
 نبذة مختصرة عن الخلفاء الراشدين األربعة

 

 أبا بكر الزديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عؾان  هم إن الخلؾاء األربعٌ الراردين

وعلً بن أبً طالب  رضً هللا عنوم أجمعينَ وكلوم مبررون بالجنٌَ وأمر النبً زلٍ هللا عليى 

ؽعليكم بذنتً : وذلم باِقتداء بذنتوم كما ؽً الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بإذناد زحيح

.  وذنٌ الخلؾاء الراردين الموديين من بعديَ تمذكوا بوا وعضوا عليوا بالنواجذ

 : أبو بكر الصديق- 1

أم الخير  أمى أبو بكر وكنيتى عبد هللا بن أبً قحاؽٌ عثمان بن كعب التيمً القررًَ هو

أول من آمن برذول هللا زلٍ هللا  (م573)هـ . ق51ولد ذنٌ  ذلمٍ بنت زخر بن عامر التيمًَ

عليى وذلم من الرجالَ وأول الخلؾاء الراردينَ ذمٍ بالزديق ألنى زدق النبً زلٍ هللا عليى 

وذلم ؽً خبر اإلذراءَ وقيل ألنى كان يزدق النبً زلٍ هللا عليى وذلم ؽً كل خبر يأتيى من 

أنت عتيق هللا من  أبا بكر يا: الذماءَ كان يدعٍ بالعتيقَ ألن النبً زلٍ هللا عليى وذلم قال لى

النارَ كان ذيدًا من ذادات قريش وغنيًا من كبار ميذوريومَ وكان ممن حرم الخمر علٍ نؾذى ؽً 

 الجاهليٌَ كانت لى ؽً عزر النبوة مواقف كبيرةَ ؽرود الحروب واحتمل الرداُد وبذل األموالَ

وكان رؽيق النبً زلٍ هللا عليى وذلم ؽً هجرتى إلٍ المدينٌ وإليى عود النبً زلٍ هللا 

عليى وذلم بالناس حين ارتد بى المرضَ بويع بالخّؽٌ يوم وؽاة النبً زلٍ هللا عليى وذلم ذنٌ 

 للوجرةَ حارب المرتدين والممتنعين عن أداء الزكاة وأقام دعاُم اإلذّمَ اؽتتحت ؽً أيامى 11

بعض بّد الرام والعراقَ توؽً ليلٌ الثّثاء لثمان خلون من جمادى اآلخرة وهو ابن ثّث وذتين 

.  ذنٌَ وكانت مدة خّؽتى ذنتين وثّثٌ أرور ونزؾاً 

  :عمر بن الخطاب- 2

ولقبى النبً زلٍ  عمر بن الخطاب بن نؾيل بن عبد العزى العدوي القررًَ أبو حؾص هو

أبً جول عمرو  وهً أخت حنتمٌ بنت هرام بن المػيرة المخزوميٌ أمى بالؾاروقَ هللا عليى وذلم

وهو ثانً الخلؾاء الراردينَ وأول من لقب بأمير المؤمنينَ كان ؽً الجاهليٌ من أبطال  بن هرامَ

قريش وأرراؽومَ وكانت لى الذؾارة ؽيومَ يناؽر عنوم وينذر من أرادوا إنذارهَ أذلم قبل الوجرة 



بخمس ذنوات ورود الوقاُع مع النبً زلٍ هللا عليى وذلمَ وأرذلى النبً زلٍ هللا عليى وذلم 

وبعود منىَ بعد اذترارة الناس ؽيى  أبً بكر الزديق ؽً عدة ذراياَ بويع بالخّؽٌ يوم وؽاة

القضاء ؽً عوده ؽكان أول قاٍض ؽً اإلذّمَ ولم يأتى مدة وِيتى القضاء  أبو بكر ؽواؽقوهَ وِه

متخازمانَ ألن طّوة اإليمان وأخوة اإلذّم كانت تمنع الناس من التخازمَ ؽإذا اختلؾوا اذتؾتوا 

ونزلوا عند إؽتاء من يؾتيوم من الزحابٌَ قطع العطاء عن المؤلؾٌ قلوبوم بعد اعتزاز اإلذّم وقوة 

روكتىَ أخضع أراضً البّد المؾتوحٌ عنوة للخراج ولم يقذموا بين الػانمينَ لكً يذتكملوا 

