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Abstract 
 

The practice of laying allegations against the companions of the Prophet is 

not a new phenomenon. New questions and criticisms have appeared 

repeatedly from Orientalist scholars. Some Shia writers due to partisan 

considerations have condemned the Caliphate of Uthman in strong terms 

holding him guilty of nepotism. Some of these allegations have found their 

way into an encyclopaedia whose primary aim is to be a reliable source of 

objective, fact-checked, and unbiased content ensuring the publication of 

articles uphold Britannica's reputation for accuracy and objectivity; to 

prevail as a trusted source of factual information, anchored in authority 

depth, and relevancy. This article sheds light on how the Encyclopaedia 

seemed   not   to   have   adhered to some of these policies when presenting 

one of Islam’s most  prominent and historical  figures. It demonstrates how  
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the editors used the selective approach in assessing the life and 

achievements of Islam’s Third Caliph Uthman bin Affan, choosing only to 

portray opinions consistent with biased views. The article shows a degree 

of disregard of Islams trusted sources and scholarly responses to the 

accusations levelled against Uthman bin Affan, and critically examines 

related articles in light of Islam’s primary sources; showing how these 

allegations stand rebutted.  
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 : ص البحثلخم
  عنوان البحث:

يف  رضححححع ه عنحححح  ليفححححة عثمححححان بححححن عفححححانخلا: رعاصححححيف األدب الغححححريب امل أصحححححاب النححححيب حممححححد
 .ونقد   ، عرض  منوذجا   الربيطانيةاملوسوعة 

 

  لبحث:موضوع ا
 رضحع ه عنح عثمحان بحن عفحان الثالحث محا جحاع عحن اخلليفحة  ابلعرض والنقد ناحبث يتناول موضوع  

 يف املوسوعة الربيطانية.
 

  أقسام البحث:
 ليفححةخلاب ز  جمحو  تعريح    :فيح  التمهيحد  و  .، وخامتحة  مبحثحن، و ، ومتهيحد  البححث علح : مقدمحة   ملتشحا

يف عثمحان  خصحية  األول: ش واملبحث   .هاهج  نملوسوعة الربيطانية، وم ابتعري   ، و عثمان بن عفان
 وفيهحا أهحم   :واخلامتحة   .يف املوسحوعة الربيطانيحةعثمحان  الثحا:: خالفحة    واملبححث    .املوسوعة الربيطانيحة

 .املصادر واملراجعمسرد  صيات، مث لنتائج والتو ا
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  :جائتنالأهم 
، يف ترمجحة عثمحان بحن عفحان الوصحفع   التحاريع   سحلك  املحنهج  ن املوسحوعة  ذلح  أ  ميكن تلخيص  

، وحاكمح  القاححا  معلومحات ريحد دقيقححة وريحد منصحفةوخالفتحح  علح   ت حها لشخصحييمحتقي    وبنح  
ابلتعلحح  اب   عمححا يححدعو  ليحح  اإلسححالم مححن السححمو    يححدا  عب ،ي  املححاد ر الغححريب  التصححو   اإلسححالمية وفحح   

 قاصححححرة   متحححةخرة   علححح  مصحححادر  عة  املوسحححو واعتمححححدت  .لآلخحححرة والعمحححل   ،نياالحححد يف ه، والزهحححد  وححححد  
محن  محع أن كثحدا  تعلقحة ابإلسحالم امل القدميحة    الشحبهات  بعض  دت  واملوضوعية، ورد    جانب  احليادية
 .فيها وف  املصادر األصلية    نوا احلبي   قد ا  ديثوح العلماع قدميا  

اولحححح  مكانتحححح  ا جتماعيححححة تن، فقححححد وعة  سححححمححححا يتعلحححح  بشخصححححية عثمححححان بححححن عفححححان يف املو ا أمحححح  
مقتلحح    ل، ومححا شححك  اإلسححالمع    اريخم، ودوره يف التحح  دخولحح  يف اإلسححالو قبححل اإلسححالم،  وا قتصححادية  
وقحد ، ع  محن األخطحا ا  عحددن كحالم املوسحوعة م  وتاح مع.اإلسحال داخحل اتتمحع ت  لصراعا من بداية  

نححح  ، وبي  فحححانن عن بحححابشخصحححية عثمححح فيمحححا يتعلححح   أصحححاب   فيححح   املوسحححوعة  أرى أن ىل محححا رت   أشححح
 ة عل  ذل .املتعلقة بذل ، وذكرت األدل   ادعاعاهتاو  بطالن دعاوى املوسوعة  

، وسياسات  العامة يف  دارة خليفة     ذكرت طريقة تعيين  املوسوعة  إن  ، فيص خالفة عثمانوأما ما  
مححن  د  عححد علح  املوسححوعة واشححتمل كحالم   .لقححر نا  مجعح  ه، و اإلسحالمية يف عهححد   ولحة، والفتوحححات  دال

ة عثمحان بحن  ىل ما أصاب  في  املوسوعة فيما يتعلح  الالفح رت  أشدرس   هذا و وقد .  ا نتقادات
، وذكحرت األدلحة هبذا اجلانحب التحاريع املتصلة   هاحوانتقادات دعاوى املوسوعة، وبين  بطالن  عفان

 .ما في  ألهم   للبحث وعرض   يف هذه املقالة العلمية هو تلخيص    املقدم    وهذا العرض    عل  ذل .
 

 :  ةالكلمات املفتاحي
ق، االصحححححابة، اخلليفححححة عثمححححان بححححن عفححححان، التححححاريخ اإلسححححالمع، ا ستشححححر الفتنححححة بححححن اإلسححححالم، 

 يطانية.قيدة، املوسوعة الرب الع
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 : مقد ِّمة
واخلليفحححة عثمحححان بحححن عفحححان  ومحححا  عمم عحححن اإلسحححال الربيطانيحححة   نتححح  املوسحححوعة   ن املطلحححع علححح  محححا دو  

اهتامحا   محا ي عحد  ا طحة، ومنهحومنهحا اخل ح  صحيال اعديدة، منه معلومات   ها ذكرت  حجيد أن  -ا  خصوص
علححح   ة ا عتمحححاد  وقلححح   ،ياديحححة واملوضحححوعيةعحححن احليحححا   أح عحححدالب  محححع ، وبعحححض شخصحححيات إلسحححالم ل

 املصادر األصلية للمعلومات.
يف  وماهتحامعلتصويب مع  ،بن عفان انثمعن اخلليفة ع ما ذكرت  املوسوعة   درس  هلذا رأي  أن أ  و 

ان بح )اخلليفة عثمان بن عف  عنونت  لذي  ث البحا  يف هذا أ خرج  ضوع مصادر اإلسالم األصلية، و 
 .(نقدية دراسة، ةيف املوسوعة الربيطاني

  
 أمهية البحث:
 :ب التاليةابلخيصها يف األستميكن  ة  خاص   أمهية  هلذا البحث 

زية محن اإلجنلي ملتحدثع اللغة   يف هذا العصر ا  ومشهور  ا  موثوق  ا  مرجع  بصفتها  ما متثل  املوسوعة   -1
 .ديناعلااع القر ومن  القرار يومتخذوذوي املناصب  األكادميين

 ها وبيان أدلة ذل .فيوتصويب اخلطة  ،اتلومملعاأمهية مناقشة األفكار و  -2
املعلومححات اخلاط ححة عنحح  مححن  ثلحح متيف اإلسححالم ومححا بححن عفححان  املكانححة العاليححة للخليفححة عثمححان -3

 :. تزيي  للوعع اإلنسا
 

 البحث: أسئلة
 ذكرتح  املوسحوعة الربيطانيحةفيمحا  ة  العلميحالثقحة  محدى ا البحث هحو: محا ذهل  السؤال الرئيس العام  ن 

 ؟انفعثمان بن ع ليفةعن اخل
  تية:ويتفرع من هذا السؤال األس لة الفرعية اآل

 ؟اخلليفة عثمان بن عفانسدة عن ا ذكرت  املوسوعة فيم ما منهج   .1
 ؟ن بن عفانثماة ععن شخصيما الذي ذكرت  املوسوعة  .2
 ؟عثمان بن عفان خالفةاملوسوعة الربيطانية عن ت  كر ذ  ما الذي .3
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 حدود البحث:
 عن  رضع هعن عثمان بن عفان  الربيطانية    ما ذكرت  املوسوعة    عل  تناولهنا   ث  حالب  قتصريس

 بة.من الصحا دون ريده
 

 الدراسات السابقة:
سححواع يف - املواقحع واملنصحات وأدلحة اجلامعحات  و تحب الكمظحان  املعلومحات كيف والتتبحع  بعحد البححث 

تناولححح   سحححابقة   مل أقححح  علححح  دراسحححة   -ادهحححوري -لعربيحححةا امعحححات  جلا أو ودية  سحححعال اململكحححة العربيحححة
هحذ  من موضحوع   القريبة   ، و منا وقف  عل  بعض البحوث  انيةوسوعة الربيطامل  يفموضوع البحث  

 :ومن هذه البحوثجلزئيات، اليت ميكن اإلفادة منها يف بعض ا البحث
الة سحر وهحو  املاجحد، عدسح بحد ه بحنبحن عسحعد ، للباحث موقف املستشرقني من الصحابة .1

 . ضر من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابل ةالدكتورالدرجة 
 يتل  عن هذا البحث، وتوضيح ذل  يف نقطتن:  نا هناموضوع حبثو 
 . نليفة عثمابة، وحبثع خاص ابخلعام يف مجيع الصحاث أن هذا البح -أ

وحبثنا  ،فقط ة عثمانفيلاخليطانية عن يف املوسوعة الرب  يعتمد عل  ما ذ كرمل أن هذا البحث   -ب
 .بن عفان حتديدا   نيقتصر عل  ما ذ كر عن اخلليفة عثما هنا
رسحالة وهحو ، أنحور بحن عيسح  السحليم  للباححث،  لي بنيني السنينة والشنيي ةوع  مانثاخلليفتان ع .2

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلر ض.من الدكتوراة  لدرجة
 نقطتن:  وتوضيح ذل  يفن هذا البحث، يتل  ع هناالبحث موضوع و 
خاص مبا يذكره املسلمون عن عثمان بن عفان، وحبثع هحذا عمحا يحذكره ريحد ث  بحأن هذا ال -أ
 .بن عفانعن عثمان املوسوعة الربيطانية  حمررياملستشرقن و من ن سلمامل
 ة عثمححان بححن عفححانخلليفححعححن ا لربيطانيححة  ا ق  ىل مححا جححاع يف املوسححوعة  أن هححذا البحححث مل يتطححر    -ب
يف املوسحححوعة الربيطانيحححة عحححن  حبثحححع هحححذا يقتصحححر علححح  محححا ورد  أن  يف ححححن  مكانتهحححا العلميحححة،  عمححح

 . فانع نبعثمان  اخلليفة  
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 خطة البحث:
 .ةمت، وخانمبحثشتمل البحث عل : مقدمة، ومتهيد، و ي

السححابقة، وخطحححة اسححات املقدمححة: وفيهححا أمهيححة املوضححوع، وأسحح لة البححححث، وحححدود البحححث، والدر 
 حث، ومنهج البحث. الب

 وتامن ثالثة مطالب: التمهيد:
 .نتعري  موجز ابخلليفة عثمان بن عفااملطلب األول: 
 ملوسوعة الربيطانية.تعري  موجز اباملطلب الثا:: 
 .عثمان بن عفان اخلليفة الربيطانية فيما ذكرت  عن وعةوسملهج انماملطلب الثالث: 
 املوسوعة الربيطانية. يفعفان  شخصية عثمان بن املبحث األول:
 يف املوسوعة الربيطانية.عثمان بن عفان  خالفةاملبحث الثاين: 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. ة:اخلامت
 .ابملصادر واملراجعمث قائمة 

 

 منهج البحث:
 املحححنهجصحححفع، و واملحححنهج الو  ا سحححتقرائع، نهجاملحححسةسحححل  يف هحححذا البححححث ثالثحححة منحححاهج، وهحححع: 

 وات واملهام اإلجرائية اآلتية:  اخلطذل  وفو  النقدي.
 

