االحتكام لكتاب هللا
(3). 

ا  رأى  اثلثاا: مبا أويت من فقه  وبصرية  وحسن رأي  أن ُيفظ نظام  اخلالفة الشرعية وكياهن 
من عبث العابثني، وأال جيعلها ألعوبًة يف أيدي السفهاء، فتمسك مبنصبه؛ ال رغبًة له فيها، وإاما  
كي ال يرتك أمة  حممد يعدو بعض ها على بعض، ويويل السفهاء  من الناس من خيتاروه هم، فيقع 

رج  ويفسد األمر  بسبب ذلكاهل
، ويشغلها بنفسها عن أعدائها فتكون هنايتها، فجاء يف حديثه (4)

يل: "إذا ألبسك هللا قميًصا  هلم قوله: "...وهللا ما أرغب يف إمارهتم، ولوال قول رسول هللا 
وين، وأرادوك على خلعه فال ختلعه"، حلبست يف بييت وتركتكم وإمارتكم، ووهللا لو فعلت ما ترك

 . (5)وإهنم قد خ دعوا، وغ رُّوا، وهللا!.."
ويف خطابه للمسلمني حني عزم على الصب واالمتناع عليهم بسلطان هللا، قال: "أيها 
الناس! إين استودعكم هللا...وألدعن  هؤالء، وما وراء ابِب غري معطيهم شيًئا يتخذونه عليكم دخاًل 

 . (6)الصانع يف ذلك ما أحب...." -عز وجل-يف دين أو دنيا حىت يكون هللا 
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؛ ابن شبة، اتريخ 87، ص2. وانظر كذلك: ابن سعد، الطبقات، ج474-473، ص1ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج(2)

 .124-123؛ املالقي، التمهيد والبيان، ص1224-1223، ص4املدينة، ج
 . 409-408، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج(3)
 .165-164، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(4)
 .517-516البسيت، أخبار اخللفاء، ص(5)
 . 672، ص2؛ الطبي اتريخ األمم، ج65األسدي، الفتنة، ص(6)



267 
 

ومبا أويت عثمان من ب عد رأي  وعلم  وفقه  فقد حاول مرارًا أن ُيذر الثوار من تبعات قتله 
لئن قتلتموين ال تتحابون بعدي أبًدا، وال  على املسلمني مستقباًل قائاًل: "...وأما أن تقتلوين فوهللا

، ويف رواية أخرى: "وهللا لئن قتلتموين ال (1)تقتلون بعدي عدو ا مجيًعا، ولتختلفن على بصرية،..."
 .  (2)تتحابوا بعدي، وال تصلوا مجيًعا أبًدا، وال تقاتلوا بعدي عدو ا مجيًعا أبًدا"، وقد صدق فيما قال

ورأى أهنا حق، ومتسك برأيه فيها هي  واليت رفضها  -أيًضا–ومن بني مطالب الثوار 
ليعاقبوه، ففي رأيهم أنه هو الذي كتب الكتاب إىل وايل  (3)مسألة تسليمهم مروان بن احلكم

 . (4)مصر، أو يعزلوه عنوة، وأ  عثمان أن خيرجه إليهم
مطلبهم، وهو خشيته واملصادر التارخيية تشري إىل أن السبب الذي دعا عثمان إىل رفض 

، (5)إن سلمه هلم أن يقتلوه فيكون سبًبا يف قتل امرئ مسلم وما فعل من األمر ما يستحق القتل
ولقد وافقه الصحابة وعلماء املسلمني يف فعله هذا. فعلي  حني علم مبقتل عثمان قال هلم: "لو 

 .(6)أخرج إليكم مروان لق تل قبل أن تثبت عليه حكومة، مث دخل منزله"
هـ( إىل أتييد فعل عثمان فقال: "لو أن  عثمان سلم مروان 468وذهب ابن العرِب )ت 

ا، وإاما عليهم أن يطلبوا حقهم عنده على مروان وسواه، فما ثبت كما هو منفذه 
ً
للثوار لكان ظامل

                                                           

 .173-172التيمي، اخللفاء األربعة، ص(1)
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 .. 42، ص5العقد الفريد، ج
قيل: ولد سنة  ابن عم عثمان بن عفان، ولد على عهد رسول هللا  ،القرشي األموي بن أ  العاص بن احلكممروان (3)

ألنه خرج إىل الطائف طفاًل ال يعقل  يوم اخلندق، وقيل مبكة، وقيل: ابلطائف، مل ير النيب اثنتني من اهلجرة، وقيل: ولد 
أابه احلكم، وكان مع أبيه ابلطائف حىت استخلف عثمان فردمها، واستكتب عثمان مروان وضمه إليه،  ملا نفى النيب 

فة بعد معاوية بن يزيد بن معاوية، وكانت مدة واستعمله معاوية بن أِب سفيان على املدينة ومكة والطائف.بويع ابخلال
، 4ابنها. ابن األثري، ج أضعف من شأنواليته تسعة أشهر، وقيل عشرة أشهر. قتلته امرأته أم خالد بن يزيد؛ ألنه 
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وآخذه، واملمكن ملن أيخذه ابحلق ومع سابقته وفضيلته ومكانته مل يثبت عليه ما يوجب خلعه؛ 
 .(1)اًل عن قتله"فض

: "أنه مل يثبت ملروان ذنٌب يوجب قتله شرًعا، -رمحه هللا-هـ( 728ويف رأي ابن تيمية )ت 
فإن  جمرد التزوير ال يوجب القتل، وإن كان قتله واجًبا فذاك من موارد االجتهاد، وبتقدير أن يكون 

 .(2)ترك الواجب"
ر ظاهر البطالن، وليس يف هذا حجة هـ( إىل أن: "قول الثوا786)ت  (3)وأشار اليافعي 

هلم، فإن  األخيار ليسوا مبعصومني من تزوير األشرار، ويقال: إن الذي زور عليه مروان، وهللا أعلم 
 بذلك ممن كان".

م به الثوار  مروان  صحيٌح،فال يبيح شيًئا مما فعلوه بعثمان  ، وغايته أن ولو ق دِّر أن  ما اهت 
 . (4) إرادته قتلهم، ولكن مل يتم غرضهيكون مروان قد أذنب يف

تسليم  مروان للثوار حملاكمته وعقابه أمٌر ليس من شأهنم؛  وخالصة القول إن  يف رفضه 
يثبت  ألن  إقامة  احلدود من حق اإلمام وصالحياته، وهؤالء قد جتاوزوا حدهم، كما أن  مروان مل

عليه جرٌم ي قتل بسببه، فلم يبق إذن إال أن يتمسك ابحلق، وموقفه من ذلك ال غبار عليه بشهادة 
 وفقهاء املسلمني. صحابة رسول هللا 

 افتداء األمة ابلنفس:  -
قد امتنع عن القتال  أن  عثمان  (5)أكدت الرواايت املتعلقة أبخبار الفتنة وأحداثها

، يدعوه ألن يفطر عنده هو وأبو بكر، وعمر نه رأى يف املنام أن  رسول  هللا واملدافعة عن نفسه، وأ

                                                           

 .110العواصم من القواصم، ص (1)
 .244، ص6منهاج السنة، ج (2)
 . 76، ص1مرآة اجلنان، ج(3)
 .244، ص6ابن تيمية، منهاج السنة، ج(4)
؛ ابن  118املالقي، التمهيد والبيان، ص ؛421، ص1الفتوح، ج بن أعثم،؛ ا1227، ص4(ابن شبة، اتريخ املدينة، ج5)

 . 167-166، ص7، ج4، موالنهاية كثري، البداية
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 وأن  رسول هللا ،  قد عهد إليه عهًدا، ومن ذلك ما ورد يف الطبقات من أنه قال: "إين رأيت
 .(1)رسول هللا وأاب بكر وعمر، فقالوا: أفطر عندان الليلة، أو قالوا: أنك تفطر عندان الليلة"

وعن انئلة بنت الفرافصة امرأة عثمان أهنا قالت: أغفى عثمان، فلما استيقظ، قال: إين 
 .(2)رأيت النيب، وأاب بكر، وعمر، فقالوا: أفطر عندان الليلة، أو إنك تفطر عندان الليلة"

فقال: اي  ويف رواية البن عمر قال: "إن  عثمان أصبح ُيدث الناس، فقال: رأيت النيب 
 .(3)ر عندان، فأصبح صائًما، مث قتل من يومه رمحه هللا"عثمان! أفط

كما روي أنه ملا كان يوم الدار وحصر فيها، قيل له: "اي أمري املؤمنني! أال تقاتل؟ قال: 
 .(4)ال، إن  رسول  هللا عهد إيل   عهًدا، وإين صابٌر نفسي عليه"

يوم الدار: "قاتل اي أمري املؤمنني! قال: ال، وهللا ال  وحد ث موىًل لعثمان أنه قال لعثمان 
: "إن رسول هللا هقول ، ويف رواية  أخرى عن عثمان (5)أقاتل، وعدين رسول هللا أمرًا، فأان صائر إليه"

 . (6)عهًدا فأان صابر نفسي عليه" عهد إيل
ودعا بسراويل  أنه قال:"إن  عثمان أعتق عشرين مملوًكا، وعن موىل لعثمان بن عفان 

البارحة يف النوم،  فشدها عليه ومل يلبسها يف جاهلية وال إسالم، قال: "إين رأيت رسول هللا 
بني  هورأيت أاب بكر، وعمر، وأهنم قالوا: اصب فإنك تفطر عندان القابلة، مث دعا مبصحف  فنشر 

 .(7)يديه، فقتل وهو بني يديه"

                                                           

 . 94، ص2(ابن سعد، ج1)
 .1227، ص4(ابن شبة، اتريخ املدينة، ج2)
 :"وإن قول رسول هللا  . وقال احلنبلي يف كتابه:178التمهيد والبيان، ص . املالقي،93، ص2(ابن سعد، الطبقات، ج3)

ه كان قتل   فإن   ،اإذ مل يكن يومئذ صائمً ، ألنه فطر صائم ؛"تفطر عندان"معناه أول شيء تستعمله على الريق يكون عندان
ِبيِل اَّللِ  أ ْمو ااًت ب ْل أ ْحي اٌء ِعْند   و ال  حت ْس نب    وفيه إشارة إىل قوله تعاىل: .صومه وال جيوز ،اثين أايم التشريق ال ِذين  ق ِتل وا يف س 

 .41، ص1وبشارة له بصدق الشهادة. شذرات  الذهب، ج، ر هبِِّْم يـ ْرز ق ون  
 . 165، ص7، ج4، موالنهاية البداية ؛ ابن كثري،75، ص3(القرطيب  االستيعاب، ج4)
 . 485، ص3الغابة، ج (ابن األثري، أسد5)
 .190، ص7، ج4(ابن كثري، البداية والنهاية، م6)
؛ 264اتريخ اخلميس، ص،بكريالداير ؛ 490، ص3؛ ابن األثري، أسد الغابة، ج671، ص2(الطبي، اتريخ األمم، ج7)

 . 497-496، ص1ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج
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وعزم عليهم ابلكف، فريوى أنه قد كان معه يف كما منع الصحابة  وأبناءهم من القتال، 
 .(1)الدار مجاعٌة من املهاجرين واألنصار وأبنائهم أرادوا القتال، فعزم عليهم أن ال يقاتلوا"

وورد أن زيد بن اثبت جاء إىل عثمان، فقال: "إن  األنصار  ابلباب يقولون: إن شئت كنا 
 .(2)"أنصار هللا مرتني، فقال عثمان: أما القتل فال

ويف رواية عن سعيد بن أِب عروة قال: "جاءت األنصار فقالوا: اي أمري املؤمنني، دعنا نكن 
 . (3)أنصار هللا مرتني، فأمرهم أن يرجعوا"

وتسرد الرواايت أمساء  الصحابة وأبنائهم الذين عزم عليهم عثمان ابلكف، وأن يضعوا 
، (4)ني، وابن عمر، وابن الزبري، ومروانالسالح، وأمرهم ابالنصراف، من بينهم:احلسن، واحلس

 . (7)، وعثمان بن أِب العاص(6)، وأسامة بن اثبت(5)وسعد بن مالك، وأبو هريرة، وزيد بن اثبت
ورأى أن  من حقه كخليفة  على كل من يسلم له حبقوق اإلمارة أن يكف يده، فقال ملن 

ملا كف يده وسالحه، فإن  أعظم كم عندي معه يف الدار: "أعزم على من كان لنا عليه مسٌع وطاعٌة 
 . (8)غناء اليوم من كف يده وسالحه

كما ورد أن  ابن عمر دخل على عثمان يعرض نصرته ويذكر بيعته، فقال: "أنتم يف حلّ  
ا مظلوًما"

ً
 .(9)من بيعيت ويف حرج  من نصريت، فإين ألرجو أن ألقى هللا سامل

                                                           

 . 196(املالقي، التمهيد والبيان، ص1)
  190، ص6(البالذري، أنساب األشراف، ج2)
 .1209، ص4(ابن شبة، اتريخ املدينة، ج3)
 . 174(ابن خياط، اترخيه، ص4)
؛ 161، ص7ج ،4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م53، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج654، ص2(الطبي، اتريخ األمم، ج5)

 . 53، ص5ج املنتظم، ابن اجلوزي،
 ،.1215، ص4املدينة، جاتريخ  (ابن شبة،6)
 . 192، ص6(البالذري، أنساب األشراف، ج7)
 . 1208، ص4(ابن شبة، اتريخ املدينة، ج8)
 .332ص (األصبهاين، اإلمامة،9)
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أنه منع عبيده أن يدافعوا ويقاتلوا عنه، حىت أنه وعد من كف منهم يده  وقد صح عنه 
، (2)ه أعتق من كف منهم، وكانوا  أربعمائة، وورد أن (1)ابحلرية، وقال: "من ألقى سالحه فهو حر"

 .  (3)وقيل: إهنم كانوا مائة عبد، وقيل أربعمائة
بدأ الثوار ابلعدوان عليه على موقفه من االمتناع والكف، حىت بعد أن  وظل عثمان 

وعلى أصحابه برشق السهام واحلجارة، فجرح ثالثٌة من أصحابه، فأاته الناس يستصرخون إليه 
ليأذن هلم يف القتال، فنهاهم، وأمرهم أن يردوا إليه نبلهم، فردوها عليهم، فما زادهم ذلك يف القتل 

 . (4)ضاهإال جرأًة ويف األمر إغراقًا حىت قتلوه رضي هللا عنه وأر 
ولعل يف موقفه هذا قد يضع البعض يف حرية وتساؤل عن سبب امتناعه رغم أنه قد أ حل 

يوم الدار:"قاتلهم! فوهللا لقد أحل  ، فقد روي أن عبد هللا بن الزبري قال لعثمان (5)له قتاهلم 
 .(6)لك قتاهلم، فقال: ال وهللا ال أقاتلهم أبًدا..."

 بن احلصني ذا الغصة احلارثي جاء إىل عثمان وهو حمصور، كما ورد أن  قطن بن عبد هللا
فدعاه إىل دفعهم عن نفسه مبن أطاعه ومال إليه، فأجابه عثمان بقوله: "أان أِكل هم إىل هللا، وال 

. كما أن  عدد الذين نصروه (7)أقاتلهم، فإن  ذلك أعظم حلجيت عليهم، فانصرْف حمموًدا رشيًدا..."
 . (8)ولو تركهم عثمان لضربوهم حىت أخرجوهم من أقطارها يبلغون السبعمائة،
األسباب احلقيقية وراء هذه السياسة اليت اختذها عثمان ضد الثوار تاج ستنا ناولكن ميكن

   -من خالل أخبار الفتنة وأحداثها، وهي:
: ، فكانت إحدى أقوى األسباب اليت دعته (9)اليت  أوصاه هبا العمل بوصية رسول هللا  أوًلا

إىل الكف عن القتال، فريوى أنه ملا ألقى الناس النريان يف أبواب دار عثمان فاحرتق بعضها، قال 
                                                           

 .79، ص4الصنعاين، سبل السالم، ج؛ 143(املالقي، التمهيد والبيان، ص1)
 .  79ص، 4الصنعاين، سبل السالم، ج؛ 143(املالقي، التمهيد والبيان، ص2)
 . 77، ص1ج (اليافعي، مرآة اجلنان،3)
 .48، ص5عبد ربه، العقد الفريد، ج (ابن4)
 . 1213، ص4(ابن شبة، اتريخ املدينة، ج5)
 . 191، ص6(البالذري، أنساب األشراف، ج6)
 .190، ص6(البالذري، أنساب األشراف، ج7)
 . 46، ص5فريد، جابن عبد ربه، العقد ال ؛191، ص6(البالذري، أنساب األشراف، ج8)
 . 265ا يف ص(انظر ما ذكر سابقً 9)
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-عز وجل-، ألصرعن مصرعي الذي كتب هللا عثمان: "...وإين لصابر كما عهد إيل   رسول هللا 
"...(1) . 

عند تبشريه إايه ابجلنة   قتل ه وقد أخبه هبا رسول هللاعلمه أبن  هذه الفتنة فيها  اثنياا:
، وأنه سيقتل مصطبًا ابحلق، والدالالت تدلُّ على أن أواهنا قد حان، وأكد (2)على بلوى تصيبه

 .(3)ذلك تلك الرؤاي اليت رآها ليلة قتله
من  (4)يف أمته إبهراق حمجمة ما جاء يف قوله: "فلن أكون أول من خلف النيب  اثلثاا:

فقال: اي أمري املؤمنني، أان طوع يدك،  -وهو حمصور-، ودخل احلسن بن علي على عثمان(5)دم"
 .  (6)فمرين مبا شئت، قال له عثمان: ابن أخي ارجع، فال حاجة يل يف هراق الدماء"

وعن ابن الزبري قال: دخلت على أمري املؤمنني عثمان، فقلت: "اي أمري املؤمنني، إن  ابلباب 
ابًة مستبصرًة قد ينصر هللا أبقل منهم، فقال: أنشد هللا رجاًل يرى هلل عليه حق ا، ويرى يل عليه حق ا عص

 .(7)أن يهريق دمي، أو يهريق يل دًما"

وملا قال أبو هريرة لعثمان يوم الدار: أنفرجهم عنك ابلضرب؟ قال: ال، إنك إن قتلت 
 .(8)ومل يقاتل رجاًل واحًدا فكأاما قتلت الناس مجيًعا، فرجع

ومبا أن هذه الفئة  مل ختلع رداء اإلسالم فإن  عثمان أ  أن يدفع يف وجهها السيف لئال 
يكون أول من سن إراقة الدماء اإلسالمية يف الفتنة من أصحاب رسول هللا 

(9). 

                                                           

 .65، ص3ابن األثري، الكامل، ج ؛669، ص2(الطبي، اتريخ األمم، ج1)
 . وانظر: مطلب التمسك ابحلق، ص76، ص1اليافعي، مرآة اجلنان، ج(2)
 . 82-81الصالِب، فتنة مقتل عثمان، ص علي(3)
 .)مادة:حجم(. 47، ص4ابن منظور ، لسان العرب، ج  .املِْحج م ة  قار ور ت ه  قال األزهري : .ما ُي ْج م به  حمجمة: (4)
 .1213، ص4(ابن شبة، اتريخ املدينة، ج5)
 .1210، ص4(ابن شبة، اتريخ املدينة، ج6)
 .1209-1208، ص4(ابن شبة، اتريخ املدينة، ج7)
 . 190، ص6(البالذري، أنساب األشراف، ج8)
الرواية الصحيحة للتاريخ احلضاري والسياسي  النبوية يف اإلسالم والعصر الراشدي، شراب، املدينةحممد حسن (9)

ذكر  )سريد.170ص، 2ج، م1994هـ/1415 ،1دمشق، ط–قتصادي واإلداري واإلجتماعي والعلمي، دار القلمواال
  ا: حممد شراب، املدينة النبوية(. املرجع خمتصرً 



273 
 

يقيهم علمه التام أبن  البغاة  ال يريدون غريه، فكرِه  أن يتوقى ابملؤمنني، وأحب أن  رابعاا:
، وهو ما كان واضًحا يف قوله لكل من جاءه من الصحابة أمثال: احلسن، والنعمان ابن (1)بنفسه

بشري، وعبد هللا بن الزبري، وحممد بن طلحة: "..وهللا ألقينكم بنفسي، وألبذلنها دونكم، أو 
 . (2)تعرضوا هلم، فأنتم وذاك"

الباب إال ملا هو أعظم منه، ال كما أنه قال حني أحرق الثوار ابب الدار: "ما احرتق 
ُيركن رجل منكم يده، فوهللا لو كنت أقصاكم لتخطوكم حىت يقتلوين، ولو كنت أدانكم ما 

 . (3)جاوزوين إىل غريي، ..."
اخلروج للقتال، فكره، وأابن هلم  هه يف الدار حنو ستمائة رجل، فطلبوا منعوورد أنه كان م

، فقد  ، وقد صدق عثمان (4)فسي، وسأقي املسلمني هبا..."أهنم يقصدونه، فقال: "إاما املراد ن
 كانوا يريدونه، إذ دخلوا عليه فقتلوه وبني يديه املصحف. 

 .  (5)األخذ مبشورة عبد هللا بن سالم، إذ أشار عليه ابلكف فإنه أبلغ له يف احلجة خامساا:
ذلك من شهد أو أنه استشار عبد هللا بن عمر يف أمر الغوغائني، وأدخل يف  كما ورد

غاب عنه، فاجتمع املأل أبن  اخلري يف الصب، مث قال: "اللهم إين أشري بنفسي يف صالح الدين"، 
 . (6)فجاد وهللا بنفسه نظرًا هلل ولدينه وحقن دماء املسلمني

، إال أنه فض ل (7)مل أيت مبنكر  ال يف أول األمر وال يف آخره وخالصة األمر أن  عثمان  
عن قتال من خرج عليه وظلمه، ومنع أصحابه افتداًء لألمة بنفسه ووقاية هلم. وهو بذلك  اإلمساك

قد أابن عن مدر ك  مهمّ  وح كم  قارّ  يف فقه الفنت؛ أال وهو االحتياط لرقاب املسلمني، وصون  

                                                           

 .82-81الصالِب، فتنة مقتل عثمان، صعلي  (1)
 .65، ص3ابن األثري، الكامل، ج ؛669، ص2ج(الطبي، اتريخ األمم، 2)
 .65، ص3ابن األثري، الكامل، ج ؛669، ص2(الطبي، اتريخ األمم، ج3)
 .161، صاملستطابة  (العامري، الرايض4)
والبيان، ؛ املالقي، التمهيد 194، ص6ج ؛ البالذري، أنساب األشراف،1189، ص4ج (ابن شبة، اتريخ املدينة،5)

 .119ص
 . 120، صوالبيان (املالقي، التمهيد6)
 .60، صمن القواصم (ابن العرِب، العواصم7)
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ماء دمائهم، وإمخاد  السيوف عنهم، فلم يكن كفُّه عنهم لقلِة م ن ينصرونه، وإاما كان حقًنا لد
 بقوله: "الكف ابالعتزال السليب".  (2)وِفعله هذا قد عر فه أحد  الباحثني، (1)املسلمني وحفظًا ألمنهم
قد كانت له خصلتان ليستا ، فجزاه هللا عن املسلمني خري اجلزاء و   رحم هللا عثمان

على : "صبه على نفسه حىت قتل، ومجع الناس رضي هللا عنهما، ومها ألِب بكر وال لعمر
 . (3)املصحف"

 

 

                                                           

 . 196(املالقي، التمهيد والبيان، ص1)
 .289، صللصفوة  (السيد عمر، الدور السياسي2)
  .126ص اتريخ اخللفاء، (السيوطي،3)
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الرابعالفصل


السياسةاألمنيةللخليفةعليبنأبيطالب


 أقوالأوامرووصاياعلي.األمنية

 سياسةعلي:فيحفظاألمنفيأقاليمالدولةاإلسالمية- 
 .الفتنة 
 .أهلالجمل 
 .أهلصفين

 .الخوارج

 .الشيعة

 أساليبعلي:األمنية
الشريعة.تنفيذأحكام -
الشورى. -
الحواروالمفاوضات. -
.والصلحاالحتكام -
إظهارالحقوإزهاقالباطل. -
العدلمعالمخالفينوحفظحقوقهم. -
معاقبةونفيوقتالالمخالفين. -
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الفصلالرابع

السياسةاألمنيةللخليفةعليبنأبيطالب

  أقوال أوامر ووصااي ع ي :األمنية-  
يف سياسته األمنية على هنج سلفه من اخللفاء  سار اخلليفة الراشد علي بن أِب طالب 

الراشدين، غري أن  األوضاع  األمنية املضطربة والظروف  الدقيقة اليت ترتبت على الفتنة اليت قامت 
؛ من اختالف الكلمة وانقسام صفوف على اخلليفة عثمان واستمرت آاثر ها طوال خالفته 

لمني جعلته أكثر عزًما وإصرارًا لبذل جهد  أكب  إلعادة األمن واالستقرار إىل الدولة، بل إن  املس
إن جاز لنا -أسلوب  مواجهته وسياسته جتاه حوادِث عهده قد أظهرت وجبالء  واضح  ودقيق 

 اجلانب  التطبيقي  لسياسته األمنية قواًل وفعاًل.  -التعبري
أن استتب  له األمر  ابلبيعة حث  الناس  على أْن ينشغلوا أبمور  ففي خطبته اليت ألقاها بعد

دينهم وحياهتم يف الدنيا، وأن يرتكوا االنشغال  يف الشأن الذي كان، وأن ي قبلوا على آخرهتم بزهد  
؛ كي تستعيد األمة عافيتها، (1)وتقًوى، والقياِم حبدود هللا وطاعته فيما أمر به واالنتهاء عما هنى عنه

أنزل كتااًب هاداًي بني  فيه  -عز وجل-ويعود األمن إىل أرجائها. ومما جاء يف خطابه قوله: "إن  هللا 
، ويف (2)اخلري والشر، فخذوا ابخلري ودعوا الشر، الفرائض  أدُّوها إىل هللا سبحانه يؤدكم إىل اجلنة..."

ىت عن البقاع والبهائم، أطيعوا هللا عز هناية خطبته قال: "اتقوا هللا يف عباده وبالده! إنكم مسؤلون ح
يف خطبته هلم  ، وأابن (3)وجل، وال تعصوه، وإذا رأيتم اخلري فخذوا به، وإذا رأيتم الشر فدعوه..."

حرماِت هللا اليت حر مها، والسيما حرمة املسلم، يف إشارة  منه إىل تعظيم قتل عثمان فقال: "إن  هللا 
وفض ل حرمة  املسلم على احل ر ِم كلها، واملسلم  م ن سِلم الناس من لسانه ويده حر م ح رًما غري جمهولة ، 

 . (4)إال ابحلق، ال ُيل أذى املسلم إال مبا جيب"

كتاب  وج ه ه إليهم، فأوصاهم بتحقيق العدل يف اجلباية، عمال اخلراج ب خص كما 
ابحلق، وعدِم تكليفهم مبا ال ِقبل هلم به، ومما ورد فيه: "... فارمحوا ترمحوا! وال تعذبوا احلق  أخذِ و 

                                                           

. )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: 88م، ص2003عمان،  -لنشر علي جاسم سلمان، موسوعة أعالم اخللفاء، دار أسامة ل(1)
 علي جاسم سلمان، أعالم اخللفاء(. 

 .701، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 .701، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
 . 701، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)



277 
 

خلق هللا، وال تكلفوهم فوق طاقتهم، وأنصفوا الناس من أنفسكم، واصبوا حلوائجهم، فإنكم خ زان 
 .(1)الرعية..."

أمراء األجناد:  على العدل، والبعد عن الظلم، فقد كتب إىلاجلنود  أمراء    وحث علي  
"فاعزلوا الناس عن الظلم والعدوان! وخذوا على أيدي سفهائكم، واحرتسوا أن تعملوا أعمااًل ال 

 .(2)يرضى هللا هبا عنا فريد  علينا وعليكم دعاءان..."
ومل متنعه الظروف الدقيقة اليت تواجهها األمة اإلسالمية يف بذل اجلهود املستمرة واملستميتة 

وإعادة األمن؛ من توجيه عماله وقادته إىل كل ما ُيقق أمن واستقرار األمة، فكان  جلمع الكلمة
حريًصا على تزويدهم بوصااي وأوامر  يف سبيل حتقيق العدل ورفع الظلم عن الناس، واليت ت عد من 
أهم مقومات ودعائم األمن واالستقرار للدولة اإلسالمية، ومن ذلك كتاب ه إىل عامله يف البصرة 

د هللا بن العباس بعد فراغه من أصحاب اجلمل يوصيه: "أوصيك بتقوى هللا عز وجل، والعدل عب
 .(3)على من وال ك هللا أمره، اتسع للناس بوجِهك وعلِمك وحكِمك..."

كما وجه إليه أمرًا إبقامة العدل وإنصاف املظلوم حني علم ابختالف أهل البصرة : "أاتين  
البصرة بعد خروجي عنهم،... فارغْب راغب هم ابلعدل عليه، واحلل كتابك تذكر ما رأيت من أهل 

 .(4)عقدة اخلوف عند راهبهم ابلعدل واإلنصاف له..."
والًيا، وأوصاه ابلعدل واإلحسان،  (5)م بعث علي  قيس  بن  سعد657هـ/36ويف سنة 

والشدة على املريب : "... فأحِسن إىل املـ ْحِسن، واشتد على الـم ريب، وارفق ابلعامة واخلاصة، 
ٌن"  .(6)فإن  الرفق  مي 

                                                           

م، املؤسسة العربية 1981هـ/1401، 3املنقري، نصر بن مزاحم، وقعة صفني، حتقيق: وشرح عبد السالم هارون، ط(1)
 . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: نصر بن مزاحم، صفني(. 108القاهرة،  ص -احلديثة 

 . 125نصر بن مزاحم، صفني، ص(2)
 . 79، ص5،جاإلمامة والسياسة ابن قتيبة الدينوري ، (3)
 . 387، ص2البالذري، أنساب األشراف، ج(4)
إىل أن فلم يزل معه  ،مث حلق بعلي ابلكوفة ،فقدم املدينة ،مصر مث عزله عنها علي واله  ،اخلزرجي عبادةقيس بن سعد  (5)

معاوية رجع قيس إىل  احلسن  فلما صاحل  ،صار مع احلسن بن علي مث  وكان على شرطة اخلميس،، ق تل علي 
 . 319، ص4. ابن سعد، الطبقات، جفلم يزل هبا حىت تويف يف آخر خالفة معاوية بن أِب سفيان ،املدينة

 . 97، ص5؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج153، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج62، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
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: "أعط كل ذي حقّ  حق ه، وابعث إلينا مبا (2)وهو ابجلبل (1)وكتب إىل سليمان بن صرد
 . (3)سوى ذلك لنقسمه فيمن قبلنا"

كما تضمنت وصاايه وأقوال ه وأوامره األمنية  اهتماًما أبمن وسالمة أهل الذمة واملعاه دين 
اتباًعا لتعاليم الشريعة اإلسالمية واقتداًء بسنة نبيه وصحبه، رضوان هللا عليهم، فمن وصاايه 

ًدا(4)وتوجيهاته خبصوصهم ما أمر به قائده جارية بن قدامة  وال  : "... وال تظلمن معاه 
، وورد أنه (7): "... وال تظلم املعاهدين،..."(6)، وكتب إىل يزيد بن قيس األرحيب(5)معاه دة..."

حني وجهه لقتال بين انجية: "... ال تبِغ على أهِل القبلة، وال تظلم   (8)أوصى معقل بن قيس
وغلظته على أهل  ، كما وج ه أمرًا مباشرًا إىل أحد عماله بعد أن بلغه قسوت ه(9)أهل الذمة..."

 .(10)الذمة يف واليته: "...وال يؤخذ منهم فوق طاقتهم، فبذلك أمرتك"

                                                           

ه النيب كان   : يقال:سليمان بن صرد اخلزاعي(1) ًا فامسه يسار فغري  ممن   مث كان، صفني مع علي شهداضاًل، ، وكان خريِّ
تب احلسني يسأله القدوم إىل الكوفة، فلما قدمها ترك القتال معه، فلما ق تل احلسني ندم هو ومجيع من خذله، فخرجوا اك

هـ، وتوىل سليمان أمرهم، ومسي أمري التوابني، والتقى جبيش الشام بقيادة عبيد هللا بن 65من الكوفة يطالبون بدمه سنة 
؛ ابن حجر، اإلصابة، 298، ص2بن األثري، أسد الغابة، جزايد يف عني الوردة من أرض اجلزيرة، فهزموا، وق تل سليمان. ا

   .74، ص2ج
اجلبل:وهو اسم علم للبالد املعروفة ابصطالح العجم ابلعراق، وهي ما بني أصبهان إىل زجنان وقزوين ومهذان والدينور (2)

 . 103، 99، ص2والري وما بني ذلك من البالد اجلبلية والكور العظيمة. ايقوت، معجم البلدان، ج وقرميسني
 . 393، ص2البالذري، أنساب األشراف، ج(3)
جارية بن قدامة التميمي السعدي، ي عد من البصريني، روى عنه أهل املدينة وأهل البصرة، كان من أصحاب علي، شهد (4)

 . 314، ص1، أسد الغابة، جمعه حروبه. ابن األثري
 . 200، ص2اليعقوِب، اترخيه، ج(5)
مث واله بعد ذلك أصبهان والري  ،وواله شرطته ،كان مع علي يف حروبه ،له إدراكيزيد بن قيس اهلمداين األرحيب، (6)

 .635، ص3، مات ابلكوفة، وصلى عليه علي ، شهد فتح مصر. ابن حجر، اإلصابة، جومهدان
 . 201-200، ص2رخيه، جاليعقوِب، ات(7)
 ،بين انجية حني ارتدواإىل  ووجهه علي   ،بفتح تسرت بن ايسر على عمر   وفده عمار  أ له إدراك، ،الرايحي معقل بن قيس(8)

يف خالفة هـ 39سنة وقيل  يف خالفة معاوية،هـ 42سنة قتل  شرطة علي، كان صاحب  و  يوم اجلمل، ي ّ أمراء علوهو من 
 .475، ص3اإلصابة، ج. ابن حجر، علي

 .238، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج143، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(9)
 . 390، ص2البالذري، أنساب األشراف، ج(10)
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كما حرص على أمن أموال أهل الذمة وممتلكاهتم من أن يتعرض هلا املسلمون ابلظلم، 
اجليش، إال من ج وعة  (1)فكتب إىل أمراء األجناد: "...فإين أبرأ إليكم وإىل أهل الذمة من معرّة

، ومعرة اجليش األذى (2)ومن فقر إىل غىن، أو عًمى إىل هدى، فإن  ذلك عليهم..." إىل شبعة،
الذي ميكن أن يلحقه أفراٌد من اجليش اإلسالمي أبهل الذمة عند نزول اجليش عليهم، أو مروره 
أبرضهم ابلتعرض ألمواهلم مما ال ُيل للمسلمني أخذه منهم فوق ما صاحلوهم عليه، مما فيه داللٌة 

 . (3)حرصه على أمن وسالمة ممتلكات أهل الذمة على
ابالبتعاد عن الظلم، وقصر القتال على  (4)كما وج ه أمرًا مباشرًا إىل زايد بن خصفة

املقاتلني. وكان يِغري على جانب  من الشام، فقال له: "فامض على بركة هللا! فال تظلمن أحًدا، ال 
 .(5)تقاتلن إال من قاتلك، وال ت عر ضن لألعراب"

ية، كما كان يؤكد على ع ماله وو الته وقـ و اده على احلكم ابحلق، واالبتعاد عن ظلم الرع
واحلرص على الرفق واإلحسان هبم وأبهل الذمة، ففي كتاب عهده حملمد بن أِب بكر على مصر 
أمره ابللني على املسلمني، وابلغلظة على الفاجر، وابلعدل على أهل الذمة، وإبنصاف املظلوم، 

قِبله  وابلشدة على الظامل، وابلعفو عن الناس، وابإلحسان ما استطاع. كما وجهه إىل أن يدعو م ن
إىل الطاعة واجلماعة، وأمره أبن ُيكم  بني الناس ابحلق، وأن يقوم  ابلقسط، وال يتبع اهلوى، وال 

 . (6)خياف يف هللا لومة الئم

                                                           

 )مادة: معرة(.  97، ص14املعرة: األذى. ابن منظور، لسان العرب، ج (1)
 . 125نصر بن مزاحم، صفني، ص(2)
هـ(، رسالة ماجستري يف التاريخ اإلسالمي، 23-13اخلطاب جتاه أهل الذمة ) ماجدة الصيعري، سياسة اخلليفة عمر بن(3)

.)سريد ذكر املرجع خمتصرًا: ماجدة الصيعري، سياسة عمر جتاه أهل 45م، ص2004هـ/1425جدة،  –كلية الرتبية 
 الذمة(. 

ومعه عدد من  ووجهه علي إىل معاوية ،الكوفة وكان على ربيعةِ  ،شهد صفني مع علي، التيمي البكري زايد بن خصفة(4)
، 9سهيل زكار، دار الفكر، ج :، كمال الدين عمر بن أمحد، بغية الطلب يف اتريخ حلب، حتقيقابن العدمي أصحابه.

 ، بغية الطلب يف اتريخ حلب(. العدمي. )سريد اسم املصدر خمتصرًا: ابن 3916ص
 . 237، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(5)
 . 67، ص3، اتريخ األمم، جالطبي(6)
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أوامر  ووصااي يف قتال  -عالوة على ما سبق ذكره- كما تضمنت وصااي علي 
قرآن  الكرمي يف أمر قتال املوحدين من ت عد تطبيًقا عملي ا لقواعد  حددها ال املخالفني من أهل القبلة

أهل القبلة، فلما وقعت وقائع الفتنة يف زمنه ت رمجت تلك القواعد، وف سرت على أرض الواقع أمام 
من قواعد فقه احلرب يف اإلسالم، مل تكن لت علم وت دون لوال املسلمني قواًل وفعاًل، فأصبحت 

 وقوعها.
ت  عدًة عما كان من سرية علي يف حروبه مع املخالفني وقد أوردت املصادر  التارخيية روااي

له، فكان أيمر أصحابه يف كل موطن  لقي فيه خمالفيه؛يف اجلمل، وصفني، والنهروان بدعوة  الطرف 
، صيانة لدماء املسلمني يف   اْلخر قبل البدء ابلقتال، وأال يقاتلوا خمالفيهم إال إذا بدؤوهم القتال 

لوا القوم حىت يبدؤوكم، فإنكم حبمد هللا على حجة، وترككم إايهم حىت كال اجلانبني: "ال تقات
 .(1)يبدؤوكم حجٌة أخرى لكم عليهم..."

وورد أنه وج ه أمرًا مباشرًا ألصحابه عند لقائهم أهل اجلمل: "ال تبدؤوهم ابلقتال حىت 
 . (2)يقتلوا منكم..."

إىل قتال أهل الشام، فأوصاه: وملا كانت وقعة  صفني أوصى مالك  األشرت حني أرسله 
"إايك أن تبدأ القوم بقتال إال أن يبدؤوك حىت تلقاهم وتسمع منهم، وال جيرمنك شن هنم على 
قتاهلم قبل دعائهم واإلعذاِر إليهم مرًة بعد مرة، ... وال تدن  منهم د نـ و  من يريد أن ينشب احلرب، 

، وملا كان قتال  اخلوارج قال (3)ك..."وال تباعد منهم ب عد من يهاب البأس حىت أقدم علي
، مما يدل على حرصه على حفظ األمن، وأال يقاتل إال (4)ألصحابه: "كفوا عنهم حىت يبدؤوكم"

 من أخل  ابألمن، وأاثر الفتنة ، وسفك الدماء، لريد احلق إىل نصابه. 
ها هلم يف كل كما ألزم أصحابه يف حالة النصر مبا ألزمهم يف حالة القتال أبوامر  يذكر 

موطن: "أال يقتلوا مدبرًا، وال جيهزوا على جريح، وال يكشفوا سرتًا، وال ميثّلوا بقتيل، وال يسل بـ ن ه، 
 .(5)وال أيخذوا مااًل إال ما وجد يف عسكرهم، ومن ألقى سالحه فهو آمن"

                                                           

 .  82، ص3؛ الطبي، اتريخ األمم، ج204نصر بن مزاحم، صفني، ص(1)
 . 80، ص5؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج57-56، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(2)
 . 154-152نصر بن مزاحم، صفني، ص(3)
 .221، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج121، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 .175، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج82، ص3؛الطبي، اتريخ األمم، ج204نصر بن مزاحم، صفني، ص(5)
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ن ال وقد تقدم إىل أصحابه يوم صفني أبمره هلم: "أال يقاتلوهم حىت يبدؤوا ابلقتال، وأ
 .(1)يقتلوا مدبرًا، وأال أيخذوا شيًئا من أمواهلم، وأن ال يكشفوا عورة..."

كما منع أصحابه من التعرض للنساء ابألذى: "وال يهيجوا امرأًة أبذى، وإن شتمن 
 .  (2)أعراضهم، وتناولن أمراءهم وصلحاءهم، فإهنن ضعاف القوى واألنفس"

فال يبلغين عن أحد  عرض المرأة  فأنكِّل به وروي أنه كان يقول ألصحابه بعد اجلمل: "
 .(3)شرار الناس"

ألمن املسلم إذا وضع السالح، وحرصه  إىل حفظه تشري الرواايت مما نرى أن هذه و 
 على شيوع األمن وسالمة الناس وعودة االستقرار بعد وضع احلروب أوزار ها. 

وهكذا إذا كان اإلسالم يوجب على املقاتل املسلم أخالقيات  إسالميًة مع خمالفيه يف 
أراد أن يبني ألصحابه أهنم جاؤوا إىل قتال  الدين أثناء احلرب فما ابلنا مبعاملة املسلمني، وعلي 

مة احلق أهل الشام ليس بقصد االنتقام وهالك الناس وهنب األموال، وإاما جاؤوا ليقاتلوهم على إقا
وردهم إىل الطاعة واجلماعة، وهلذا كان يف هذا املوضع أو غريه يؤكد هلم على املبادئ الفاضلة يف 

، فكان مينع أصحابه من القتال إال إذا بدؤوهم، فأمر معقل بن قيس (4)احلرب اليت عليهم اتباعها
نهم، وال تـ ق اتِ -وهو يف جند من املدائن-الرايحي  ...": "سك ن الناس  وأمِّ ، رغبة (5)ْل إال م ْن ق اتـ ل ك 

 يف عدم هتييج احلرب، ووأد الفتنة. 
ومنع أصحابه ممن أظهروا الباءة واللعن من أهل الشام ابلكف عن شتمهم ولعنهم، وقال: 

كرهت لكم أن تكونوا لع انني شت امني... لو وصفتم مساوئ أعماهلم، ولو قلتم مكان لعنكم "
اللهم احقن دماءان ودماءهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم من ضاللتهم، إايهم وبراءتكم منهم: "

حىت يعرف احلق  منهم من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان من هلج به، كان هذا أحب  إيل  ، 

                                                           

 . 244، ص1أبو الفداء، املختصر يف أخبار البشر، ج(1)
 .175، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج82، ص3اتريخ األمم، ج الطبي، ؛204نصر بن مزاحم، صفني، ص(2)
 . 180األسدي، الفتنة، ص(3)
م، 2004هـ/1425، 1األردن، ط -عبد اللطيف اهلميم، صفني وتداعياهتا يف االجتماع السياسي اإلسالمي، دار عمار(4)

 . )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: عبد اللطيف اهلميم، صفني(. 158ص
 . 148نصر بن مزاحم، صفني، ص(5)
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؛ فاألصل يف خروجه إىل العراق والشام ليس القتال، وإاما إرجاع املخالف إىل الطاعة (1)وخريًا لكم"
 ال إال إذا بدؤوهم القتال.واحلق بدون قت
على أمن اجليش، ووجه قادته ابختاذ تدابري  عسكرية  حتفظ سالمة اجلند  حرص كما 

يوجههما  (3)وشريح بن هاينء (2)يف طريقهم وأثناء القتال، فكتب إىل زايد بن النضر  وأمنهم
، وأال يسريوا إال (4)إبرسال الطالئِع أمامهما: "...كي ال يغرتكما عدو، أو يكون لكم كمني..."

على تعبئة: "... وال تسرين الكتائب والقبائل من لدن الصباح إىل املساء إال على تعبية فإن 
 .(5)دمه كم داهٌم، أو غشيكم مكروٌه كنتم قد تقدمتم يف التعبية..."

كما حدد هلم مكان نزوهلم: "...إذا نزلتم بعدو، أو نزل بكم فليكن معسكركم يف قبل 
أو سياج اجلبال، أو أثناء األهنار، كيما يكون ذلك لكم رداًء، وتكون مقاتلتكم من األشراف، 

 .(6)وجه  واحد أو اثنني..."
وأمرهم ابختاذ الرقباء: "... واجعلوا رقباءكم يف صياصي اجلبال، وأبعايل األشراف، 

تفرق! فإذا ومناكب اهلضاب، يرون لكم، لئال أيتيكم عدو من مكان خمافة  أو أمن، وإايكم وال
 .(7)نزلتم فانزلوا مجيًعا، وإذا رحلتم فارحلوا مجيًعا"

وحذرهم من العجلة يف القتال، وعدم البدء ابلقتال قبل اإلعذار: "عليكما يف حربكما 
 . (8)ابلتؤدة، وإايكم والعجلة إال أن متكنكم فرصٌة، بعد اإلعذار واحلجة..."

                                                           

 . 103-102نصر بن مزاحم، صفني، ص(1)
وشهد  ،سيف بن عمر فيمن خرج من أهل الكوفة إىل عثمان ، ذكرهله إدراك ورواية ،أبو األوبر احلارثي زايد بن النضر(2)

، 1ابن حجر، اإلصابة، ج.وسريه على مقدمته عند توجهه إىل صفني ،ره على مذحج واألشعرينيوأم   ،صفني مع علي
 .  3943، ص9، بغية الطلب، جالعدمي؛ ابن 564ص 

من أجلة أصحاب ، ومل يهاجر إال بعده شريح بن هانئ بن يزيد بن احلارث بن كعب احلارثي أبو املقدام أدرك النيب (3)
 .161،ص 2هـ .ابن حجر، اإلصابة ، ج78قتل غازاي بسجستان سنة،  علي 

 .125-122نصر بن مزاحم، صفني، ص(4)
 . 125-122نصر بن مزاحم، صفني، ص(5)
 .125-122صفني، صنصر بن مزاحم، (6)
 . 125-122نصر بن مزاحم، صفني، ص (7)
 .125- 122نصر بن مزاحم، صفني، ص(8)
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أن  على الوالة والقادة واجب  العدل بني وهكذا نتبني من خالل هذه الوصااي واألوامر 
الرعية، واجتناب ظلمهم، سواء كانوا مسلمني، أو غريهم، وتسكني الفنت وأتمني الناس، ليطيعهم 

، ويتحقق االستقرار واألمن يف أمصار الدولة اإلسالمية.    الناس 
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  سياسة ع ي :يف حفظ األمن يف أقاليم الدولة اإلسالمية-  

يف حفظ أمن أقاليم الدولة اإلسالمية امتداًدا طبيعي ا لسياسة م ن سبقه  كانت سياسته 
من اخللفاء الراشدين، مل ختتلف عنها هنًجا وتطبيًقا، والواقع أن  ما واجهته األمة اإلسالمية من وقائع  

م( قد أثبتت مدى 661-656هـ/40-35)،واملمتدة منوأحداث  جسام  خالل فرتة خالفته 
وصحبه من اخللفاء الراشدين من سياسات  أمنية  جتاه كلِّ ما من شأنه  التزامه يف تطبيق هنج النيب 

 أن خيل  أبمن الدولة والرعية، ويفسد عليها استقرار ها وطمأنينتها. 
اخلليفة عثمان بن  فاألوضاع األمنية يف عاصمة اخلالفة اإلسالمية قد تغريت بعد استشهاد

أن سيطر على مقاليد األمور فيها الثوار  بعد مدة مخسة أايم،  بقيت املدينة بال سلطة  ، إذ عفان 
بقتل علي،  ، فهددوا املسلمني(1)يلتمسون من جييبهم إىل القيام ابألمر فال جيدونهالذين أخذوا 

 ،دعوين" هلم: قالليبايعوه، لكنه أ  و ا فغشي الناس علي   وطلحة، والزبري، الثالثة املرشحني للخالفة!
املؤهل  الشخص  هو  اعلي   أن  أحلوا عليه يف مطلبهم، ألهنم رأوا  الصحابة  غري أن  ، (2)"والتمسوا غريي

 . (3)حىت غلبوه على ذلك" ،وال صتار غريك !منك ال نعلم أحق  "قالوا: و  ؛للخالفة

للخالفة بعد أن كان ممتنًعا عنها زاهًدا فيها رغم  علي قبول وأرجع بعض  الباحثني 
. (4)أسباب  عدة، منها: خوفه من استمرار هذه الفتنة، وسيطرة الثوار على املدينةإىل أحقيته فيها 

احلنيف  ميليه عليه الشرع   للخالفة واجبٌ  هقبولرأى أن   وذهب آخر إىل القول إىل أن  علي ا 
وصيانة أمن دار  ،فظ بقية األمة. ويف رأي آخر أن  سبب  قبوله جاء حل(5)الفتنة اخلطرية وظروف  
 . (6)ا املصلحةبً مغلِّ  فيدخل يف ذلك بعد شدة   ،اهلجرة

                                                           

 .  239، ص1املختصر يف أخبار البشر، ج أبو الفداء،(1)
 . 65، ص5ابن اجلوزي، املنتظم، ج(2)
 . 1054، ص2، جاملقدمةابن خلدون، (3)
 . 273- 272، اخلالفة واخللفاء الراشدون ،صسامل البهنساوي(4)
عالء الدين املدرسي، املؤامرة الكبى يف صدر اإلسالم األسباب اخلفية إلغتيال عمر وعثمان وعلي واحلسني ونشأة  (5)

. )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: عالء الدين املدرسي، 32م، ص2005، 1دمشق، ط –ئية واخلوارج، دار الكتاب العرِبالسب
 ؤامرة الكبى(.امل

، 1الرايض، ط –وأثره يف أحداث الفتنة يف صدر اإلسالم، دار طيبة ن سبأ عبد هللا بالعودة، سليمان بن محد (6)
 .)سريد ذكر املرجع خمتصرًا: سليمان العودة، عبد هللا بن سبأ وأثره يف الفتنة(.170ص م،1985هـ/1405
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 عمياء   املسلمني من فتنة   للخالفة إلنقاذ : إن  قبول  عليّ  (1)يف حني يقول ابحث آخر
دة الثقة والطمأنينة إىل نفوس أهل وإعا ،واخلوف من تفريق الكلمة، ميكن أن حتدث فيما لو رفض

وتطبيق  ،وإقرار وإعطاء اهليبة للخالفة ،وإبعاد املتمردين واألعراب واملنحرفني عن املدينة ،املدينة
 منهج هللا يف األرض. 

ملطلب الصحابة واملسلمني يف تويل أمرهم بعد تردد   وعلى أية حال نرى أن  يف قبوله 
ًكا منه حبجم الفتنة، وعظم القضية األمنية اليت تعصف ابألمة، ومدى وامتناع طويل من جانبه ادرا 

ا يف هنايتها يت ميكن أن تكون سببً لواتدهور الوضع األمين يف عاصمة اخلالفة اإلسالمية، 
، (2)يف ترك دولة اإلسالم بال أمريامللقاة عليه جتاه األمة ولية ؤ بعظم املس،كما أنه قد أحس وزواهلا

ويبلغ  ،ويستمتع الكافر ،يعمل يف إمرته املؤمن ،أو فاجر رّ  بـ   ال بد للناس من أمري  وهو القائل: "
وإنفاذ األحكام  األمن، ةاإلسالم إلقام دراكه أبمهية وجود السلطة يف داير؛ إل(3)"جلهأ الكتاب  
 . (4)وإقامة اجلهاد ،والتوزيع العادل للثروة ،الشرعية

دة سيطرة العاصمة اإلسالمية على مقاليد األمور إجراءات  عدًة إلعا ولذا اختذ علي 
متهيًدا إلعادة األمن واالستقرار إىل ربوع الدولة اإلسالمية، فكان أول  إجراء  سياسيّ  اختذه هو 

، وهو فعٌل فيه (5)الفتنة سبب كانوامن أقرابئه؛ ألهنم يف رأيه   عزل الوالة الذين عينهم عثمان 
إزالة األسباب الداعية إىل الفتنة ومن يهدف من ورائه إىل  ،ه الثاقبمصلحي أداه إليه نظر   اجتهادٌ 

، وأرسلت  (7)مكاهنم إىل األمصار اإلسالميةم 657هـ/36يف سنة عماله  ، فبعث(6)بينها الوالة
 ،ومصر ،األمر ابلعراقه وانتظم ل، (8)طائعني غري مكرهني كلُّ األمصار بيعتها إىل علي 

 .  (9)إال الشام طاعته ا عنومل يبق خارجً  سانوخرا ،واحلرمني ،واليمن
                                                           

 م،2004، ص1اإلسكندرية، ط –ة للتاريخ من خالل منظور إسالمي، دار الوفاء فلسفعبد الرمحن، غاية التاريخ السيد حممد  (1)
 . )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: السيد حممد عبد الرمحن، غاية التاريخ(.  122ص

 .  173ص ،رائف، اخلالفةأمحد (2)
 . 151، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(3)
 . 142أكرم ضياء العمري، اخلالفة الراشدة ، ص(4)
  .176ص واحلضاري واألدِب يف صدر اإلسالم،التاريخ السياسي  ،ىأبو موسأمحد (5)
 . 202عبد الواحد اإلدريسي، فقه الفنت، ص(6)
 . 210، ص5املقدسي، البدء والتاريخ ، ج(7)
 . 436-435، ص1ابن أعثم ، الفتوح، ج(8)
 .115ابن الشحنة، ،روض املناظر ،ص(9)
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على مراقبة أعماهلم، ومعرفة أحواهلم مع رعيتهم إن عدلوا أم ال! ليتحقق األمن يف  وحرص       
"أما : (1)كعب بن مالك  أمرفقد ، كان يبعث مفتشيه إىل هؤالء الوالة فيسأل عنهم الناسفاألقاليم، 

 ،خرج يف طائفة من أصحابك حىت متر أبرض السواد كورة كورةاو  ،فاستخلف على عملك :بعد
، حىت متر مبن كان منهم فيما بني دجلة والفرات، مث ارجع إىل وتنظر يف سريهتم ،فتسأهلم عن عماهلم

 . (3)"واعمل بطاعة هللا فيما والك منها... فتول  معونتها، (2)البهق باذات
فكان يعتمد يف من حرصه على أمن أمواهلم، أمن وسالمة رعيته أبقل  مل يكن حرصه على

مراقبته لعماله وحماسبته إايهم على ما ي رفع إليه من تقارير عن والته وأعماهلم، فكتب إليه من قبل أِب 
أخذ من بيت املال عشرة آالف درهم من وايل البصرة قد  (4)بن عباسعبد هللا  يعلمه أن   األسود الدؤيل

،مما فيه داللٌة كبرية على أنه (5)فردها املال، أيمره بردكتابه املشهور   علي فكتب إليه  ،مال البصرة
  صارمة  مع والته ال أتخذه هبم يف هللا لومة الئم. سياسةً 

عام وكان ُياسب عماله على أموال الناس، ويعاقب املتهم ابلعزل والسجن، فيذكر أنه يف 
فكسر  ،أبنه أخذ اخلراج (6)بن حجية التميمي زيد  يعامل ه على الري  اهتم علي   م658/هـ39

 .(7)مث فر إىل الشام ،فقدم، فحبسه يف داره ،مث كتب إليه بعد مدة أن يقدم عليه ،خراجها

، ومن تثبت عليه الشكوى أنزل عليه الرعية ضد الوالة ىاببه الستقبال شكاو ح فتكما 
ثالثني أبنه أخذ  (1)املنذر بن اجلارود اصطخر وايلالعقاب، ومما يروى يف ذلك أن  قوًما شكوا 

                                                           

 ،العقبة وابيع هباد شه ،الذين خلفوا أحد الثالثة ،األنصاري السلمي الشاعر ،وامسه عمرو بن القني ،أِب كعبكعب بن مالك بن (1)
وكان  ،ـه53وقيل سنة  هـ،50توىف كعب بن مالك ىف زمن معاوية سنة ، وختلف يف تبوك ،ا وما بعدهاوشهد أحدً  ،وختلف عن بدر

 . 1324، ص3. ابن حجر، االستيعاب، جعنه مجاعة من التابعني روى ،عد ىف املدنينيي   ،وذهب بصره ىف آخر عمره يقد عم
 . 118أبو يوسف، اخلراج، ص(2)
بيهقباذ: اسم لثالث كور ببغداد من أعمال سقي الفرات، منسوبة إىل ق باذ بن فريوز والد أنوشروان بن قباذ. ابن منظور، لسان  (3)

 . 516، ص1العرب، ج
ودعا له  ،كان يقال له احلب والبحر  ،وترمجان القرآن رسول هللا  بن عماأبو العباس  ،اهلامشيبن عبد املطلب عبد هللا بن عباس (4)

 املكتبة ، إسعاف املبطأ برجال املوطأ، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، .ـه68مات ابلطائف سنة  ،ابحلكمة مرتني  النيب
 .)سريد ذكر املصدر خمتصرًا: السيوطي، إسعاف املبطأ برجال املوطأ(.16، ص1م، ج1969هـ/1389 مصر، -الكبى التجارية

 .  154، ص3؛ الطبي، اتريخ األمم، ج205، ص2اليعقوِب، اترخيه، ج(5)
ابن عساكر، اتريخ مدينة  .وكان أحد الشهود يف كتاب الصلح ،شهد صفني من أصحاب علي يزيد بن حجية التميمي،(6)

 .147ص، 65جدمشق، 
؛ ابن 192اء، صـالتيمي، اخللف ؛548ار اخللفاء، صـالبسيت، أخب ؛216-215، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(7)

 . 171، ص3األثري، الكامل، ج
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فسأله  ،مره ابلقدوم عليهيه أيإل كتب علي ف ،أنه يبسط يده يف املال ويصل من أاتهو  ألًفا،
  .عقااًب له على أخذه ملال املسلمني املؤمتن عليه (2)فحبسه ،فلم ُيلف ،فاستحلفه !فجحد

كتب إليه يعظه  قد ذهب مبال   (3)العجالنالنعمان بن واليه على البحرين  بلغه أن  حني و 
 . (4)لكنه محل املال وحلق مبعاوية ،وينصح له وينتظر إجابته فيما أاته

 ،الكوفة وأمر مبحاسبتهعليه يف قدم حني  (5)األشعث بن قيسوعزل عامله على أذربيجان 
 .(6)وكاتب معاوية ،فغضب

ملا فعله  (7)عاقب املسيب بن جنيةنه كما كان يعاقب على حماابة الوايل لقومه، ومما ورد أ
أهل  فكلمه وجوه   ،فاعتذر إليه ،"وضيعت   ك وداهنت  قوم   "حابيت   من حماابة ألقاربه وقومه:

مث  !ويقال: إنه حبسه ،وربطه إىل سارية من سواري املسجد !فلم جيبهم ،الكوفة يف الرضاء عنه
بن اقبض الصدقة ابلكوفة، فأشرك يف ذلك بينه وبني عبد الرمحن  وواله ،وأظهر الرضا عنه ،دعا به

                                                                                                                                                                                

ر وأم   .ا يف عهد عمرتل شهيدً وق   وألبيه صحبةٌ  ،ولد يف عهد النيب ، وامسه بشر بن عمرو العبدياملنذر بن اجلارود، (1)
فمات هناك يف  وواله عبيد هللا بن زايد يف إمرة يزيد بن معاوية اهلند   ،وشهد اجلمل مع علي ،على أصطخر املنذر   علي  

بن اواله  :وقال خليفة ،وذكر أنه عاش ستني سنة ،بن سعداذكر ذلك  ،آخر سنة إحدى وستني أو يف أول سنة اثنتني
 .  264، ص6ابن حجر، اإلصابة، ج زايد السند سنة اثنتني وستني فمات هبا.