  .ؽريضٌ الجوادَ وأعادها إلٍ أزحابوا الذين كانوا عليوا وجعل خراجوا حقا للمذلمين

أول من بدأ التاريد بذنٌ الوجرة النبويٌَ وأول من دون الدواوين ؽً اإلذّمَ جعلوا علٍ 

الطريقٌ الؾارذيٌَ إلحزاء األعطياتَ وتوزيع المرتبات ألزحابوا حذب ذابقتوم ؽً اإلذّمَ 

 (الحمد هلل)اتخذ بيت مال المذلمينَ وكانت الدراهم علٍ أيامى علٍ نقش الكذرويٌَ ؽزاد ؽيوا 

َ رد النذاء المذبيات ؽً حرب (محمد رذول هللا)َ وؽً بعضوا (ِ إلى إِ هللا)وؽً بعضوا زاد 

كرهت أن يزير الذبً ذبٌ علٍ العربَ ضرب ؽً ررب الخمر : الردة إلٍ عراُرهنَ وقال

ثمانين جلدةَ وكانت أربعين وحرم المتعٌ ونوٍ عن بيع أموات األوِدَ اتخذ دارًا للدقيق وجعل 

. ؽيوا الدقيق والتمر والذويق والزبيب وما يحتاج إليىَ يعين بى المنقطع

ؽيطوف بدرتى علٍ من ؽً المذجدَ ؽينظر - أي العراء- وكان يخرج إذا زلٍ اآلخرة 

إليوم ويعرف وجوهوم ويذألوم هل أزابوا عراءَ وإِ خرج ؽعراهمَ كان لى عيون يتقزٍ بوا 

أحوال الجيش وأحوال عمالى ؽً األمزارَ وكان إذا أتاه وؽد من مزر من األمزار ذألوم عن 

حالوم وأذعارهم وعمن يعرف من أهل البّد وعن أميرهمَ وهل يدخل عليى الضعيف وهل يعود 

أقبلَ كان إذا بعث عامًّ يرترط عليى : َِ كتب إليى: المريضَ ؽإن قالوا نعمَ حمد هللاَ وإن قالوا

  .أِ يركب البراذينَ وِ يلبس الرقيقَ وِ يأكل النقًَ وِ يتخذ بواباً : أربعاً 

: لمن هذا؟ ؽذكروا عامًّ لى علٍ البحرينَ ؽقال: ومر يومًا ببناء يبنٍ بحجارة وجصَ ؽقال

أبت الدراهم إِ أن تخرج أعناقواَ وراطره مالىَ ؽً أيامى تم ؽتح الرام والعراق واؽتتحت القدس 

 .والمداُن ومزر والجزيرة وخراذان وكرمان وذجذتان وقبرص

وانتزب ؽً مدة خّؽتى اثنا عرر ألف منبر ؽً اإلذّمَ أنرأ ذبّ بين مكٌ والمدينٌ ووؽر 

ؽقام إليوا أحد  عمرَ اتق هللا يا أم حكيم بنت الحارث بذلك علٍ الذالكين حمل الماءَ قالت لى



دعوا تقولَ ؽوهللا ِ خير ؽيوم إن لم يقولوهاَ وِ : وقال لى عمر الحاضرين يريد لطمواَ ؽمنعى

لو مات جمل ضياعا علٍ رط الؾرات لخريت أن يذألنً : يقول عمر خير ؽينا إن لم نذمعواَ كان

أحب الناس إلً من أهدى إلً عيوبًَ أجلٍ يوود خيبر إلٍ الرام ونزارى : هللا عنىَ وكان يقول

. ِ يجتمع دينان ؽً جزيرة العرب: نجران إلٍ الكوؽٌ وقال

 ذو 25ؽً زبيحٌ يوم األربعاء  المػيرة بن رعبٌ الؾارذً غّم أبو لؤلؤة ؽيروز اغتالى

ؽً الروضٌ الرريؾٌ التً  أبً بكر الحجٌ وهو يؤم الناس ؽً زّة الؾجرَ ؽمات ودؽن إلٍ جانب

دؽن ؽيوا رذول هللا زلٍ هللا عليى وذلمَ كانت مدة خّؽتى عرر ذنين وذتٌ أرورَ قال عنى 

