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بات لكتي  هذه ا

المحاولة   تاريخنا  هذه  عبر  المميزة  الشخصيات  تاريخ  تلخيص  في 
 اإلسالمي أخذت منى سنين طويلة حتى أصل إلى هذه النتيجة.  

 
 تتميز هذه الكتيبات بما يلى: ومن وجهة نظرى 

للتأكد  الواردة فى الكتيبات تم تخريجها  النبوية  جميع األحاديث  -1
 غير موثقة.  رواية أيذكر  تجنبمع من صحتها. 

 في الشخصية.  الخلقيةو الجوانب اإليمانية على فقط  التركيز -2
لكنى أضفت كلمة   فى الحدود الدنيا، منعا للتطويل  التعليقات -3

  .أخيرة في نهاية معظم الشخصيات للحديث عن أبرز سمة
  اللغة السهلة في الكتابة لتناسب عموم الناس. -4
 .دقيقة  20الحجم الصغير بحيث ال يستغرق قراءته أكثر من   -5

ولكنى مسلم عادى يحاول    في النهاية أؤكد على أنى لست عالم دين،
بعرض هذه النماذج من تاريخنا بالصورة الالئقة دون تزويق خدمة دينه  

 أو تزوير، بهدف االقتداء المستنير بهذه الشخصيات. 

 

  www.drgilany.com   جميع الكتيبات تجدها في موقعى

 . رحمها هللاوالدتى  على روح تعالى هذه الكتيبات وقف هلل

http://www.drgilany.com/
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 مقدمة

عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس   ،أبو عبد هللا
 .  2صهر رسول هللا   ،بن عبد مناف

الرجال    رابع أربعة في اإلسالمكان   أبي بكر وعلي وزيد بن من  بعد 

وهو   ،عاما  34وعمره      أسلم على يد أبي بكر الصديقوقد  .  حارثة
 ،الهجرتين  هاجر،  أحد العشرة المبشرين بالجنة وثالث الخلفاء الراشدين

ورزق منها بابنه األول عبد    ،2  وتزوج رقية بنت رسول هللا 
 فلما ماتت هللا ، وبه كان ُيكنى، إال أن عبد هللا مات وعمره سنتان.  

الرسول  ،رقية أم كلثوم  2  زوجه  الثانية  ولذلك سمي   ، ابنته 
 . لو كان عندي ثالثة لزوجته  :فلما ماتت قال ،بذي النورين

ومن أحكم قريش عقاًل وأفضلهم   ،الجاهلية كان عثمان غنيًا شريفًا في 
طوال حياته،  صنم رأيًا، كما كان محبوبًا من قبلهم. وهو لم يسجد ألي

كما أنه قد   ، ال في الجاهلية وال في اإلسالم الخمر كما أنه لم يشرب
كان على علم بمعارف العرب في الجاهلية من األنساب واألمثال وأخبار 

، وعاشر أقوامًا غير العرب فعرف والحبشة الشام  األيام، وقد رحل إلى 
 . ليس يعرفه غيره من قومه من أحوالهم وأطوارهم ما

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 نسبه

كان أبوه عفان ابن عم أبي سفيان. فسيدنا عثمان ينتمى إلى بنى أمية 
 ينتمى إلى بنى هاشم من جهة جدته ألمه.لكنه  ،    واألم   من جهة األب

جدته  و   ،بنت كريز بن حبيب بن عبد شمس  أروى   سيدنا عثمان هى  أمف
التي ولدت   2عمة النبي    البيضاء بنت عبد المطلب  ألمه هى

وقد  ،  توأمين  2والد رسول هللا  عبد هللا بن عبد المطلب  مع  
أحد اللذين حملوها    عثمان  أسلمت أم عثمان وماتت في خالفته، وكان

 .  أما أبوه فمات في الجاهلية .إلى قبرها

أمه من عفان، تزوجت  األموي  وبعد وفاة والده  أبي معيط  عقبة بن 
أبناء وبنت، هم القرشي وخالد بن  الوليد بن عقبة وأنجبت منه ثالثة 

)ولها قصة فريدة ذكرناها  وأم كلثوم بنت عقبة ،وعمارة بن عقبة عقبة
فهم إخوة ،  في الكتيب الخاص بزوجها سيدنا عبد الرحمن بن عوف(

 .عثمان ألمه

 
 لوحة زخرفية من مسجد أيا صوفيا بتركيا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
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هجرته   إسالم عثمان و

لما أسلم عثمان أخذه عمه الحكم بن أبي العاص فأوثقه وقال: أترغب 
عليه من هذا    ،آبائكعن دين   أنت  تدع ما  أبدا حتى  وهللا ال أحلك 

 مُ ك  الح  عُمه  فلما رأى    ،وهللا ال أدعه أبدا وال أفارقه  :قال عثمان  .الدين
  .ه ترکهصالبت  

ر ْجُتْم :  2ولكن األذى اشتد بالمسلمين جميعًا، فقال النبي   ل ْو خ 
ِلًكا   ا م  ِة، ف ِإنَّ ِبه  ب ش  د  ِإل ى اْلح  ُه أ ح  ًا ال  ُيْظل ُم ِعْند  اِلح  وكان ممن هاجر   .ص 

إلى أرض الحبشة الهجرة األولى والهجرة الثانية عثمان بن عفان ومعه 
فيهما امرأته رقية بنت رسول هللا، وكان وصولهم للحبشة في شهر رجب 

  .من السنة الخامسة من البعثة، فوجدوا األمن واألمان وحرية العبادة

رجعوا  أن أهل مكة قد أسلموا، وبلغ ذلك مهاجري الحبشة  ولما أشيع  
مجرد إشاعة  بلغهم أن إسالم أهل مكة كان    نها، حتى إذا دنوا مإلى مكة

بعض أهل مكة، وكان  )حماية( في جوار الضعفاء منهم ، فدخلكاذبة
ستقر المقام به  فا  ممن رجع إلى مكة عثمان بن عفان وزوجته رقية،

 .بالهجرة إلى المدينة فيها حتى أذن هللا 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
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نة  رتي اجل ن يش  عثما

لَّم  م ْن ي ْحِفْر  :  صحيح البخاري   فى ❖ س  ل ْيِه و  لَّى َّللاَُّ ع  ق ال  النَِّبيُّ ص 
ْيش  اْلُعْسر ِة ِبْئر    هَّز  ج  ق ال  م ْن ج  ف ر ه ا ُعْثم اُن و  نَُّة ف ح  ل ُه اْلج  ُروم ة  ف 