 :أوال: مجع املادة ال لمية
يحة ليز محن اللغحة اإلجن تح وترمج ،املوسحوعة الربيطانيحةمحن  ليفة عثمان بن عفانابخلل  ما يتعمجع   -1

 .العربية ة ىل اللغ
 ة. خلطا ات املبينة يفاملوضوععل  وتوزيعها  ، وترمجت    مجع   ما ت   تصني    -2
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 استها: سائل ودر ا: عرض املاثني  
مقدمة بة كتاحسب املوضوعات املبينة يف اخلطة و بن عف ان  عرض كالم املوسوعة عن عثمان   -1

 . يف كل مبحث تامن  كالم املوسوعةموجزة عما 
وفححح  الكتحححاب والسحححنة الصححححيحة عحححن عثمحححان بحححن عفحححان  سحححوعةو امل مالكحححورد يف  مناقشحححة محححا  -2

الحيت اسحتطع   هابإلحالحة  ىل مصحادر  اكتفحع، ، فمحا كحان منح  صححيحا  ةي  األصحل إلسحالماومصحادر 
  وفححح  مصحححادر اإلسحححالم شحححت  و ق ، فيححح طحححةبينححح  وجححح  اخل ،فيححح  فالفحححة  ، ومحححا كحححان عليهحححا الوقحححو   
  ع بيان وج  احل  يف ذل .موالباحثن ع لماعال القر ن والسنة الصحيحة وكالم :األصلية

 

  :ا: كتابة البحث وتوثيقهاثلث  
 .صح املبرسم  ، وكتابتهاعزو اآل ت -1
منهحححححا يف ها، فمحححححا كحححححان ختحححححريج األحاديحححححث النبويحححححة واآلبر الحححححواردة يف البححححححث محححححن مصحححححادر   -2

 يفا كحان منهححا ومح، ألحاديثهمحا ابلقبحول ع األمحة  لتلقح  ، بح  اكتفيح   مها  أححد  و يف أالصححيحن
ن فيح  مح العلمحاع   كحالم  علحم محع نقحل  أهحل ال جح  محنمحن خر   مها أذكحر  أو أححد    ،الصححيحند  ري

 ة مع ا ختصار.الصح   جهة
 قو  عليها. الو  ها اليت استطع   ها أو مراجع  من مصادر   توثي  النصوص الواردة يف البحث   -3
 ما حيتاج  ىل ضبط. ، وضبط  العلمية   أللفاظ الغريبة، واملصطلحات  ا ن  بيا -4
 وذلحح  يف ،اشححرة مبوضحوع البحححثالححذين هلحم عالقححة مب الم ريحد املشححهورينلألعحح زة  وجملححا الرتمجحة   -5

 .اسم الع ل م أول موضع يرد في 
 استخدام عالمات الرتقيم املناسبة.  -6
 

  التمهيد:
 :  تعري  موجز ابخلليفة عثمان بن عفان املطلب األول:

 :    ىلنسب    يعود  ،  صل  ه علي  وسلمبعد وفاة النيب    نع الراشديلفااخل  بلث   عثمان بن عفان هو
 ه، وأبحو د  عبح أبحو : وكنيتح  ا  بن قصحع، األمحوي القرشحع، العاص بن عبد مشس بن عبد من  يبأ

من كبار رجال اإلسالم الذين كان   .مشسكريز بن حبيب بن عبد    : أروى بن   أم   واسم  ،  عمرو
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ة  ،ههحور  هم عنحد  حب  اعتز   بح   قلولحن، و أححد السحابقن األوكحان  .بعحد البعثحة بقليحل ، وأسحلم  ولحد مبكح 
، شححريف ا يف وكححان رينيحح ا .صححل  ه عليحح  وسححلميب نححال ابنححيت زوج  تن، و اهلجححر  وصححاحب   ين،نححور لذو ا

هححو أحححد و رة يف السححنة التاسححعة للهجححرة، سحح  ه جححيا الع  مححن أعظححم أعمالحح :  هيححز  وكححان  .جلاهليححةا
  .اخللفحاع الراشحدينبلث  فهو اخلطاب،اريتيال عمر بن بعد  الفة  وىل اخلبشرين ابجلنة، تالعشرة امل
، وبححدأ ريححزو ، و فريقيححة، وأذربيجححان  ه فتححح  أرمينيححة  ع عهححد  وحححات، ففححفت عهححد   عثمححان كححان عهححد  

 .لغزو سواحل األنحدلس حبرية   هح، أرسل محلة   27قربص، ويف سنة  ، وفتح  جزيرة  م بر ا وحبر االرو 
ريح   سحبانيال للوصحول  ليهحا، ن طعحأورواب  الدخول   ىلة، و نطينير يف فتح القسطوهو أول من فك  

يف  زالة اخلحال   الفال   ن  ن عفاب  عثمانيرجع  ىلو  .ا هلذه الغايةاني سب ه بغزو سواحلر  وكان أم
أم عنحححد حفصحححة بنححح  عمحححر بحححن اخلطحححاب    الحححيت كانححح  حمفو حححة  حف    صحححلقحححر نل  معححح  ا يف قحححراعة  

، واحححد   ها يف مصححح   ، ونسححخ  اهلحح بعححد مجححع  أيب بكححر   صححل  ه عليحح  وسححلماملححؤمنن، زوج النححيب 
تحل ق  ، واهسحإبححراق محا  ، وأمحر  الكحرم الصحابة احلافظن للقر ن بب ، و خرين من  يد بنز رفة  مبع

كان عمره ، بعد حصار دام شهرين، و يف املدينة  يف بيت    شهر ذي احلجة يف يوم اجلمعة  عثمان يف
 (1) .م اعا 82

 

  :طانيةالربي ةوسوعتعري  موجز ابمل: الثايناملطلب 
. هاأقحدمو  إلجنليزيحة وأوفرهحا شحهرة،اب كتوبحةاملاألكادمييحة  ت  املوسوعا أكرب   يةاملوسوعة الربيطان  عد  ت  

 يفمشححهورة   اليححوم. وهححع  دنححربة، اسححكتلندامدينححة  يف ، م1768يف عححام  مححرة   أول   بححدأ نشححرها وقححد
 وسحححائل التواصحححلويف  ،يحححة العامليحححةتالشحححبكة العنكبو يف  واسحححع  علمحححع   حاحححور   هاولحححح ،القحححارات كافحححة

  (2) .اععا جتم
منححذ بححدايتها األوىل علحح    ذ حرصحح ل اتلمعلومحح ليقححا  وثت املوسححوعات أمشححل املوسححوعة مححند  عححوت  

، ملتحدة األمريكيةسابقن للو  ت ا كرؤساعالدول  اع رؤسض بل حىت بع  ،جذب أشهر العلماع
بعحح  وكانحح  قححد ط، (3)لفححةنوبححل بفروعهححا املخت ةممححن حصححلوا علحح  جححائز  عححدد  أياححا  فيهححا  وكتححب  
عحححام  صححدرت كاملححة  و  .صححفحة 2659وقعحح  يف رة يف  دنححربة أسححكتلندا يف ثالثححة أجحححزاع ألول محح
دة مححن شححيكاريو األخححبححل ا قمحح ت الطبعححة  صححدر  م، مث طبعحح  بعححد ذلحح  ةححس عشححرة طبعححة  1771
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هححا مؤسسححة بنتححون، وهححع ثر  و الححذي م 1941م اعححنقلحح  ملكيتهححا  ىل وليححام بنتححون أمريكححا بعححدما 
يدعم دخ لها قسم  ا تصال اجلماهدي يف جامعة شحيكاريو  خدية    مؤسسة  

 424احع بعحد مو  .(4)
الرقمحع شحر لناب واكتفح  ،اإلصحدار الحورقععحن توفقح  املوسحوعة   ،حتديدا    م2012يف عام  و   ،سنة
 (5) . يف ع وتوس  

نشححر  ىل  اليححوم، تحححهد  املوسححوعة اإللكححرتو: تواصححللا مواقححععلحح   الواسححع حاححورها مححن خححاللو 
والعثححور  عرفححة  امل اب  مححن األشححخاص يف اكتسحح املزيححد  تسححاعد ، و العححامل أحنححاع   م يف مجيححع  ة والححتعل  املعرفحح

عاليحححة  يححة  ليمتع د  وار  محححدفتححو تسححع  لماححح ، و  أكثححر محححن أي وقحح    متنوعححة   علومححات بطحححرق  علحح  امل
 ،والشحححركات، وناجلامعحححات، واملعلمححح الب  طحححو  ،راأل سححح  و  لطحححالب  اومحححنهم  ،ميحححع الف حححاتاجلحححودة جل

  (6) .واحلكومات
ألكثححر مححن العححامل  ع أحنححاع  مجيححيف  ت  واملعلومححا واملعرفححة   التعلححيم   يف جمححال   بر دتحححها تفتخححر املوسححوعة  و 

ا 250 واملفكححرين املسححتقبلين مححن مجيححع  املشححهورين اعلخححرب لة املعرفححة الغنيححعلحح   هححامواد    وبنححاع   ،عامحح 
 املوسحححوعة روفوتححح .ملحححن يتحححدثون ابللغحححة اإلجنليزيحححة ا  واقعيحححو  ا  موثوقححح صححدرا  م ل  متثححح  وهحححع  .ملالعحححاأحنححاع 
اللغحححة يف  ىتاملة  شحححشححح موضحححوعات   ول  نحححاتت، و للمراححححل الدراسحححية املتعحححددة موثوقحححة   تعليميحححة   منحححاهج  

، لةو د 100يف أكثر من اليوم املوسوعة ستخدم منتجات ت  و . وريد ذل  والعلوم والتاريخ والفنون
  (7) .سنو    هالصفحاتح   مشاهدة   رات  يامل 6أكثر من  ذب كما لغة،   بعشرين

 ختصصححية   عات  كفححا  ذوي نرباع خححارجين وحمححرريخححعلحح   كتابتهححايف   عتمححدأنحححها تذكر املوسححوعة تححو 
حمححرري  ها بواسححطة  نسححخ  ا و هححير  ه اإلدخححا ت وحتر هححذة   مححن صححح  يححتم بعححد ذلحح  التحقحح  و  .متعححددة

مححن  املوسححوعة  معايد حتفححع بحح قححا ت  ن امل ىل التةكححد مححن أهد  حتحح  علميححة  مليححة  ع عهححو  ،املوسححوعة  
 هاوحتحححديث  دة املقحححا ت املوجحححو مراجعة حبحح  نفسححح  فريححح  ايحححررين يقححوم و  .القحححراعة والدقحححة   حيححث سحححهولة  

 (8) .اإلنسانية املعرفةجما ت يف  ديدةلتعكس التطورات اجل لنتظاماب
 

 : ان بن عفانعثم اخلليفة سوعة الربيطانية فيما ذكرت  عنو امل هجمن :الثالثاملطلب 
 عفحان ومعحاملعثمحان بحن  للخليفحة ترمجتها اتبعت  يف حمد د   وسوعة سارت عل  منهجأن امل  هر يل

 ذل  يف النقاط اآلتية: 
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 عفان.يف ترمجة عثمان بن  صفع  لو ا يع  التار  املنهج سلك  املوسوعة   -1
 املنحازة  التحليالت بعض    عل  عثمان بن عفان وخالفت  ية  صخشلحها  تقييمات    بن  املوسوعة   -2

 ، بعيححدا  فقححط املحادي   ، وحماكمححة القاحا  اإلسححالمية وفحح  التصحور الغححريب  نضحد اإلسححالم واملسحلم
 والعمحل لتعلح  اب  وححده،سحمو ابمحن اليف اجلانحب الروححع والسحلوكع عما يدعو  لي  اإلسالم  

ن   املوسوعة: قول   ذل ال ومث .الناس بحها و يثار   عنها،  يا والرريبة  ناآلخرة، والزهد يف الدللدار  
اليت من الفتوحات وقيمة  مردود ا  أقل    كان  عثمان عفان خالفة   يف عهد    اإلسالمية    الفتوحات  

 .(9) قبل جرت يف عهد اخللفاع 
 ل .وأه المإلسلحتمل الاغينة  رة  عل  مصادر متةخ   عةاعتمدت املوسو  -3
 بحححن محححانعث بعحححض محححا ذكرتححح  عحححن اخلليفحححةيف  يحححعرأيف  واملوضحححوعية   احلياديحححة   املوسحححوعة   مل تلتحححزم -4