إنى ذمع رذول هللا  أبو بكر إن هللا جعل الحق علٍ لذان عمرَ وقال :النبً زلٍ هللا عليى وذلم

َ توؽً عن ثّث وذتين  .ما طلعت الرمس علٍ رجل خير من عمر :زلٍ هللا عليى وذلم يقول

  .من العمر

  :عثمان بن عفان- 3

عثمان بن عؾان بن أبً العاص بن عبد رمس بن عبد مناف بن قزًَ األموي القررًَ  هو

من كبار رجال اإلذّم  أروى بنت كريز بن حبيب بن عبد رمسَ أمى أبو عبد هللا وأبو عمروَ

. الذين اعتز بوم عند ظوورهَ ولد بمكٌ وأذلم بعد البعثٌ بقليلَ كان غنيًاَ رريؾًا ؽً الجاهليٌ

 ومن أعظم أعمالى تجويزه جيش العذرة ؽً الذنٌ التاذعٌ للوجرةَ وكان النبً زلٍ هللا 

عمر بن  َ هو أحد العرر المبررين بالجنٌَ تولٍ الخّؽٌ بعد اغتيال(تبوك)عليى وذلم قد غزا ؽيى 

ؽوو ثالث الخلؾاء الراردينَ وؽً اختياره للخّؽٌ قزٌ تعرف بقزٌ الرورى نعرضوا  الخطاب

دعا ذتٌ أرخاص  عمر بن الخطاب وهً أنى لما طعن الطبري وابن األثيرَ باختزار كما رواها

علً بن أبً طالب وعثمان بن عؾان وعبد الرحمن بن عوف وذعد بن أبً  من الزحابٌَ وهم

باألمر ؽقال  العباس ليختاروا من بينوم خليؾٌَ وعلم وقاص والزبير بن العوام وطلحٌ بن عبيد هللا

إذن ترى ما تكرهَ وذهب المدعوون : إنً أكره الخّفَ قال: ِ تدخل معومَ ؽقال علً ِبن أخيى

تراوروا : قال لوم عمر ؽقد كان ؽً ذؾرَ ؽلما اجتمعوا عند إِ طلحٌ بن عبيد هللا عمر إلٍ لقاء

إذا وضعتمونً ؽً : وقال لى المقداد بن األذود ؽيما بينكم واختاروا للخّؽٌ واحدًا منكمَ ودعا

عبد هللا بن  حؾرتً ؽاجمع هؤِء الرهط ؽً بيت حتٍ يختاروا رجًّ منومَ وأحضر معوم

ليكون مراورًا وليس لى رًء من األمرَ وقم علٍ رؤوذومَ ؽإن اجتمع خمذٌ ورضوا واحدا  عمر



منوم وأبٍ الذادس اختياره ؽاضرب رأذى بالذيفَ وان اتؾق أربعٌ ؽرضوا رجًّ وأبٍ اثنان 

عبد هللا بن  ؽاضرب رأذيوما بالذيفَ ؽإن رضً ثّثٌ رجّ منوم وثّثٌ رجّ منوم ؽحكموا

ؽليكونوا مع الذين  عبد هللا بن عمر ؽأي الؾريقين حكم لى ؽليختاروه َ ؽإن لم يرضوا بحكم عمر

-عدلت عنا  :علً ؽقال لى علياً  العباس وتلقٍ عمرَ ؽخرجوا من عند عبد الرحمن بن عوفَ ؽيوم

كونوا مع  :عمر وقال عثمانَ قرن بً: وما علمك؟ قال العباس ؽقال- أي خرجت منا الخّؽٌ

عبد الرحمن بن عوفَ  األكثرَ ؽإن رضً رجّن رجَّ ورجّن رجّ ؽكونوا مع الذين ؽيوم

ِ يختلؾونَ  عثمان زور عبد الرحمن َ وعبد الرحمن ِ يخالف ابن عمى ؽذعد بن أبً وقاص

ؽلو كان اآلخران معً لم ينؾعانً ما دام  عثمان عبد الرحمنَ أو يوليوا عبد الرحمن عثمانَ ؽيوليوا

لم أرؽعك ؽً رًء إِ رجعت إلً  :العباس ؽقال لى عمى عبد الرحمنَ الرجحان للثّثٌ الذين ؽيوم