هَّز ُه ُعْثم انُ  نَُّة ف ج  ل ُه اْلج     .ف 

ل ُه    وفى رواية: ل ى اْلُمْسِلِمين  و  ا ع  ّسُع ِبه  م ْن ي ْشت ِري ِبْئر  ُروم ة  ُيو 
ّنةُ  اْشت ر اه ا ُعْثم اُن ْبُن ع ّفان  ر ِضي  َّللّاُ ع ْنُه ِمْن ي ُهوِدّي ِبأ ْمِر ف   ؟اْلج 

ّلم    س  ل ْيِه و  ّلى َّللّاُ ع  ان  اْلي ُهوِدّي ي ِبيُع    وتركهاالّنِبّي ص  ك  ِلْلُمْسِلِمين  و 
 .  ويثقل على المسلمين م اء ه ا

ِديِث أ ّن ُعْثم ان  ر ِضي  َّللّاُ ع ْنُه ا ِفي اْلح  ا ِباْثن ْي و  ْشت ر ى ِمْنُه ِنْصف ه 
ر  أ ْلًفا ُثّم ق ال  ِلْلي ُهوِدّي اْخت ْر إّما أ ْن ت ْأُخذ ه ا ي ْوًما و آُخذ ه ا ي ْوًما  ع ش 
ي ْوًما  ف اْخت ار   ْلًوا  د  ا  ل ْيه  ع  و أ ْنِصب   ْلًوا  د  ا  ل ْيه  ع  ل ك  ت ْنِصب   أ ْن  و ِإّما 

ي ْست   الّناُس  ف ك ان   ي ْوًما  ف ق ال   و  ِلْلي ْوم ْيِن  ُعْثم ان   ي ْوِم  ِفي  ا  ِمْنه  ُقون  
ف   ا ف اْشت ر اُه ِبث م اِني ِة آال  ل ّي ِبْئِري ف اْشت ِر ب اِقيه  ْدت  ع    .اْلي ُهوِدّي أ ْفس 

حين  و  ❖ دينار   بألِف  وسلَّم   عل يِه  َّللاَُّ  صلَّى  النَّبيِّ  إلى  عثماُن  جاء  
الُعسرِة   جيش   هَّز   غزو ج  تبوك(  )في  حجِرِه  ة  في  فقال  ينثر ها 

2  : 

تيِ 
َّ
 اليومِ مر

َ
 بعد

َ
مِل

َ
 ما ع

َ
 عثمان

َّ
 الترمذى وحسنه األلباني  ما ضر
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ضَّ   ❖ ل ى    2ُثمَّ ح  ْيِش    تجهيزع  ف ق ام  ُعْثم اُن  مرة أخرى  اْلج 
ل يَّ ِمائ ت ا ب ِعير    : ي ا ر ُسول  َّللاَِّ ع  ا ْبُن ع فَّان  ف ق ال  ا و أ ْقت اِبه  ِسه    ِبأ ْحال 

ْيِش ف ق ام  ُعْثم اُن   )تجهيز كامل( ل ى اْلج  ضَّ ع  ِبيِل هللا، ُثمَّ ح  ِفي س 
ا  ا و أ ْقت اِبه  ِسه  ثمائة ب ِعير  ِبأ ْحال  ل يَّ ث ال  : ي ا ر ُسول  َّللاَِّ ع  ْبُن ع فَّان  ف ق ال 

ِبيِل هللا، ف أ ن ا ر أ ْيُت ر ُسول  هللا ي   ل ى الِمْنب ِر و ُهو  ي ُقوُل:ِفي س   ْنِزُل ع 

ا   
َ
ان م

َ
م

ْ
ث
ُ
ى ع

َ
ل
َ
ا ع

َ
ذِه، م

َ
 ه

َ
د
ْ
ع

َ
 ب

َ
مِل

َ
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َ
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َ
م

ْ
ث
ُ
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َ
ل
َ
ا ع

َ
م

ذِه
َ
 ه

َ
د
ْ
ع

َ
 ب

َ
مِل

َ
حسنه الترمذىع

ضاق المسجد بالناس، فرغب لما    أخرى واشترى عثمان الجنة مرة   ❖

في المسجد حتى   يضافبجانب المسجد لكي  بيتا  النبي أن يشتري  

بهذا البيت المسجد  من يوسع لنا    : 2قال  ف  يتسع ألهله،
.  فاشترى عثمان البيت بماله وادخله في المسجد  ؟ببيت في الجنة

 صحيح الترمذى لأللباني 
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ل ن مع الرسو  عثما

تحتضر كانت  رقية  زوجته  ألن  بدر  غزوة  عثمان  يحضر  فأمره    ،لم 
وضرب له بسهم في الغنائم ألنه   ،أن يبقى معها  2  الرسول

 . ولذلك فهو معدود في البدريين ..صحيح البخاري   تخلف بأمر من الرسول

الرضوان بيعة  عثمان  يحضر  لم  الرسول  ،كما  قد    2  ألن 
دعا رسول ف  ،وجهه إلى مكة في أمر ال يقوم به غيره للصلح مع قريش

ّبْرُهم أنَّا ل ْم ن ْأِت ِلِقت اِل اْذه ْب ِإل ى ُقر ْيش    :عثمان فقال  2هللا   ف خ 
، و ِإّنم ا ِجْئن ا زواراً  د  ، ننحره الهدي ، معظمين لحرمته، معنالهذا البيت أ ح 

قتل  .وننصرف قد  عثمان  أن  الجيش  في  الرسول   ،وشاع  فدعاهم 
إن عثمان   :للبيعة على قتال أهل مكة. فبايع الناس وقال  2

 ه ِذهِ   :. فضرب بإحدى يديه على األخرى وقال.في حاجة هللا ورسوله
ُعْثم ان   البخاري .  ي ُد  أيديهم .  صحيح  من  خيرا  لعثمان  الرسول  يد  فكانت 
أعظم طباعه  ألنفسهم. اليسر والسخاء والحياء من  قال    ،وكان  حتى 

ِئك ةُ   "  :2 ". صحيح مسلم  .أ ال  أ ْست ِحي ِمن ر ُجل  ت ْست ِحي منه الم ال 
  يوصي ابنته ويقول: 2 وكان