 .204-203، ص2؛ اليعقوِب، اترخيه، ج391، ص2البالذري، أنساب األشراف، ج(2)
على البحرين، فجعل  النعمان بن العجالن بن زريق األنصاري الزرقي، كان شاعرًا فصيًحا سيد قومه، استعمله علي (3)

 . 558، ص4لغابة، جيعطي كل  من جاءه من بين زريق. ابن األثري، أسد ا
 . 201، ص2اليعقوِب، اترخيه، ج(4)
من اهلجرة يف وفد كندة فأسلموا، وخطب أم فروة أخت أِب بكر مث  ـه10األشعث بن قيس الكندي، وفد إىل النيب سنة (5)

م، والقادسية، عاد إىل اليمن، وكان ممن ارتد بعد وفاة النيب، فحاربه أبو بكر حىت عاد إىل اإلسالم، وشهد الريموك ابلشا
هـ، وقيل بعد علي أبربعني 42. تويف سنةواملدائن، وجلوالء، وهناوند ابلعراق. وسكن الكوفة، مث شهد صفني مع علي

 . 118، ص1. ابن األثري، أسد الغابة، ج40ليلة، وقيل سنة 
 .80، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(6)
 ،وليست له صحبة ،وله رواية ،بن سعداوقد شهد القادسية وفتوح العراق فيما ذكر  ،له إدراك ،الفزاري املسيب بن جنية(7)

تل مع سليمان بن صرد يف بن أِب حامت عن أبيه ق  اوقال  ،تل يوم عني الوردة مع النواسوق   ،كان مع علي يف مشاهده
 .297، ص6. ابن حجر، اإلصابة، جـه65طلب دم احلسني سنة
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والمها إايه فلم  فوجههما بعد ذلك يف عمل   ،افلم جيد عليهما شيئً  مث إنه حاسبهما ،حممد الكندي
 .(1)جيد عليهما سبياًل 

ومن اإلجراءات األمنية األخرى اليت اختذها إلعادة األمن لعاصمة اخلالفة اإلسالمية 
األسدي )ت قال من املدينة،  إخراج األعراب ممن شاركوا يف الفتنة ومتالؤوا على قتل عثمان 

أبوا يف اليوم الثالث اندى برجوع األعراب إىل بالدهم ف اعلي   ن  : إ(3)وغريه من املؤرخني (2)هـ(200
فدخل  ،هذا دخل بيته ولزمه فلما رأى علي   ،فلم خيرجوا من املدينة، (4)وتذامرت معهم السبئية

 فقال:، (5)فقالوا: عتوا ،فاقتلوهم !فقال هلم: دونكم أثركم ،عليه طلحة والزبري وعدد من الصحابة
 هم وهللا بعد اليوم أعىت وآ . 

الضرب  بشدة وحزم على يد  يف حفظ األمن يف أقاليم الدولة اإلسالمية  ومن سياسته 
ومما كل من خيل أبمن الطريق ويفسد يف األرض ويعمد إىل إرهاب اْلمنني من املسلمني وغريهم، 

فنزلوا  م  اجتمع صعاليك العرب بعد انقضاء وقعة اجلمل655ه/36يذكر يف ذلك أنه يف عام 
 ،من يقاتلهم  إليهم علي  فسري   ،فدخلوها (7)مث أتوا زرنج ،ابوا منها مااًل فأص (6)فأتوا زالق ،سجستان

 .(8)ت البالدط  بِ وض   ،موازِ فه  
وعمل على حفظ أمن العقيدة مبحاربة الفرق اخلارجة وقتاهلا محاية ألمن املسلمني، وقضاًء 

يف  من أهل النهروان خالفه قوٌم كثري ممن فشا فيهم قول اخلوارج على فتنتهم، حني انتهى علي 
م 659هـ/ 38يف عام  (9)التحكيم، فقاموا بثورات عدة منها ثورة اخلريت بن راشـد من بين انجية

                                                           

 . 210، ص3ف، جالبالذري، أنساب األشرا(1)
 . 98األسدي، الفتنة ، ص(2)
 . 702، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
 .99، ص7أ. ابن منظور، لسان العرب، جويـ ْنس ب ون إىل عبد اَّلل  بن س ب   ،من الغ الةِ  الس ب ِئية :(4)
. ابن منظور، لسان العرب، ج(5)  . )مادة: عته(. 32، ص10عتوا: عتا يعت و عتـ و ا وِعِتي ا، والعتو: التجبُّ والتكبُّ
هـ. ايقوت، معجم البلدان،  30وة عام ـون، فتحت عنـور وحصـزالق: من نواحي سجستان، وهو رستاق كبري فيه قص(6)

 . 127، ص3ج
 . 138، ص3جستان اسم الكورة كلها. ايقوت، املعجم، جزرنج: مدينة هي قصبة سجستان، وس(7)
 . 150، ص3ابن األثري، الكامل، ج (8)
بنو انجية: بطن من األشعريني من القحطانية، وهم بنو انجية بن اجلماهر بن األشعر رهط أِب موسى األشعري. (9)

 . 381ص هناية األرب، القلقشندي،
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، وقال له صراحة: "وهللا اي علي ال أطيع  أمر ك، وال (1)نكث بيعته لعلي ألنه حكم فأظهر اخلالف
، وشجعهم على ، ورد  قوم ه بين انجية عن طاعة علي (2)مع أصحابه أصلي خلفك"، وفارقه

 . (3)منِع الصدقة يف عام ِصفِّني، ومنعها يف العام الذي أعلنوا فيه مت  رُّد هم وخالف هم أيًضا
أعمال اخلريت بن راشد املخلة أبمن البالد والعباد، فيقول:  (4)واستعرض اليعقوِب يف اترخيه

"فجردوا السيوف ابلكوفة، فقتلوا مجاعة! وطلبهم الناس، مث خرجوا من الكوفة فجعلوا ال ميرون 
ببلد  إال انتهبوا بيت ماله، حىت صاروا إىل سيف عمان، ووثبوا على عامله فقتلوه وارتدوا عن 

 اإلسالم". 
يف أثرهم من يردهم ومينعهم، فه زم اخلريت أول  الفاسد أخرج علي  وإزاء ذلك الفعل
، مث عاد ومجع واستغوى الناس وضم إليه من العرب وأهل البلد والعلوج (5)مرة مع مجوعه يف املذار

، وحر ضهم على قتال عليّ  فوجه علي ا أمره إىل معقل (6)ومن أراد كسر اخلراج وأتباعهم من األكراد
، (7)تبع اخلريت حىت يقتله، أو ينفيه فإنه مل يزْل للمسلمني عدو ا وللقاسطني ولي ا ما بقيبن قيس بت

 .(8)فلقيه أصحاب  عليّ  فقتلوه
ا ِفْكر  اخلوارِج وعمد علي   إىل مواجهتها؛ كي  ومن الثورات األخرى اليت تبىن  أصحاهب 

حفظًا ألمن العقيدة والدولة واألمة: ثـورة  ال تنتشر أفكارهم اليت تشكك الرعية يف نظامهم ودولتهم 
، مث سعيد بن قفل التيمي يف نواحي (10)من أرض جوخي (9)األشهب بن بشري يف نواحي جرجرااي

                                                           

 . 137، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
 . 154-153، ص5ابن اجلوزي، املنتظم، ج(2)
 . 238، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج144، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
 . 195، ص2ج(4)
 .88، ص5املذار: يف ميسان بني واسط والبصرة وهي قصبة ميسان. ايقوت، معجم البلدان، ج(5)
 . 290، ص3، ج2؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م144-143، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
 . 144، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(7)
 . 154-153، ص5ابن اجلوزي، املنتظم، ج(8)
 جرجرااي: بلد من أعمال النهروان األسفل بني واسط وبغداد من اجلانب الشرقي، كانت مدينة وخربت مع ما خرب من(9)

 . 123، ص2، جاملعجمالنهرواانت. ايقوت، 
 . 243، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(10)
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الذي مل يكن معه إال مائتني،  (2)، وكذلك أِب مرمي شريح السعدي يف نواحي شهروزر(1)املدائن
 حدهم، وجلُّهم من املوايل، وكان علي وقيل أربعمائة ليس فيهم من العرب غري ستة، وهو أ

 .(3)يوجه اجلند لقتاهلم، ويوقع هبم اهلزمية والقتل
ومن القضااي األمنية األخرى اليت واجهها علي  يف فرتة انشغاله حبرب اخلارجني عليه نقض  

. بعض أقاليم الدولة اإلسالمية يف فارس البعيدة عن منطقة الصراع الداخلي لعهدها مع املسلمني
بعد اجلمل م ِقر ا ابلصلح، فكتب له  على علي  (4)م قدم مرزابن مرو656هـ/36ففي السنة 

كتااًب إىل دهاقني مرو واألساورة واجلند أبنه قد رضي عنه، مث إهنم كفروا بعد ذلك، ونزعوا   علي 
، فوجه إليهم علي (6)، وقدم عليهم عمال كسرى من كابل(5)يدهم من الطاعة، وأغلقوا أبرشهر

 (7)من يقاتلهم حىت هزموا . 
م، وطمعوا يف كسر اخلراج، وغلب أهل كل 659هـ/39كما انتقضت فارس وكرمان عام 

إليهم زايد يف مجع  كثري إىل فارس، فدو خ  ، فوجه علي (8)انحية على ما يليهم، وأخرجوا عماهلم
 . (9)تلك البالد حىت استقاموا وأدُّوا اخلراج وأرضوه

ومن الواضح أن  أهل  ذلك اإلقليم قد استغلوا األوضاع األمنية املضطربة اليت متر هبا الدولة 
اإلسالمية منتهزين فرصة  انشغال عليّ  بقتال املخالفني واخلارجني على طاعته، فطمعوا يف 

اختيارًا موفًقا من لزايد إلمخاد ثورهتم وإعادهتم إىل الطاعة كان  االستقالل، إال أن  اختيار  عليّ  
قبله؛ ملا متتع به زايد  من مقدرة  سياسية فائقة ومهارة  قيادية عالية ودهاء  ابلغ، حيث "سار يف كور 

                                                           

 . 245، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(1)
شهرزور:كورة واسعة يف اجلبال بني إربل ومهذان، ومعىن شهر ابلفارسية املدينة، وأهل هذه النواحي كلهم أكراد. ايقوت، (2)

 .  375، ص3معجم البلدان، ج
 .247، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(3)
 . 112، ص5مرو: أشهر مدن خراسان وقصبتها. ايقوت، املعجم، ج(4)
 .  331، ص5أبرشهر: وهي نيسابور، مدينة عظيمة ما بني جيحون إىل القادسية. ايقوت، معجم البلدان، ج(5)
 . 426، ص4وهند. ايقوت، معجم البلدان، جكابل: والية ذات مروج كبرية بني اهلند وغزنة، مدينتها العظمى أ(6)
 .  68، ص3؛ الطبي، اتريخ األمم، ج12-11بن مزاحم، صفني، صنصر (7)
 .159، ص5جلوزي، املنتظم، ج؛ ابن ا249، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج151، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(8)
 .151، ص3؛ الطبي، اتريخ األمم، ج192ابن خياط، اترخيه، ص(9)
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فارس، وكرمان، ووعد م ْن ينص ر ه ومن اه، وخو ف قوًما، وتوع دهم، وضرب بعض هم ببعض، ودل  
، بعض هم على عورة بعض، فهربت طائفة، وأقامت طائفة، وق تل بعض هم بعًضا؛ حىت سكن الناس 

، مما فو ت عليهم الفرصة يف الثورة واالستقالل عن جسم الدولة (1)وص ف ت له فارس بغري حرب"
اإلسالمية، ومتكن من إعادة األمن واالستقرار إىل تلك البالد؛ حىت قالت الفرس: "ما رأينا مثل 

 . (2)لني واملداراة والعلم مبا أييت"سياسة كسرى أنو شروان إال سياسة هذا العرِب يف ال
يف أواخر أايم خالفته خروج بعض املدن واألقاليم من سلطانه بسبب  وواجه علي 

 م  ضد جيش  علي 659هـ/38عام  (3)الغارات اليت بعثت من قبل معاوية بن أِب سفيان
احلجاز. وتتابعت الغارات يف عني التمر، وهيت، واألنبار، واملدائن، و  (4)والنواحي اليت يليها عماله

 وحفظ أمنهم. (6)حماوالت  عديدًة ملنع سرااي معاوية من أذية الناس ، وبذل علي  (5)على بالده
: "وانتقضت البالد على علي، فجعل كلما وج ه عاماًل من عماله (7)قال ابن أعثم يف ذلك

إىل بلدة من البلدان حاربوه وتبـ ر وه، إال أهل الكوفة، وأهل البصرة، وأهل مصر، وقليل من أهل 
ألصحابه: "اعلموا أنه قد وقع األمر الذي كنت أحذِّر كم إايه، وإن  الفتنة   احلجاز، فقال علي 
ت ازدادت، وإاما سأمسك هذا األمر ما استمسك فإذا مل أجد ب د ا ف خر الداء كالنار كلما أسعر 

 الكي".

                                                           

 .651، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
 . 293، ص7ج، 4، موالنهاية ؛ ابن كثري، البداية152-151، 3(الطبي، اتريخ األمم، ج2)
، وكتب لرسول هللا  ،شهد حنيًنا ،(معاوية بن صخر بن أِب سفيان القرشي األموي، أسلم يوم الفتح، وقيل: عام القضية3)

مجع له   ، فلما كان عهد عثمان ومل يزل عليها والًيا يف خالفة عمر ،توىل أمر دمشق زمن أِب بكر الصديق و 
هـ، 59هـ، وقيل: 60هـ، وبقي خليفة عشرين عاًما وأمريًا عشرين عاًما، تويف عام 41بويع ابخلالفة عام مث كلها،   الشام  

 . 436-433، ص4واألول أصح. ابن األثري، أسد الغابة، ج
 .157، ص5ابن اجلوزي، املنتظم، ج ؛230-229، ص5، ج والتاريخ (املقدسي، البدء4)
 . 249، ص1، جيف أخبار البشر  (أبو الفداء، املختصر5)
 . 404، ص1(مروج الذهب، ج6)
 . 449، ص1(الفتوح، ج7)
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ورغم توقف الفتوح اإلسالمية يف أايمه الشتغاله بقتال الناكثني واخلوارج والبغاة، وما واجهه 
د أول من اضطراابت  أمنية يف أقاليمه ؛ إال أن  ذلك مل مينعه من أتمني ثغور الدولة اإلسالمية، فعق

 . (1)لواء  ابلكوفة وج هه إىل ثغر الري
رفض إىل العراق  اليمن خراج يهود ونصارى جنراناألمنية إب  عمرا منه بسياسة مً االتز و 

مطلًبا تقدم به أسقف جنران يف الكوفة يطلب فيه السماح هلم ابلعودة إىل بالدهم يف  علي 
قد أجالهم   كان عمرقد  و  "،األمر عمر كان رشيد   إن   !"وُيك قائاًل:جزيرة العرب، فردهم 

فأجالهم عن جنران اليمن  ،وقد كانوا اختذوا اخليل والسالح يف بالدهم ،ألنه خاف على املسلمني
 . (2)ا لسرية عمر لردهم، مث كتب هلم عليا لو كان خمالفً علي   وأسكنهم جنران العراق، وكانوا يرون أن  

تها ومراقبة التجار اقبظ األمن أيًضا ِحفظ أمن األسواق؛ مبر يف حف ومن صور اهتمامه 
التجار  أيمركان   علي ا  أن  ومما يدلل على ذلك ما ورد يف املصادر التارخيية ملنع الغش يف البيع، 

كما روي أنه  ،(3)"أوفوا الكيل وامليزان وال تنفخوا اللحم" قول:يبتقوى هللا وحسن البيع، و البائعني 
 ،خذوا احلق !"اي معشر التجار وهو يقول:ميشي هبا يف األسواق، وبيده الدرة  يف سوق الكوفة مر  

 .(4)وأعطوا احلق تسلموا"
جهوًدا مضنية ليعيد األمن واالستقرار للدولة اإلسالمية  وعلى أية حال، لقد بذل علي 

فيها اخلالفة ت عد من أصعب  منذ اللحظة اليت توىل فيها أمر املسلمني، مع أن  الفرتة  اليت توىل
الفرتات اليت مرت على األمة اإلسالمية وأحرجها؛ ملا كان هبا من وقائع  وحوادث  قد أضعفت من 

قد  قوة السلطة اإلسالمية، وأنذرت بزواهلا آنذاك، إال أن  السياسة األمنية اليت سار عليها علي 
 هيبة اخلالفة اإلسالمية.  ساعدت كثريًا على استقرار أقاليم الدولة، كما أعاد

 
 

                                                           

 .115بن مزحم، صفني، صنصر (1)
 . 74أبو يوسف، اخلراج، ص(2)
 .70، 69، ص5؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج 369، ص2ذري، أنساب األشراف، جالبال(3)
 . 196، ص2القضاة، جأخبار وكيع، (4)
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  سياسة ع ي  :األمنية جتاه حوادث عهده- 

 الفتنة:  -
، وإاما ستقوم بعدها أن  الفتنة  األوىل مل تكن لتنتهي  مبقتل عثمان  لقد أدرك علي 

فنٌت أخرى، وهذا واضٌح من خالل ردِّه على الصحابة حني كانوا يطلبونه للبيعة: "دعوين والتمسوا 
. ويف (1)فإان مستقبلون أمرًا له وجوٌه وله ألواٌن ال تقوم له القلوب، وال تثبت عليه العقول" غريي،

، ذلك داللٌة على مدى علمه املسبق ملا سيقع للمسلمني من فنت قد وصل إليه خبها من النيب 
، وال تكن القاتل " وحديث رسول ، (2)ومما روي عنه قوله: "تكون فنت، فكن فيها عبد  هللا املقتول 

: "ستكون فتنٌة، القاعد  فيها خرٌي من القائم، والقائم فيها خرٌي من املاشي، واملاشي فيها هللا 
، مما جعله (3)خري من الساعي، ومن يستشرف هلا تستشرف له، ومن وجد فيها ملجًأ فليعذ به"

، وما (4)ا له من اإلمرةميتنع عن قبول اخلالفة يف أول األمر، وفض ل أن يكون للمسلمني وزيرًا خريً 
ا  أن بويع  ابخلالفة حىت حتقق ما حذر املسلمني منه، حيث بدأت إرهاصات  الفتنة األوىل وتبعاهت 
تظهر بعد بيعته مباشرة، فيذكر أنه حني رجع من رجع من والته الذين بعثهم إىل األمصار، قال 

األمر  الذي وقع ال يدرك إال إبماتته،  للزبري وطلحة: "إن  الذي كنت أحذركم قد وقع اي قوم، وإن  
وإهنا فتنة كالنار كلما سعرت ازدادت واستنارت، سأمسك األمر ما استمسك، فإذا مل أجد بد ا 

 . (5)ف خر الدواء الكي"
م( وهو ُياول جاهًدا 660-655هـ/40-هـ35)فرتة خالفته كلها  وقد قضى علي 

القضاء على تبعات ما أفرزته الفتنة األوىل يف العمل على إعادة األمن واالستقرار إىل ربوع الدولة 
اإلسالمية ومجع الكلمة وتوحيد الصف ويف قتال كل م ن خالفه وشق عصا الطاعة عليه من 

ذهب هو نفس ه ضحيًة لتلك الفتنة اليت سبق  املسلمني يف وقعة اجلمل وصفني والنهروان، إىل أن
إجراءات  وتدابري   ، وقد اختذ علي -رضي هللا عنهما أمجعني-أن راح ضحيتها من قبل عثمان 

  -أمنيًة عدًة ملواجهة تبعات تلك الفتنة منها:
                                                           

 .700، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج93األسدي، الفتنة، ص(1)
 . 78، ص4الصنعاين، سبل السالم، ج(2)
 . 526-525، ص8ابن تيمية، منهاج السنة، ج(3)
 .284. وانظر: املبحث الثاين من هذا الفصل، ص81، ص3ج؛ ابن األثري، الكامل، 696، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 . 93، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج4-3، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
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ممن كث ر فيهم الطعن؛ إلزالة أسباب الفتنة، وعلى الرغم من  : عزل والة عثمان أوًلا 
وعلى وجه اخلصوص معاوية بن أِب -مستشاريه له بعدم عزهلم وإقراراهم يف والايهتم  نصيحة

إىل أن يستقيم له األمر فينفذ إجرائه  -سفيان وايل الشام، وعبد هللا بن عامر بن كريز وايل البصرة
 .   (2)ة، فوج ه عماله اجلدد إىل األمصار اإلسالمي(1)ابلعزل، إال أنه أ  وأصر على رأيه يف عزهلم

ومما هو جدير ابلذكر أن  قرار  العزل مل يشمل مجيع الوالة، إذ أبقى بعض  الوالة يف والايهتم 
، من أمثال: أِب موسى األشعري على الكوفة، كما أن  معظم  هذه الوالايت امتثلت ألمر علي 

اإلسالمية فيما عدا واستقبلت والهتا، وبعثت ببيعتها لعلي، فاستقام له األمر يف أقاليم الدولة 
 . (5()4)اليت ردت واليها سهل بن حنيف (3)الشام

وقد كثر حديث الباحثني حول هذه املسألة، وتعددت آراؤهم يف تعليل موقف علي من 
عزل والة عثمان يف أول أايم خالفته، السيما بعد أن القى ذلك اإلجراء اعرتاًضا على تطبيقه يف 

لسُّن ة  عند من سبقه من اخللفاء الراشدين إقرار  والة من سبق من تلك املرحلة احلرجة، خاصة أن ا
م  أن  والته يف هناية ذلك 634هـ/13عام  اخللفاء، فيطالعنا الطبي يف أخباره عن والة عمر 

إال بعد مرور عام  مل يعزل والة عمر  ، كما ورد أن  عثمان (6)العام هم أنفسهم والة أِب بكر
 .(7)أمجعني ة عمر له من خالفته لوصي

                                                           

؛ حنفي حممود حمفوظ، انتقال اخلالفة اإلسالمية من الراشدين إىل 335، األمن يف صدر اإلسالم، صانظر: عز الدين الداللعة(1)
. )سريد اسم البحث خمتصرًا: 50م، ص  2002هـ/1423كلية اْلداب، قسم التاريخ،   -األمويني، رسالة ماجستري، جامعة املنيا

ع يف أمر شكاوي أهايل األمصار جتاه والة عثمان الفصل الثالث، حنفي حمفوظ، انتقال اخلالفة اإلسالمية إىل األمويني(؛ وراج
 املبحث الثاين والثالث. 

 . 334، صاملطلب الثاين من هذا الفصل ،. وانظر الحًقا املبحث الرابع703، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
خوهلا، كما أن  وايل  اليمن من قبل عثمان قد خرج ورد أن  سهل  بن حنيف واليه على الشام اجلديد قد رده أهل الشام ومنعوه من د(3)

 . 3، ص3منها بعد أن مجع خراجها وسار إىل مكة. الطبي، اتريخ األمم، ج
سهل بن حنيف بن واهب بن العليم بن ثعلبة األنصاري األوسي، شهد بدرًا، وثبت يوم أحد، وحضر بقية املشاهد، وشهد مشاهد (4)

 . 291، ص7، ج4هـ ابلكوفة. ابن كثري، البداية والنهاية، م38على املدينة، مات سهل يف سنة  علي غري اجلمل، فإنه استخلفه
 .3، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
 . 380، 352، ص2انظر: الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
 . 590، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(7)
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يعود إىل أنه قد خ دع ابلشائعات اليت  أن  سبب قرار علي  (1)وقد رجح أحد الباحثني
أطلقها هؤالء القوم عن أولئك الوالة، واليت صدقها الناس يف املدينة لكثرة ترديد أصحاب الفتنة 

، ولذلك رفض استمرار هلا، وإلحكامهم اخلطة يف نشر تلك اإلشاعات قبيل مقتل عثمان 
والايهتم، ولعل علي ا مل يتصور أن تصل األمور إىل ما وصلت إليه، خصوًصا بعد رفض معاوية لقرار 

قد اجتهد رأيه  -رضي هللا عنه-العزل واستقالله ببالد الشام. وخيلص الباحث يف رأيه إىل أن  علي ا 
ذلك التصرف، ومل خيش إال هللا، ولكن يف  -تعاىل-ومل أيل نصًحا للمسلمني، وأنه راقب هللا 

 النتائج جاءت على خالف ما توقع. 
يف احلق وتشدده فيه أقوى من سياسته، مما جعلته  يف حني يرى آخرون أن  صالبة  علي 

ال يسكت ساعة عمن يكون غري راض عنهم، ويرى أن  يف مصانعتهم ومالينتهم  خروًجا على قواعد 
 .   (2)قد ابدر بعزهلم مجيًعا؛ ألنه مل يكن راضًيا عنهمالصدق واإلخالص، وهلذا ف

من هذا العزل املبكر لوالة  ونذهب إىل ما خلص إليه الباحثون يف تفسري موقف علي 
، كان -على اعتبار أنه قد شهد أحداث الفتنة الكبى- أن  علي ا  -أيًضا-عثمان، ونضيف 

بيق السياسات اليت يراها مناسبة لتحقيق األمن لزاًما عليه أن يستخدم  سلطته كخليفة يف تط
واالستقرار يف أمصار الدولة اإلسالمية، ومن بينها اختاذ  كافة التدابري واإلجراءات األمنية اليت 
تكفل له هتدئة األمصار الثائرة على والة عثمان من بين أمية بعزل من يرى أن  يف عزله مصلحًة 

 على املعزول السمع  والطاعة لقراراته.  لألمة اإلسالمية والدولة، وأن  
وعلى أية حال، ال ميكن أن ننكر  أن  هذا اإلجراء  قد أجج الفتنة ومل يطفئها، بعد أن 

كخليفة    . وعلي حىت يقام القصاص على قتلة عثمان  امتنع معاوية عن البيعة لعلي 
مسؤول  عن أمن أمته قد اجتهد يف رأيه ملصلحة األمة. وهنا ال بد أن نذكر أن  أمر اخلالف بني 

مل يكن خالفًا ديني ا بقدر ما كان خالفًا يف الرأي، إال أن  املواجهة العسكرية علي ومعاوية 
عينان  .وكالمها (3)قد وقعوقعت بني الطرفني رغم حماوالت كال الطرفني دفع ها، إال أن  قدر هللا 

 يف رأس كل مسلم. 
                                                           

 . 355-353عبد العزيز العمري، الوالية على البلدان، ص(1)
 . 13كمال أبو زيد وحممد أبو سعدة، اخللفاء الراشدون، ص(2)
 . 306، صانظر: املطلب الثالث من هذا املبحث(3)
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دون تعطيلها، والرتوِّي يف إقامتها ابلتأخري  : أتجيل إقامة احلدود على قتلة عثمان اثنياا
إىل أن تستقيم  أمور البالد وهتدأ النفوس الثائرة فتؤخذ احلقوق، وهذا ما أوضحه يف قوله للصحابة 

تلة: "ال قدرة يل على شيء  مما تريدوه حىت يهدأ الناس حني طلبوا منه إقامة احلدود على الق
أيُّ خمالفة  ألحكام الشريعة  ، وليس فيما رآه علي (1)وتستقر األمور فتؤخذ احلقوق..."

اإلسالمية، فقد اجتهد يف رأيه، ولو تعجل يف إقامة القصاص لوقعت حرٌب أهلية يف املدينة، 
ن والقبائل من يساندوهنم، وال ِقب ل للمسلمني حبرهبم يف خاصة وأن  هؤالء كان وراءهم من األعوا

 . (2)يومهم هذا
ومبا أن  الفتنة  ال زالت قائمًة، فالتأخري أوىل وأفضل، حىت يستتب األمن وتستقر األحوال 
وتتوفر لديه القدرة الكافية؛ ليتمكن من إقامتها يف ظل النظام واألمن، ال يف ظل الفتنة واالنقسام، 

ُيني الوقت املناسب إلقامة القصاص فعليه أن يعمل  على حفظ أمن املسلمني من خطر  فإىل أن
هؤالء الغوغائيني، لذلك قال للصحابة مبيًنا هلم خطورة التسرع يف ذلك: "كيف أصنع بقوم 
ميلكوننا وال املكهم، هاهم قد اثرت معهم عبدانكم واثبت إليهم أعرابكم، وهم خاللكم 

 . (3)فهل ترون موضًعا لقدرة  على شيء مما تريدون؟" يسومونكم ما شاؤوا،
وفيما يبدو أن  علي ا مل يكن ليتوقع أن  اجتهاد ه يف أتخري القصاص سيجعل من بعض 
الصحابة جيتمع أمرهم على الطلب بدم عثمان أبنفسهم، ويسرعون يف املسري حنو البصرة،  ظن ا 

سلمني للتخلص من الثوار اجتهاًدا، ويقع ما قدره هللا منهم أهنم بذلك يبذلون أنفسهم للخليفة وامل
 .  (4)من مواجهتهم لعلي رضي هللا عنهم أمجعني يف الوقعة الشهرية بوقعة اجلمل -تعاىل-

حماولته إخراج األعراب عن املدينة، ففي اليوم الثالث من البيعة إذ وجه أمره إىل  اثلثاا:
، كما حث  األعراب  أنفسهم على اخلروج من املدينة، (5)الناس إبخراج األعراب من مثريي الفتنة

                                                           

 . 1556، ص2، جاملقدمةابن خلدون، (1)
 . 209، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(2)
 . 702، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
 سيأيت ذكر ذلك الحًقا يف املطلب التايل. (4)
 . 86، ص3؛ ابن األثري، ج702، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج98األسدي، الفتنة، ص(5)
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، وآثروا البقاء ضمن جيش (1)ومل يطيعوا أمره وتذامرت معهم السبئية ،فأبواوالعودة إىل أمصارهم 
اخلالفة لضمان أمنهم، وللحفاظ على قدرهتم يف التأثري على سياسة الدولة والسيطرة على اخلليفة 

الكايف خلصومه وخمالفيه إلحراجه يف مسألة القصاص وتسليم القتلة، وتسببوا وحركته، فأعطوا املبر 
 . (2)يف إرابك سياسة اخلليفة وإاثرة الفتنة يف جيشه فيما بعد

يف أن ينضم  هؤالء القتلة  إىل جيشه، ووجودهم فيه قد  ووقع ما كان  خيشى منه علي 
تواجدهم ضمن أفراد اجليش اإلسالمي مصدر  يثري الفتنة  وخيلُّ أبمن اجليش اإلسالمي، وجمرد 

 متاعب  ومشاكل  قد ي ضعف من معنوايت اجلند ويؤدي إىل اهنزامه. 
، مبا  اتباع سياسة احلذر واحليطة من مثريي الفتنة الذين شاركوا يف قتل عثمان رابعاا:

ِئ من فعلهم، أنه عجز عن إخراجهم من املدينة، فكان موقفه منهم موقف  احملتاط منهم، املتب 
، لكنه عمد إىل (3)وكان راغًبا يف االستغناء عنهم، بل واالقتصاص منهم لو وجد السبيل إىل ذلك

ا ممن خرج على دً أح مل يولِّ  أن  علي ا  (4)أال جيعل هلم واليًة يف جيشه، فقد روى ابن خلدون
جيشه املتجه إىل البصرة للقاء مل يستعن يف كما أنه  أثناء استعداده للمسري إىل الشام، عثمان 

 . (5)ممن أعان على عثمان أهل اجلمل  أبحد  
على انضمام الصحابة إىل جيشه، وحثهم على اخلروج معه للقاء أهل حرص ه  خامساا:

 الشام وأهل اجلمل، ورغم حماولته يف أن يستنهضهم ويستنفرهم، إال أهنم أعلنوا اعتزاهلم األمر. 
بعد أن خطب يف الناس ودعاهم للتأهب للمسري إىل  علي ا  ومما يروى يف ذلك أن  

العراق بعث إىل سعد بن أِب وقاص، وعبد هللا بن عمر، وحممد بن مسلمة، وأسامة بن زيد يطلب 
منهم البيعة واخلروج معه، فقال سعد: "ال أخرج معك حىت تعطيين سيًفا يعرف املؤمن من 

ن حتملين على ما ال أعرف"، وذكر حممد بن مسلمة لعلي الكافر"، وقال ابن عمر: "أنشدك هللا أ

                                                           

  .86، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج98. وانظر أيًضا: األسدي، الفتنة، ص702، ص2اتريخ األمم، ج(1)
 . 33-32عالء الدين املدرسي، املؤامرة الكبى، ص(2)
، 2القاهرة، ط –لفتنة من رواايت اإلمام الطبي واحملدثني، دار السالم يف امد أحمزون، حتقيق مواقف الصحابةحم(3)

 . )سريد اسم املرجع خمتصرًا: حممد أحمزون، حتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة(. 471-469م، ص2007هـ/1428
 .1060، ص2اترخيه، ج(4)
 . 1078، ص2، جاملقدمةابن خلدون، (5)
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 أن  رسول هللا " :  أمره إن اختلف أصحابه أن ال يدخل فيما بينهم"، وطلب أسامة بن زيد
، كما أن  املغرية  بن شعبة اعتزل (1)إعفاءه من اخلروج معه؛ ألنه عاهد هللا أن ال يقاتل مسلًما"

، والوليد بن عقبة اعتزل ابجلزيرة بعد مقتل أخيه عثمان، (2)كمنيالفتنة بعد قتل عثمان وشهد احل
 . (3)ومل ُيارب مع أحد من الفريقني

وهؤالء ومن هم يف طبقتهم قد رأوا القعود  والكف عن القتال وعدم االصراط مع أي 
رون أن أحًدا ؛ ُيبُّونه ويوالونه ويقدِّمونه على من سواه، وال ي، مع أهنم م ع ظِّم ون لعلي (4)فريق

، وقالوا: إذا كان غزو الكفار (5)أحقُّ ابإلمامة منه يف زمنه، لكنهم مل يوافقوه يف رأيه يف القتال
؛ ألهنا  (6)قاتلنا، فأما قتال أهل الفتنة والبغي فال نقاتل أهل القبلة، فرتك هم ورأيهم الذي هم عليه

 .  (7)وأعمل نظره، وأصاب قدرهكانت مسألًة اجتهادية، فاجتهد كلُّ واحد من الصحابة، 
طاملا أهنم معتزلون لعدوه داخلون يف  كما اختارت قبائٌل االعتزال، فأمسك عنها علي 

واجلزيرة؛ لتسكني الناس،  (9)إىل انحية املوصل (8)أهل طاعته، ويذكر أنه بعث رجاًل من خثعم
أن يوجه   فقتلوه! فأراد علي فلقيه أانٌس من بين تغلب قد اعتزلو الفريقني فتشتامتوا وتقاتلوا

إليهم جيًشا، فك لم فيهم ونصحوه برتكهم طاملا أهنم معتزلون لعدوه داخلون يف أهل طاعته، وإاما 

                                                           

بن مسلم ، األخبار الطوال، حتقيق: عبد املنعم عامر ومجال الدين الشيال، وزارة الثقافة  ابن قتيبة الدينوري، عبد هللا(1)
.)سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن قتيبة الدينوري، 143-142واإلرشاد القومي، اإلقليم اجلنوِب، اإلدارة العامة للثقافة، ص

 األخبار الطوال(.  
 . 471، ص4الغابة، ج ؛ ابن األثري، أسد115األسدي، الفتنة، ص(2)
 . 414، ص3الذهيب، سريأعالم النبالء، ج(3)
 . 369-368ص األصبهاين، اإلمامة،(4)
 . 333، ص6ابن تيمية، منهاج السنة، ج(5)
 . 277الداير بكري، اتريخ اخلميس، ص(6)
  .147-146ص، العواصم من القواصم ،ابن العرِب(7)
خثعم: بطن من أامار من أراش من القحطانية، وهم بنو أامار. قال يف العب: وبالد خثعم مع إخوهتم جبيلة بسروات اليمن واحلجاز إىل (8)

 . 227قبالة، وقال: وقد افرتقوا يف اْلفاق أايم الفتح فلم يبق منهم يف مواطنهم إال القليل. القلقشندي، هناية األرب، ص
ومفتاح خراسان، ومنها يقصد إىل أذربيجان. مسيت املوصل ألهنا وصلت بني اجلزيرة والعراق، وقيل: وصلت املوصل:ابب العراق (9)

بني دجلة والفرات، وقيل: أهنا وصلت بني بلد سنجار واحلديثة، وقيل: بل امللك الذي أحدثها كان يسمى املوصل، وهي مدينة 
 . 223، ص5ى. ايقوت، معجم البلدان، جقدمية على طرف دجلة، ومقابله من اجلانب الشرقي نينو 
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،كما ذكر البالذري خب اعتزال األحنف بن قيس "(1)قتلوا اخلثعمي خطأ، فأمسك عنهم علي 
 . (2)الفريقني ابجللحاء من أرض البصرة ومعه ستة آالف

حابة املعتزلون قد اعتمدوا يف رأيهم هذا على أصل  شرعيّ  اثبت بنصوص  صرُية عن والص
، قال ابن (3)، وهذا األصل هو ترك القتال عند ظهور الفنت، والتحذير من الدخول فيهاالنيب 

جعلوا قتال اجلمل وصفني أول  قتاِل فتنة  كان  -رضوان هللا عليهم أمجعني-تيمية: "... والصحابة 
 .(4)اإلسالم، وقعدوا عن القتال، وأمروا غريهم بذلك"يف 

جاهًدا أن ُيفظ لألمة كياهنا وأمنها، وقد سخر لذلك كل طاقاته وجهده وما  حاول علي 
أويت من علم  وفقه  وسياسة كي يقودها إىل بر األمان ويعب هبا الفتنة، إال أن  ما مر  به من أحداث  جر اء 

كان عليه مواجهة    تلك الفتنة مل تتح الفرصة ألْن ترى سياست ه األمنية  اليت أجراها أن تؤيت  ارها، إذ
ظروف  طارئة  يف اجلمل وصفني، وقد حالت دون أن ُيقق  ما يريد حتقيقه من قطِع دابِر الفتنة قبل أن 

 تستفحل وتتفاقم خبروج من خرج عليه من املخالفني واملعارضني لسياسته.

 :(5)أهل اجلمل -
 ، وانشغاِل عليّ  ففي ظل االضطراابت األمنية اليت عاشتها حاضرة  اخلالفة اإلسالمية

اجتماع  طلحة  إلخضاع األمصار اإلسالمية لطاعته، والتجهيز للمسري إىل بالد الشام بلغ علي ا 
، وأبهنم ائتمروا أمرهم، واجتمع (7)يف مكة (6)بن عبيد هللا والزبري بن العوام ببين أمية ويعلى بن أمية

                                                           

 . 228، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(1)
 . 30، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(2)
 . 477حممد أحمزون، حتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة ، ص(3)
 . 526-525، ص8ابن تيمية، منهاج السنة، ج(4)
ومن تبعهم يف مسريهم إىل البصرة، ومسوا بذلك نسبة إىل  أهل اجلمل: هم طلحة بن عبيد هللا والزبري بن العوام وعائشة (5)

 اجلمل الذي كانت تركبه عائشة رضي هللا عنها يف أثناء الوقعة.
شهد حنيًنا والطائف وتبوك، أسلم يوم الفتح، و  –وهي أمه–يعلى بن أمية التميمي احلنظلي، وهو املعروف بيعلى بن منية (6)

على صنعاء، وكان ذا منزلة  عظيمة عند عثمان،كما أنه كان  على بعض اليمن، واستعمله عثمان  استعمله عمر 
جواًدا معروفًا ابلكرم، وشهد اجلمل مع عائشة رضي هللا عنها، مث صار من أصحاب علي وق تل معه بصفني. ابن األثري، 

 . 748-747، ص4أسد الغابة، ج
 قد استأذان علي ا يف اخلروج للعمرة فأذن هلما.  وكاان (7)
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عن الشام وجعل وجهته طريق البصرة للحاق  ، فانتقض علي (1)ملؤهم على اخلروج إىل البصرة
، إال أهنم فاتوه وهو ابلربذة، فأكمل املسري يف طلبهم حىت بلغ الكوفة، وانضم إليه (2)أبهل اجلمل

 م. 657/(3)ه36أهلها، وخرج األمر عنهم مجيًعا فكان بينهم وقعة  اجلمل املشهورة سنة 
وقد أسهبت املصادر التارخيية يف احلديث حول سبب خروج أهل اجلمل إىل البصرة، 

، ومنهم من يرى أهنم (4)وقتال  السبئية فهناك من يرى أن  خروجهم كان للطلب بدم عثمان 
. يف حني جند أن  ابن  (7)، وتبعهم يف ذلك أحد الباحثني(6)، ونكثوا البيعة(5)قد أظهروا اخلالف

ضع ف هذه الرواايت يف قوله: "... أما خروج أصحاب اجلمل إىل البصرة فصحيٌح ال  (8)العرِب
إشكال فيه... وأما عن خروجهم يف أمر قت لة عثمان فيضعف؛ ألن  األصل  قبل ه أتليف الكلمة، 

 .(9)وميكن أن جيتمع األمران"
قول: "أما بيعت هم  كما نفى دعواهم الباطلة والضعيفة القائلة بنكث أهل اجلمل للبيعة في

كرًها فباطٌل، وأما خلعهم لعليّ  ألمر  ظهر هلم فباطٌل؛ ألن  اخللع ال يكون إال بنظر  من اجلميع، 
 . (10)فيمكن أن يوىل واحد، أو اثنان، وال يكون اخللع إال بعد اإلثبات والبيان"

ود على قتلة كان من أشد الصحابة حرًصا على إقامة احلد  ومما ال شك فيه أن  علي ا 
، إال أن  ظروفًا خارجة عن إرادته منعته يف هذه احلالة من اإلسراع يف قصاص قتلة عثمان 

                                                           

-214، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م81، ص5؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج10، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
215 . 

 . 1061، ص2، جاملقدمةابن خلدون، (2)
 .102، ص1القلقشندي، م ثر اإلانفة، ج(3)
-214، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م81، ص5؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج10، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(4)

215 . 
 . 1061، ص2، جاملقدمةابن خلدون، (5)
 .  53، ص4ج ، اإلمامة والسياسة ،ابن قتيبة الدينوري(6)
 . 337عز الدين الداللعة، األمن يف صدر اإلسالم، ص(7)
 . 53، ص4بة الدينوري، اإلمامة والسياسة ، جابن قتي(8)
 . 152-150ابن العرِب، العواصم من القواصم، ص(9)
 .  152-150ابن العرِب، العواصم من القواصم، ص(10)
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، إال أن  بعض  الصحابة قد أصرُّوا على التدخل يف األمر اجتهاًدا منهم، حرًصا منهم (1)عثمان
عهم االنتظار حىت قد أسرفوا يف ذلك، ومل يس -على ما يبدو-على تطبيق ما أمر هللا به، لكنهم 

تؤيت سياسة  عليّ  األمنية  جتاه الفتنة والثوار  ار ها، وم ن هو يف موضع املسؤولية يرى األمور مبنظور  
غري الذي يراها به اْلخرون، فتحت م وقوع  اخلالف، وأراد طلحة والزبري أن يؤكدا عدم رضامها 

، فاستأذان علي ا يف العمرة فأذن هلم ا، وحلقا مبكة، واجتمع أنصار  عثمان فيها، وائتمروا إبجراء  فعليّ 
 . (2)على التوجه إىل البصرة، وملا علم علي  حتول إليهما

وجتدر اإلشارة إىل أن  اخلالف  الذي وقع بني الصحابة يف تلك الفرتة احلرجة إاما كان خالفًا يف 
الشرع، بل مل جيرؤ أحٌد من الفريقني على الرأي، وليس يف أمر  من أمور الدين، أو يف طريقِة تطبيِق 

 . (3)تكفري الفريق اْلخر، ورجا كل  منهما اجلنة لقتاله وملن نق ى قلبه من قتلى الفريق اْلخر
وعلى أية حال، فقد وقع ما قدره هللا على األمة اإلسالمية من القتال بني الطرفني يف وقعة 

تخلص أهم  التدابري واإلجراءات األمنية اليت م، إال أننا حناول أن نس656هـ/36اجلمل عام 
 ملواجهة تداعيات خروج أهل اجلمل:  اختذها علي 
إلمخاد الفتنة ووأدها قبل أن  : إن  من أحسن التدابري األمنية اليت اختذها علي أوًلا 

ل تستفحل ويتطاير شررها إىل األمصار األخرى هي السرعة  يف اختاذ القرار ابللحاق أبهل اجلم
قد أدرك خطورة موقفهم، وما ميكن أن جيره  رجاء إدراكهم وردهم، ومن الواضح أن  علي ا 

خالفهم هذا من متزيق  لوحدة الدولة اإلسالمية، وهو ما أوضحه قوله حني بلغه خب خروجهم: 
، حىت (4)"إن فعلوا هذا فقد انقطع نظام املسلمني، وما كان عليهم يف املقام فينا مؤونة وال إكراه"

 إنه غري  طريقه املقرر إىل بالد الشام إلخضاعها، وآثر اللحاق أبهل اجلمل.
لذا اختذ قرارًا حامسًا وسريًعا، فخرج على تعبيته اليت تعىب هبا إىل الشام، وخرج معه من 
نشط من الكوفيني والبصريني وراء أهل اجلمل؛ إلعادهتم إىل الطاعة ومنعهم من شق عصا 

 . (5)أنه ملا انتهى إىل الربذة أاته عنهم أهنم قد أمعنوا وفاتوا، فأقام ابلربذة أايًما املسلمني، إال
                                                           

 . 20-19األسدي، الفتنة، ص(1)
 . 23األسدي، الفتنة، ص(2)
 . 25األسدي، الفتنة، ص(3)
 . 109-108تنة، ص؛ األسدي، الف5، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 .82، ص5؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج22، 10، ص3؛ الطبي، اتريخ األمم، ج134األسدي، الفتنة، ص(5)
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م، 656هـ/36استنفار من يثق هبم بعد أن بلغه مسري أهل اجلمل إىل البصرة عام  اثنياا:
فبدأ أبهل املدينة وصحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أواًل، وحثهم على اخلروج معه ألهل 

، فتثاقل (1)الفرقة: "اهنضوا إىل هؤالء الذين يريدون تفريق مجاعتكم لعل هللا يصلح بكم ذات البني"
، إذ آثروا السالمة يف الدخول يف فتنة  حذرهم منها رسول  هللا، فاعتذروا (2)من كبار الصحابة عددٌ 

 . (3)لعلي عن اخلروج معه
خرج يف أربعة آالف من املدينة، منهم أربع  مائة ممن ابيع حتت  وتشري الرواايت إىل أنه 

صريني متخفني يف تسعمائة ، ومن نشط من الكوفيني والب(4)الشجرة، و ان مائة من األنصار
 . (5)رجل، وهو يرجو أن يدركهم فيحول بينهم وبني اخلروج

على  يستنفرهم للخروج معه إىل أهل البصرة -وهو ابلربذة-كما بعث إىل أهل الكوفة 
ومؤازرته، فتداعت إليه بعض القبائل، ومن أبرزها: طيٌء وأسد، فتبعه منهم وهو  (6)إصالح البني

 .(7)بذة إىل ذي قار ستمائةيف مسريه من الر 
كما استنفر أهل  الكوفة إىل البصرة حملاربة القوم، فوافاه منهم تسعة آالف ومائتا رجل، 

م. ووجه كتًبا إىل عماله يستحثهم ابخلروج، فكتب إىل عامله 655/(8)هـ36فأقبلوا إليه عام 
 . (9) أبذربيجان األشعث بن قيس

                                                           

 . 534-533البسيت، أخبار اخللفاء، ص(1)
 . 79-78، ص5؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج5، ص3؛ الطبي، اتريخ األمم، ج108األسدي، الفتنة، ص(2)
: "والفتنة إذا وقعت عجز العقالء فيها عن دفع السفهاء، 343، ص4يف كتابه منهاج السنة، جرمحه هللا ابن تيمية  قال(3)

عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها، وهذا شأن الفنت، كما قال تعاىل: "واتقوا فتنة ال تصينب الذين  فصار األكابر 
 ا إال من عصمه هللا".ظلموا منكم خاصة"، وإذا وقعت الفتنة مل يسلم من التلوث هب

 . 246احلنبلي املقدسي، التاريخ املعتب ، ص(4)
 .  82، ص5ابن اجلوزي، املنتظم، ج(5)
 .  534البسيت،أخبار اخللفاء، ص(6)
 . 181-180، ص2اليعقوِب، اترخيه، ج(7)
  . 463-461، ص1؛ ابن أعثم، الفتوح، ج181؛ ابن خياط، اترخيه، ص63، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(8)
 األمينِّ ابستنفار املسلمني حلرب املرتدين. . أتسًيا بفعل أِب بكر 42، ص1ابن العماد احلنبلي، شذرات الذهب، ج(9)
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هبا غالبية  -من وجهة نظره-اختيار الكوفة مكااًن للنزول فيه وقاعدًة له، فهي  اثلثاا:
، فريوى أنه ملا أاته عن القوم أهنم يريدون البصرة فس ر  بذلك، وقال: "إن  أهل (1)أنصاره وأتباعه

لشام الكوفة أشد حب ا إيل  ، وفيهم رؤوس العرب وأعالمهم"، ف ثرهم عن بقية األمصار األخرى، كا
 . (2)اليت هبا معاوية مع أنصاره، والبصرة اليت نزهلا أهل  اجلمل

املداواة ابلرفق، وبيان احلجة للطرف اْلخر، إذ قال ألهل الكوفة القادمني إليه يف  رابعاا:
ذي قار: "... فإن يرجعوا فذاك ما نريد، وإن يلجُّوا داو يناهم ابلرفق وابين اهم حىت يبدؤوان بظلم، 

 . (3)أمرًا فيه صالٌح إال آثرانه على ما فيه الفساد إن شاء هللا" ولن ندع
حملاصرة الفتنة أنه مل يولِّ أحًدا ممن أعان   ومن اإلجراءات اليت جلأ إليها علي خامساا:
،  يف جيشه السائر ألهل اجلمل إظهارًا لغضبه منهم على قتلة عثمان  على قتل عثمان

وراء أهل اجلمل بتعبيته اليت تعبأ هبا للشام،  م أصل  الفتنة، فسار علي وجتنًبا الزدايد الفتنة، ألهن
وجعل اللواء مع حممد بن احلنفية، ووىل ابن  عباس ميمنته، وعمر  بن أِب سلمة، أو عمرو بن 

، وملا سار إىل (4)سفيان بن عبد األسد امليسرة، وجعل على مقدمته أاب ليلى بن عمر بن اجلراح
عة آالف من أهل املدينة، جعل رايته مع ابنه ابن احلنفية وعلى ميمنته احلسن البصرة يف أرب

 .(5)وميسرته احلسني، وعلى اخليل عمار بن ايسر
أسلوب احلوار واملراسالت وتوجيه الرسل إىل معسكر أهل اجلمل هبدف حماورهتم  سادساا:

وال لعليّ  قصٌد يف القتال، بل وردهم إىل الطاعة، خاصة أن  الفريقني قد اصطف ا، وليس لطلحة  
 ليتكلما يف اجتماع الكلمة. 

                                                           

مدينتهم للنزول هبا قد خذلوه مرات  عدة يف مواقف  الحقة ؛ منها  ومن الثابت اترخيي ا أن  أهل  الكوفة الذين اختار علي (1)
يف صفني حني أجبوه على التحكيم، وملا أراد املسري إىل الشام ملواجهة معاوية بعد النهروان تثاقلوا عن املسري وتسللوا من 

 معسكره لياًل، واستمر موقفهم هذا حىت مع أبنائه احلسن واحلسني رضوان هللا عليهم. 
 . 134األسدي، الفتنة، ص(2)
 .144،463، ص1؛ ابن أعثم، الفتوح، ج28، ص3؛ الطبي، اتريخ األمم، ج143األسدي، الفتنة، ص(3)
 . 5، ص3؛ الطبي، اتريخ األمم، ج108-107األسدي، الفتنة، ص(4)
 .  241، ص1أبو الفداء، املختصر يف أخبار البشر ، ج(5)
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فتارة يوجه الرسل إىل معسكر أهل اجلمل، وخيتارهم ممن يرى أهنم ميكنهم هتدئة  النفوس 
الثائرة وتسكني  الفتنة من أمثال القعقاع بن عمرو، وأمره أن يدعوهم إىل األلفة واجلماعة، وعظم 

 . (1)لقوم على الصلحعليهما الفرقة، ففعل وأشرف ا
أقام  واترة يدعوهم بنفسه فينذر هم ويناشد هم الرجوع  عما هم عليه، ومما يروى أن  علي ا 

ثالثة أايم يبعث رسله إىل أهل البصرة فيدعوهم إىل الرجوع والدخول يف اجلماعة، فلم جيد عند 
من صالة الغداة إىل صالة الظهر  القوم إجابة، فزحف حنوهم، فلما دان من صفوفهم فواقفهم

 . (2)يدعوهم ويناشدهم وأهل البصرة وقوٌف حتت رايتهم
قبل املعركة ُيثهما على الصلح  واترة يرسل كتبه إىل قادة أهل اجلمل: طلحة، والزبري 

 .(3)والرجوع إىل الطاعة فأبيا
بوية كوسيلة حلقن واترة يستخدم أسلوب التذكري وتبيان أنه على احلق ابحلجة واألدلة الن

دماء املسلمني، وقد أتت آاثرها حني رجع  قادة  أهل اجلمل إىل احلق والطاعة وترك ساحة القتال، 
جاء إىل الزبري  ومما يدلنا على ذلك ما جاء يف املصادر التارخيية من الرواايت املختلفة أن  علي ا 

للزبري: "اي زبري! إنك تقاتل علي ا  النيب  يف أثناء القتال، ووقف بني الصفوف، وذك ره مبا قال ه
، مما دل  على أن  هدف هؤالء (5)، فصرف الزبري وجه دابته وانصرف(4)وأنت له ظامل" تذك ر ذلك

 .  هو احلق، لكنهم أخطأوا يف الوسيلة، وظهر هلم أن  احلق يف جانب إمام املسلمني علي
، وأن يكون بينهم من أوله إىل آخره يف -ىلتعا-كما أنه عرض االحتكام إىل كتاب هللا 

 . (6)الدماء، إال أهنم أبوا إال القتال

                                                           

، 7، ج4. ابن كثري، البداية والنهاية، م85، ص5؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج29، ص3انظر: الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
 . 217ص

 . 147ابن قتيبة الدينوري، األخبار الطوال، ص(2)
 . 66، ص5ابن قتيبة الدينوري، اإلمامة والسياسة، م(3)
 . 68-67، ص5ابن قتيبة الدينوري، اإلمامة والسياسة ، م(4)
 . 67، ص6ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(5)
 . 147، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج41، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
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ويف حماولة منه إلهناء القتال الدائر واخلروج أبقل اخلسائر املمكنة يف األرواح وحفظًا  سابعاا:
بعقر مجل أم املؤمنني عائشة ملا رأى أن  القتال حوله  لسالمة من بقي من املسلمني أمر علي  

، وأن  أهل  اجلمل كلما  (1)قد اشتد وكثر القتل على خطامه، حىت أصبح كالقنفذ من النشاب
، فسقط، ومال اهلودج  أبم املؤمنني عائشة! فأمر حممد  بن  أِب بكر (2)كشفوا عنه عادوا فالثوا به

 .(3)مد بن أِب بكر أخوها إىل البصرةأن يتقدم إىل أخته، وأدخلها حم
فيمن قاتله يوم اجلمل من املخالفني له، فلم أيخذ أحًدا مبا استهلكه  سرية علي  اثمناا:

، وحر م على أصحابه سبيهم وغْنم  (4)من دم  وال مال، مع معرفة القاتل واملقتول والتالف واملتلوف
، ومنع  أصحابه من تتبع املدبرين من (6)ودفنهم ، كما أنه صلى على قتلى أهل اجلمل،(5)أمواهلم

املوقعة، وال ي قتل جريٌح، وال ي كشف سرٌت حفظًا ألمنهم وحرمتهم
(7)  . 

من وقعة اجلمل دخل البصرة، وأخذ بيعة أهل البصرة على راايهتم   ملا فرغ علي اتسعاا:
 . (8)وبيعة اجلرحى واملستأمنة

مل  ، وكذلك علي  وأهل العلم يعلمون أن  طلحة  والزبري مل يكوان قاصدين قتال علي 
يكن قصده القتال، ولكن جرى اجلمل  بغري اختياره وال اختيارهم، وقد كشفت وقعة اجلمل صواب 
ذت ملواجهة أهل اجلمل والرتيث عليهم؛ كي ال تزاد األمور سوءًا،  اإلجراءات األمنية اليت اختُّ
فأسفرت عن اتفاق الطرفني على الصلح، وترك مسألة القصاص إلمام املسلمني لتسكني الفتنة، 
إال أن  قتلة  عثمان من مثريي الفتنة تواطأوا على إقامة الفتنة مرة اثنية فتقاتل الطرفان، وكان كل  

دمها أو كليهما منهما قصد ه دفع  الصيال ال ابتداء القتال، فإن كان قد وقع خطأٌ أو ذنٌب من أح
فقد عرف أن  هذا ال مينع ما دل  عليه الكتاب والسنة أهنم من خيار أولياء هللا املتقني وحزبه 

                                                           

 .45-44، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(1)
 . 151-150ابن قتيبة الدينوري، األخبار الطوال، ص(2)
 .242، ص1أبو الفداء، املختصريف أخبار البشر، ج(3)
 . 84-83املاوردي، قتال أهل البغي، ص(4)
 . 74، ص5ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(5)
 . 149، ص1ابن الوردي، اترخيه، ج(6)
 من هذا الفصل.  . وانظر أيًضا: املبحث الرابع، املطلب السادس59، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(7)
 . 59، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(8)
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يف أثناء   ، والتدابري األمنية اليت اختذها علي(1)املفلحني وعباده الصاحلني، وأهنم من أهل اجلنة
من املسلمني يف كال اجلانبني صواب  سياسته وحرص ه البالغ على أ -أيًضا-القتال قد أابنت 

 وسالمتهم.
 :(2)أهل صفني -

يف قتلة عثمان كان سببًا رئيسي ا  -تعاىل-إن  حرص  الصحابة الشديد على تنفيذ حكم هللا 
 يف وقعة صفني، مثل ما كان األمر يف اجلمل، إذ رفض أهل  الشام بزعامة معاوية مبايعة علي 

فيقتلهم،  قتلة عثمان  وحماكمت هم، أو أن يدفع إليه علي   إىل أن تتم معاقبة  قتلة عثمان
 . (3)فإن فعل ابيعه

ورفضه للبيعة، فمنهم من   وتباينت أقوال املؤرخني حول سبب خروج معاوية على علي
. (4)يشري إىل أن  اخلالف بني الطرفني كان سببه طمع معاوية يف اخلالفة وأبنه دعا لنفسه يف الشام

رفض  وآخر يذكر أن  عزله عن والية الشام كان سبًبا يف إظهاره خمالفة علي حني بلغه أن  علي ا 
 .(5)إقراره على عمله، فقال معاوية: "وهللا! ال أيل له شيًئا، وال أابيعه، وال أقدم عليه"

من وال ننكر مواجهة معاوية لعلي، ووجود هذه الرواايت يف مصادر  اترخيية  قد ت عد 
املصادر اليت يعتمد عليها الباحث يف دراسته، ونرى أن  مثل هذه الرواايت تتعارض مع ما ثبت من 

وأصحابه من  ، كما ال خيفى علينا مكانة  معاوية ومنزلته من رسول هللا عدالة الصحابة 
ما ذكر.  بعده، إال أن  هناك بعض  الرواايت قد أتت مبا خيالف تلك الرواايت، مما أكد عدم صحة

هـ( من أن  معاوية قام يف أهل الشام بعد أن مجعهم 212ومن ذلك ما ورد عند ابن مزاحم )ت 
                                                           

 . 363، ص6نة، جابن تيمية، منهاج الس(1)
. 224، ص2، جوالتاريخ احلرب بني الطرفني أربعني صباًحا. البلخي، البدءفيه وقعت و صفني: موقع بني العراق والشام، (2)

مع معاوية للقتال بصفني سبعة أشهر وثالثة عشر يوًما، وكان أول  يوم وقعت  يذكر أن بني وقعة اجلمل والتقاء عليو 
هـ، وكان املقام بصفني مائة يوم وعشرة أايم، والوقائع بينهم تسعون 37احلرب بينهم بصفني يوم  األربعاء غرة صفر سنة 

هـ. املسعودي، 38ر رمضان سنة وقيعة، وكان لقاء احلكمني أِب موسى األشعري وعمرو بن العاص بدومة اجلندل يف شه
 . 272-271التنبيه واإلشراف، ص

 .66، ص3؛ البالذري، أنساب األشراف، ج190نصر بن مزاحم، صفني، ص(3)
 . 102، ص1القلقشندي، م ثر اإلانفة، ج(4)
 . 97، ص5ابن اجلوزي، املنتظم، ج(5)
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وذك رهم أنه ويل أمر عثمان، فقام أهل الشام أبمجعهم فأجابوا إىل الطلب بدم عثمان، وابيعوه على 
 . (1)ذلك أمريًا غري خليفة مث األمر شورى

يف أخبارهم أبن  معاوية كان يصرح  (3)من املؤرخني وغريه (2)هـ(279وذكر البالذري )ت
أفضل منه سابقًة وهجرة وإسالًما، وأنه ال ينكر  ملن حوله وملن أيتيه من قبل علي أبن  علي ا 

 عليه ذلك، إال أن  مطلب ه هو حماكمة قتلة عثمان ابعتبار أنه ويل أمره، فإن فعل ابيعه.
يف رواية له جاء فيها: "أن  معاوية خرج  (4) هـ(328كما روى صاحب العقد الفريد )ت 

إىل علي يف يوم صفني ومل يبايعه أهل الشام ابخلالفة، وإاما ابيعوه على نصرة عثمان والطلب بدمه، 
 فلما كان من أمر احلكمني ما كان ابيعوه ابخلالفة". 