مذتأخرًا بما أكرهَ أررت عليك عند وؽاة رذول هللا زلٍ هللا عليى وذلم أن تذألى ؽً من هذا 

ؽً  عمر األمر ؽأبيتَ وأررت عليك بعد وؽاتى أن تعاجل األمر ؽأبيتَ وأررت عليك حين ذماك

َِ إِ أن يولوكَ : الرورى أِ تدخل معوم ؽأبيتَ احؾظ عنً واحدةَ كلما عرض عليك القوم ؽقل

. واحذر هؤِء الرهطَ ؽإنوم ِ يبرحون يدؽعوننا عن هذا األمر حتٍ يقوم لنا بى غيرنا

عبد الرحمن  أيوما يزلً عليىَ ؽقال علً وعثمان وأخرجت جنازتى تزدى عمر  ؽلما مات

ؽقد  زويبَ كّكما يحب اإلمرةَ لذتما من هذا ؽً رًءَ ؽليزل عليى: لوما بن عوف

. زويب بعد طعنى ليزلً بالناس حتٍ يجتمعوا علٍ إمامَ ؽزلٍ عليى عمر اذتخلؾى

وكانوا خمذٌ  المذور بن مخرمٌ أهل الرورى ؽً بيت المقداد جمع عمر ؽلما دؽن 

غاُبَ ؽتناؽس القوم ؽً األمر وكثر بينوم الكّمَ  عبد هللا بن عمر وطلحٌ بن عبيد هللا ومعوم

أنا : أيكم يخرج نؾذى منوا علٍ أن يوليوا أؽضلكم؟ ؽلم يجبى أحدَ ؽقال عبد الرحمن بن عوف ؽقال

أنا أول من رضً وقال القوم قد رضيناَ ؽقال أعطونً مواثيقكم علٍ  عثمان أخلع نؾذً منىَ ؽقال

أن ترضوا من أختار لكمَ وعلً ميثاق هللا أِ أخص ذا رحم لرحمىَ وِ آلو المذلمينَ ؽأخذ منوم 

أرأيت لو زرف هذا األمر عنك ؽلم تحضر : وقال لى ميثاقًا وأعطاهم مثلىَ وخّبعلً بن أبً طالب

وذألى ما  بعثمان وخّ عثمانَ :ؽمن كنت ترى من هؤِء الرهط أحق بى؟ قال

عليًا  ؽكلموما بمثل ما كلم بى الزبير وذعد بن أبً وقاص ثم خّ بكل من علًَ :ؽقال عليًاَ ذأل

لياليى يلقٍ أزحاب رذول هللا زلٍ هللا عليى وذلم ومن  عبد الرحمن ودار عثمان :ؽقاِ وعثمانَ



واؽٍ المدينٌ من أمراء األجناد وأرراف الناس يراورهمَ وِ يخلو برجل إِ أرار 

حددها لومَ  عمر وهً ثّثٌ أيام كان-حتٍ إذا كانت الليلٌ التً يذتكمل بوا األجل  بعثمانَ عليى

عليك عود هللا : ؽقال لى علياً  أهل الرورى ودعا الناس إلٍ المذجدَ ونادى عبد الرحمن دعا

أرجو أن أؽعل وأعمل : وميثاقى لتعملن بكتاب هللا وذنٌ رذولى وذيرة الخليؾتين من بعده؟ قال

عبد  نعمَ ؽرؽع :عثمان قال لعلً ؽقال لى مثل ما قال عثمان بمبلؼ علمً وطاقتًَ ونادى

اللوم اذمع وارودَ اللوم إنً قد جعلت : ؽقال عثمان رأذى إلٍ ذقف المذجد ويده ؽً يد الرحمن

ليس هذا أول يوم تظاهرتم ؽيى عليناَ ؽزبر :علً ؽبايعىَ ؽقال عثمان ما ؽً رقبتً من ذلك ؽً رقبٌ

عبد  إِ ليرد األمر إليكَ ؽقال عثمان جميل وهللا المذتعان علٍ ما تزؾونَ وهللا ما وليت

ِ تجعل علٍ نؾذك ذبيًَّ ؽإنً قد نظرت وراورت الناس ؽإذا هم ِ  علً يا :الرحمن

ؽمن نكث ؽإنما ينكث  :عبد الرحمن ؽقال علًَ وتلكأ عثمان وازدحم الناس يبايعون بعثمانَ يعدلون