اهلل فإنه أشبه أصحابي بي  عبد" يا بنية أحسني إىل أبي 
   رواه الطبراني ورجاله ثقات "اخلق 

 وكيف ال، والرسول كان أشد حياء من العذراء في خدرها. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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 البيعة لعثمان

ما أجد أحق   : قاله    23عام  لما حضرت الوفاة عمر بن الخطاب  
هللا   رسول  توفي  الذين  النفر  هؤالء  من  األمر  وهو   2بهذا 

فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف   ،عنهم راض
   .وسعد بن أبي وقاص

اجعلوا    :اجتمع هؤالء الرهط فقال عبد الرحمن بن عوف  ،فلما مات عمر
وقال    ، ري لعليجعلت أم  :قال الزبير  ، أمركم إلى ثالثة »بدال من ستة«

جعلت أمري لعبد الرحمن بن   :جعلت أمري لعثمان وقال سعد  :طلحة
 . عوف

  االختيار بينكما   فقال عبد الرحمن بن عوف لعلي وعثمان: أتجعلون  
فصار عبد    .نعم  : قاال  ؟أفضلكما  أقصر في اختيارأال    وهللا عليَّ   ، إليَّ 

فرادی الناس  يسأل  عنهما  الرحمن  الركبان   ،ومجتمعين  سأل  حتى 
بكثير نوم أيام ال يغتمض  صالة واستخارة   ،واألعراب مدة ثالثة  إال 

فكلهم   ..حتى سأل النساء في بيوتهن ليعلم مع من هوى الناس  ،ودعاء
  :قال  من تشير علي؟  ك  أريت إن لم أولِّ   :يشير بعثمان حتى سأل عليا

فاهلل عليك لئن    ،القدم في اإلسالملك القرابة و   :عثمان ثم قال لكل منهما
ثم بايع له علي،    ،ثم أخذ بيد عثمان فبايعه  .نعم  : قال  ؟ك لتعدلنرتُ أمّ 

 وبايع بقية الناس.
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   :عندما استخلف عثمان قال عبد هللا بن مسعود 

 
َّ
  .رنا خري من بقى ومل نألأم

ال ينقم الناس عليه شيئا، وإنه    ،للمؤمنين  اسنة أمير   12وظل عثمان  
عليهم،   ا. ألن عمر كان شديد.ألحب إلى قريش من عمر بن الخطاب

حتى كانت السنة األخيرة على ما    ،لهم ووصلهم  فلما ولى عثمان الن  
 .سوف نرى 

الناس عن األسعار واألخبار  الجمعة يسأل  وكان عثمان يجلس قبل 
مرضاهم ويلب  ،وعن  والزيت  الخل  يأكل  دراهموكان  بخمسة  ثوبا   ،س 

وقيل كان يصلي العشاء ويوتر بركعة طويلة فكأنه قرأ القرآن كله فيها 
طولها في    وكان    ،من  ليساعده  بالليل  خادمه  يوقظ  أن  يستحي 

 . لهم الليل يستريحون فيه وضوء أو غيره ويقول..

فقال له يوما إني كنت قد عركت أذنك فاقتص  عبد   وكان لعثمان 
. ال .حبذا قصاص في الدنيا  يا  ،اشدد  :فقال عثمان  ،فأخذ بأذنه  ،مني

 .قصاص في اآلخرة
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التحريف  لقرآن من  ن وحفظ ا  عثما

حذيفة   عليه  فقال  وقدم  العراق  أهل  مع  يغزو  أمير   :وكان  يا 
في   أن يختلفوا  قبل  األمة  أدرك هذه  اليهود   القرآنالمؤمنين  اختالف 

مع ففزع عثمان بذلك، وجاء بالمصحف الذي جُ   .والنصارى في الكتب
ثم   ،وكان في بيت حفصة بنت عمر أم المؤمنين   ،على عهد أبي بكر

  : قالوا)يعنى من أكثر الناس مهارة في الكتابة(    ؟سأل أي الناس أكتب
النحو( )األمهر في اإلعراب و   ؟فأي الناس أعرب  :قال  ،زيد بن ثابت

 . ويكتب زيد ،مل سعيدفأمر عثمان أن يُ   .سعيد بن العاص : قالوا

آنذاك المختلفة  األمصار  إلى  نسخا  المصاحف وبعث  لهذه  ويقال   ،
)األئمة(، ثم عمد إلى بقية المصاحف التي بأيدي الناس مما يخالف  

 .ما كتبه فحرقه لئال يقع بسببه اختالف

وجمع عثمان أن جمع أبي بكر كان للقرآن  الفرق بين جمع أبي بكر  و 
لخشيته أن يذهب شيء من القرآن. ألنه لم يكن مجموعا في موضع  
واحد، فجمعه في صحائف مرتًبا آيات سوره على ما وقفهم عليه النبي. 

في وجوه القراءة   الناس  لما كثر اختالف  فإنه  للقرآن  جمع عثمانأما  
تهم على اتساع اللغات، فخشى من تفاقم األمر في ذلك  بلغا  قرءوهحتى  

، واقتصر في سائر اللغات على  من مصحف الصديق أربع نسخفنسخ  
 .لغة قريش محتجًا بأنه نزل بلغتهم 
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د عثمان  وح يف عه  الفت

عهد في  أذربيجان وأصفهان وأرمنية   ، الفتوح  عثمان  استمرت  ففتحت 
إقليم ناغورني قره في    2020)كانت الحرب بين أرمنيا وأذربيجان سمة  

وتوسع المسلمون فتحه المسلمون في عهد عثمان بن عفان!!(  الذى    باغ
  ،وغزا المسلمون ألول مرة البحر وركبوا السفن للقتال  ، في أفريقيا والنوبة

 .وفتحها ،فغزا في عهده معاوية بن أبي سفيان قبرص

قبلعرض    قدمعاوية    وكان من  عمر  على  البحر وهوَّ   ،األمر  له  ن 
 وقرب المسافة التي سيبحرون فيها حتى أنه قال:  

إن قرية من قرى محص يسمع أهلها نباح كالبهم وصياح  
 ، !!  دجاجهم

   .رفض بشدةبذلك و عمر  فلم يقتنع ،وتلك مبالغة كبيرة 

فكتب  ه(    28)سنة  ثم عرض معاوية األمر مرة أخرى على عثمان  
واشترط  ،وإال فال  ،ك فاركبهمعك امرأتُ   : فإن ركبْت عثمان إلى معاوية