نحوا احلح  قحد بي   وححديثا   اع قحدميا  محن العلمح القدمية مع أن كثدا   والشبهات    هم  الت  ورددت    عفان،
 نهج الحححذي سحححلكت لحححهحححذا اومثحححال  .علحححيهمتعتمحححد املوسحححوعة  ملو  املصحححادر األصحححلية، فيهحححا وفححح   

 (10) ابألموال. همص  الدولة وخ   و  ت   مان أعط  أقارب أن اخلليفة عث هازعم   ةعاملوسو 
 تية. منهج املوسوعة أكثر فيما سنورده من نصوص املوسوعة يف املباحث اآلح تايو 
 

 الربيطانية: يف املوسوعة املبحث األول: شخصية عثمان بن عفان 
قبحححل  وا قتصحححادية   ا جتماعيحححة    مكانتححح   ولتححح انا تفكحححان مححححم   عفحححان،لعثمحححان بحححن  املوسحححوعة   ترمجححح   

تححاريخ اليف  هدور  و ، صحل  ه عليحح  وسحلمالنححيب  مححن بنح     اجح  وزو  ،سححالممث دخولح  يف اإلاإلسحالم، 
هنححا املوسححوعة  عححرض  ن تاححمو . تمححعداخححل ات لصححراعات   ايححة    مححن بدمقتلحح    لومححا شححك  ، عاإلسححالم

 ʿUthmān“ن" عثمان بن عفا"مادة:  وسوعة حت فقال  امل ،ا نتقاداتمن األخطاع و  ا  عدد

ibn ʿAffān”: (( وهحو اخلليفحة   ،م656ام يونيحو محن عح 17تويف عثمان بحن عفحان يف الححمدينة يف 
 .الذي حكم بعد وفاة النيب حممد   الثالث  

صحححراعات الدينيحححة والسياسحححية   بدايحححة الموتححح   كحححانل فقحححد  سحححالماتريحححخ اإل يف حامسحححة   ة  عثمحححان أمهيحححول
دة األموية الثرية والقوية يف مكة، وأصبح شعللن ماولد عث ة داخل الحمجتمع اإلسالمع.توحفحمال

م، سحرعان محا أبر عحداع األمحوين، 615ححوايل عحام  ة يف مكحةدعو ابلح  محد  ا بحدأ حملحم  و   اتجرا  ثر  .
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ل  ت، ق  سحححنوا ةحححسد ححححوايل لكحححن بعححح يحححدخل يف  شحححخص   أول  ، وأصحححبح بحححذل  حممحححدا   عثمحححان   بححح 
  .ية  عال واقتصادية   اجتماعية   م من مكانة  الاإلس
 ححدىمحن   ن لعثمان أن يتزوج  مع أعيان مكة تقدير ا من قبل حممد، فةذ   لعالقة  هذه القي  د  وق
تبعيحا  ، وكحان يلعحب دورا  ةادر حمبأو أيخحذ بزمحام الح ،ةهم  ح   أن عثمان كان  درا  ما يظهحر الحات ،  بن

 .(11) (سالمإلا األوىل من اتريخ   يف السنوات  
، وأنح  أول ثحر    أن  كان اتجحرا   من  ، يصح  لنصهذا ا عفان يفن  مان بعن عث  ما ذكرت  املوسوعةو 

ج بنححح  النحححيب وأنححح  تححزو  ، (12) عاليحححة   واجتماعيححة   ية  صحححاداقت انحححة  يحححدخل يف اإلسحححالم مححن مك شححخص  
ريحد أنح  يالححل علح   اخحل اتتمحع املسحلم،نزاعحات د دايحة  وأن موتح  كحان ب،  علي  وسحلمصل  ه  

 املوسوعة ما أييت:
 

  : يف ححوايل السحنة اخلامسحة  صل  ه علي  وسلمالنيب  ق ب ل دعوة ذكرت املوسوعة أن عثمان أوال 
عن  ور، ومل ي عر  أجاب  عل  الف  ر  بكبو ه أدعا حنصحيح، فإن عثمان   بعد البعثة، وهذا ريد  

ؤ أو رخححر أو تلعححثم   نحح  أسححلم فإل (13)صححل  ه عليحح  وسححلميححة بعثححة النححيب ا، وكححان ذلحح  يف بدتلكحح 
، وحبسحاب (15)سحنةمثحانن عمحره ينحاهز اثنحن و ، وملحا تحويف كحان (14)وكان عمحره أربعحة وثالثحون سحنة

السححد  أهححل   عثححة، بححل نححص  بلن ا مححألوىلم يف السححنة ااملححدة الححيت عاشححها يف اإلسححالم يظهححر أنحح  أسححل  
بن أيب طالحب،  بكر الصدي ، وعلعمن الرجال بعد أيب لم سمن أ كان رابع    والتةريخ أن عثمان 

 (16).أمجعن رضع ه عنهمبن حارثة  يد  وز 
، ومل صل  ه عليح  وسحلممن  حدى بنات النيب عثمان وسوعة عل  ذكر زواج اقتصرت امل  ا:اثني  

 .       ل األمر ي عد منقبة   اذوه، (17) النورينل فلقب بذي ا ثنتن  تذكر أن  تزوج اببنتي
دورا   أنح  كحان يلعحب  ذكحرت  اإلسحالم، و  يف خدمحة    عثمحان ومبادرتح    ةطعن  املوسوعة يف مهح  اثلث ا:  

الم واملسححلمن، تحح  لإلسححمححن خدمعححن عثمححان   اترييححا  يالفهححا مححا ثبحح   تبعيححا ، وهححذه دعححوى ابطلححة 
 :هذه الدعوى يف النقاط اآلتيةويظهر بطالن 

، مث  ن في    ك لفة   الدعوى والطعن سهل   جمرد     دعواهال ألنلذكر مثا   عت  مل  وعة  ملوسأن ا .1
هححذه الححدعوى مل تعتمححد املوسححوعة فيهححا علحح  املصححادر األصححلية، ولعلهححا اعتمححدت علحح  بعححض  
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خحححال  محححا  وهحححذا .ليةريحححد املتتبعحححن للمصحححادر األصححح أو املنصحححفنكتحححاابت املستشحححرقن ريحححد 
لزوم ألصلية الصحيحة، و ر اصادامل عتماد عل  اشرتطت  املوسوعة عل  نفسها يف التحرير اب

 يادية واملوضوعية. احل
، منحح أن مالئكححة ه كانحح  تسححتحع  حححىت لقححد ورد  يف السححنةيححاع، احل ديد  شحح عثمححان كححانأن  .2

 عف ا.عيب ا وض ل ،    أن املوسوعة جعل  من هذا األمر وهذه منقبة   (18)
يف   نححم يححة  عال ة  مهحح ، وهححذه ت عححد  (19) حهمانحح  يوأعمكححة  ع  أثححر أول مححن أسححلم مححن  عثمححان كححان نأ .3

 وقد ذكحرت هحذا األمحر  ، يف دينهم مبادرة من  وفالفة من  لقوم و  التمس  ابحل  والدفاع عن 
 ها بنفسها. هع تناقض نفس  ، فاملوسوعة  

الصححابة  أسحرع   فكحان محن، (20) الحوحع تحب  وائحل محن ككان من أ  عثمان أن رات أن من مباد .4
 .  (21) وشةن  سالم  إلا لرفع   عمال  

يف تقحدم املبحادرات  اسحتمر  نصحرة اإلسحالم وخدمحة املسحلمن، أنح  يف  محان العاليحةثع  ة  ومما يؤكحد مهح
  ومنها: ىت بعد اهلجرة،ح
وقحد   .ةمح  و  ر   در واشحرتى لححهم ب حر  يف املدينحة النبويحة، اب حاجة املسلمن  ىل املاع    تملا اشتد   أن .1

تبيعهححا »: ه عليح  وسحلم  صحلربحة منهحا بححم د  ، فقحال لحح  النحيب ق  لايبيححع  محة لرجحل  رو ب حر كانح  
، مث درهحم وثالثحن ألح    ، فبلغ ذل  عثمان فاشرتاها المسة  اعتذر الرجل  ، ف«نة؟يف اجل  بعن  

، فقححال النححيب «؟ لحح  فيهححا مححا جعلحح    يل أ عححل  »وقححال:  صححل  ه عليحح  وسححلمجححاع  ىل النححيب 
 ىل  ، فحححانظر(22)«هححا للمسحححلمنقحححد جعلت  »: ، قحححال عثمححان «! نعحححم»: صححل  ه عليححح  وسححلم

لكل خد،  اقا  سب  كانية، كي   ومسامهت  يف بناع الدولة اإلسالم  ،يف خدمة املسلمنادرت   مب
أنحح  كححان يلعححب وسححوعة دعححوى املهححذا  سححتقيم مححعهححل ي !و  يشحح  الفقححر ،يف سححبيل ه ينفحح   
 و  أيخذ بزمام املبادرة؟ ،تبعيا   دورا  

يصلوا ل للناس  في  ا ع  ه يف املدينة، صار جيتم مسجد  بعد أن بىن صل  ه علي  وسلمأن النيب  .2
لحح  عل مححوا أمححور ديححنهم مححن، ويتعل  صححل  ه عليحح  وسححلمالنححيب  يحح ، ويسححتمعوا خلطححب  ف  محح ،ح 
صححل   النحيب   ب  ، فرريحح  د  ق ابلنححاس املسحجودون  ليحح  بعحدها، فاحامنح   ىل الغححزوات ويعح انطلقحو وي
ألهل ، فقال النيب  املسجد، حىت يتسع املسجد   انب  أصحاب  يف شراع بقعة    لي  وسلم عه
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 لح  منهحا يف اجلنحة الحد  د  املسحجها يفزيحد  من يشرتي بقعة  ل فالن في»:  صل  ه علي  وسلم
ع علححححح  ، ووسححححح  ضحححححيف   ىل املسحححححجد  ، فة  (23) الححححح مب ارتاهواشححححح ، فسحححححارع  ىل ذلححححح  عثمحححححان  «؟

 املسلمن.
مل ينفح   عظيمحة   وأنفح  يف ذلح  نفقحة   ،وعسحد   د  شحدي رة يف وقح سح  ع  ال جحيا   لعثمان مو    نأ .3

 «يحوممحا فعحل بعحد ال عثمحان   محا ضحر  »: صحل  ه عليح  وسحلمححىت قحال النحيب  (24)  ،أحد  مثلها  
ر قحححال عثمحححان ححححن أن البخحححاري صححححيحويف  (25) ،محححرتن   عحححنهمرضحححع هللصححححابة  ح وصححح 

ت  أل ، اجلنحححة العسحححرة فلححح    ز جحححيا  هححح  محححن ج»قحححال:  صحححل  ه عليححح  وسحححلميب ن النحححأن لمحححو م تعسححح 
  (26) فجهزت  ؟

وأرسححل  سحفد ا لح   ىل قححريا يف  ،جعحل عثمححان أححد  مستشحاري  صحل  ه عليحح  وسحلمن النحيب أ .4
   رهينة  احتجزتن قريا أ  ملا مسعوانواملسلم   وسلم عليصل  ه ريزوة احلديبية، بل  ن النيب  

عثمان بن  ص  ليل ختمن أج  يا  قر   ، وقتال  اجلهاد    ل ع صل  ه علي  وسلمبايعة النيب  وا مبمقا
: ﴿لقد رضحع ه عحن  تعاىله ، فقالقد رضع ه عنها  وهذه املبايعة    (27).من قرياعفان  

  ل ذلحح، وكحح(28)جرة فعلححم مححا يف قلححوهبم وأبهبححم فتحححا قريبححا املححؤمنن  ذ يبايعونحح  حتحح  الشحح
 وبقيححة   صححل  ه عليحح  وسححلم  وعنححد رسححول   ومكانتحح  عنححد ه   فححان،بححن عمبححادرة عثمححان  ثبحح ي

فلح م ، كبحد    ، لحيس لح  دور  تبعيحا   ولحو كحان رجحال    .إلسالم واملسلمنن لثماع  وخدمة    الصحابة،
    (29) ألجل ؟ عل  املوت   لمعلي  وس صل  هالنيب  ابيع الصحابة   ذن 

 ،أرض فحارس املسلمن اجتازت جيوشل فقد يف عهد عثمان  ية  سالماإل  اتسع  اإلمرباطورية   .5
 لصحححد   قحححوة حبريحححة    أول  ا، و ىل بحححالد خراسحححان، كمحححا تكونحححربسحححتان شحححرق     ىل طححححىت وصحححل