ومعاوية مل يكن هـ( أن  القتال  الذي كان بني علي 728وأكد شيخ اإلسالم ابن تيمية )ت 
على اإلمامة وال طعًنا يف جواز خالفة علي 

، مما ينفي متاًما ما أشيع  من أن خروجه على (5)
 كان طمًعا يف اخلالفة.   علي 

 وما يهمنا يف هذه الدراسة هو تتبع اإلجراءات والتدابري األمنية اليت اختذها علي 
حىت هناية الوقعة، وبعضها  ملواجهة تداعيات موقف أهل الشام املمتنع عن البيعة لعلي 

 إجراءاٌت سبق أن اتبعها مع أهل اجلمل، وبعض ها استحدثها حبسب تطور األحداث:
: والعزم على املسري ألهل الشام إلخضاعهم للطاعة  اإلصرار الذي أبداه علي  أوًلا

وىل كانت يف أول خالفته حني بلغه خب امتناع معاوية وأهل الشام عن ثالث مرات؛ ففي املرة األ
للقصاص، فتأهب للمسري إليهم، ويف أثناء  البيعة وخروجهم عليه ما مل يقدم قتلة عثمان 

استعداده للمسري بلغه خب  أهل اجلمل وخروجهم إىل البصرة، مما جعله يغريِّ وجهته حنو العراق 
كان يرى من وجهة نظره البعيدة أن  خطورة  خروج أهل اجلمل أشدُّ من   بداًل من الشام. ورمبا

امتناع معاوية عن البيعة، ملا سيرتتب من خروجهم إىل نشر الفتنة يف األمصار األخرى؛ ألهنم 
                                                           

 .83-82ص، 3؛ البالذري، أنساب األشراف، ج82-81بن مزاحم، صفني، صنصر (1)
 . 66، ص3أنساب األشراف، ج(2)
 .190نصر بن مزاحم، صفني، ص(3)
 . 81-80، ص5ابن عبد ربه، ج(4)
 .327، ص6ابن تيمية، منهاج السنة، ج(5)
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خرجوا للطلب بدم عثمان أبيديهم، مما قد خيل أبمن الدولة اإلسالمية، وتعم الفوضى، خاصة وأن  
ي مسؤولية  احلاكم، وأن  عليهم أن ينتظروا كي تستقر األحوال ويستتب األمن، إال إقامة  احلدود ه

أهنم أصرُّوا على أن يطلبوا القتلة أبنفسهم، فكانت خطورة  خروجهم أشد  من خطورة امتناع معاوية 
 . (1)خروجه إىل الشام حلني االنتهاء من أمر أهل اجلمل عن البيعة، فأرجأ علي 

على املسري  ثانية كانت بعد اإلنتهاء من أمر أهل اجلمل، إذ تشجع علي  ويف املرة ال
للشام، فنادى الناس  ابلرحيل، فرحل الناس من البصرة إىل الكوفة ودخلوها يف يوم االثنني لستة 

 إىل عماله يستنفرهم  م، فكتب علي 656/(2)هـ36عشر يوًما خلت من شهر رجب سنة 
، (3)جلهاد أهل الشام، ومنهم عامله على أصبهان ومهذان، وأقبلوا أبمره يشهدون مع عليّ  صفني

وكتب إىل قيس بن سعد مبصر يستنفر الناس لقتاهلم، وإىل أِب موسى ابلكوفة، وبعث إىل عثمان 
، وكتب إىل ابن عباس وإىل أهل البصرة (4)بن حنيف بذلك، وخطب الناس فحثهم على ذلك

أن يشخص إليه فيمن قبله فأجابه، ونشطوا وخفوا، فاستعمل ابن  عباس على البصرة وسار أيمره 
خطب الناس وندهبم إىل املسري إىل الشام، فقوم أسرعوا وأجابوا،  ، كما أن  علي ا (5)حنو علي

وقعة ، فلما كانت ال(7)إىل اخلروج (6)مجاعًة من ابهلة وقوٌم كرهوا اخلروج إىل الشام. ودعا علي 
 انتهى األمر ابلتحكيم، وجرت اهلدنة بني الطرفني إىل أن جيتمع احلكمان. 

إال أنه يف املرة الثالثة دعا أصحابه إىل النهوض ألهل الشام ملا انقضى أمر  اخلوارج رجع 
إىل الكوفة، وندب الناس  إىل قتال أهل الشام، فتثاقلوا! فأعاد القول  عليهم ووعظهم  علي 

جلهاد، فلم ينفروا معتذرين أبن  نباهلم نفذت، وكل ت سيوفهم فأقبل حىت نزل النخيلة، وحثهم على ا

                                                           

 .299الثاين من هذا املبحث، صانظر املطلب (1)
  498-496، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج(2)
 . 105-104بن مزاحم، صفني، صنصر (3)
 . 210، ص7، ج4ابن كثري، البداية  والنهاية، م(4)
 .117-116نصر بن مزاحم، صفني، ص(5)
ابهل أم سعد مناة، عرفوا  ابهلة: حي  من أعصر من قيس عيالن من العداننية، وهم بنو سعد مناة بن مالك بن أعصر،(6)

ة من مهدان كانت حتت معن بن هبا، وهي ابهلة بنت صعب بن سعد العشرية بن مدحج. وقال اجلوهري: ابهلة امرأ
 . 161أعصر بن سعد بن قيس بن عيالن فنسب ولده إليها. القلقشندي، هناية األرب، ص

 .563، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج(7)
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فأمر الناس أن يلزموا عسكرهم، ويوطنوا على اجلهاد أنفسهم، وأن ي ِقلوا زايرة أبنائهم ونسائهم حىت 
ك دخل ذل يسريوا إىل عدوهم، فأقاموا أايًما، مث تسللوا فدخلوا إال قلياًل، فلما رأى علي 

بسرعة املسري  رغم اقتناعه  -م658/(1)هـ38وكان ذلك عام -الكوفة وانكسر رأيه يف املسري 
ملواجهة أهل الشام إلخضاعهم للطاعة دون أتخري  وحماوالته العديدة لتوحيد الصف ومجع الكلمة. 

هم من وظل يبذل جهده إلقناع أصحابه فيخطبهم ويعاتبهم على تثاقلهم، وي عِلمهم مبا له علي
 ، حىت استشهد. (2)الطاعة يف احلق والنصح

تطهري جيشه ممن يكون هواهم مع معاوية وينقلون أخبار حتركاته إليه حفظًا ألمن  اثنياا:
بتطبيق سياسة النفي على كل من يكاتب أهل الشام إىل بالد  ال سلطان فيها  وسالمته جيشه

 . (4)بعد اتصاله مبعاوية (3)ملعاوية، كما فعل مع خالد بن املعمر
استخدم أسلوب احلوار واملراسالت بتوجيه الرسل إىل معاوية يف الشام؛ حلقن دماء  اثلثاا:

املسلمني وإطفاء الفتنة، فمنذ أن امتنع معاوية من تقدمي البيعة لعلي ظل  علي  يراسله وأهل  الشام 
نيه ويتوع ده حىت قبل مسريه إىل العراق؛ ُياورهم وُياججهم، وأحياانً  ؛ أماًل يف رجوعه إىل (5)مي 

 . (6)احلق والدخول يف الطاعة كما دخل فيها أهل األمصار األخرى

                                                           

انية والدول ري يف اْلداب السلطـا، حممد بن علي، الفخـ؛ ابن طباطب137، ص5انظر: ابن اجلوزي، املنتظم، ج(1)
)سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن طباطبا، الفخري يف  .99-98م، ص1966هـ/1386بريوت،  –اإلسالمية، دار صادر

 .1124، ص2، جاملقدمةاْلداب السلطانية(؛ ابن خلدون، 
 . 1124، ص2، جاملقدمةابن خلدون، (2)
يف عهد عمر،  خالد بن معمر السدوسي، قائد من الرؤساء يف صدر اإلسالم، أدرك عصر النبوة، مث كان رئيس  بين بكر(3)

يف اجلمل وصفني، من أمراء جيشه، وواله معاوية إمرة أرمينية فقصدها فمات يف طريقه إليها بنصيبني  وكان مع علي 
 .  299، ص2هـ.  الزركلي، األعالم، ج50حنو 

 . 185، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج93،96، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 . 319، ص2نبوية ،جحممد حسن شراب، املدينة ال (5)
 . 529البسيت، أخبار اخللفاء، ص(6)
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أرسل إىل معاوية يعرّفه اجتماع الناس على  -وبعد فراغه من وقعة اجلمل-ومما يروى أنه 
واألنصار. وكان  بيعته، وي عِلمه ما كان من وقعة اجلمل، وأيمره الدخول فيما دخل فيه املهاجرون

 .  (1)معاوية أمريًا على الشام من قبل عثمان
كما أوضحت املصادر التارخيية عن وجود سفارات ومراسالت لعلي إىل معاوية، فريوى 

جرير  بن عبد هللا  البجلي م بعث علي 657هـ/36أنه يف عام 
إىل معاوية ليحاوره وأيمره أن  

فيه أهل احلرمني واملِْصر ين وغريهم! ففعل ما أمر به، ومل ير يسلِّم  له األمر ويدخل معه فيما دخل 
اخلروج إىل  جرير عند معاوية انقياًدا له وال مقاربة لذلك فانصرف ايئًسا منه، فحينئذ عزم علي 

 . (2)صفني
إىل الشام ليلقى معاوية لعله أن يكسره ويكسر  (3)خفاف بن عبد هللا كما وجه علي 

أهل الشام، وكان خلفاف لساٌن وهيئة وشعر، فغدا إىل معاوية وحدث عن عثمان فانكسر معاوية، 
 . (4)فأمر إبخراجه من الشام

ال يرسل إىل معاوية أحًدا يومني   جعل علي (5)وعندما عسكر اجليشان على الشريعة
 (6)وج ه إليه رجااًل من عنده، وعلى رأسهم شبث بن ربعي التميمي وال يرسل إليه معاوية، مث

 .(7)وأمرهم أن يدعو معاوية ومن معه إىل الطاعة واجلماعة

                                                           

 . 93ابن طباطبا، الفخري يف اْلداب السلطانية ، ص(1)
 . 97، ص5؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج70، ص3؛ الطبي، اتريخ األمم، ج65، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(2)
 خفاف بن عبد هللا: مل أقف له على ترمجة.(3)
 . 86-64نصر بن مزاحم، صفني، ص(4)
وأصحابه على معاوية وأهل الشام بصفني وجدوهم قد نزلوا  وهي شريعة ماء يف صفني. وتذكر الرواايت ملا قدم علي (5)

أن خيلي بني الناس  منزاًل اختاروه مستواًي بساطًا واسًعا فأخذوا الشريعة فكانت يف أيديهم، ومنعوهم املاء، فدعاه علي 
، 75-74، ص3عليها إىل أن خلوا بينهم وبني املاء. انظر: الطبي، اتريخ األمم، ج ليشربوا فرفض، فقاتله علي  واملاء
 . 239، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م175، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج82

أبو الرمحن  . املزي، يوسف بن الزكى عبدأبو عبد القدوس الكويف من بين يربوع بن حنظلةشبث بن ربعي التميمي الريبوعي  (6)
، 12ج م،1980/ـه1400 ،1ب يروت، ط-احلجاج، هتذيب الكمال، حتقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة

 ، هتذيب الكمال(. ياملز  ا:.) سريد ذكر املصدر خمتصرً 351ص
 . 76، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(7)
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ملعاوية وم ن بعثهم من رسل  إىل الشام حتمل إىل أهل الشام رسالًة   ومراسالت علي
يطفئ انر الفتنة، إال أهنا  واضحة يهدف منها اإلصالح  ووحدة  الصف، والعمل  على إجياد منفذ  

 حىت ُيقق مطلبه.  كانت بال جدوى، إذ أ  معاوية البيعة لعلي 
سريته مع أهل صفني يف أثناء القتال ومعاملتهم ابلعدل، فقد أمر أتباعه أن ال يبدأوا  رابعاا:

بقتيل، وأن ال القوم القتال ما مل يبدأوهم، وأن ال يقتلوا مدبرًا، وال جيهزوا على جريح، وال ميثلوا 
يهتكوا سرتًا، وال يكشفوا عورة، وال يدخلوا دارًا إال إبذن، وأن ال أيخذوا شيًئا من أمواهلم إال ما 

. وهذه الوصااي ما هي إال تطبيٌق عملي  (1)وجدوه يف عسكر أهل صفني، وال يتعرضوا للنساء
 لتعاليم اإلسالم يف معاملة أهل القبلة املخالفني.

ق على املوادعة برتك احلرب ألج ل حمدد  يعينه كال الطرفني، وكان ذلك يف االتفا خامساا:
م  حىت انقضائه؛ طمًعا يف الصلح، وخالل هذه الفرتة يرتدد 656هـ/37أول شهر حمرم من عام 

يف ذلك جهًدا كبريًا  ، وقد بذل علي (2)بني املعسكرين الرسل رجاء الصلح والعودة إىل اجلماعة
   .اء األزمة دون قتال، إال أن  األمر مل ينجح حماولة منه إلهن

جتديده الدعوة ألهل الشام، عسى هللا أن يهديهم إىل احلق، ويعيدهم إىل الصف  سادساا:
 دون قتال؛ ليحفظ على الدولة أمنها وعلى الناس سالمتهم، لذا أوصى أتباعه وقادته أن ال يبدأوا
ابلقتال قبل اإلعذار والكف عنهم حىت يدعوهم وُياجُّوهم، إذ اندى يف أهل الشام عند غروب 

: "... إين قد استدمتكم لرتاجعوا احلق وتنيبوا -وكان قد دان شهر حمرم على االنتهاء-الشمس 
، ومل جتيب -عز وجل-إليه، واحتججت عليكم بكتاب هللا  وا فدعوتكم إليه، فلم تناه وا عن طغيان 

إىل حق، وإين قد نبذت إليكم على سواء، إن  هللا ال ُيب اخلائنني"  فبات علي  ليلته يعبئ جيشه 
 . (3)وُيرضهم على القتال ويعقد األلوية

إلهناء القتال وحقن دماء املسلمني لكال الفريقني بطلب املبارزة  حماوالته  سابعاا:
الفردية مع معاوية، ملا رأى كثرة  القتال والقتل يف الناس وفناء هم، فأيهما قتل صاحبه كان األمر له، 

                                                           

 . 82، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
 .  79، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 . 82، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
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ر قيمة خصمه ملا ع رف عن علي (1)ومل جيب معاوية علي  يف ذلك من  ، وقد كان معاوية يقدِّ
رغم تقدمه يف العمر وأنه مل يعد بتلك القوة والفتوة اليت  ات القتال، وعلي شجاعة يف ساح

عرف هبا سابًقا، إال أنه ملا أقدم على تلك اخلطوة أراد حسم اخلالف بينه وبني معاوية؛ حقًنا 
 لدماء املسلمني، وحفظًا ألرواحهم الزكية. 

دماء الطرفني، ورغم أنه أ كره من قبوله للتحكيم ك خر حماولة إليقاف القتال وحقن اثمناا: 
كي ال يصعد أمر  اخلالف، وخشي من تفرق كلمة جيشه  من   (2)ِقبل أتباعه القراء على قبوهلا

انحية، ومن انحية أخرى كي ال يقال: إنه مل يستجب لتحكيم كتاب هللا، قالوا: فلم أجبت معاوية 
ت لتساقط القتلى وإراقة الدماء وخمافة ، وكان(3)إىل وضع احلرب؟ قال: خالفتموين، وخفت  الفتنة

 الفتنة. 
وهكذا كانت أايم صفني كلها مواقعة، ومل تكن هزمية بني الفريقني إال على حامية مث 

، وما وقع فيها من سفك دماء الفريقني اعتذر عن ذلك أئمة  السنة أبن  معاوية كان (4)يكرون
مل ميكنه تسليمهم  بين أمية، وأن  علي ا  ، إذ كان له نسب يف طالًبا الثأر من قتلة عثمان

من  ، إال أن ما اختذه علي (5)ألخذ الثأر منهم يف أول خالفته قبل أن تقوى شوكة اهلمة العلية
إجراءات  أمنية قد ت عد حماوالت  جمتهدًة من قبله إليقاف القتال واحلد من اخلسائر يف األرواح، إذ 

، قد يكون رقًما مبالًغا فيه، لكن رمبا كال اجلانبني خشي (6)ورد أن  قتلى الفريقني بلغ سبعني ألًفا
 فناء املسلمني بعد أن وصل عدد قتالهم إىل هذا الرقم. 

لك كله أن  ما وقع من اخلالف بني علي ومعاوية سببه االجتهاد، ومل وصلص من ذ
ُيملهما على ذلك إال النظر  يف صاحل األمة كاختالف األئمة والصحابة يف اجتهاداهتم يف بقية 

 .(7)األمور
                                                           

 .  384، ص2؛ املسعودي، مروج الذهب، ج387، 275-274نصر بن مزاحم، صفني، ص(1)
 .497نصر بن مزاحم، صفني، ص(2)
 . 131، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(3)
 . 80، ص5ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(4)
 . 80، ص1اليافعي، مرآة اجلنان، ج(5)
 . 252، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(6)
. )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: حممد 105م، ص1972هـ/1391حممد أبو اليسر عابدين، أغاليط املؤرخني، دمشق،  (7)

 عابدين، أغاليط املؤرخني(.  
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 : (1)اخلوارج -
جيش إن  من أبرز ما أفرزته وقعة صفني ظهور  فرقة اخلوارج كأول فرقة  خمالفة انشقت عن 

: "أن ال وعارضته يف أمر التحكيم، وكان شعار  هذه اجلماعة يف معارضتها لعلي   علي
ملا مسع هذه  ،  وتذكر املصادر أن  علي ا (3)تعريًضا به يف حتكيمه يوم صفني (2)حكم إال هلل"

 ،وهذا أحسن جواب ملن عرض مبثل هذا(4)الكلمة أجاهبم بقوله: " كلمة عدل أريد هبا ابطل"
 وأصبح قوهلم هذا علًما هلم.   (5)القول

 وقد أحدث هذا اخلروج وانشقاقهم شرًخا كبريًا لوحدة الصف اإلسالمي واجتماع الكلمة.
، وجيعل أول اخلوارج ذا من ي رجع أصل اخلوارج إىل زمن النيب  (6)وهناك من أهل العلم

: "سيخرج من ضيضىء وهو يقسم قسًما، فقال  الذي اعرتض على الرسول  (7)اخلويصرة
 . (8)هذا الرجل قوٌم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية"

من صفني إىل الكوفة، فلم  وهناك من يرى أن  أول ظهورهم كان بعد رجوع علي 
يدخلوا معه، وكانوا من وقت حتكيمه يردون عليه وال يرض ون بفعله، فلما رجع ابينوه، فأتوا حروراء 

                                                           

أئمة املسلمني ومجاعتهم. انصر بن عبد الكرمي العقل، اخلوارج أول  اخلوارج: هم الذين يكفرون ابملعاصي، وخيرجون على(1)
م. )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: انصر العقل، 1998هـ/1419، 1الرايض، ط –الفرق يف اتريخ اإلسالم، دار إشبيليا 

 اخلوارج(.
 .135-134السيوطي، اتريخ اخللفاء، ص(2)
 . 121-120أهل البغي، صقتال املاوردي، (3)
، 8بريوت، ط –حتقيق أمري مهنا وعلي فاعود، دار املعرفة  والنحل، املللحممد بن عبد الكرمي،  لشهرستاين،ا(4)

 . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: الشهرستاين، امللل والنحل(.135، ص1م، ج2001هـ/1421
 . 121-120أهل البغي، صقتال املاوردي، (5)
الداين بن منري آل زهوي، املكتبة  :أمري املؤمنني علي بن أِب طالب، حتقيق وتعليق خصائصأمحد بن شعيب،  (النسائي،6)

)سريد ذكر املصدر خمتصرًا: النسائي، خصائص علي بن أِب  .124-123ص م،2006هـ/1427صيدا،  –العصرية 
 .135-134السيوطي، اتريخ اخللفاء، ص؛ 134، ص1، جوالنحل امللل، الشهرستاين طالب(؛

 .124-123حرقوص بن زهري التميمي. النسائي، خصائص أمري املؤمنني علي، ص ويدعى (7)
 .  134، ص1الشهرستاين، امللل والنحل، ج(8)
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فجعلوا هلم أمريًا  –وكان ذلك أول ظهورهم–نهم اثنا عشر ألًفا، وقالوا: ال حكم إال هلل فن زل هبا م
 .(1)للقتال وأمريًا للصالة، واألمر شورى

ترتيب هذه الرواايت من حيث الظهور ترتيًبا زمني ا؛ فال   -إن جاز لنا ذلك–وميكننا 
هم الثاين يف أحداث الفتنة زمن عثمان ، مث كان ظهور  خالف يف أن  أصل هم يرجع إىل زمن النيب 

 وداللة ذلك ما ورد على لساهنم لعلي ،  حني أكرهوه على قبول التحكيم  واعرتافهم
وقتلهم إايه: "اي علي! أجب إىل كتاب هللا إذ دعيت  خبروجهم على اخلليفة الثالث عثمان 

. لكن ظهور هم السياسي  (2)عفان" إليه، وإال دفعناك برمتك إىل القوم، أو نفعل بك ما فعلنا اببن
بسبب التحكيم بعد االجتماع التارخيي الذي  كفرقة  معارضة لسياسته   كان زمن علي 
، وأعلنوا مبادئهم، وهي: األمر ابملعروف، (3)م الذي تنادى له اخلوارج657هـ/37عقدوه يف عام 

، وأب وا أن يساكنوه يف بلده لعلي  ، مث كو نوا هلم جيًشا معاد  (4)والنهي عن املنكر، والقول ابحلق
 ، فس مُّوا ابخلوارج. (5)فنزلوا حروراء، فكان عددهم يوم أن خرجوا اثين عشر ألًفا

بعد صفني واالتفاق؛ رغم  وكان اخلوارج ي عرفون قبل ذلك ابلقراء، مث انقلبوا على علي         
وكانت قضية -إىل من حكم بكتاب هللا، فلما رضي بذلك  أهنم هم الذين محلوه على التحاكم

، فكان يقال هلم (7)مث تعددت مسمياهتم وفرقهم. (6)غضبوا من ذلك وانبذوه -احلكمني

                                                           

 . 124-123، ص5ابن اجلوزي، املنتظم، ج(1)
 . 251، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(2)
 هللا بن وهب الراسيب.صار ذلك االجتماع يف منزل زيد بن حصني، وتوىل رائستهم عبد (3)
 . 137-136، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(4)
 . 255، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(5)
، 1بريوت، ط –عبد القاهر بن طاهر بن حممد، الفرق بني الفرق، تعليق إبراهيم رمضان، دار الفتوى البغدادي،(6)

 )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: البغدادي، الفرق بني الفرق(.  32م، ص1994هـ/1415
كما ذ كرت يف كتب الفرق على سبيل املثال ال  -ذكر العلماء عدد فرق اخلوارج ملا اختلفوا عشرين فرقة، ومن هذه الفرق(7)

والقطوية، واملبهوتية، والكوزية، واحلازمية، واخللفية، : األزارقة، والنجدات، والصفرية، العجاردة، واألابضية، -احلصر
واملرجئة، والوعيدية، إال أن  االسم الذي غلب عليهم وجيمعهم كلهم هو اسم اخلوارج والشراة، ولقبهم املذموم املارقة. انظر: 

ص  ،1والنحل، ج الشهرستاين ، امللل ؛32ص الفرق بني الفرق، البغدادي، ؛135، ص5البدء والتاريخ، ج املقدسي،
133 . 
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. وملا (3)، وذلك لقوهلم عندما اعرتضوا على التحكيم: ال حكم إال هلل(2)أو احلكمية ،(1)احملكمية
نسبة إىل  (6)، كما مسوا ابلراسبية(5)حلرورية نسبة هلاعرفوا اب (4)إىل حروراء احنازوا عن علي 

: النواصب، وهم الغالة يف حب أِب بكر -أيًضا–، ويقال هلم (7)رئيسهم عبد هللا بن وهب الراسيب
، انفصلوا عنه ابجلملة، وتبأوا منه ، وهم القاسطون املارقون على علي وعمر وبغض علي 

 .  (8)ومن صحبه ومن كان يف زمنه
يف الست  والتبئ من عثمان  ومذهب اخلوارج يف كل زمان قائٌم على إكفار علي 

سنني األخرية من خالفته، كما أكفروا كل  من مل يفارق علي ا ومعاوية بعد التحكيم، وكل ذي ذنب  
 ، قال أبو العباس: "اخلوارج يف مجيع أصنافها(10)، ومذهبهم اخلروج على اإلمام اجلائر(9)من األمة

 . (11)تبأ من الكاذب ومن ذي املعصية الظاهرة"
وقد شك ل خروج  هؤالء عقبًة أمام اخلالفة اإلسالمية يف ملِّ مشل األمة وتوحيد كلمتها؛ 
فكان حال أهل الشام أهون على اإلسالم من حال هؤالء، وذلك خلطورة أفكارهم اليت وصلت 

ل، وإزاء موقف اخلوارج املعارض الذي انتهى إىل حد تكفري املسلمني واستحالهلم الدماء واألموا
موقفهم هذا بتدابري  أمنية  عدة، من  إىل إعالن التمرد واخلروج على اإلمام واملسلمني واجه علي 

 أمهها: 

                                                           

 . 255، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(1)
 .178، ص4، ج2املقريزي، اخلطط، م(2)
 .178، ص4، ج2؛ املقريزي، اخلطط، م255، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(3)
 .221، ص5حروراء: قرية من قرى السواد. املقدسي، البدء والتاريخ ، ج(4)
 . 178، ص4، ج2؛ املقريزي، اخلطط، م32البغدادي، الفرق بني الفرق، ص(5)
نسبة إىل بين راسب بطن من شنؤة من األزد القحطانية، وهم بنو راسب مالك بن جدعان بن مالك بن نصر، وهو شنؤه، (6)

 . 239منهم: عبد هللا بن وهب ذو الثفنات رئيسهم. القلقشندي، هناية األرب، ص
 .137، ص5بدء والتاريخ، جاملقدسي، ال(7)
 . 178، ص4، ج2املقريزي، اخلطط، م(8)
 .281البغدادي، الفرق بني الفرق، ص(9)
 . 135، ص5املقدسي، البدء والتاريخ، ج(10)
املبد، أبو العباس حممد بن يزيد األزدي، أخبار اخلوارج من كتاب الكامل يف اللغة واألدب والنحو والصرف، دار الفكر (11)

 . )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: املبد، أخبار اخلوارج(. 5صبريوت،  –
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: حماوالته املستمرة لتصحيح فهم هؤالء، وتقومي اعوجاجهم، رغم عدائهم الصريح لعلي  أوًلا
مل ييأس من إعادهتم إىل جادة احلق متبًعا مبدأ  ن  علي ا وأصحابه وتكفريهم املسلمني، إال أ

احلجة ابحلجة، إذ قال ألصحابه: "إن سكتوا غممناهم، وإن تكلموا حججناهم، وإن خرجوا 
ابحلجة والبينة القائمة على الكتاب  ، فبذل حماوالت  عدًة إلقناعهم وحماججتهم(1)علينا قاتلناهم"

، وبص رهم بكل وجه ، فلم  والسنة؛ ليبني هلم فساد  عقيدهتم وأفكارهم، فوعظهم بكل قول 
 .(2)يرجعوا

يرسل رساًل من قبله إليهم، وقد اختار أن  -أحياانً –كان   وتشري الرواايت إىل أن  علي ا 
، وقد أقام عليهم احلجة كسبيل  ملنع انتشار أفكارهم ليناظرهم (3)يبعث إليهم عبد  هللا بن العباس

 . (4)بني العامة
يف اختياره البن العباس كمبعوث  من قبله إىل اخلوارج ملناظرهتم  ومن الواضح أن  علي ا 

، وملا ع رف عنه من إملام اتم ابلفقه، ولعلمه إىل جانب مكانته  بسبب صلة قرابته من رسول هللا
س املسلمني، وهو يرجو من ذلك أن يرجعوا عن أفكارهم التكفريية ويعودوا إىل العظيمة يف نفو 

احلق واجلماعة. فقد روي أنه ملا قدم إليهم رحبوا به وأكرموه، فاستمعوا ملا يقوله، فأابن هلم ابن 
قد حك م يف فدية أرنب  ذوي عدل، فما يضر إن حكم يف دماء  -عز وجل-عباس أن  هللا 
أن رجع بعٌض منهم إىل احلق،  -كما تشري الرواايت-نت نتيجة  مناظرته إايهم املسلمني، فكا

 .(5)وعدل عن فكر اخلوارج التكفريي
حاورهم بنفسه؛ لريد هتمهم وذلك بعد رجوع ابن العباس من  وذكر الطبي أن  علي ا 

فرتة قصرية أشاعوا عندهم، فكلمهم حىت وقع الرضا بينه وبينهم، فدخلوا معه الكوفة، إال أهنم بعد 

                                                           

 . 212، ص3ابن األثري، الكامل، ج(1)
 . 97الفخري يف اْلداب السلطانية، ص(2)
 . 136، ص5املقدسي، البدء والتاريخ، ج(3)
د عمر، الدور ؛ السي195انظر: عبد الواحد اإلدريسي، فقه الفنت، ص .255 7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(4)

 .  330-325السياسي للصفوة، ص
؛ 207، ص2؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج135-133، صبن أِب طالب النسائي، خصائص أمري املؤمنني علي(5)

 .51-50، ص1احلنبلي، شذرات الذهب، ج
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رجع عن التحكيم واتب من ذنبه، فخطب يف الناس ووعظهم، وأظهر كذب ما أشيع  أن  علي ا 
 . (1)عنه، فوثب اخلوارج يف نواحي املسجد ُيكمون، وأعلنوا اخلروج مرة اثنية

كما عمد إىل التأثري عليهم من خالل زعمائهم، إذ روي أنه أتى معسكرهم وأتى فسطاط 
ن قيس األرحيب، وقيل: ابن الكواء، فذكر له أنه من كبارهم، يعظمون ويطيفون به وجيلونه، يزيد ب

مث خاطبهم ورد عليهم كل ما أنكروه يف مسألة التحكيم، وذك رهم إبكراههم له على قبوهلا ووضع 
ديبية، احلرب، ورد عليهم مقولتهم يف حمو إمرة املؤمنني من كتاب القضية، فذك رهم مبا وقع يف احل

إال أهنم أصروا على املكابرة واإلصرار على اخلطأ واإلمعان فيه، وطالبوه ابلتوبة من ذنبه، فتاب من  
 .(2)كل ذنب،ودخلوا معه الكوفة، وابيعوه على إعادة حرب القوم

واتبع علي أسلوب املراسلة يف حوارهم ودعوهتم للعودة إىل صف اجلماعة، فوج ه الرسائل 
اخلوارج بعد أن نزل النهروان يدعوهم فيها إىل الرجوع للحق والطاعة، ويدعوهم  والكتب إىل زعماء

للمسري إىل أهل الشام بعد اجتماع احلكمني، لكنهم أ ب وا، فلما قرأ جواهبم يئس منهم، ورأى أن 
 .(3)يدعهم على حاهلم، ويسري إىل الشام؛ ليعاود معاوية احلرب

ري املقبولة، إذ طالبوه أن يرجع عن التحكيم، فأ  االمتناع عن حتقيق مطالبهم غ اثنياا:
، كما أفادت بعض الرواايت إىل (4)عليهم ذلك، وقال: "فارقنا القوم على شيء، فال جيوز نقضه"

أهنم طالبوه أبن يشهد على نفسه ابلكفر بسبب حتكيمه احلكمني، وعليه ابلتوبة عن هذا الذنب 
: "ليس بذنب، ولكنه عجٌز من فأ  أيًضا، فقال علي  !(5)فيبايعوه، وإال خالفوه -كما اتبوا-

الرأي وضعٌف من العمل وقد هنيتكم عنه، وهددوه ابلقتال، وخرجوا من عنده ينادون أن ال حكم 
، إال أهنم (1)، فلما يئس منهم رأى أن يدعهم ويسري إىل الشام ليعاود معاوية احلرب(6)إال هلل

 .(2)الباطل وإمعااًن يف ازدادوا معاندة لعلي 
                                                           

 . 115-114، ص3اتريخ األمم، ج(1)
 . 110، ص3؛ الطبي، اتريخ األمم، ج123-122، ص3انظر: البالذري، أنساب األشراف، ج(2)
 . 206ابن قتيبة الدينوري، األخبار الطوال، ص(3)
 . 134-133، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(4)
من سابقة إسالًما،  أن يكفِّر نفسه بعد ما كان له  وقد اعتب اخلوارج أن التحكيم خطيئٌة توجب الكفر، فرفض علي(5)

 وهجرة، وإميااًن. 
 . 1118، ص2، جاملقدمة؛ ابن خلدون، 130-129، ص5؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج113، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(6)



318 
 

عدله وإحسانه جتاه اخلوارج يف إعطائهم حقوقهم اليت هلم على الدولة اإلسالمية ما مل  اثلثاا:
يف املنافقني يف ك فِّه عنهم مع علمه مبعتقدهم لتظاهرهم بطاعته  يقاتلوا، اقتداًء بسرية رسول هللا 

: "إن  لكم عندان ثالاًث ما ، فيذكر أنه ملا حكمت اخلوارج قال علي (3)مع استبطان معصيته
صحبتموان: ال امنعكم مساجد هللا أن تذكروا فيها امسه، وال الفيء  ما دمتم معنا، وال نقاتلكم حىت 

 .(4)تبدأوان، وننتظر فيكم أمر هللا"
كما ت قام على اخلوارج احلدود وت ستوىف منهم احلقوق وال ي بدأون حبرب وال قتال ما مل 

 . جتاه خمالفيه يف الرأي ، وهذه صورة من صور عدل علي (5)القتاليبدأوا ابملنابذة و 
قوله  الكف عن قتال اخلوارج ما مل ينابذوه وُي ِْدثوا حداًث، فقد ثبت عن علي  رابعاا:

أبلفاظ خمتلفة للخوارج: "...كونوا حيث شئتم، وبيننا وبينكم أن ال تسفكوا دًما حراًما، وال 
. وبذلك ت قام عليهم احلدود (6)ا أحًدا، فإن فعلتم! نفذت إليكم ابحلرب"تقطعوا سبياًل، وال تظلمو 

 . (7)وت ستوىف منهم احلقوق، وال ي بدأون حبرب وال قتال مامل يبدأوا ابملنابذة والقتال
ونظرًا ألن  اخلوارج ي ك فِّر ون م ْن خالفهم ويستبيحون دمه وماله فبدأوا بسفك الدماء احملرمة 

قد أسهبت املصادر التارخيية يف ذكر خمالفاهتم وإخالهلم ابألمن واإلفساد يف األرض يف اإلسالم، ف
 . (8)من ترويع  لكمنني وقتل  وهنب وقطع للطريق

ورغم أفعاهلم املخالفة إال أنه مل ُياسبهم مجيًعا مبا فعل اخلاصة، ومل يبدأ بقتاهلم، ألنه أراد  
د الفتنة وإهناء اخلالف دون اللجوء إىل سفك دماء كال إعطاءهم وقًتا كافًيا ملراجعة أنفسهم لوأ

اجلانبني، فرجى أن ال خيالفوه، والتزم الكف عنهم حىت يقاتلوه، فقد قال ألصحابه حني نزل 

                                                                                                                                                                                

 . 206ابن قتيبة الدينوري، األخبار الطوال، ص(1)
 . 115-114، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 . 121-120املاوردي، قتال أهل البغي، ص(3)
 . 1118، ص2، جاملقدمة؛ ابن خلدون، 258، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م114، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 .   123قتال أهل البغي، ص املاوردي،(5)
 .522، ص3الصنعاين،سبل السالم ،ج(6)
 .   123املاوردي، قتال أهل البغي، ص(7)
 سنأيت على ذكر ذلك الحًقا. (8)
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، ويف رواية أنه قال حني قيل له إهنم خارجون عليك: "ال (1)النهروان: "ك فُّوا عنهم حىت يبدأوكم"
، وأن يستجيبوا لدعوته بتسليمه املتسببني يف تلك (2)ن.."أقاتلهم حىت يقاتلوين، وسيفعلو 

، ويف (3)املخالفات، إال أن  اخلوارج أب وا إال أن ينابذوه وُياربوه، فشدُّوا على أصحاب علي فقاتلهم
مل يقاتلهم لردهم إىل اجلماعة وإاما ألهنم عاث وا فساًدا، وإخالهلم   ذلك داللٌة كبرية على أن  علي ا 

ابألمن. قال الصنعاين: "فوهللا ما قتلهم حىت قطعوا السبيل، وسفكوا الدم احلرام، فدل على أنه 
 .(4)جمرد اخلالف على اإلمام ال يوجب قتال م ْن خالفه"

ني الطرفني يف النهروان لتحذيرهم من اإلعذار واإلنذار قبل املواجهة العسكرية ب خامساا:
عاقبة فعلهم، فكان يرسل إليهم يناشدهم هللا وأيمرهم أن يرجعوا ويسلموه القتلة، فأخ ر أي  عمل  
عسكريّ  جتاههم رجاء عودهتم إىل احلق واجلماعة، فلم تزل رسله ختتلف إليهم حىت قتلوا رسوله، 

د اخلوارج قال ألصحابه: "امحلوا على القوم فقد ، بعد أن انصرف من عن(5)هنض إليهم فقاتلهم
 . (6)أعذران إليهم"

، ودفع الراية إىل أِب أيوب، فناداهم أبو (7)نصب رايِة أمان  ملن أراد منهم الرجوع سادساا:
أيوب: "من جاء هذه الراية منكم ممن مل يقتل ومل يستعرض فهو آمن، ومن انصرف منكم إىل 

رج من اجلماعة فهو آمن، إنه ال حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا الكوفة أو إىل املدائن وخ
، وقد مال إىل راية أِب أيوب األنصاري يف أثناء القتال ألٌف من (8)منكم يف سفك دمائكم"

، ويف (1)، وقيل إنه مل يبق منهم إال ألٌف وأقلُّ مع الراسيب(9)أصحاب عبد هللا بن وهب الراسيب
 نه رجع من اخلوارج ألفان وأقام أربعة آالف. أ (2)رواية لليعقوِب

                                                           

 . 134، ص5ابن اجلوزي، املنتظم، ج(1)
 .  36املبد ، أخبار اخلوارج ،ص(2)
 . 134، ص5ابن اجلوزي، املنتظم، ج(3)
 .  522، ص3الصنعاين، سبل السالم، ج(4)
 . 124، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
 .  148ابن قتيبة الدينوي، األخبار الطوال، ص (6)
 .  148ابن قتيبة الدينوي، األخبار الطوال، ص (7)
 . 221، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج121، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(8)
 . 21-20املبد، أخبار اخلوارج، ص(9)
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قتاهلم رد ا لعدواهنم وبغيهم بعد أن بدأوا القتال وأفسدوا يف األرض، وكان قتاله  سابعاا:
هنى أصحابه أن يبسطوا  م وذكر أبو عبيد أن  علي ا 659(3)ه/38للخوارج يف معركة النهروان 

وسفكوا الدم احلرام أخذوا مااًل أن قطعوا السبل و  ، لذا بعد(4)على اخلوارج حىت ُيدثوا حداثً 
، ورفضوا اإلذعان إىل مطلبه (5)واستحلوا أهل الذمة وروعوا اْلمنني وأخلُّوا أبمن العباد وعاثوا فساًدا

 قاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم.  
ز علي  قتال  العامة منهم مبا أحدثه بعضهم إال إذا رضوا بفعلهم ووافقوهم  ومل جي 

، وظل حىت آخر حلظة يؤجل املواجهة العسكرية ويقدم احللول السلمية رجاء عودهتم (6)عليه
 للحق.

تتبع كل من تبىن فكر اخلوارج وعاث فساًدا يف األرض كي ال ينتشر فكرهم، فبعد اثمناا: 
معركة النهروان مل يبق منهم سوى عشرة رجال تفرقوا يف األحناء، وعلماء التاريخ يقولون إن  ما ظهر 
من فكر اخلوارج يف عمان وكرمان وسجستان وداير بكر ابجلزيرة واليمن هو من أثر فرار هؤالء 

، فخرج من ساللة هؤالء من يتبىن فكرهم يف التكفري، ويعمدون إىل اإلخالل (7)رة يف النهروانالعش
، فظهرت حركة اخلريت الناجي إذ انضم إليه (8)ابألمن. ومن هنا ب ث  مذهب  اخلوارج يف األرض

 . (9)العرب والعلوج ومن أراد كسر اخلراج وأتباعهم من األكراد

                                                                                                                                                                                

 .265، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(1)
 .  193، ص2اليعقوِب، اترخيه، ج(2)
 .  124، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج (3)
 . 228األموال، ص(4)
 .229، ص5املقدسي، البدء والتاريخ، ج (5)
 . 229-228أبو عبيد، األموال، ص(6)
هللا، دار  أمحد بن ُيىي، اخلوارج طليعة التكفري يف السالم رسالة الرد على مسائل األابضية، حتقيق: إمام حنفي سيد عبد(7)

 . )سريد اسم املصدر خمتصرًا: أمحد بن ُيىي، اخلوارج(.  27م، ص2002هـ/1422، 1القاهرة، ط –اْلفاق العربية
إىل البصرة، وفر أبو مرمي السعدي بعد أن قاتلهم علي ابلنهروان رجع عبد هللا بن وهب قبل القتال، وخرج معر بن فدكي (8)

 . 137، ص5والتاريخ، جإىل شهر زور، ومر فروة بن نوفل إىل بندجنني . املقدسي، البدء 
، 3، ج2؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م238، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج144-143، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(9)
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اخلوارج ممن مل خيرج مع الراسيب، وقوًما ممن استأمن إىل أِب بعًضا من  كما قاتل علي 
، فدعاهم (1)رجاًل وهم ابلنخيلة  أيوب، فتجمعوا وأم ر وا عليهم رجاًل من طيء فوجه إليهم علي

  .(2)ورفق هبم فأبوا، فعاودهم فأبوا، فقتلوا مجيًعا
ن اعتقد رأي  اخلوارج وظهر وعلي يف فعله هذا قد أرسى قاعدًة فقهية تتمثل يف أن  كل  م

معتقد هم على ألسنتهم وهم بني أهل العدل غري  منابذين هلم وال متجرئني عليهم تر كوا على حاهلم، 
ومل جي  ز قتل هم وال قتاهلم، ومل ي ؤخذوا جبًا ابالنتقال إىل مذهبهم والرجوع عن أتويلهم، وع دل إىل 

. فإذا أحدثوا فساًدا وأخلُّوا (3)وإن كانوا عليها مقرين مناظرهتم وإبطال شبهتهم ابحلجج والباهني،
 ليحفظ أمن املسلمني والبالد. -معهم كما فعل علي -ابألمن وأشهروا السيف وجب قتاهلم 

وميكن القول أن  كل  من خرج على اإلمام احلق الذي اتفقت اجلماعة عليه ويشق عصا  
ا، سواء كان اخلروج يف أايم الصحابة على األئمة اجلماعة حمداًث فساًدا يف األرض يسمى خارجي  

 . (4)الراشدين، أو كان بعد هم على التابعني إبحسان واألئمة يف كل زمان
 الشيعة:  -

أصل الشيعة: الفرقة من الناس الذين جيتمعون على األمر، وهي مشتقة من املشايعة مبعىن 
، فأ طلق لفظ الشيعة على (6)األتباع واألنصار، ومصطلح الشيعة ي راد هبم (5)املتابعة واملطاوعة

أنصار عثمان، كما أ طلقت على أنصار طلحة، وأ طلقت على أنصار معاوية، وأصبحت تعين 
 . (7)أنصار علي كذلك

                                                           

أهل النخيلة: مجاعة من أهل النهروان ممن فارق ابن وهب الراسيب وممن جلأ إىل راية أِب أيوب وممن أقام ابلكوفة فقال: ال (1)
 . 52لي ا وال أقاتل معه، فتواصوا فيما بينهم وتعاضدوا وأتسفوا على خذالهنم أصحاهبم. املبد، أخبار اخلوارج، صأقاتل ع

 . 27-2املبد، أخبار اخلوارج، ص(2)
 . 121-120املاوردي، قتال أهل البغي، ص(3)
 . 132، ص1الشهرستاين، امللل والنحل، ج(4)
 . )مادة: شيع(. 176، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج(5)
 – ، مكتبة النهضة املصرية4. )مادة: شيع(. أمحد عطية، القاموس اإلسالمي، ج353الرازي، خمتار الصحاح، ص(6)

 ا: أمحد عطية، القاموس اإلسالمي(.  ذكر املرجع خمتصرً  .)سريد217، ص4م، ج1976هـ/1395، 1القاهرة، ط
. )سريد ذكر 59م، ص1980هـ/1400هــ، عمان، 3العقيلي، الشيعة نشأهتا وتطورها حىت أواسط القرن حممد أرشيد  (7)

 املرجع خمتصرًا: حممد العقيلي، الشيعة(.
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أما معىن الشيعة يف االصطالح فقد عرفها الشهرستاين بقوله: "هم الذين شايعوا علي ا على 
نص ا ووصية إما جلي ا وإما خفي ا، واعتقدوا أن  اإلمامة ال خترج اخلصوص، وقالوا إبمامته وخالفته 

 .  (1)من أوالده"
وتعددت آراء املؤرخني والباحثني حول بداايت ظهور التشيع؛ يقول الباحث حممود 

، حيث ظهرت إن  بدايتها ترجع إىل وقت  مبكر يف صدر اإلسالم يف حياة الرسول  (2)عبيدات
ل علي ا على غريه من الصحابة وتتخذه رئيًسا وقدوة، ومن هؤالء: عمار  مجاعة من الصحابة تفضِّ

بن ايسر، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي وغريهم. وجل هذه الفئة من مؤرخي الشيعة قدامى 
، وال يعين ذلك أن  الشيعة  ظهرت كمذهب  له أفكاره السياسية يف تلك الفرتة املبكرة (3)وحمدثني

 م، وإاما نبتت بذور التشيع يف تلك الفرتة.من اإلسال
قصدمها علي  وفريق يرى أنه ملا خالف طلحة  والزبري علي ا وأبيا إال الطلب بدم عثمان 

  ،ليقاتلهما، فسمي من اتبعه على ذلك الشيعة، فكان يقول: شيعيت، ومساهم: األصفياء
 . (4)األولياء، شرطة اخلميس، األصحاب

فريٌق من أتباعه البيعة الثانية بعد انفصال اخلوارج  وبدأ متيز الشيعة عندما ابيع علي  
وا عن أتييدهم لعلي بعد قرار احلكمني. بقول قائلهم له: "إن   عن جيشه، وثبت إليه الشيعة، وعب 

سنة رسول هللا ، فشرط فيهم (6)، حنن أولياء من واليت وأعداء من عاديت"(5)يف أعناقنا بيعًة اثنية


، فكانت بيعت هم على مواالة من يواليه ومعاداة من يعاديه، وهم يقصدون اخلوارج الذين كانوا (7)

                                                           

 . 169، ص1الشهرستاين، امللل والنحل، ج(1)
ر املرجع خمتصرًا: . )سريد ذك38م، ص337/3/1998اتريخ الفرق وعقائدها، رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية (2)

 حممود عبيدات، اتريخ الفرق(. 
 .   61-60حممد العقيلي، الشيعة، ص (3)
م،  1997هـ/1417، 2بريوت، ط –ابن الندمي، حممد بن إسحاق، الفهرست، تعليق: إبراهيم رمضان، دار املعرفة (4)

 . )سريد اسم املصدر خمتصرًا: ابن الندمي، الفهرست(. 217ص
 بيعة ابخلالفة.  األوىل لعليكانت بيعتهم (5)
 .202، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج109، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
 . 215، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج116، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(7)
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. وبذلك فإن  لفظ  الشيعة قد غلب على كل من يتوىل علي ا وأهل  بيته (1)قبل خروجهم إخوااًن هلم
 . (2)منهم حىت صار امسًا خاص ا هبم، فإن قيل: فالٌن من الشيعة ع رف أنه

، ورفِض خالفِة الشيخني، وأخذ مفهوم التشيُّع أبعاًدا أكثر خطورة من الغلوِّ يف علي 
والطعن فيهم، وادعاء العصمة ْلل البيت، واإلميان ابلرجعة والوصية  وشتم أصحاب النيب 

يف علي   ، قال الشعيب: "لقد غلت الشيعة(3)وغريها من املعتقدات الدخيلة اليت ال يقرها اإلسالم
: "يهلك . وصدق فيه قول النيب (4)كما غلت النصارى يف عيسى، لقد بغ ضوا إلينا حديثه"

" ب  غال  وم ْبِغٌض قال  قال: "يهلك يف  رجالن: م فرٌط غال   ، وورد أن  علي ا (5)فيك اثنان: حمِ 
وم ْبِغٌض قال  )مفرت("

(6) . 
رجٌل يهودي   فكرة الغلو يف التشيُّع لعلي وأرجعت كتب  التاريخ إىل أن  أول من زرع

، الذي أظهر اإلسالم يف الفرتة األخرية من خالفة (7)من أهل اليمن ي دعى عبد هللا بن سبأ
، ، م ن كانوا على رأس الغ الة الذين سامهوا يف قتل عثمان (9)، وإليه ت نسب السبئية(8)عثمان

                                                           

. )سريد ذكر 296القاهرة، ص -عبد املتعال الصعيدي، السياسة اإلسالمية يف عهد اخللفاء الراشدين، دار الفكر العرِب  (1)
 املرجع خمتصرًا: عبد املتعال الصعيدي، السياسة اإلسالمية يف عهد اخللفاء الراشدين(. 

، 1؛ حممد أمني بدوي، الشيعة ونشاطهم السياسي يف العصر األموي، ط55حممد العقيلي، الشيعة، ص (2)
 العصر األموي (.. )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: حممد بدوي، الشيعة يف 12-11م، ص1985هـ/1405

 .546-545حممد أحمزون، حتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة، ص (3)
ميان سعد الدين  :امللطي الشافعي، حممد بن أمحد بن عبد الرمحن، التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع، حتقيق وتعليق(4)

املصدر خمتصرًا: أبو احلسني . )سريد ذكر 166م، ص1994هـ/1414، ص1الدمام، ط –املياديين، رمادي للنشر 
 امللطي، التنبيه(.   

 . 278الداير بكري، اتريخ اخلميس، ص(5)
 . 571، ص2ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج(6)
عبد هللا بن سبأ: يهودي من أهل صنعاء ، أمه سوداء، أسلم زمان عثمان، وكان ممن أقام الفتنة على عثمان مث أظهر (7)

، 2انظر: الطبي، اتريخ األمم، ج .الغلو يف علي حىت ظهر يف زمان علي من ادعى فيه اإلهلية مواالة علي، وهو من ابتدع
 -؛ ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم احلراين، رسالة يف التوبة، حتقيق: حممد رشاد سامل، دار العطاء647ص

 رسالة يف التوبة(.م. )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن تيمية، 2001هـ/1422، 1الرايض، ط
 . 86، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج98األسدي، الفتنة، ص(8)
 .78املالقي، التمهيد والبيان، ص(9)
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، مث (1)بينهم وبني زعيمهم ابن سبأ يف مصر وجاؤوا من مصر والبصرة والكوفة بعد مراسالت
 . (2)تبلورت أفكارهم وعقائدهم بعد مقتل علي، مث ازدادوا غ ل و ا وشططًا بعد مقتل احلسني

وقال احملققون من أهل السُّن ة: إن  ابن  السوداء كان على هوى دين اليهود، وأراد أن يـ ْفِسد  
وأوالده؛ لكي يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى يف  على املسلمني دينهم بتأويالته يف علي 

 . (3)عيسى عليه السالم، فانتسب إىل الرافضة السبئية
ردها واختذ حياهلا عدًدا من اإلجراءات والتدابري  وحني وقعت بدع الشيعة يف خالفته 

 األمنية: 
: حماولة إخراج السبئية وعبداهنم من املدينة، إال أهنم أ ب وا وأطاعهم األعراب بعد  أوًلا

استشهاد عثمان 
(4) . 

 .(5)عدم إشراكهم يف قيادات اجليش اثنياا:
: احلرق ابلنار للغالة من الشيعة من أتباع عبد هللا بن سبأ، إذ زعموا أنه إله، فاستتاهبم اثلثاا

، (6)ضرب أعناقهم مث جد هلم يف األرض، مث أمر قنبًا إبحراقهم ابلنارفأبوا أن يرجعوا، ف علي 
ويف تعليق  البن قيم اجلوزية على هذه السياسة: "ويف حتريق علي الزاندقة  والرافضة وهو يعلم سنة 

يف الكافر، ولكن ملا رأى أمرًا عظيًما جعل عقوبته من أعظم العقوابت ليزجر الناس  رسول هللا 
 ولذلك قال:  عن مثله،

                                                           

 هـ وما بعدها. 35، حوادث عام 647، ص2انظر: الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
؛ جيهان أمحد عثمان حسني، عقيدة الروافض واألسس العقيدية اليت 116املدرسي، املؤامرة الكبى، ص عالء الدين(2)

. )سريد ذكر 27م، ص2009هـ/1430، 1القاهرة، ط –خيالفون فيها منهج أهل السنة واجلماعة، مكتبة الثقافة الدينية 
 املرجع خمتصرًا: جيهان حسني، عقيدة الروافض(.   

يف النبوة، وأن   ة هللا عليه: السبائية: يزعمون أن  علي ا شريك  النيب هـ( رمح377ذكر أبو احلسني امللطي الشافعي )ت (3)
النيب مقدٌم عليه، إذا كان حي ا، فلما مات ورث النبوة، فكان نبي ا ي وح ى إليه وأيتيه جبيل عليه السالم ابلرسالة، كذب 

 . 167أعداء هللا، حممد خامت النبيني" التنبيه ، ص
 . 86، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج98، صاألسدي، الفتنة(4)
 .  95، ص3ابن األثري، الكامل، ج(5)
 .  27جيهان حسني، عقيدة الروافض ، ص6)
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ار  بـ  نْـ قـ   ت  وْ ع  رًا ود  ان   ت  جْ ج  رًا     أ  ك  نْ رًا م  مْ أ   ر  مْ األ   ت  يْ أ  ا ر  م  ل                        
(1)  

ويذكر أن  املغرية  بن سعد من السبئية، وكان يقول: "لو شاء علي  ألحيا عاًدا و ود  وقرواًن 
 . (2)خالد وصلبه بواسطبعد ذلك"، وخرج خلالد بن عبد هللا، فقتله 

إيقاع عقوبة النفي للغالة، إذ ذكر الشعيب أن عبد هللا ابن السوداء كان ي ِعني السبئية  رابعاا:
على قوهلا، مث بلغ علي ا غ ل وُّه فيه، فـ ه م  بقتله، فنهاه ابن عباس عن ذلك خوفًا من اختالف 

الشام، وُيتاج إىل مداراة أصحابه، فلما أصحابه عليه، خاصة وهو عازم على العودة إىل قتال أهل 
، فافتنت هبما الرعاع (3)خشي من الفتنة نفاه إىل ساابط ابملدائن، وعبد هللا بن سباب إىل اجلازر

 .(4)وأبقواهلما بعد مقتل علي 
 رجاًل تناول أاب أن، إذ بلغه إيقاع عقوبة حدِّ املفرتي ملن يسب أاب بكر وعمر  خامساا:

فإنه ال ينبغي العقوبة ، (5)يشتمهما جللدته حد املفرتي" تيت برجل  "لو أ   فقال للرجل: ،بكر وعمر
  .(6)قبل التقدمة

، مث (7)ويف روايـــة أخـــرى: "ال يفضـــلين أحـــٌد علـــى أِب بكـــر وعمـــر إال جلدتـــه حـــد املفـــرتي"
 .(8)أبو بكر مث عمر.." قال: "خري الناس بعد رسول هللا 

ليســوا مــن فــرق أمــة اإلســالم يف  وقــد أمجــع فقهــاء اإلســالم أن  مــن ادعــى ذلــك يف علــي 
، وحكم هــم يف حكــم املرتــدين عــن اإلســالم، وال حتــل ذابئحهــم، وال (9)شــيء، لتســميتهم علي ــا إهلًــا

                                                           

 . 21؛ ابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، ص30املاوردي، حكم املرتد، ص(1)
 . 219، ص2ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(2)
 . 223-222، ص2د الفريد، جابن عبد ربه، العق(3)
 . 215البغدادي، الفرق بني الفرق، ص(4)
 . 236؛ اجلاحظ، العثمانية، ص83، ص1ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج(5)
 . 199، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(6)
 . 83، ص1ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج(7)
 . 20، ص19ابن منظور، خمتصر اتريخ دمشق، ج(8)
 . 28البغدادي، الفرق بني الفرق، ص(9)
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 نكاح نسائهم، وال إقرارهم يف دار اإلسالم ابجلزية، بل جيب استتابتهم، فإن اتبـوا وإال وجـب قـتلهم
 يف ذلك.   اتباًعا لفعل علي (1)واستغنام أمواهلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 317-215، 316البغدادي، الفرق بني الفرق، ص(1)
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  أساليب ع ي األمنية: 

 تنفيذ أحكام الشريعة: -
الناس على التمسك أبحكام الشريعة، ومل يتهاون يف تنفيذها أحكاًما  محل علي 

"البد للناس من : قوله حىت اشتهر عنهوحدوًدا، إدراًكا منه أبمهية السلطة حلفظ األمن واالستقرار، 
فقال: ة قد عرفناها فما ابل الفاجرة؟ ر  هذه البـ   !فقيل: اي أمري املؤمنني ،كانت أو فاجرة  ةً ر  بـ   ،إمارة

يف حالة  السلطة  إن  ف، (1)قسم هبا الفيء"وي   ،د هبا العدوُّ اه  وجي   ،هبا السبل   ن  م  وأت   ،يقام هبا احلدود
األمن وإنفاذ فهي الزمة وانفعة إلقامة  –املعب عنها ابلفجور-اإلمياين ضعف التزامها ورقيها ال

 .  (2)األحكام الشرعية والتوزيع العادل للثروة وإقامة اجلهاد
والفصل بني املسلمني يف الكوفة بنفسه، وكان يقضي بنفسه يف  أمور القضاء وقد توىل 
ا إال أنه كان يستعني بقاضيه إذا استدعت على الرغم من تعيينه قاضًيا فيه (3)اجلرائم والقضااي

أقر ه على قضاء الكوفة، مث عزله  احلاجة، ومن أشهر القضاة يف زمانه شريح، فريوى أن  علي ا 
ووىل غريه أشهرًا، مث أعاده فظل على قضائها حىت ق تل علي 

، ومما يروى يف ذلك أن  علي ا (4)
 ح على درع  له وجده عند الذمي، فرفع أمره إىل خاصم رجاًل من أهل الذمة للقاضي شري

 .(5)قاضيه شريح فقضى للذمي
، فقد ورد أن  وايل -وكما يبد-ويف األمصار كان تعيني القضاة جيري من قبل الوالة 

 . (6)كان خيتار قاضيها  البصرة عبد هللا بن عباس 
احلكم يف أمر رؤوس  اليت عرضت عليه بعد بيعته  القصا  والداي جرائم أوىل من و 

يود لو متك ن كان   مع أن  علي اومقاضاهتم وإنفاذ القصاص فيهم،  اخلوارج الذين قتلوا عثمان 

                                                           

 . 126-125ابن تيمية، السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية ، ص(1)
 . 142أكرم  ضياء العمري، اخلالفة الراشدة، ص(2)
 كما سيتضح لنا الحًقا من خالل القضااي اليت قضى فيها. (3)
 .121ياط، اترخيه، صابن خ(4)
 .142؛ السيوطي، اتريخ اخللفاء، ص253، ص63، ص18ابن منظور، خمتصر اتريخ دمشق، ج(5)
 .121ابن خياط، اترخيه، ص(6)
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على  إقامة احلدلكنه وجد نفسه أمام اختيارين؛ إما أن يعجل يف  ،(1)منهم ليقيم حق هللا فيهم
من األسلم لألمة اإلسالمية أتخري   ، ووجد أنهحىت هتدأ األمور، أو يؤخرها هميثور أنصار  ف القتلة 

القصاص، لذا اعتذر للصحابة حني سألوه إقامة  احلدود على قتلة عثمان أبن  هؤالء هلم مدٌد 
 . (2)وأعوان، وأال قدرة  له على شيء  مما يريدوه حىت يهدأ الناس وتستقر األمور فتؤخذ احلقوق

رأى دفع أفسد املفسدتني ابلتزام إذ  وهو يف سياسته تلك مل خيالف ما نطق به الشرع،
، والتمهل يف إقامة القصاص حىت يعمل على إخراجهم من املدينة ويقوم بتوحيد (3)ضررًا أدانها

، (4)صف املسلمني، مث يقوم ويل دم فيدعى به عنده، مث يعمل معه ما يوجبه حكم الشريعة املطهرة
فيه مع علي؛ ألن  الطالب للدم ال يصح أن  وإال كانت فتنٌة تزيد األمر سوًءا وبالء، وكان الصواب

ُيكم، وهتمة الطالب للقاضي ال ت وِجب عليه أن خيرج عليه، بل يطلب احلق عنده، فإن ظهر له 
. سياسٌة عادلة جلعل الناس أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد، وإن (5)قضاٌء، وإال سكت وصب

 .(6)مل يضعه الرسول وال نزل به وحيٌ 
به، وأمر  إليه يف أمر قوم  خرجوا يف س ف ر فقتلوا بعضهم، فلما رجعوا طالبهم كما ر فع 

ابلنظر يف أمرهم وإقامة البينة عليهم، فف ر ق بينهم واستقصى أمرهم فلم يزل يبحث  (7)قاضيه شرًُيا
 .(8)حىت أقروا، فقتلهم

ل الذي ميسك الرجل ليقتله رجٌل آخر وبقرب ه رجٌل ينظر وقد عرض عليه قضية املتدخِّ
بس  إليهما وهو يقدر على ختليص املقتول، لكنه مل يفعل، فكان قضاؤه: "أن ي قتل القاتل، وُي 

                                                           

 . 211، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(1)
 . 1556، ص2، جاملقدمة؛ ابن خلدون،  209، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(2)
 . 238؛ حممد حسان، الفتنة بني الصحابة، ص149عبد اللطيف اهلميم، صفني، ص(3)
 . 502، ص2ابن حجر، اإلصابة، ج(4)
 . 164ابن العرِب، العواصم من القواصم، ص(5)
 .19-17ابن قيم اجلوزية، الطرق احلكميةيف السياسة الشرعية، ص(6)
يعد يف  ، وقيل هو حليف هلم من بين رائش ،يف نسبه إىل كندةوقد اختلف  ،شريح بن احلارث الكندي أبو أمية القاضي(7)

وهو هـ 87وتويف سنة  ،من زمن عمر إىل زمن عبد امللك بن مروان ؛ستني سنةتوالها  كبار التابعني وأعلم الناس ابلقضاء،
  .  702، ص2سنة. القرطيب، اإلستيعاب، ج 100ابن 

 . 151العسكري، األوائل، ص(8)
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، وت فقأ عني  الناظر الذي وقف ينظر ومل ينكر"، ولعل علي ا  رأى تعزير  املمسك حىت ميوت 
 .(1)الناظر بفقء عينه مصلحًة لألمة، وهذا مذهب الشافعي وأمحد

عن قاتل اعرتف  ، وخل ى علي (2)قصاًصا على لصّ  لقتله عاماًل له ور وي أنه حكم
 . (3)ابلقتل لدفع التهمة عن متهم  بريء، وأخرج الدية من بيت املال

كما قضى ابلدية على امرأة  وطئت طفاًل مسج ى بثوب  برجلها، فقتلته! فشهد عند عليّ  
دية قتيل  عمية  ال ي درى من قتله من بيت مال . ور وي أنه دفع (4)عشرة  نسوة، وأعاهنا أبلفني

 . (5)املسلمني
ظهرت اماذج  يف عهده ن فذت فيها أحكام الشريعة من عقوابت  شرعية  جرامم احلدودويف 

من اجلرائم اليت نفذ فيها عقوبتها على مرتكبيها محاية لألعراض. ومن ذلك  والناعلى قدر اجلرم، 
لزان ثالث مرات، فجلدها يوم اخلميس ورمجها اجلمعة، وقال: أقرت اب أتت امرأٌة إىل علي 

جلدهتا بكتاب هللا ورمجتها بسنة رسول هللا 
(6). 