رهم فمن اختار ، خيِّ بركوب البحرالناس    تلزم: ال  ا آخر فقالطشر   عليه
 .  الغزو طائعا فاحمله وأعنه

أعد معاوية المراكب الالزمة لحمل الجيش، وحمل معه زوجته فاختة و 
حمل كذلك  قرظة،  الصامت بنت  بن  بنت   امرأته عبادة  حرام  أم 

ذلك،    ،معه ملحان فعلوا  الصحابة  من  عكا وكثير  ميناء  من  وركبوا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%85%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%85%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86
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إلى الساحل،  قبرص متوجهين  إلى  ونزلوا  الدابة  وهناك  ،  التي نفرت 
في    ودفنت هناك  .ماتتو على األرض    فوقعتأم حرام    تركبهاكانت  
 . بقبر المرأة الصالحةيعرف هناك قبرها يقال أن ، و قبرص

في بيت   الذي كان نائما يوما  2  نبوءة النبيبذلك  تتحقق  وقد  
ُك، ق ال ْت عبادة بن الصامت   أم حرام بنت ملحان زوجة    ُثمَّ اْست ْيق ظ  ي ْضح 

 قال:   : ف ُقلُت: ما ُيْضِحُكك  يا ر سول  َّللاَِّ؟سيدنا عبادة 

  
َ
ون

ُ
ب
َ
ك
ْ
ر
َ
هِ، ي

َّ
بيلِ الل

َ
 يف س

ً
اة

َ
ز
ُ
 غ

َّ
ي

َ
ل
َ
وا ع

ُ
رِض

ُ
تي ع

َّ
 مِن ُأم

ٌ
اس

َ
رِ،  ن

ْ
ح

َ
الب

ةِ 
َّ
ى األسِر

َ
وكِ عل

ُ
ل
ُ
 امل

َ
ل

ْ
   مِث

ُه ف ن ام ، ُثمَّ اْست ْيق ظ   ع  ر ْأس  ع ا، ُثمَّ وض  ل ِني منهْم، ف د  ُقلُت: اْدُع َّللاَّ  أْن ي ْجع 
: ن اس  ِمن ُأمَّتي ُعِرُضوا   ُك، ف ُقلُت: ما ُيْضِحُكك  يا ر سول  َّللاَِّ، ق ال  ي ْضح 

بيلِ  ل يَّ ُغز اًة في س  هذا الب ْحِر، ِمْثل  الُمُلوِك )ظهر(  َّللاَِّ، ي ْرك ُبون  ث ب ج     ع 
ِلين   : أْنِت ِمن  األوَّ ل ِني منهْم، ق ال  . عل ى األِسرَِّة ف ُقلُت: اْدُع َّللاَّ  أْن ي ْجع 

ألنها استشهدت في الغزوة األولى ولم    2وصدق  .صحيح البخاري 
 تدرك الثانية.

معركة بحرية في تلك الفترة    أولا  أيض  سيدنا عثمان  حدثت في عهدو 
وقد سميت بذلك لكثرة السفن   ه(   35)سنة    وهى معركة ذات الصوارى 

 .التي شاركت فيها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
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  ،بأنها كانت معركة برية في عرض البحر  هذه المعركة  وصف  يمكنو  
ألف سفينة لضرب المسلمين من  أسطواًل   ن بن هرقلقسطنطي جمعفقد  

من  ته المتوالية في البر، فأرسل معاوية مراكب اضربة يثأر فيها لخسار 
عبد هللا  مراكب مصر بقيادة   مع  تاجتمعفالشام بقيادة بسر بن أرطأة،  

السرح أبي  بن  سعد  مائتا    ،بن  ومجموعها  إمرته،  تحت  كلها  وكانت 
ركة ، فاتفق معهم على أن يجعلوا المعواستشار عبد هللا أصحابه   .سفينة

برية على الرغم من أنهم في عرض البحر، حيث أمر عبد هللا جنده 
بحبال   ربطوا السفن اإلسالمية بسفن الروميأن يقتربوا من سفن أعدائهم  

فصار وقتل مربوطة  سفينة    1200  هناك  متينة،  البحر،  عرض  في 
 .آخر األمر انتصر المسلمون ثم الكثير من الطرفين، 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_(%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_(%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_(%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AD
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لسبئيني ن ثورة ا لى عثما  ع

العدل    لما توالت انتصارات المسلمين تفتح لكلمة هللا آفاقا واسعة من
حارب وجها لوجه في أيقن اليهود أن اإلسالم ال يمكن أن يُ   ،والرحمة

له من    فأزمعوا الرأي أن يتظاهروا باإلسالم ليكيدوا  ،معارك سافرة شريفة
عبد هللا بن   داخله، وأول من بدأ ذلك يهودي من يهود اليمن اسمه..

ثم تنقل بين بالد المسلمين   ،في زمن عثمانظاهرا  أسلم    ، وكان قد  أسب
ليحاول ضاللتهم فكان يقول أوال: إن محمدا مثل عيسى سوف يرجع 

  ، ىئ ٿ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ  :ألن هللا يقول
 وكان أولى بالخالفة، وكان يقول ،لمحمد اإن عليا كان وصي :ثم يقول
  ي علهذا    :وكان يقول أيضا  ،خذها بغير حقأن عثمان  إ  ...ألتباعه
   ّوا بالطعن أوابد  ،فانهضوا في هذا األمر فحركوه  ،رسول هللا  وصی

 .وأظهروا األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،على أمرائكم

األرض بتلك   مألواحتى    ،من األمصار  من استفسدهممع  فبث دعاته  
، وبدأت أحداث أعظم فتنة اوأصبحت شيع  ، اإلشاعات، فالتبست األمة

المسلمين تاريخ  قبل   ،في  عثمان  حكم  من  األخيرة  السنة  في  وذلك 
 . ه(35)سنة  استشهاده
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لى عثمان وغاء ع  مآخذ الغ

ه خرجت جموع من أهل مصر والكوفة والبصرة ومعهم 35في سنة  
وبعثوا من    ،جاج يقصدون المدينةجميعا عبد هللا بن سبأ فخرجوا كالحُ 

.. فوجدوا أن الصحابة جميعا ضدهم وضد  .أخبار المدينةلهم  يعرف  
   .عثمان وعماله  ما يشيعون من فساد

مسلمة بن  محمد  إليهم  فأرسل  بهم  عثمان  وبينهم  بينه    وجرت  ،وعلم 
التي ينقمون عليها وكل األمور    ،مناظرات فيما ينقمون من أمر عثمان

مور لو فعلها عمر بن الخطاب ما أوهي   ،قد رد عليها عثمان صراحة
 ولكن أفسدهم حلم عثمان عليهم.  ، تجرأ عليه أحد

ثم تبين أنها ليست   ،كانوا يقولون: إنه اتخذ أرضا خاصة إلبله ❖
 إلبله بل إلبل الصدقة. 