 (30) .والشامسواحل مصر  اطيل البيزنطية عل ألسن اعدوا
الححوحع  اب  تحح  بححذل  ك  ، وكلحح  واحححد   معتمححد   سححم  القححر ن بر  مجححع ىل ابدر  نعفححابححن أن عثمححان  .6

مفحححاخر  وهححذا مححن أعظححم  (31) .علحححيهم صححل  ه عليحح  وسححلمالنحححيب  هححم واعتمححاد  املعححروفن حبفظ  
رسححم  وتوحيححد املصححاح  علحح  ،يف سححبيل حفححل القححر ن كبححدة    ة  نححم املبححادرة  عححد هححذه وت   .انعثمحح
 املبادرة.  عل  هذه نفسها نص   واملوسوعة   .سلمن حول ذل امل بن يل اخلال   ليز دل واح
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ستشححار يف فكححان يف عهححد أيب بكححر ي   لوعمححر كححر   بأيب يف عهححد   أساسححيا   دورا   عثمححان لعححب نأ .7
عنحد عمحر، فكحان  عالية   ل  مكانة  د أيب بكر، كما كان عن  ما    مقد  وكان رأي  .أمهات القاا 

الرجل  دي ، وهوابلر   عثمان مسع    ىل عثمان، حىت  نل، أحاع  شع عن أحد  سةل    ذا    عمر  
 . (32) همرئيس  بعد  الناس   يرجع  لي الذي  ثا:ال

 

 يف املوسوعة الربيطانية: عثمان بن عفان  خالفة: الثايناملبحث 
 ،لححححة دارة الدو يف  العامححححة    ت  اسححححوسيا، خليفححححة  عفححححان عثمححححان بححححن تعيححححن  طريقححححة   وسححححوعة  ذكححححرت امل

األخطحاع  محن عحدد    مل كالم املوسحوعة علحتشا  للقر ن، و يف عهده، ومجع    اإلسالمية    ت  اتوحوالف
فقالح  املوسحوعة حتح  محادة: "عثمحان بحن  لاخلاط ة واملفحاهيم املغلوطحةرات  لتصو او وا ستنتاجات  

م، واختححد عثمححان 644تححويف اخلليفححة الثححا: عمححر عححام )): ”ʿUthmān ibn ʿAffān“عفححان" 
 ىل  فححة  الاخل بتحويححل حكومححة   وقححد قححام عثمححان   قبححل وفاتحح . نحح  عمححر  لححس عي  جمل قبحح مححن خليفححة لحح 
يف سحححبيل  -علححح  محححا يبحححدو-وقحححد اختحححد عثمحححان  مسيحححة للقحححر ن.ر  ، ووضحححع نسحححخة  مركزيحححة   حكومحححة  

كمححا أنحح  مثحح ل العشححدة هم بعاححا .  بعاحح   كثححر قححوة  ن األلحححمرشحو ا ألغحح  الحححم   وسححط   حححل   التوصححل  ىل 
 .ها من جديد  واليت كان  اآلن تؤكد نفوذ   ،ثناع حياة النيبأ زئع   ج    سو خل رض اليت تع األموية  
أو  ،كحان قبحل ذلح  موجحودا  بصحيغ     ذللقحر ن،  رمسيحة    تحالوة    -ةاخلليفحبوصحف   -د عثمان  اعتموقد  

 فتلفة. قراعات  
محن  رة  سحيطأقحل  شخصحية   لديح ، لكحن كحان هانفس    اتبعها عمراليت  العامة    سياسات  ال  اتبع عثمان  
اإلسححححالمية تححححدرجييا ، لكححححن  وريححححة  طااإلمرب  الححححيت زادت مححححن حجححححم   ات  غححححزو ال علحححح  سححححتمر  سححححابق ، وا

 يف الحمقابل. أقل   أكرب، وجلب  ثروة   اليت جاعت اآلن، جاعت بتكلفة   ات  وحفتال
الحذي  هححر  ع الفاحفاض    القبلحالتحححال حمحل   لتححل   متماسحكة   مركزيححة   خلح  سحلطة   ححاول عثمحان  

 لحمقاطعات ألفراد  كمية اا حمن  ديد  لعع اووز  ألرضية، وأنشة نظاما  من اإلقطاعيات ا، مد  حت  حم
 أسحرة   ىل  ي حصل  علي  احلكومة الحمركزيةل ذهحب  ذروة البدا  من الث  فإن جزعا  ك  لكذاوه  . أسرت  

 يا.بد   من اجل اآلخرين املقاطعات  ام ك  ىل ح  عثمان، و 
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    الالح  ابتح  قر  كثحدا  تححهيمن عليهحا   ملحا اختحذه محن سياسحات   اجلحيا  ن مح قوبل عثمان بححمعارضة  د  وق
م، انحححدلع  650لحححول عحححام حبو  النظحححر عحححن أصولححححهم. ام بغحححض   كححح  عمحححر، الحححذي كحححان قحححو   علححح  احل  

 مصر والعراق. يف حمافظات   الثورات  
ينة، وملا كحان دة يف املاخلالف سلطة من البغاة املصرين عل  مقر    م، زحف  جمموعة  655ويف عام 
 دة  أخحرى بعحد ذلح  مبح وعحة  مجم رج فيما خ ،ة  الحمجموعهذه  رعان ما عادتس    متصاحلا    عثمان  
 (33) .(عشوائع    أثناع قتال  ها فق تل عل   ثر   ،حاصرت عثمانو ، وجيزة  

 تدعقح  ”ʿUthmān’s succession and policies“وحتح  محادة: "خالفحة عثمحان وسياسحت " 
 Discontent in ʿUthmān’s“الرضححا بعهححد عثمححان"  عححدم  "ابسححم:  فرعيححا   عنححوا    املوسححوعة  

reign” ن  ،  ذ 651لصححححححن عححححححام  ىل امبعحححححوب   أرسححححححل   أن عثمحححححانمحححححن ايتمححححححل  ) :فيهححححححا لححححح قا
 هناية القرن السابع.يف رب كانوا يتاجرون هناك الحمسلمن الع

 العحرب   ل  اسحتقال يف الذي حصحل   يد  التزاوكذل   ،عالحمالية اليت نتج  عن هذا التوس     ن األعباع  
عهد  يف  خر   ي  هر  الذ مر   الحمست   بسبب ا ستياع  العربية، كان كل   ة خارج شب  اجلزير نحليالحم

نحححها فإنححح  كححان مححن الواضححح أ لعثمححان خليفححة   لطريقححة نفسححها الححيت عححن بحححها ىل اوابلنظححر  عثمححان.
 .  الدولة   وموارد   حول اإلمامة   ستثد اخلال   

، اخلليفحة   لتعيحنقبحل وفاتح   عمحر  حها خولح   يتالح ي ة  الححه ار  لح  اختيح  عبطاعت  ومرونت    لقد حاز عثمان  
محن  يف مكحة   ة  القويح   علح  بعحض األسحر   ينة  الححمد نفحوذ   ، عمحل علح  فحرض  فحةخلال اتحوىل    أن  لحما  ريد  

بححمحاابة األقحارب  هم عثمان  ات حوقد  .رج اجلزيرة العربيةمن خا  الحمنطقة    قريا، وعل  بعض أعيان  
 بحن اخلطحاب. بححمواهبهم عمحر   ة" الذين سحب  أن اعحرت   أمي بين" ة  يشخصه عل  عائلت  ال عتماد  

، وأمحححر القحححر ن   أنححح  مجحححع  حينحححذاك ة" ان "الححححمرفوضعثمححح ن تصحححرفات  مححح د  عديحححبحححن ال ولقحححد كحححان محححن
 سخ.وى ذل  من الن  ما س إبتال   

ان عثمحان كح  الححمجتمعات الححمحلية، وقحد وا يحمثلون اسحتقاللية  ، فإنحهم بق  هم الحمحدود  ومع اختالف  
دات اإليححرا مجيححع   جعححل   عححن نظححام   ودافححع   ل    مثحح  نحح    ذ  لالغنححائم رضحح  بقسححمة  من   يلححح يعيححا  طب هححدفا  
 زيع.نة يف التو مديلل حقا  
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 ، ولحححم تكححن احنلحح  حححىت  مححن قححرن   أكثححر   عثمححان لححيت جححاعت بحححها خالفححة  ا الحححمشاكل  ق  وقححد اسححتغر 
 محد  حم عت  تشحريعات  لححما شحر   نتيجحة  ل  ذ نفحسب، و نحما كا بعض األشخاص    بسبب تصرفات  

 ها.أكمل  
من  نمك  يت دون أن القائمة  نذاك، ا جتماعية   ظم  الن   حممد ضعيف ا، ولقد أزعج    ن حتال   كا  لقد

خ لحححما رسحح   سححوع ا وزاد األمححر  ...سححريع   وتثبيتهححا بشححكل   ،أخححرى جديححدة   عيححة  اجتما نظححم   بنححاع    عححادة  
، ة  العاليح ألثحر ع مكحة ذوي الححمكانة   ت  الححمميزا نطاق   من خالل توسيع    م  حلعمر تل  الحمظا  ديوان  
م هلكحححن   ين،ر وا يف اإلسحححالم متحححةخ  والححححمهاجرين الحححذين دخلححح   ،األصحححلين كان   ححح  السححح  أول ميا  وتححححه
 (34) .(أو أكثر ،م  اآلخرونالذي قد   هو مثل   مون  لإلسالم  قد   ا أن ما يعرو ش

عححن  محححما ذكرتحح  املوسححوعة   أنحح  يصححح  املوسححوعة هححذه،     نصححوص   نت تاححم  يت لححا الكثححد   النقححدومححع 
 عمحر لح لرتشحيح    كحان نتيجحة  تعيينح   ثالحث، وأن  ال فحة  اخللين أن  كا  -ه عن رضع  -عثمان  خالفة  

ابلشحححورى بيحححنهم  هم خليفحححة  أححححد   كحححونلي لليححح  وسحححلمصحححل  ه عالنحححيب  محححن أصححححاب   ضحححمن سحححتة  
عل  الفتوحات،  هار  ن الكرم، واستمر قر لل معتمدة   نسخة   عثمان إبعداد وأمر   ،ةبالصحا واختيار  

 تسببوا يف مقتل . وأن البغاة  
 ها كاآليت:فبيانح   خاط ة، وحتليالت   ت  واستنتاجا ع  من أخطا نت  هذه النصوص  أما ما تام  و 
 

هم أنححح  ، و قححوة   مححان عث نمحح كححانوا أكثححر    بححن اخلطححاب  رهم عمححر  ن اختححان مححأ ة  ملوسححوععحح  ااد  : أوال  
،  ذ محن املوسحوعة   تصحح   ابطلحة   الذي بينهم، وهذه دعحوى   ال   للخروج من اخلختاروا عثمان  ا
هم، حن أنفسححاملرشحح  مححن    ملححا ألغحح  ثالثححة   نحح   هم، بححلألنفسحح   لبححوا اخلالفححة لحححم يطنن هححؤ ع املرشححح 

رضحع ه -  بحن أيب طالحب  ع  علحو  ن عفحان، وعبحد الحرمحن بحن عحو ،ن بثما ىل ع ه  الرتشيح  وانت
ه، اختيححار   ار عثمححان  مححن يرشححح  ذا مل يححتم  الححرمحن بححن عححو ، استشحح  ىل عبححد األمححر  ار وصحح -عححنهم

عبححد   نطلححمها اأحححد   ح اختيححار  يححرتج  فةشححار  ىل عثمححان، فلمححا مل  ،ا  عليحح   ، واستشححار  فةشححار  ىل علححع   
  محن  ومشلح  مشحاورات   .ر  نصحااألو  ينر جمحن املهحا تشد من بقع من الصحابة  الرمحن بن عو  ليس

 ح بححهم اختيحار  ، ليرتج  ملدينة   ىل اصبيان، ومن أييت ، والوالنساع  يف املدينة،   األجناد    اع  من أمر   كان
ة م يف ذلحح  بقيححوتححبعه .علححع   الححرمحن بححن عححو ، مث مححن ابيعحح  عبححد   وكححان أول  . عثمححان بححن عفححان
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نحد مشحاورة عون بعثمان شد م يهأكثر   ، بعد أن كاننو اجرين واألنصار، واملسلمالصحابة من امله
    (35) .لحهم عبد الرمحن بن عو   