يستعني برأيه يف القضاء يف أمر  (7)-رغم خمالفته إايه- كما أرسل معاوية إىل علي 
هداء فليعط : "إن مل أيت أبربعة شرجل  وجد امرأته مع رجل  آخر فقتله أو قتلهما، فقال علي 

 .(8)برمته"
ين يبيع أحدمها صاحبه على أنه ر  قضى يف رجلني ح  والفساد يف األرض  جرامم السرقةويف 

. وعلق ابن ألهنما سارقان ألنفسهما وألموال الناس ؛مث يهرابن من بلد إىل بلد بقطع أيديهما عبدٌ 
وهم أوىل ابلقطع من  ،وهو احلق ،وهذا من أحسن القضاءقيم على قضاء علي فيهما بقوله: "

 .(9)"السارق املعروف
                                                           

 . 48ابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، ص(1)
 . 402، ص2البالذري، أنساب األشراف، ج(2)
 . 53ابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، ص(3)
 . 131ابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، ص(4)
 .  507، ص1، الفتوح، ج ؛ ابن أعثم95-94نصر بن مزاحم، صفني، ص(5)
 .720-719، ص2ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج(6)
 ويف ذلك داللة واضحة أن  اخلالف  بينهما كان يف الرأي.(7)
 . 633مالك بن أنس، املوطأ، ص(8)
 . 48ابن قيم ، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، ص(9)
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طعت رجله، فإن عاد استودع فإن عاد ق  هنٌج يف قطع يد السارق،  وقد كان لعلي 
، ومن أقر  بسرقة  ي قطع إبقراره مرتني يف جملسني، ومما وورد يف ذلك أن  رجاًل أتى علي ا (1)السجن
 عاد الثانية فقال علي: قد شهدت على فقال: "اي أمري املؤمنني إين سرقت، فانتهره، مث 

 . (2)نفسك شهادة أمة، فأمر به فقطعت يده"
كما كان يهتم اهتماًما كبريًا بيد السارق اليت ق طعت حىت ال يسري إىل النفس فتهلكها 

كان يقطع أيدي اللصوص وُيسم اليد املقطوعة ليوقف   بعد قطع اليد، ويروى أن  علي ا 
 دد النزف حياة السارق فيهلك. ؛ كي ال يه(3)النزف

يقيم احلد على من شرهبا قلياًل كان أو   ، فقد ورد فيه أن  علي ا شرب اخلمرويف حد 
، كما كان  يضرب أربعني، ومرًة (4)قال: "يف قليل اخلمر وكثريها  انون" كثريًا، فعن علي 

 .(5) انني
يزيد على اجللد السجن  كعقوبة  ال حدّ ؛ لقوله: "جلد مائة وحبس  كما كان علي 

سنة"، فإنه جعل احلبس عوًضا عن التغريب، فهو نوٌع منه، وأما نفي عمر فاجتهاٌد منه زايدًة يف 
 . (6)أال ينفي أحًدا ابجتهادهله العقوبة، مث ظهر 

أنه قال: "ما كنت  أقام حد  شرب اخلمر على شارهبا، فعن علي  التعنيرومن ابب 
ألقيم على أحد  فيموت  فأجد  يف نفسي إال شارب  اخلمر، فإنه لو مات وديته"، داللة  على أن  
اخلمر مل يكن فيه حد  حمدوٌد من رسول هللا، فهو من ابب التعزيرات، فإن مات ضمنه اإلمام، 

 .(7)هور"وكذا كلُّ معز ر  ميوت ابلتعزير يضمنه اإلمام. وإىل هذا ذهب اجلم

                                                           

 . 174ية، صابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية يف السياسة الشرع(1)
 . 169ابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، ص(2)
 . 168أبو يوسف، اخلراج، ص(3)
 . 164أبو يوسف، اخلراج، ص(4)
 . 210ابن تيمية، السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية ، ص(5)
 .10، ص4الصنعاين، سبل السالم، ج(6)
 . 76-75، ص4الصنعاين، سبل السالم، ج(7)
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واعرتاضهم للطريق  من فساد  وه فعلاخلوارج يف النهروان؛ ملا  قاتل علي  احلرابةويف حد 
 فوجب على علي  ،(1)وإرهاهبم وقتلهم لواليه عبد هللا بن خباب ونساء آخرين رويع لكمننيوت

 .(2)حماربت هم ملنع فسادهم وابتفاق الصحابة وعلماء السنة ابلسنة املستفيضة عن النيب 
وحفظًا ألمن األمة والدولة أمر بقطع يد رجل  من نصارى بين تغلب كان يتجسس، فأمر 

 . (3)به، فقطعت يده! فمات
أمحر بن  فبعث إليه علي  ،كان شبيب بن عمرو بن كريب الطائي يصيب الطريقكما  

، وورد أن  حارثة بن بدر التميمي خرج حماراًب يف (5)ا وهربفركب فرسً  ،فنذر هبم ،وأخاه (4)مشيط
اتئًبا قبل أن يقدر عليه،  ، فأخاف السبيل، وأفسد يف األرض، مث جاء لعلي عهد علي 

 . (6)فقبل علي  توبته وأم ن ه
جيء لعلي قد وقع اإلمجاع يف األمة على قتل املرتد إن مل يتب، فريوى أنه  حد الردةويف 

 ،فقتله !فعرض عليه اإلسالم فأ  ،وقد ارتد إىل النصرانية، ورد بن قبيصة العجليدعى مستي   برجل  
 .(8)وجعل مرياثه بني ورثته من املسلمني، (7)فوطئ حىت مات

بقتاهلم، وبعد أن ه زم استتاب  وحني وقعت حركة اخلريت بن راشد اخلارجي أمر علي 
سبيلهم وسبيل عياهلم إال شيًخا نصراني ا يقال  قائد  علي من ارتد من مجاعة اخلريت، فرجعوا وخل ى

                                                           

  .320الث من هذا الفصل، املطلب الرابع، ص. وانظر املبحث الث1122-1121، ص2، جاملقدمةابن خلدون، (1)
 . 523، ص8ابن تيمية، منهاج السنة، ج(2)
 . 183، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(3)
 أمحر بن مشيط: مل أقف له على ترمجة. (4)
 . 394، ص2البالذري، أنساب األشراف، ج(5)
جنم عبد الرمحن خلف، ابن أِب الدنيا، أبو بكر عبد هللا بن حممد بن عبيد، اإلشراف يف منازل األشراف، حتقيق وتعليق: (6)

.)سريد اسم املصدر خمتصرًا: ابن أِب الدنيا، اإلشراف 309-308صم،1990هـ/1411، 1الرايض، ط –مكتبة الرشد
 يف منازل األشراف(.  

 . 32-31ص املاوردي، حكم املرتد،(7)
 .182-181أبو يوسف، اخلراج، ص(8)
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طائفة من السبئية بسبب  .كما أحرق علي (1)، فقدمه وقتلهله الرماحس بن منصور أ 
 . (2)وغلوهم يف تعظيمه –نستغفر هللا–يته اعتقادهم أبلوه

يف جرائم  تستدعي التعزير، فروي أنه أمر إبحراق قرية تدعى زرارة  كما حكم علي 
 .  (3)ا مينع املتاجرة هبا للذميمك  ،تاجرة هبااملتحرمي اخلمر يشمل شرهبا و تبيع اخلمر، ف

يرى أن تفضيله على  ، وكان علي  وأقام حد املفرتي ملن يشتم صحابة رسول هللا
د حفاظًا على حق الشيخني وخوفًا من وقوع الفتنة والفرقة الشيخني نوٌع من القذف يقام عليه احل

 .(4)بني املسلمني
تعزيرًا، فقد جاء يف  رضي هللا عنها كما ورد أنه أمر بعقوبة من تناول أم املؤمنني عائشة 

أن  بعض الغوغاء عرض ألم املؤمنني عائشة ابلقول واإلساءة، فأمر من أحضر له  (5)كتب التاريخ
 إهنما رجالن من رجال أزد الكوفة، فأوجعهم ضراًب مائة مائة وأخرجهما من ثياهبما.  بعضهم، وقيل 

كما هدد منجًما ابحلبس إن نظر يف النجوم عندما هم  ابملسري للقاء اخلوارج جاءه رجل 
 .(6)ُيذره من املسري يف تلك الساعة

ألحكام الشريعة من األساليب األمنية اليت اتبعها حلفظ أمن أقاليم  وأخريًا فإن تنفيذه 
الدولة اإلسالمية ملنع التجاوزات واملخالفات الشرعية حرًصا منه على أتمني اجملتمع وحتصينه من  

 كي ُيقق األمن  للنفس واملال واجملتمع اإلسالمي.  كل فساد  
 الشورى:  -

                                                           

 . وانظر: املبحث الثاين من هذا الفصل. 146-145، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
  . 57، ص18؛ ابن منظور، خمتصر اتريخ دمشق، ج125، ص5املقدسي، البدء والتاريخ، ج(2)
 .127-126أبو عبيد، األموال، ص(3)
فقه علي بن أِب طالب يف الدود واجلناايت وأثره يف  -لعبد املنعم، قضاء علي بن أِب طالبعبد هللا بن سليمان بن علي ا(4)

ا: عبد .) سريد ذكر املرجع خمتصرً 110-109م، ص2004/ـه1425بريوت،  -التشريع اجلنائي اإلسالمي، مكتبة الرشد
 هللا العبد املنعم ، قضاء علي(.  

 . 255، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م144، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج58، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
 . 143، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(6)
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هنج من سبقه من اخللفاء الراشدين يف اختاذ مبدأ الشورى كأسلوب   مل خيالف علي         
أمين للتعامل مع حوادث عهده، سواء يف احلدود، أو احلوادث اليت متس أمن الدولة واجملتمع 
اإلسالمي، واحلرص على األخذ مبشورة كبار الصحابة يف القضااي اليت مل يتبني فيه أمر هللا ورسوله 

ي  يرى فيه ما ُيقق املصلحة األمنية للدولة والرعية. ؛ مستعيًنا بكل رأ 
االستشاري من كبار الصحابة رضوان هللا عليهم. والواضح من  وقد أتلف جملس علي 

الرواايت أن  علي ا قد اسنت  سنة الشيخني رضي هللا عنهما يف إبقاء كبار الصحابة يف املدينة إىل 
ا يروى يف ذلك أنه رفض مطلًبا لكلّ  من الزبري وطلحة يف جواره؛ ليستأنس برأيهم ومشورهتم. ومم

. ويف رواية أخرى (1)أن يتوليا أمر البصرة والكوفة، وقال هلما: "بل تكوان عندي أستأنس بكما"
 .(2)عن الزهري أنه قال: "تكوانن عندي فأجتمل بكما، فإين أستوحش لفراقكما"

انطالقًا من مبدأ: وشاورهم – ويف كثري من األحيان كانت اْلراء اليت تطرح على علي 
إزاء األحداث األمنية اليت تواجه األمة اإلسالمية مل تكن ملزمًة له ابتباعها إن رأى فيها  -يف األمر

 لة. يف حفظ أمن واستقرار الرعية والدو  هما يتعارض مع سياسته األمنية جتاه أمته ومسؤوليات
ومما دل على ذلك ما ورد يف املصادر التارخيية حول املشاورات  اليت دارت بينه وبني 

وعلى رأسهم طلحة   الصحابة يف أمر الثوار اخلوارج قتلة عثمان، فكان هناك فريق من الصحابة 
، يف حني رأى علي  التمهل يف إقامة (3)والزبري يرون االستعجال يف تطبيق القصاص عليهم

، ألنه وضع يف اعتباره أمن  وسالمة أرواح املسلمني يف املدينة يف املقام األول، وإىل أن (4)صاصالق
يستتب األمن أواًل، ومتتلك السلطة  الشرعية القدرة  على تنفيذ حكم الشريعة، لقوة الثائرين يف 

، (5)لدرجة األوىلالسيطرة على املدينة مما ال يدع جمااًل لعلي يف حتقيق رغبتهم واليت هي رغبته اب
 . (6)"كيف أصنع بقوم ميلكوننا وال املكهم، فهل ترون موضًعا لقدرة على شيء مما تريدون؟"

                                                           

 .  207، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(1)
 . 18، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(2)
 . 328-327، ص، واملبحث الرابع، املطلب األول منه296الفصل، املطلب األول، ص ثالث من هذاانظر: املبحث ال(3)
 . 209، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م86-85، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج702، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 .  1556، ص2، جاملقدمةابن خلدون، (5)
، 7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م86-85، ص3األثري، الكامل، ج؛ ابن 702، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
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برأي الصحابة فيما اختذه من قرار  إداريّ    استعانته (1)كما أوضحت  الرواايت التارخيية
خبصوص عزل والة عثمان، فتقدم بعضهم برأيه، وعلى رأسهم املغرية بن شعبة الذي أشار عليه 

حىت يتم له األمر وتؤخذ له البيعة من األمصار، مث يعزل  من شاء ويقر  من  إبقرار عمال عثمان 
 ي على معاوية دون غريه من العمال.  يشاء، فلم يطعه، فعاد واقرتح عليه أن ي بق

من إقرار العمال بسبب األوضاع األمنية  وال شك يف أن  ما أشار به املغرية على علي 
، وخوفًا من اضطراب البالد احمليطة ابلدولة اإلسالمية وتقديرًا منه لتلك الظروف احمليطة بعلي 

، وابلتايل مضى يف تنفيذ قراره رغم (2)يوافقهما ملعليه. وقد أيده فيها ابن عباس، إال أن  علي ا 
نصيحة مستشاريه له بعدم عزهلم، وإقراراهم يف والايهتم إىل أن تستقيم أمور الدولة ويستتب 

 .(3)األمر
من رأي  وما عزم عليه قد جاء إلحقاق األمن  ومن املؤكد أيًضا أن ما رآه علي 

سالمية بسبب هؤالء الوالة، وذلك يؤكد لنا ما ذكر وتسكني الفتنة اليت سرت يف أحناء الدولة اإل
 سابًقا من عدم إلزامية الشورى للخليفة إن كان فيها ما يتعارض مع املصلحة العامة لألمة. 

ويف مواقف  أمنية  أخرى أخذ مبشورة  أصحابه، فريوى أنه حني أراد أن يبعث زايد بن أبيه 
ار رجاًل غريه ويكون من أهل بيته؛ ليسكن إليه الناس والًيا على البصرة أشار عليه زايد أبن خيت

 . (4)ويطمئنوا
يف جعل زايد بن  (5)وملا امتنعت فارس عن أداء اخلراج واثرت أخذ مبشورة جارية بن قدامة

أبيه والًيا على بالد فارس وكرمان لعلمه ابلسياسة، فواله ووج ه ه يف أربعة آالف، فدو خ تلك البالد 
 .(6)حىت استقاموا

                                                           

، 2الذهب، ج؛ املسعودي، مروج 703، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج251ابن أِب الدنيا، اإلشراف يف منازل األشراف، ص(1)
 ؛ .209، ص7، ج4؛  ابن كثري، البداية والنهاية، م358- 357ص

 . 362-351عبد العزيز العمري، الوالية على البلدان ، ص(2)
 .72-71، ص5ابن اجلوزي، املنتظم، ج(3)
 .60، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
، وكان من جارية بن قدامة التميمي السعدي، يعد يف البصريني. روى عنه أهل املدينة وأهل البصرة، مل يدرك رسول هللا (5)

 . 314، ص1روبه. ابن األثري، أسد الغابة، ج، شهد معه حأصحاب علي 
 .  159، ص5؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج651، 151، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
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يف  (2)نزل على مشورة أِب أيوب األنصاري يف رواية له أن  علي ا  (1)وذكر ابن أعثم
العدول عن فكرة الشخوص بنفسه إىل الشام لينظر ما رأى معاوية خوفًا على أمن خليفة املسلمني 
الذي هو جزٌء من أمن الدولة العام، فقال له: "إين ألشري عليك أن تقيم هبذه البلدة، فإهنا الدرع  

لعرب كنت فيها كمن  احلصينة ومهاج ر  رسول هللا، وهبا قبه ومنبه، فأقم هبا، فإن استقامت لك ا
كان قبلك، وإن أ جلئت إىل املسري سرت وقد أعددت"، فلم يرتدد يف قبول الرأي الذي طرحه عليه 
الصحابة عليه يف عدم اخلروج؛ حرًصا على أمن الدولة واجملتمع؛ ألن  خروجه قد جيرُّ على األمة 

 اهلزمية  ويفقدها أمنها، فعزم على املقام ابملدينة وبعث العمال.
يف حني ترد رواايٌت أخرى تشري إىل أنه طلب مشورة  املهاجرين واألنصار يف أمر مسريه إىل 
الشام، فمنهم من أشار عليه ابملقام، يف حني أشار عليه هاشم بن عتبة، وعمار بن ايسر، وقيس 

وثبٌة ، فقال: "إن  األموال  والرجال ابلعراق، وألهل الشام (3)بن عبادة، وسهل بن حنيف ابملسري
 . (4)أحب أن أكون قريًبا منها"، فعزم على املسري فخرج، وخرج معه الناس

وحني عسكر يف النخيلة مع أهل البصرة عاقًدا العزم على املسري إىل صفني مجع الناس 
واستشارهم يف ذلك، فأشار عليه قوٌم أن يبعث اجلنود ويقيم، وأشار عليه آخرون ابلسري بنفسه، 

 .(5)فجهز الناس فأ  إال املباشرة
كما التزم مببدأ الشورى أكثر يف أواخر أايم خالفته عندما كثرت ثورات اخلوارج، فلجأ إىل 
رأي ومشورة أصحابه وقادته فيما اتبعه من سياسة وما اختذه من إجراءات اسرتشاًدا برأيهم 

وما قام به  والتماًسا للحقيقة، ومن ذلك ملا أظهر اخلريت بن راشد الناجي اخلالف على علي 
أن يوجه إىل كلِّ رجل  يكون عشرة   من فساد  وإخالل ابألمن أشار معقل بن قيس على علي

                                                           

 .  447، ص1الفتوح، ج(1)
ملا قدم املدينة مهاجرًا إىل أن بىن  أبو أيوب األنصاري اخلزرجي النجاري، وامسه خالد بن زيد، نزل عليه رسول هللا (2)

، وحضر مع علي حروبه، وغزا أايم معاوية أرض الروم مسجده ومساكنه، شهد العقبة وسائر املشاهد مع رسول هللا 
 . 25، ص5هـ، فتويف عند مدينة القسطنطينية، ودفن هناك. ابن األثري، أسد الغابة، ج 50هـ، وقيل51سنة 

 .  560-559، ص1؛ ابن أعثم ، الفتوح، ج94-92صنصر بن مزاحم، صفني، (3)
 . 143ابن قتيبة الدينوري، األخبار الطوال، ص(4)
 .101-100، ص5؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج71، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
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من املسلمني، فإذا حلقوهم استأصلوهم وقطعوا أدابرهم، فأمره ابلتجهز، وندب معه ألفني من أهل 
 . (1)الكوفة

اخلريت، أصحابه يف أمر  استشار علي  وحني ه زم اخلريت أمام أصحاب علي 
وطلب رأيهم، فاجتمع رأي عامتهم بتتبع أثر الفاسق، حىت يقتله أو ينفيه؛ ألنه ال أيمنون أن 

 .(2)، فأخذ برأيهم فكتب إىل قائده بذلكيفسد الناس  على علي 
بني قبول التحكيم  وحني وقع أمر التحكيم وصارت البلبلة يف صفوف جيش علي 

لرأي األغلبية من أصحابه يف قبول  القتال، رضخ علي  الذي طلبه جيش معاوية وبني استمرار
التحكيم رغم اعرتاضه هو على ذلك؛ ضمااًن لرتق صفوف جنده ومِلّ شؤوهنم ومنع االختالف بني 

 .(3)أصحابه
اتبع مبدأ الشورى كما قرره القرآن والسنة واهتداء  وصلص من ذلك كله إىل أن  علي ا 

مع على الرأي فال يستطيع علي  أن خيالف اإلمجاع ال بسنة من سبقه، ورغم أن  جي شه كان جي 
ضعًفا وخذالاًن، بل نزواًل عند رأي اجلماعة، ومراعاًة للمصلحة األمنية العامة. وحقيقة أن  

أمام  وعصر من سبقه اختالٌف جذري، فكان علي   االختالف الواضح بني عصر علي
، فالفرق غري  أصحاب أِب بكر وعمر   عصر جديد خمتلف عما قبله، وأصحاب علي

مل تكن يف معظمها راشدًة ر شد إمامها كما كان عليه املسلمون يف   يظهر يف أن  رعية  علي
خالفة أِب بكر وعمر وطرف  من إمارة عثمان،  كما أن  تغري مركز اخلالفة إىل العراق حيث 
تتحكم املصلحة والنزعات الشخصية كما تغريت أيًضا األحوال والعادات واألفكار واملذاهب، غري 

ته اليت ف طر عليها، بل آثر اإلخفاق يف كل شيء على اإلخفاق يف راشديته أن  علي ا مل يغري جبل  
فق يف كل شيء  يف رأي الباحث، بل عمل بنهج الكتاب والسنة ونص ر (4)وعدله . واحلق أنه مل خي 

                                                           

 . 142، ص3؛ الطبي، اتريخ األمم، ج179، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(1)
 . 144، 139، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 . 312، ص. وانظر املطلب الثالث من هذا املبحث101، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
 .202عبد الواحد اإلدريسي، فقه الفنت، ص(4)
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مد حىت قضت على عصر  وأصاب وعمل صاحلًا، ولكن  الفتنة  عم ت، وكانت أكب  من أن خت 
صلح احلسن الراشدين، وأمخدها 

(1)  . 
 احلوار واملفاوضا : -

بناًء على الرغبة  أمين ّ  أسلوب احلوار واملفاوضات مع خمالفيه كأسلوب   اعتمد علي 
امللحة يف حتقيق غاايت عليا؛ لصون دماء املسلمني وحفظ أمنهم، واليت قد ال تتحقق إال هبذا 

إما مراسلتهم،  ؛طريقنيقد اختذت ه مع خمالفيه ه ومفاوضاتِ حماداثتِ األسلوب. وقد ثبت اترخيي ا أن  
 أو إبجراء اللقاءات املباشرة؛ وذلك إما عن طريق إيفاد رسله، أو اخلروج إليهم بنفسه. 

وتتقدم املصادر التارخيية بسرد تفاصيل رسائله إىل خمالفيه وردودهم له، وخاصة رسائله إىل 
من املدينة وبعد خروجه، يعة قبل اخلروج إىل الكوفة ملبايطالبه فيها ابأرسل إىل معاوية معاوية، إذ 

  .وقبل معركة صفني
وقد كان يف كل رسائله حريًصا على دعوهتم للرجوع إىل احلق والطاعة، وحتذيرهم من 

ا كتب إىل معاوية يدعوه إىل علي   سحاق أن  إفي رواية حممد بن خمالفتهومن شق عصا اجلماعة . ف
، ومما ورد يف بعض مكاتباته ملعاوية وأهل الشام أنه أرسل هلم بعد أن (2)بيعته وحقن دماء املسلمني

فإن قبلتم  ،"... أال وإين أدعوكم إىل كتاب هللا وسنة نبيه وحقن دماء هذه األمةمتت له البيعة: 
عصا هذه األمة فلن تزدادوا من هللا إال  وشق   وإن أبيتم إال الفرقة   ،كمكم واهتديتم حلظ  أصبتم رشد  

 .(3)والسالم" ،اولن يزداد الرب عليكم إال سخطً  ،ادً عْ بـ  
... فقد بلغك الذي كان من مصاب عثمان  "أما بعد،يف رواية أخرى أنه كتب إليه: و 

 .(4)ائذن حبرب" وأومبايعتهم يل، فادخل يف السلم  واجتماع الناس علي  
مع أهل اجلمل وأخذ بيعتهم بعث إىل معاوية يدعوه إىل الطاعة   وملا انتهت وقعته
وإال فأذن حبرب كما يؤذن أهل  ،"فادخل يف السالم كما دخل الناسوعدم خمالفة اجلماعة: 

 . (1)"الفرقة
                                                           

 .وما بعدها 167، ص3لتفاصيل أوسع عن صلح احلسن بن علي. انظر: الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
 . 78، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(2)
 . 151بن مزاحم، صفني، ص نصر(3)
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إىل معاوية يدعوه ويسأله قتال أهل الشام نزل صفني، مث أرسل  وحني قرر علي 
مث  ،اأايمً  هماجرت املراسالت واملخاطبات بين، فيفرق األمة بسفك الدماء ورجاه أال ،الرجوع

 .(2)اأربعني صباحً م 658هـ/37يف صفني سنة ناوشوا القتال ت
كما كان ينتهز فرصة اهلدوء بني الطرفني ملراسلة الطرف املخالف، ومن ذلك أهنم ملا أقاموا 

لعلهم يعودون عن  (3)ل إليهم يكلمهم ويدعوهميرسثالثة أايم ال يكون بينه وبني أهل الشام قتال 
 القتال. 

يقدم الكتب إىل خمالفيه قبل الدخول معهم يف قتال؛ كي يفتح هلم اباًب  كما كان علي 
وا فال مفر  من املواجهة العسكرية، إال أهنا ستكون أبقل اخلسائر؛ ألنه للرجوع إىل احلق، فإن أب  

كما بدا ذلك واضًحا يف رسائله ملعاوية رضي هللا استطاع بكتابه أن يعيد قلًة منهم إىل احلق،  
عنهما مجيًعا، ففي خطاب  له رد فيه على كتاب  ملعاوية فيما اشتبه عليه وفيما نقمه عليه، حمذرًا 

مغبة تصرفه: "... ولئن مل تنزع عن غيك وشقاقك لينزل بك ما ينزل ابلشاق العاصي  إايه من
 .(4)الباغي"

على قتاله، وبعث جيشه إليه،  عزم علي  (5)وملا كان أمر اخلريت بن راشد اخلارجي
نة "أما بعد، فإين أدعوك إىل كتاب هللا وس لكنه وج ه كتااًب إىل اخلريت فقرئ عليهم، ومما جاء فيه:

فمن رجع إىل رحله منكم وكف يده واعتزل هذا  ،وبه أمر هللا يف الكتاب ،نبيه والعمل ابحلق
 ا فله األمان على مالهاهلالك احلارب الذي حارب هللا ورسوله واملسلمني وسعى يف األرض فسادً 

 .(6)"ينهومن اتبعه على حربنا واخلروج من طاعتنا استعنا ابهلل عليه وجعلنا هللا بيننا وب ،ودمه

                                                                                                                                                                                

 . 529البسيت، أخبار اخللفاء، ص(1)
 .  188، ص2؛ اليعقوِب، اترخيه، ج 217، ص5املقدسي، البدء والتاريخ ، ج(2)
 . 126، ص3ابن األثري، الكامل، ج(3)
، 3. وذكر نص الرسالة أيضا عند: البالذري، أنساب األشراف، ج163الدينوري، األخبار الطوال، صابن قتيبة (4)

 .  80-78، ص5؛ ابن عبدربه، العقد الفريد، ج70-677ص
 . 288، صانظر تفاصيل اخلب: املبحث الثاين من هذا الفصل(5)
در اإلسالم ، دراسة وحتقيق شفيق جاسر حممود ، البياسي، يوسف بن حممد األنصاري، اإلعالم ابحلروب الواقعة يف ص(6)

 ا: البياسي ، اإلعالم ابحلروب الواقعة يف صدر اإلسالم(. .) سريد ذكر املصدر خمتصرً 170-169، ص1ج
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كما كان إيفاد  الرسل إىل معسكر الطرف اْلخر إلجراء احلوار واملفاوضات لدعوهتم إىل 
وحقن ضمن حماوالته املتعددة للسعي إىل الصلح  الطاعة واجلماعة من الطرق اليت اختذها علي 

بن عباس،  الدماء، فأوفد رساًل إىل معسكر أهل اجلمل وأهل صفني واخلوارج من أمثال: عبد هللا
،  (1)والقعقاع بن عمرو، وصعصعة بن صوحان، وعدي بن حامت ويزيد بن قيس األرحيب وغريهم

كما كان يستغل فرتات اهلدنة اليت تقع بني الطرفني يف إيفاد رسله إىل معسكر الطرف املخالف، 
ه إىل يرسل رسل -يف شهر حمرم–وهو ما فعله مع أهل صفني، إذ ظل طوال مدة اهلدنة واملوادعة 

 .(2)طمًعا يف الصلح معسكر معاوية
ابملهمة اليسرية، إذ كان عليهم بذل  اجلهد يف إقناع الطرف  ومل تكن مهمة رسل علي 

اْلخر املخالف ابلرجوع عن القتال والدخول يف اجلماعة والرتاجع عما هم عليه من فكر  خمالف  
عباس إىل معسكر أهل  بن صوحان وابن   يزيد    ه علي  وج  ابحلجة والبهان، ففي وقعة اجلمل 

غاها فلما بل   ويذكِّراهنا،ويعظاهنا  ،عن سبب جميئها أم املؤمنني وُيداثهناوأمرمها أن يسريا إىل  ،اجلمل
 . (3)فرجعا وأخباه ابخلب "،إين أعلم أين ال طاقة يل حبجج علي"...قالت:مل جتبهما، و رسالة علي 

هل البصرة حني بعث القعقاع بن عمرو أل أن  علي ا  (4)كما أكدت الرواايت التارخيية
، أن يشري ابلصلح ما استطاع، و (5)عظم عليهم الفرقةيو  ،إىل األلفة واجلماعةأمره أن يدعوهم 

 ، فأسفرت احملاداثت معهم إىل االتفاق على الصلح. (6)ففعل
وأمرهم أن  ،رجال إىل معاويةدًدا من العم أوفد 657/هـ36يف أول ذي احلجة سنة و 

 .(7)وهوأن ُياجُّ  ،إىل هللا والطاعة واجلماعةه يدعو 

                                                           

 . 109، 70،79، 28،ص 3انظر: الطبي، اتريخ األمم، ج (1)
 . 217، ص5املقدسي، البدء  والتاريخ ، ج(2)
 . 471ص، 1ابن أعثم ، الفتوح، ج(3)
-217، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م85، ص5؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج29، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(4)

218. 
 . 85، ص5ابن اجلوزي، املنتظم، ج(5)
 . 53، ص1الناصري، االستقصا، ج(6)
 . 77-76، ص3؛ الطبي، اتريخ األمم، ج188-186نصر بن مزاحم، صفني، (7)
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رساًل من قبله إىل  ويف فرتة اهلدنة اليت جرت بني أهل الشام وأهل العراق وج ه علي  
، مث ذك روه  بفضل علي مما قد يصيبه إن رفض وهذر معاوية، فأمرهم أن يدعوه إىل الطاعة، وأن ُي

 .(1)وزهده، إال أنه أ واستحقاقه لألمر وتقواه 
ابلقدرة على اإلقناع وتقدمي احلجج والباهني الكافية لرد  وقد متت ع بعض رسل علي 

الطرف املخالف عن موقفه كالقعقاع بن عمرو وعبد هللا بن عباس، وهو املنهج الذي حرص على 
 ،سكتوا غممناهم إنيف حواراته مع اخلارجني واملخالفني، وأوضحها ألصحابه بقوله: " اتباعه 

 .(2)وإن خرجوا علينا قاتلناهم" حاججناهم،وإن تكلموا 

بعث إليهم عبد هللا بن العباس داعًيا،  (3)، ونزلوا حروراءفيذكر ملا خالف اخلوارج علي ا 
 ،ي عدلم يف فدية أرنب ذو  قد حك   -عز وجل- هللا أن  وأابن هلم  ،هم ابحلجةوحاج  فخاصمهم 

 وبقي الباقون ،عبد هللا بن الكواء يف ألفي رجل، فرجع منهم فما يضر إن حكم يف دماء املسلمني
  .(4)على حاهلم ورأيهم

مبهمة إجراء املفاوضات مع الطرف   كما كان هؤالء الرسل مكلفني من قبل علي
قة مبا يريده الطرف بغية التوصل إىل حلّ  واتفاق لتهدئة الفتنة، وانطالقًا من معرفة  ساباملخالف 

جرير بن عبد هللا البجلي إىل  ومن ذلك أن بعث علي   اْلخر، واالستجابة ملطالبهم املعقولة،
 وإن ،أو أن يسلم إليهم قتلته  قتلة عثمانمعاوية ألخذ بيعة معاوية، إال أن  معاوية طالب بقتل 

مطالبات ، وظلت (5)يستجيب ، وأ  أن مل يفعل قاتلوه ومل يبايعوه حىت يقتل قتلة عثمان
 . (6)وإال فليس بينهم إال السيف ،يبايعهكي   معاوية لعلي بتسليم قتلة عثمان

                                                           

 . 1101-1100، ص2، جاملقدمةابن خلدون، (1)
 .212، ص3ابن األثري، الكامل، ج(2)
. ابن منظور، لسان العرب، تنسب إليه احل ر ورِي ة  من اخلوارج ألنه كان أ ّول اجتماعهم هبا وحتكيمهمحروراء: بناحية الكوفة (3)

 . 185، ص4ج
، 5؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج129، ص3؛ البالذري، أنساب األشراف، ج64، ص2انظر: ابن سعد، الطبقات، ج(4)

 . 125-124ص
 . 233، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(5)
 . 78، ص5ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(6)
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رسله إىل أهل صفني مل تسفر عن أي نتائج    املهمة اليت أوفد هلا علي أن  الواضح و 
 مرجوة  من وقف القتال وحفظ دماء املسلمني وإطفاء انر الفتنة.

فشل تلك املفاوضات إىل رسل اجلانبني بسبب الشدة اليت أبداها  وقد أرجع أحد الباحثني
مما جعل هذه املفاوضات ذات أثر  ،م ُيسنوا املفاوضةيف حوارهم مع معاوية فل رسل  علي 

 . (1)على العالقات بني احلزبني سيئ  
فقد كانت فيهم  ،مل يكونوا ليصلحوا رسل صلح  أن رسل علييف حني يرى آخر 

 .(2)ع مسافة اخلالف بني الفريقنيمما وس   ،يسيئون الرد عليهمكانوا ورسل معاوية   ،شدةٌ 

مل يكونوا من  سبب الفشل إىل رسل كال اجلانبني؛ ألهنم (3)وأرجع الباحث صابر طعيمة
فتوسعت هوة  ،بل كانت فيها شدةٌ  ،كتلك املفاوضات  املرونة اليت جيب أن تتوفر ملفاوضات  

 .اخلالف بني الطرفني
وميكن القول أن مـا ذكـره البـاحثون لـيس صـحيًحا، فاملشـكلة مل تكـن يف الرسـل، بـل كانـت 
يف صالبة املواقف وتعاظم الفتنة وتعدد عوامـل اخلـالف، وهـذا األسـلوب مل ُيقـق الغايـة  املرجـوة مـن 

صــفني، وقــف احلــرب وحقــن الــدماء، إال أن  املفاوضــاِت قــد أدت إىل نتــائج  إجيابيــة  وقتيــة  مــع أهــل 
لكنها انتكست بسبب عوامِل االختالف، كما كاد املسلمون يف اجلمل أن يتفقوا على الصلح لوال 

 .(4)ايقاد السبئية لنار احلرب
أن يردهم مجيًعا  ومل يكن حال  اخلوارج أبحسن حااًل من أهل صفني، فلم يستطع علي 

عما هم عليه من فكر  وفعل خمالف، لكنه استطاع أن يرد بعًضا منهم إىل طريق احلق واجلماعة،  
، مما دل على فعالية هذا األسلوب مع اخلارجني عن طاعة (5)كما أوضحت الرواايت التارخيية

 اإلمام. 

                                                           

 .105ضرار صاحل، العرب ، ص(1)
 . 284ص واحلضاري واإلداري يف صدر اإلسالم،أبو موسى، التاريخ السياسي أمحد (2)
. )سريد اسم املرجع خمتصرًا: صابر طعيمة، 139م، ص1983هـ/1403الرايض،  –دراسات يف الفرق، مكتبة املعارف(3)

 دراسات يف الفرق(. 
 . 23األسدي، الفتنة، ص(4)
 . 352ث، صاخلامس من هذا املبح ؛ وانظر: املطلب 37- 36املبد، أخبار اخلوارج ، ص(5)
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أن   إليهم بنفسه ملا رأى األمنية جتاه خمالفيه أنه كان خيرج  كما لوحظ أن  من أساليبه 
والتحذير إىل جانب تذكري مستخدًما معهم لغة ال ،الذي كان يرجوه تؤدِّ اهلدف ملوفادة رسله هلم 

واقفهم من يف يوم اجلمل  الوعظ واملناصحة واحملاجة ابحلجة. فيشري البالذري إىل أن  علي ا 
ي أن تقرِّ  هللا أمركِ  إن  له ألم املؤمنني: "فمما قا ،ويناشدهم صالة الغداة إىل صالة الظهر يدعوهم

نساءكما  "خبأمتا :بن العوام والزبري (1)بن عبيد هللا لطلحة قالو  "،فاتقي هللا وارجعي ،يف بيتك
وأن ترد األمر  ،زوجة رسول هللا واستفززمتاها؟ فيقوالن: إاما جئنا للطلب بدم عثمان وأبرزمتا
 . (2)"شورى

هلم أهنم فبني   ،إقناع بقية احلرورين بعد مناظرة ابن عباس إايهمومع اخلوارج حاول بنفسه 
 وأنه اشرتط عليهم أن   ،فلم ينكروا األمر ،وأهنم استكرهوه حىت أجاهبم ،هم الذين سألوه التحكيم

طالبوه إىل أن فاوضوه و  ،فهو وهم براءٌ  فإن خالفا ،ما حكما حبكم هللا عز وجل ها انفذٌ حكم  
مث تقدم  .إجاابته ابلقرآن والسنة حىت رجع منهم معه ألفان من حروراء علي دعم و  ،ابلتوبة
، إال أهنم أبوا دهموتوع   ،نذرهميو  ،رهمذ  ُيو  ،فهمو  خيو  ،عظهمقبل القتال مرة أخرى ي (3)للبقية
 . (4)إجابته

للمخالفني متتد شهورًا عدة. فريوى أن  وأشارت الرواايت التارخيية إىل أن  مراسالتِه وحواراتِه 
، ويف رواية أهنم تراسلوا يف (5)الكتب جرت بينه وبني معاوية وعمرو بن العاص مدة سبعة أشهر

 . (6)ثالثة أشهر

                                                           

طلحة بن عبيد هللا القرشي التيمي، أحد العشرة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إىل اإلسالم، وأحد اخلمسة الذين أسلموا (1)
، ورمي يوم اجلمل بسهم يف ركبته فمات منها سنة على يد أِب بكر، وأحد الستة أصحاب الشورى، روى عن النيب 

 . 222-221، ص2ج سنة. ابن حجر، اإلصابة، 64هـ وله 36
 . 35، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(2)
 .216، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج117، ص3؛ الطبي، اتريخ األمم، ج18-17املبد، أخبار اخلوارج، ص(3)
 . 264، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(4)
 . 80نصر بن  مزاحم، صفني، ص(5)
 .190نصر بن  مزاحم، صفني، ص(6)
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كما ورد أنه انظر اخلوارج ستة أشهر قبل أن يبعث إليهم رساًل من جانبه من أمثال: ابن 
حقًنا لدماء املسلمني  الصلحذلك يسعى إىل  ، وهو يف كل(1)عباس، وصعصعة بن صوحان

 وإعطاء الطرف املخالف فرصًة كافية للتفكري والرجوع إىل احلق والطاعة. 
مع اجلماعات املسلحة كاخلوارج من حوار   ويرى أحد الباحثني أن  ما بذله علي 

ن لو  ،دهم إليهاوال توجد لديهم ثوابت ميكن ر  ،ُيتكمون لغري العقلوجدل ال منفعة منه؛ ألهنم 
العقل يف ردهم إىل صواهبم وردعهم عن مغبة ما يقدمون  يكفي  وال ،يف إقناعهم احلجة  جتدي 

 . (2)عليه
وقد يكون يف رأي الباحث عدم جدوى هذا األسلوب مع مثل هؤالء، لكن  األمر  ملزٌم 

حىت لإلمام، وعليه أن يعمد إىل استصالح املخالفني له يف الرأي ابحلجة، وأن ال يبدأهم ابلقتال 
ة كشفها وانظرهم هوإن ذكروا شب ،فإن ذكروا مظلمة أزاهلا ،يسأهلم عن سبب انفرادهم ومباينتهم

، (3)اأمر ابإلصالح أواًل وابلقتال أخريً  -تعاىل-هللا  ألن   ؛حىت يظهر هلم أنه على احلق فيها ،يهاعل
، وأن عليه أن يصحح  خطأ هذا أدرك خطأ فهم اخلوارج للقرآن وسنة رسول هللا  وعلي 

 . -تعاىل-كي ال يكون عليه حجٌة عند هللا    الفهم، وهو الفقيه  العامل بكتاب هللا وسنة نبيه
وم ن جاء بعده من أئمة املسلمني قد ال   واتباع هذا األسلوب األمين من  قبل علي

المية، ولص ون أرواح تؤيت  ارها، إال أنه م ق د م على أي إجراء  عسكري؛ حفظًا ألمن الدولة اإلس
 املسلمني.  

  والص و:(4)اًلحتكام  -
حقًنا لدماء املسلمني  شرع هللاإىل  نازعنيع بني املتا اخلالف والنز  مرأ ردُّ يعين  االحتكام

ا ال ِذين  آ م ن وا أ ِطيع وا اَّلل   و أ ِطيع وا  : -تعاىل-وجتنًبا للقتال، وله مسوٌغ شرعي  وهو قول هللا  اي  أ يُـّه 

                                                           

 . 222، ص5املقدسي، البدء والتاريخ ، ج(1)
 . 33أمحد بن ُيىي، اخلوارج ، ص(2)
 . 53؛ وانظر أيًضا: املبد، أخبار اخلوارج، ص73-70املاوردي، قتال أهل البغي، ص(3)
ومن هذا قيل للحاكم بني  .ورددت ،منعت :مبعىن وحكمت   ،وأحكمت   ،حكمت  يف معىن االحتكام: العرب وقالت (4)

 : إىل هللا أيل األصمعي: أصل احلكومة رد الرجل عن الظلم، وحاكمنا فالانً األنه مينع الظامل من الظلم. ق ؛حاكمٌ  :الناس
 .)مادة: حكم(. 187- 186، ص4. ابن منظور، لسان العرب، جدعوانه إىل حكم هللا
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ت ْم تـ ْؤِمن ون  اِبَّللِ  و اْليـ ْوِم  الر س ول  و أ ويل اأْل ْمِر ِمْنك ْم ف ِإْن تـ ن از ْعت مْ  يف ش ْيء  فـ ر دُّوه  ِإىل  اَّللِ  و الر س وِل ِإْن ك نـْ
يـٌْر و أ ْحس ن  أت ِْوياًل  اْْل ِخِر ذ ِلك  خ 

ِإام  ا اْلم ْؤِمن ون  ِإْخو ٌة ف أ ْصِلح وا بـ نْي  أ خ و ْيك ْم  . وقال تعاىل:(1)
و اتـ ق وا اَّلل   ل ع ل ك ْم تـ ْرمح  ون  

(2) . 
وعلى ضوء هذا املعىن القرآين فاالحتكام إىل شرع هللا أمٌر مشروع ومقبول جلمع الكلمة 

املسلمني بعد مقتل  وتفكك انقساميف ظل  ومنع إراقة دماء املسلمني، وهو ما سعى إليه علي 
 .  اخلليفة عثمان

هو مجع مشل   يالذي كان يسعى إليه اخلليفة عل دف  وأكدت الرواايت التارخيية أن  اهل
سئل عن سبب إقدامه على أهل اجلمل، ملا أنه  عنه روي املسلمني ووحدة الصف، فقد 

ويف .  (3)ع مشل هذه األمة بنا ويضع حرهبم"فأجاب بقوله: "اإلصالح وإطفاء النائرة، لعل هللا جيم
للصلح : "وهللا ما أريد إال  (4)لرجل من أهل الكوفة حني أشار عليه أبِب موسى قالرواية أنه 

  .(5)اإلصالح حىت يرد علينا"
إىل االحتكام لرد خمالفيه ببعض الصحابة  وقد أثبتت املصادر التارخيية استعانته 

ا لدماء املسلمني وإعادة وحدة األمة واستقرار حقنً ؛ ويف ظل مساعيه الرامية إىل اإلصالح ،والصلح
فجرت املباحثات واحلوارات واملفاوضات بني  ،ترددت رسله بينه وبني املعسكر اْلخر الدولة

املصادر التارخيية أمساءهم القعقاع بن عمرو، فقد من أشهر الرسل اليت رددت وكان  .اجلانبني
يقنع أهل اجلمل خبطورة فعلهم، فنجحت سفارته، فوقع االتفاق طاع حبسن رأيه وتدبريه أن است

على الصلح،  وكان من أهم بنوده: أن ي رتك أمر القصاص من قتلة عثمان إىل اخلليفة عليّ  ينفذها 

                                                           

 . 59سورة النساء، آية(1)
 . 10سورة احلجرات، آية(2)
 . 34-33ص، 3الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
، ذكر الواقدي أن  أاب موسى قدم مكة مع إخوته يف مجاعة من عبد هللا بن قيس األشعري صاحب رسول هللا (4)

على زبيد وعدن، واستعمله عمر على  األشعريني، مث أسلم وهاجر إىل احلبشة، وقيل إنه مل يهاجر، عامل رسول هللا 
عمله على الكوفة، فلم يزل هبا حىت  قتل عثمان، مات ابلكوفة، وقيل: مبكة، البصرة، فأقره عثمان عليها، مث عزله، مث است

، 3هـ. ابن األثري، أسد الغابة، ج53هـ ، وقيل: 52هـ ، وقيل: 50هـ ، وقيل: 49هـ ، وقيل: 44هـ، وقيل: 42سنة 
 . 350-349، ص3؛ ابن حجر، اإلصابة، ج265- 263ص

 . 216، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م24، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
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إىل التفاهم ، فالتقى الفريقان، ومها ضمني ا أقرب (1)بعد أن هتدأ األمور ويستتب األمن، وأن يبايعوا
، وابتوا على ذلك، مث وقع القتال يف الغداة، فجرت مناوشات وحروب أفضت (2)منهما إىل القتال

 . (3)إىل نصرة جيش أمري املؤمنني
كما أمجعت املصادر التارخيية إىل أن  سبب اشتعال الفتنة ووقوع القتال بني الطرفني مل 

ساءهم االتفاق فرموا بني الفريقني النار كي ، يكن إال بسبب السبئية واملتهمني يف قتل عثمان 
 .   (4)يسيء الظن يف كال الفريقني بصاحبه، فاشتعلت احلرب وفسد الصلح

عرض على أهل اجلمل  أن  علي ا أهل اجلمل  رواية له عن كما أوضح الطبي يف
ك خر حماولة لوقف القتال ودعاهم إىل ما فيه، ودفع املصحف لفىت فتقد م، االحتكام إىل القرآن  

يف دمه ودمهم، فأبوا  -عز وجل-فقطعوا يده، وأخذه بيده اليسرى، مث تقدم علي  فناشدهم هللا 
 . (5)إال القتال

ألنه من  أن  الغوغائيني من مثريي الفتنة تدخ لوا مرة أخرى إلشعال احلرب؛ح ومن الواض
وهو ما يتضح لنا من حمادثة القعقاع بن عمرو مع أم  املؤكد أن  كال الطرفني قد أراد اإلصالح،

املؤمنني عائشة، وطلحة، والزبري 
(6). 

إىل مجع الكلمة ووحدة الصف من  -أيًضا–الرامية  ويف صفني فشلت كل مساعيه 
 مراسلة  ومفاوضات  لعقد الصلح. 

، (7)كما استعان بعدد  من أصحابه ملراجعة معاوية ومن بينهم: أبو أمامة، وأبو الدرداء   
 ، فلم تنجح سفاراهتم يف التوصل إىل صلح، إذ طالب علي (8)وجرير بن عبد هللا البجلي

                                                           

 . 146-145األسدي، الفتنة، ص(1)
؛  ابن  85، ص5؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج29، ص3. وانظر أيًضا: الطبي، اتريخ األمم، ج23األسدي، الفتنة، ص(2)

 . 218-217، ص7، ج4كثري، البداية والنهاية، م
 . 562، ص2، مسط النجوم، جالعاصمي . ؛ الشافعي92-91طباطبا، الفخري يف اْلداب السلطانية،صابن (3)
 . 220، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م130، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج40-39، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 .  147، ص3األثري، الكامل، ج؛  477، ص1؛ ابن أعثم، الفتوح، ج41، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
 . 85، ص5انظر نص احلوار يف: ابن اجلوزي، املنتظم، ج(6)
 .  190نصر بن مزاحم، صفني، ص(7)
 .65، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(8)
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، ومتسك معاوية  (1) وسنة نبيه -عز وجل-اكم القوم على كتاب هللا معاوية ابلبيعة أواًل، مث ُي
، ، فاجتهد وأخطأ، وكان احلق مع علي (2)مبطلبه يف حماكمة الثوار قتلة عثمان قبل تقدمي البيعة

 فإقامة احلدود مسئولية احلاكم. 
دخل احملرم من كما تشري الرواايت التارخيية إىل وقوع مناوشات وقتال بني الفريقني، فلما 

م توادع الفريقان على ترك احلرب فيه إىل انقضائه؛ طمًعا يف الوصول إىل صلح  658هـ/37عام 
إال أن  فرتة  اهلدنة مل أتت ، (3)يقي كال الفريقني القتال وُيفظ دماءهم، فاختلف بينهما الرسل

  .ابتفاق للصلح، فوقع القتال الشديد بني الفريقني الذي انتهى ابلتحكيم
وبعد أن ومما اشتهر يف ذلك أنه وقد أسهبت كتب التاريخ يف احلديث قضية التحكيم، 

رفع أهل الشام املصاحف طالبني وكثر القتلى بني الفريقني  النصرأشرف جيش  علي على 
 . (5)، فاتفقوا على ذلك، وأمجعوا يف العام القابل(4)االحتكام إىل كتاب هللا

تداوهلا ومن هنا تبدأ سلسلٌة من الرواايت املكذوبة واملروية عن طريق أِب خمنف والواقدي 
لطعن ون عنهم بغرض ااملستشرقنقلها و الباحثون على أهنا حقيقٌة اترخيية دون التحقق من صحتها، 

 .يف الصحابة واإلسالم
  اعلي   أن   تومن االفرتاءات اليت قيلت حول مسألة التحكيم ما أظهرته بعض الروااي

. (6)ما عرضه أهل الشام من االحتكام إىل كتاب هللا ألهنها مكيدة وخدعةا عن قبول كان ممتنعً 
أ كره على قبول التحكيم، وأنه ه دد ابلقتل من قبل  يف حني ورد يف رواية أخرى أن  علي ا 

 . (7)الثوار

                                                           

 . 516-515، ص1ابن أعثم ، الفتوح، ج(1)
 .307-306صانظر: املطلب الثالث من املبحث الثالث، (2)
؛ ابن كثري، 172، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج79، ص3؛ الطبي، اتريخ األمم، ج196نصر بن مزاحم، صفني، ص(3)

 . 234، ص7، ج4البداية والنهاية، م
 . 102، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 . 334، ص6ابن تيمية، منهاج السنة، ج(5)
 .  489نصر بن مزاحم، صفني، ص(6)
 . 95 اْلداب السلطانية ، صابن طباطبا، الفخري يف(7)
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: "أنه ملا اشتد البالء ابلفريقني وكثر بينهم القتلى، فأمر (1)وروى البسيت يف أخباره
ابملصاحف فرفعت، واندوا إىل التحاكم إليه، فس ر  الناس به، وكرهوا القتال، وأجابوا إىل الصلح، 
وأانبوا إىل احلكومة، ورضي أصحاب علي، فقال هلم: "وُيكم، ما ذلك يريدون وال يفعلون،... 

بد ا من أن يقبل احلكومة ملا  وتفرقوا إىل دفن قتالهم، ومل جيد علي  وأجابوا الصلح واحلكومة،
 رأى من أصحابه".

من الشجاعة،  والواضح أن  هذه الرواايِت تتعارض متاًما عما ع رف عن شخصية علي 
من غري املعقول أن يرفض وال ميكن ألحد  أن جيبه عليه، كما أنه  ،ا ال يرضاه لن يقبلهرأى أمرً إن ف

فكرة االحتكام إىل القرآن مع الطرف اْلخر وهو املعروف حبرصه على حفظ أمن  علي 
 املسلمني ومجع الكلمة ومساعيه يف عقد الصلح مع أهل اجلمل وصفني وإهناء القتال.

، فلما بني قبول التحكيم ومواصلة القتال ونظرًا لالختالف الذي وقع يف جيش علي 
اإلمام ليس له خياٌر ؛ ف(2)حفاظًا على وحدة جيشه ؛ما هو فيه أجاهبم إىل احلكومة لي رأى ع

إال أن ميضي مع الكثرة إىل السلم واحلكومة. واألمل يف صلح  ُيقن الدم، وجيمع الشمل، أو ميضي 
 . (3)مع القلة إىل احلرب واليأس
فهو مل يفعل غري التعبري عن  كانت فكرة االحتكام لعمرو بن العاص،إذا   وعلى كل حال؛

 . (4)فكرة كان يشاركه الكثريون، ومن مث وجد أتييًدا سريًعا لفكرته من قبل جند املعسكرين

 -كما تشري األخبار التارخيية-قد قبل الفكرة حتت ضغط أصحابه  وإذا قيل إن  علي ا 
أي فكرة  تتيح له فرصة حقن  اإلمام ملز ٌم على قبولأية خمالفة ألحكام اإلسالم، ف فليس يف ذلك
 .جييب أهل الشام إىل احلكومة فكانت من مجلة األسباب اليت جعلت علي ا  دماء املسلمني،

االحتكام  والصلح مبدٌأ إسالمي ، ومها يف األصل سبيٌل أمين إليقاف الفنت وأخريًا فإن  
ليخرج عن ذلك املسار األمين حلفظ  ، ومل يكن علي (1)ومنع اإلقتتال يف عهد اخلالفة الراشدة

                                                           

 . 543-542أخبار اخللفاء، ص(1)
 . 189-188، ص2اليعقوِب، اترخيه، ج(2)
القاهرة،  –حىت اغتيال السادات، مكتبة مدبويل  حسن صادق، جذور الفتنة يف الفرق اإلسالمية منذ عهد الرسول (3)

 الفتنة(.  . )سريد اسم املرجع خمتصرًا: حسن صادق، جذور48-47م، ص2002، 1ط
 . 351-350حممد عليان، اتريخ اخللفاء الراشدين، ص(4)
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نظرًا حلجم خطورة الفتنة اليت عصفت -أمن املسلمني خمالفني ومؤيدين، حىت وإن مل تؤت نتائجها 
، إال أهنا عمقت بشكل  تطبيقيّ  معناها وأمهيتها كأسلوب  أمين -ابألمة اإلسالمية يف ذلك الوقت

 حلل النزاعات؛ حفظًا ألرواح املسلمني وأمنهم.  
 إظهار احلق وإزهاق الباطل:   -

ي عد نوًعا من األساليب األمنية إلظهار وجه احلق من الباطل عن طريق احلوار واملناظرات 
و ج اِدهْل ْم اِبل يِت ِهي  أ ْحس ن   : -تعاىل-واجلدل احملمود، لقول هللا 

 . وهلذا اجتهد علي (2)
 على إيضاح احلجة وإظهار احلق ودحض الباطل ملخالفيه وألتباعه أيًضا. 

موقًنا يقيًنا اتم ا بصحة موقفه، وأنه على احلق، فلم يكن يدخل يف أي  وملا كان علي 
مناظرات  أو جدال إال وهو على علم  اتم ابألدلة الشرعية اليت تثبت صحة موقفه حلسم اخلالف 

احلق والباطل ال  إن كان أهل  اجلمل على الباطل، فأجاب: "إن    عليمع خمالفيه، وقد سئل 
ي عرفان أبقدار الرجال، وإبعمال الظن، اعرف احلق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف أهله"

(3) . 
جهًدا يف سبيل إظهار احلق ألهل البصرة قبل  فلما كانت وقعة اجلمل بذل علي 

الوقعة، إذ وج ه رساًل من قبله إىل معسكر أهل اجلمل، ومن أمههم القعقاع بن عمرو فنجح يف أن 
، إال أن  (4)يرشد القوم إىل احلق، ويوضح هلم الباطل يف موقفهم، فانتهوا إىل االتفاق على الصلح

مل تعجبهم النتيجة اليت وصل إليها  -(5)ا مساهم ابن العرِبكم-مثريي الفتنة أو أصحاب األهواء 
املعسكران، فأشعلوا الفتنة من جديد، كل ذلك حىت ال يقع برهان، وال يقف احلال على بيان، 

 وختفى قتلة عثمان. 