يعا إما كانوا والة وقالوا ولى أقاربه وأصهاره فرد عثمان أنهم جم  ❖
أو أن الرسول أو أبو بكر    ،مثل معاوية الذي واله عمر الشام  ،قبله

 .؟يلومون عليه أن يستعملهم أيضا م  أو عمر استعملهم، فلِ 

وما حرقها إال ليجمع الناس على   ،والموا عليه أن حرق المصاحف ❖
 رضي هللا عنه:    ي ، فقال اإلمام علمصحف واحد
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اس  
ّ
ها الن

ّ
اكم والغلو يف عثمان تقولون حرق املصاحف،  أي

ّ
إي

واهلل ما حرقها إال عن مألٍ من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل  
 
ُ
 . مثل الذي فعل  عليه وسلم ولو وليت مثل ما ويل لفعلت

أن  ❖ عليه  األ  هونقموا  الجمعة ولم يكن موجودا زاد  الثانى يوم  ذان 
هذا أن  والحق   ، وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  عهد  ذان  األ  على 

هللا  يعتبر   صلى  الرسول  وصى  التي  الراشدين  الخلفاء  سنة  من 
باتباعها وسلم  "  عليه  قال:  الخلفاِء حين  وُسنَِّة  ِبُسنَِّتي  عليكم 

بالنَّواجذِ  عليها  وا  ع ضُّ  ، المهديين  الترمذى  "الراشدين   صحيح  قد و ،    . 
صالة الجمعة  لهذا األذان لتنبيه الناس  في    مصلحةً   عثمان  رأى

، ولم يعترض يالرأ  بعد أن اتسعت رقعُة المدينة، فاجتهد في هذا
   .عليه كبار الصحابة وقتها

وقد   ،وكان الرسول يقصر الصالة فيها  ،وقالوا أتم الصالة بمنى ❖
ووافقه الصحابة    ،كان عثمان مقيما بمكة فرأى أن عليه اإلتمام

 . بمنى للسفر 2وإنما قصر الرسول  ،تمام أصلفاإل

ن ال يؤدي وحتى الصحابة الذين اعترضوا عليه رأوا أن األمر هيّ 
الذي اعترض ولكنه      ومنهم ابن مسعود  ،للثورة على خليفة

  ردها كلها عثمان    ، ونقموا عليه أمورا أخرى   .صلى خلفه وأتمَّ 
 . أنفسهم يعلمون بطالنها الغوغاء  وكان الثوار



          

 
19 

ن يعاجل بداية الفتنة   عثما

يا أمير المؤمنين   :أتوا عثمان فقالوا بهذه التهم  سمع بعض الصحابة  لما  و 
  ، فأخبروه  ،ما يأتيني إال السالمة  :قال  ؟أيأتيك عن الناس الذي يأتينا

تبعث   : قالوا،  عليَّ أنتم شركائي وشهود المؤمنين فأشيروا    : قال عثمان
ففعل،   ،ممن تثق بهم إلى األمصار حتى يرجعوا لك بأخبار الوالة  الرجا

 ما أنكرنا شيئا، والوالة يقسطون بين الناس.  :ورجعت الرسل تقول

بعث ولم يكتف عثمان بذلك بل بعث لكل الوالة أن يالقوه بموسم الحج و 
خرون ُيضر بون،  آو   ،أنَّ أقوامًا ُيشت مون   قد بلغنىإنه قال    :هكتابا قال في

فليواف   ؛  ذلك  من  شيئًا  ادَّعى  من  سّرًا،  وُشتم  سّرًا،  ُضِرب   م ْن  فيا 
فإنَّ    ، أو تصدقوا  ،منِّي، أو من عمَّالي  ،فليأخذ بحقِّه حيث كان  ،الموسم

قين    .هللا يجزي المتصدِّ

  .النَّاس، ودعوا لعثمانفي األمصار أبكى الكتاب فلمَّا قرأ 
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من  بة  وغاءموقف الصحا   الغ

عثمان   علم  ألحد    ورغم  يعد  لم  الغوغاءبأنه  تقتضي    من  حجة 
فإن   ،اقتلهم  :الخروج عليه، فإنه رفض رأي كبار الصحابة لما قالوا له

ل ْيس  ِمنَّا  :قال  2رسول هللا   ح  ف  ال  ل ْين ا السِّ م ل  ع  ل ْيهِ  .م ْن ح   .ُمتَّف ق  ع 
حاد أحدا  ن  ال  :ولكن عثمان ظل يعفو ويقبل ويحاول تبصيرهم ويقول

وربما كان هذا هو الخطأ الذي فعله    .حتى يركب حدا أو يبدي كفرا
غير موضعه    عثمان.. فلقد كان تسامحه مع هؤالء الغوغاء تسامحا في 

 . وهو ما أغراهم بمواصلة الفتنة

الثوار  وأظهر أهل    ،حججهم  لما دحض عثمان    الغوغاء  وتفرق 
أهل المدينة   فلم يفجأ  ،ثم فجأة عادوا جميعا  ،كل بلد أنهم راجعون لبلدهم

المدينة نواحي  في  وهم  مواض  ،إال  في  وأحاطوا    ،عسكرهم  عفنزلوا 
  وادعوا أن أهل مصر وجدوا كتابا مع بريد عثمان لواليه بمصر   .بعثمان
ب لم يخف عليهم هذا االفتراء    ،قتل فالن وفالنيأمره  ولكن الصحابة 

   :فكان تعليق على 

  كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة مبا لقي أهل مصر
 .أبرم باملدينةا  هذا واهلل أمر  ؟وقد سرمت مراحل