اليت    املوسوعة   ت   ، فهذا من حتليالبطاعت  ومرونت   ا ختيار    املوسوعة أن عثمان حاز    وأما قول  
 ملنصححب    لححتؤه   كثححدة    ت  ومميححزا لحح  مححن فاححائل  ملسححلمون ملححا ثمححان ابيعحح  اع فالثابحح  أن للحححها تند  مسحح

علح  أحقيتحح   أمجححع  و  ،  نصحا  ، كمحا ثبحح  تفاحيل  حابة  الصحح   ن بقيحة  محه ريححد ثححر محن وذلح  أك لاخلالفحة
يف كتب أهل  وكل هذا مبسوط   .بعدهم ومن جاع   ،صل  ه علي  وسلمالنيب    الفة أصحاب  خلاب

  (36) .ة عثمانوسد السد الرتاجم و ابلتاريخ و العلم 
        

، وهحححذه يف خالفتححح  محححن عمحححر ة  ايحححعن  كانححح  أقحححل أن شخصحححيت  عثمحححان  وعة  سحححو هم  املاتحححح   :ا  اثنينينيني
ز عهحححد زه ويناسحححب عهححده، فتميحح  يحح  مححا مي أن لكححل خليفحححة   واحلحح   ، ع  ميمحححكححم  تعوح منطقيححة   مغالطححة  

اإلسالمية، وكذا مجع  للقر ن يف   والو  ت    واضر  احل  واستكمالحها، و قامة    بكثرة الفتوحات  ان  عثم
مححن   قبلحح   فححيمنزات عثمححان هححذه منقصححة  مميححفهححل ت عححد  .سححجد النبححويامل ، وتوسححعة  ة  دمعتمحح نسححخة  

، مث املسلمناتريخ  ن يف اإلسالم و سبيل للطع  أي    يد أن يسل   ير   من  ل    ذ  اخللفاع، و  يقول  
 سححيطرة   د  التشححد  يعححد  فهححل  (37) ،د امتشححد  كححان   ن عمححر   ىل أ أشححارت  خححر   يف موضححع    ن املوسححوعة  

 ؟!واضح  يف تناقض حىت و ن كان  ،الميف اإلس الطعن حماولة   أم أن  ،ا  كمحتو 
  

، أقل   أكرب، وح ص ل  ثروة   جاعت بتكلفة  ثمان ة عالفيف خ ت  أن الفتوحا  ذكرت املوسوعة    :ا  اثلث
 للفتوحححات واتريححخ   ها، وقححراعة  وأهححداف   حححات اإلسححالمية  فتو لل خححاط    ومفهححوم   ،مغلححوط   ر  وهححذا تصححو  

أن هححذه  والصحححيح   .البحتححة   الدنيويححة فعححة  واملن ملاديححة  ا لحح ع املبححين   ر الغححريب  ب التصححو   سححالم حباإلسحح
 ، قحححال ه معرفحححة اإلسحححالم ونبيححح  للنحححاس  ليتيححححواا و منحححروات، مجحححع الثححح لححححم تكحححن بححححهد    الفتوححححات  

   عليحححهصححل    وقححال نبيححح   ،(38) ويكحححون الححدين كلححح    ىت   تكحححون فتنححةوهم حححوقحححاتل﴿: تعححاىل
سححلمن وجححدوا امل أن   وخصوصححا  ، (39)«وا    لحح     هيقولحح   س حححىتالنححا أمححرت أن أقاتححل  »: وسححلم

أمحرهم و هم، حبح ه   هاقد أ ط ية  سانإلنا ولية  هذه املسؤ  اإلسالم، وأن    الناس    مةمورين بتبليغأنفسهم  
رب  و ن مل تفعل فما  لي  من  أنزل غ مابل      أيها الرسول  ﴿: قول ي هم بأمر نب عندماضمن ا   هاحب
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 لي  هذه الفتوحات من  تحهد كان    ىل ما ،  ضافة(40) يعصم  من الناس    وه  بلغ  رسالت  
محن ها، و ابلقااع علي مهددة  كان    ليتاالناش ة سالم اإل عن دولة   اس، والدفاع  عن الن   رفع الظلم  

بتطبيحح   اس  بححن النحح   العححدل     قامححة  مثفيحح ،  ل  م والححدخو إلسححال ىل ا وة  منع الححدع زالححة احلححواجز الححيت تححح
محن الرجحال  احعفن  واملست ه   يف سحبيل  ومحا لكحم   تقحاتلون ﴿: تعحاىلالناس، قال ه  شريعة رب   

 ها واجعل لنا من لدن  وليا  أهل   الظامل   رية  القه ن هذنا أخرجنا مالذين يقولون رب    والنساع والولدان  
، (42) وا ابلعحدلمح  و ذا حكمحتم بحن النحاس أن حتك  ﴿قحال: ، و (41) ا  نصحد  لحدن محن    واجعل لنا

صل  ه علي  النيب  دحد  و ، (43) واو  تعتد  وقاتلوا يف سبيل ه الذين يقاتلونكم ﴿وقال تعاىل:  
 وأمحا .(44)«ه ه هع العليحا فهحو يف سحبيل   اتل لتكون كلمة  »من ق: بقول معىن سبيل ه    وسلم
 تبعيح ا، ولححم ي قصحد أصحالة   ن أمحرا  فهذا كحا أثناع الفتوحات   وات  والثر  موال   عل  األاملسلمنل  حصو 

والبلحححدان  وللحححد  ل ه  وريحححزو  لححح  تالاح يف ا سحححتعمار الغحححريب ليححح   هحححد   ي لذاتححح  علححح  خحححال  محححا كحححان
 .احلديثة نيف القرو  عوبوالش  

 

 حهم بححمحاابة أقاربح  "بحين  قحد اتح  ، و نحزيحة  مرك أنحها حكومحة  خالفة عثمان   وسوعة  وصف  امل  :ا  راب 
 خفحوت   بسحبب   م عل  األمصار، وأن وصول األموين  ىل السلطة كانح  ردة فعحل  أمية"، وتوليته

عثمحححان،  وعائلحححة  ، مركزية  الحححح هبححح   ىل احلكومحححة  محححن األمححوال ذ يف العهحححد النبحححوي، وأن كثحححدا  هححم دور  
 نفححححوذ   عمححححل علحححح  فححححرض  ن أن عثمححححا املوسححححوعة زعمحححح و  !يابححححد   عححححن اجلحححح املقاطعححححاتكححححام وح  

 ا  يحححرادات حقحححجعحححل مجيحححع اإلل  ذ الغنحححائم لححححمن   يرضححح  بقسحححمة   طبيعيحححا   الححححمدينة، وصحححار هحححدفا  
ظحححامل بتفاحححيل  ملبعحححض ا ن  ديواالححح يف أنححح  قحححر رعمحححر بحححن اخلطحححاب  للمدينحححة، كمحححا اتححححهم  املوسحححوعة  

  عحن الحيت نتجح املشحاكل   عح  أناد  ر، و خح  ر   محنعلح ىل اإلسالم    ن األولنالسابق  ابألعطيات  
 كاآليت:املوسوعة   ما أوردت ها، والرد عل  حلل   استغرق  أكثر من قرن   عثمان   خالفة  

ها الشحيعة أبرتحح ة  قدميح    ب    دليحل عليهحا، وهحع شح   محزاعم  الحيت أبرتححها املوسحوعة النتائج  أن هذه   .1
 وبيحان   دود  وعة مل ترجع  ىل هحذه الحر  واملوس (45) .همتب  كيف   عليها العلماع كثدا   هم، وقد رد  وريد  
بححححذل  املححححنهج العلمححححع  فالفححححة   املطححححاعن واألخطححححاع  د هححححذه و نحححححما أخححححذت تححححرد  لمححححاع لحححححها، الع

  .الرأي بعد ذل  اع  ها مث  بدوعرض   املختلفة   الصحيح يف استيفاع النظر يف األقوال  
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  مححنهم، و نحححما لقربحح   حهملحح ة  ااب ت لححيس حمححلححو اسححتخدام عثمححان بعححض بححين أميححة علحح  ا أن يف .2
صحححل  ه عليححح   قبلححح  الرسحححول   ماسحححتخدمه، وقحححد (46)  وقحححدرة  كفحححاعة  هحححم ألنححححهم كحححانوا أهحححل  و   

  ه عليح  صحلوا من بعد النحيب ، وكذا من هو أفال من عثمان من اخللفاع الذين جاع  وسلم
 .(47)بن اخلطاب عمر كذا ، و الصدي بكر أبو  فقد استعملهم لهم ابلقرابةت  ممن   يح   وسلم

بن أيب طالب فقد وىل علع اعتمادا  عل  الكفاعةل  خللفاع ابن  مشرتك    أمر    أن تولية األقارب   .3
 اربح  مطعنحا  فكيح  تكحون توليحة عثمحان لحبعض أق !علي  حهم مطعنا    لمن أقارب ، ومل تكن توليت  

 عحن الشحر   انوا أبعحد  ، وكحلحع  هحم عو    محمنكانوا أطوع   هم عثمان  أن من و    وخصوصا    ؟!علي 
نححها ل  ذ  يف التنحاقض تقحع  جعلهحا املغلوطحة  راتو التصحذه وسوعة هلامل وانتقاع    (48)  بعدهم.ممن  
ن امشاهلح ألن  كحان يحدافع عحن حقحوق   لمظلوما   - رضع ه عن- ا  رت علي   خر صو    وضعيف م
يف اإلسحححالم  عحححن  للط عة  وسحححو محححدى سحححعع امليف نظحححري ت ظهحححر  ، فهحححذه ازدواجيحححة  (49) الو يحححةيف 

رثححر بححروا ت ن ممحة ولعححل بعحض حمححرري املوسححوع .لتحقيح  ذلحح  أي مححدخل   اسححتغالل   وحماولحة  
ويطعنححون ة  عححاد هنمو ينتقصححاع الححذين لفحح، حيححث ي ظهححرون عليحح ا أفاححل مححن ريححده مححن اخلالشححيعة

 فيهم.      
، وقححد ة  عفحاوك علححم   اب  محن األمححوين ريحدهم كححانوا أصحح بحن عفححانن و هحم عثمححان أن مجيحع محح .4

  هحا، وفحتح هوا احلكحم فيشؤون الو  ت الحيت تولح   و دارة   ،عل  احلكم  أثبتوا يف و يتهم القدرة  
 يحة  الو ، وكان فيهم من توىل  سان  واإلح من البلدان عل  أيديهم، وحكموا فيها ابلعدل    كثدا  

    (50) .عمر ، ومنهم من تو ها يف عهد  ي الصد   قبل ذل  يف عهد  
، وهححححذا اعححححرتا  مححححن (51) عثمححححانهححححم مححححن و    بحححححمواهب   اعححححرت   أن عمححححر  املوسححححوعة   تذكححححر  .5

 هتم، ومل يكن ترد اياابة.عان لكفاعثمان بعض أقارب  ك ن  يأن تع املوسوعة  
هحم ذين و   الح محن الحو  ت، بحل  ن عحدد     ريحد بحين أميحة علح  كثحد  كحذل  عثمان استخدمأن   .6

مع  !علي ؟ ا  مطعن ، فهل هذا يعد  (52) والي اوعشرين  بن ستة  ن فقط م سة    كانوا ةمن أقارب  
، وكحان ؤدد  والسح   ذوي الشحر   يهم محن هم ملحا كحان فح بحين أميحة أكثحر محن ريحد  كان يويل  أن النيب  

محنهم فقححط يسححتحقون  أن يححويل عثمحان ةسححة   ن ذ  يصححح  ، أفحال(53) همريححد  دهم أكثححر محن عحد  
 بحمحاابة بين أمية؟! لنيبتهم اة تأم أن املوسوع ية؟ الو 
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عححن احلححج،   ، مثححل النيابححة  عائلححة عثمححان وأقاربحح   أن كثححدا مححن و ححائ  الدولححة كانحح  بعيححدة عححن .7
 جيعلهحم فلمحاذا ملل  أقاربح ل  يريحد أن يصح   ، فلو كان عثمحان  (54)  والقااع    لشرطة  املال، وا  وبي   

 ألموين؟! سيطرة ا إلحكام   يف هذه املناصب  
مث  (55)بححن عقبححة  ، بححل  نحح  وىل أخححاه الوليححد  واحححد   م عثمححان يف وقحح   يححوهل    مل لححو ة  ا أن هححؤ ع   .8