يرق الناس حتٍ بايع  علً علٍ نؾذى ومن أوؽٍ بمن عاهد عليى هللا ؽذيؤتيى أجرًا عظيمًاَ ؽرجع

. (خدعٌ وأيما خدعٌ): وهو يقول

ؽً ليالً  علياً  كان قد لقً عمرو بن العاص أن: خدعٌ علً إن ذبب قول :الطبري  ويقول

رجل مجتودَ وإنى متٍ أعطيتى العزيمٌ كان أزهد لى ؽيكَ ولكن  عبد الرحمن إن: الرورىَ ؽقال لى

إن عبد الرحمن رجل مجتود وليس : ؽقال لى عثمان ثم لقً: الجود والطاقٌ ؽإنى أرغب لى ؽيكَ قال

هل يعمل بكتاب هللا وذنٌ عبد الرحمن لما ذألى  علًوهللا يبايعك إِ بالعزيمٌ ؽأقبلَ ؽلذلك قال 

عمرو رذولى وذيرة الخليؾتين من بعدهَ أرجو أن أؽعل وأعمل بمبلؼ علمً وطاقتًَ آخذًا بنزيحٌ 

عمرو بن نعم دون تردد آخذًا بنزيحٌ : علٍ نؾس الذؤال بقولىعثمان وأجاب بن العاص 

وقد أخذ كل منوما بنزيحتىَ وكان عثمانَ بػير ما نزح بى عليًا نزح عمرًا ونرى أن العاصَ 

. ورعر بوا بعد أن وقع ؽً حبالتواعثمانَ بعد مبايعٌ  علًرددها عمرو خدعٌ من 

عود ؽتوحات ؽؾً عوده ؽتحت أرمينيٌ وأذربيجان وإؽريقيٌ وبدأ غزو الروم عثمان كان عود 

 هـ أرذل حملٌ بحريٌ لػزو ذواحل األندلسَ 27برًا وبحرًاَ وؽتحت جزيرة قبرصَ وؽً ذنٌ 

وهو أول من ؽكر ؽً ؽتح القذطنطينيٌ واقتحام أوروبا عن طريق إذبانيا للوزول إليواَ وكان 

أمره بػزو ذواحل إذبانيا لوذه الػايٌَ يرجع إليى الؾضل ؽً إزالٌ الخّف ؽً قراءة القرآن بجمعى 

أم المؤمنينَ زوج النبً زلٍ هللا حؾزٌ بنت عمر بن الخطاب زحؾى التً كانت محؾوظٌ عند 



وآخرين من الزحابٌ الحاؽظين للقرآنَ زيد بن ثابت عليى وذلم ونذخوا ؽً مزحف واحد بمعرؽٌ 

. وأمر بإحراق ما ذواه

عبد هللا بن عامر بن اتوموه بتوليٌ أزحابى وأقرباُى منازب الدولٌَ من ذلك توليتى و 

أخاه ألمى علٍ الوليد بن عقبٌ وتوليتى أبً موذٍ األرعريَ ابن عمتى علٍ البزرة بدًِ من كريز 

عبد هللا بن ذعد عن مزر وتوليٌ عمرو بن العاص وعزلى ذعد بن أبً وقاصَ الكوؽٌ بعد عزلى 

 يؤلب الناس علٍ عمرو بن العاص أخاه من الرضاعَ وقد أخذبن أبً ذرح مكانىَ وكان عبد هللا 

 محمد بن أبً بكر ومحمد بن أبً وعظم علٍ أهل مزر عزلىَ وأخذ يحرضوم علٍ ذلكعثمانَ 

 ابن أبً ؽاذتنؾروا نحوا من ذتماٌُ رجل وتوجووا إلٍ المدينٌ وذألوه أن يعزلحذيؾٌَ 

ؽأجابوم إلٍ ذلكَ ؽلما رجعوا إذا هم براكب ؽأخذوه وؽتروه ؽوجدوا  محمد بن أبً بكر وتوليٌذرح 

وجماعتىَ ؽرجعوا إلٍ محمد بن أبً بكر يأمره بقتل  عثمان علٍ لذان ابن أبً ذرح معى كتابًا إلٍ