. ال حاجة لنا في هذا  ."صفوه على ما شئتم  :فقالوا وقد انكشف أمرهم
   .أنه لم يكتب ولم يرسل أي كتاب وأقسم عثمان  .الرجل ليعتزلنا "
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وتفرق أهل المدينة ولزموا بيوتهم ال يخرج أحد أو يجلس إال ومعه سيفه. 
يوما منها يصلي    30ظل عثمان    ،يوما  40وحاصر الغوغاء المدينة  

هللا هللا ! فوهللا إن أهل المدينة   :ثم صلى بهم يوم الجمعة فقال  ،بالناس
فامحوا الخطايا بالتوبة فقام    ،لسان محمد  ونون علىليعلمون أنكم ملع

، وحصبوا  الغوغاءفحصبهم    ،بعض الصحابة يشهدون لعثمان بما قال
لبيته وحمل  عليه  أغشي  حتى  على   ،عثمان  له  أمير   :  فقال  يا 

  :فقال عثمان  .. مرنا فلنقاتل.إال قاتليك  المؤمنين إني وهللا ال أري القوم

أنشد اهلل رجال رأي هلل حقا وأقر أن يل حقا عليه أال  
 دبسببی ملء حمجمة   يهريق

َّ
 . ما أو يهريق دمه يف

بن    منهم زيد  ،ورغم ذلك استقتل بعض الناس دفاعا عن عثمان  
ثابت »جامع القرآن« وأبو هريرة وأبناء كبار الصحابة: الحسن والحسين 

 .وعبد هللا بن الزبير وغيرهم

   :إلى عثمان هللا فقالاألنصاري جاء زيد بن ثابت و 

 .  .إن شئت كنا أنصار اهلل مرتي  :هذه األنصار ببابك يقولون
إن أعظمكم .  .ما القتال فالأ  : وقال  .ولكن عثمان رفض عونهم جميعا

   .رجل كف يده وسالحه فرجع البعض وبقى القليل عني غناء
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فبعث إلى علي وطلحة والزبير وأمهات المؤمنين ومنع الفجار الماء عنه  
فكان أول الناس   ، إن قدرتم أن ترسلوا لنا شيئا من الماء فافعلوا  :يقول
إليه    نجدةً  الماء  تحمل  بغلتها  على  فجاءت  المؤمنين  أم  أم حبيبة  له 

أمية    :وتقول بني  وصايا  منهم    -إن  عثمانوهي  إلى هذا    -وكذلك 
فأحببت أن ألقاه فاسأله عنها كيال تهلك أموال    - تقصد عثمان    - الرجل  

وكادت أم    ،وضربوا وجه بغلتها فشردت  ، كاذبة  :قالوا  .األرامل واليتامى
  .قتلأن ت حبيبة

فاستشار عثمان عبد    ، وأصر الغوغاء أن يتنازل عثمان ويترك الخالفة
   :هللا بن عمر بن الخطاب فقال عبد هللا

ط قوم  خال أريد أن تسن هذه السنة يف اإلسالم كلما س 
 .. .أمريهم خلعوه لیع

قد قال    لى هللا عليه وسلمص  ال تخلع قميصا قمصکه هللا وكان الرسول 
يا عثماُن إن هللا  ُمق مُِّصك  قميًصا، فإن أرادك المنافقون  على    :له يوما

ْلِعِه فال ت ْخل ْعهُ   .فذلك مما شجع عثمان على الثبات ،صححه األلباني. خ 
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؟ بن ياسر  هل ضرب عثمان عمار 

سُ  لكنها  ضعيفة،   بروايات  التاريخ  كتب  لغوية تمتأل  بصياغة  بكت 
حتى تجذب القارئ، كما تم حشوها باإلثارة والتشويق فانتشرت   محكمة

عثمان  أن  روى  ما  ذلك  ومن   ، وتمحيص  وعى  دون  الروايات  هذه 
ضرب الصحابي الجليل عمار بن ياسر  العتراضه على تفضيل عثمان 

  فقد روى   .فهم عشيرته( في المناصب،  لبنى أمية )الذى ينتمى إليهم  
ع ا ُعْثم اُن ر ِضي  َّللاَُّ ع ْنُه  أنه لما     زورةفي واحدة من هذه القصص الم د 

  : ِفيِهْم ع مَّار  ف ق ال  لَّم  ، و  س  ل ْيِه و  لَّى هللُا ع  ُسوِل َّللاَِّ ص  اِب ر  ن اًسا ِمْن أ ْصح 
ل ْيِه و   لَّى هللُا ع  اِئُلُكْم، أ ْنُشُدُكُم َّللاَّ  ه ْل ت ْعل ُمون  أ نَّ ر ُسول  َّللاَِّ ص  لَّم   ِإنِّي س  س 

؟  اِئِر ُقر ْيش  ل ى س  ُيْؤِثُر ب ِني ه اِشم  ع  اِئِر النَّاِس ، و  ل ى س  ْيًشا ع  ك ان  ُيْؤِثُر ُقر 
ا ب ِني ُأم يَّة   نَِّة ِفي ي ِدي أل  ْعط ْيُته  : ل ْو أ نَّ م ف اِتيح  اْلج  ك ت  اْلق ْوُم، ف ق ال  ف س 

َّللاَِّ  تَّى ي ْدُخُلوا ِمْن ِعْنِد آِخِرِهْم، و  ل ى ر ْغِم ح  ُْعِطي نَُّهْم ، و أل  ْست ْعِمل نَُّهْم ، ع   أل 
ل ى ر ْغِم أ ْنِفك  .   : ع  ل ى ر ْغِم أ ْنِفي؟ ق ال  : ع  أ ْنِف م ْن ر ِغم  . ف ق ال  ع مَّار 
ث ب  ِإل ْيهِ  ؟ ف غ ِضب  ُعْثم اُن ر ِضي  َّللاَُّ ع ْنُه ، ف و  : و أ ْنِف أ ِبي ب ْكر  و ُعم ر    ق ال 

ع ْنهُ  النَّاُس  ل ُه  ف أ ْجف  ِديًدا،  ْطًأ ش  و  ِطئ ُه  عنه ، وزاد   .ف و  الناس  أبعده  أى 
بعض الوضاعين في التشويق فقالوا أنه أصابه بمرض الفتاق بسبب  
شدة الضرب، وزاد بعضهم أن عمار أصيب بمرض التبول الالإرادى  