بححن العححاص  عححزل سححعيد      وقححد عثمححان ، ومل يتححو   (56)  مكانحح  بححن العححاص   ، ووىل سححعيد  عزلحح  
 (57) .ثالثة         عند وفات  ب  ر من أقا يف الو ية  ب، ومل يأياا  

  حممحد   علح  حسحاب املسحلمن لكحان ربيبح  سحرت  أمحن  ححدا  ل أمحد أن جياكان يري  عثمان لوأن   .9
  بحين! »بقولح :  (58) لح    أمر ا لحيس كفحؤا  أن يولي   لكن  أىباس بذل ، بن أيب حذيفة أوىل الن  

 .   (59) «هناك  ، ولكن لس   مث سةلتين العملل  ستعملت   ا  كن  رض  لو
 ريححد ألهلحح  يعطححع أياححا  ائحح   عط عن مححكححافيحح ، فقححد   مبححالغ  أمححر    أقاربحح   عثمححان علحح أن نفقححة  .10

  ابألمحححوال الكثحححدة، أقاربححح   وأمحححا دعحححوى أنححح  خحححص   .املسحححلمن مجيحححع   ىل  وكحححان حيسحححن  أهلححح ، 
رتاع والكحححذب عليححح ، فإنححح    محححن ا فححح:  ن هحححذا هنحححا يقحححال وأياحححا   .ببححح     ىل نقحححل   فتحتحححاج  

    (60) .بلغامل مبا يقارب هذا وا أحدا  هم خص  ثب  أنح  فاع قبل  اخلل ثمان و ع
فقححد كححان  لفيحح    وليسحح  مححن املثالححب  مناقبحح   علحح  أقاربحح  ت عححد مححنن نفقححة عثمححان بححن عفححان أ .11

 محن مالح  وفحدة   يصحل أقاربح  بصحالت   ،(61) حمللحر   ، وقحد كحان وصحو   عظيمحة    ذا ثروة  عثمان  
أجحاب قحد و  .(62)املحال هم محن بيح   ل  ا كان يص، وقالوا أن   منالشر    أهل  اخلاص، فنقم علي   

 ا ححيب  أهحل بيحيت، وأعطحيهم، فةمح   وقحالوا:  : أححب  »محة بنفسح  فقحال: عن هحذه الته  ن  عثما
هم، فإ:  منا أعطيهم عليهم، وأما  عطاؤ    احلقوق    ، بل أمحل  ور   ىل ج    معهم  مل ميل  لحهمل فإن   

ع د كنحح  أعطححوقحح .النححاسمححن  املسححلمن لنفسححع، و  ألحححد   أمححوال   حل   أسححتايل، و مححن محح
، ويف عهحد صحل  ه عليح  وسحلمرسحول ه  زمحن  محايل يف  لب  صح  محن  الررييبحة   بحدة  الك  لعطيةا

علحح  أسححنان أهححل بيححيت، وفححين  ، أفحححن أتيحح   حححريص   ، وعمححر، وأ  يوم ححذ شحححيح  أيب بكححر  
 (63) .«ون ما قالواد  امللح   الذي يل يف أهلع، قال وود ع عمري، 

  لمحع أهلح صحل  ه عليح  وسحلمالنحيب  ةلسحد  ملحع  ع      هو تطبييف أهل  ن سدة عثمان  أ .12
   لححيهم،  ، و حسحان    وأقاربح  هلح  حبح  أل شحدة   صحل  ه عليح  وسححلممحن رسحول ه  عثمحان  فقحد رأى 
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صل  ه علي   النيب  ريده، ووىل    ط  ما مل يع  (64)البحرين  ما ورده من أموال    العباس  فقد أعط  عم  
يقحال:  ثمحان وسحائر املحؤمنن، وأياحا  قحدوة لعأعظحم  ة النحيب سد  ففع لا  لي  ه ع  وصهر  عم   ابن    وسلم

م أمحر بصحلة القرابحة، محن جوانحب اإلسحالم الكرميحة الرحيمحة، فاإلسحال ثحل جانبحا  مت ثمحان ع  ن سحدة  
ذلح  الحذي يبشحر ه عبحاده الحذين  منحوا ﴿وعحال:  هم، فقحال ه جحل  ذوي احلقوق حقوق    و عطاع  

وعات ذا ﴿، وقحال تعحاىل: (65) القحرىب يف ة  ود     املحةلكم عليح  أجحرا أسح قحل   حلاتوعملوا الصا
 .    (67) (66) ر تبذيرا  السبيل و  تبذ   ن وابن  ق  واملسكالقرىب ح

، و منا كان (68)  سلمناملأهل املدينة، بل كان  جلميع    ة عثمان مل تكن خاصة  أن نفق .13
 بححن ره عمححر   اإلسححالم، وهححو مححا كححان قححر  م يفهابقت  لسحح مححن ريححدهم بعححض أهححل املدينححة أكثححر   يححص  

 أساسا   ، واعتمد السابقة  ره عمرر  الذي ق  نفس  ام النظعل   يوان، فاستمر عثمان  يف الد      اخلطاب
هم قسحط هم، و عطحاع  ومكحانت   اجلميحع   بذل ، محع حفحل حقحوق    ي  عل  الكوفة  للعطاع، وكتب لوال

 ة  حهم يف سحبيل ه، ونصحر هم وأقاربح  هم ونفوسح  موالحح  ا أم بحذلو سحالالسحابقة يف اإل  وأهحل    .(69)من احلح 
عدهم هو نتيجة جلهودهم وما بذلوه من جاع ب  وكل    .األعداع املناصرين وكثرة    م يف زمن قلة  اإلسال

طعحون  بححهذا بطحالن   هم، و هحر  علح  ريحد   الفاحل   أن يكون لححهم هحذا  س، فح    من األموال واألنف
 .املوسوعة يف ذل 

مححن ه لغححد   منحح  مححن مححال الدولححة، وذلحح   يثححارا   بححا  يكححن أيخححذ رات عفححان ملن ن بححن عثمححاأ .14
   منحا كحان علح  أقاربح  ومحن حولح    محا كحان ينفقح  و  .لتجارة  وا مبا مع  من األموال    املسلمن واستغناع  

 .وزينتهاعن الطمع يف الدنيا  ما يكون   هذا أبعد  ، و (70) اخلاص    من مال  
ل   اليت جاعت بحها خالفة   اكلن املشأة  املوسوع  زعم  .15     بعد ماع قرن   عثمان مل حت 

اسححية، وأن العب الفححة  اخل وقيححام     ىل انتهححاع عصححر اخلالفححة األمويححة  وعة تشححدولعححل املوسححمححن الزمححان. 
ألقاربحح  مححن بححين عفححان  بححن   عثمححان   جححة لحدعوى توليححة  نتيكححان   الدولححة األمويححة   سحبب اسححتمرار وجححود  

يف  الحد   اإلسحالمية   األمحة  . وقحد كانح  ها يف النقحاط السحابقةتبحن بطالنحح    طلةعوى ابه دوهذ  .أمية
 تلحح لححيت ا واألحححداث   .مححن كححل مكححان   اخلححدات  عليهححا  تنصححب  ، مسححتمر   سححع  تو ويف مححان خالفححة عث

وا ةراد أقاربح ، فحأنح  وىل   حبجحة   ن بروا علح  عثمحانالحذي أول ح   خروج  كان نتيجة   منا    مقتل عثمان
وأصبح أس  ،الفتوحات    والرخاع، وتوقف   العز    حال  من  ة  األم  فانتقل   ،  هنتهاع أمر  ابوا  لج  أن يتع
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 ،يف بحين أميحة األمحر   فاسحتقر   ، ئحب أقرابقحر   أنح  حبجحة  لحوا أمحر عثمحان تعج   .نهحافيمحا بياألمة شديدا   
وليس اللحوم  ،عهؤ م لشؤ االعاوض، هذه عاقبة فعل أهل  ل   وجاع امل  ،الراشدة    اخلالفة    وانته 

 (71). عل  عثمان
 

أن مجحع عثمحان للقحر ن الكحرم يف مصحح  واححد و تالفح  محا بقحع محن  املوسحوعة  ادعح :  ا  خامس
الكرم بعد  للقر ن  رمسية    تالوة  اعتمد  ن  أن عثما  ذكرتأمر ا مرفوض ا، ويف موضع  خر   نسخ كانال

هحذا األمحر، بحل   يوجد من رفض   و لحها،  ة  وهذه دعوى   حقيق  .فتلفة    أن كان  هناك قراعات  
 بن النحاس بسحبب عحدم وجحود   الذي يقع   للقيام بحهذا اجلمع، و زالة اخلال     ماسة    كان  احلاجة  

 ، ومل وحفظتحح  ع الححوح ب  ك تححامححن   مححن أهححل ا ختصححاص   مححن قبححل جلنححة   حة  مصححح   مححدة  معت سححخة  ن
كححان يغححازي أهححل الححذي  ،  مححانبححن الي ة  مشورة حذيفححمححن تلقححاع نفسحح ، بححل بححح يصححنع ذلحح  عثمححان  

م عل  عثمان هم يف القراعة، فقد    اختالف  ة مع أهل الشام، فةفزع  أذربيجان، وأرميني    العراق يف فتح  
 اليهححححححود ال   تهححححححذه األمححححححة قبححححححل أن يتلفححححححوا يف الكتححححححاب اخحححححح رك  نن! أد  أمححححححد املححححححؤم»وقححححححال: 

مث  ،ها يف املصحاح ليحتم نسحخ   ح   الص   سالها إبر أيمر    فةرسل عثمان   ىل حفصة    ،«والنصارى!
ه بححن الححزبد،  بححن العححاص، وعبححد   ببحح ، وسححعيد   بححن   يعيححدها  ليهححا، فةرسححلتها، فححةمر عثمححان زيححد  

 ، وقحال للثالثحة ا يف املصحاحهبنسحخ   -رضحع ه عحنهم- (72) هشحامالرمحن بن احلحارث بحن   وعبد  
، فإمنا نزل قريا   وه بلسان  قر ن، فاكتب  ال من عع   شبن بب  يف نتم وزيد  اختلفتم أ  ذا»القرشين:  

وا  ىل كل أف ، مما نسخ    الصح ، وأرسل بحمصح      ىل حفصة   عثمان    ، ففعلوا، فرد  «همبلسانح  
 . (73)سخرق ما بقع من الن  وأمر أن حي   

هم شح   قم و هيهم ودارسح    علحهم، فقد عرض  ورة أعيان الصحابة وموافقتح  شان بحموقد كان مجع عثما
 علحع  ، وقحال (76) !رأيح هم: ن عحم محا ، حىت قال بعاح  (75)  بفعل وا  ، وأعجب  (74)  الرأيفوافقوه    ي ،ف

  .(77) «فعلي   لفعل   مثل الذي ل   وه لو و  » :بن أيب طالب  
 مجيحعهحر للنحاس يف وقحد   ،(78)سبق   لي  أبو بكحر مث  ن عثمان مل يبتدع يف مجع املصح ، بل 

أنحح   ر  عححن أحححد  ، و  عحح  ، فلححم ي عححر  لحححهم يوم ححذ نكححد  ة    الصحححابليححعاتفحح   مححا أرجححاع املعمححورة
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املوسحوعة وبعد اتفاق خدة اخلل  عل  هذا اجلمع املباركل يتبن بطالن دعوى  .(79) قط  خالفهم  
 للقر ن الكرم. مجع عثمان   من املسلمن من رفض   يف أن  
مححا قححام بحح  أن و أيب بكححر مححن عهححد  ا  موعححكححان جمم  لسححاب  أن القححر ن الكححر لكححالم ا لنححا مححن اوتبححن  

"القححراعات" الححيت نححزل بحححها القححر ن الكححرم،  األحححر    جيمححع بححن بنسححخ  أسححلوب   عثمححان هححو األمححر  
املسلمون، ويتمكنوا    ايه ، ليعتمد علتاب الوحع وحفظت  قبل ك  من    صحيحة    رمسية    نسخة    واعتماد  

ذا هو الراجح ي نزاع، وهدون أن حيدث بينهم أ ،هاعرفونح يقراعات اليترم ابلمن قراعة القر ن الك
ريد  املوسوعة بعيد   وزعم   (80) .األمصارليت أرسلها  ىل يف املصاح  امن صنيع عثمان بن عفان 