                                                                                                                                                                                

. )سريد اسم املرجع خمتصرًا: عزة 42هـ ، ص1415/1416عزة رشاد قطورة، التحكيم يف ضوء الشريعة اإلسالمية، (1)
، 1الرايض، ط –قطورة، التحكيم(؛ قدري حممد حممود، التحكيم يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية، دار الصميعي 

 . )سريد اسم املرجع خمتصرًا: قدري حممود، التحكيم(. 86م، ص2009هـ/1430
 . 125سورة النحل، آية(2)
 . 35، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(3)
؛ ابن  85، ص5؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج122، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج29، ص3انظر: الطبي، اتريخ األمم، ج(4)

 .217، ص7، ج4اية والنهاية، مكثري، البد
 . 157-156العواصم من القواصم، ص(5)
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عن قتال علي وطلحة بن عبيد هللا  رجوع الزبري بن العوامالتارخيية الرواايت  وقد أكدت
 حيث تبني هل بعد أن ، تقاتله ": لزبريل حبديث رسول هللا  مذكرهم وجه احلق يف موقف عليّ 

وخرج من عسكرهم  ،قتالالرجع عن ، ف(2)، فتذكره الزبري بعد أن كان انسًيا(1)ظامل له"وأنت 
 . (3)ااتئبً 

وقد قيل: إن  الزبري رجع عن القتال ملا مسع أن  عمار بن ايسر مع عليّ  فخاف أن يقتل 
 . (5)أنه قال لعمار: "اي عمار، تقتلك الفئة الباغية" تواترت األحاديث عن النيب ، إذ (4)عمارًا

دعا طلحة بن عبيد هللا، فذكره أشياء من سوابقه مثل  وروى بعض أهل العلم أن  علي ا 
 .(6)ما قال للزبري، فاعتزل يف بعض الصفوف، فر مي بسهم فمات

من الصحابة مل يدخلوا يف شيء  من القتال الذي كان بني علي كما ذكر سابًقا من أن  فريًقا 
يف شأن عمار   ومعاوية إىل أن يتبني هلم وجه احلق من الضاللة؛ لعلمهم املسبق حبديث رسول هللا

بن ايسر، ورد أن  مجاعة قدموا إىل حذيفة بن اليمان يف املدائن ليحدثهم عن الفنت، فأشار عليهم 
، كما ورد (7)أبن  عمارًا تقتله الفئة الباغية يها عمار، وذك رهم حبديث رسول هللا ابلفئة اليت يقاتل ف

. فكان هلذا احلديث الشريف (8)أنه قال: "إذا اختلف الناس كان ابن مسية مع احلق" يف حديثه 
أن   -مثاًل –وانضمامهم له، فنرى  أكب  األثر يف تراجع بعض الصحابة عن موقفهم املخالف لعلي 

                                                           

 . 100، ص2؛ ابن األثري، أسد الغابة، ج41-40، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
؛ اهليثمي، الصواعق احملرقة، 221، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م213، ص5املقدسي، البدء والتاريخ ، ج(2)

 . 150ص
 . 475-473، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج(3)
 . 129، ص3ابن األثري، الكامل، ج(4)
 . 119، ص163النسائي، أمحد بن شعيب، خصائص علي بن أِب طالب، رقم احلديث(5)
 . 469، ص2ابن األثري، أسد الغابة، ج(6)
 . 98، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(7)
 . 249-248، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(8)
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قد شهد اجلمل وصفني وهو ال يسلُّ سيًفا ومل يقاتل، فلما ق تل عمار قال:  (1)خزمية بن اثبت
 . (2)يقول: "تقتله الفئة الباغية"، مث تقدم فقاتل حىت ق تل "ظهرت يل الضاللة"، مسعت رسول هللا 

، فقد روي عن ابن عمر أنه قال: "ما  كما ندم البعض منهم على قتاهلم ضد علي
 . (3)"أين مل أقاتل الفئة الباغيةأجدين آسى على شيء  من الدنيا إال 

هم أهل الشام،  -كما فسره أهل العلم-والفئة الباغية املقصودة هبا يف احلديث الشريف 
ن أنه م  : "... وابن وظهر بذلك سرُّ ما أخب به الرسولفقال ابن كثري يف مقتل عمار 

، وما يف ذلك من دالئل النبوة"  .(4)تقتله الفئة الباغية، وابن بذلك أن  علي ا حمق ، وأن  معاوية  ابغ 
وأمجع أهل العلم ابحلديث أن  احلديث  اثبٌت وصحيٌح، والذين قتلوه هم الذين ابشروا 

ب وإعالم نبوته، وهو من ابلغي ، وأمجعوا على أنه ق تل مع عليّ  بصفني، وهذا من إخباره (5)قتله
أن  لفظ البغي إذا أ طلق فهو الظلم كما قال تعاىل:  (7)، كما يرى ابن تيمية(6)أصح األحاديث

ف ِإْن بـ غ ْت ِإْحد امه  ا ع ل ى اأْل ْخر ى فـ ق اتِل وا ال يِت تـ ْبِغي
(8). 

أهل السنة فظهر للمسلمني بعد مقتل عمار أن  الصواب كان مع علي، واتفق على ذلك 
 . (9)بعد اختالف  كان يف القدمي
بقتاله للخوارج، فقد روي عنه أنه قال: "إن  منكم م ن  لعلي  كما تنبأ رسول هللا 

: أان اي رسول هللا؟ قال: ال،  يقاتل  على أتويل القرآن كما قاتلت  على تنزيله، فقال أبو بكر
 .  (1)خاصف النعل، يقصد عليفقال عمر: أان اي رسول هللا؟ قال: ال، ولكنه 

                                                           

، أول مشاهده أحد :وقيل ،ا وما بعدهاشهد بدرً  ،من السابقني األولني ،األنصاري األوسي مث اخلطميخزمية بن اثبت (1)
 . 425-424، ص1. ابن حجر، اإلصابة، جقتل بصفني

 . 200،632، ص3ابن األثري، أسد الغابة، ج(2)
 .404، ص2أنساب األشراف، جالبالذري، (3)
 . 245، ص7، ج4البداية والنهاية، م(4)
 . 418، ص4منهاج السنة، ج(5)
 .506-504، ص2؛ ابن حجر، اإلصابة، ج474، ص2القرطيب، االستيعاب، ج(6)
 . 418، ص4منهاج السنة، ج(7)
 . 9احلجرات، آية(8)
 . 502، ص2ابن حجر، اإلصابة، ج(9)
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: "متر ق  احلديث الشريف املتفق على صحته قوله وأشارت كتب التاريخ والسنة إىل 
 .(2)مارقٌة على حني فرقة  من املسلمني تقتلهم أدىن الطائفتني إىل احلق"

كما أنه قال: "إن  قوًما يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم، ميرقون من الدين   عنه كما روي 
 .(3)ميرق السهم من الرمية، طو  ملن قتلهم وقتلوه، عالمتهم فيها رجٌل خمدج  اليد"

، مما (4)ويف حديث عبد هللا بن عمرو: "رجل يقال له عمرو ذو اخلويصرة، أو اخلنيصر"
 . (5)دل على أن  هؤالء املارقة على الضالل وعلي ا وطائفته هم أقرب  إىل احلق من طائفة معاوية

ورغم وجود األدلة الشرعية الدالة على ضاللة هذه الفرقة واحنراف عقيدهتا وعلى وجوب 
قد اتبع العنف يف ردهم، وإاما ت ظهر لنا الرواايت   ي رِد يف كتب التاريخ أن  علي ا قتاهلم، لكن مل 

هتهم شببطال إلابلقرآن والسنة على إظهار احلق يف موقفه والباطل يف موقفهم  حرص عليّ  
وتصحيح الفهم اخلاطئ لديهم للقرآن والسنة، مع تكرار الدعوة إليهم، وإيفاد الرسل إليهم أو 

 .  (6)اخلروج إليهم بنفسه
كما أوضحت األخبار التارخيية تراجع طائفة من اخلوارج عن القتال، وعلى رأسهم فروة بن 

ه: "وهللا ما ندري عالم ، فانصرف ومعه مخسمائة من أصحابه، وقال ألصحاب(7)نوفل األشجعي

                                                                                                                                                                                

 . 46، ص18ابن منظور، خمتصر اتريخ دمشق، ج(1)
 . 413، ص4ابن تيمية، منهاج السنة، ج(2)
 . 149، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(3)
 .  41-40املبد، أخبار اخلوارج ، ص (4)
 .413، 450، ص4ابن تيمية، منهاج السنة، ج(5)
، املبحث الرابع، املطلب الثالث من هذا الفصلو ، 316ص، املطلب اخلامس من هذا الفصل، لثانظر: املبحث الثا(6)

 . 340ص
فبعث إليهم املغرية فقتلوا سنة  ،خرج على املغرية بن شعبة يف صدر خالفة معاوية ،من اخلوارج ،فروة بن نوفل األشجعي(7)

هتذيب التهذيب،  الكناين العسقالين، أمحد بن علي بن حممد . ابن حجر،وليس لفروة بن نوفل صحبة وال رؤية ،ـه45
. )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن حجر ، هتذيب 239، ص8م، ج1984هـ/1404، 1بريوت، ط –دار الفكر

 التهذيب(. 
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، فلم يبق مع عبد  نقاتل علي ا، وليست يف قتله حجة وال بيان"، واستأمن إىل الراية منهم ألف  رجل 
 ومن معه.  ؛ لتظهر لنا مدى قوة حجة علي (1)هللا بن وهب إال أقل من أربعة آالف رجل"

لك ألصحابه؛ يف إطار جهوده إليضاح احلق وإزهاق الباطل أن يبني ذ كما حرص 
ليبني هلم صحة موقفه إلزالة الشك من نفوسهم إن وجدت، إذ تؤكد األخبار التارخيية أنه ملا دار 
القتال واصذل اخلوارج عن رئيسهم فأرادوا اجلسر، وقيل لعلي: إهنم يريدون اجلسر، فأخبهم أهنم 

قالوا: قد رجعوا اي أمري  لن يبلغوا النطفة، وجعل الناس يقولون له يف ذلك حىت كادوا يشكون، مث
املؤمنني! فقال: وهللا! ما ك ذبت، وال ك ذبت، مث خرج إليهم يف أصحابه وقد قال هلم: إنه وهللا ما 

ي قتل منكم عشرٌة، وال يفلت منهم عشرة، فق تل من أصحابه تسعٌة، وأفلت منهم  انية
(2). 

وعدد من يبقى من اخلوارج وإخبارهم بعدم بلوغهم النطفة وعدد من ي قتل من املسلمني  
داللٌة على أنه على احلق وهم على ابطل، وال ي فهم من ذلك أنه يعلم الغيب، وإاما مسعها من 

 .وحتققت يف زمانه   رسول هللا 
أمر أصحابه بتعقُّب رجل  من اخلوارج بعد هزمية اخلوارج يف  كما ذكر العلماء أن  علي ا 

ابلتفصيل ألصحابه، ويعرف بذي الثدية، وهو عالمة على  النهروان كان قد ذكر أوصافه النيب  
الفرقة اليت مترق مروق السهم من الرمية، وصفته أسود إحدى يديه، كأهنا ظيب شاة، أو حلمة 

، مث قال: "هللا أكب! وهللا ما ك ذبت وال  (4)علي فرًحا شديًدا ، فلما وجدوه قتياًل فرح(3)ثدي
ك ذبت، أما وهللا لوال أن تنكلوا عن العمل ألخبتكم مبا قضى هللا على لسان نبيه ملن قاتلهم 

 . (5)مستبصرًا يف قتاهلم"
، فأظهر للمسلمني أنه على احلق (6)عني الفتنة بقتاله للخوارج وحقيقًة لقد فقأ علي 

، غري أن  هذا اإلجراء مل مينع من وقوع الصدام العسكري املقدر بني ا بني ذلك رسول هللا كم
                                                           

 . 210ابن قتيبة الدينوري، األخبار الطوال، ص(1)
 . 21-20املبد، أخبار اخلوارج، ص(2)
، املقدمة؛ ابن خلدون، 136-135، ص5؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج125النسائي، خصائص علي بن أِب طالب ، ص(3)

 . 1124، ص2ج
 . 150، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(4)
 . 135، ص5؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج123-122، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
 . 132أِب طالب ، ص النسائي، خصائص علي بن(6)
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أراد أن ي ظهر من خالل هذا اإلجراء وجه  ، وخمالفيه، ولكن ميكن القول إن  علي ا علي 
- احلقيقة يف موقفه ملخالفيه وألتباعه ابألدلة الشرعية، وكي تكون له حجة ُيتج هبا أمام هللا

 ة والدولة اإلسالمية. ـة األمـا يف حفظ أمن وسالمه أدى األمانة اليت أوكل هبِ ـأبن -سبحانه وتعاىل
 العدل مع املخالفني وحفظ حقوقهم:  -

طيلة فرتة خالفته حريًصا على مراعاة حقوق خمالفيه ومعاملتهم املعاملة  كان علي 
اء   : -تعاىل-احلسنة بعدل  وإحسان، عماًل بقول هللا  ا ال ِذين  آ م ن وا ك ون وا قـ و اِمني  َّللِِ  ش ه د  اي  أ يُـّه 

. وقد ظهر ذلك (1) اْعِدل وا ه و  أ قـْر ب  لِلتـ ْقو ى ،و ال  جي ْرِم ن ك ْم ش ن   ن  قـ ْوم  ع ل ى أ ال  تـ ْعِدل وا ،اِبْلِقْسطِ 
أهل الفرقة والبدع، وجتلت صور األمنية جتاه من خالفه من  واضًحا وجلي ا يف سياسة علي 

 عدله مع خمالفيه يف أشكال عدة، منها: 
: وإبطال شبهتهم لبيان احلق وإظهار ضاللة املخالفني الدعوة واملناظرة ابحلجة والبينة؛  أوًلا

مع أهل اجلمل مبراسلتهم أو إرسال الرسل إليهم،  قبل قتاهلم، وهذا ما فعله ابحلجج والباهني 
 . (2)أو اخلروج إليهم بنفسه حملادثتهم

هم أهل حروراء فحاج  علي إىل خرج م 658/هـ37وأورد ابن خياط يف رواية له أنه عام 
كما أنه من خالل لقاءاته مبخالفيه يف كل وقائع الفتنة اليت خاضها حرص على دعوهتم ،  (3)فرجعوا

 .(4)لح واالحتكام إىل كتاب هللا قبل القتال ويف أثنائها، ودعوهتم إىل إىل احلق وترك الفرقةإىل الص
وأوصى رسله أبن جيادلوهم بنصوص القرآن كما جادل اخلوارج ابلبينة واحلجة القوية، 

 . (5)اخلطأ يف العمل ال يقتضي الكفر ، وبني هلم أن  وبسنة رسول هللا 

                                                           

 . 9سورة: املائدة، آية(1)
 ذكران سابًقا لقاءات علي مع قادة أهل اجلمل يف املطلب الثالث واخلامس من هذا املبحث، الفصل الرابع. قد (2)
 . 192ابن خياط، اترخيه، ص(3)
 .  37-36، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(4)
 –يف اتريخ املسلمني الشيعة واخلوارج، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالميةأمحد حممد أمحد جلي، دراسة عن الفرق (5)

 . )سريد اسم املرجع خمتصرًا: أمحد جلي، الشيعة واخلوارج(. 52-51م، ص1986هـ/1406، 1الرايض، ط
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كما أنه كان أيمر قـ و اد ه أن ال يبدأوا أحًدا ابلقتال إال إذا بدأوهم، فقد أمر قائده األشرت 
بذلك عندما بعثه إىل أهل صفني بقوله: "وإايك أن تبدأ القوم بقتال إال أن يبدأوك، حىت تدعوهم، 

 .(1)وتسمع قوهلم.."
عه خمالفتهم له وخروجهم عن اإلقرار هلم ابإلسالم وأبفضاهلم وحسناهتم، فلم مين اثنياا:

عما إذا كان قتلى اجلمل مشركني، أو منافقني،   طاعته عن اإلقرار بذلك، فقد سئل علي
. كما كان يثين على قتالهم، ويذكر (2)فأجاب: "من الشرك فروا، إاما هم إخواننا بغوا علينا"

زعم من زعم أنه مل خيرج كلما مر برجل  فيه خري قال: "  أفضاهلم. فبعد موقعة اجلمل جعل علي 
 . (3)إلينا إال الغوغاء، هذا العابد اجملتهد..."

أصحابه من التعرض ابلشتم واللعن إلخواهنم من أهل الشام، إذ بلغه  منع علي  اثلثاا:
ويلعنون أهل الشام، فأمرهم ابلكف، مث وقف فيهم  أن  مجاعًة من أصحابه يشتمون معاوية 

موجًها ومعلًما يعلمهم أن يقولوا: "اللهم احقن دماءان ودماءهم، واصلح ذات بيننا وبينهم، 
 . (4)واهدهم من ضاللتهم حىت يعرف احلق  م ن جهله..."

 ، فأعرض عنهن، وحر ضهوورد أنه بعد موقعة اجلمل استاءت بعض النسوة على علي 
بعض أصحابه عليهن فمنعهم، وقال: "إن  النساء ضعيفات، وكنا نؤمر ابلكف عنهن وهن 

 .(5)مشركات، فكيف هبن مسلمات؟"
-منح األمان ملن أراد الرجوع إىل احلق منهم، ونصب رايًة لذلك يف كل وقائعه  خامساا:
من أغلق اببه فهو مناديه أن ينادي يف يوم اجلمل: "... و  ، وقد أمر علي -كما تقدم سابًقا

،  وقال: "إنكم آمنون،  (1)، وآمن الناس مجيًعا بعد اجلمل(6)آمن، ومن ألقى سالحه فهو آمن"
 . (2)كف بعض الناس عن بعض"

                                                           

 . 102-101، ص5ابن اجلوزي، املنتظم، ج(1)
 . 139-138صابر طعيمة، دراسات يف الفرق، ص(2)
 .  57، ص3؛ الطبي، اتريخ األمم، ج178سدي، الفتنة، صاأل(3)
 . 563-562،ص1؛ ابن أعثم، الفتوح، ج165ابن قتيبة الدينوري، األخبار الطوال، ص (4)
 .225، ص7، ج4البداية والنهاية، م؛ ابن كثري، 58، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
 . 215أبو يوسف، اخلراج، ص(6)
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ويف موقعة النهروان أعطى اخلوارج  فرصًة للرجوع إىل احلق حني رفع راية األمان ملن جاءها 
ف كثرية، ومل يبق منهم إال ألف، أو أقل مع عبد ، فانصرف منهم طوائ(3)ممن مل يقتل ومل يستعرض

 .(4)هللا الراسيب
كما ذكر أنه أمر قائده معقل بن قيس أن يرفع راية األمان ألتباع اخلريت الناجي من أهل 
عمان، إال اخلريت وأصحابه الذين حاربوا أول األمر، وبدأوا القتال، فتفرقت عنه أعداد، وانضوت 

، ومل يبق معه إال قومه من بين انجية الذين ارتدوا عن دينهم، ومن كان حتت لواء األمان املنصوب
 .(5)منهم على النصرانية، ومانعو الصدقات

ولسائر املسلمني، ال ينقص منها  -تعاىل–حفظ حقوقهم اليت شرعها هلم هللا  سادساا:
  والعبادة.شيًئا؛ يف األموال والدماء 

مل يقتل أسرى املخالفني، أو أجهز على  علي ا وقد أكدت املصادر التارخيية على أن  
دم من اتب ورجع ممن خالفه، فيذكر يف ذلك أن  الزبري بن العوام  كما حرم علي ،  (6)جرحاهم

يوم اجلمل، وترك معسكره اتئًبا فقتل على يد ابن جرموز   حني رجع عن موقفه من علي 
ال: "بشر قاتل ابن صفية ابلنار"، وق فدخل على عليّ  ليبشره بذلك، فغضب عليه علي 

وسبب قوله ذلك؛ ألن  الزبري كان راجًعا واتب. والباغي إذا وىل حرم دمه، وأيًضا فإنه غدر به، 
 . (7)حيث آمنه مث قتله

ما مل يظهروا اخلروج على مل مينعهم من العطاء والفيء  ابملال فإن  علي ا وأما فيما يتعلق 
أهنم يسبونه ويبلغون منه أكثر من السب، إال أهنم كانوا مع املسلمني يف الناس، وهو مع هذا يعلم 

للخوارج: "لكم علينا ثالث:   ، فقد قال علي (8)أمورهم وحماضرهم حىت صاروا إىل اخلروج بعد
                                                                                                                                                                                

 .369-368، ص2؛ املسعودي، مروج الذهب، ج490-489، ص1ابن أعثم ، الفتوح، ج(1)
 .166األسدي، الفتنة، ص(2)
 . 221، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج121، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
 .265، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(4)
 . 180، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(5)
 سيأيت ذكر ذلك الحًقا. (6)
 . 216، ص5املقدسي، البدء والتاريخ ، ج(7)
 . 297 -296األموال، ص(8)
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ال امنعكم مساجد هللا أن تذكروا فيها اسم هللا، وال امنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، وال 
يف املنافقني يف ك فِّه عنهم مع علمه مبعتقدهم؛  ؛ مقتداًي بسرية رسول هللا (1)نبدأكم بقتال"

 . (2)لتظاهرهم بطاعته مع استبطان معصيته
وكان من مجلة وصاايه وأوامره ألصحابه يف كل وقائعه أن ال أيخذوا شيًئا من أموال 

مع معرفة القاتل واملقتول  لم أيخذ أحًدا مبا استهلكه من دم وال مالف، (3)املخالفني املنهزمني
، فتكلم به (5). فلما كان يوم اجلمل امتنع عن تقسيم أموال أهل اجلمل كغنيمة(4)والتالف واملتلوف

اخلوارج يوم اجلمل وقالوا: ما أحل لنا دماءكم وحرم علينا أمواهلم ، فقال علي: هي السنة يف أهل 
أس القوم، أتتسامهون عليها؟ قالوا: سبحان القبلة. قالوا: ما ندري ما هذا؟ قال: فهذه عائشة ر 

، فأمر جبمع (6)هللا! أمنا، قال: فهي حرام؟ قالوا: نعم! قال: "فإنه ُيرم من أبنائنا ما ُيرم منها"
. وزيد (7)األسالب وأدخلها مسجد البصرة واندى يف الناس: "من عرف شيًئا من قماشه فليأخذه"

يف اخلزائن عليه مسة السلطان"، وإاما كان ذلك السالح يف يف رواية للطبي: "... إال سالًحا كان 
 . (8)أيديهم من غري تنفيل من السلطان

وكذلك فعل مع اخلوارج، فلم خيمِّس ما أصاب يوم النهراوان، فقد مجع كل ما كان يف 
معسكر اخلوارج من املتاع والعبيد واإلماء ورده إىل أهله، أما السالح والدواب فقسمها بني 

 .  (9)املسلمني

                                                           

 .121-120؛ املاوردي، أهل البغي، ص133، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(1)
 . 121-120املاوردي، قتال أهل البغي، ص(2)
 ،1بريوت، ط –دار املعرفةأمحد رفعت البدراوي،  :زين الدين عمر، تتمة املختصر يف أخبار البشر، حتقيق ابن الوردي،(3)

 ا: ابن الوردي، تتمة املختصر يف أخبار البشر(. ) سريد ذكر املصدر خمتصرً  .150، ص1م، ج1970/ـه1389
 . 149، ص1ابن الوردي، تتمة املختصر يف أخبار البشر ، ج(4)
 . 225، ص7، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م(5)
 . 225، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م74، ص5ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(6)
 . 92ابن طباطبا، الفخري يف اْلداب السلطانية ، ص(7)
 . 57، ص3اتريخ األمم، ج(8)
 .1-4، ص2املسعودي، مروج الذهب، ج(9)
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كما حفظ حقوق أبناء طلحة بن عبيد هللا، فأخذ أرضهم خمافة أن ينتهبها الناس، مث أمر 
عامله أن يدفع إليهم أرضهم، فلما التقى هبم وكان قد سأهلم أن أيتوه يف احلاجة، مث قال ألحد 

: إخوانًـا على سـرر -عز وجل-أبناء طلحـة: "إين ألرجو أن جيعلين هللا وأبـاك مـن الذين قال هللا 
 . (1)متقابلني"

املعاملة احلسنة لألسرى واجلرحى من املخالفني، فلم أيمر بقتل أحد  من أسرى أهل  سابعاا:
البغي وال من اخلوارج إال على سبيل القود والقصاص مبن قتل من املسلمني، فكان إذا أخذ أسريًا 

ا من أصحابه فيقتله به، فإذا خلى سبيله من أهل الشام خل ى سبيله، إال أن يكون قد قتل أحدً 
؛ ألن  اإلمام مأموٌر ابلقتال ال ابلقتل. واملويلِّ غري مقاتل، فلم (2)فإن عاد الثانية قتله، ومل خيلِّ سبيله

، فلم جيز أن يتبع ، واملويلِّ كاف   . (3)جيز أن ي قتل. وألن  املراد  ابلقتال الكفُّ
ز علي   ألصحابه اإلجهاز  على اجلرحى املخالفني؛ ألهنم مسلمون، فقد أمر  ومل جي 

 . (4)مناديه يوم اجلمل أن ينادي أبمره أبن ال ي قتل مدبٌر، وال جيهزوا على جريح، وال ي قتل أسريٌ 
كما ورد أنه بعد وقعة اجلمل وجد ممن به رمٌق أربعمائة، فدفعهم إىل عشائرهم، ومل جيهز 

، ويف صفني فعل مثل ذلك، فلم جيهز على (5)على أهله حني قدم الكوفةعليهم، ورد الرقيق 
 . (6)اجلرحى وال على من أدبر بصفني

إبدخاهلم الكوفة  كما كان يف اخلوارج أربعون جرًُيا بعد النهروان، فأمر علي   
 . (7)ومداواهتم، مث قال: احلقوا أبي البالد شئتم

مل، بل وصلى عليهم ، ويرتحم على قتالهم، ومما أذن للناس بدفن قتالهم بعد اجل اثمناا:
 . (1)يروى يف ذلك أنه مر  بقتلى اجلمل، فقال: "اللهم اغفر لنا وهلم"

                                                           

 . 747، ص2ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج(1)
 .519-518صنصر بن مزاحم، صفني، (2)
 . 117-116املاوردي، قتال أهل البغي، ص(3)
 . 215أبو يوسف، اخلراج، ص(4)
 .149، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(5)
 .519-518نصر بن مزاحم، صفني، ص(6)
 . 248، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(7)
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اإلحسان ملخالفيه من صور عدله، وتؤكد الرواايت التارخيية أنه ملا ظهر على أهل  اتسعاا:
دار البصرة وجهزها إىل املدينة  اجلمل مل يعاتب أم املؤمنني عائشة ملا كان، بل أكرمها وأنزهلا يف

، وأخرج معها كل  من جنا ممن خرج معها إال من أحب املقام،  بكل شيء  هلا من مركب  وزاد  ومتاع 
واختار هلا أربعني امرأة من نساء أهل البصرة، وجهز أخاها، وشيعها هو وأوالده، وودعها، 

(2)  ،
، وأحسن إىل أسرى كل الوقائع اليت كما أعطى األمان لكل من شارك ابجلمل من خمالفيه

 خاضها. 
جتاه  خمالفيه كان له أثره  وهكذا فإن  التعامل  اإلنساين املثايل الذي أظهره سيدان علي 

، فقد ورد اقتداًء بسياسة رسول هللا  الواضح يف ترسيخ النهج األمين الذي سار عليه علي 
قال: "سرت يف أهل البصرة سرية رسول هللا يف أهل  يف رواية املدائين عن عوانة أن  علي ا 

، فقد سلم هلم هبذه احلقوق وحبق االختالف يف الرأي معه ما مل يقاتلوه أو خيرجوا على (3)مكة"
 اجلماعة، ودون أن تؤدي آراؤهم وأفكارهم إىل الفرقة ومحل السالح على املسلمني.  

  معاقبة ونفي وقتال املخالفني: -
ى سياسة سابقيه يف معاقبة املخالفني واخلارجني عن الطاعة حفظًا ألمن عل سار علي 

طب ق أسلوب النفي على كل من يكاتب  الدولة والرعية، فقد أشارت املصادر التارخيية أن  علي ا 
معاوية وينقلون له أخباره وحتركاته إىل بالد  ال سلطان فيها ملعاوية، كما فعل مع خالد بن املعمر 

 ؛ حرًصا منه على أمن جيشه ووحدته. (4)تصاله مبعاويةبعد ا
كما أوقع عقوبة النفي على بعض غالة السبئية، فنفى عبد هللا بن السوداء إىل ساابط 

ه الرعاع بعد قتل علي ـ، فافتنت به وأبقوالابملدائن، كان يعني السبئية على قوهلا لغلوه يف علي 
(5). 

                                                                                                                                                                                

 .74، ص5ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(1)
 . 42، ص1، جالذهب ؛ احلنبلي، شذرات94، ص5؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج60، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 .64، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(3)
 . 310انظر املبحث الثالث من هذا الفصل، مطلب أهل صفني، ص(4)
 . 215؛ البغدادي، الفرق بني الفرق، ص223-222، ص2ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(5)
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، لكنه تراجع عن (1)ابلنار كعقوبة هلم حني زعموا أنه إلهأمر حبرق غالة الشيعة وورد أنه 
فعل ذلك حني ذكره ابن عباس بنهي رسول هللا 

(2). 
، فلم يلجأ إليه إال جمبًا، أو  وأما القتال فكان احلل العسكري األخري أمام علي

مضطرًا، بعد أن استنفذ كل األساليب السلمية حلل اخلالف والنزاع مع خمالفيه. واجلدير ابملالحظة 
العسكرية ضد خمالفيه يف اجلمل  يف احلديث عن وقائع عليأن  املصادر  التارخيية قد أسهبت 

وت عد قليلًة  قوات األخرى ضد املخالفني،وصفني والنهروان. يف حني ال جند ذكرًا ألشكال الع
ومن احملتمل أن  ذلك يرجع إىل طبيعة األحداث العظمى اليت خاضها مقارنة ابلعهود السابقة، 

املسلمون يف ذلك الوقت، واليت تتطلب ضرورة التدخل العسكري حلسم اخلالف املتأزم وإرجاع 
و ِإن : -تعاىل-هللا فيهم، قال هللا يف ذلك خمالًفا حلكم  ومل يكن املخالف إىل رشده، 

نـ ه م ا تـ تـ ل وا ف أ ْصِلح وا بـ يـْ ف ِإن بـ غ ْت ِإْحد امه  ا ع ل ى اأْل ْخر ى فـ ق اتِل وا ال يِت تـ ْبِغي  ،ط ائِف ت اِن ِمن  اْلم ْؤِمِنني  اقـْ
ا اِبْلع ْدِل و أ ْقِسط وا ،ح ىت  ت ِفيء  ِإىل  أ ْمِر اَّلل ِ  نـ ه م  بُّ  ،ف ِإن ف اءْت ف أ ْصِلح وا بـ يـْ ِإن  اَّلل   ُيِ 

اْلم ْقِسِطني  
(3).  

يتضمن األمر بقتاهلم ال بقتلهم، حىت ترجع  فـ ق اتِل وا: -تعاىل–قال الشافعي: قول هللا 
، وهللا (4)عن القتال ابهلزمية أو الرتك للقتال، يف أي حال  تركوا فيها القتال فقد فاؤوا، وحرم قتاهلم

فـ ق اتِل وا ال يِت تـ ْبِغي  ، مل أيمر بقتال جمرد، بل قال: أمر ابلقتال إىل الفيء مث اإلصالح -تعاىل-
 . "(5) ىل  أ ْمِر اَّلل ِ ح ىت  ت ِفيء  إِ 

وال يقصد إبابحة القتال ضد البغاة إراقة  الدماء، ولكن يقصد منه الردع  عن البغي،  
وإعادهتم إىل اجلماعة واحلق، ولذا أمجع الفقهاء على أن  كل  م ن خرج على اإلمام الشرعي هو 

ل منعقٌد عن فعل إمامني، مها: أبو ، وأن  قتاله واجٌب حىت يرجع إىل احلق، وداللة ذلك القو (6)ابغ
                                                           

 . 57، ص18ابن منظور، خمتصر اتريخ دمشق، ج(1)
 . 30املاوردي، حكم املرتد، ص(2)
 . 9سورة احلجرت، آية(3)
 . 109املاوردي، قتال أهل البغي، ص(4)
 .425-424، ص4ابن تيمية، منهاج السنة، ج(5)
املقدار الذي هو حد الشيء فهو ابغ: البغي أييت مبعىن التعدي. وبغى عليه استطال. واببه: رمى. وكل جماوزة وإفراط على (6)

. )مادة بغى(. وورد عند ابن منظور أن  البغي أييت مبعىن الظلم والفساد، والفئة الباغية 59بغٌي. الرازي، خمتار الصحاح، ص
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يف قتاله من خلع طاعته من أهل اجلمل وأهل الشام  يف قتاله مانعي الزكاة، وعلي  بكر 
من أن  القصد من قتاله ألهل اجلمل وصفني ليس لكفرهم،  ، وهو ما أكده علي (1)واخلوارج

أصحاب اجلمل، قال: "إخواننا،  عن وإاما الردع  والتأديب  وردُّهم إىل احلق، فحني سئل علي 
بـ غ وا علينا"

(2) . 
يف قتاله للبغاة عن قتال أهل دار احلرب، إذ أظهرت سياسته  وقد اختلفت سياسته 

أحكام البغاة التفصيلية جبالء  ووضوح  بعقلية  فقهية ، فبني  الضوابط  الشرعية اليت جيب مراعاهتا عند 
 قتال البغاة من املسلمني، ومنها: 

: ؛  أوًلا أن  جمرد اخلالف مع اإلمام ال يوجب القتال، لكن لو أمكن دفع  البغي بال قتال 
، أو فتيا، أو أمر  مبعروف مل جيز القتال، ولو اندفع البغي بقتِل واحد  مقدور  عليه، أو إقامِة  بوعظ 

ائفة أخرى، فإذا أمكن حدّ ، أو تعزير  مل جيز القتال، وكثريًا ما تثور الفتنة إذا ظ لم بعض طائفة لط
، ولذلك لو أن  اخلوارج سلموا لعلي قتلة الصحاِب (3)استيفاء حق املظلوم بال قتال مل جيز القتال

: "فوهللا ما قتلهم حىت قطعوا (4)عبد هللا بن خباب كما طلب منهم ملا قاتلهم، قال الصنعاين
 إلمام ال يوجب قتال من خالفه". السبيل، وسفكوا الدم احلرام، فدل على أنه جمرد اخلالف على ا

وحني أظهر اخلريت  اخلالف، وأخل أبمن العباد والطريق وعاث فساًدا يف األرض، طالبه 
 .(5)قائد علي زايد  بن خصفة أبن يسلمه قتلة من قتلوهم، فأ ! فقوتلوا إىل أن هزم

مل أيمر بقتال املؤمنني البغاة ابتداًء  -تعاىل-الدعوة واإلنذار قبل استخدام القوة، وهللا  اثنياا:
جملرد بغيهم، بل إاما أمر إذا اقتتل املؤمنون ابإلصالح بينهم، وربط تسويغ قتاهلم مببادأهتم ابلعدوان، 

. ومل يكن (6)رى لإلقناعوابلتايل ال جيوز قبلها استخدام القوة ضدهم إال بعد اللجوء إىل وسائل  أخ
                                                                                                                                                                                

هي الظاملة واخلارجة عن طاعة اإلمام العادل. وأصل البغي جماوزة احلد، وإفراٌط على املقدار الذي هو حد الشيء بغٌي. 
 ، )مادة بغى(. 122، ص2سان العرب، جل

 . 66-664املاوردي، قتال أهل البغي، ص(1)
 . 74، ص5ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(2)
 . 426-425، ص4ابن تيمية، منهاج السنة، ج(3)
 .  522، ص3الصنعاين، سبل السالم، ج(4)
 . 179-178، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(5)
 .   330-325انظر: السيد عمر، الدور السياسي للصفوة، ص(6)
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ليحل قتال البغاة قبل اإلعذار إليهم وإنذارهم، فإذا امتنعوا قاتلهم، وقد ورد على لسان علي   علي
 .(1)قوله ألصحابه يوم اجلمل: "امحلوا على القوم! فقد أعذران إليهم،..."

فكان يرسل  ،أقاموا ثالثة أايم مل يكن بينهم قتالويذكر أن  أهل العراق وأهل الشام قد 
 . (2)إليهم يكلمهم ويدعوهم علي  

وروي أنه اندى يف أهل الشام قبل بدء املعركة فقال: "اي أهل الشام، إين استدمتكم 
واستأنيت بكم لرتاجعوا احلق، وتنيبوا إليه، واحتججت عليكم بكتاب هللا، ودعوتكم إليه، فلم 

، ومل جتيبوا إىل حق..." علي  األجل مع أهل صفني لعل هللا أييت فيه .وجعل (3)تتناهوا عن طغيان 
 . (4)ابهلدنة بعد افرتاق األمة

وكذلك األمر مع اخلوارج، فقد حاول كثريًا أن يردهم عن أفكارهم، ومينعهم من شق عصا 
اجلماعة، فبعث رساًل من قبله من أمثال عبد هللا بن عباس، لرياجعوهم، وُياج وهنم، فرجع 

 موقفهم. بعضهم، وبقي آخرون على
بنفسه ليكلمهم ابحلجة والبينة، إال أن  حماوالتِه ابءت ابلفشل،  كما سار إليهم علي 

 . (5)فلم يبق أمامه إال استخدام القوة العسكرية لردعهم وأتديبهم
، وقال: ".. إان نكره  ويف وقعة صفني ملا دار القتال على شريعة املاء أرسل إليهم علي

يكم...وقد بدأتنا ابلقتال، وحنن من رأينا الكف عنك حىت ندعوك وحنتج قتالكم قبل اإلعذار إل
 .(6)عليك..."

؛ حقًنا لدماء املسلمني. ومما يروى (7)أن ال يبدأ حبرب ما مل يبدؤوهم ابملنابذة والقتال اثلثاا:
يف ذلك: أن  رجاًل من عسكر أهل اجلمل رمى بسهم فقتل رجاًل من أصحابه، فقال: "اللهم 

                                                           

 . 148ابن قتيبة الدينوري، األخبار الطوال، ص(1)
 .126، ص3ابن األثري، الكامل، ج(2)
 . 203نصر بن مزاحم، صفني، ص(3)
 . 1114-1113، ص2، جاملقدمة؛ ابن خلدون، 193-191، ص2اليعقوِب، اترخيه، ج(4)
 . وانظر املبحث الثالث من هذا الفصل، مطلب اخلوارج.207، ص2الفريد، جابن عبد ربه، العقد (5)
 .   167-166، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج76، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
 . 123املاوردي، قتال أهل البغي، ص(7)
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: اللهم اشهد!" : اللهم اشهد! مث رجاًل آخر، فقال علي  مث ر مي آخر، فقال علي اشهد!
قال: "ال أقاتلهم  . كما روي أنه ملا حكمت اخلوارج وخرجوا على علي (1)مث كانت احلرب

 . (2)حىت يقاتلوين، وسيفعلون"
إرهاب اْلمنني ممن يعمدون إىل التدخل العسكري ال يكون إال لردِّ عدوان البغاة  رابعاا:

مع اخلوارج بعد أن تعددت خمالفاهتم وعاثوا يف البالد فساًدا، ، وهو ما فعله من املسلمني وغريهم
. مث مل يزل معهم (3)فقد م قتاهلم على قتال أهل الشام لشدة ما لقيه املسلمون من بغيهم وعدواهنم

 . (4)يف حرب إىل أن قتله ابن ملجم اخلارجي
ام قوًة عسكرية لقتال اخلريت بن راشد الناجي ملنع عدوانه كما وجه يف نفس الع

يف أثرهم من يردُّهم ومينع هم، كما أمر  ، وإزاء عدواهنم وبغيهم وفسادهم أخرج علي (5)وفساده
بتتبع اخلريت حىت ي قتل، أو ي نفى، "فإنه مل يزل للمسلمني عدًوا وللقاسطني ولي ا ما بقي"، فكان له 

 . (6)ما أراد
م أمر بقتال 657هـ/36أنه وبعد انقضاء وقعة اجلمل يف عام  -أيًضا–ومما يذكر يف ذلك 

بطت وض   ،زموافه   وأخلوا ابألمن، سجستانمجاعة  من صعاليك العرب قد عاثوا فساًدا يف إقليم 
 . (7)البالد

                                                           

 . 182، ص2اليعقوِب، اترخيه، ج(1)
 .206، ص2ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(2)
 . 1121، ص2، جاملقدمة، ابن خلدون(3)
. وتغيري وجهته اليت استعد هلا لداللة على عظم األفعال اليت قام هبا هؤالء 103، ص1القلقشندي، م ثر اإلانفة، ج(4)

اخلوارج من إخالل  أبمن اجملتمع اإلسالمي. فالتوجه إليهم وقتاهلم هو األوىل من السري حنو بالد الشام، فوجود مثل هؤالء 
 خطورًة، وقتاهلم أكثر إحلاًحا من مواجهة أهل الشام.ي عد أشد  

، 5؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج144-143، ص3؛ الطبي، اتريخ األمم، ج195، ص2لتفاصيل  أوسع انظر: اليعقوِب، اترخيه، ج(5)
 . وانظر: املبحث الثالث من هذا الفصل، املطلب الرابع. 154-153ص

 . 238، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج144، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(6)
 .150، ص3؛  الكامل، ج199(ابن خياط، اترخيه، ص7)
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حفظ حقوق البغاة من أهل القبلة أثناء القتال وبعده، وهو ما كان يوصي به  خامساا:
قادته يف قتاله ضدهم، فقد ورد قوله لعبد هللا بن بديل: "اي أاب علقمة! ال تبيِِّت القوم،  ي عل

 .(1)وال تدفِّْف على جرُيهم، وال تطلب هارهبم"
 (2)كما أكدت األخبار التارخيية أنه يف وقائعه وحروبه سار فيهم سريًة حسنة بعد القتال

حديث  عبد هللا بن مسعود أنه قال: قال  (3)املاوردي يف كتابه، فقد أورد اتباًعا لسنة رسول هللا 
: "اي ابن أم عبد! ما حكم من بغى من أميت؟ قال: هللا ورسوله أعلم، فقال رسول يل رسول هللا 

هز على جرُيهم، وال ي قتل أسريهم، وال ي قسم فيئهم" هللا . وسرية (4): "ال ي تبع مدبر هم، وال جي 
هكذا، وعليها عمل املسلمون بعده؛ ألن  املقصود بقتاهلم كفُّهم عن القتال، فيهم كانت  علي 

 وليس قتلهم".
وليس للخليفة أن مينع  معارضيه الفيء  ما جرى عليهم حكم اإلسالم وأيديهم يف جهاد 
عدوه، وال ُيال بينهم وبني املساجد واألسواق، ملا روي عن قوله للخوارج حني حكموا: "فقال: 

م عندان ثالاًث ما صحبتموان: ال امنعكم مساجد هللا أن تذكروا فيها امسه، وال الفيء ما دمتم إن  لك
. أما من خالف من نصارى بين انجية (5)معنا، وال نقاتلكم حىت تبدأوان، وننتظر فيكم أمر هللا"

اًل ملن ؛ ليكونوا نكا(6)فمن مل يقبل منهم اإلسالم تعرضوا للسيب، فسىب منهم مخسمائة أهل بيت
، وأما من ارتد منهم فقد (7)بعدهم من أهل الذمة كيال مينعوا اجلزية وجيرتئوا على قتال أهل القبلة

 . (8)عرض عليه اإلسالم، فأسلموا إال رجاًل واحًدا ق تل

                                                           

 . 105، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(1)
 ذكران ذلك سابًقا يف مبحث سابق. انظر:املبحث الثالث من هذا الفصل، املطلب الثاين والثالث والرابع.(2)
 . 130-129، قتال أهل البغي، صاملاوردي(3)
بن مسعود أتدري ما حكم هللا فيمن بغى من هذه األمة قال بن ااي " :لعبد هللا بن مسعود قال رسول هللا  بن عمر اعن (4)

". النيسابوري، حممد مسعود هللا ورسوله أعلم قال فإن حكم هللا فيهم أن ال يتبع مدبرهم وال يقتل أسريهم وال يذفف على جرُيهم
، 1بريوت، ط –بن عبدهللا احلاكم، املستدرك على الصحيحني ،حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

 ا: النيسابوري ، املستدرك على الصحيحني(. .) سريد ذكر املصدر خمتصرً 168ص ،2م،ج1990هـ/1411
 . 258،ص7ج ،4اية والنهاية، م؛ ابن كثري، البد114، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(5)
 . 283، ص3، ج2ابن كثري، البداية والنهاية، م(6)
 . 146، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(7)
 . 146، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(8)
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، وإاما كان رأاًي رآه. قال أبو داود يف ومل يكن قتاله يف اجلمل وصفني أبمر  من النيب
اد، قال: قلت لعلي: أخبان عن مسريك هذا، أعهد عهده إليك رسول هللا سننه: "عن قيس بن عب

 "فهو اجتهاد منه، كما (1)أم رأي رأيته؟ قال: ما عهد إيل رسول هللا شيًئا، ولكنه رأٌي رأيته .
 .  (2): "إذا اجتهد احلاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران "قال النيب 

وابتفاق الصحابة  وأما قتاله للخوارج يف النهروان قد وجبت ابلسنة املستفيضة عن النيب 
 . (3)وعلماء السنة، فهم مبتدعٌة ضالون، وإن  أمري املؤمنني علي ا كان من أفضل أعماله قتال  اخلوارج

مل جتد إال أن يقاتل املخالفني واخلارجني عن الطاعة، حيث  وأخريًا فلم يكن أمام علي 
فقرر قتاهلم فورد عنه قوله، قوله: "فوهللا ما  إلرجاعهم إىل احلق والطاعة،معهم الوسائل السلمية 

قد أظهر  ، وما قرره علي "(4)وجدت من قتال القوم بد ا، أو الكفر مبا أنزل على حممد 
 حكم اإلسالم يف معاملة البغاة من أهل القبلة يف حالة السلم واحلرب وبوضوح اتم. 

                                                           

 . 496، ص4ابن تيمية، منهاج السنة، ج(1)
 .  422-421، ص4ابن تيمية، منهاج السنة، ج(2)
 .  116، ص6؛ ج523، ص8ابن تيمية، منهاج السنة، ج(3)
 .56، ص18ابن منظور، خمتصر اتريخ دمشق، ج ؛33، ص3لبالذري، أنساب األشراف، جا(4)
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 الفصل اخلامس
 األجهنة والتنظيما  األمنية يف عصر اخل فاء الراشدين 



الخامسالفصل


األجهزةوالتنظيماتاألمنيةفيعصر
الخلفاءالراشدين


 .الحراسة

 السجن.

 العس.

 .الشرطة

 الجيش.
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الفصلالخامس

األجهزةوالتنظيماتاألمنيةفيعصرالخلفاءالراشدين

 

شهد عصر اخللفاء الراشدين وعًيا عام ا أبمهية األمن وضرورة توفريه من أجل احلفاظ على  
فة الراشدة من أحداث  وفنت قد عمقت ، وما شهدته اخلالكيان الدولة اليت أقامها نيب األمة 

الوعي  ابلناحية األمنية بشكل  أكب، مما دفعهم إىل إحداث أنظمة  مل تكن موجودة يف السنوات 
األوىل من عصر اخلالفة الراشدة، وتطور هذا الوعي األمين واإلحساس أبمهية وجود أجهزة  

كل ما من شأنه أنه قد يزعزع أمن األمة   وتنظيمات  تعينهم على تثبيت األمن واالستقرار ومواجهة
 اإلسالمية.

واملصادر التارخيية اليت بني أيدينا ال ختبان مباشرة عن هذه األجهزة األمنية يف أمصار 
الدولة اإلسالمية، ولكن من خالل األحداث اليت مرت هبا األمة اإلسالمية يف تلك الفرتة؛ ومن 

منية خالل تتبع فعل اخللفاء الراشدين وسياستهم األمنية التطبيقية قد ظهر فيه وجود  األجهزة األ
يف األمصار اإلسالمية، فما جيري يف حاضرة اخلالفة الراشدة جيري على غريها من األمصار 

 اإلسالمية. 
واشتملت هذه األجهزة األمنية يف ذلك العهد على احلراسة والسجن والعس والشرطة 

أصبح واجليش، وهي أجهزٌة ظهرت بداايهتا يف العهد النبوي، مث استمرت يف العهد الراشدي، حىت 
بعضها نواًة ألجهزة أمنية أخرى أكثر مشوليًة وفعالية، مما ساعد على تقدمها وحتسني أدائها على 

 حنو أفضل مما كانت عليه.  
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  :احلراسة 
ا ال ِذين  آ م ن وا اْصِب وا احلراسة رابٌط يف سبيل هللا أ مر به املسلمون؛ لقوله تعاىل:  اي  أ يُـّه 

و اتـ ق وا اَّلل   ل ع ل ك ْم تـ ْفِلح ون   ،و ص اِبر وا و ر اِبط وا
هلا فضٌل عظيم ومكاٌن كرمي، ولفاعلها الثواب ، و (1) 

ملا يرتتب عليه من احلفاظ على محى الوطن واستتباب  -سبحانه وتعاىل-واجلزاء العظيم عند هللا 
من حر س  قال: "  عن النيب األمن وتيسري العمل والعبادة، ففي حديث سهل بن معاذ عن أبيه 

خ ذ ه  س لط اٌن مل ير  النّار  ِبع ينـ ْيِه إال حِتل ة  الق س ِم ف ْسِلِمني  يف سِبيِل اَّللِّ م تط وًِّعا ال أي 
 
إن اَّلّل  من ور اِء امل

ا:يقول -تع اىل  – ليـْل ة  يف سِبيِل  حْرس   . ويف مسند أمحد بن حنبل: ""(2)وِإْن ِمنك ْم إال وارِد ه 
ل ة  ي قام  ليـْل ه ا وي ص ام  هن ار ه ا اَّللِّ   .(3)"تع اىل  أْفض ل  من أْلِف ليـْ

وتعددت حبسب الظروف األمنية اليت متر  وقد تنوعت أشكال احلراسات منذ زمن النيب 
هبا الدولة واألمة؛ فكان منها حراسة  املدن والثغور، واحلراسات  اخلاصة ابخللفاء والعامة، وحراسات 

و جد احلرص  من قبله على أمن املدينة بعد اهلجرة إليها مباشرة وتنظيم  اجليش، فمنذ أايم النيب 
يتهددها، فاهتم حبراسة املدينة حني خيرج يف غزوة من  أمور الدولة اجلديدة من أي خطر قد

ويف - الغزوات، إذ جن د بعض الصحابة حلراسة املدينة يف أايم اخلطر حفظًا ألمنها، فريوى أنه 
 . (4)جعل أوس بن عرابة، وأوس بن اثبت يف حرس املدينة -غزوة أحد
يعين يف غزوة -عبادة  قالوا: وأقام سعد بن ،روى حممد بن عمر الواقدي عن رجالهو 

، ويف (5)من الغزوة حىت رجع النيب  ،ُيرسون املدينة مخس لياليف ثالث مئة من قومه  -الغابة
 . (6)غزوة اخلندق كان املسلمون يتناوبون احلراسة على املدينة

وأخذ املسلمون ابحليطة واحلذر من بداية أمرهم، وذلك ابحلراسة والبيات مع السالح 
بسبب مواجهتهم خلطرين؛ خارجيّ  متمثل  يف استفزازات قريش وهتديداهتم، وخطر داخليّ  يرتبص 

                                                           

 . 200سورة آل عمران، آية(1)
 . 185، ص20، ج402الطباين، املعجم الكبري، حديث رقم (2)
 . 61،  ص1، ج433حديث رقم  مسند أمحد بن حنبل،(3)
 . 93، ص1حجر، اإلصابة، ج ابن(4)
 :، حتقيق1ط م،2004هـ/1424بريوت،  –ةـدار الكتب العلمي ازي،ـاملغ، حممد بن عمر السهمي األسلميدي، ـالواق(5)

 الواقدي، املغازي(.  . )سريد املصدر خمتصرًا:45، ص2حممد عبد القادر عطا، ج
 . 397، ص1الواقدي، املغازي، ج(6)
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 هبم متمثل  يف يهود املدينة، فلما نزل اإلذن هلم ابلقتال يف السنة الثانية من اهلجرة أخذ رسول هللا
  يرتب البعوث والدورايت العسكرية لتأمني أطراف املدينة؛ كي ال يؤخذ املسلمني على غرة، وملا

فرغ املسلمون من غزوة أحد ورجعوا للمدينة ابتوا يف حالة الطوارئ ُيرسون املدينة، وُيرسون 
 رغم التعب واألمل الذي أصاهبم.  رسول هللا 

خلفائه الراشدين كلما دعت احلاجة إىل ذلك، حيث وقد استمر العمل على هذا النظام زمن 
حني واجه املسلمون خطر هجوم  ويف عهد اخلليفة أِب بكر -أشارت املصادر التارخيية إىل أنه 

جعل  -القبائل العربية املرتدة على املدينة مستغلة فرصة غياب اجليش اإلسالمي لالنقضاض على املدينة
يتون ابجليوش حوهلا، فمن أمراء احلرس: علي، والزبري، وطلحة بن على أنقاهبا حراًسا يب أبو بكر 

عبيد هللا، وسعد بن أِب وقـاص، وعبد الرمحن بن عوف، وعبد هللا بن مسعود، وأخذ على أهل املدينة 
 . (1)حبضور املسجد

قد وىل الصحاِب عبد هللا بن مسعود على حفظ  وورد يف رواية أخرى أن  أاب بكر 
 . (2)املدينة وحراستها، وأمره أال يرتك أحًدا من أهل البادية أن يدخل املدينة، وال يدنو منها
ومنع دخول والواضح من خالل الروايتني أن  مهام هؤالء األمراء هي حراسة  مداخل املدينة 

أ وكلت هلم مهمة  الردع الفوري إىل حني إرسال التحذير  الغرابء إليها ممن يتوجس فيهم الريبة، كما
ووصوله إىل املقاتلة، وذلك فيما لو حدث هجوٌم مباغت من إحدى القبائل، حىت أتيت إليهم 

 . (3)النجدة من داخل املدينة
فريوى يف الليلة الثالثة للحراسة حني طرقت املدينة غارٌة مع الليل، فوافق الغوار  لياًل 

ابخلب، فلما أتت املدينة   وعليها املقاتلة تنبه احلراس، لذلك أرسلوا إىل أِب بكر  األنقاب  
الذين ال نوبة عليهم تلك الليلة إىل انحية الصيحة وإىل األبواب؛ ليعتصموا هبا الصيحة  نفر أهلها 

ى يف أهل املسجد عل وخرج أبو بكر وليدفعوا عنها إن كان هجم عليهم أحٌد من قبل عدوهم، 
النواضح إليهم فأنفش العدو، فأتبعهم املسلمون على إبلهم حىت بلغوا ذي حسي، ووصلوا إىل ذي 

                                                           

. انظر تفاصيل ذلك: 858، ص2، جاملقدمة؛ ابن خلدون، 278، 285، ص6، ج3ابن كثري، البداية والنهاية، م(1)
 . 83الرابع، ص الفصل األول، املبحث الرابع، املطلب

 . 69الواقدي، الردة، ص(2)
 .295-1/294. نقاًل عن ابن مسكويه 28أرسن رشيد، الشرطة ، ص(3)
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القصة، فأقام املسلمون يف منازهلم وطاردوهم وأجلوهم عن هذه املنازل، وعني حامية حلراسة املنازل 
 .(1)حىت ال يعود إليها املنهزمون، وكانت احلامية بقيادة النعمان بن مقرن

حلماية أمن  يف كتابه معلًقا على احلراسة اليت أجراها أبو بكر (2)ابن منكليويقول 
املدينة بقوله: "وهذه احلراسة واجبٌة على كل مدينة  كانوا يف حنور العدو، أو حل العدو 

، أو نزل بساحتهم، أو مل ينزل هبم ومل ُيل عليهم، فإذا توافوا أبواب املدينة  مل يفتحوها (3)بعقوبيتهم
لئال يدنو أحٌد  (4)ال الليل، وصعدت مجاعة منهم فإن رأوا منكرًا؛ خياًل أو رجاًل هيئوا غرادهتمحب

 . (5)منهم، وإن دنوا رموهم هبا ابلسهام؛ لينقطع من الدنو ومن االغرتار طمعهم"
ويبدو أن  مهمة احلراسة يف حفظ املدينة من القبائل العربية املرتدة فقدت أمهيتها مبجرد 

؛ ألننا ال (6)اجليش بعد انتصاره يف حروب الردة وإعادة القبائل املتمردة إىل محى اإلسالمعودة 
نرى هلا أي ذكر  بعد ذلك احلادث يف املصادر التارخيية عن هذا النوع من احلراسة يف حالة احلرب 

 والسلم. 
مل يلجأوا أما فيما خيتص حبراسة أموال املسلمني فأغلب الظن أن  خلفاء العهد الراشدي 

مل جيعل على بيت مال املسلمني فأبو بكر إىل احلراسة إال إذا دعت الضرورة األمنية إىل ذلك، 
من ُيرسه حني كان ابلسنح، وكان بيت املال يف داره، وجعل عليه قفاًل، فكان يعطي ما فيه حىت 

ع إىل طبيعة اجملتمع ؛ ولعل ذلك يرج(7)يفرغ، وملا انتقل إىل املدينة جعل بيت املال معه يف داره
، فلم تكن هناك ضرورٌة لوضع حراس  على بيت  اإلسالمي البسيط القريب من عهد رسول هللا
هللا بن أرقم وعبد الرمحن بن  إىل أن جيعل عبد املال، لكننا جند أن  الضرورة قد دعت عمر 

                                                           

؛ ابن منكلي، جالل الدين حممد بن حممود القاهري، احليل يف احلروب وفتح املدائن 255ص، 2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
. )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: ابن 304هـ، ص1418الرايض،  –قيق سليمان الرحيلي، نشر احملققوحفظ الدروب، حت

 منكلي، احليل يف احلروب(. 

 .304احليل يف احلروب، ص(2)
 . )مادة: عقب(. 214، ص10آخر ه. ابن منظور، لسان العرب، ج بعقوبيتهم: عقب  كل شيء(3)
 . )مادة: غرد(. 29، ص11غراداهتم: الغراد من الكمأة، وغردت القوس: صوتت. ابن منظور، لسان العرب، ج(4)
 .304ابن منكلي، احليل يف احلروب، ص(5)
  . 28أرسن رشيد، الشرطة، ص(6)
 . 63وطي، اتريخ اخللفاء، ص؛ السي270، ص2ابن األثري، الكامل، ج(7)
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يف املسجد، فلما أصبح جاء عمر يف الناس بعدما  (1)عوف يبيتان ُيرسان غنائم وقعة جلوالء
نظرًا لكثرة ما ورد على املدينة من األموال اليت مل  (2)صلى الغداة قسمه كما أموال القادسية

 يشهدها املسلمون يف العهد السابق. 
األشعث، وضع على السيب  واأسر أن  املسلمني حني فتحوا النجري و  (3)كما ذكر الطبي

 األحراس.والفيء 
وقد يكون يف جيش املسلمني حراسٌة على احلراسة زايدًة يف األمن واحتياطًا لألمر وإبعاًدا 

وكان يطوف ، (5)رعّباد بن بش (4)كان قد استعمل على حرسه بتبوك رسول هللا  فريوى أن  للعدو، 
سلكان بن  يف ليلة، فإذا هو فسمع صوت تكبري من ورائهم  يف أصحابه ابلعسكر مّدة إقامته

رحم هللا حرس احلرس يف سبيل هللا، ":  خرج يف عشرة على خيوهلم ُيرسون احلرس فقال،(6)سالمة
 .(7)"أو دابة ،افلكم قرياط من األجر على من حرستم من الناس مجيعً 

                                                           

يادة سعد بن أِب وقاص وبني وقعة جلوالء: جلوالء قرية من قرى السواد ابلقرب من حلوان . جرت فيها وقعة بني املسلمني بق(1)
هـ، وعرفت الوقعة جبلوالء مبا جلبها من قتلى الفرس، كما عرفت جبلوالء الوقيعة.. 16، وانتهت ابنتصار املسلمني عام الفرس

، 7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م470-468، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج265-264لبالذري، فتوح البلدان، صا
 . 64-63ص

 .471،ص2الطبي ،اتريخ األمم،ج(2)
 . 304، ص2اتريخ األمم،ج(3)
، موضٌع بني وادي القرى والشام، وقيل: تبوك بني احلجر وأول الشام، وهو حصٌن به عنٌي وصٌل وحائٌط ينسب إىل النيب تبوك: (4)

كانوا فيها، ومل يكن شعيٌب منهم، وإاما كان من مدين على   -عليه السالم-ويقال: إن  أصحاب األيكة الذين ب عث إليهم شعيب 
يف تبوك يف السنة التاسعة  ك، وبني تبوك واملدينة اثنتا عشرة مرحلة. وكانت آخر غزوات النيب حبر القلزم على ست مراحل  من تبو 

  .15–14، ص2من اهلجرة. ايقوت، معجم البلدان، ج
ابن حجر  فاستشهد هبا. وأبلى يوم اليمامة، ،اوشهد بدرً  ،أسلم قبل اهلجرة ،من قدماء الصحابة ،عباد بن بشر بن وقش األنصاري(5)

 . 289، ص1،تقريب التهذيب، ج
 ،سعد :وامسه ،سلكان لقب :وقيل ،األنصاري األوسي األشهلي سلكان بن سالمة :امسهاألنصاري، أبو انئلة سلكان بن سالمة، (6)

. ابن املذكورينا ومن الرماة وكان شاعرً  ،ا وغريهاوشهد أحدً  ،النفر الذين قتلوا كعب بن األشرف وهو أحد   ،بكنيته وهو مشهورٌ 
 .195-194، ص4حجر، اإلصابة، ج

ميد من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع، حتقيق: حممد عبد احل املقريزي، تقي الدين أمحد بن علي، إمتاع األمساع مبا للنيب (7)
إمتاع  . )سريد اسم املصدر خمتصرًا: املقريزي،68، ص2، ج1م، ط1999هـ/1420بريوت،  –النميسي، دار الكتب العلمية

، حبث منشور ضمن حبوث املؤمتر العاملي الثالث للسرية والسنة ، اجلانب العسكري من حياة الرسولاألمساع(؛ عبد اللطيف زيد
. )سريد ذكر املرجع 262-261هـ ، ص1400قطر،  –، الدوحةد النيب ـاس النظام العسكري يف عهـالنبوية حتت عنوان اقتب

 (.  ا: عبد اللطيف زيد ، اجلانب العسكري من حياة الرسولخمتصرً 
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وكان أكثر ما ُيرص عليه اخللفاء الراشدون ويشغل ابهلم هو أمن رعيتهم وسالمتهم، إىل 
اخلليفة  الراشدي خيرج بنفسه حلراسة رعيته لياًل، وأكثر من اشتهر بذلك من  الدرجة اليت جتعل

، إذ تؤكد املصادر التارخيية أنه كان خيرج بنفسه للقيام مبهمة احلراسة يف  اخللفاء الراشدين عمر 
كل ليلة للسهر على حفظ أمن رعيته، فقد روي أنه خرج يف ليلة ليحرس قافلًة لتجار  نزلوا بناحية 

وق املدينة خشية عليهم من سراق املدينة ومعه عبد الرمحن بن عوف، فقعدا على نشر  من س
 . (1)األرض يتحداثن وُيرساهنم

ويف أحيان  أخرى كان يصطحب معه عبد هللا بن عباس، فريوى عن ابن عباس قال: طرق نا 
 ! (2)عنقه درته حافًيا عمر  بعد هدأة  من الليل، فقال: اخرج بنا حنرس نواحي املدينة! فخرج وعلى

للرعية وسريه يف  وتزخر كتب التاريخ بكمّ  من األخبار اليت تروي عن حراسة عمر 
 . (3)طرقات املدينة متفقًدا أحوال رعيته ساهرًا على أمنهم وراحتهم

أما فيما يتعلق ابحلراسة الشخصية فقد ورد يف األخبار التارخيية قيام  بعض الصحابة حبراسة 
؛ خوفًا على أمنه وسالمته، إذ روي أن  بالاًل كان ُيرسه متقلًدا ابلسيف حني ال يكون النيب 

 . (5)يف احلجر قام عمر بن اخلطاب على رأسه ابلسيف . وإذا صلى رسول هللا (4)على املنب
، أن  عبد  هللا بن مسعود كان أيخذ العصا فيمشي أمام رسول هللا  -أيًضا–ومما ورد 

س أعطاه العصا ونزع نعليه فجعلهما يف ذراعيه، مث استقبله بوجهه، فإذا أراد أن يقوم حىت إذا جل
ألبسه نعليه، مث أخذ العصا، فمشى قد امه حىت يلج احلجرة أمام رسول هللا

(6) . 