لة  بتوصيل رساعمار قام  بسبب هذا الضرب. وقالوا ضربه أيضا حين  
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إلى عثمان من معارضيه تخبره بأنه فشل في أن يقتدي بخالفة أبو بكر 
 . رضي هللا عنهما-وعمر 

وباإلضافة إلى ذلك وبمراجعة إسناد هذه الروايات تجده هزيال ضعيفا، 
الروايات    فإن متن  على  موضوعية  تكشفنظرة  كذبها   سوف  لك 

م  ،المفضوح تستحى  الذى  الحيي  عثمان  شخصية  على  نه فالمطلع 
المالئكة، والذى رفض أن تراق بسببه محجمة دم وفضل الموت على  
الموقف   هذا  في  تتخيلها  أن  الرقيقة  الشخصية  لهذه  يمكن  هل  ذلك، 
التمثيلى يضرب عمار الطاعن في السن )كان عمار وقتها في أواخر  
الثمانين من عمره( ، وال يكتف بضربه حتى يفتق بطنه إلى آخر هذه 

 األكاذيب. 

" تاريخ   كتابه:  ابن شبة في ا ورد في هذا الموضوع ما رواه  وأصح م
ُلوا ِإل ى ُعْثم ان  أ ِن اْئِتن ا , ف ِإنَّا ُنِريُد  ْعد  و ع مَّار  ف أ ْرس  اء  س  : ج  المدينة " ق ال 

ل  ِإل يْ  : ف أ ْرس  ا , ق ال  ْلت ه  ا ، أ ْو أ ْشي اء  ف ع  ْثت ه  ِهْم أ ِن  أ ْن ن ْذُكر  ل ك  أ ْشي اء  أ ْحد 
ُفوا اْلي ْوم  , ف ِإنِّي ُمْشت ِغل  ،   ر  ذ ا   اْنص  ك  ذ ا و  اُدُكْم ي ْوم  ك  ر ف     ِميع  : ف اْنص  ق ال 
ِرف   ْعد  ، و أ ب ى ع مَّار  أ ْن ي ْنص  ب هُ   س  ر  ، ف ض  ُسوُل ُعْثم ان  ل ُه ر  : ف ت ن او    ق ال 

 .  وأخرجه بالقوة

ْرب ك  ع مَّاًران ْنِقُم    لعثمان أننا  ق اُلوافلما   ل ْيك  ض  ما حدث تفصيال   ذكر لهم  ع 
ْعد  ، و أ ب ى ع مَّار  فقال ر ف  س  ْلُت ِإل ْيِهم ا , ف اْنص  ْعد  و ع مَّار  ، ف أ ْرس  اء  س  : ج 
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ِرف  ,   َوََل  أ ْن ي ْنص  َأَمْرُت  َما  َفَو َّللاهِ  َأْمِري ;  َغْيِر  ِمْن  َفَتَناَوَلُه َرُسوٌل 
ِذِه ي ِدي ِلع مَّار   َرِضيتُ   منى.  فليقتص, ف ه 

أن يكون تصرف   –  إن كان قد حدث فعال  -إذن فالموضوع ال يعدو  
أرعن من أحد مساعدى عثمان حين أخرج عمارا بالقوة من دار اإلمارة  

ودون رضاه بالطبع ، وقد أكد عثمان على رفضه    ،دون علم عثمان
 . شاء منه لهذا التصرف ، وقدم نفسه لعمار ليقتص إن

ْلُدون   العالمةقال   وكثيرا ما وقع للمؤرِّخين   :عن مثل هذه الروايات  ابُن خ 
رين وأئمَّة النَّقل من   في الحكايات والوقائع العتمادهم فيها   أخطاءوالمفسِّ

ِمْيًنا ولم يعرضوها على أصولها وال قاسوها   على مجرَّد الّنقل غثًّا أو س 
،   األشخاصكمة والوقوف على طبائع  بمعيار الح  أخذوابأشباهها وال  

 . ضلَّوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلطومن هنا 
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 عائشة وعثمان 

مواقف   في  األبرز  هو  الفتنة  أحداث  في  عائشة  السيدة  موقف  كان 
مشوه  ، الصحابة جاءت  سجلته  التي  الروايات  أغلب  ألنها    ،ةولكن 

باطلة  إلى شيعة بعض  ألفها    ،روايات موضوعة  زورا  ينتسبون  الذين 
زعمت فاإلساءة للسيدة عائشة.    اإلمام علي وهو منهم براء، ويتعمدون 

بعض الروايات الباطلة أن عائشة كانت تؤلب على عثمان ألنه أنقص 
وزعموا أن عمر قد   .لبقية أمهات المؤمنين امن عطاءها وجعله مساوي

فضل عائشة على أخواتها من أمهات المؤمنين في العطاء لمكانها من 
والحقيقة أن عائشة لم تتميز أصال عن بقية أمهات المؤمنين   . رسول هللا

 فكيف ينقص عثمان من عطاءها؟    ،ال في عهد عمر وال في عهد عثمان

ا إن عائشة  زور الغوغاء الخطابات وأشاعوا األراجيف، حتى قالو   كما
اقتلوا نعثال فقد    : وتقول لهم  ،تأمرنا بالخروج على عثمان  اكتبت كتاب

   :فلما بلغ ذلك عائشة قالت .كفر

ما كتبت  به الكافرون والذي آمن به املؤمنون وكفر 
 إليهم سوداء يف بيضاء..  