املسححلمون  ىل هححذا العصححر، ويعتمححدون يقححرأ بحححها  موجححودة    زالححالقححراعات ما  ذ  ن  ، عموافحح  للواقحح
 .لعثما:  ا ملصح   فيها عل  ا

  
 ة:اخلامت

النتححائج والتوصححيات واملقرتحححات، وأذكححر أبرزهححا محن  ىل جمموعححة  هححذا البحححث   توصحل  مححن خححالل  
 :ما أييتفي
 

 :نتائج البحثأوال: 
ان ن عفحنهج التحاريع الوصحفع يف ترمجحة عثمحان بحسلك  املقد  الربيطانية املوسوعة   ن -1

منحححازة ضححوعية  و مو  ريححد اتور تصححشخصححية عثمححان بححن عفححان وخالفتحح  علحح  لتقييماتحححها  بنحح ، و 
ا يححدعو  ليحح  عمحح   ، بعيححدا  املححادي   القاححا  اإلسححالمية وفحح  التصححور الغححريب   حاكمحح ضححد اإلسححالم، و 

 بححححها،ريبحححة عنهحححا، و يثحححار النحححاس والر  ،اابلتعلححح  اب  وححححده، والزهحححد يف الحححدني اإلسحححالم محححن السحححمو  
املعلومححات ريححد  بعححضحتمححل  رةعلحح  مصححادر متححةخ يف كتابتهححااعتمححدت و اآلخححرة،  والعمححل للححدار

ة واملوضححوعية يف احلياديحح جانبحح ، و إلسححالم وأهلحح الدقيقححة وبعاححها رمبححا محححل شححي ا  مححن الكراهيححة ل
أن   والشحبهات القدميحة محع النقد  املوسوعة   ، ورددتبعض ما ذكرت  عن اخلليفة عثمان بن عفان 

 .ألصليةا املصادر  فيها وف قد بينوا احل    وحديثا   من العلماع قدميا   كثدا  
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جتماعيحححححة مكانتححححح  ا  املوسحححححوعة   تناولححححح بشخصحححححية عثمحححححان بحححححن عفحححححان يمحححححا يتعلححححح  ف -2
دخولحح  يف اإلسححالم، ودوره يف التححاريخ اإلسححالمع، ومححا شححكل مقتلحح  و اإلسححالم، وا قتصححادية قبححل 

  طةواملفاهيم املغلو   ،من األخطاع  ا  ة عددتمع، وتامن كالم املوسوعمن بداية لصراعات داخل ات
 ، ومنها ما أييت:املطاعناخلاط ة و  تراوالتصو 

لذكحححرت املوسحححوعة أن  -أ يل السحححنة يف ححححوا صحححل  ه عليححح  وسحححلمدعحححوة النحححيب  عثمحححان ق بححح 
 .صحيح   اخلامسة بعد البعثة، وهذا ريد  

، صل  ه علي  وسلمدى بنات النيب  ح  عثمان منعل  ذكر زواج    اقتصرت املوسوعة   -ب
 نتي .ج اببومل تذكر أن  تزو  

م، وأنح  كحان يلعحب دورا  تبعيحا ، دمة اإلساليف خ عثمان ومبادرت ة مه   وعة  املوس  تانتقد -ج
خدمتححح  لإلسحححالم  عثمحححان محححناملوسحححوعة يالفهحححا محححا ثبححح  عحححن  محححنريحححد صححححيحة  وهحححذه دعحححوى 

 واملسلمن.
طحالن نح  بوبي   عفحان،عثمحان بحن  بشخصحية   فيمحا يتعلح  عة   ىل ما أصاب  في  املوسو   رت  أشوقد  
 ة عل  ذل .وذكرت األدل  املتعلقة بذل ،  ئهاوأخطاوعة سو اوى املدع
، وسياسححات  خليفححة    قحة تعيينححطري ذكححرت املوسححوعة  خالفححة عثمححان بحن عفححان  فيمحا يححص   -3

كحالم املوسحوعة   اشحتملن، و   للقحر يف عهحده، ومجعح   اإلسحالمية    العامة يف  دارة الدولة، والفتوححات  
 ومنها: ،األوهاممن  عل  عدد  

، وأنححهم عثمحان قحوةمحن أكثحر  اخلطحاب كحانوااختارهم عمحر بحن  أن منوعة  سو ادع  امل -أ
 بينهم.اختاروا عثمان للخروج من اخلال  الذي 

يف خالفتححح  محححن عنايحححة  واهتمامحححا  شخصحححيت  كانححح  أقحححل  عثمحححان أناتححححهم  املوسحححوعة  -ب
 .ة منطقية وحكم  تعميمع  وهذه مغالط عمر،

أكحرب، وح صح ل  ثحروة  بتكلفحة   مان جحاعتثعة ذكرت املوسوعة أن الفتوحات يف خالف -ج
خ اإلسحححالم لفتوححححات اإلسحححالمية وأهحححدافها، وقحححراعة للفتوححححات واتريحححر مغلحححوط  لأقحححل، وهحححذا تصحححو 

 البحتة. الدنيوية   حبسب التصور الغريب املبين عل  املادية واملنفعة  
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  قاربحابة أاح، و نح  قحد اتح حهم بححممركزيحة   أنححها حكومحة   سوعة خالفحة عثمحان وصف  املو  -د
ة فعححل بسححبب  ىل السححلطة كانحح  رد  األمححوين  أميححة"، وتححوليتهم علحح  األمصححار، وأن وصححول بححين"

 ، وعائلحححة  الححححمركزية   ذهبححح   ىل احلكومحححة   النبحححوي، وأن كثحححدا محححن األمحححوال  خفحححوت دورهحححم يف العهحححد 
ض ر فححعمححل علحح  وزعمحح  املوسححوعة أن عثمححان  .يان اجلححمححعات بححد   الحححمقاط عثمححان، وحكححام  

ا جل  ذ نحائملححمن   يرضح  بقسحمة الغ طبيعيحا    صار هدفا  ف،  لحمدينةا  نفوذ   عحل مجيحع اإليحرادات حقح 
  ابألعطيحات قرر يف الديوان مظامل بتفاحيل  عة عمر بن اخلطاب أن  للمدينة، كما اتحهم  املوسو 

ن عثماالفة خ  ع  أن املشاكل اليت نتج  عنر، واد  خ  عل  من ر    ىل اإلسالم  ن األولنالسابق
 .حللها  من الزمانأكثر من قرن   غرق است
  محا بقحع محن و تالفح   واححد    ن الكرم يف مصحح   عثمان للقر أن مجع  املوسوعة    ذكرت   -ه

للقححر ن الكححرم  يححة  رمس ويف موضححع  خححر زعمحح  أن عثمححان اعتمححد تححالوة   .ا  ن أمححر ا مرفوضححالنسححخ كححا
 .تلفة  ف بعد أن كان  هناك قراعات  

بينحح  بطححالن و  عفححان،الفححة عثمححان بححن يتعلحح  الفيمححا  اب  فيحح  املوسححوعة ىل مححا أصحح رت  أشححوقححد 
 دلة عل  ذل .وذكرت األ بذل ،املتصلة  تصوراهتا اخلاط ة ومطاعنهاو املوسوعة دعاوى 

 

 :ا: التوصيات واملقرتحاتني  اث
القحراع  لبحاملوثوقية والشهرة وا عتمادية من قالربيطانية قدر كبد  من ة  ملا كان للموسوع -1
 احلياديححححة  تحححححرى ت عليهححححا أن ط العلميححححة الححححيت كانحححح  واجبححححة  مححححن أهححححم الشححححرو  فححححإن لاألكححححادميينو 
 تمحححححد علححححح  املصحححححادر  وأن تع ،منعحححححن اإلسحححححالم واملسحححححل ه محححححن معلومحححححات  فيمحححححا تحححححذكر   ة  ملوضحححححوعيوا

 يف   يقبححل  مححا يححورده املسححلمون منحححاز   ريححريب    ور  مححن منظحح اهححتقييم   عححدم، مححع يف ذلحح  الصحححيحة  
 .وكتبهم اتريهم

تنحاول أححداث التحاريخ اإلسحالمع  يف األصحليةدر علح  املصحا  عتماداب  حثنالباأوصع   -2
خاصة بعد اكتشا  مصادر أصيلة وحتقي  فطوطات    ،من الروا ت الصحيحة  املعلوماتأخذ  و 

علي   برتتي بةصحازائن فما يتعل  ابلتاريخ اإلسالمع واتريخ السدة والكتبات واخلكان  رهن امل
 .أمور كثدة  تتعل  ابلدين وأحكام 
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، الطبعححة الثالثححة: مساعيليحةإلا-مصححر ،م البخحاريكتبحة اإلمححام، عثمححان بحن حممححد اخلمححيسلن التحاريخ، حقبحة محح .11

 .ه1427
 م.2005للدكتور محدي شاهن، دار القاهرة للكتاب، الطبعة الثانية: الدولة األموية املفرتى عليها،  .12
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الناشحر: ، قحيم اجلوزيحةلدين ابن مشس ا بن سعد مد بن أيب بكر بن أيوب، يزاد املعاد يف هدي خد العباد .13
 .م1994هح /1415 ،لسابعة والعشرون الطبعة: ا، نار اإلسالمية، الكوي مكتبة امل -بدوت الرسالة،  مؤسسة

و رة بححن موسحح  بححن الاحححاك، الرتمححذي، أبححو عيسحح ي، سححنن الرتمححذي .14 أمحححد ، حتقيحح : مححد بححن عيسحح  بححن سحح 
انيحححة: الطبعحححة الثمصحححر، -مصحححطف  البحححايب احللحححيب ة ومطبعحححة ة مكتبححح، شحححركقعوحممحححد فحححؤاد عبحححد البحححا، كرحممحححد شحححا 
 م.1975 –ه 1395

از الذهيبشمس الدي، لسد أعالم النبالع .15 جمموعحة  حتقيح :، ن أبو عبد ه حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امي 
 .هح1405 :ةالطبعة الثالث، الرسالةالناشر: مؤسسة ، من ايققن إبشرا  الشيخ شعيب األر ؤوط

ي املعححافري، أبححو حممححد، مجححال شححام بححن أيححوب احلمححد مللحح  بححن هعبححد ا، رليحح : ويححة  بححن هشححامدة النبالسحح .16
الناشححر: شححركة مكتبححة ومطبعححة مصححطف  ، مصححطف  السححقا و بححراهيم األبيححاري وعبححد احلفححيل الشححليب، حتقيحح : نالححدي

 م.1955 -هح 1375 :الثانيةالطبعة ، البايب احلليب وأو ده مبصر
 ها العمري.ييد بن بلولائرة املعار  الربيطانية، وية يف دة النبالسد  .17
، حممحد زهحد بحن  صحر الناصحره البخحاري اجلعفحع، حتقيح :  ، يمد بحن  مساعيحل أبحو عبحدبخاريلصحيح ا .18

 .هح1422 :األوىل الطبعة، دار طوق النجاة
نححوب بححن جنححايت بححن  دم،  ن احلححاجلححدين، بححعبححد الححرمحن حممححد  صححر ا أليبصحححيح اجلححامع الصححغد وز دتحح ،  .19

 .اإلسالمع لبا:، املكتباألاألشقودري 
 م.1990 –ه 1410السعودية، الطبعة الثالثة:  لصادق عرجون، الدار ان بن عفان،معث .20
 ، يمد  صر الدين األلبا:، بدون اتريخ.صحيح وضعي  سنن الرتمذي .21
دار ابححن كثححد، الطبعححة الثانيححة:  د الصححاليب،مححد حممححللححدكتور علححع حمعصححره، شخصححيت  و  عفححان،عثمححان بححن  .22

  ه.1430
د بحن موسح  بحن أمححد بحن حسحن الغيتحاىب حممحد حممحود بحن أمحح يب، ألبخحاريلدة القارئ شحرب صححيح اعم .23

 .بدوت –دار  حياع الرتاث العريب ، احلنف  بدر الدين العيىن
 م.1999 –ه 1419 عة األوىل:ن، الطبغبان، مكتبة العبيكاد. حممد عبد ه الفتنة مقتل عثمان،  .24
للحدكتور علحع حممحد وعصحره،  اخلطاب شخصيت ر بن مطاب أمد املؤمنن عة ابن اخلاخلطاب يف سد   فصل .25

 م.2002 –ه 1423حممد الصاليب، مكتبة الصحابة، الطبعة األوىل: 
د ه بحححن يبة، عبحححبكحححر بحححن أيب شححح يبأل، الكتحححاب املصحححن  يف األحاديححث واآلبري  مصححن   بحححن أيب شحححيبة .26
الطبعحة ، الحر ض –مكتبة الرشحد ، تو يوس  احل حتقي : كمال،  العبسعمد بن  براهيم بن عثمان بن خواسيتحم

 ه.1409 :األوىل
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العبحاس أمححد بحن عبحد احللحيم بحن تيميحة تقع الحدين أبحو ، لمنهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية .27
 .هح 1406 :وىلبعة األالط، مام حممد بن سعود اإلسالميةشر: جامعة اإلالنا، حممد رشاد سامل : ، حتقياحلرا:

، الطبعححة مطبعححة عيسحح  البححايب احللححيب وشححركاه ،عبححد العظححيم الز ر قححا: مححديفححان يف علححوم القححر ن، ر منهححال الع .28
 الثالثة.