                                                           

؛ أبو الفداء، املختصر يف 16 -15، ص19؛ ابن منظور، خمتصر اتريخ دمشق، ج53ابن اجلوزي، مناقب عمر، ص(1)
 . 231أخبار البشر، ص

 . 158، ص2اليعقوِب، اترخيه، ج(2)
 ريد ذلك الحًقا يف مبحث العسس. س(3)
 . 301، ص1ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(4)
 . 300، ص1ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(5)
 .301، ص1ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(5)
 .303، ص1ابن شبة، اتريخ املدينة،ج(6)
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بصفية بنت حيي يف خيب،  ويف السنة السابعة من اهلجرة بعد فتح خيب بىن رسول هللا 
خوفًا  فر، فبات أبو أيوب األنصاري متوشًحا سيفه ُيرس رسول هللا وكانت حديثة  عهد  بك

 .(1)عليه منها
عند اخلطر داخل  ومن هذه األحاديث يثبت لنا أن  الصحابة كانوا ُيرسون النيب 

املدينة، أو يف أثناء القتال، وهي من مهمات الشرطي، وقد استمر األمر  على ذلك حىت نزلت 
و اَّلل   يـ ْعِصم ك  ِمن  الن اسِ ...اْلية الكرمية: 

، فخرج إىل الناس وأمرهم ابلرجوع وقال: "أيها (2)
 .(3)قد عصمين من الناس" -جل وعز-الناس! احلقوا مبالحقكم، فإن  هللا 

أما عن احلراسة الشخصية للخلفاء ومحاية أمنهم فقد روى ابن  شبة أن  وفود  فارس  
دوه يف منزله، ووجدوه يف املسجد ليس عنده حرٌس وال كبري يطلبونه، فلم جي جاءت إىل عمر 

؟ وهللا، وال م ْلك  كسرى " ْلك 
 
 .(4)أحد، فقالوا: "هذا امل

أِن اختذ احلراس  فرتة خالفته إال يف أايم احلصار الذي ف رض على  ومل يرِد عن عثمان 
اقة، وابن مطيع، وابن نعيم، يف بيته من قبل الثوار الغوغائيني، وكان من حراسه: ابن عمر، وابن سر 

أبنيه احلسن، واحلسني، ومجاعًة من أوالد الصحابة  ، كما أرسل علي (5)رهط  من بين عدي
يف أواخر أايمه منع الصحابة من  ، إال أن  عثمان (6)ُيرسون بيت عثمان خوف  اهلجوم عليه
هبم؛ ألنه خيشى أن يقتتل الناس وتسفك دماؤهم من  أن يشهروا سيوفهم بوجه الغوغاء املغرر

أن أيخذ بشدة  على أيدي الغوغائيني أبمن املسلمني وخالفتهم قائاًل:  -أيًضا–أجله، بل رفض 
"تنحوا عين، فوهللا ما أحب أن ألقى هللا ويف عنقي قطرة  دم  المرئ  مسلم"، وأمر حراسه من 

                                                           

. )سريد اسم 271، ص3م، ج1994هـ/1415بريوت،  -ابن هشام، أبو حممد عبد امللك، السرية النبوية ، دار الفكر (1)
 –املصدر خمتصرًا: ابن هشام، السرية النبوية( ؛ صفي الرمحن املباركفوري، روضة األنوار يف سرية النيب املختار، دار السالم

 د ذكر املرجع خمتصرًا: املباركفوري، روضة األنوار(.)سري  .108-106م، ص1995هـ/1415، 2الرايض، ط
 .  67املائدة، آية(2)
 .301، ص1ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(3)
 . 296، ص2ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(4)
 . 1300-1299، ص4ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(5)
، 1بريوت، ط –نزار الفاخوري، دار اجلنان :الم، حتقيقـام خمتصر اتريخ اإلسـعبد الباسط الفاخوري، حتفة األن(6)

 . )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: عبد الباسط الفاخوري، اتريخ اإلسالم(.41م، ص1985هـ/1405
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، ومل يبق معه إال القليل  (1)حوله الصحابة استجابة ألمره الصحابة وأبنائهم ابخلروج، وانفض  م ن
منهم ممن امتنع عن تنفيذ أمر اخلليفة، وهاج املنحرفون يقتحمون ابب عثمان، فمنعهم احلسن، 

 .(2)واحلسني، والزبري، وطلحة، وغريهم، مث تسو ر وا واقتحموا الدار
د ذكر أنه كان خيرج ابلليل إىل كذلك أنه اختذ احلراس، فق  كما أنه مل يرد عن عليّ  

املسجد بدون حراسة، فخشي عليه أصحابه أن يصاب من قبل العدو، فلما أرادوا حراسته يف ليلة  
فلما عرف أمرهم قال: "حترسوين من أهل السماء، أو من أهل األرض؟ قلنا: من أهل األرض، 

قد جترأ أن  ابن  ملجم اخلارجي يذكر . و (3)قال: إنه ليس ي قضى يف األرض حىت ي قضى يف السماء"
 .(4)م؛ ألنه مل يكن لديه من ُيرسه641هـ/40عام  على قتل عليّ  

والقاعدة العامة اليت متسك هبا اخللفاء  الراشدون طوال فرتة خالفتهم هي امتناع هم عن 
اايت ، فتشري الرو اختاذ احلراس حلمايتهم، إال إذا دعت الظروف إىل ذلك اقتداًء برسول هللا 

 . (5)كان يسري منفرًدا يف سفره من غري حرس وال حجاب  أن  عمر  اإلخبارية 
ويتبني لنا أن  مهمة  احلراسة يف ذلك الوقت كانت قاصرًة على الدفاع عن املدينة يف حالة 
احلرب، وحراسة طرقاهتا وضواحيها يف حال السلم، ويف أحيان أخرى إذا دعت احلاجة إىل حراسة 

ا ضمن اخللفاء الراشدين حفظًا ألمنهم، إال أنه مع مرور الوقت د مج نظام  احلراسة ومهماته تدرجيي  
جهاز  أمينّ  آخر أال وهو الشرطة، وأصبحت من مهمات صاحب الشرطة حفظ  أمن املدن 

 مداخِلها وطرِقها ابحلراسة، وغريها من املهمات اليت حتفظ أمن الدولة واملسلمني. 
 
 
 

                                                           

. )سريد 58، ص1م، ج1999هـ/1419، 1عمان، ط –صادق حممود اجلميلي، اتريخ أعالم الصحابة، دار املعارف(1)
 الصحابة(. ذكر املرجع خمتصرًا: صادق اجلميلي، أعالم 

 . 41عبد الباسط الفاخوري، اتريخ اإلسالم، ص (2)
 . 101، ص5ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(3)
 .251، ص1أبو الفداء، املختصر يف أخبار البشر، ج(4)
 .  474، ص2، مسط النجوم، جالعاصمي ؛ الشافعي151العامري، الرايض املستطابة، ص(5)
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 (1)السجن: 

، واحلبس ضد التخلية، فهو مبعىن الربط، يقال: أحبس فرًسا (2)أييت السجن مبعىن احلبس
 . (3) سبيل هللا أي: أوقفيف

أما املعىن الشرعي للسجن فقد ذكره املقريزي بقوله: "ليس هو السجن يف مكان ضيق، وإاما 
هو تعويق الشخص، ومنعه من التصرف بنفسه، سواء كان يف بيت، أو مسجد، أو يتوىل نفس 

ما ورد يف سنن أِب داوود  اخلصم، أو وكيله عليه ومالزمته له، وهلذا مساه النيب أسريًا"، وداللة ذلك
قال: أتيت النيب بغرمي  يل، فأمره أن يلزمه، مث مر به يف  وابن ماجة عن اهلرماس بن حبيب عن أبيه 

ما "آخر النهار فقال له: اي أخا بين متيم! ما تريد أن تفعل أبسريك". ويف رواية ابن ماجة أنه قال: 
على أن  السجن مل تكن له صفٌة واحدة، بل كان أييت . فدل احلديث (4)فعل أسريك اي أخا بين متيم"

، وال حرج من استعمال لفظ السجن مبعىن مكان (5)مبعىن حبس الغرمي لغرميه حىت يقضي حاجته
 .(6)احلبس، واستعماِل كلمة احلبس مبعىن العقوبة؛ ألن  ذلك هو املتبادر إىل الذهن غالبا

أحًدا قط أم ال؟ فذكر بعضهم  و بكر وأب واختلف أهل العلم هل سجن رسول هللا 
سجن  مل يكن له سجٌن، وال س جن أحًدا قط، وذكر بعضهم أن  رسول هللا  أن  رسول  هللا 

 .(7)يف املدينة يف هتمة
، وعن أِب هريرة  (8)حبس رجاًل يف هتمة  ساعة من هنار، مث خلى عنه" وروي عن النيب 

 .(9)حبس يف هتمة يوًما وليلة" إن  رسول  هللا "قال: 

                                                           

والسجان صاحب السجن، وحبسه: أمسكه عن وجهه. ابن منظور،  سجنا أي حبسه.السجن: احلبس، وسجنه يسجنه (1)
 .) مادة سجن(.131،ص7لسان العرب، ج

 . 303، ص3، ج2املقريزي، اخلطط، م(2)
، 1الرايض، ط –سعيد مسفر الوادعي، فقه السجن والسجناء، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث (3)

 . )سريد اسم املرجع خمتصرًا: سعيد مسفر الوادعي، فقه السجن والسجناء(. 17م، ص2004هـ/1425
 . 324؛ الكتاين، الرتاتيب اإلدارية، ص303، ص3، ج2املقريزي، اخلطط، م(4)
 .  326الكتاين، الرتاتيب اإلدارية، ص(5)
 . 41-40حسن أبوغدة، أحكام السجن يف اإلسالم، ص(6)
 .325-324؛ الكتاين، الرتاتيب اإلدارية، ص303، ص3، ج2املقريزي، اخلطط، م(7)
 .325-324الكتاين، الرتاتيب اإلدارية، ص(8)
 . 303، ص3، ج2املقريزي، اخلطط، م(9)
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مل يتخذا مكااًن خمصًصا حلبس  وخليفته أاب بكر  ويف هذا داللة على أن  رسول  هللا 
بس يف بيت، أو مسجد  بربطه يف سارية  من سواري (1)اخلصوم وتنفيذ العقوبة ، فكان املذنب ُي 

خلصمه، واألخري اثبٌت يف حديث أِب ، أو مبالزمة الرجل (2)املسجد، أو يف الدهاليز، أو اْلابر
 داود وابن ماجه.

ملا قدم إليه سبااي طيء، وبلغه هرب حامت إىل الشام،  وجاء يف كتب السرية أن  الرسول 
تبس فيها  . (3)فجعل ابنة حامت يف حظرية  بباب املسجد، وكانت النساء  حت 
ك على قولني؛ فمن قال: ال ولقد تنازع العلماء يف أنه هل يتخذ اإلمام حبًسا؟ فكان ذل

وال خلليفته من بعده حبٌس، ولكن يعوقه مبكان  من  يتخذ حبًسا، احتج أبنه مل يكن لرسول هللا 
األمكنة، أو يقيم عليه حافظًا، وهو الذي يسمى الرتسيم، أو أيمر غرميه مبالزمته، كما فعل النيب 

 ومن قال: له أن يتخذ حبًسا، احتج بفعل عمر ، (4)كيف ذل. 
وقد وقع االختالف بني املؤرخني حول بداية ظهور أول مكان  مع دّ  للحبس ما بعد عهد 

حني اشرتى   ، فهناك رواايٌت تشري إىل أن  أول  من اختذ مكااًن للسجن هو عمرأِب بكر 
داره مبكة أبربعة آالف درهم، وجعلها حبًسا، فكان أول حبس اختذ يف  (5)من صفوان بن أمية

 . (6)اإلسالم

                                                           

 . 304، ص 3، ج2؛ املقريزي، اخلطط، م90ابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، ص(1)
 .327-326صالكتاين، الرتاتيب اإلدارية، (2)
 . 328الكتاين، الرتاتيب اإلدارية،ص(3)
؛ الكتاين، 304، ص3، ج2؛  املقريزي، اخلطط، م91-90ابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، ص(4)

 . 324الرتاتيب اإلدارية، ص
، فحضر، وحضر  من النيب صفوان بن أمية بن خلف اجلمحي، قيل :إنه هرب يوم فتح مكة، فأحضر له ابن  عمه أماانً (5)

ابلرجوع  ونزل ابملدينة،إىل أن أذن له الرسول  وقعة حنني قبل أن يسلم، مث أسلم ورد له النيب امرأته اليت أسلمت قبله،
إىل مكة، فأقام هبا حىت مات هبا مقتل عثمان، وقيل: دفن مسري الناس إىل اجلمل، وقيل: إنه عاش إىل أول خالفة معاوية 

 . 181، ص2هـ. ابن حجر، اإلصابة، ج 42، وقيل: ـه41سنة 
؛ وانظر: الكتاين، الرتاتيب اإلدارية، 304، ص3، ج2؛ املقريزي، اخلطط، م349، ص6ابن تيمية، منهاج السنة، ج(6)

 .326ص
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( قد أورد رواية تنفي الرأي األول، إذ أشار إىل ـه314يف حني جند أن  ابن  أعثم )ت 
، مما فيه داللٌة على وجود سجن  يف املدينة قبل (1)يف املدينة السجون اليت استحدثت زمن عمر 

 مكة. 
، وجعله يف الكوفة،  أن  أول  من أحدث السجن يف اإلسالم علي (2)اك من يرىوهن 

واختذه من القصب، ومساه: انفًعا. ومل يكن حصيًنا، فانفلت الناس منه، فبىن آخر، فبىن غريه من 
قد اشرتى  . وكال القولني صحيح، فعمر (3)املدر، ومساه: خميًسا داللة على التخييس واإلرغام

أنشأ بنيااًن ليكون سجنًا قصًدا،  دة للسكن أصاًل، فجعلها سجًنا، فلما كان عهد علي دارًا مع
 .(4)والفرق واضٌح بني اختاذ الدار سجًنا وبني بناء املكان ليخص ص سجًنا

واستمر اخللفاء الراشدون يف إنشاء السجون يف األمصار اإلسالمية، فكان من أشهر 
در اإلسالمية منذ استحداثها منذ زمن عمر السجون اليت ورد ذكرها يف املصا

، (5)سجن املدينة 
سجن   ، ويف عهد عثمان(8)، وسجن البصرة(7)، وسجن الكوفة(6)وسجن قصر القادسية

؛ لطول لسانه وهجائه الناس، ويف زمن (9)القموص خبيب، وفيه ح بس الشاعر عبد الرمحن اجلمحي
، وِسجن (10)استحدث سجن صفني، وفيه س جن الشاعر األصبغ بن ضرار األزدي علي 

                                                           

 . 277-276، ص18، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(1)
 .  326الكتاين، الرتاتيب اإلدارية، ص(2)
جن؛ ألنه خييس احملبوسني، وهو موضع التذليل، والسجن يسمى خميًسا؛ ألنه خييس فيه الناس الس خميًسا: املخيس:(3)

 . )مادة: خيس(. 188، ص5وي لزمون نزوله. ابن منظور، لسان العرب، ج
 .  286حسن أبو غدة، أحكام السجن يف اإلسالم،ص(4)
 . 277-276، ص18، ج1ابن أعثم، الفتوح،ج(5)
 . 165-164، ص1ابن أعثم، الفتوح،  ج(6)
 .126-125العسكري، األوائل، ص(7)
 . 81-80املالقي، التمهيد والبيان، ص(8)
كان أبوه من أهل اليمن فسقط إىل مكة فولد له هبا كلدة وعبد  أخو كلدة، ،عبد الرمحن بن حنبل اجلمحي موالهم(9)

 بعثهو  ،شهد فتح دمشق ،عبد الرمحن من مسلمة الفتح كانو ي، وكاان مالزمني لصفوان بن أمية بن خلف اجلمح ،الرمحن
وشهد هو اجلمل مع  أنه كان حمبوًسا، مث أطلقه عثمانوقيل ، إىل أِب بكر يبشره بيوم أجنادين خالد بن الوليد

 . 298، ص4. انظر: ابن حجر، اإلصابة، جمث صفني فقتل هبا ،علي
مث أطلقه إبذن  ،وأسره األشرت بن احلارث النخعي ،معاوية بن أِب سفيانشهد صفني مع األصبغ بن ضرار األزدي،  (10)

 . 1926، ص4، جيف اتريخ حلب بغية الطلب ،العدمي. ابن اوكان شاعرً ،  علي
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البصرة، وقد بناه بعد سجن الكوفة واختذ له حراًسا من السباجبة، وهم قوم من السند استوطنوا 
 . (1)البصرة

وكان من عدالة اخللفاء الراشدين ونزاهتهم أهنم مل يتخذوا السجن لس جن كل من يتهم 
حني فارقه اخلريت  ة، حىت يظهروا خالف الظاهر، وداللة ذلك ما قاله علي ابلظن والتهم

الناجي وأعلن خمالفته ملن أشار عليه أن يستوثق من اخلريت وُيبسه: "لو فعلنا هذا بكل من نتهمه 
حىت يظهروا  –يعين الوثوب على الناس واحلبس والعقوبة–من الناس ملألان سجننا منهم، وال أراه 

 .(2)ف"لنا اخلال
ولألئمة إذا أحسوا ابختالف  وفتنة  أن يبادروا إىل حسمها وحبسها، وقد فعل ذلك عمر 

 ومما يروى يف ذلك أنه حبس األحنف بن قيس التميمي عندما قدم إليه يف وفد  من أهل ،
 البصرة وأهل الكوفة حواًل وأشهرًا بسبب أن  زيد  بن جبلة قد وشى به وأراد أن يضع منه، فلما مل

 . (3)يبلغه عنه إال خريًا أمر برجوعه إىل منزله
وتعددت استخدامات اخللفاء الراشدين للسجن يف العقوابت اليت توجب السجن، ومن 
 بني هذه العقوابت التعزير  والتأديب  يف املخالفات اليت ميكن أن تؤدي إىل إيذاء املسلمني وفتنتهم: 

امرأًة الفتتاهنا بنصر بن حجاج قد  : احلبس خشية الفتنة، ومن ذلك حبس عمر أوًلا 
أنشدت أبيااًت شعرية، فلما خافت أن يعاقبها كتبت إليه من حمبسها أبيااًت، فلما نظر عمر يف هذه 

 . (4)األبيات أمر إبخراجها من حمبسها
ة يف حفرة عن هجائه حني حبس احلطيئ  : احلبس أتديًبا وتعزيرًا، كفعل عمراثنياا

 . (5)، واشرتى منه أعراض املسلمني مبال  أعطاه لهالزبرقان بن بدر، فلما اتب أطلقه عمر 

                                                           

 .293-292حسن أبو غدة، أحكام السجن يف اإلسالم ، ص(1)
 . 138، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 .265-264ص، 1ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج(3)
 . 277-276، ص18، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(4)
، 2؛ ابن األثري، أسد الغابة، ج114-113؛ العسكري، األوائل، ص787-785، ص3ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(5)

 . وانظر: الفصل الثاين، املبحث الرابع، املطلب األول منه.  96ص
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قد أمر حببس ضاِبء بن احلارث البمجي هلجائه بين جرول ابن  كما يروى أن  عثمان 
إنه أدبه  ، ويقال:(1)هنشل، مث خال ه فأراد الفتك، ففطن له، وأ ِخذ فح ِبس حىت مات فيه

 .(2)وخاله
 م زاد عثمان 647هـ/26واحلبس التأدييب ملن يتطاول على السلطان أتديًبا، ففي عام 

يف املسجد احلرام زايدًة عظيمة بعد أن ابتاع من قوم  منازهلم وأدخلها يف املسجد، وأ  قوٌم أن 
يبيعوا منه دورهم، فهدمها ووضع أ اهنا يف بيت مال املسلمني، فصاحوا به، فأودعهم السجن 

ظهر منكم  وقال: "ما ج ر أكم علي  إال ِحلمي، وقد فعل عمر  مثل هذا فلم يظهر منكم إليه الذي
 . (3)إيل  "، وجدد أنصاب احلرم

: احلبس يف احلدود، كما ح بس أبو حمجن الثقفي تعزيرًا؛ ألنه كان هلِ ًجا بشرب اخلمر، اثلثاا
وكان سعد قد أقام عليه احلد مرارًا، مث أطلقه بعد توبته، يف عهد عمر 

(4) . 
ق طعت رجله، فإن عاد يف السارق أن ت قطع يده، فإن عاد  ولقد كانت سياسة علي 

 . (5)أودع السجن
تعزيرًا معن  بن زائدة؛  : حبس العقوبة ملوظفي الدولة ملخالفتهم، فقد عاقب عمر رابعاا

ألنه انتقش على خامت اخلالفة، فأصاب به خراًجا من خراج الكوفة ابحلبس يومئذ يف الكوفة على 
. وكسر اخلراج  وايل عليّ  (6)املدينة بعد أن ضربهأايم والية املغرية بن شعبة، مث ح بس مرة اثنية يف 

 . (7)يزيد  بن حجية بن عامر على الري ودستيب وتسرت، فبعث إليه، فحبسه، مث خرج فلحق مبعاوية

                                                           

؛ ابن األثري، الكامل، 682-681، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج205-204، ص6البالذري، أنساب األشراف، ج(1)
 . وانظر: الفصل الثالث، املبحث الرابع، املطلب األول منه. 73-72، ص3ج

 .  205-204، ص6البالذري، أنساب األشراف، ج(2)
 . 88أخبار القطر اليماين، ص؛ ُيىي بن احلسني،  595، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
 . وانظر: الفصل الثاين، املبحث الرابع، املطلب األول منه. 165-164، ص11، ج1ابن أعثم، الفتوح، م(4)
 . 174أبو يوسف، اخلراج، ص(5)
. انظر: الفصل الثاين، املبحث الرابع، 126-125؛ العسكري، األوائل، ص450-449البالذري، فتوح البلدان، ص(6)

 األول منه.  املطلب
 . 216-215، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(7)
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، وحبسه كما أنه حاسب قائده املسيب بن جنية الفزاري حملاابته قومه املخالفني لعلي 
 .(1)أتديًبا، مث أطلقه، وواله الصدقة ابلكوفة

لبسط يده يف املال، ولرتكه عمله خبروجه  (2)ومت حبس واليه على اصطخر املنذر بن اجلارود
للصيد، فأمر به، فجاء فسأله عنها، فجحد، فاستحلفه، فلم ُيلف، فحبسه، مث أخرجه علي بعد 

 .(3)أن توسط له صعصعة بن صوحان العبدي
، دون سابقيه ومما يالحظ أن  معاقبة  خمالفاِت الوالة والقواد ابحلبس قد كثر يف زمنه 

حبسب الرواايت، ولعل ذلك قد يرجع إىل أن  هؤالء قد انتهزوا فرصة انشغاله إبطفاء الفتنة املشتعلة 
سب له برغم األ -وتنبهه لعماله ومن املؤكد أن  يقظته -يف عهده، إال أنه  حداث اليت أمٌر ُي 

واجهته، فهو مل يهمل أمر متابعته للعمال والوالة واختاذ اإلجراء املناسب من العقاب جتاه 
خمالفاهتم، ولعل سبب  كثرِة ذلك يرجع إىل أنه طب ق عقوبة السجن التعزيرية فيما مل يؤخذ به من 

 قبل. 
حني أمر  عل عثمان : حبس ق ط اع الطرق واحملاربني وكلِّ من يفسد يف األرض، كفخامساا

حببس حكيم بن جبلة لسعيه يف أرض فارس ابلفساد وإغارته على أهل الذمة ويتنكر هلم، فأمر وايل 
 .(4)البصرة حببسه وم ن كان مثله، وأال خيرجه من البصرة حىت أينس منه رشًدا، ففعل

أمر واليه على  : احلبس ملن افتات على اإلمام، ومما يروى يف ذلك أن  عثمان سادساا
الكوفة حببس جندب بن عبد هللا  األزدي، وقيل غري ذلك لقتله ساحرًا يهوداي  كان يلعب بني 

 .(5)م650هـ/29يدي عبد هللا بن عامر ويريه ضرواًب من التمويهات عام

                                                           

يف أثر عبد هللا بن مسعدة بن حذيفة الفزاري قائد معاوية املتوجه إىل املدينة ومكة. البالذري، أنساب  أرسله علي  (1)
 . 210، ص3األشراف، ج

وواله  ،اجلمل مع عليشهد  ،وألبيه صحبة ،ولد يف عهد النيب ، وامسه بشر بن عمرو العبدياملنذر بن اجلارود  (2)
 ابن حجر، اإلصابة،ـ. ه62سنة أو يف أول  ـه61عبيد هللا بن زايد يف إمرة يزيد بن معاوية اهلند فمات هناك يف آخر سنة 

 . 264، ص6ج
 .204-203، ص2؛ اليعقوِب، اترخيه، ج391، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج(3)
.انظر: الفصل الثالث، املبحث الثاين، 81-80؛ املالقي، التمهيد والبيان ، ص639، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)

 واملطلب األول من املبحث الثالث، املطلب األول منه.
 . 89ُيىي بن احلسني، أخبار القطر اليماين، ص(5)
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: حبس األسرى يف حالة  إذا ما خيف منهم أن يكون هلم مجٌع يلجأون إليه إذا عفا سابعاا
، وال يوجد  ما يدلل على ذلك القول من (1)ودعهم اإلمام  السجن  حىت ت عرف توبتهمعنهم، فيست

أبسرى أهل كندة قوم األشعث  فعل اخللفاء الراشدين سوى ما ذ كر سابًقا من فعل أِب بكر 
 . (2)وضع على السيب والفيء احلراسبن قيس أبن 

ن، ومن بينها: جواز قطع ومن خالل فعل اخللفاء الراشدين ظهرت أحكام تتعلق ابلسج
مع احلطيئة، وأِب حمجن، وفعل  مدة احلبس تعزيرًا على بعض الذنوب ابلتوبة، كفعل عمر 

 . (3)مع  بعض قادته مع قطاع الطرق واحملاربني، وفعل علي  عثمان 
ساحرًا حىت مات بسجنه ولو أنه  وكذلك مشروعية احلبس املؤبد، حيث حبس عمر 

 ، وقضاء علي (5)بضاِبء بن احلارث ، وكما فعل عثمان (4)أظهر التوبة ألخرج من السجن
 . (6)يف من عاد إىل السرقة يف الثالثة بعد قطعه ُيبس خملًدا يف السجن

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 214أبو يوسف، اخلراج، ص(1)
 ل. راجع املبحث األول من هذا الفص(2)
 من هذا املبحث. 378انظر: ص (3)
  . لرابع، املبحث الرابعاالثالث، و و  لفصل الثاين،املطلب األول من املبحث الرابع لانظر: (4)
؛ ابن األثري، الكامل، 682-681، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج205-204، ص6البالذري، أنساب األشراف، ج(5)

 . وانظر: الفصل الثالث، املبحث الرابع، املطلب األول منه. 73-72، ص3ج
 .  84؛ حسن أبو غدة، أحكام السجن ،ص174أبو يوسف، اخلراج، ص(6)
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 (1)العس: 
أييت العس مبعىن الطواف ابلليل حلراسة الناس وتتبع أهل الريب، والسلف كانوا يسمون 

أنه كان يعس ابملدينة،  العسس: الشرطة، وبعضهم يقول: صاحب الشرطة، ومنه حديث عمر 
. وصاحب العسس يتخذ من األمر (2)أي يطوف ابلليل ُيرس الناس، ويكشف أهل الريبة

املنكر أوىل ركائز األمن لتسود الطمأنينة وينصرف كل إنسان للعبادة والعمل ابملعروف والنهي عن 
 .  (3)مطمئًنا آمًنا

واهتمت اخلالفة الراشدة بنظام العس، أو حراس الليل، وعملت على دعمه وتطويره  
  الستقرار األمن ونشر الطمأنينة يف اجملتمع اإلسالمي، فكان املتويل ألمر العسس زمن أِب بكر

د  هللا بن مسعود، على أنه أول من عس  لياًل من الصحابة عب
(4). 

؛ مستعيًنا (5)أول من عس  من اخللفاء الراشدين وأمجعت الرواايت التارخيية أن  عمر  
 .(7)، وأحيااًن عبد الرمحن بن عوف(6)ببعض الصحابة، كمواله أسلم

                                                           

: اسم منه كالطلب، وقد يكون مجًعا لعاس، كحارس وحرس. عس يعس عسًسا وعس ا، أي: طاف ابل(1) ليل، والعسس 
: نقض الليل عن أهل الريبة. ابن منظور، لسان العرب، ج  . )مادة: عسس(. 147، ص10والعسُّ

 .362، ص3، ج2املقريزي، اخلطط، م(2)
. )سريد ذكر املرجع 3م، ص2002، القاهرة –حممد احلسيين عبد العزيز، نظم األمن والعدالة يف اإلسالم، دار غريب (3)

 خمتصرًا: حممد احلسيين عبد العزيز، نظم األمن والعدالة يف اإلسالم(.  
 .362، ص3، ج2؛  املقريزي، اخلطط، م75، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج457، ص2القرطيب، االستيعاب، ج(4)
، 7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م454، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج277، ص1ابن اجلوزي، صفة الصفوة، ج(5)

 .122ص
 روي أنه سافر مع رسول هللا  ،من سيب اليمن ،من كبار التابعني ،ثقة ،اتبعي ،مدين أسلم القرشي العدوي،موىل عمر،(6)

. البخاري، وصلى عليه مروان بن احلكم سنة ،114بن اتويف أسلم وهو ،  بعد وفاة النيب سفرتني، اشرتاه عمر 
)سريد اسم  .23، ص2بريوت، ج –شم الندوي، دار الفكرالسيد هاإبراهيم، التاريخ الكبري، حتقيق: حممد بن إمساعيل بن 

املصدر خمتصرًا: البخاري، التاريخ الكبري(؛ العجلي، أمحد بن عبد هللا بن صاحل الكويف، معرفة الثقات من رجال أهل العلم 
، 1املدينة املنورة، ط –عبد العليم البستوي، مكتبة الدار :مذاهبهم وأخبارهم، حتقيق واحلديث ومن الضعفاء وذكر

. )سريد اسم املصدر خمتصرًا: العجلي الكويف، معرفة الثقات(؛ ابن حجر، اإلصابة، 223، ص1م، ج1985هـ/1405
 . 54، ص1ج

 .362، ص3، ج2املقريزي، اخلطط، م(7)
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اشدين حلراسة املدينة وحفظ أمنها وأكدت األخبار التارخيية إىل أن  وقت عس اخللفاء الر 
، فريوى أنه ويف أثناء عسه يف املسجد بعد أييت بعد صالة العشاء، وهو ما اشتهر به عمر 

العشاء فكان ال يرى فيه أحًدا إال أخرجه إال رجاًل قائًما يصلي، فمر بنفر من أصحاب رسول هللا 
قال: ما خلفكم بعد الصالة؟ قالوا: ، فسأل عنهم، فقيل له: نفر من أهلك اي أمري املؤمنني !

 . (1)جلسنا نذكر هللا، فجلس معهم"
وقد ع رف عن اخللفاء الراشدين احلزم يف تطبيق أحكام الشريعة، والشدة يف احلق، والضرب 
على أيدي املخالفني واملذنبني من خالل العس، مما كان له أكب األثر يف استقرار األمن ابملدينة 

يته، يطوف يف طرقات املدينة لياًل؛ ليسهر على أمن رع ونشر الطمأنينة بني الرعية، فكان عمر 
ويتتبع أهل الريب، ويتعرف على أماكن سكنهم للضرب على أيديهم وتعزيرهم، ابإلضافة إىل سهره 

ه لياًل -أنه  على رعاية احملتاجني، ومما يروى يف أخباره  توىل حراسة قافلة  لتجار  -ويف أثناء عسِّ
 .(2)قدمت املدينة ومعه عبد الرمحن بن عوف محايًة هلا من سراق املدينة

ه الوقوف  على أحوال الناس وأصداِء  ومن الفوائد اليت ميكن أن تعود على اخلليفة من ع سِّ
يف أن ال يفرض ملولود يف  سياسته بني الرعية إن كانت مقبولة أو ال؟ فقد عدل عن قراره 

ه امرأًة حتث ابنها على الفطام  كي ي فرض له  اإلسالم إال من ي فطم بعد أن مسع يف أثناء ع سِّ
 . (3)طاء، فكتب كتااًب إىل اْلفاق: "إان نفرض لكل مولود يف اإلسالم"الع

قد خرج ذات ليلة يطوف ابملدينة، إذ مر ابمرأة  من نساء  أن  عمر  -أيًضا–ومما روي 
 العرب مغلًقا عليها ابهبا وهي تقول: 

ا الل ْيل  ت ْسرِي ك و اِكب ه            ه  ـأ الِعب   ضجيعو أ ر ق يِن أ ْن ال  ت ط او ل  ه ذ 
 . (4)فكتب إىل عماله ابلغزو أن ال يغيب أحٌد أكثر من أربعة أشهر

                                                           

 . 348، ص10؛  البالذري، أنساب األشراف، ج253، ص2ابن سعد، الطبقات، ج(1)
، 1؛ ابن اجلوزي، الصفوة، ج567، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج279، 351، ص10البالذري، أنساب األشراف، ج(2)

 .  124-123، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م282ص
 .282، ص1ابن اجلوزي، صفة الصفوة، ج(3)
؛ ابن 223-222؛ ابن أِب الدنيا، اإلشراف يف منازل األشراف ، ص337، ص10البالذري، أنساب األشراف، ج(4)

 . 63اجلوزي، مناقب عمر ، ص
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كما يتيح نظام العس للخليفة من خالل عسه تفقد أحوال رعيته، والوقوف على 
ا أيتيها مبا حتتاجه من زاد ومؤنة، وخيرج عنهلعجوز  عمياء  مقعدة   احتياجاهتم، كتعهد عمر 

 .(1)األذى والقذى دون أن يعلم بذلك أحد
وقيل: إنه مر ليلة ابملدينة، فسمع صغارًا يتباكون من اجلوع وزوجها يف الغزو، وليس 

 . (2)ليحمل هلم الدقيق والعسل والسمن، ويطبخ هلم عندهم شيء، فيسرع عمر 
انرًا، فاجته إليها،  ويف رواية أخرى أنه خرج يف ليلة إىل حرة، وأقام حىت إذا كان بصرار رأى

فإذا هبا امرأٌة ومعها صبيان، وقدٌر منصوبٌة على النار وصبياهنا يتضاغون بسبب اجلوع، فأتى هلم 
 .(3)ابلدقيق والسمن، وطبخها له، فأكلوا، وشبعوا، فناموا

كما يتيح للخلفاء مراقبة  تصرفاِت الرعية غري املقبولة أمني ا، وحماولة تصحيحها وتعديلها، 
 من املتمنية نصر بن حجاج ملا مسع يف طوافه يف ليلة قول املتمنية فيه:  ثال ذلك موقف عمر وم

 أم ه ْل س بيٌل إىل ن ْصِر بِن ح ج اِج   ه ْل ِمْن س بيل  إىل مخ ْر  فأشربـ ه ا
 . (4)فلما أصبح سيـ ر  نصر  بن حجاج إىل البصرة خشية الفتنة

النــــاس مــــن إشــــعال املصــــابيح بعــــد النــــوم، حفظًــــا منــــع    كمــــا كــــان مــــن سياســــة عمــــر 
ألرواحهم من خطر احلرائق؛ ألن  الفأرة  أتخذ الفتيلـة، فرتمـي هبـا يف سـقف البيـت، فتحرقـه، وكانـت 

 .(5)يومئذ من اجلريد  فالسقو 
والواقع أن  نظام  العسس ي عـد ضـرورًة أمنيـًة حلفـظ األمـن واالسـتقرار يف وقـت السـلم واحلـرب 

أايم الـــردة مــن ترتيبـــات أمنيـــة بوضـــع  ء. وممـــا يؤكــد لنـــا ذلـــك مـــا أجــراه أبـــو بكـــر علــى حـــد ســـوا

                                                           

 .469، ص2، مسط النجوم، جالعاصمي الشافعي(1)
، بريوت –مل الكتب، عا: حممد كمال الدين عز الدين عليابن دقماق، اجلوهر الثمني يف سري امللوك والسالطني، حتقيق(2)

 اجلوهر الثمني (.  ابن دقماق، ا:)سريد ذكر املصدر خمتصرً  .41-40ص م،1985/ـه1405
، 7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م453، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج568-567، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)

 . 124ص
 صل الثاين، املبحث الثالث. . انظر تفاصيل ذلك: الف111-110العسكري، األوائل، ص(4)
أسباب  ان سابًقاذكر وقد . 124-123، ص7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م567، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(5)

 ذلك املنع يف الفصل الثاين، املبحث الثاين. 
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احلــراس علــى أنقــاب املدينــة ومــداخلها، وأمــر عبــد هللا بــن مســعود ابلعســس ابلليــل خوفًــا مــن هجــوم 
 . (1)األعراب للمدينة وجد  يف أمره وقام على رجل

ر العمل به لضرورته يف حفظ وال يتوقف عمل نظام العسس يف أايم األزمات، بل يستم
خيرج ليعس  ابلليل، فوجد الناس يف ه مّ   األمن واالستقرار، فلما كان عام الرمادة كان عمر 

وضيق ال يضحكون وال يتحدثون يف منازهلم على العادة، ومل ير سائاًل يسأل بسبب حاجة الناس 
 . (2)ة حتمل البـ ر  وسائر األطعمةفكتب إىل أمراء األمصار يستنجدهم، فبعث كل واحد منهم بقافل

وبلغ اهتمام اخللفاء الراشدين ابلعسس اهتماًما كبريًا حىت جعلوا للعسس رجااًل يتولون 
؛ ولعل ذلك يعود إىل انشغاله ابلفتنة، وكثرة مهامه وواجباته كخليفة مهمة العس زمن علي 

ثرت املفاسد واالحنرافات األخالقية يف للمسلمني، وإىل اتساع الدولة اإلسالمية وانتشار الرعية، فك
ذلك العهد عما كان عليه يف السابق، مما تطلب منه تعيني رجال خيتصون هبذه املهمة، فذكر ابن 

فلما ذهب به  ،بقتلهفأمر علي  دم، وهبا أثر  بيده سكنيٌ  جد يف خربة  و  أنه أ يت برجل   (3)قيم اجلوزية
مسع حس العسس فخرج  أنها يف ماله، و واعرتف لعلي بقتل الرجل طمعً  ،امسرعً الرجل اْلخر أقبل 

فسأل ابنه احلسن  ،فأخذوه ،فاسترت منه ببعض اخلربة حىت أتى العسس ،من اخلربة ووجد القصاب
و م ْن أ ْحي اه ا ف ك أ ام  ا   ا، وقد قال تعاىل:ا فقد أحيا نفسً احلكم فيه، فقال: إن كان قد قتل نفسً 

يًعا أ ْحي ا  الن اس  مجِ 
 وأخرج دية القتيل من بيت املال.  ،، فخلى علي عنهما(4)

وقد خيتلط األمر عند البعض ويرى أن  العسس فيه نوٌع من أنواع التجسس على الرعية، 
فالدولة ال تقوم ابلتجسس إال مبا ُيقق صاحل اجملتمع بتتبع أهل الريب والضالل ووضع العيون 

والنظام وأتميًنا لراحة الرعية، أو للوقوف على حاهلم ومعرفة الفقراء واحملتاجني عليهم؛ حفظًا لألمن 
ملد يد العون واملساعدة بعد معرفتهم على وجه احلقيقة، ولذا كان اخلليفة الراشدي يطوف الليل 
ليعرف حال الرعية، حىت إذا ما رأى خلاًل تداركه، وأما غري ذلك من كشف األسرار فهو 

                                                           

 . 75، ص4ابن اجلوزي، املنتظم، ج(1)
 . قد ذكران ذلك سابًقا يف الفصل الثاين، املبحث الثاين. 83، ص7ج 4ابن كثري، البداية والنهاية، م(2)
 . 53ابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، ص(3)
 . 3، آية:املائدة سورة (4)
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اللة ذلك ما ذكر من أنه قيل لعبد هللا بن مسعود متويل أمر العسس زمن أِب بكر ، ود(1)ممنوع
 ٌهذا فالن تقطر حليته مخرًا، فقال: "إان قد هنينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء :

. وهذا احلديث صريٌح يف منع صاحب العسس من التجسس على الناس وهتك (2)أنخْذ به"
 أستارهم وكشف أسرارهم.

حني كان يعس يف الليل ومعه عبد الرمحن بن عوف فإذا هم بقوم  كما ورد  أن  عمر 
على شراب هلم، فعرفه عمر، فأرسل إليه يف الصباح، فقال له: "اي فالن، كنت وأصحابك البارحة 
على شراب"، قال الرجل: "وما علمك اي أمري املؤمنني؟" فأجاب عمر: "شيء شهدته"، فقال: 

 .(3) عن التجسس"، فتجاوز عنه"أومل ينهك هللا
وصلص من ذلك كله أبن  العسس  هو جهاٌز اختص ابحلراسة الليلية داخل املدن؛ لكشف 
أهل الريب وتفقد أحوال الرعية حفظًا ألمنها واستقرارها، سواء قام به اخلليفة  بنفسه، أو جعل هلا 

بار املتعلقة بعس بعض اخللفاء الراشدين،  فإن  األخ -ومع األسف-أفراًدا يقومون مبهامها، إال أنه 
،  ، ليست وافرة بقدر األخبار اليت بني أيدينا عن عهد سابقيه، وابألخص عمركعثمان 

ورمبا ذلك يعود إىل كب سنِّه الذي كان حائاًل دون قدرته على القيام بذلك على غرار ما كان 
، كما أن  التطور (4)سلمني بشكل عاممن العس ابلليل ومراقبة شؤون احلياة للم  يفعله عمر

الذي شهده نظام العسس الذي كان نواًة جلهاز  أمينّ  أكثر تطورًا وهو الشرطة، قد جعلت من 
مهمات صاحب العسس تدخل ضمن واجبات صاحب الشرطة، مما قلل من استخدام العسس 

والنظام. هذا وهللا  يف زمانه جهاز الشرطة إلقرار األمن مع ظهور الشرطة، فاستخدم عثمان 
 أعلم. 

 
 

                                                           

م، 2006هـ/1427، 3اهرة ، طالق -دار السالم حممد راكان الد غيمي، التجسس وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية ،(1)
 .) سريد ذكر املرجع خمتصرا: حممد الد غمي، التجسس وأحكامه(. 135ص

 .362، ص3، ج2املقريزي، اخلطط، م(2)
 . 567، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج722، ص2ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(3)
 . 30أرسن رشيد، الشرطة، ص(4)
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  :الشرطة 
، وورد يف لسان العرب أهنم طائفٌة من أعوان الوايل. والشرطة (1)هم حفظة األمن يف البالد         

يف السلطان من العالمة واإلعداد، ومسوا بذلك؛ ألهنم أ عدوا لذلك، وأ ْعلموا أنفسهم بعالمات  
تكون هذه األشرطة والعالمات ابللون األمحر يف شكل عصائب ، وغالًبا ما (2)خاصة  ي عرفون هبا

، والشرط مس ُّوا شرطًا؛ ألن  ش رطة كلِّ شيء  خياره، وهم صبة السلطان من (3)للرأس وللذراع
، وقيل: هم أول كتيبة تشهد احلرب وتتهيأ للموت. ويف حديث ابن مسعود: "وت شرط (4)جنده

 .(5)، هم أول طائفة من اجليش تشهد الوقعة"ش رطٌة للموت ال يرجعون إال غالبني
وجهاز الشرطة يف العهد النبوي مل يكن له وجوٌد هبذا املسمى، ومع ذلك فقد اتسم العهد  
النبوي ابألمن بسبب غلبة الطابع الديين، مما كان له الدور الفعال يف ندرة اجلرائم، ورغم عدم 

يف جوهرها عمل الشرطي، وإن مل يطلق عليه لقب  وجود اجلهاز إال أنه كان مليًئا مبهمات شرطية
شرطي، ومتثل استخدامات هذا اجلهاز األمين مباشرته عليه السالم يف أعمال الرقابة ومكافحة 

 . (6)الغش
، فعن السيدة عائشة أبعمال شرطية، منها حراسة الرسول  كما قام بعض الصحابة 

 جنبه، فقال: ليت رجاًل صاحلًا من أصحاِب سهر ذات ليلة وهي إىل قالت: أبن  رسول هللا 
ُيرسين الليلة"، فبينا حنن كذلك، إذ مسعنا صوت السالح، فقال: من هذا؟ فقال: أان سعد بن 

                                                           

 . )مادة: شرط(. 479، ص1ط، جإبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسي(1)
 . )مادة: شرط(. 56، ص8ابن منظور، ج(2)
م، 1982هـ/1402 ،1جدة، ط -عكاظ للنشر والتوزيع بن عبد هللا املعلمي، الشرطة يف اإلسالم وتطورها، ُيىي(3)

 ا: ُيي املعلمي، الشرطة يف اإلسالم(. )سريد ذكر املرجع خمتصرً  .201ص
 . )مادة: شرط( 58، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج(4)
 . )مادة: شرط(57، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج(5)
معجب معدي احلويقل، دور الشرطة وحقوق اإلنسان يف الشريعة، حبث ضمن حبوث جملة علمية حتمل عنوان الشرطة (6)

ا: )سريد ذكر املرجع خمتصرً  .72م، ص2001هـ/1422الرايض،  –وحقوق اإلنسان، أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية
 معجب احلويقل، دور الشرطة يف الشريعة(.
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، فقالت: فسمعت غطيط مالك، قال: وما شأنك؟ فقال: جئت ألحرسك اي رسول هللا 
 . (1)يف نومه" رسول هللا 

، وإذا صلى رسول (2)متقلًدا ابلسيف حني ال يكون على املنبوورد أن  بالاًل كان ُيرسه 
 . (4)قام عمر على رأسه ابلسيف (3)يف احِلجرِ  هللا 

، حىت أن  عبد هللا بن مسعود كان أيخذ العصا فيمشي أمام رسول هللا  -أيًضا–وورد 
جرة أمام رسول إذا جلس أعطاه العصا، فإذا أراد أن يقوم أخذ العصا، ومشى أمامه حىت يلج احل

 .  (5)هللا 
داخل املدينة، أو يف  وأثبتت هذه األحاديث أن  ما قام به الصحابة من حراسة النيب 

و اَّلل   أثناء القتال من مهمات الشرطي، وقد استمر األمر على ذلك حىت نزلت اْلية الكرمية: 
قد عصمين من  -جل وعز-وقال:" فإن هللا ، فخرج إىل الناس وصرفهم، (6) يـ ْعِصم ك  ِمن  الن اسِ 

 .(7)الناس"
يكلف بعض الصحابة ببعض األعمال الشرطية كحراسة املدينة لضمان أمن  كما كان 

 .(8)الدولة اإلسالمية يف أثناء خروجه للغزوات، ويف حاالت اخلطر احملدق ابملدينة
رطة إجراء  التحقيقات كما أن  من بني املهمات املوكلة للصحابة وت عد من أعمال الش

 (9)والقبض  على اجلناة، فقد روي عن أنس بن مالك أن  أانًسا من عرينة قدموا املدينة فاجتووا
                                                           

 . 300، ص1ابن شبة، اتريخ املدينة، ج(1)
 . 301ابن شبة، اتريخ املدينة، ص(2)
وكل ما ح ج ْرت ه  .  الشمالاملدار ابلبيت جانب  وهو ما حواه احلطيم ،الكعبة ر  جْ حِ  ر  جْ احلِ ، و كغرفة وغرف ،رج  ح   واجلمعاحلجر: (3)

، 4. ابن منظور، لسان العرب، جقال ابن األثري: هو اسم احلائط املستدير إىل جانب الكعبة الغرِبو  من حائط  فهو ِحْجٌر.
 .)مادة:حجر(. 42ص

 . 300ابن شبة، اتريخ املدينة، ص(4)
 . 303ابن شبة، اتريخ املدينة، ص(5)
 .  67املائدة، آية(6)
 .301، ص1اتريخ املدينة، ج ابن شبة،(7)
 راجع املبحث األول من هذا الفصل.(8)
اجتووا: اجلوى السل، وتطاول املرض، وقيل: هو داٌء أيخذ يف الصدر، واجتواه كرهه ومل يوافقه، فاجتووا أي استومخوها. (9)

 .384، ص37الزبيدي، اتج العروس ، ج
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املدينة، فقال: "لو خرجتم إىل ذود  لنا، فشربتم من ألباهنا وأبواهلا" ففعلوا، فارتدوا عن اإلسالم، 
يف طلبهم، فجيء هبم، فقطع أيديهم   وقتلوا راعي رسول هللا واستاقوا ذوده، فبعث رسول هللا

 .(1)وأرجلهم، ومس  ر أعينهم، وتركهم يف احلرة حىت ماتوا"
وأحكامه يف املخالفني   ومن مهمات الشرطي يف ذلك الوقت تنفيذ أوامر الرسول

واجلناة، فقد روي أنه قد بلغه أن  أانًسا من املنافقني جيتمعون يف بيت سويلم اليهودي يثبطون 
يف غزوة تبوك، فبعث طلحة بن عبيد هللا يف نفر، وأمره أن ُيرق عليهم  الناس عن رسول هللا 

مسجد الضرار من السماء، فأمر خب   ، ويف غزوة تبوك أيًضا جاء رسول  هللا (2)البيت، ففعل
 . (3)نفرًا من أصحابه هبدم املسجد وحرقه، ففعلوا

وما ورد يف الرواايت التارخيية لداللٌة مؤكدة على وجود الشرطة كوظيفة وعمل، وليس  
 . (4)كجهاز  أمينّ  مستقل، فالعبة ابلشيء ال مبسماه

واختلف املؤرخون حول بداية ظهور جهاز الشرطة يف زمن اخلالفة الراشدة، فيشري اليعقوِب 
هـ( إىل أن  عبد هللا بن عباس كان على شرطة عمر 282)ت 

(5) . 
كان يعسُّ بنفسه يف يف صحة رواية اليعقوِب؛ ألن  عمر   (6)وشكك أحد الباحثني

قوِب لنفسه؛ ألنه يف مكان  آخر  نسب نشأة الشرطة طرقات املدينة، يضاف إىل ذلك مناقضة اليع
إىل عصر اخلليفة معاوية بقوله: "وكان معاوية أول من أقام احلرس والشرط والبوابني يف 

من وجود  . واحلقُّ أن  العسس  غري  الشرطة، فال مينع وجود العسس زمن عمر (7)اإلسالم"
 الشرطة.

                                                           

 .238يف األرض فساًدا، ص ، كتاب احلدود، ابب من حارب وسعى3سنن ابن ماجة،ج(1)
 . 336الكتاين، الرتاتيب اإلدارية، ص(2)
 . 337-336الكتاين، الرتاتيب اإلدارية، ص(3)
 . 72معجب معدي احلويقل، دور الشرطة يف الشريعة، ص(4)
 . 159، ص2اترخيه، ج (5)
 . 29أرسن رشيد، الشرطة، ص(6)
 . 232، ص2اليعقوِب، اترخيه، ج(7)
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ما   األمصار منذ زمن عمر ويف عهد عثمانومن الرواايت اليت ذكرت وجود الشرطة يف
كان على شرطة معاوية وايل الشام يف خالفة عمر مث  (2)أن  نصري بن عبد الرمحن (1)رواه ابن حجر

 عثمان. 
، ويدعى عبد (4)هو أول  من اختذ صاحب  شرطة   أن  عثمان  (3)يف حني يعتقد آخرون

وما أشبهها، وال ي سار   (5)يب أنه اختذه على العدوىهللا بن قنفذ التيمي القرشي، ويروي ابن  حب
. بينما ذكر البالذري يف رواية عن الواقدي أن  سعد بن القرظ (6)بني يديه حبربة  وال مجاعة للشرط

اليت كان ُيملها بني يديه  -وهي حربة رسول هللا - بني أِب بكر  (7)كان ُيمل العنزة
 . (8)ولده ُيملوهنا بني يدي الوالة ابملدينة، وكان بالل،ومحلها بني يدي عمر 
مل يسند محل احلربة لصاحب الشرطة، ومل جيعلها من املراسم الرمسية  والظاهر أن  عثمان 

مل بني يديه يف العيدين فقط اقتداًء بسنة من  مثلما فعل اخللفاء والوالة بعد ذلك، وإاما كانت حت 
 . (9)سبقوه

                                                           

 .554-553، ص3اإلصابة، جابن حجر،  (1)
ن أهل نصري من أراشة وسيب يف خالفة أِب إ :نصري بن عبد الرمحن بن يزيد والد موسى بن نصري فاتح بالد املغرب، ويقال(2)

 .  553، 3عتقه بعض بين أمية. ابن حجر، اإلصابة، جأو  ،اومسي نصريً  ،اوكان امسه نصرً  ،من جبل اخلليل بكر 
؛ الداير بكري، 34، ص5؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج373؛ ابن حبيب، احملب، ص179ص ابن خياط، اترخيه،(3)

 .255اتريخ اخلميس، ص
؛ السيوطي، اتريخ 34، ص5ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج ؛ 373؛ ابن حبيب، احملب، ص179ابن خياط، اترخيه، ص(4)

 .127 - 126اخللفاء، ص  
ء، أي: طلب التقوية والنصرة، واالسم: العدوى. ويقال: استعديت األمري  على الظامل طلبت  العدوى: أييت مبعىن االستعدا(5)

 .176، ص1. الرازي، خمتار الصحاح، جين، أي: استعنت به عليه، فأعانينمنه النصرة فأعدا
خنت شتيرت، منشورات ايلزة لي: ، حممد البغدادي، احملب، رواية أِب سعيد احلسن بن احلسني السكري، تصحيحابن حبيب (6)

 ا: ابن حبيب، احملب(..) سريد ذكر املصدر خمتصرً 373بريوت، دار املريخ للنشر، ص –اري للطباعةاملكتب التج
 . )مادة: عنز(. 457العنزة: أطول من العصا، وأقصر من الرمح، وفيها زٌج كزِج الرمح. الرازي، خمتار الصحاح، ص(7)
 . 81-80، ص10البالذري، أنساب األشراف، ج(8)
 م،1983حممد الشريف الرمحوين، نظام الشرطة يف اإلسالم إىل أواخر القرن الرابع اهلجري، الدار العربية للكتاب، (9)

 ا: حممد الرمحوين، نظام الشرطة يف اإلسالم(. .) سريد ذكر املرجع خمتصرً 60-59ص
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، فيذكر إىل وجوِد الشرطة يف زمن عثمان  (1)طبقاته هـ( يف230وأشار ابن سعد )ت 
م تزاحم الناس  يف املدينة للصالة 653هـ/32أنه حني تويف العباس  بن عبد املطلب عم النيب عام 

إىل إرسال الشرطة إلفساح اجملال لبين هاشم، فكانوا هم الذين نزلوا يف  عليه، مما دفع عثمان 
 حفرته ودلوه يف اللحد.

، يف حني جند بعض الرواايت تشري إىل أن  وجود  نظام الشرطة يرجع إىل زمن علي 
هـ( عن املدائين: "أن  علي ا بعث صاحب شرطة، وقال: أبعثك إىل 279ففي رواية للبالذري )ت 
. وهذه مهمٌة دينيٌة من ابب األمر (2)، ال تدعن  قبًا إال سويته"ما بعثين عليه رسول هللا

 وف والنهي عن املنكر أو احلسبة. ابملعر 
قد كل ف صاحب شرطته  هـ( ذكر أن  علي ا 212ويف رواية أخرى البن مزاحم )ت 

 .(4)حبشر الناس للمعسكر يف صفني (3)مالك بن حبيب الريبوعي
يف  (5)هـ(282،فذكر اليعقوِب)تكما تضاربت الرواايت حول صاحب شرطة علي 

يف ذلك، حيث  (6)هـ(212كان على شرطته، وخالفه ابن مزاحم)ت رواية له أن  معقل بن قيس  
أن  كال  منهما   (7)هـ(240ذكر أن  صاحب الشرطة كان مالك بن حبيب، وذكر ابن خياط )ت

 . كان صاحب  شرطة يف عهد علي 
هـ( نفت صحة ما قيل من أن  ظهور الشرطة كان على عهد 310ولكن أخبار الطبي )ت

م أورد رواية مفادها كالتايل: "فإن  قيًسا مقيٌم مع عليّ  659هـ/38دث عام ، ففي حواعلي 

                                                           

 . 23، ص3ج(1)
 . 396، ص2أنساب األشراف، ج (2)
 :وقيل ،هو عمرو بن حبيب بن ثقيف :قيلو  ،الشاعر املشهورمالك بن حبيب الريبوعي، قيل: هو اسم أِب حمجن الثقفي (3)

وخييل إيل أنه  :قال ،له صحبة :قال أبو أمحد احلاكم، امسه عبد هللا :وقيل ،امسه مالك :وقيل ،وكنيته أبو عبيد ،امسه كنيته
، قيل : مات أبذربيجان، وقيل ه مالكٌ امس   فإن يكن هو فإن  ، به إليه وهو سكران يتصاحب سعد بن أِب وقاص الذي أ  

 . 175-173، ص4ج جبرجان. ابن حجر، اإلصابة،
 . 121صفني، ص(4)
 . 213، ص2اترخيه، ج(5)
 . 121صفني، ص(6)
 . 121اترخيه، ص (7)
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هو أول من أوجد نظام الشرطة وأطلق عليه اسم  ، وهو ال يعين إطالقًا أن  علي ا (1)على ش رطته"
م قوله: "أن  عبد الرمحن 654هـ/33الشرطة؛ ألنه يف رواية أخرى وردت ضمن حوادث عام 

. ويف حوادث عام (4)وايل الكوفة لعثمان" (3)كان على شرطة سعيد بن العاص  (2)األسدي
 م أييت على ذكر قصيدة ألِب شجرة، وفيها يذكر عمر  وشرطته يف قوله: 632هـ/11

و الش ْيخ  يـ ْفز ع  أ ْحي ااًن فـ يـ ْنح ِمق   ل م ا ر ِهْبت  أ اب  ح ْفص  و ش ْرط ت ه      
(5) 

، وأما ما نسبه  ما ورد من أن  ظهور  الشرطة كان زمان عليمما دل على عدم صحة 
أن  املقصود بقول اليعقوِب رمبا هم الشرطة  (6)اليعقوِب إىل معاوية فريى الدكتور عبد العزيز العمري

 اخلاصة ابخللفاء حرس اخلليفة اخلاصون.
ضع الباحث يف ونرى أن  تضارب الرواايِت واختالف  األقوال حول بداية ظهور الشرطة ت

حرية  حول صحة بعضها، خاصة أهنا وردت يف مصادر  ت عد أقدم تدويًنا، ولكن ميكننا التوفيق بني 
هذه األقوال أبن  نظام  الشرطة يرجع يف نشأته األوىل إىل نظام العسس، وما يدلنا على ذلك قول 

سلف الشرطة، وبعضهم بقوله :"وهي اليت يسميها ال-حني حتدث عن الوالية-هـ( 845املقريزي )
. فكان العسس النواة األوىل جلهاز الشرطة .كما أن ظهور الشرطة  (7)يقول: صاحب العسس"

ظهر  وإن كانت التسمية غري موجودة.فلما كان عهد عمر  كوظيفة يرجع إىل عهد النيب 
جهاز الشرطة كمسمى حبسب الرواايت إىل جانب العسس وأصبحت مهامه ضمن سلطة 

 صاحب الشرطة وقل اإلعتماد على العسس .