ولما عرض الكتاب علٍ عثمان أنكره عثمانَ المدينٌ وداروا بالكتاب علٍ الزحابٌ ؽّم الناس 

وأقذم أن ِ علم لى بى وثبت أنى مزورَ وأن مروان بن الحكم كاتب عثمان وحامل ختمىَ زوره 

علٍ لذانىَ ؽواج المزريون وحازروا عثمان ؽً داره وطلبوا إليى أن يتخلٍ عن الخّؽٌ ؽلما أبٍ 

وكان عثمان وهو محزور قد  دخلوا عليى وقتلوه ونوبوا داره وعدلوا إلٍ بيت المال ؽأخذوا ما ؽيىَ

وؽً  حبيب بن مذلمٌ الؾوري علٍ رأس جيشَ يذتنجده ؽأرذل معاويٌ بن أبً ذؾيان أرذل إلٍ

ؽقؾل راجعًا إلٍ  عثمان روايٌ أنى أمره أن يبطئ الذير إلٍ المدينٌ وقبل أن يزل إليوا بلػى مقتل

. دمرق

انعطؾت مذيرة التاريد اإلذّمً إلٍ عود بدأت ؽيى الؾتن ونربت ؽيى الثوراتَ عثمان وبمقتل 

وانقضٍ عود الطبقٌ األولٍ ؽً اإلذّم وهً عزر النبً زلٍ هللا عليى وذلم وأبً بكر 

 رضً هللا عنىَ ؽؾً هذا العود كان  عثمانوعمر رضً هللا عنوما وذت ذنوات من عود

المذلمون علٍ التوحيد الزحيح المخلص مع األلؾٌ واجتماع الكلمٌ علٍ الكتاب والذنٌَ وليس 

هناك عمل قبيح وِ بدعٌ ؽاحرٌ وِ نزع يد من طاعٌ وِ حذد وِ غل وِ تأولَ حتٍ الذي كان 

عثمان ؽً رور ذي الحجٌ ؽً يوم الجمعٌَ بعد حزار دام  من قتل عثمان وما انتوك منىَ قتل

 . عاماً 82رورينَ وكان عمره 



 

:  علي بن أبي طالب- 4

هو علً بن أبً طالب بن عبد المطلب بن هارم بن عبد مناف القررً الوارمًَ أبو 

أمير المؤمنينَ رابع الخلؾاء الحذن أمى ؽاطمٌ بنت أذد بن هارم بن عبد مناف القرريٌ الوارميٌَ 

الراردينَ وأحد العررة المبررين بالجنٌَ وأول الؾتيان إذّمًاَ ابن عم النبً زلٍ هللا عليى وذلم 

وزوره وأحد الرجعان األبطالَ ومن أكابر الخطباء والؾزحاء والعلماء بالقضاء والؾتياَ كان 

اللواء ؽً يده ؽً أكثر المراهدَ ولم يتخلف ؽً مرود من المراهد إِ ؽً غزوة تبوك ليرعٍ 

بعد طعنى بين الذتٌ من أزحاب الرورى ليخلؾى واحد منومَ  عمر بن الخطاب عيالىَ اختاره

علً بن أبً طالب وطلحٌ بن عبيد هللا والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن وهم 

. هـ35ذنٌ  عثمان بن عؾان بويع بالخّؽٌ بعد مقتلعؾان وذعد بن أبً وقاص 

 ؽقام أكابر الزحابٌ يطلبون القبض علٍ قتلٌ عثمان وقتلومَ وتوقٍ علً الؾتنٌَ ؽتريث 

 طلحٌ بن عبيد هللا والزبير بن وقام معوا جمع كبير ؽً مقدمتوم عاُرٌ أم المؤمنينَ ؽػضبت

 وقاتلوا عليًاَالعوام 

هـَ وظؾر علً علٍ مقاتليى بعد أن بلؼ عدد القتلٍ ؽً الؾريقين 36 ؽكانت وقعٌ الجمل ذنٌ 

 معاويٌ بن أبً عزلعليًا هـ وخّزٌ خبرها أن 37عررة آِفَ ثم كانت وقعٌ زؾين ذنٌ 

َ ؽعزاه معاويٌ من وِيٌ الرام يوم ولً الخّؽٌَ ولم يأخذ برأي من أرار عليى بالتريثذؾيان 