از الححذهيببححن ق ا بححن أمححد بححن عثمححان شححمس الحدين أبححو عبححد ه حممححد ، لدال يف نقححد الرجححالميحزان ا عتحح .29  ،ميحح 
 ه.1382ألوىل: اللطباعة والنشر، الطبعة ملعرفة حتقي : علع حممد البجاوي، دار ا

 
 اإللكرتونية:ت املوسوعة الربيطانية صفحااثنيا: 

1. /contributors-ps://corporate.britannica.com/britannicahtt 
2. -first-the-and-caliph/Ali-Muslim-nica.com/biography/Ali.britanhttps://www

caliphs 
3. ssionsucce-sI-world/Umar-amichttps://www.britannica.com/topic/Isl 
4. Affan-ibn-om/biography/Uthmanhttps://www.britannica.c 
5. anniversary/timeline/-s://corporate.britannica.com/250http 
6. -to-onemigrati-world/Muhammads-ciannica.com/topic/Islamww.brithttps://w

Medina-Yathrib 
7.  -lishEng-itannicaBr-m/topic/Encyclopaediaritannica.cohttps://www.b   
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8. m/ocorporate.britannica.cttps://h 
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  : اهلوامش
 

(، واإلصححابة  بححن حجححر: 1/149(، وسححد أعححالم النححبالع: )2/518نظححر: السححدة النبويححة  بححن هشححام: )ي   (1)
،  211،  208-154) وعصحححره: (، وعثمحححان بحححن عفحححان شخصحححيت 19تمهيحححد والبيحححان: )، وال(4/377)

214  ،378.) 
 (.3: ) دائرة املعار  الربيطانيةينظر: السدة النبوية يف (2)

(3) s/contributor-e.britannica.com/britannicahttps://corporat 

 .(3) ائرة املعار  الربيطانية:السدة النبوية يف د (4)

(5) e/melinsary/tianniver-tps://corporate.britannica.com/250ht 
(6) e/ervs-we-ttps://corporate.britannica.com/whoh 
(7) https://corporate.britannica.com/ 
(8)  https://www.britannica.com/topic/Encyclopaedia-Britannica-English-

language-reference-work 
 
(9) Affan-ibn-s://www.britannica.com/biography/Uthmanphtt  
(10) cessionsuc-sI-world/Umar-.com/topic/Islamichttps://www.britannica 
(11) Affan-ibn-y/Uthmanica.com/biographhttps://www.britann  

 (.17-16ينظر: عثمان بن عفان، شخصيت  وعصره: ) (12)
 (.17)وعصره:   شخصيتعفان (، وعثمان بن 252-1/251م: )ينظر: السدة النبوية  بن هشا (13)
 .(17: )وعصرهشخصيت  ينظر: عثمان بن عفان،   (14)
 (.378ينظر: املصدر الساب : ) (15)
وعثمحححان بحححن (،  1/151)(، وسحححد أعحححالم النحححبالع: 252-1/251): السحححدة النبويحححة  بحححن هشحححام: ينظحححر (16)

 (.17: )وعصره عفان شخصيت 
 (.  16/201: )القاري شرب صحيح البخاريينظر: عمدة  (17)
  .وقال: صحيح (،2/737): 3978أخرج  األلبا: يف صحيح اجلامع، ب  (18)
 (.17-16)صره:   وعينظر: عثمان بن عفان، شخصيت (19)
 (.29-20)وينظر: مجع القر ن الكرم حفظ ا وكتابة: (،  1/113)ينظر: زاد املعاد:  (20)
 (.213ت  وعصره: )ينظر: عثمان بن عفان، شخصي (21)
 (.10/135وذي: )حتفة األحينظر:   (22)
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 هحذا ححديث حسحن، وحسحن  األلبحا: يف صححيح ( وقحا:5/627: )3703ن ، بأخرج  الرتمذي يف سن  (23)
 (.8/203: )3703وضعي  سنن الرتمذي، ب

 (.2/518ينظر: السدة النبوية  بن هشام: ) (24)
 ، وحسن .(5/626: )3701أخرج  الرتمذي يف سنن ، ب (25)
 (.4/13: )2778وق  أرض ا أو ب ر ا، ححالوصا ، ابب: يف كتاب: أخرج  البخاري   (26)
 (.316-2/315سدة النبوية  بن هشام: )لينظر: ا (27)
 .18سورة الفتح:  (28)
 (.9/78: )7206أخرج  البخاري يف كتاب: األحكام، ابب: كي  يبايع اإلمام الناس، ب  (29)
 (.1/62ن حجر: )ينظر: اإلصابة  ب (30)
 (.216،  214،  211ره: )ان، شخصيت  وعصمان بن عفينظر: عث (31)
 (.52-48)(، وعثمان بن عفان، شخصيت  وعصره: 3/479الطربي: ) اتريخينظر:  (32)
(33) Affan-ibn-manhttps://www.britannica.com/biography/Uth  
(34) succession-Is-world/Umar-slamichttps://www.britannica.com/topic/I 

(، 9/78: )7207بحححايع اإلمحححام النحححاس: بينظحححر: صححححيح البخحححاري، كتحححاب: األحكحححام، ابب: كيححح  ي (35)
 (، وعثمححان 5/15: )3700أصحححاب ، ب ب: فاححائل، ابصححل  ه عليحح  وسححلم: أصحححاب النححيب وكتححاب

 (.63-62) وعصره: بن عفان، شخصيت 

(، وميحححزان 6/154(، ومنهحححاج السحححنة النبويحححة: )7/440: )37075ينظحححر: مصحححن  ابحححن أيب شحححيبة، ب (36)
 (.74-67وعصره: )(، وعثمان بن عفان، شخصيت  26والبيان: )(، وتحمهيد 2/273ا عتدال: )

(37)   
             -world/Muhammads-ic/Islamichttps://www.britannica.com/top

Medina-Yathrib-to-emigration  

 .193لبقرة: سورة ا (38)

م،  ىل اإلسححححال صححححل  ه عليحححح  وسححححلمدعححححاع النححححيب لبخححححاري يف كتححححاب: اجلهححححاد والسححححد، ابب: أخرجحححح  ا (39)
 (.4/48: )2946ب

 .67دة: سورة املائ (40)
 .75: سورة النساع (41)

 .58: سورة النساع (42)
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 .190: سورة البقرة (43)

 (.3/1513: )1904العليا، بأخرج  مسلم يف كتاب: اإلمارة، ابب: من قاتل لتكون كلمة ه هع   (44)

: خيوحقبححة مححن التححار (، 250-249، 200-6/186: )ال: منهححاج السححنة النبويححةينظححر علحح  سححبيل املثحح (45)

وكتحححححاب: الدولحححححة األمويحححححة (، 276-252: )ن عفحححححان، شخصحححححيت  وعصحححححرهمحححححان بحححححوعث(، 135-144)
 .عليها املفرتى

 (.4/1675: )ينظر: األساس يف السنة (46)

وعثمححححان بححححن (، 144-135: )وحقبححححة مححححن التحححاريخ(، 194-6/192): سححححنة النبويحححةينظحححر: منهححححاج ال (47)
 (.276-252: )عفان، شخصيت  وعصره

 (.138: )(، وحقبة من التاريخ6/191) :لنبويةاج السنة اهينظر: من (48)

(49)-first-the-and-caliph/Ali-slimMu-www.britannica.com/biography/Ali/https:/

 caliphs 

-253: )وعثمان بن عفحان، شخصحيت  وعصحره(، 1/417) :الفتنة الصحابة يف ينظر: حتقي  مواق   (50)

276 .) 
(51) succession-Is-world/Umar-s://www.britannica.com/topic/Islamichttp 

 (.136-135: )ن التاريخقبة مينظر: ح (52)

 (.6/192: )سنة النبويةاج الظر: منهين (53)

 (.162): ينظر: الدولة األموية املفرتى عليها (54)

عل  صدقات بين   علي  وسلمصل  هالوليد بن عقبة بن أيب معيط األموي، ل  صحبة، بعث  النيب هو    (55)
رجححا ت الدولححة  نكححان مححوكححان شححجاعا قائمححا ابجلهححاد، وهححو أخححو عثمححان بححن عفححان ألمحح ، و  املصححطل ،

محن كفحاعة  ل ثقتهما واعتماد، وممن أسندوا  لي  األمور املهمةل ملا رأو فيح ر، وحمبكر وعمعل  عهد أيب  
 ن، شخصحححححيت  وعصحححححره:وعثمحححححان بححححن عفحححححا(، 3/413) وصححححدق و ميحححححان، ينظحححححر: سححححد أعحححححالم النحححححبالع:

(261.)    

يحاة   صحبة، ادرك تسع سنن من احللموي، هو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد الشمس القرشع األ  (56)
 عثمحان لكتابحةريا، فندب  ، و ه عثمان عل  الكوفة مكان الوليد بن العقبة، وكان من فصحاع قنبويةال

صحل  ه لناس برسحول ه ية القر ن، فقد كان أشب  ا  لسان  عربالقر ن الكرم فيمن ندب، وأقيم  عل
 (.   11/317) اية:ه، ينظر: البداية والنلحهجة   علي  وسلم
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 (.137-136: )ينظر: حقبة من التاريخ (57)

 (.274: )ينظر: عثمان بن عفان، شخصيت  وعصره (58)

 (.1/247) الصحابة يف الفتنة: حتقي  مواق  (59)

 (.6/249: )هاج السنة النبويةينظر: من (60)

 (.82: ): فصل اخلطاب يف مواق  األصحابينظر (61)

 (.129) ره:شخصيت  وعص ينظر: عثمان بن عفان، (62)

 .(348-4/347) اتريخ الطربي: (63)

 (.1/91: )421صحيح البخاري، كتاب: الصالة، ابب: الق سمة، بينظر:  (64)

 .23 سورة الشورى: (65)

 .26 سورة اإلسراع:  (66)

 (.131)وعثمان بن عفان، شخصيت  وعصره:   (،10/352: )والنهايةينظر: البداية  (67)

 (.6/249) ة النبوية:ننظر: منهاج السي (68)

 (.127: )ثمان بن عفان، شخصيت  وعصره(، وع4/279) :ينظر: اتريخ الطربي (69)

 (.129) صيت  وعصره:ينظر: عثمان بن عفان، شخ (70)

 (.4/1675) سنة:ينظر: األساس يف ال (71)

ين محن أشحرا  بح اتبعحعابحن املغحدة بحن عبحد ه، ، ن بحن احلحارث بحن هشحام املخزومحعأبو حممد عبد الحرمح  (72)
 (.3/485) د أعالم النبالع:ية، سبل معاو من نبالع الرجال، تويف ق، فزوم

 (.6/183: )4987قر ن، ابب: مجع القر ن، بأخرج  البخاري يف كتاب: فاائل ال  (73)

 (.175: )ر: عثمان بن عفان، صداق عرجون ينظ (74)

 (. 1/94: )التاريخ الصغد للبخاري (75)

 (. 1/78) :ن فتنة مقتل عثما (76)

 (. 3/995) :ينظر: اتريخ املدينة  بن شبة (77)

 (.178) ينظر: عثمان بن عفان، صداق عرجون: (78)

 (.175: )لساب : املصدر اينظر (79)

 (. 1/169) علوم القر ن:ينظر: منهال العرفان يف  (80)