                                                           

، 3، ج2؛ ابن كثري، البداية والنهاية ، م226، ص3ل، جـابن األثري، الكاموانظر أيًضا: ؛ 126، ص3اتريخ األمم، ج(1)
 . 286ص

 عبد الرمحن األسدي: مل أقف له على ترمجة.(2)
فيمن ندب لكتابة  سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي األموي، من فصحاء قريش، ندبه عثمان (3)

 . 45، ص2هـ. ابن حجر، اإلصابة، ج53لقرآن، ويل الكوفة زمن عثمان، واملدينة زمن معاوية، مات سنة ا
 . 637، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 . 267، ص2الطبي، اتر يخ األمم، ج(5)
 . 461عبد العزيز العمري، الوالية على البلدان ، ص(6)
 .362، ص3، ج2اخلطط، م (7)
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كما مل يكن لنظام الشرطة رجال ه املختصون يف ابدئ األمر، فقد كان اإلمام أيمر من يف 
إىل بساطة اجملتمع اإلسالمي وقوة جملسه إلمتام ح كم  أو أمر  فيقوم املأمور إبمتامه، رمبا يعود ذلك 

 .(1)اإلميان، وتطور األمر  تدرجيي ا يف عهد عثمان وعلي إىل أن أصبح للشرطة رجاهل ا املختصون
، اليت تدخل (2)ظهور نوع  من الشرطة قد ع رف بشرطة اخلميس كما شهد عهد علي 

، وجعل عليها األصبغ بن (3)املعركة مع العدو قبل اجليش، وهي شرطة املوت ال ترجع إال غالبة
 . (5()4)نباتة اجملاشعي

  :ومن مهام الشرطة زمن اخللفاء الراشدين

: احلراسة يف الليل والنهار حلفظ أمن واستقرار الدولة، ونشهده من خالل فعل أِب أوًلا 
للصحابة،  يف أايم الردة، حني كلف أبو بكر الصحابة  حبراسة املدينة ومراقبة مداخلها بكر
 . (6)قيام أبعمال الدورايت واملراقبةوال

 : العس يف الليل حلفظ النظام ومنع الفوضى وأتمني الناس، واملشهور عن عمر اثنياا
 .(7)طوافه ابلليل يف أحناء املدينة وسهره على راحة رعيته وأمنهم وأمواهلم وأعراضهم

الراشدون أبفراد  من تنفيذ احلدود واألحكام الشرعية، وقد استعان اخللفاء  يف :اثلثاا
 . (8)الصحابة يف تنفيذ أحكام القصاص والسرقة والتعزير وحدود اخلمر والزان

                                                           

. )سريد 108م، ص1994هـ/131، 1الرايض، ط –ميداين، والية الشرطة يف اإلسالم، دار عامل الكتب امر بن حممد احل(1)
 اسم املرجع خمتصرًا: امر احلميداين، والية الشرطة(.

ويف معىن شرطة اخلميس أن  علي ا قال هلذه الطائفة: "تشرطوا، فإاما أشارطكم على اجلنة، ولست أشارطكم على ذهب وال (2)
إن  نبي ا من األنبياء فيما مضى قال ألصحابه: تشر طوا فإين لست أشارطكم إال على اجلنة". ابن الندمي، الفهرست، فضة، 

 .217ص
 . )مادة: شرط( 57،  ص8ابن منظور، لسان العرب، ج(3)
، وذكر يف تقريب أصبغ بن نباتة التميمي اجملاشعي احلنظلي الكويف، شهد صفني مع علي، وروى عنه وعن احلسن بن علي(4)

؛ ابن حجر، 1930-1927، ص4خ حلب، جـ، بغية الطلب يف اتريالعـدميالتهذيب أنه مرتوك، ر مي ابلرفض. ابن 
 .  113، ص1تقريب التهذيب، ، ج

 .121ابن خياط، اترخيه، ص(5)
 . 82منه، صراجع الفصل األول، املبحث الرابع، املطلب اخلامس (6)
 . وما بعدها 381، ص، والفصل اخلامس، املبحث األول129ث الثاين، صراجع الفصل الثاين، املبح(7)
 راجع مبحث تنفيذ أحكام الشريعة اإلسالمية يف كل فصل لكل خليفة من خلفاء الدولة الراشدة. (8)
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كما كان صاحب  الشرطة مكلًفا بتنفيذ أوامِر اخلليفة جبلب املتهمني ومن يقوم إبحداث 
للشرطة إلفساح اجملال   عثمان ببعثفوضى أو شغب، ونذكر هنا رواية ابن سعد فيما خيص 

 . (1)م653هـ/32هاشم للصالة على العباس بعد تزاحم الناس عام لبين 

بتوسعة احلرم ابتاع من قوم  وأ  آخرون، فهدم عليهم، ووضع األ ان  وحني أمر عثمان 
يف بيت املال، فصاحوا بعثمان فأمر هبم ابحلبس، ويف  ذلك داللة على وجود الشرطة حينذاك 

 .(2)ليمنعوا الفوضى ويعيدوا النظام
: أتمني احلراسة الشخصية للخلفاء الراشدين، أورد ابن خياط يف اترخيه أمساء الذين رابعاا

حاجٌب ي دعى  تولوا أمر احلراسة زمن كلِّ خليفة  من خلفاء الدولة الراشدة، فكان ألِب بكر 
حاجٌب ي دعى يرفأ يسري بني يديه وينظم دخول  ، كما كان لعمر (3)شديد، وهو موىل له

 . (4)عليه الرعية
مسًمى ووظيفة، إال أنه من  ورغم أن  نظام الشرطة قد أصبح معروفًا على عهد علي 

مل يكن يستعني أبحد  من أفرادها حلراسته يف أثناء جتواله بني الرعية، وداللة  الواضح أن  علي ا 
ن  أمر احلراسة ، مما جيعلنا نعتقد أ(5)ذلك سهولة  مقتله على يد عبد الرمحن بن ملجم اخلارجي

كن ضمن اهتماماهتم، فمهمتهم الرئيسة هي تنفيذ كل ة للخلفاء الراشدين وسالمتهم مل تالشخصي
ما من شأنه أن ُيقق  األمن ويوفر  االستقرار للرعية، كما أن  حراسة اخللفاء مل تكن دائمة، وإاما يف 

 بعض املناسبات أو األوقات أو الظروف األمنية.  
تنفيذ أوامر اخلليفة ومساعدته يف توجيه الناس الراغبني يف  -أيًضا–املهام : ومن خامساا

قد أمر صاحب شرطته مالك بن حبيب  اجلهاد حنو معسكر اجلند، فقد روي أن  علي ا 
 .(6)أن ُيشر الناس إىل  املعسكر -حني كان عازًما على الذهاب إىل صفني-الريبوعي 

                                                           

  .23، ص3الطبقات، ج(1)
 . 595، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج (2)
 .66ابن خياط، اترخيه، ص(3)
 .159، ص2؛ اليعقوِب، اترخيه، ج89صابن خياط، اترخيه، (4)
 . وما بعدها 372، صانظر املبحث األول من هذا الفصل(5)
 . 121نصر بن مزاحم، صفني، ص(6)
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كان يقوم خبدمة اخلليفة، ويعمل على حتذيره كما يظهر أن  صاحب الشرطة زمن علي 
من األفراد الذين ُيتمل منهم العداوة واالنتقام، ومما يروى يف ذلك حني تثاقل الناس يف اخلروج مع 
 علي أن  صاحب  شرطته مالك بن حبيب قال لعلي: "وهللا لئن أمرتنا لنقتلنهم"  وهناه علي  عن

 .(2()1)ذلك وقال له: اإلسراف يف القتل أن تقتل غري قاتلك، فقد هنى هللا عنه، وذلك هو الغشم"
وأخريًا إن  تعدد  الرواايِت حول بداية ظهور جهاز الشرطة زمن اخلالفة الراشدة ال ينفي 
وجود الشرطة منذ صدر اإلسالم، فإذا كان من وظائف الشرطة توفري  األمن للرعية وحراسة  
ممتلكات املسلمني ومؤسسات الدولة وحفظ  النظام وتنفيذ  احلدود وغري  ذلك من املهام؛ فهي  
كانت موجودة منذ ذلك الوقت، إال أن  رجاهلا مل يكن ي طلق عليهم املسمى، إال أن  مهماهِتم هي 

االستقرار مهمات  الشرطة، وبسبب تطور أجهزة الدولة األمنية واحلاجة األكيدة إىل توطيد األمن و 
 أدى إىل ظهور أجهزة  وتنظيمات  أمنية ومن بينها جهاز الشرطة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . )مادة: غشم(. 52، ص11الغشم: الظلم والغضب. ابن منظور، لسان العرب، ج(1)
 . 4نصر بن مزاحم، صفني، ص(2)
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 (1)اجليش: 
لفٌظ يطلق على اجلند، كما يطلق على مجاعة الناس يف احلرب، أو السائرين إىل حرب، أو 

 .(2)غريها
هـ( اجلند بقوله: "اجلند هم ع د د  امللك، وحصونه، 520)ت وقد عرف الطرطوشي

 . (3)ومعاقله، وأواتده...."
هـ( فقال: "جند السلطان هم حصونه، وعدده، ومعاقله، ومدده، 733وأما ابن مجاعة )ت

 .(5)، وسالحه(4)ومحاته، وج نـ نـ ن ه
فمن أقواهلم  كما اتفق حكماء العرب والعجم على أمهية اجلند ومكانتهم من السلطان،

املأثورة يف ذلك: "أن  الـم لك بناٌء أساس ه اجلند، فإْن قِوي  األساس  دام البناء، وإن ضعف األساس  
 .(6)سقط البناء"

: "ال سلطان إال جبند، وال جند إال مبال، وال مال إال بعمارة، وال عمارة -أيًضا–ومما ورد 
 . (7)إال بعدل"

                                                           

. )مادة: 118ش، واستجاشه طلب منه جيًشا. الرازي، خمتار الصحاح، صاجليش: جي ش فالن جتيًشا، أي: مجع اجليو (1)
 جيش(. 

 . )مادة: جيش(. 251، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج(2)
. 106هـ، ص1412، 2القاهرة، ط –حممد بن حممد الوليد الفهري املالكي، سراج امللوك، دار الكتاب اإلسالمي  (3)

 سراج امللوك(. )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: الطرطوشي،
ة. وتستعمل يف كل ما واراك من السالح واسترتت به منه. ابن منظور، ـة ابلضم، وهي الدرع، وكل ما وقاك ج نـاجل ن ن : اجل ن(4)

 . )مادة: جنن(.  218، ص3لسان العرب، ج
عبد اجلواد خلف، دار يف اإلسالم، حتقيق: نظام وإعداد اجليوش  ،حممد بن إبراهيم بن سعد هللا الكناين احلموي الشافعي (5)

 . )سريد اسم املصدر خمتصرًا: ابن مجاعة، اجليوش يف اإلسالم(.70م، ص1996القاهرة،  –البيان
 :عبد هللا بن زيد آل حممود، حتقيق وتعليق :حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم، تقدمي حممد بن إبراهيم، ،ابن مجاعة(6)

. 96ص ،1ج، 3م، ط1988هـ/1408بتفويض من رائسة احملاكم الشرعية بقطر، الدوحة،  ،دار الثقافةفؤاد عبد املنعم، 
  (.حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم )سريد ذكر املصدر خمتصرًا: ابن مجاعة،

 . 70ابن مجاعة، اجليوش يف اإلسالم، ص(7)
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اإلسالمي كغريه من األنظمة واألجهزة األمنية قد بدأ بدايًة  والثابت اترخيي ا أن  اجليش
، إذ مل يكن هناك نظاٌم خاص ابجليش، حيث كان االصراط يف متواضعة منذ عهد رسول هللا 

صفوفه أمرًا تطوعي ا ليس م لزًِما، فإذا است نفر املسلمون نفروا، وإذا وضعت احلرب أوزارها رجعوا إىل 
 .(1)اهتم السابقة قبل النفريممارسة أعماهلم وحي

، فعمل على هتيئة اجليوش حملارية أهل الردة على سنة رسول هللا  وسار أبو بكر 
، يف ندب الناس إىل (2)دون تفريق  بينهم، فلم يفرق بني من ارتد عن اإلسالم ومن منع الزكاة

القتال عند احلاجة إليه، وظل يستنفر الراغبني يف اجلهاد، وال ي كره املتخلفني؛ حىت كتب إىل قواده 
يف العراق والشام أن ال أيذنوا ملن شاء ابلرجوع، وال يستفتحوا مبكاره، وأن يستنفروا من قاتل أهل 

 . (3)الردة ومن ثبت على اإلسالم
وأِب بكر  املقبوضة واملقسومة ديواٌن جامع على عهد رسول هللا كما مل يكن لألموال 

  بل كان املال يوز ع حال احلصول عليه على أساس املساواة بني املسلمني، ودون وجود قوائم ،
كثر املال، واتسعت البالد،   ، فلما كان زمن عمر (4)أوسجالت  أبمساء من يستحق العطاء

طاء للمقاتلة وغريهم، وديوان اجلند مشتمل على أكثره، وذلك وكثر الناس، فجعل ديوان  الع
 . (5)الديوان هو أهم دواوين املسلمني

م و ضعت قاعدٌة جديدٌة للتجنيد، 641/(6)هـ20وبوجود ديوان  للجند ابتداًء من عام 
حني نص على االلتزام إىل جانب التطوع لضبط نشاط اجليش، خاصة وأن  الدولة اإلسالمية 

تساًعا يف فتوحاهتا وازدايًدا ملحوظًا يف أعداد املنضمِّني إىل صفوفها، فأمر عماله أن يبعثوا تشهد ا

                                                           

 . 88ص حممد ضيف هللا البطاينة، يف اتريخ احلضارة اإل سالمية، (1)
 –عبد العزيز عبد هللا السلومي، ديوان اجلند نشأته وتطوره يف الدولة اإلسالمية حىت عصر املأمون، مكتبة الطالب اجلامعي (2)

 . )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: عبد العزيز السلومي، ديوان اجلند(. 92-91م، ص1986هـ/1406، 1مكة املكرمة، ط
. 255، ص1ج، النظم اإلسالمية، ومصطفى احلناوي؛ عفاف سيد 93 -92ند، صعبد العزيز السلومي، ديوان اجل (3)

 . وما بعدها 46، صاملبحث الثاين، 34املبحث األول، صوانظر الفصل األول، 
 ، فجعله إىل رسولههم، زعه هللا من أيديتنافهم، وساءت فيه أخالقاختلف أهل  بدر يف النفل، ة بدر و (فريوى أنه يف غز 4)

 .262، ص2.ابن هشام، السرية النبوية، جيقول على السواء ،بني املسلمني عن بواء فقسمه رسول هللا 
 . 37، ص1، ج السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية ابن تيمية،(5)
 . 450، ص2؛ الطبي، اتريخ األمم، ج436البالذري، فتوح البلدان، ص(6)
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، فكتب إىل عماله: "وال تدعوا يف ربيعة (1)إليه من كانت له جندة، أو فرس، أو سالح، أو رأي
وإال وال مضر وال حلفائهما أحًدا من أهل النجدة وال فارًسا إال جلبتموه، فإن جاء طائًعا 

، كما كتب لبعض قواده (2)حشرمتوه امحلوا العرب على اجلّد إذ جّد العجم فلتلقوا ِجدهم جِبِدكم"
م: "ال تدعو أحًدا له سالح، أو فرس، أو جندة، أو رأي إال 634هـ/13يوم خمرجه للحج سنة 

 .(3)انتخبتموه مث وجهتموه إيل ، والعجل العجل"
: "إحصاء العساكر أبمسائهم، وتقدير (4)دونوتتلخص مهمة الديوان يف قول ابن خل

فأصبح اجلند  فئًة خمصوصة معروفة يف عملها وأوصافها اقهم وصرف أعطياهتم يف إابانهتا" ، أرز 
 .  (5)وأرزاقها

الفضل  يف تنظيم فرق اجليش، ويظهر ذلك يف رسالته إىل سعد  كما يعود إىل عمر 
ر على أجنادهم ـرِّف عليهم، وأمِّ ـِر الناس، وعـفعشِّ اِب هذا، ـ: "إذا جاءك كت(6)حني نزل بشراف

"...(7). 
وكان صاحب احلرب يف كلِّ مصر  رجٌل مسم ى وقوٌم مسم ون، فإن حد ث حدٌث هنض 

الذي أجاب أهل محص حني كتب إليهم عمر يف  -صاحب احلرب-هبم، والقعقاع بن عمرو 
إعانتهم، وهو الذي منع يزيد واألشرت من خلع عثمان 

(8) . 

                                                           

 . 916، ص2، جاملقدمةابن خلدون، (1)
 . 379، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 . 379، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
جندت مخاش، الشام يف صدر اإلسالم )من الفتح  ؛243، ص1م، ج1984، 5بريوت، ط –املقدمة، طبعة دار القلم (4)

، 1دمشق، ط-للدراسات والرتمجة والنشردار طالس  حىت سقوط خالفة بين أمية( دراسة لألوضاع اإلجتماعية واإلدارية،
 ا: جندة مخاش، الشام يف صدر اإلسالم(. )سريد ذكر املرجع خمتصرً  .342م، ص1987

 . 78–77حممد الد غمي، التجسس وأحكامه ، ص (5)
، 3جشراف: ماء بنجد، وشراف بني واقصة والقرعاء على  انية أميال من األحساء اليت لبين وهب. ايقوت، املعجم،  (6)

 .  331ص
 . 385، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(7)
 .152املالقي، التمهيد والبيان، ص(8)
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على نفس  ، إذ سار عثمان وظل االهتمام ابجليش وتنظيمه مستمر ا من بعد عمر 
، فكتب إىل أمراء األجناد ابلتأكيد على اسستنفار املقاتلة ألداء  األسس اليت وضعها عمر

: "فإنكم محاة املسلمني وذادهتم! وقد وضع لكم عمر ما مل يغب مهماهتم كما كانوا أايم عمر 
، كما كتب إىل معاوية وغريه من الوالة: "أما بعد! فقوموا على ما (1)بل كان على مأل ..."عنا، 

 ، ويف ذلك أتكيد على االستمرار ابالهتمام ابجليش واتباع هنج من سبقه. (2)فارقتم عليه عمر"
، وصار لكل جمموعة  من اجلند عرفاء  (3)ساوى بني اجلنود يف العطاء ويف عهد علي 

 .(4)مر اجلند ويقبضون أرزاقهم ويوزعوهنا عليهميتولون أ
ويعد اجليش اإلسالمي من األجهزة األمنية اليت اعتمد عليها خلفاء العهد الراشدي يف 

مهمات اجليش يف كتابه،  (5)حفظ األمن ودعم استقرار الدولة اإلسالمية، وقد عدد الطرطوشي
عن احْل ْرم ة، والدافعون عن العورة، وهم جند الثغور، وحراس  فقال: "... هم محاة البيضة، والذابُّون

األبواب، والعدة للحوادث، وإمداد املسلمني، واحلد الذي يلقى العدو، والسهم الذي يرمى به، 
 والسالح املدفوع يف حنره، والشوكة على العدو، يؤ م ن  هبم السبل  وتسدُّ الثغور". 

يش مهمتني؛ مها حفظ أمن اجلبهة الداخلية، ومحاية ويفهم من قول الطرطوشي أن  للج
حدود الدولة اإلسالمية، والثابت أن  هاتني املهمتني مها نفس الدور األساسي الذي كان يؤديه 

إذنه للمسلمني ابلقتال يف أوائل  -تعاىل–منذ أن أنزل هللا ، اجليش اإلسالمي منذ عهد النيب 
 ام اليت أداها اجليش يف عهد اخللفاء الراشدين:. ومن امله(6)السنة الثانية للهجرة

                                                           

 . 591-590، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(1)
، 1األردن، ط –؛ حممود أمحد عواد، اجليش والقتال يف صدر اإلسالم، مكتبة املنار 602، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)

 . )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: حممود عواد، اجليش والقتال(.81م، ص1987هـ/1407
 . 114ابن مجاعة، اجليوش يف اإلسالم، ص(3)
)سريد ذكر املرجع خمتصرا: .174ص م،2004هـ/11425، 2مكتبة الرشد، ط -اإلسالميةالنظم  نعم،ملعبد اصبحي  (4)

 مية(.صبحي عبد املنعم ، النظم اإلسال
 .  106سراج امللوك، ص (5)
 .75ص م،1992هـ/1412، 2دمشق، ط –حممد بن حممد أبو شهبة، السرية النبوية يف ضوء القرآن والسنة، دار القلم(6)

 ا: حممد أبو شهبة، السرية النبوية(. )سريد ذكر املرجع خمتصرً 
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: ِبيِل اَّللِ  ال ِذين   الدفاع عن النفس والعقيدة اإلسالمية، قال تعاىل:  أوًلا و ق اتِل وا يف س 
بُّ اْلم ْعت ِدين   ،يـ ق اتِل ون ك ْم و ال  تـ ْعت د وا ِإن  اَّلل   ال  ُيِ 

للمرتدين ما هو إال   . وقتال أِب بكر(1)
عمٌل ابْلية الكرمية، حلفظ العقيدة والنفس بعد أن فشلت مساعيه السلمية يف ردهم عن ردهتم، 

عشر لواًء عليها  أحد  فاعتمد على حشد اجليوش واستنفار القبائل العربية إلمخاد انر الردة، فعقد 
 ،وزودهم بتعليمات حمددةيرة العربية، ملناطق  متفرقة  يف اجلز  القادة  الكبار من صحابة رسول هللا 

، كما أنه ترك قوًة عسكرية (2)ابستنفار من يليه من املسلمني من كل قبيلةقائد  منهم  كل   وأمر
، واستطاع اجليش اإلسالمي بعد سلسلة من املعارك يف أطراف بالد العرب (3)البالدحلماية أمن 

الدولة اإلسالمية مظاهر وحدهتا، وإىل املدينة مكانتها ووسطها أن يطفئ هلب الردة، وأن يعيد إىل 
 .(4)يف قيادة اجلزيرة العربية وتوجيهها

الدفاع عن اجملتمع والدولة اإلسالمية ضد أي عدوان خارجي، وقد جنح جيش  اثنياا:
شئة أسامة يف إنفاذ املهمة اليت أ نفذ هلا من بعث رسالة  إىل القوى اخلارجية املرتبصة ابلدولة النا

وكلِّ من ُياول زعزعة أمن املدينة من القبائل العربية مستغاًل انشغال الدولة اإلسالمية إبمخاد 
 .(5)الردة

قد  :حفظ األمن الداخلي وقمع الفنت واالضطراابت. وقد ذكر سابًقا أن  أاب بكر اثلثاا
كل ف من بقي يف ندب الناس إىل القتال عند احلاجة إىل ذلك، ف سار على هدي رسول هللا 

على اإلسالم والطاعة مبواجهة املرتدين من قومه، فكتب إىل عامله زايد بن لبيد على حضرموت 
قد رد جرير بن  ، كما ورد عند ابن خلدون أن  أاب بكر (6)أن يستعني مبن أقبل على من أدبر

 . (7)عبد هللا إىل جنران ليستنفر من ثبت على اإلسالم على من ارتد

                                                           

 .  190سورة البقرة، آية : (1)
 .76، ص4؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج284-283القضاعي، اترخيه، ص؛ 257، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(2)
 انظر تفاصيل ذلك يف الفصل األول، املبحث الرابع، املطلب اخلامس. ؛257، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
لعلم شكري فيصل، حركة الفتح اإلسالمي يف القرن األول اهلجري، دراسة متهيدية لنشأة اجملتمعات اإلسالمية، دار ا(4)

 ا: شكري فيصل، حركة الفتح اإلسالمي(. )سريد ذكر املرجع خمتصرً  .33-32م، ص1982، 6بريوت، ط -للماليني
 انظر: الفصل األول، املبحث الثاين منه والرابع، مطلب قتال املخالفني. (5)
 .159(الكالعي، حروب الردة، ص6)
 .80، صاخلامس انظر: الفصل األول، املبحث الرابع منه، املطلب(7)
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مراء املناطق بضرب البعث على من مل يلحق طوًعا يف اجلهاد، فأمر عثمان بن كما كلف أ
أهل الطائف، فضرب على كل خمالف عشرين، وأم ر  فأِب العاص أن يضرب البعوث على خمالي

، وكتب إىل عتاب بن أسيد أن يضرب على مكة وعملها مخسمائة بعث أو مقو، (1)عليها أخاه
وأم ر عليهم أخاه خالد بن أسيد، وأقاموا ينتظرون أمر أِب بكر 

(2) . 
ميد أهايل املناطق ممن ثبتوا على اإلسالم ابجلند إلعانتهم على مواجهة من  كما كان 

ل اليمن ممن مل يرتد أيمرهم ابلتمسك ابلذي هم ارتد من أهلهم، ومما يروى أنه قد كتب إىل أه
 . (3)عليه، والقيام أبمر هللا والناس، ويعدهم ابجلنود

كما أن  دور اجليش يف إمخاد الفنت والثورات الداخلية كان واضًحا، إذ جنح زمن خالفة 
د الشام من إمخاد ثورات  قام هبا أهايل البالد املفتوحة يف العراق وفارس وبال عمر وعثمان 

، واستطاع اجليش اإلسالمي أن يؤدي دوره ومهمته يف حفظ األمن الداخلي يف عهد (4)ومصر
يف جناحه إمخاد ثورة اخلريت الناجي ومن معه من األعراب والعلوج وغريهم، إذ وجه  علي
فقتلهم وأمره بقتاله إىل أن يقضي على حركته، معقل بن قيس الرماحي يف جيش كثيف   علي
نهم، وتتبع م ْن فر  منهموسىب م ،اذريعً قتاًل 

(5). 
كما ع د  أمن  الناس وسالمة  أرواحهم من أهم أولوايت اخللفاء الراشدين، والشواهد على 

 إيذاؤهمللخوارج واحلركات اخلارجية حني كثرت مفاسدهم و  قتال علي  :ذلك كثرية، منها
، وحني قام بعض صعاليك العرب بزعزعة األمن يف سجستان يف عهده (6)لكمنني، وقطعهم الطرق

   ،ه رجاًل إليها ففعل، فوج ه رِْبِعي  بن  كأس العنبي، فظهر عليهم كتب إىل ابن عباس أن يوجِّ

                                                           

 .81األول، ص انظر: الفصل .295، ص2ج (الطبي، اتريخ األمم،1)
 .863، ص2، جاملقدمة؛ ابن خلدون، 295، ص2(الطبي، اترخيه، ج2)
 . 48ين، صوانظر الفصل األول، املبحث الثا .231، ص2ل، جـ؛ ابن األثري، الكام296، ص2م، جـخ األمـ(الطبي، اتري3)
وانظر أيًضا: الفصل الثالث، املبحث الثاين منه، وما بعدها،  116 الفصل الثاين، املبحث الثاين، صانظر التفاصيل يف(4)

 .  وما بعدها 206ص
، 3، ج2؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م238، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج144-143، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج(5)

 .  289ع، املبحث الثاين، ص. وانظر تفاصيل ذلك يف الفصل الراب290-283ص
 .  وما بعدها 320الرابع، ص، املطلب لثانظر: الفصل الرابع، املبحث الثا(6)
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، كما كان يبعث قادة يف سرااي ملنع سرااي معاوية من أذية (1)وأقام هبا حىت ق تل علي، وبويع معاوية
 .(3)واستعادة البالد اليت استوىل عليها كاحلجاز واليمن، (2)الناس

ابجليش لقمع اإلضطراابت والثورات أكثر مما فعل  والواضح أن  استعانة اخلليفة علي 
اقرتاح عامله على الشام أبن يبعث إليه جنًدا  ، ومما دل  على ذلك رفض ه اخلليفة عثمان 

بة  إن انبت املدينة، فرفض االستعانة جبيش الشام كي ال منهم يقيم بني ظهراين أهل املدينة لنائ
األرزاق جبند تساكنهم! وأضيق  يضيق على أهل املدينة قائاًل: "أان أقرت على جريان رسول هللا 

على اجليش يف رد املخالفني  ، يف حني جند أن اعتماد عليّ  (4)على أهل دار اهلجرة والنصرة!"
 . (5)واخلارجني كان واضًحا، إذ سري  اجليوش لقمع الثورات واحلركات اخلارجية

ونرى أن  اخللفاء الراشدين قد حرصوا على وضع جيش  اثبت  مستعدّ  يف كل مصر حلماية 
وة يف كل مصر دولة اإلسالم ومستعد ا ملواجهة االضطراابت ، وقد حدد ابن  األثري عدد هذه الق

يف كل مصر على قدره خيواًل من فضول أموال املسلمني عدًة لك ون  إْن   بقوله : "اختذ عمر
كان، فكان ابلكوفة من ذلك أربعة آالف فرس، ويف كل مصر من األمصار الثمانية كما 

قد أم ن األمصار، ووضع  ، ومن خالل نصِّ ابن األثري نستدل على أن  عمر (6)ابلكوفة"
 اميات فيها حلفظ أمنها واستقرارها، وقد أنزهلا األمصار واألجناد.ح

: مواجهة حاالت نقض العهود من قبل شعوب البالد املفتوحة يف فارس، وخراسان، رابعاا
والعراق، والشام، ومصر، وكانت حاالت النقض تتكرر عدة مرات يف عهد  واحد، وتعيد النقض 

ت فتح عدة مرات، ويف كل مرة تنقض املدن املفتوحة عهدها يف عهود اتلية، حىت كانت املدينة  
 . (7)يسريِّ  اخلليفة الراشدي جنًدا للقضاء على حركات التمرد وإعادة الفتح

                                                           

 . 199ابن خياط، اترخيه، ص(1)
 .404، ص1املسعودي، مروج الذهب، ج(2)
 .149، ص3انظر تفاصيل ذلك: الطبي، اتريخ األمم، ج(3)
  .53، ص1األسدي، الفتنة ،ج(4)
  .320الرابع، املبحث الثاين، صنظر الفصل ا(5)
 .376، ص2ابن األثري، الكامل، ج(6)
انظر: حاالت النقض للعهود زمن اخللفاء الراشدين يف الفصل الثاين، املبحث الثاين، الفصل الثالث، املبحث الثاين، (7)

 الفصل الرابع، املبحث الثاين. 
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والواقع أن  جيش املسلمني الفاتح ألي مدينة ال خيرج منها إال ويرتك حاميًة أتميًنا للفتح، 
كما فعل عمرو بن -مي اجلديد على بالدهم، ا ألي حماولة انقالب  على احلكم اإلسالـومنعً 

وضع هبا رابطًة، وأجرى عليهم األرزاق وأعقب  -م641هـ/20العاص بعد فتحه لإلسكندرية سنة 
 .(1)بينهم يف كل ستة أشهر

كما اعتاد اخللفاء الراشدون على توجيه األلوية إىل الثغور، فكان ابلكوفة أربعون ألف   
الري وأذربيجان، يذهب منهم عشرة آالف مقاتل هلذين الثغرين مرة  مقاتل، وغزواهتم تتجه انحية 

؛ لتأييد الفتح اإلسالمي يف تلك البالد واحملافظة على الثغور من أن يغزوها عدو، (2)كل سنة
، فجعل عثمان أهل (3)وإعادة أهلها إىل الطاعة ابلضرب على أيدي الثائرين يف تلك املناطق

من أهل خراسان، فإذا رجعوا خل فوا أربعة آالف للعقبة، فكانوا  البصرة يغزون من مل يكن صاحل
قد عقد لواًء ابلكوفة حلماية ثغر الري ليقاتلوا  ، وورد أن  علي ا (4)على ذلك حىت كانت الفتنة

 . (5)عن أهلها من أربعمائة رجل، لواء ربيع بن خثيم
حركات نقض شعوب البالد وقد أدى وجود احلاميات العسكرية واملرابطني إىل اصفاض 

املفتوحة ضد الدولة اإلسالمية، حيث مل تقم أيُّ حركات مناوئة للدولة، خاصة يف بالد العراق بعد 
بناء الكوفة والبصرة ومتصريمها، يف حني تشري الرواايت التارخيية إىل أن  بالد فارس ظلت الثورات 

ملك  دمة يف بالد العراق؛ لوجود ملكهم يزدجر املناوئة للدولة تتزايد فيها وتثري غريهم من أهل الذ
الفرس حي ا بني أظهرهم، يبعث يف كل عام حراًب ضد املسلمني، فوجه األمراء أبلوية، وأذن 

 . (6)م638هـ/17للمسلمني ابالنسياح يف بالد فارس؛ للقضاء على ثوراهتم املتكررة يف سنة 

                                                           

 .123جع: الفصل الثاين، املبحث الثاين، صرا(1)
 .591، ص  2الطبي ، اتريخ األمم، ج (2)
. 156م، ص2003/ـه1423، 1القاهرة، ط –حسن أيوب، اخللفاء الراشدون القادة األوفياء وأعظم اخللفاء، دار السالم(3)

)سريد اسم املرجع خمتصرًا: حسن أيوب، اخللفاء الراشدون(؛ أمحد أبو موسى، التاريخ السياسي واحلضاري واإلداري يف 
 .169اإلسالم، صصدر 

 .29-28، ص3؛ ابن األثري، الكامل، ج633، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
 . 115نصر بن مزاحم، صفني، ص(5)
، 7، ج4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، م421، ص2؛ ابن األثري، الكامل، ج505، 530، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(6)

 . 116ص
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: أتمني حدود الدولة اإلسالمية وأطرافها، فكان للجيش اإلسالمي دوٌر عظيٌم يف خامساا
-امتداد اإلسالم إىل مناطق العامل من خالل عمليات الفتوحات، غري أن  خلفاء العهد الراشدي 

يفضلون إيقاف عمليات الفتح إذا كان التوسع فيه ضرٌر أبمن وسالمة اجلند، أو  -يف أحيان كثرية
كان أيمر قادته بعدم التقدم يف بالد فارس، والتوقف من املدن املفتوحة، فنرى أن  عمر ضرٌر أب

عند حد البصرة وسوادها، واالكتفاء مبا حتت أيديهم من فتوح، حىت يتم هلم السيطرة الكاملة 
 . (1)عليها، وتثبيت أقدام املسلمني فيها

ة ظاهرٌة أو عند ساحل  رتبوا فيها ولذا فإن  من عادة اجليش اإلسالمي كلما ف تحت مدين
تاج هلا إليه من املسلمني، فإن حدث يف شيء  منها حد ٌث من ِقبل العدو سربوا إليها  قدر  من ُي 

، كما كانوا يقومون برتتيب املقاتلة يف احلصون والسواحل والثغور، وإقامة احلرس على (2)األمداد
امة احلاميات على احلدود حفظًا ألمنها ولصد مناظرها، واختاذ املواقيد هلا؛ والعمل على إق

 . (3)هجمات العدو املفاجئة
، قد كما أن  توقف عمليات الفتح اإلسالمي يف النصف الثاين من خالفة عثمان 

إىل إصدار أوامره لعماله  أدى إىل انشغال اجليش عن اجلهاد بسياسة الدولة مما دفع بعثمان 
وث، كما عزم على حترمي أعطياهتم عليهم ليطيعوه وُيتاجوا إليه، الناس يف البع -أي مجع-بتجمري 

 .(4)م654هـ/34وذلك يف عام 
توقفت جيوش املسلمني عند حدود بالد فارس ال تتجاوزها إىل ما   وطوال خالفة علي

وراء بالد الرتك وغريها، بل تلتزم خطة الدفاع عنها، وال مت  كِّن أحًدا من اجتيازها بسبب اشتغاله 
، وكان موقف هذه اجليوش دقيًقا؛ ألن املسلمني من ورائهم (5)رضي هللا عنه بقتال اخلوارج والبغاة

خمتلفون، ُيارب بعضهم بعًضا، ومثل هذا يوقع الوهن يف نفوس اجليوش، ولكن هذه اجليوش مل 
  تضعف، فأخلصت لدينها، ومل ت شغل نفسها مبا يقع بني املسلمني من ذلك اخلالف الذي فر ق

                                                           

 . 126، صر: الفصل الثاين، املبحث الثاين؛ انظ528الكالعي، حروب الردة، ص(1)
 . 134البالذري، فتوح البلدان، ص(2)
 . سبق أن ذكران ذلك يف الفصول السابقة.134البالذري، فتوح البلدان، ص(3)
 . 643، ص2الطبي، اتريخ األمم، ج(4)
-حمفوظ، دار الغرب اإلسالمي حممود مقديشي، نزهة األنظاريف عجائب التواريخ واألخبار حتقيق علي الزواري وحممد(5)

 ا: حممود مقديشي، نزهة األنظار يف عجائب األخبار(. .)سريد ذكر املصدر خمتصرً 197، ص1م، ج1988، 1بريوت، ط
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كلمتهم، بل عملت على احملافظة على ما كسبته من تراث له، وكان علي  ِمن ورائها ال ينساها يف 
 .(1)حروبه الداخلية، بل يرسل هلا املدد حىت تبقى قوية
يف حروبه ضعفت فيه روح اجلندية، وانتشرت  وقد ثبت اترخيي ا أن  اجليش املرافق لعلي 

بعد  (2)عهده، فكلما ندهبم إىل اخلروج واستنفرهم تثاقلوا واعتذروا له فيه الروح االهنزامية يف آواخر
أن كان هذا اجليش إىل وقت  غري بعيد يصنع أعظم االنتصارات، كما أن  تدخُّل فئِة اخلوارج 
املنقسم عن جيش عليّ  بعد التحكيم يف شؤون اخلالفة واحلكم وقرارات اخلليفة إىل أن أصبح 

 السلطة العليا يف الدولة حىت انتهى هبم إىل قتل اخلليفة.  متمرًدا وخارًجا على
إلصالح أمر جنده يتمثل يف إعادة بناء  وذكر أحد الباحثني احلل الذي اختذه علي 

اجليش املفكك وفق مقاييس  موحدة  من الوالء واالنتظام، فاستنفذ كل وقته وتفكريه خالل السنتني 
دوء  وصب  دون أن يتوقف الصراع بني الشام والعراق وذلك األخريتني من حياته لتنفيذ خطته هب

عب اهلجمات األموية اليت جنح يف صدها وجتميد خطرها، غري أن اجليش الذي اهنمك يف بنائه مل 
 . (3)يستكمل إعداده ومشاريع احلرب اجلديدة انطوت إىل األبد

وأعدوا هلم ما تعاىل:  إرهاب العدو من خالل العدد والعدة استجابة لقول هللا سادساا:
ستطعتم من قوة ومن رابط اخليل ترهبون به عدو هللا وعدوكم 

. واإلعداد اجليد للجيش (4)
اإلسالمي أمٌر اهتم به اخللفاء الراشدين وأولوه عناية واهتمامًا كبرياً ألمرين عظيمني: لنشر اإلسالم 

للدولة اإلسالمية والدفاع عن  وإعالء كلمة احلق من خالل اجلهاد ،وحلماية األمن الداخلي
 حدودها وأمن العقيدة واألمة. 

وإن  من أهم مصاحل اإلسالم وعزم األمور اختاذ  األجناد ومحاية  الثغور، فكانت سنة  النيب 
  واخللفاء الراشدين من بعده بذل  األموال وادخار  الرجال؛ ألن  اجلند ال ي صلح  حاهلم إال إبدرار

اجاهتم، وإكرامهم بقدر عنائهم، حىت  قال بعض احلكماء: "صديق امللك جند ه، أرزاقهم وسدِّ ح

                                                           

 . 316عبد املتعال الصعيدي، السياسة اإلسالمية يف عهد اخللفاء الراشدين، ص (1)
 . 99-98ابن طباطبا، الفخري يف اْلداب السلطانية ، ص(2)
. 136م، ص1979بريوت،  –إبراهيم بيضون، مالمح التيارات السياسية يف القرن األول اهلجري، دار النهضة العربية (3)

 )سريد ذكر املرجع خمتصرًا: إبراهيم بيضون، مالمح التيارات السياسية يف القرن األول اهلجري(.  
 . 16سورة األنفال، آية: (4)
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استظهر على عدوه، ومىت  -وهم اجلند–وعدوه بيت ماله، فإذا ضعف بيت  ماله ببذله لناصره 
 . (1)ضعف اجلند الناصر له حبفظ بيت املال قِوي  عليه عدوه"

كما روي بعد أن فتحت العراق وجيء مباله إىل عمر استؤذن يف إدخاله بيت املال، فأ  
. ويف (2)وقال: "ال ورب الكعبة! الأيوى حتت سقف  حىت أقسمه"، فلما أصبح قس مه بني الناس

 .(3)ذلك لداللٌة على سنة اختاذ األجناد وتكثريهم، وأنه من أهم مصاحل اإلسالم
لراشدين بتكثري أعداد اجليش اإلسالمي يف أثناء املعارك العسكرية كما اهتم اخللفاء ا

كما جاء   م630هـ/9وامدادهم ابلعدد والعدة فقد بلغ عدد اجليش اإلسالمي يف غزوة تبوك عام 
بن اس  ك ثري  ي زيد ون  على عْشر ِة آالف  وال جْيم ع ه ْم   وغ ز ا رسول اَّللِّ  يف رواية كعب بن مالك :"

 . (4)"ح افظ   ديو ان  
بلغ مجع املسلمني ابلريموك بعد أن قدم عليهم خالد بن الوليد  وملا كان عهد أِب بكر 

بلغ عدد من شهد  م يف عهد عمر635هـ/ 14ويف وقعة القادسية عام  ، (5)ستة وثالثون ألفاً 
. وورد أنه يف عهد عثمان كان ابلكوفة  (6)الوقعة من اجلند اإلسالمي بضعة وثالثون ألفًا مقاتل

 . (7)أربعون ألف مقاتل ، خيرج منها عشرة اْلف لغزو الري وأذربيجان يف كل سنة
كما أن من أهم مصاحل اإلسالم أيًضا متويل اجليش، فكان متويله قبل أتسيس الديوان 

، إىل (8)والنفقة من األفراد يعتمد على ما ي ِعدُّه األفراد من عدة ، إضافة إىل ما ي قد م من الصدقة

                                                           

 . 72-71صابن مجاعة، اجليوش يف اإلسالم، (1)
احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين، دار ،ن حبيب البغداديبعلي بن حممد  املاوردي،(2)

، 8عادل أمحد عبد املوجود، ج، علي حممد معوض :، حتقيق1م، ط1999هـ/1429بريوت،  –الكتب العلمية
 .  71-70)سريد اسم املصدر خمتصرًا: املاوردي، احلاوي الكبري(؛ ابن مجاعة، اجليوش يف اإلسالم، ص .457ص

 .96، ص1، ج يف تدبري أهل اإلسالم ابن مجاعة، حترير األحكام(3)
 .2129، ص 4صحيح مسلم، ج (4)
 .  335،ص 2الطبي، اتريخ األمم، ج (5)
 . 384، ص2الطبي ،اتريخ األمم،ج (6)
 .  591، ص2الطبي ،اتريخ األمم،ج (7)
املسلمني من كل مكان لغزوة تبوك، وحث املوسرين على  ويذكر أنه يف السنة التاسعة من اهلجرة استنفر رسول هللا (8)

جتهيز املعسرين؛ ألن  الناس كانوا يف عسر وجدب، فتقدم الناس  مبا لديهم منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، والعباس، 
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أنه   ، فقد ورد عن عمر (1)جانب مسامهة الدولة يف اإلنفاق وإعداد القوة من سالح وركوب
،وروي أنه حبس ثالثني ألف بعري وثال ائة (2)كان ُيمل يف كل عام على أربعني ألًفا من الظهر

 .(3)فرس موسوًما يف أفخاذهن حبيس يف سبيل هللا
إمام  تعيني  جيش  يف كل سنة يف فصل الربيع يتوجهون إىل آخر ملكه، ويتوجب على كل 

ويعودون حىت ُيصل بذلك الرهبة، فإن كان هناك مفسدون قمعوهم، وإن مل يكن فيخشى أحٌد 
من املفسدين أن ي ظهر نفسه، وكذلك جتهيز أغربة مشحونة ابلرجل والسالح يف البحر احمليط 

طاع الطريق قمعوه، وإن مل جيدوا أحًدا فيكون إرهااًب للكفار يتفقدون السواحل فمن وجده من ق
 .(4)من تقرُّهِبم إىل املسلمني

وحرص اخللفاء الراشدين على دعم وتزويد اجليش اإلسالمي ابإلمدادات املستمرة الالزمة 
فأمدهم وكلما اجتمع إليه مجاعة من املقاتلني   فريوى أن املسملمني يف الشام استمدوا أبوبكر 

أمرهم ابلتوجه إىل الشام ، كما أنه أمر خالد بن الوليد ابملسري من العراق إىل الشام مدداً 
 للمسلمني . 

م وكان املهيج للروم أهل اجلزيرة ، 638هـ/ 17وعندما قصد الروم املسلمني حبمص عام 
راق إبرسال جنداً إلغاثة إخواهنم ابلشام ، كما أمر سعد بن أمره ألمراء األجناد ابلع فوجه عمر

قد اختذ يف كل  أِب وقاص أن يسرح جيشًا لتأديب أهل اجلزيرة على فعلهم ، كما أن  عمر
، فكان لذلك التنسيق املتكامل بني قوى (5)مصر خيواًل على قدر ذلك املصر عدًة تكون هلم 

                                                                                                                                                                                

: "اللهم ارض عن عثمان، فإين عنه راض"، وع رف ذلك اجليش وأنفق عثمان ألف دينار، فقال رسول هللا  وغريهم،
 .131، ص4جبيش العسرة. انظر:  ابن هشام، السرية النبوية، ج

 . 97 –95حممد البطاينة، يف اتريخ احلضارة اإلسالمية، ص (1)
 . 378أبو عبيد، األموال، ص(2)
، 5القاهرة، ج –احلسن ، شرح كتاب السري الكبري، حتقيق صالح الدين املنجد، معهد املخطوطات الشيباين، حممد بن(3)

. )سريد اسم املصدر خمتصرًا: ابن احلسن الشيباين، شرح السري الكبري(؛ حممد البطاينة، يف اتريخ احلضارة 2085ص
 . 97اإلسالمية، ص

 .67-66الظاهري، زبدة كشف املمالك ، ص(4)
 . 482، ص2، اتريخ األمم، جالطبي (5)
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وإرهاب أهل اجلزيرة وتفرقهم عن  ار قوة املسلمني أمام العدواألمصار اإلسالمية أثره الفعال يف إظه
 الروم . 

كما ظهر إهتمام اخللفاء الراشدين ابجليش اإلسالمي أيضًا يف بناء األمصار يف العراق 
، وشحن هذه األمصار والثغور ابجلند املرابطة وعائالهتم ،  (1)ومصر كالبصرة والكوفة، والفسطاط

 . (2)العدد والعدة  وتوفري قوة لكل مصر من
: ومن مهمات اجليش اإلسالمي األمنية قتال  املخالفني، والعمل على إعادة وحدة سابعاا

 . (3)أهل  اجلمل ومعاوية واخلوارج األمة والدولة، ومن ذلك قتال علي 
والواقع أن  حوادث الفتنة اليت عصفت ابألمة اإلسالمية قد ألقت بعبء  عظيم  على عاتق 

ت العسكرية واجلند املرابطني يف الثغور والسواحل بسبب انشغال اجليش األساسي مع إمام احلاميا
يف أتمني اجلبهة الداخلية للدولة، مما جعلها يف يقظة اتمة حلماية حدود الدولة  املسلمني عليّ  

اليت متر وثغورها، والسهر على أمنها كي ال يطمع عدو  يف غزوها يف ظل الظروف األمنية العصيبة 
تشر املصادر التارخيية إىل أي حوادِث اعتداء  خارجية على حدود الدولة وأطرافها  هبا األمة، ومل

ما أورده ابن كثري من أن ملك الروم قد طمع يف معاوية بعد أن كان خيشاه وقهر جندهم سوى 
وهللا : "طمع يف بالد الشام فكتب إليه معاوية حبرب علي  حني رأى انشغال معاويةو 

لئن مل تنته وترجع إىل بالدك اي لعني ألصطلحن أان وابن عمي عليك وألخرجنك من مجيع 
  أن معاوية ، وهو ما دل على (4)"بالدك"، فعند ذلك خاف ملك الروم وبعث بطلب اهلدنة

مل   من جانب علي بقية احلدود اإلسالمية أما كان يتوىل محاية الثغر الشامي من جانبه، و 
ر، وزايد بن أبيه يف يف مص (5)كانت حمفوظة من قبل جنده من أمثال مالك بن األشرت  هتمل بل

                                                           

 .122، صانظر الفصل الثاين، املبحث الثاين منه(1)
 . 401، صانظر ما ذكرانه سابقاً (2)
 انظر تفاصيل ذلك: الفصل الرابع، املبحث الرابع، املطلب الثاين والثالث والرابع.  (3)
 . 110، ص8، ج4ابن كثري، البداية والنهاية، م (4)
 .126، ص3األمم، جالطبي، اتريخ  (5)
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، وغريهم ممن اتصفوا ابلشجاعة واخلبة (2)، واألشعث بن قيس يف أذربيجان(1)فارس وكرمان
 العسكرية.

ا وفعااًل يف حفظ األمن الداخلي للدولة ومحاية ا هام  ، لعب اجليش اإلسالمي دورً اوأخريً 
 حدودها وأمن االمة والعقيدة إىل جانب دوره األساسي يف اجلهاد ونشر اإلسالم .   

 
 

                                                           

 .151، ص3الطبي، اتريخ األمم، ج (1)
  .324البالذري، فتوح البلدان، ص (2)
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 اخلامتة
احلمد هلل أن من  علينا ويسر لنا سبل إهناء هذا البحث، ومن خالل هذه الدراسة توصلت 

 النتائج، أمهها:الباحثة إىل عدد من 
أكـــدت الدراســـة أمهيـــة  األمـــن يف بنـــاء اجملتمعـــات وتقـــدِمها يف مجيـــع اجلوانـــب، وضـــرورة   -1

حفظ األمن يف أرجاء الدولة اإلسالمية ابلطرق املشروعة.

احلـــرص علـــى أمـــن اخللفـــاء وســـالمتهم حفظـــاً ألمـــن اخلالفـــة وذلـــك مبـــنعهم مـــن اخلـــروج  -2
للقتال.  

إعطاء األولوية حلفظ عاصمة الدولة اإلسالمية حني  ىعلبينت الدراسة حرص اخللفاء  -3
سالمة الدولة .  ل أتميًنايتهدد اخلطر 

أظهــرت الدراســة حــرص  اخللفــاء الراشــدين علــى حفــظ أمــن أقــاليم الدولــة اإلســالمية ،  -4
وإزالـة كــل أســباب التــوتر والفــنت، حــىت وإن كـان بعــزل الــوالة؛ إمــا لطلــب  أو ملخالفــة  أو 

ألمن واالستقرار. خلطأ ، حفظًا ل

 ،وفــق املــنهج اإلســالميســارت بينــت الدراســة أن  سياســة  اخللفــاء الراشــدين األمنيــة قــد  -5
 موقـواده مهبـا عمـاهل واالـيت زود مووصـاايه موأوامـره مأقـواهلوظهر ذلك جلي ا مـن خـالل 

مــنهج اإلســالم يف إقــرار األمــن والعــدل  تطبيــقكمــا أظهــرت أعمــاهلم؛   وعامــة املســلمني،
واالستقرار يف اجملتمع اإلسالمي. 

أوضحت الدراسة مدى التزام اخللفاِء الراشدين بتنفيذ أحكام الشريعة اإلسالمية من   -6
 أجل حفظ أمن النفس واملال والعرض. 

 ابحلزم مع املرتدين مع ما اشت هر به أظهرت الدراسة متيز سياسة أِب بكر الصديق  -7
ورهبتهم من الدولة اإلسالمية والتمكن  تهمالبالغ يف إخاف كان له األثر  من اللني، مما  

 من القضاء على ردهتم . 

أثبتت الدراسة أن  قتال  املرتدين كان إجراًء ضروراي  لصون أمن العقيدة واألمة والدولة  -8
 وفق ضوابط  وأحكام الشريعة اإلسالمية .  

ضد املرتدين إلعادة هيبة  ابت اليت أمر هبا الصديق بينت الدراسة ضرورة العقو  -9
 . روالستعادة األمن واالستقرا وسيادهتا الدولة اإلسالمية
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االستنفار واحلراسة من األساليب االحرتازية األمنية اليت اختذها أبو  أن أظهرت الدراسة -10
حلفظ األمن يف املدينة ونواحيها، وبثِّ شعوِر االطمئنان واألمن يف أرجاءها  بكر

 بني العامة . 

متيز قتال الصديق للمرتدين أنه كان وفق اسرتاتيجية عسكرية امتازت ابلدقة والشمول  -11
 واخلبة. 

ة والعزل األمنية بسدِّ الذرائع، واملراقبِة واملتابعِة واحملاسبة واملعاقب متيزت سياسة عمر  -12
قرار األمن يف أقاليم الدولة اإلسالمية وحفظ ملن خيطئ من والته و قادته و العامة إل

 أمن األمة ووحدهتا. 

األمنية جتاه مثريي الفتنة يف عهده ابملداراة  أوضحت الدراسة متيز سياسة عثمان  -13
حرصًا على وحماولة استصالح الناس والعفو إال فيما استوجب العقوبة، جتنًبا للفتنة، و 

 استقرار الدولة . 

يف متسكه ابحلق يف رفض مطالب مثريي الفتنة  بينت الدراسة صحة موقف عثمان  -14
 ابلتنازل عن اخلالفة ، ملا فيه من إخالل  أبمن األمة والدولة وإضعاف مقام اخلالفة . 

مبواجهة خمالفيه من أهل اجلمل وصفني  أوضحت الدراسة متيز سياسة علي  -15
 إظهارًا للحق.  وسنة رسوله ابحلوار مبا يف كتاب هللا واخلوارج 

لألسرى واجلرحى من املخالفني، وحرصه على  بينت الدراسة حسن معاملة علي  -16
 حفظ حقوق البغاة من أهل القبلة أثناء القتال وبعده.

 مع السبئية حفظًا ألمن العقيدة.  أظهرت الدراسة حزم علي -17

أثر  األجهزة األمنية يف فرض األمن الداخلي ابلدولة تبني لنا من خالل هذه الدراسة  -18
 اإلسالمية. 

بينت الدراسة أن  العسس  هو جهاٌز اختص ابحلراسة الليلية داخل املدن لكشف أهل  -19
 من. ألالريب، وتفقد أحوال الرعية، حفظًا ل

كان خيالفه يف ملن  حىت ؛ التقيد ابلسمع والطاعة لويل األمرأظهرت الدراسة أمهية  -20
                                    ؛ يف سبيل املصلحة األمنية للمجتمع.الرأي
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أكدت الدراسة صحة  اإلجراءات واألساليب اليت اتبعها اخللفاء الراشدون حلفظ أمن  -21
، ال ، يف إطار أحكام اإلسالم وشرائعهالدولة واملسلمني، كل  حسب ظروف عهده

   خيالفها وال خيرج عنها. 

بينت الدراسة أثر تغري اجملتمعات على موقف الرعية من الراعي واحلاكم من احملكوم،  -22
 واألثر السليب لذلك على األمن. 

بينت الدراسة أثر الفنت واخلروج على أئمة املسلمني يف اإلخالل ابألمن واختالف   -23
ا كلمة املسلمني وانقسام صفهم وإراقة دمائهم وإضعاف دولتهم وصرفها عن واجباهت

 الرئيسية . 
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 املصادر واملراجع
 -أوًلا:  املصادر: 

 القرآن الكرمي . -1
( الكامل يف التاريخ، حتقيق: أِب الفداء ـه 630ابن األثري، احلسن علي بن حممد اجلزري )ت  -2

 م.1998هـ/ 1418، بريوت، الطبعة الثالثة -هللا القاضي، دار الكتب العلمية عبد
 هـ .1409بريوت،  -، أسد الغابة  يف معرفة الصحابة ، دار الفكر.................. -3
، اتريخ فتوح الشام، حتقيق : عبد هللا عامر، مؤسسة هـ(175)ت ، حممد بن عبد هللااألزدي -4

 م. 1970القاهرة،  –سجل العرب 
هـ(، تفسري غريب ما يف 488األزدي احلميدي، حممد بن أِب نصر فتوح بن عبد هللا )ت -5

، 1القاهرة، ط -الصحيحني البخاري ومسلم، حتقيق: زبيدة حممد عبد العزيز، مكتبة السنة
 م.1995هـ/1415

، مجع وتصنيف: أمحد الفتنة ووقعة اجلمل هـ(، 220األسدي، سيف بن عمر الضيب )ت -6
 م.1972هـ / 1391بريوت، الطبعة األوىل،  -ش، دار النفائسراتب عرمو 

ثه: والرد على الرافضة، حتقيق وتعليق وختريج أحادي اإلمامةهـ(، 430أبو نعيم )ألصبهاين، ا -7
 املدينة ، الطبعة الثالثة . –، مكتبة العلوم واحلكمعلي بن حممد بن انصر الفقيهي

الدار -حتقيق:فاروق محادة، دار الثقافة............................،الضعفاء ،  -8
 م. 1984هـ/1،1405البيضاء،ط

بريوت،  –، الفتوح، دار الكتب العلميةهـ( 314ثم، أبو حممد أمحد الكويف )ت ابن أع -9
 م. 1986هـ/1406الطبعة األوىل، 

برجال املوطأ، صححه وخرج أحاديثه وعلق  ، إسعاف املبطأهـ( 93ابن أنس، مالك )ت  -10
 عليه: حممد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى الباِب احلليب وشركاه .