 عمرو بن أن النزر اقترب من علً أرار عليى معاويٌ ؽاقتتّ ماٌُ وعررة أيامَ ولما رأى

 معاويٌ عمرو بن وحكم علً أبا موذٍ األرعري برؽع المزاحف وطلب التحكيمَ ؽحكمالعاص 

 أن عبد هللا بن ؽً طبقاتى والذهبً ؽً ذير أعّم النبّءابن ذعد  العاصَ ويروي

ؽاجعلنً معىَ - أي مجربًا لألمور-ِ تحكم أبا موذٍ ؽإن معى رجًّ حذرا قارحًا : عباس قال لعلً

ماذا أزنع؟ إنما أوتٍ من أزحابًَ وقد ضعؾت نيتوم وكلواَ يا ابن عباس :  علًؽقال

ِ يكون ؽً التحكيم مضريان حتٍ يكون أحدهما يمانياَ وأبو موذٍ : ؽوذا األرعث يقول

ؽعرؽت أنى مضطود وعذرتىَ ومثل ذلك قال لى األحنف بن قيس وطلب أن : يمانًَ قال ابن عباس

يكون ابن عباس مع أبً موذٍ َ ؽأبت اليمانيٌَ وطلب ابن عباس أن يكون األحنف مع أبً 

ومعاويٌ وعلٍ رد  موذٍ ؽأبت اليمانيٌ أيضًاَ وقد اجتمع الحكمان بأذرح واتؾقا ذرًا علٍ خلع علً



األمر للمذلمينَ يختارون من يراءونَ وأعلن أبو موذٍ ذلك وخالؾى عمرو 

 َ ؽأقر معاويٌ وعزل علياً 

األول بايع معاويٌ وهم أهل الرامَ والثانً حاؽظ علٍ : ؽاؽترق المذلمون ثّثٌ ؽرق

بيعتى لعلًَ والثالث اعتزلوما ونقم علٍ علً رضاءه بالتحكيمَ ؽقد أنكر هذا الؾريق أن 

يحكم علً الرجال ؽً حقى بالخّؽٌَ ؽوو زاحب هذا الحقَ وليس لى أن يتنازل عنى ويحكم 

الرجال ؽيىَ ؽوو حق هلل ِ يحل ؽيى التحكيمَ وقد جادلوم علً وذكرهم أنوم هم الذين أرغموه علٍ 

  قبول التحكيم حين ذُموا القتالَ

هـ وؽيوا قضً علٍ كثير منوم وتؾرق من بقً حيًا 38وكانت وقعٌ النوروان بينى وبينوم ذنٌ 

َ كما دعوا أيضًا بالحروريٌ نذبٌ إلٍ حروراء التً (الخوارج)يدعون لمذهبوم الذي عرؽوا بى وهو 

 تجمعوا ؽيوا وأعلنوا ؽيوا خروجوم علٍ علًَ وكان منوم جماعٌ من كبار الزحابٌَ ويذمون أيضا

  بالرراة ألنى رروا أنؾذوم وابتاعوا آخرتوم بدنياهمَ

أقام علً بعد ذلك بالكوؽٌ وجعلوا دار الخّؽٌ إلٍ أن قتلى عبد الرحمن بن ملجم الخارجً 

ذنٌَ 63هـَ واختلف ؽً مكان قبرهَ وكان عمره يوم قتل 40 رمضان ذنٌ 17ؽً مؤامرة يوم 

روى عن النبً زلٍ هللا عليى وذلم ؽأكثرَ وروى عنى بنوه الحذن والحذين ومحمد ابن الحنؾيٌ َ 

وروى عنى الزحابٌ وكثير من التابعينَ وكان عمر بن الخطاب يرجع إليى ؽً المعضّتَ وكان 

الزحابٌ إذا ثبت لوم الرًء عن علً لم يعدلوا بى إلٍ غيرهَ وكان النبً زلٍ هللا عليى وذلم عند 

من كنت موِه : هـ توقف ؽً غدير خم وقال لمن معى10رجوعى إلٍ المدينٌ من حجٌ الوداع ذنٌ 

 . ؽعلً موِهَ اللوم وال من واِه وعاد من عاداه
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