
أبان به عثمان به عفان رضي اهلل عىٍما 

األميز العالم 
: مقدمـت 

ٚشفع اهلل انزٍٚ آيُٕا يُكى ٔانزٍٚ أٔذٕا انعهى دسجاخ  ) انذًذ هلل سب انعانًٍٛ انقائم 

ٔئًَا تعصد يعهًا : " ، ٔانصالج ٔانسالو عهٗ يعهى انُاط انخٛش انقائم (ٔاهلل تًا ذعًهٌٕ خثٛش 

ٔسضٙ اهلل عٍ أصذاتّ ٔانراتعٍٛ ٔيٍ ذثعٓى تادساٌ ئنٗ ٕٚو انذٍٚ ٔعهٗ كم يٍ دخم .…

". ال ذضال طائفح يٍ أيرٙ ظاْشٍٚ ، درٗ ٚأذٛٓى أيـش اهلل ْٔى ظاْشٌٔ: " فٙ عًٕو قٕنّ

ٔسٖٔ اتٍ ياجح . ٔيكاَح انعهًاء عظًٛح ٔششف يُضنرٓى سايقح أكثش يٍ أٌ ٚذصٛٓا كراب 

أٔل يٍ ٚشفع  : " قال سسٕل اهلل :  قال فٙ سُُّ عٍ أتاٌ تٍ عصًاٌ تٍ عفاٌ عٍ أتّٛ 

". شى انشٓذاء األَثٛاء شى انعهًاء : ٕٚو انقٛايح 

فٓى انشق انصاَٙ انز٘ ذصـهخ تّ أيـٕس انعثاداخ ْٔى انُـٕاب عٍ " األيشاء " ٔأيا 

 . فٙ دشاسح انذٍٚ ٔسٛاسح انذَٛا ٔتصالدٓى ٚصهخ أيش انثالد ٔانعثاد (انخهٛفح)اإليـاو

ٔقذ جًع أتاٌ تٍ عصًاٌ تٍ عفاٌ سضٙ عًُٓا تٍٛ انعهى ٔاإلياسج ، أٔ تٍٛ ئصالح 

انًجرًع عٍ طشٚق اإلياسج عهٗ انًذُٚح انًُٕسج َذٕ سثع سٍُٛ ، ٔتٍٛ انقضاء ٔانفرٛا َٔشش انعهى 

. تٍٛ انُاط تًا دثاِ اهلل يٍ عهى تانكراب ٔانسُح 

 ".األميز العالم- أبان به عثمان به عفان " :  َْٕلٍذا كان عىُان ٌذا البحث

تعض األيٕس انرٙ اضطشب فٛٓا قهى انًإسخٍٛ يصم يٕنذ تحقيق  ئنٗ َيٍدف ٌذا البحث

انضٕء عهٗ شخصٛح أتاٌ تٍ عصًاٌ كشجم يٍ َإلقاء . أتاٌ ٔٔفاذّ ٔيٕقفّ يٍ ذذٍٔٚ انًغاص٘  

سجاالخ انعصش األيٕ٘ كاٌ نّ أشش تانغ فٙ يجال انعهى ٔانسٛاسح، ٔيع رنك نى ٚذظ تًضٚذ يٍ 

 . يٍ خالل انذساسح عهٗ أًْٛح ئياسج انعانى َالتأكيد. انذساسح دسة عهًٙ 
:   شالشح يثادس ْٔٙ عهٗ انُذٕ انرانٙ َيتضمه ٌذا المُضُع

َٔسثّ   سًّ ا:ٔٚرضًٍ  :أبان به عثمان مه مُلدي حتى تُليً اإلمارة  : المبحث األَل

،  َشأذّ ٔشقافرّ ، أتُاؤِ  - صٔجاذّ: أسشذّ ،  سًاذّ انِخْهقٛح ٔانُخُهقٛح ،، يٕنذِ، كُٛرّ ٔنقثّ 

 .  شٕٛخّ ٔذاليٛزِ

ذًٓٛذ ، ئياسذّ عهٗ انثصشج ، : ٔٚرضًٍ  : أبان به عثمان األميز : المبحث الثاوي

اإليايح : يذج ئياسذّ، أعًانّ فٙ ئياسذّ -  ئقشاس ئياسذّ عهٗ انًذُٚح ،ئياسذّ عهٗ انًذُٚح تانُٛاتح

ئياسج انذج، ، اسررثاب األيٍ ٔذُفٛز األدكاو ، انفرٛا ٔانقضاء، ذٕنٛح انقاضٙ ٔعضنّ ، فٙ انصالج

. ٔفادذّ عهٗ عثذ انًهك، عضنّ عٍ ئياسج انًذُٚح

 ، ذًٓٛذ ، أتاٌ تٍٛ انهغح ٔانثالغح: ٔٚرضًٍ   : أبان به عثمان العالم: المبحث الثالث

، أتاٌ انفقّٛ انقاضٙ   سٔاٚاخ أتاٌ فٙ انعقائذ ،قشاءج أتاٌ تٍ عصًاٌ، آساء أتاٌ فٙ انرفسٛش

.  أتاٌ انًذذز ٔسٔاٚرّ فٙ انذذٚس، أتاٌ تٍٛ انًغاص٘ ٔانسٛش ، ٔفاذّ  ،ٔيشٔٚاذّ انفقٓٛح

. ٔذرضًٍ َرائج انثذس : الخــاتمت 

انثذس يُشٕس   فٙ يجهح دساساخ ذاسٚخٛح انرٙ ذصذس عٍ نجُح كراتح ذاسٚخ انعشب 
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