: حتقيقاجلامع الصحيح املختصر،  ،هـ( 256)تأبو عبد هللا حممد بن إمساعيل ، البخاري -11
  م.1987هـ/1407، الطبعة الثالثةبريوت،  –ةممصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، اليما

 بريوت. –التاريخ الكبري، حتقيق: السيد هاشم الندوي، دار الفكر ، .................. -12
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، الفرق بني الفرق، تعليق إبراهيم هـ( 429حممد ) ت ، عبد القاهر بن طاهر بن البغدادي -13
 م.1994هـ/1415بريوت، الطبعة األوىل ،  –رمضان، دار الفتوى

 هـ/1415بريوت،  –اح، مكتبة لبنانـار الصحـــالقادر، خمت عبد حممد بنالرازي، أِب بكر  -14
 م.1995

معجم ما استعجم من أمساء البالد  ،(ـه487)تعبد هللا بن عبد العزيز األندلسيالبكري،  -15
 هـ.1403 ،3ط ،بريوت-عامل الكتب ،السقا مصطفى: واملواضع، حتقيق

حتقيق: رضوان حممد  فتوح البلدان، هـ(،279بن جابر )ت أمحد بن ُيىي البالذري، -16
 م.1983هـ/1403بريوت،  –رضوان، دار الكتب العلمية 

سهيل زكار ورايض زركلي، دار حتقيق:  كتاب مجل أنساب األشراف، ،................ -17
 م.1996هـ/1417بريوت، الطبعة الثانية ،  -الفكر

اشيه: خليل عمران وضع حو البدء والتاريخ،  هـ(، 322أمحد بن سهل )ت  البلخي، -18
 م .1997هـ / 1417بريوت، الطبعة األوىل،  –املنصور، دار الكتب العلمية 

ابحلروب الواقعة يف صدر  ، اإلعالمهـ( 653ي، يوسف بن حممد األنصاري )ت البياس -19
 شفيق جاسر حممود . :، دراسة وحتقيقاإلسالم

حتقيق حممد  ،الكبىسنن البيهقي هـ(،  458) ت بن احلسني بن علي  أمحدالبيهقي،  -20
 م.1994 هـ / 1414،  مكة املكرمة -مكتبة دار الباز، عبد القادر عطا

أمحد حممد  :، سنن الرتمذي، حتقيقهـ( 279)ت  حممد بن عيسىأبو عيسى الرتمذي،  -21
 بريوت.  –ن، دار إحياء الرتاث العرِب يشاكر وآخر 

هـ(، النجوم الزاهرة يف ملوك  874ل الدين أِب احملاسن يوسف )ت ابن تغري بردي، مجا -22
 بريوت،–مصر والقاهرة، تقدمي وتعليق: حممد حسني مشس الدين، دار الكتب العلمية 

 م. 1992هـ/1413الطبعة األوىل ، 
، اخللفاء األربعة أايمهم وسريهم، (ـه535)تالتيمي، إمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي -23

 م. 1999قاهرة، ال –كرم فرحان، دار الواثئق املصرية   :حتقيق
، السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، (هـ 728)تأمحد بن عبد احلليم  ،ابن تيمية -24

 الطبعة األوىل .  دار املعرفة،
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الطبعة  مؤسسة قرطبة، ،حممد رشاد سامل: منهاج السنة النبوية، حتقيق ،................ -25
 . ـه1406، األوىل 

عبد الرمحن :  حتقيق شيخ اإلسالم ابن تيمية، ىوفتاو كتب ورسائل  ،................ -26
 الطبعة الثانية .حممد العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، 

احلسبة ومسؤولية احلكومة اإلسالمية، حتقيق: صالح عزام، مطبوعات  ،................ -27
 مصر. –الشعب 

اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، حتقيق وتعليق: علي حسن  ،................ -28
الطبعة األوىل  الرايض، –انصر، عبد العزيز العسكر، محدان احلمدان، دار العاصمة

 هـ.1414
الرايض،  -رسالة يف التوبة، حتقيق: حممد رشاد سامل، دار العطاء، ................ -29

 م.2001هـ/1424
عبد السالم  :، العثمانية، حتقيق وشرح(ـه255) ت ن حبرعثمان عمرو ب واجلاحظ، أب -30

 . م1991هـ/ 1411، الطبعة األوىلبريوت،  -هارون، دار اجليل
إبراهيم  :التعريفات، حتقيق( ، ـه816الشريف )ت اجلرجاين، علي بن حممد بن علي -31

 .هـ1405، الطبعة األوىل بريوت، –األنباري، دار الكتاب العرِب 
(، نظام هـ733ت) بن إبراهيم بن سعد هللا الكناين احلموي الشافعيابن مجاعة، حممد  -32

 م. 1996القاهرة،  –وإعداد اجليوش يف اإلسالم، حتقيق: عبد اجلواد خلف، دار البيان 
حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم، تقدمي عبد هللا بن زيد آل  ،................ -33

بتفويض من رائسة احملاكم الشرعية  ،دار الثقافة فؤاد عبد املنعم، :حممود، حتقيق وتعليق
 .الطبعة الثالثةم، 1988هـ/1408بقطر، الدوحة، 

يف اتريخ امللوك واألمم، املنتظم (، ـه597عبد الرمحن بن علي بن حممد )ت  ابن اجلوزي، -34
 –حتقيق: حممد ومصطفى عبد القادر عطا، مراجعة نعيم زرزور، دار الكتب العلمية 

 بريوت. 
صفة الصفوة، حتقيق وتعليق: حممود فاخوري، ختريج األحاديث: حممد  ،................ -35

 م.1979بريوت، الطبعة األوىل،  –رواس قلعة جي، دار املعرفة 
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السيد اجلميلي، دار  :مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، حتقيق ،................ -36
 م.2007هـ/1428بريوت،  –الكتاب العرِب

السرية النبوية وأخبار اخللفاء،  ،ـ(ه354البسيت، حممد بن أمحد التميمي )ت  ابن حبان -37
بريوت، الطبعة  -تصحيح احلافظ السيد عزيز بك ومجاعة من العلماء، مؤسسة الرسالة 

 م.1991هـ/1411الثانية  ، 
بريوت، الطبعة  –، حتقيق: السيد شرف الدين أمحد، دار الفكرالثقات ،................ -38

 م.1975هـ/1395األوىل، 
، اإلصابة يف متييز الصحابة، ـ(ه 852) ت أمحد بن علي الكناين العسقالين ابن حجر، -39

 . بريوت -دار الكتاب العرِب
 هـ/1404بريوت، الطبعة األوىل، –هتذيب التهذيب، دار الفكر ،................ -40

 م. 1984
سوراي،  –حممد عوامة، دار الرشيد :قيقتقريب التهذيب، حت ،................ -41

 م.1986هـ/1406
، 1فتح الباري شرح صحيح البخاري، تقدمي: عبد القادر احلمد، ط ،................ -42

 .(.  314-312، ص6هـ، ج1379بريوت،  -م، دار املعرفة2001هـ/1421
كتاب   (، املصباح املضيء يفـه783ابن ح ديدة األنصاري، حممد بن علي بن أمحد )ت  -43

الشيخ حممد  :النيب األمي ورسله إىل ملوك األرض من عرِب وعجمي، تصحيح وتعليق
 م.1985هـ/1405، الطبعة الثانية، بريوت -عظيم الدين، عامل الكتب 

الفكر ، دار  ، معجم البلدان، دار(ـه626الرومي ) ت  ايقوت بن عبد هللااحلموي،  -44
 م. 1995وت، الطبعة الثانية ، بري  -صادر

هـ(، كتاب فضائل الصحابة ، حتقيق:  241ن حنبل، أبو عبد هللا أمحد بن حممد )تاب -45
العلمي وإحياء الرتاث  وصي هللا بن حممد عباس، جامعة أم القرى، مركز البحث

مكة املكرمة، الطبعة األوىل ،  –كلية الشريعة والدراسات اإلسالميةاإلسالمي،  
 م.1983هـ/1403

 .مصر –أمحد بن حنبل، مؤسسة قرطبة مسند  ،................ -46
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 يف هـ(، التاريخ املعتب928احلنبلي جمري الدين، عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن )ت  -47
 م.2011هـ/1421، سورية، الطبعة األوىل -أنباء من غب،  دار النوادر

ر عمان، دا –األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل، مكتبة احملتسب ،................ -48
 م. 1973بريوت،  –اجليل

اخلالل، أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون، أحكام أهل امللل، خمطوطة، اجلامعة  -49
 املدينة املنورة . -اإلسالمية

، املقدمة واملسمى كتاب العب وديوان هـ(808ن، عبد الرمحن بن حممد) ت ابن خلدو  -50
ن ذوي السلطان األكب، دار املبتدأ واخلب يف أايم العرب والعجم والببر ومن عاصرهم م

بريوت،  –م. وطبعة دار القلم 1992هـ/1413بريوت، الطبعة األوىل ،  -الكتب العلمية 
 م. 1984، الطبعة اخلامسة

خليفة بن خياط،  اتريخهـ(، 240خليفة بن خياط بن هبرية العصفري )ت ن خياط، اب -51
بريوت،  –علمية دار الكتب ال ،مراجعة وضبط وتوثيق: مصطفى جنيب وحكمت فواز

 م.1995هـ/1415الطبعة األوىل، 
( ، اجلوهر الثمني يف سري امللوك ـه 809) ت ابن دقماق، إبراهيم بن حممد بن أيدمر -52

بريوت،  –، عامل الكتبق: حممد كمال الدين عز الدين عليوالسالطني، حتقي
 م. 1985/ـه1405

، التاريخ اإلسالمي املعروف ابسم التاريخ ـ(ه642ابن أِب الدم احلموي، إبراهيم ) ت  -53
 م.1989القاهرة،  –املظفري، حتقيق: حامد زاين، دار الثقافة للنشر والتوزيع 

هـ( ، اإلشراف يف منازل 281ابن أِب الدنيا، أبو بكر عبد هللا بن حممد بن عبيد)ت  -54
طبعة األوىل، الرايض، ال –األشراف، حتقيق وتعليق: جنم عبد الرمحن خلف، مكتبة الرشد 

 .م1990هـ/1411
هـ( ، اتريخ اخلميس يف أحوال أنفس 966الداير بكري، حسني بن حممد بن احلسن ) ت -55

 بريوت.  -نفيس، مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع
تقدمي: سيد حسني  سري أعالم النبالء،، (ـه748)ت حممد بن أمحد بن عثمانالذهيب،  -56

 القاهرة. –، املكتبة التوفيقية عة األوىلختريج: خريي سعيد، الطبالعفاين، حتقيق و 



419 
 

ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حتقيق: علي حممد عوض وعادل عبد  ،................ -57
 م. 1995بريوت، الطبعة األوىل ،  –اجلواد، دار الكتب العلمية 

حتقيق: حممد السعيد زغلول، دار الكتب  العب يف خب من عب، ،................ -58
 بريوت.  –العلمية

دول اإلسالم، تعليق: حسن إمساعيل، تقدمي : حممود األرانؤوط، دار  ،................ -59
 م.1999بريوت، الطبعة األوىل ، –صادر 

(، اجلرح والتعديل، دار إحياء   هـ327الرازي التميمي، عبد الرمحن حممد بن إدريس )ت   -60
 م.1952، 1بريوت، ط -الرتاث العرِب

 هـ( ، فتح الباري يف شرح  795ابن رجب البغدادي ، عبد الرمحن بن شهاب الدين ) ت -61
شاكر ذيب فياض، طبع مركز امللك  :هـ(، األموال، حتقيق251ابن زجنويه، محيد) ت -62

 .م1986هـ/1406، 1الرايض ، ط -فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 
 –هـ (، الطبقات الكبى ، راجعه سهيل كيايل ، دار الفكر  230حممد ) ت  ابن سعد، -63

 م.1994هـ / 1414بريوت ، الطبعة األوىل، 
،كتاب التاريخ،اعتىن به : عبد الغين  هـ(238السلمي ، عبد امللك بن حبيب األندلسي ) -64

 ه.1429بريوت،الطبعة األوىل ،–مستو، املكتبة العصرية 
 –دار الكتب العلمية األشباه والنظائر،  ،هـ(911)ت بن أِب بكر عبد الرمحنالسيوطي،  -65

 .هـ1403الطبعة األوىل ، بريوت، 
 -هيم العيدروس، دار الكتاب العرِبأمحد إبرا اتريخ اخللفاء، حتقيق : ،................ -66

 م.2002هـ/1422بريوت، الطبعة الثالثة ، 
والقاهرة، حتقيق: حممد أبو الفضل حسن احملاضرة يف اتريخ مصر  ،................ -67

 .م1998هـ/1418القاهرة ،  –إبراهيم ، دار الفكر العرِب
مصر،  -الكبى التجارية ، املكتبةإسعاف املبطأ برجال املوطأ ،................ -68

 .م1969هـ/1389
املوافقات يف أصول الفقه،  ،ـ(ه790)تالشاطيب، إبراهيم بن موسى الغرانطي الشاطيب -69

 .بريوت –عبد هللا دراز، دار املعرفة حتقيق : 
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حممود  :، األم، ختريج وتعليقهـ(204 ) تعبد هللا بن حممد بن إدريس والشافعي، أب -70
 .م1993هـ/1413، الطبعة األوىلبريوت،  -مطرجي، دار الكتب العلمية

هـ( ، مسط النجوم 1111عبد امللك بن حسني بن عبد امللك )ت  العاصمي،الشافعي  -71
عادل عبد املوجود، علي حممد معوض، دار الكتب  :وايل يف أبناء األوائل والتوايل، حتقيقال

 م.1998هـ/1419بريوت، الطبعة األوىل ،  -العلمية 
هـ(، اتريخ املدينة املنورة، حتقيق:فهيم حممد 262)ت  ابن شبة، أبو زيد النمريي البصري -72

 د أمحد ، الطبعة الثانية . شلتوت، مت طبعه ونشره على نفقة السيد حبيب حممو 
، روض املناظر يف علم األوائل واألواخر،  هـ(890الشحنة، حممد بن حممد )ت ابن  -73

 هـ/1417، بريوت، الطبعة األوىل –حتقيق: سيد حممد مهنا، دار الكتب العلمية
 م.1997

(، أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، ـه380مشس الدين املقدسي، حممد بن أمحد )ت -74
 دمشق. –ليق وتقدمي: غازي طليمات، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القوميتع

حتقيق: أمري مهنا وعلي  والنحل، امللل(، ـه548الشهرستاين، حممد بن عبد الكرمي )ت  -75
 م.2001هـ/1421، 8بريوت، ط –فاعود، دار املعرفة 

ق صالح الدين ، شرح كتاب السري الكبري، حتقيـ(ه189الشيباين، حممد بن احلسن )ت  -76
 القاهرة.  –املنجد، معهد املخطوطات

: كتاب املغازي، حتقيق ودراسة( ـه235)ت  ابن أِب شيبة، أبو بكر عبد هللا بن حممد -77
 . م1999/ هـ1429، الطبعة األوىلالرايض،  –عبد العزيز العمري، دار اشبيليا 

املصنف يف األحاديث واْلاثر، حتقيق: كمال يوسف احلوت، مكتبة  ،................ -78
 هـ.1409الرايض، الطبعة األوىل،  –الرشد 

، اتريخ أِب (ـه281ابن صفوان النصري، أبو زرعة الدمشقي عبد الرمحن بن عمرو )ت  -79
 –: شكر هللا بن نعمة هللا القوجاين، مطبوعات جممع اللغة العربية زرعة الدمشقي، حتقيق

 مشق.د
انية والدول اإلسالمية، ، الفخري يف اْلداب السلط(ـه709)تابن طباطبا، حممد بن علي -80

 م.1966هـ/1386بريوت،  –دار صادر



421 
 

 عبد محدي :حتقيق م الكبري،ـ، املعجهـ(360)ت بن أمحد بن أيوبسليمان  الطباين، -81
 .م1983/ـه1404، الطبعة الثانية  املوصل، –مكتبة الزهراء  ،السلفي اجمليد

، اتريخ األمم وامللوك، دار الكتب العلمية هـ(310)ت الطبي، أبو جعفر حممد بن جرير -82
 م.1987هـ/1407بريوت، الطبعة األوىل،  -

(، سراج امللوك، دار ـه520الطرطوشي، حممد بن حممد الوليد الفهري املالكي) ت  -83
 هـ.1412، القاهرة، الطبعة الثانية –الكتاب اإلسالمي

(، مسند أِب داود الطيالسي، ـه204مان بن داوود الفارسي البصري ) ت الطيالسي، سلي -84
 بريوت. –دار املعرفة 

واملسالك،  وبيان الطرق كشف املمالكهـ(، زبدة  893)ت  خليل بن شاهني الظاهري، -85
 هـ/1417الطبعة األوىل،  بريوت، –خليل املنصور، دار الكتب العلمية:وضع حواشيه

 م. 1997
، الدايت، إدارة القرآن والعلوم (ـه287)ت والشيباين، أمحد بن عمر ابن أِب عاصم  -86

 .م1987هـ/1407كراتشي،   –اإلسالمية 
، الرايض املستطابة يف مجلة من روى يف (ـه893العامري، ُيىي بن أِب بكر)ت  -87

 -الصحيحني من الصحابة، ضبط وتصحيح: عمر الديراوي أبو حجلة، مكتبة املعارف 
 م. 1974ىل ، بريوت، الطبعة األو 

(، فتوح مصر واملغرب، حتقيق: عبد ـه257ابن عبد احلكم، عبد الرمحن بن عبد هللا )ت  -88
 .القاهرة  –املنعم عامر، جلنة البيان العرِب

(، العقد الفريد، حتقيق: حممد سعيد ـه328ابن عبد ربه، أمحد بن حممد األندلسي) ت -89
 بريوت. –العراين، دار الفكر 

(، األموال، حتقيق: حممد خليل هراس، دار ـه224ن سالم ) ت أبو عبيد، القاسم ب -90
 م. 1988هـ/1408بريوت،   -الفكر 

(، معرفة الثقات من رجال أهل ـه261العجلي، أمحد بن عبد هللا بن صاحل الكويف)ت  -91
العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، حتقيق: عبد العليم البستوي، 

 م. 1985هـ/1405، ة املنورة، الطبعة األوىلاملدين –مكتبة الدار
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(، بغية الطلب يف اتريخ ـه660، كمال الدين عمر بن أمحد بن أِب جرادة )تابن العدمي -92
 حلب، حتقيق: سهيل زكار، دار الفكر. 

يف حتقيق مواقف الصحابة بعد العواصم من القواصم ، (ـه543)ت أبو بكر العرِب،ابن  -93
بريوت،  –ب الدين اخلطيب، املكتبة العلميةوتعليق: حم، حتقيق  وفاة النيب

 م.1986هـ/1406
، اتريخ مدينة (ـه571)ت ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبة هللا بن عبد هللا الشافعي -94

 م.1995،  تبريو  – حمب الدين العمروي، دار الفكر دمشق، حتقيق:
وائل، وضع حواشيه: (، األـه395بن سهل)ت  العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد هللا -95

 م.1997 هـ/1417الطبعة األوىل،  بريوت، –عبد الرزاق املهدي، دار الكتب العلمية
، شذرات الذهب يف أخبار من (ـه1089)ت ابن العماد احلنبلي، عبد احلي بن العماد -96

 بريوت.  – ةذهب، دار الكتب العلمي
ني يف اتريخ العقد الثم ( ،ـه832الفاسي، تقي الدين حممد بن أمحد احلسيين املكي)ت  -97

 م.1966هـ/1386القاهرة،   –البلد األمني، حتقيق: فؤاد سيد، مطبعة السنة احملمدية
(، اتريخ أِب الفداء املسمى ـه732الفدا، علي بن حممود بن شاهنشاه بن أيوب )ت أبو -98

،  1بريوت، ط –املختصر يف أخبار البشر، تعليق : حممود ديوب، دار الكتب العلمية
 م.1997/ـه1417

، وضع حواشيه خليل املنصور، خ(، املعرفة والتاريـه277الفسوي، يعقوب بن سفيان ) ت  -99
 م.1999هـ/1419بريوت،  –الكتب العلميةدار 

واملعروف بتاريخ  ، اإلمامة والسياسة(ـه276بن مسلم )ت  عبد هللا ابن قتيبة الدينوري -100
 . بريوت –طه الزيين، دار املعرفة  :اخللفاء، حتقيق

 م.1925هـ/1343بريوت،  -عيون األخبار، دار الكتاب العرِب ،................ -101
عبد املنعم عامر ومجال الدين الشيال، وزارة  :األخبار الطوال، حتقيق ،................ -102

 الثقافة واإلرشاد القومي، اإلقليم اجلنوِب، اإلدارة العامة للثقافة. 
، املغين، دار إحياء الرتاث العرِب، ـ(ه620)ت  أمحد ، موفق الدين عبد هللا بنةابن قدام -103

 .م1985/ـه1405 ،الطبعة األوىل
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(، اخلراج، صححه وشرحه ووضع ـه203)ت  القرشي، ُيىي بن آدم سليمان األموي -104
 بريوت.  –فهارسه: أمحد شاكر، دار املعرفة للطباعة 

 –قرآن، دار الشعب ، اجلامع ألحكام ال(ـه671) ت  القرطيب، حممد بن أمحد األنصاري -105
 .القاهرة

(، االستيعاب يف ـه463القرطيب املالكي، يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الب )ت  -106
 أمساء األصحاب، دار الكتاب العرِب، بريوت. 

، األنباء أبنباء (ـه454)ت  القضاعي، أبو عبد هللا حممد بن سالمة بن جعفر الشافعي -107
ت األمراء، املعروف بتاريخ القضاعي، حتقيق: مجيل املصري، األنبياء وتواريخ اخللفاء ووالاي

 .هـ1415
 :اإلنشا، حتقيق ، صبح األعشى يف كتابة(ـه821)تالقلقشندي، أمحد بن علي بن أمحد  -108

 .م1981دمشق،  –عبد القادر زكار، وزارة الثقافة 
 بريوت. –هناية األرب يف معرفة أنساب العرب، دار الكتب العلمية  ،................ -109
 –، عامل الكتب عبد الستار فراج :، حتقيقم ثر اإلانفة يف معامل اخلالفة ،................ -110

 م.1980م أعيد طبعها عام 1964بريوت، الطبعة األوىل، 
، أنيس الفقهاء يف تعريفات ( ـه978) ت  القونوي، قاسم بن عبد هللا بن أمري علي -111

 ، جدة –عبد الرزاق الكبيسي، دار الوفاء أمحد :األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، حتقيق
 . هـ1406، الطبعة األوىل 

 ، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية،(ـه751) ت حممد بن أِب بكر اجلوزية،ابن قيم  -112
 م.2002/ هـ1423 ،القاهرة، الطبعة األوىل –حتقيق : سيد عمران، دار احلديث

، روادي يالعارور ق: يوسف البكري، شاكر الذمة، حتقيأحكام أهل  ،................ -113
 م.1997هـ/1418الدمام، الطبعة األوىل،  -للنشر

زاد املعاد يف هدي خري العباد، حتقيق وختريج : شعيب وعبد القادر  ،................ -114
 م.1996هـ/ 1417بريوت، الطبعة األوىل،  -األرانءوط، مؤسسة الرسالة

القاهرة، الطبعة األوىل  -الدمشقي، البداية والنهاية، دار املنارابن كثري، أبو الفداء احلافظ  -115
 م.2001هـ/1421، 
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(، حروب الردة  )أربع خمطوطات ـه634الكالعي، أبو الربيع سليمان بن موسى )ت  -116
اإلحتاد  جمتمعة من االكتفا يف مغازي املصطفى والثالثة اخللفا(، حتقيق: أمحد غنيم، دار

 م.1981هـ/1401 ،العرِب، الطبعة الثانية
حسني نصار، دار بريوت  :، والة مصر، حتقيقـ(ه350) تالكندي، حممد بن يوسف -117

 م .1959هـ/1379بريوت،  –لطباعة والنشر، دار صادر للطباعةل
د عبد الباقي، دار حممد فؤا: سنن ابن ماجة، حتقيق حممد بن يزيد القزويين، ابن ماجة، -118

 .بريوت –الفكر
التمهيد والبيان يف مقتل الشهيد  بن أِب بكر األشعري األندلسي،املالقي، حممد بن ُيىي  -119

 م.1985هـ/1405، 1الدوحة، ط –حممود يوسف زايد، دار الثقافة :عثمان، حتقيق
، األحكام السلطانية والوالايت (ـه450)ت ن حبيب البغداديباملاوردي، علي بن حممد  -120

 –، حممد الزغلي، املكتب اإلسالميعصام احلرستاين :الدينية، حتقيق وختريج أحاديثه
 .م1996هـ/1416، الطبعة األوىلبريوت، 

فؤاد عبد املنعم أمحد، دار :  درر السلوك يف سياسة امللوك، حتقيق ،................ -121
 .م1997/هـ1417الرايض،  –الوطن 

، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين ،................ -122
علي حممد  :، حتقيقالطبعة األوىل م،1999هـ/1429بريوت،  –لميةدار الكتب الع

 . عادل أمحد عبد املوجودو معوض 
إبراهيم : كتاب حكم املرتد من احلاوي الكبري، حتقيق ودراسة  ،................  -123

 .م1987هـ/1407، الطبعة األوىلالقاهرة،  -صندقجي، املؤسسة السعودية مبصر
قتال أهل البغي من احلاوي الكبري، حتقيق ودراسة: إبراهيم علي  ،................  -124

 م.1987هـ/1407صندقجي، مطبعة املدين، الطبعة األوىل ، 
(، أخبار اخلوارج من كتاب الكامل ـه285املبد، أبو العباس حممد بن يزيد األزدي )ت  -125

 .بريوت –يف اللغة واألدب والنحو والصرف، دار الفكر 
(، اإلكمال لرجال أمحد، جامعة ـه765) ت  اسن احلسيين، حممد بن علي احلسنأبو احمل -126

 م.1989هـ/1409، كراتشي، الطبعة األوىل  –الدراسات اإلسالمية 
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 :حتقيق ه(،هتذيب الكمال،742ى عبد الرمحن أبواحلجاج )ت املزي، يوسف بن الزك -127
 م.1980/ـه1400بريوت،  -بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة

( ، مروج الذهب ومعادن ـه346املسعودي، أبو احلسن علي بن احلسني بن علي)ت  -128
بريوت، الطبعة األوىل ،  -اجلوهر، حتقيق وتعليق: قاسم الشماعي الرفاعي، دار القلم 

 م. 1989هـ/1408
 بريوت.  –التنبيه واإلشراف، منشورات دار مكتبة اهلالل ،................ -129
 م. 2000بريوت، الطبعة األوىل،  -لسان العرب ، دار صادر  ،................ -130
تعليق  ،أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم (،ـه380املقدسي البشاري، حممد أمحد )ت  -131

 دمشق.   -منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي وتقدمي : غازي طليمات،
 .بور سعيد –لثقافة الدينية، البدء والتاريخ، مكتبة ا(340ملقدسي، املطهر بن طاهر)تا -132
(، املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط ـه845املقريزي، أمحد بن علي بن عبد القادر )ت  -133

 القاهرة. –واْلاثر، مكتبة اْلداب 
من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع،  إمتاع األمساع مبا للنيب  ،................  -134

 م.1999هـ/1420بريوت،  –الكتب العلميةحتقيق: حممد عبد احلميد النميسي، دار 
(، التنبيه والرد على أهل ـه377امللطي الشافعي، حممد بن أمحد بن عبد الرمحن )ت  -135

الدمام، الطبعة  –األهواء والبدع، حتقيق وتعليق: ميان سعد الدين املياديين، رمادي للنشر
 م.1994هـ/1414األوىل، 

، (، خمتصر اتريخ دمشق البن عساكرـه711ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم )ت  -136
 م.1984هـ/ 1402دمشق، الطبعة األوىل،  –حتقيق: روجيه حناس، دار الفكر

(، وقعة صفني، حتقيق: وشرح عبد السالم هارون، ـه212املنقري، نصر بن مزاحم )ت  -137
 القاهرة.  –م، املؤسسة العربية احلديثة 1981هـ/1401الطبعة الثالثة، 

(، احليل يف احلروب وفتح ـه784ل الدين حممد بن حممود القاهري ) ت ابن منكلي، جال -138
 هـ.1418الرايض،  –املدائن وحفظ الدروب، حتقيق: سليمان الرحيلي، نشر احملقق

، هـ(880املنهاجي السيوطي، حممد بن شهاب الدين أمحد بن علي بن عبد اخلالق )ت -139
رمضان أمحد، اهليئة املصرية أمحد  خصا بفضائل املسجد األقصى، حتقيق:إحتاف األ

 م.1982 القاهرة، -للكتاب
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إبراهيم رمضان، دار  (، الفهرست، تعليق:ـه438ابن الندمي، حممد بن إسحاق )ت -140
 . م1997هـ/1417بريوت، الطبعة الثانية،  –املعرفة

أمري املؤمنني علي بن أِب طالب،  خصائص(، ـه303أمحد بن شعيب )ت  النسائي، -141
 م. 2006 هـ/1427صيدا،  –اين بن منري آل زهوي، املكتبة العصرية حتقيق وتعليق: الد

حلب،  -ايد، دار الوعي................، الضعفاء واملرتوكني، حتقيق: حممود إبراهيم ز  -142
 هـ.1396، 1ط

(، هناية األرب يف فنون األدب، نسخة مصورة ـه733النويري، أمحد بن عبد الوهاب )ت -143
 عن طبعة دار الكتب.

تب كهناية األرب يف فنون األدب، حتقيق: مفيد قميحة ومجاعة، دار ال، ................ -144
 م.2004هـ/1424، 1بريوت، ط -العلمية

 (، املستدرك على الصحيحني، حتقيق:ـه405)ت ، حممد بن عبدهللا احلاكم النيسابوري -145
بريوت، الطبعة األوىل ،  –مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية

 م. 1990هـ/1411
املسند صحيح مسلم واملسمى ، (ـه261)تمسلم بن احلجاج ، النيسابوري القشريي -146

حممد فؤاد : ، حتقيق الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول هللا 
 . بريوت –عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العرِب 

، السرية النبوية، حتقيق: سعيد ـ(ه218ت ، أبو حممد عبد امللك املعافري )ابن هشام -147
 م. 1994هـ/1415بريوت،  –اللحام، دار الفكر 

(، الصواعق احملرقة يف الرد على أهل ـه974أمحد بن حجر األنصاري املكي )ت  اهليثمي، -148
بريوت،  –البدع والزندقة، راجعه: كمال مرعي وحممد إبراهيم، املكتبة العصرية 

 م.2009هـ/1430
(، الردة مع نبذة من فتوح العراق ـه207مر السهمي األسلمي )ت الواقدي، حممد بن ع -149

هـ(، حتقيق: ُيي 314وذكر املثىن بن حارثة، رواية أمحد بن حممد بن أعثم الكويف )ت
 .م1990 هـ/1410بريوت، الطبعة األوىل،  -اجلبوري، دار الغرب اإلسالمي

الطبعة  ، م2004هـ/1424بريوت،  –دار الكتب العلمية املغازي، ،................  -150
 . حممد عبد القادر عطا :، حتقيقاألوىل
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(، تتمة املختصر يف أخبار البشر ، حتقيق : أمحد ـه749ابن الوردي، زين الدين عمر )ت  -151
 م. 1970/ـه1389 بريوت، الطبعة األوىل، –رفعت البدراوي ، دار املعرفة 

 بريوت.  –عامل الكتب (، أخبار القضاة، ـه306وكيع، حممد بن خلف بن حيان)ت  -152
مرآة اجلنان وعبة  ،ـ(ه768)ت بن أسعد بن علي بن سليمان اليميناليافعي، عبد هللا  -153

دار الكتب  خليل املنصور، :وضع حواشيه اليقظان يف معرفة ما يعتب من حوادث الزمان،
 م.1997هـ/1417بريوت، الطبعة األوىل، -العلمية

ليعة التكفري يف اإلسالم رسالة الرد على مسائل (، اخلوارج طـه345ابن ُيىي، أمحد )ت -154
، القاهرة، الطبعة األوىل –سيد عبدهللا، دار اْلفاق العربيةاألابضية، حتقيق: إمام حنفي 

 م. 2002هـ/1422
هـ(، اتريخ اليعقوِب، دار 282)ت أِب يعقوب بن جعفر بن واضح  نأمحد ب اليعقوِب، -155

 م.1995/ـه1415، 6بريوت، ط –صادر
تصحيح  األحكام السلطانية، (،ـه458)ت  حممد بن احلسني الفراء احلنبلي،ابن أِب يعلى  -156

 م. 1986هـ/1406بريوت،  -ليق: حممد حامد الفقي، دار الفكروتع
 .بريوت –، كتاب اخلراج، دار املعرفةـ(ه182) ت  أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم -157

 اثنياا: املراجع: 
 –ت السياسية يف القرن األول اهلجري، دار النهضة العربية إبراهيم بيضون، مالمح التيارا -158

دار  يف دولة اإلسالم، املسلمني غري معاملة عيسى،سليمان  إبراهيم م.1979بريوت، 
 هـ. 1414 ،الطبعة األوىل القاهرة، –املنار

، جدة، الطبعة السابعة -ار الشروقإبراهيم شعوط، أابطيل جيب أن متحى من التاريخ، د -159
 م.1989هـ/1409

إبراهيم مصطفى وأمحد الزايت وحامد عبد القادر وحممد النجار، املعجم الوسيط، املكتبة  -160
 ، الطبعة الثانية . استانبول –اإلسالمية

إمساعيل إبراهيم، مواقف حامسة يف حياة اخللفاء الراشدون يف احلكم والسياسة وأحوال  -161
 م.1997القاهرة،  –الناس، دار الكتب العلمية 
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خبار دول املغرب األقصى، حتقيق: (، اإلستقصا ألـه1315أمحد خالد الناصري )ت  -162
 م.2001 الدار البيضاء، –أمحد الناصري، منشورات وزارة الثقافة واالتصال

القاهرة، الطبعة  –كربالء، الزهراء لإلعالم العرِب  أمحد رائف، اخلالفة من السقيفة إىل -163
 م. 1999هـ/1420األوىل، 

بريوت، الطبعة األوىل،  –املركز العرِب للثقافة والعلوم  اخللفاء الراشدون، ،الشاميأمحد  -164
 م.1982

أمحد الشنتاوي، إبراهيم خورشيد، عبد احلميد يونس، دائرة املعارف اإلسالمية، راجعها:  -165
 حممد مهدي عالم.

القاهرة، الطبعة األوىل،  –أمحد عطية، القاموس اإلسالمي، مكتبة النهضة املصرية -166
 م.1976هـ/1395

أمحد حممد أمحد جلي، دراسة عن الفرق يف اتريخ املسلمني الشيعة واخلوارج، مركز امللك  -167
 م.1986 هـ/1406الرايض، الطبعة األوىل،  –فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

، الطبعة األوىل  أمحد حممد عبد العظيم اجلمل، أمن األمة، دار السالم، القاهرة، -168
 م. 2009هـ/1430

منذ ظهور النيب عليه السالم إىل العصر  العسريي، موجز التاريخ اإلسالميأمحد معمور  -169
 م .2000هـ/1420احلاضر، الطبعة الثالثة، 

 والعصر األموي،محد أبو موسى، التاريخ السياسي واحلضاري واألدِب يف صدر اإلسالم أ -170
م، جامعة تشرين، كلية العلوم، قسم اللغة العربية، 2008-2007هـ/1428-1429

 سوراي. –السنة الثانية
أرسن موسى رشيد، الشرطة يف العصر األموي، ترمجة: أمحد مبارك البغدادي، مكتبة  -171

 م.1990هـ/1410الكويت، الطبعة األوىل،  –السندس
اإلسالمية، الدار السعودية للنشر  أبو األعلى املودودي، حقوق أهل الذمة يف الدولة -172

 .م1988هـ/ 1408،  جدة -والتوزيع
الرايض، الطبعة الثانية ،  -أكرم ضياء العمري، عصر اخلالفة الراشدة، مكتبة العبيكان -173

 م.1998هـ/1419
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، الدعوة إىل اإلسالم،ترمجة وتعليق حسن إبراهيم حسن وآخرين، مكتبة دتوماس أرنول -174
 م . 1957، ة، الطبعة الثانيةالقاهر  –النهضة املصرية

جيهان أمحد عثمان حسني، عقيدة الروافض واألسس العقيدية اليت خيالفون فيها منهج  -175
 م.2009 هـ/1430القاهرة، الطبعة األوىل،  –أهل السنة واجلماعة، مكتبة الثقافة الدينية

طبعة حسن إبراهيم حسن، اتريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف واالجتماعي، ال -176
 م. 1964السابعة ، 

القاهرة،  –حسن أيوب، اخللفاء الراشدون القادة األوفياء وأعظم اخللفاء، دار السالم  -177
 م.2003/ـه1423 الطبعة األوىل،

ىت اغتيال ح حسن صادق، جذور الفتنة يف الفرق اإلسالمية منذ عهد الرسول  -178
 .م2002القاهرة، الطبعة األوىل ،  –السادات، مكتبة مدبويل

الكويت،  –ومعاملة السجناء يف اإلسالم، مكتبة املنارأبو غدة، أحكام السجن حسن  -179
 م.1987هـ/1407الطبعة األوىل، 

بريوت، الطبعة الرابعة ،  –ـ(، األعالم، دار العلم للمالينيه1396خري الدين الزركلي )ت  -180
 م.1979

 –الم والنشر راضي عبد هللا عبد احلليم، دراسات يف اتريخ خراسان، األندلس لإلع -181
 م.1987القاهرة، 

قراطية، الزهراء لإلعالم سامل البهنساوي، اخلالفة واخللفاء الراشدون بني الشورى والدمي -182
 م.1991هـ/1412القاهرة، الطبعة األوىل،  –العرِب

 -سامي رُياان، معارك العرب منذ ما قبل اإلسالم وحىت حروب اخلليج، دار نوبليس  -183
 م.2007بريوت، الطبعة األوىل، 

 -سامي حممد الصالحات، الشورى تنمية مؤسستيه وهنوض حضاري، مكتبة الصالح -184
 م . 2008هـ/ 1428الكويت، الطبعة األوىل، 

سعيد مسفر الوادعي، فقه السجن والسجناء، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، مركز  -185
 م.2004هـ/1425الرايض، الطبعة األوىل ،  –الدراسات والبحوث

وأثره يف أحداث الفتنة يف صدر اإلسالم، دار ن سبأ عبد هللا بالعودة، سليمان بن محد  -186
 م.1985هـ/1405الرايض، الطبعة األوىل،  –طيبة 
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الطبعة صاحل فوزان الفوزان،  :أاب اخليل، مفهوم اجلماعة واإلمامة، قدم له عبد هللاسليمان  -187
 .م2007هـ/1428 الثانية، 

عمر بن اخلطاب وأصول السياسة واإلدارة احلديثة، دار الفكر سليمان حممد الطماوي،  -188
 القاهرة،  الطبعة الثانية. -العرِب 

 السيد عبد العزيز سامل، اتريخ الدولة العربية، مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر. -189
 –السيد عمر، الدور السياسي للصفوة يف صدر اإلسالم، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  -190

 م.1996هـ/1417رة، القاه
عمان، العدد األول،  –سيدة كاشف، عمان يف فجر اإلسالم، وزارة الرتاث والثقافة، تراثنا -191

 م.1982الطبعة الثانية، 
القاهرة،  -مصر اإلسالمية وأهل الذمة، اهليئة املصرية العامة للكتاب  ،................ -192

 م.1993
فلسفة للتاريخ من خالل منظور إسالمي، دار الوفاء عبد الرمحن، غاية التاريخ السيد حممد  -193

 .2004اإلسكندرية، الطبعة األوىل ، ص –
شكري فيصل، حركة الفتح اإلسالمي يف القرن األول اهلجري، دراسة متهيدية لنشأة  -194

 م.1982، بريوت، الطبعة السادسة -للمالينياجملتمعات اإلسالمية ، دار العلم 
 م.1983هـ/1403الرايض،  –ق، مكتبة املعارف صابر طعمية، دراسات يف الفر  -195
 جدة .  -، الدار السعوديةدق إبراهيم عرجون، عثمان بن عفانصا -196
عمان، الطبعة األوىل،  –صادق حممود اجلميلي، اتريخ أعالم الصحابة، دار املعارف  -197

 م.1999هـ/1419
ين، األهلية للنشر صاحل درادكة، العالقات العربية اليهودية حىت هناية عهد اخللفاء الراشد -198

 هـ.1412عمان، الطبعة األوىل ،  -
 م.2004 هـ/11425، شد، الطبعة الثانيةمكتبة الر  -اإلسالميةالنظم  نعم،ملعبد اصبحي  -199

بريوت،  -العلم للماليني الراشدين يف الفقه والقضاء، دار صبحي حممصاين، تراث اخللفاء
 .م1984 ،الطبعة األوىل

الرايض،  –، روضة األنوار يف سرية النيب املختار، دار السالم صفي الرمحن املباركفوري -200
 م.1995هـ/1415، الطبعة الثانية
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بريوت، الطبعة  –ضرار صاحل ضرار، العرب من معني إىل األمويني، دار مكتبة احلياة  -201
 م.1978الرابعة ، 

 حممد الطاهر بن :تفسري التحرير والتنوير، حتقيق (،ـه1284الطاهر بن عاشور )ت  -202
 . م1997، الطبعة األوىل تونس، –دار سحنون للنشر والتوزيع ، عاشور

مكة املكرمة،   -كةعاتق غيث البالدي، معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية، دار م -203
 م.1982هـ/1402، الطبعة األوىل

نزار الفاخوري، دار  :عبد الباسط الفاخوري، حتفة اْلانم خمتصر اتريخ اإلسالم، حتقيق -204
 م. 1985/ـه1406 الطبعة األوىل، بريوت، -اجلنان

، نظام احلكومة النبوية املسمى الرتاتيب اإلدارية، دار ( ـه1382الكتاين  )ت  عبد احلي -205
 .بريوت –الكتاب العرِب

الزيد، مواقف تربوية عند اخلليفة الراشد أِب بكر الصديق، دراسة  عبد الرمحن بن عبد هللا -206
رتبوية والنفسية، جامعة يف أعالم الرتبية اإلسالمية، معهد البحوث العلمية ومركز البحوث ال

 م .1999هـ/1419مكة املكرمة،  –أم القرى
 نت اإلحساندراسات يف عهد النبوة واخلالفة الراشدة،  عبد الرمحن  عبد الواحد الشجاع، -207

 .م2009هـ/1430، الطبعة السادسةصنعاء،  -
بريوت،  -ا ونشأة، دار الفكر املعاصرالنظم اإلسالمية يف اليمن ميالدً  ،................ -208

 م.1989/ـه1409الطبعة األوىل ، 
صنعاء الطبعة السابعة ،  –اتريخ اليمن يف اإلسالم، مكتبة اإلحسان ،................ -209

 .م2009هـ/1430
شرح زاد (، حاشية الروض املربع ـه1392عبد الرمحن بن حممد العاصمي النجدي ) -210

 هـ .1398، املستنقع، الطبعة األوىل
عبد السميع سامل اهلراوي، لغة اإلدارة يف صدر اإلسالم، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  -211

 م.1986
جدة، الطبعة  –عبد العزيز عبد هللا احلميدي، اخللفاء الراشدون، دار األندلس اخلضراء  -212

 م. 1998هـ/1418األوىل، 
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عبد العزيز عبد هللا السلومي، ديوان اجلند نشأته وتطوره يف الدولة اإلسالمية حىت عصر  -213
 م.1986هـ/1406مكة املكرمة، الطبعة األوىل ،  –املأمون، مكتبة الطالب اجلامعي 

عبد العزيز العمري، الوالية على البلدان يف عصر اخللفاء الراشدين، دار اشبيليا للنشر  -214
 م.2001هـ/1422الرايض، الطبعة األوىل ،  –والتوزيع 

اسرتاتيجيات مدنية وعسكرية من عصر الراشدين، الطبعة األوىل،  ،................ -215
 م. 2006هـ/1427

 م.2001القاهرة،  –صدر اإلسالم، اهليئة املصرية للكتابعبد اللطيف محزة، اإلعالم يف  -216
 -عبد اللطيف اهلميم، صفني وتداعياهتا يف االجتماع السياسي اإلسالمي، دار عمار  -217

 م.2004هـ/1425األردن، الطبعة األوىل، 
عبد هللا أمحد قادري، الردة عن اإلسالم وخطرها على العامل اإلسالمي، مكتبة العلم،  -218

 . م1982هـ/1402، األوىلالطبعة جدة، 
عبد هللا بن خلفان عبد هللا آل عايش، الرتبية األمنية يف اإلسالم )احلل األمثل للفنت(،  -219

 م.2007-2006/هـ1427، ، الطبعة األوىلمكة املكرمة
فقه علي بن أِب  -عبد هللا بن سليمان بن علي العبد املنعم، قضاء علي بن أِب طالب -220

بريوت،  -أثره يف التشريع اجلنائي اإلسالمي، مكتبة الرشدطالب يف الدود واجلناايت و 
 م .2004/ـه1425

 –عبد املتعال الصعيدي، السياسة اإلسالمية يف عهد اخللفاء الراشدين، دار الفكر العرِب  -221
 القاهرة.

عبد الواحد إدريس اإلدريسي، فقه الفنت دراسة يف ضوء نصوص الوحي واملعطيات  -222
 هـ .1428الطبعة األوىل،  الرايض، -املنهاجالتارخيية، مكتبة دار 

 م.2006عمان،  -عبد علي ايسني، اتريخ صدر اإلسالم، دار ايفا العلمية  -223
إىل مقتل احلسني، مكتبة  عثمان حممد اخلميس، حقبة من التاريخ مابني وفاة النيب  -224

 م.2010/ـه1431، الطبعة اخلامسةالكويت، -اإلمام الذهيب
 هـ . 1416-1415كيم يف ضوء الشريعة اإلسالمية، عزة رشاد قطورة، التح -225
الرايض،  –عفاف سيد صبة، مصطفى حممد احلناوي، النظم اإلسالمية ، مكتبة الرشد  -226

 م.2004هـ/1425
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 م.2003عمان،  -علي جاسم سلمان، موسوعة أعالم اخللفاء، دار أسامة للنشر  -227
القاهرة، الطبعة  –اخلاجنيعلي حسين اخلربوطلي، احلضارة العربية اإلسالمية، مكتبة  -228

 م.1994هـ/1415، الثانية
 –علي الطنطاوي وانجي الطنطاوي، أخبار عمر وأخبار عبد هللا بن عمر، دار املنارة  -229

 م.1999هـ/1419، الطبعة األوىل جدة،
، اإلعالم األمين والوقاية من اجلرمية، أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية علي فايز اجلحين -230

 .م 2000هـ/ 1421الرايض،  –
 بريوت،-علي حممد الصالِب، فصل اخلطاب يف سرية عمر بن اخلطاب، املكتبة العصرية -231

 م.2010/ـه1431
املكتبة تيسريالكرمي يف سرية عثمان بن عفان شخصيته وعصره،  ،................ -232

 م. 2009هـ/1430صيدا، بريوت،  –العصرية
 القاهرة، الطبعة األوىل ، -فتنة مقتل عثمان، دار ابن اجلوزي ،................ -233

 م.2007 /ـه1428
عالء الدين املدرسي، املؤامرة الكبى يف صدر اإلسالم األسباب اخلفية إلغتيال عمر  -234

دمشق، الطبعة  –، دار الكتاب العرِب وعثمان وعلي واحلسني ونشأة السبئية واخلوارج
 م. 2005األوىل، 

الرايض، الطبعة األوىل،  –م يف ضوء اإلسالم، مكتبة املعارفعمارة جنيب، اإلعال -235
 م.1980هـ/1400

غالب بن عبد الكايف القرشي، أوليات الفاروق يف اإلدارة والقضاء، رسالة دكتوراه  -236
 م.1990ه/1410ة األوىل ، صنعاء، الطبع –مطبوعة، مكتبة اجليل اجلديد 

الطبعة بريوت،  -غيداء خزنة كاتيب، أوليات الفتوح  حروب الردة، دار املدار اإلسالمي -237
 .م 2009،  األوىل 

بريوت ،  –فاحل حسني، حبث يف نشأة الدولة اإلسالمية، مركز دراسات الوحدة العربية  -238
 .2011الطبعة األوىل ، 

القاهرة،  -مبوك انفع، مطبعة دار العامل العرِب  فيليب حيت، اتريخ العرب، ترمجة حممد -239
 م.1952الطبعة الثالثة ، 
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 –قدري حممد حممود، التحكيم يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية، دار الصميعي  -240
 .م2009هـ/1430الرايض، الطبعة األوىل ، 

ون دولة اإلسالم األوىل، دوحممد أبو سعدة، اخللفاء الراش، كمال أبو زيد شالل -241
 م.1976هـ/1396

، خطاب األمن يف اإلسالم وثقافة التسامح والوائم، الشيخ عبد هللا احملفوظ ولد بيه،  -242
 . م1999هـ /1419الرايض،  –أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية 

(، سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة ـه 1182إمساعيل الصنعاين ) حممد -243
القاهرة ، دار -فواز أمحد زمريل، إبراهيم حممد اجلمل، دار الراين :األحكام، حتقيق وختريج

 هـ. 1407بريوت، الطبعة الرابعة ،  -الكتاب العرِب
 هـ/1399حممد أمحد ابمشيل، حروب الردة، دار الفكر للطباعة، الطبعة األوىل ،  -244

 م.1979
مال سليمان : ك، قدم لهحممد أديب آل تقي الدين احلصيين، منتخبات التواريخ لدمشق -245

 م.1979هـ/1399بريوت،  –الصلييب، دار اْلفاق
حممد أرشيد العقيلي، الشيعة نشأهتا وتطورها حىت أواسط القرن الثالث اهلـجري ، عمان،  -246

 م.1980هـ/1400
حممد أحمزون، حتقيق مواقف الصحابة  يف الفتنة من رواايت اإلمام الطبي واحملدثني، دار  -247

 م.2007هـ/1428الثانية ، القاهرة، الطبعة  –السالم 
 حممد أمني بدوي، الشيعة ونشاطهم السياسي يف العصر األموي، الطبعة األوىل، -248

 م.1985هـ/1405
حممد أمني صاحل، العرب واإلسالم من البعثة النبوية حىت هناية اخلالفة األموية، مكتبة  -249

 م.1992القاهرة،  - األجنلو
التشريع دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيماته، حممد بلتاجي، منهج عمر بن اخلطاب يف  -250

 م. 2002/ـه1423 القاهرة، الطبعة األوىل، -دار السالم
حممد توفيق النوافلة، الصفات الشخصية ومسات السلوك القيادي عند اخلليفة عمر بن  -251

 .م2001هـ/1421،  عمان، الطبعة األوىل –اخلطاب، دار جمدالوي 
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 /ـه1428املنصورة، الطبعة األوىل،  –فياض ، مكتبةبة، الفتنة بني الصحاحممد حسان -252
 م.2007

النبوية يف اإلسالم والعصر الراشدي ،الرواية الصحيحة للتاريخ  شراب، املدينةحممد حسن  -253
دمشق، –احلضاري والسياسي واإلقتصادي واإلداري واإلجتماعي والعلمي، دار القلم

 م.1994هـ/1415الطبعة األوىل ،
دمشق، بريوت، الطبعة األوىل ،  -لفرق اإلسالمية، دار قتيبة للنشر حممد محزة ، نشأة ا -254

 م.2005هـ/1426
القاهرة،  -اإلسالمية ،دار السالم حممد راكان الد غيمي، التجسس وأحكامه يف الشريعة -255

 م.2006هـ/1427، الطبعة الثالثة
 م. 1978بريوت،  –حممد أبو زهرة، الوحدة اإلسالمية، دار الرائد العرِب -256
دمشق، الطبعة الثانية،  –يف ضوء القرآن والسنة، دار القلمحممد أبو شهبة، السرية النبوية  -257

 م.1992هـ/1412
مد الشريف الرمحوين، نظام الشرطة يف اإلسالم إىل أواخر القرن الرابع اهلجري، الدار حم -258

 م.1983العربية للكتاب، 
 إلسالم ابن تيمية، حتقيق:حممد صاحل بن عثيمني، شرح كتاب السياسة الشرعية لشيخ ا -259

 م.2007هـ/1428، القاهرة، الطبعة األوىل –ُيىي مراد، مؤسسة املختار 
 هـ/1404، لعربية اإلسالمية، الطبعة األوىليف اتريخ احلضارة ا حممد ضيف هللا البطانية، -260

 إربد. -األردن –م، جامعة الريموك، كلية اْلداب والعلوم اإلنسانية 1983
 –والدولة األموية، األهلية للنشر والتوزيع  شعبان، صدر اإلسالممد حممد عبد احلي حم -261

 م. 1983بريوت، 
الدمام، الطبعة الثالثة،  –حممد عبد الفتاح عليان، اتريخ اخللفاء الراشدين، مكتبة املثىن  -262

 م.2002هـ/1423
( ، نيل األوطار شرح منتقى األخبار من ـه1250حممد بن علي بن حممد الشوكاين ) -263

 هـ/1419بريوت،  -صدقي حممد العطار، دار الفكر :أحاديث سيد األخيار، إشراف
 م.1998
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 -، قواعد الفقه، دار الصدف(ـه1395اجملددي )ت  حممد عميم اإلحسان البكيت -264
 .م1986هـ/1407، الطبعة األوىلكراتشي، 

دار (، اتج العروس، حتقيق: جمموعة من احملققني، ـه1205حممد مرتضى الزبيدي )ت -265
  اهلداية.

زيرة العربية ( ، الطبعة يف القرن األول اهلجري ) شرق اجل ، اتريخ البحرينامللحمحممد انصر  -266
 م.1997/ هـ1418األوىل، 

 م.1972هـ/1391حممد أبو اليسر عابدين، أغاليط املؤرخني، دمشق،  -267
الرسول  عهد حممود أمحد عواد، اجليش والقتال يف صدر اإلسالم، دراسة عن املقاتلة يف -268

 م.1987هـ/1407الزرقاء، الطبعة األوىل،  –، مكتبة املنارواخللفاء الراشدين
حتقيق:  ، نزهة األنظار يف عجائب التواريخ واألخبار،ـ(ه1228 حممود سعيد مقديش )ت -269

 م. 1988، بريوت، الطبعة األوىل-علي الزواري وحممد حمفوظ، دار الغرب اإلسالمي
حممود شاكر سعيد وخالد عبد العزيز احلرفش، مفاهيم أمنية، جامعة انيف العربية للعلوم  -270

 .م2010هـ/1431الرايض،  –األمنية
حممود عبيدات، اتريخ الفرق وعقائدها، رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية  -271

 م.337/3/1998
م،املعهد العايل للفكر يف اإلسالالسياسية ملفهوم األمن  األبعاد، مصطفى حممود منجود -272

 . 1996هـ/1417القاهرة، الطبعة األوىل،  –اإلسالمي
املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية لدولة الكويت، دار  -273

  ـ.ه1427 -هـ1404، سنة النشر من عام الطبعة الثانية الكويت، –السالسل
حىت سقوط خالفة بين أمية( دراسة  جندت مخاش، الشام يف صدر اإلسالم )من الفتح -274

دمشق، الطبعة -دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر لألوضاع اإلجتماعية واإلدارية،
 م. 1987 األوىل،

الرايض، الطبعة  –امر بن حممد احلميداين، والية الشرطة يف اإلسالم، دار عامل الكتب  -275
 م.1994هـ/1414األوىل، 

، ترمجة: إحسان عباس، حممد يوسف، حممود مإلسالهاملتون جب، دراسات يف حضارة ا -276
 م. 1979، بريوت، الطبعة الثالثة -لماليني زايد، دار العلم ل
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 ، غاية األماين يف أخبار القطر اليماين، حتقيقـ(ه1100ُيىي بن احلسني بن علي )ت  -277
 –، دار الكتاب العرِبوتقدمي: سعيد عبد الفتاح عاشور، مراجعة: حممد مصطفى زايدة

 م.1968/ـه1388لقاهرة ، ا
جدة،  -عكاظ للنشر والتوزيع بن عبد هللا املعلمي، الشرطة يف اإلسالم وتطورها، ُيىي -278

 م.1982هـ/1402 الطبعة األوىل،
بريوت، الطبعة -مؤسسة الرسالة يوسف القرضاوي، غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي، -279

 .هـ1412 اخلامسة،
 اثلثاا: البحوث : 

مجيل حامد مجيل القثامي، اماذج من إدارة األزمات يف عهد اخللفاء الراشدين وتطبيقاهتا  -280
مكة املكرمة، كلية  - يف جمال اإلدارة والتخطيط الرتبوي، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى

 .م1995هـ/1415الرتبية، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط، 
هـ(، رسالة ماجستري 40-11حسن علي احلارثي، املعاهدات يف عصر اخللفاء الراشدين ) -281

 م.1987هـ/1408مكة املكرمة،  –غري منشورة، جامعة أم القرى 
ابن حسني علي الداقوقي، العرب واخلزر يف عهد اخللفاء الراشدين والدولة األموية، جملة  -282

، السنة 37بغداد، العدد  –اد املؤرخني العرب املؤرخ العرِب، تصدر عن األمانة العامة الحت
 م.1988هـ/1409، 14

ني، رسالة حنفي حممود حمفوظ، انتقال اخلالفة اإلسالمية من الراشدين إىل األموي -283
 م. 2002هـ/1423كلية اْلداب، قسم التاريخ،   -ماجستري، جامعة املنيا

اإلسالمية نشأهتا وتطورها حىت سليمان صاحل سليمان كمال، اإلدارة العسكرية يف الدولة  -284
رسالة دكتوراه يف احلضارة والنظم اإلسالمية، جامعة أم  منتصف القرن الثالث اهلجري،

 م.1992 هـ/1413مكة املكرمة،  -القرى، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
، رسالة سلوى نواف احلرِب، األمن يف الدولة اإلسالمية يف عهد عثمان بن عفان  -285

ري يف التاريخ واحلضارة، جامعة اإلمام حممد بن سعود، كلية العلوم اإلجتماعية، ماجست
 .ـه1435-هـ 1434الرايض،  –قسم التاريخ واحلضارة 
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صالح عطية، بنو تغلب يف إقليم اجلزيرة منذ ظهور اإلسالم حىت هناية العصر األموي،  -286
 م.2002رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة القاهرة، قسم التاريخ، 

ماجستري يف التفسري عبد العزيز راجح العتييب، األمن يف ضوء الكتاب والسنة، رسالة  -287
 . م1999هـ/1420جمال الشريعة، ، ، جامعة الكويتوعلوم القرآن

، حبث منشور ضمن حبوث املؤمتر عبد اللطيف زيد، اجلانب العسكري من حياة الرسول -288
، العاملي الثالث للسرية والسنة النبوية حتت عنوان اقتباس النظام العسكري يف عهد النيب 

 هـ.1400قطر، –الدوحة 
ة عبد هللا بن حسني الشريف، نصارى الشام يف ظل احلكم اإلسالمي منذ الفتح حىت هناي -289

 . هـ1416رى، ، جامعة أم القالدولة األموية، رسالة دكتوراه
رسالة دكتوراه ، جامعة مؤتة،  عز الدين حممد عقلة  الداللعة، األمن يف صدر اإلسالم ، -290

 .م 2008قسم التاريخ ، 
هـ(، رسالة 23-13ماجدة الصيعري، سياسة اخلليفة عمر بن اخلطاب جتاه أهل الذمة ) -291

 م.2004هـ/1425جدة،  –ماجستري يف التاريخ اإلسالمي، كلية الرتبية للبنات
معجب معدي احلويقل، دور الشرطة وحقوق اإلنسان يف الشريعة، حبث ضمن حبوث جملة  -292

 –علمية حتمل عنوان الشرطة وحقوق اإلنسان، أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية 
 م.2001هـ/1422الرايض، 

 وداد القاضي، مدخل إىل دراسة عهود الصلح اإلسالمية زمن الفتوح، حبث أعمال املؤمتر -293
 م.1987، عمان، 2الدويل الرابع لتاريخ بالد الشام، الندوة الثانية، اجمللد
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فهرسالمحتويات

 املوضوع
رقم 

 الصفحة
 أ ابللغة العربية  الرسالةملخص 

 ب ملخص الرسالة ابللغة اإلجنليزية .
 ج تقديرالشكر و ال

 1 املقدمة 
 10 عرض أهم املصادر واملراجع. 

 13 التمهيد 
 14 مفهوم وأمهية األمن يف الشريعة اإلسالمية 

  25الفصل األول : السياسة األمنية ل خ يفة أيب بكر الصديق 
 26 األمنية . أقوال وأوامر ووصااي أِب بكر  -
 36 األمنية جتاه املرتدين . سياسة أِب بكر  -
 52 يف حفظ األمن يف أقاليم الدولة اإلسالمية . سياسة أِب بكر  -
 63 األمنية يف التعامل مع حوادث عهده :  أساليب أِب بكر  -

  63 لشريعة . اتنفيذ أحكام 
 . 67 الشورى 
  . 71 التمسك ابحلق واحلزم مع املخالفني 
 . 75 احلوار واملفاوضات 
 . 79 االستنفار واحلراسة 
  . 84 الرتغيب والرتهيب 
  .89 استخدام اإلعالم 
  . 92 قتال املرتدين 
  . 96 معاقبة أهل الردة ، وجتريدهم من السالح 

  103الفصل الثاين : السياسة األمنية ل خ يفة عمر بن اخلطاب  
 104 األمنية . أقوال وأوامر ووصااي عمر  -
 115 يف حفظ األمن يف أقاليم الدولة اإلسالمية . سياسة عمر  -
 135 األمنية جتاه أهل الذمة .  سياسة عمر  -
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 املوضوع
رقم 

 الصفحة
 155 :ادث عصرهاألمنية يف التعامل مع حو  أساليب عمر -

  155 لشريعة . اتنفيذ أحكام 
 . 163 الشورى 
 . 170 التفتيش واستقصاء احلقائق 
  . 174 املراقبة واحملاسبة والعقوبة 
  .186 العزل 
  . 193 النفي 

  196الفصل الثالث : السياسة األمنية ل خ يفة عثما  بن عفا  
 197 األمنية . عثمان   أقوال وأوامر ووصااي -     
 205 يف حفظ األمن يف أقاليم الدولة اإلسالمية . سياسة عثمان  -    
 223 األمنية جتاه الفتنة .  سياسة عثمان  -    
 233 األمنية يف التعامل مع حوادث عهده :  أساليب عثمان  -    

  233 لشريعة . اتنفيذ أحكام 
  . 238 الشورى 
  .243 استقصاء احلقائق 
  . 247 النفي ملثريي الفتنة 
 252 ستصالح . العفو واال 
  . 257 احلوار واملفاوضات 
  . 262 حتقيق بعض مطالب الناقمني 
  . 264 التمسك ابحلق 
  . 268 افتداء األمة ابلنفس 

  275السياسة األمنية ل خ يفة ع ي بن أيب طالب  الفصل الرابع :
 276 األمنية . علي   أقوال وأوامر ووصااي -
 284 يف حفظ األمن يف أقاليم الدولة اإلسالمية . سياسة علي  -
 293 األمنية جتاه حوادث عهده :   سياسة علي  -

  293 الفتنة 
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 املوضوع
رقم 

 الصفحة
  299 أهل اجلمل 
  306 أهل صفني 
 313 اخلوارج 
 322 الشيعة 

 327 األمنية:  أساليب علي  -
  327 لشريعة . اتنفيذ أحكام 
 . 333 الشورى 
 . 337 احلوار واملفاوضات 
 344 حتكام والصلح .اال 
  . 348 إظهار احلق وإزهاق الباطل 
 . 353 العدل مع املخالفني وحفظ حقوقهم 
 359 وقتال املخالفني . معاقبة ونفي 

 365 الفصل اخلامس: األجهنة والتنظيما  األمنية يف عصر اخل فاء الراشدين :
 367 احلراسة.  -
 374 السجن . -
 381 العس . -
 386 الشرطة .  -
 395 اجليش . -

 409 اخلامتة .
 413 ثبت املصادر واملراجع . 

 440 الفهرك . 

 