التي   وربما كان أبلغ رد على هذه األكاذيب هو أن معظم األحاديث 
في فضل عثمان ومكانته والتي ذكرنا    2  هللاوردت عن رسول  

   .كانت من رواية السيدة عائشة ،بعضها في هذا الكتيب
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النعمان   رواه   الذى  بل إن السيدة عائشة هي التي روت الحديث الصحيح
ُسوُل َّللاَِّ   :عن عائشة أنها قالت بن بشير ي ا ُعْثم اُن  :2  ق ال  ر 

ك  الَِّذي  ك  اْلُمن اِفُقون  أ ْن ت ْخل ع  ق ِميص  ك  َّللاَُّ ه ذ ا اأْل ْمر  ي ْوًما، ف أ ر اد  ِإْن و الَّ
ك  َّللاَُّ، ف ال  ت ْخل ْعُه،  ث  م رَّات  ق مَّص   صححه األلباني. ي ُقوُل: ذ ِلك  ث ال 

   :عائشة قالتعثمان ولما مات 

 .  ه وإنه ألوصلهم للرحم وأتقاهم للربوقتل
" قالت:  –  وكانت بمكة وقتها  -بل إن عائشة لما بلغها مقتل عثمان  

األ أهل  الغوغاء من  إن  الناس  عابوا  مأيها  المدينة  أهل  صار، وعبيد 
  اما لم يجدوا حجة وال عذر لاستصالحا لهم، ف  فتركهاعلى عثمان أمورا،  

بادوه بالعدوان، فسفكوا الدم الحرام، واستحلوا البلد الحرام، وأخذوا المال 
الحرام، واستحلوا الشهر الحرام،

 صبع عثمان خري من طباق األرض أمثاهلم" واهلل أل
 

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
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ن  مقتل عثما

فقالأصبح   رؤيا  أهله  على  يقص  قتل  يوم  هللا    رأيت  :عثمان  رسول 
فطر عندنا أيا عثمان    :2  فقال  بکر وعمرأبو  ومعه    ،البارحة

 . فأصبح عثمان صائما في ذلك اليوم .اليوم

رت في الغوغاء إشاعة تقول إن معاوية أرسل جيشا من الشام لنجدة وس
سودان بن حمران   فتعجلوا أمرهم وعزموا على قتله فدخل عليه  ،الخليفة

ليس معه سوى زوجته نائلة بنت الفرافصة  عثمان و  ،وعمرو بن الحمق
   .فأبي ،قتلأو يُ  يتنازل عن الخالفة فخيروه بين أن  ،له د  وعب

ه تدخل الثوار على عثمان بن عفان رضي هللا عنه نشرت زوجولما  
فصرخ فيها عثمان   ،نائلة شعرها، كأنها تستنصر بمروءة هؤالء الثائرين

  : خذي خمارك فلعمري لدخولهم علىَّ أهون من حرمة شعرك. قائال

بيني وبينكم    وكان المصحف أمامه فقال:  ،في جنبهضربه واحد منهم  ف
فرفعت نائلة يديها تحميه فقطعت   ،إليه آخر بالسيف فأهوى  ،كتاب هللا

عثمان  أصا عن  يدافع  العبد  وقام  منهم    بعها،  واحدا  فقتلوه فقتل 
  فجاء الناس فوجدوه   ، لناسا  وصعدت نائلة زوجته تصرخ في   ، رحمه هللا

 . قد قتل

لتخلن    :فجاءت أم المؤمنين أم حبيبة فقالت  ،السبئيون منع دفنهوحاول  
 .فخلوها  2ستر رسول هللا    ن کشفألأو    بينی وبين دفن الرجل
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هم:  فقط  الغوغاء الناس من الصالة عليه فحمله لقبره خمسة    عثم من
مطعم بن  حزام  ،جبير  بن  الزبير  ،وحكيم  بن  هللا  زوجة    وعبد  ونائلة 

 . أم البنين بنت عيينة بن حصنعثمان وزوجته الثانية 

كان عثمان ،  حش کوکب  :بجوار البقيع اسمه  منعزلودفن في مكان  
  :هذا المكان المنعزل يقول عن

يوشك أن ميوت رجل صاحل فيدفن هناك فيتأسي  
 الناس به.  

وصلي    ،فكان عثمان هو أول من دفن فيه،  وكان الناس ال يدفنون فيه
  90سنة وقيل    ۸۵أو    ۸۲  قتل  وكان عمره يوم  ،عليه جبير بن مطعم

  .سنة

باب الفتنة على مصراعيه وبدأ أول   ه(   35)سنة    عثمان  تح بموتوفُ 
وما كان لهم   ،وأحس الصحابة بعد قتله أنهم قصروا  .فتق في اإلسالم

فهذا أبو حميد البدري   ،أن يتركوه حتى لو كان هو الذي يأمرهم بذلك
  :يقول  األنصاري 

   .هلل علي أال أضحك بعد قتل عثمان حىت ألقى اهلل

  : يقول    يتذكر قتل عثمان وينتحب. وكان علي     وكان أبو هريرة
 . لبتُ ولكن غُ  ،وال رضيتُ  وال أمرتُ  وهللا ما قتلتُ 
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لق احلياء(  كلمة أخرية )خ

وصف رسول لق الحياء، وقد  كان الخلق األشهر لسيدنا عثمان هو خُ 
ْير  فقال: ا الحياء  2 هللا ي اُء ُكلُُّه خ   . لـح 

ذ ه اُبُه ذ ه اُب   الحياءف  2صدق رسول هللا  و  ، و  ير  أ صُل ُكلِّ خ 
يرِ كل   يء  ، كما في الحديث:    المرءزينة    وهو   ، الخ  ي اُء ِفي ش  ان  الح  م ا ك 

 .ِإالَّ ز ان هُ 

في  والحياء   كما  اإلسالم؛  وُخُلُق  الحديث:شعار  ُخلًقا،  دين  لكل  "إن 
الحياء". هللا  و  اإلسالم  رسول  أن  الصحيحين:    2في 

هللا،   قال: إال  إله  ال  قول:  فأفضلها  شعبة،  وسبعون  بضع   "اإليمان 
وفي    وأدناها: إماطة األذى عن الطريق، والحياء شعبة من اإليمان".

أيًضا: ر  الحديث  فإذا  جميًعا،  قرنا  واإليمان  رفع "الحياء  أحدهما  فع 
 اآلخر".

  وإذا رأيت في الناس جرأًة وبذاءًة وفحًشا، فاعلم أن من أعظم أسباب 
"إن مما أدرك   :يقول  صلى هللا عليه وسلم  والرسولفقدان الحياء،  ذلك  

 الناس من كالم النبوة األولى: إذا لم تستِح فاصنع ما شئت".

قُّ ، و وأعظم الحياء هو الحياء من هللا   حين ف ،  أ ْن ُيست ـحي ى ِمْنُه اللَّـُه أ ح 
مقصًرا هللا  يستحي أن يراه  عندها  يستقر في نفس العبد أن هللا يراه، فإنه  

 . ىئ ڀ ڀ پ پ پ پ يئ في فريضة، أو مرتكًبا لمعصية


