
ء اسَوّدت أسامملاذا 
  ؟قتلة عثامن

  
رمزيـة وهميـة فأسـامء القتلـة أسـامء لـذلك  ميلء بـالغموض واالضـطراب، و عثامنخرب قتل 

لقاتل أنه أسود أو ل وصفهمونالحظ  .حول حقيقة املهاجمني الفتقارهم العلم اصطنعها الرواة
وسـبب . ين اللـوننيهذ جعلهم اسم القاتل يتكون منرومي أو أزرق أشقر، أو أو كأنه  أحمر

 ٣والـشيطان ٢والقتـل ١املـوتمز ر  هاموصف الرواة لقتلة عثامن باللون األسود واألحمر هو أن
   .الخ.. ٧والشدة والشؤم ٦ والرش٥ والحرب٤والعداوة

                                                

 دلّـتولـذلك  )تـاريخ املدينـة/ هـؤالء رش مـن مثـود عقـروا الناقـة وهـؤالء قتلـوا الخليفـة( قتلة عثامن بقوم مثود وُشبّه
: وقـدار(بـالحمرة لـشؤمه قاتل الناقة فكام ُوِصَف  .لوانهم وأسامؤهم عىل الرش واملوت والشؤمأ 

بالسواد والحمـرة قتلة عثامن أسامء الرواة ذلك صبغ ك، )تفسري الطربي/ أَُحيِْمَر مَثود(، )األمثال للسدويس/ أحمر مثود
  .لرشهم وشؤمهم

  
  

  القاتل أسود
  : بالسواد وأصحابها مهاسو  عثامن ونالحظ قتلةهذه أسامء 

  ٨أسودرجل ) ١(
ليس اسم القاتل وإمنـا ) املوت األسود(ونالحظ أن . ١٠)األسوداملرء (، وقد يصحف إىل ٩األسوداملوت ) ٢(

  .اسم ملا فعله وأحدثه وتسبب فيه
  . ١١ التجيبياألسود) ٣(

 
يقال هـو : اللسان/ رأى املوَت َرأَى الَعني أَسود أحَمرا: املحكم البن سيده/ ووجوه املوت سود وحمر: ثعالبي ال–مثار القلوب/ األَحمُر واألَسوُد من صفات املوت:  اللسان1

 واألَسوُد من صفات املوت... املوت األَحمر واملوت األَسود
  املْوت األْحَمر  يعني الَقتَْل :  ابن االثري–النهاية يف غريب األثر  2
الحمرة من :  الزمخرشي -ربيع األبرار  /السواد أجمع للقوى الشيطانية : كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه ./ اب الشيطان السواد ابن شبة وخض- تاريخ املدينة 3

  .زينة الشيطان، والشيطان يحب الحمرة
  .قيل للَعُدوِّ أَسوُد الَكِبدِ : تاج العروس / ويقال لألَعداِء ُسوُد األَكباد :  اللسان4
ت الحرْب..اْحَمّر البأُس :   ابن االثري– يف غريب األثر النهاية 5  أي إذا اْشتَدَّ
  لو وجدت لوناً رشاً من السواد:  الزمخرشي–ربيع األبرار  6
ة:  [ ابن االثري–النهاية يف غريب األثر  7 دَّ   ]أصابَتْنا َسنٌة َحْمراء  أي شديدة/  وكثريا ما يُطْلقون الُحْمرة عىل الشِّ
  رأيت قاتل عثامن يف الدار رجال أسود من أهل مرص يقال له جبلة: ن سعد طبقات اب 8
  .األسوددخل عليه رجل من بني سدوس يقال لها املوت :  تاريخ خليفة9

 فقتله املرء األسود: ابن العريب– العواصم من القواصم 10
  .األسود التجيبيقتله :  معرفة الصحابة أليب نعيم11

 ١



كام سّموه  . شيطان ألنهقاتلبه ال ولذلك سموا ،٣ اسم إبليسوقرتة. ٢والقرتة السواد .١قرتة) ٤(
   .٦)ميرسة( أو ٥)كبرية(قد يصحف إىل ، و ٤قترية

  .٨)األسود الحميت( أو ٧)األسودالخبيث ( سموه الذي وهو ابن سبأ. السوداءابن ) ٥(
 بـن أسـودان(، ) بـن حمـرانسـودان(، ) بـن حمـرانأسـود: (بقيـة األسـامء مثـل اسوداد) ٦(

، ) بـن رومـانسواد(، ) بن عمرانسودان(، ) بن حمرانسيدان(، )سودانحمران بن (، )حمران
أسود، سودان، أسـودان، سـيدان، ( وتصحفت ألفاظ ).سودانرومان بن (، ) بن رومانسودان(

  .٩) بن ُحْمرَانسعد(إىل لفظ سعد ..)  سواد، 
  
  
  

  )أحمر (كأنه روميالقاتل 
): رومـان(ونالحظ يف األسامء التالية لقتلـة عـثامن أنهـا موصـوفة بـالحمرة مـن خـالل كلمـة 

. ١٢)ُروَمـانابْـن ( وكذلك ١١)رومانأبو (وقيل اسمه .  اليامين أو الياممي أو األسدي١٠)رومان(
ويـشري اسـم . ١٥الـرومقد يـدل عـىل و  ، والشؤم١٤ والعذاب١٣قد يدل عىل اللهبواسم رومان 

رومـان ( ،١٦)انرومهذان بن (: ومثله . )تاريخ الطـربي /رجل أحمر شديد الحمرة كأنه رومي( الروم للون األحمر
سـواد بـن (، ١٩) بـن رسحـانرومان(، ١٨) بن سودانرومان(، ١٧) بن وردانرومان(، )بن هذان

  . ٢١)رومانسودان بن . (٢٠) األصبحيرومان
  

  
  

                                                 
  ] فقتلهقرتةوثب غالم لعثامن عىل ./  فقتلهقرتةفرضب الغالم رجل يقال له [: ثري ابن ك– البداية والنهاية1
  .الظلمة والغبار: الَقَرتة :  ابن األثري–جامع األصول /  الوجوهسواديغشاها : أي ) قََرتَةٌ تَرَْهُقَها .... (سواد: ، أيقرتة:  تفسري ابن كثري 2
وأبو قرتة وأبو الجن كنى : الزمخرشي–ربيع األبرار ./  قيل اسمه ِقْرتَة..إبليس : معرتك األقران للسيوطي /  َوِقيَل أَبُو قَْرتَةَ .. اْسِمِه قَْرتٌَة  ِقيَل ِيف ٍ..إِبْلِيُس :  اإلتقان للسيوطي3

 إبليس
 .  رجل من املرصيني ممن سار إىل عثامنقترية:  املؤتلف واملختلف للدارقطني 4
  و قيل قتله كبرية السكوين :  املستدرك للحاكم 5
 وميرسة أو قترية بن فالن السكوينّ :  تاريخ ابن خلدون 6
 .منهم عبد هللا بن سبأ وكان عبد هللا أول من أظهر ذلك فقال عيل ما يل ولهذا الخبيث األسود:  ابن حجر– لسان امليزان 7
 ].هذا الحميت األسود الذي يكذب عىل هللا ورسوله يعني ابن السوداء/  بن سبأالحميت األسود يعني عبد هللا:[  تاريخ ابن عساكر8
  ]ممن كان مبرص مثل عمرو بن الحمق الخزاعي وسعد بن ُحْمرَان التُِّجيبي/ سعد بن ُحْمرَان املرادى، رضبه بالسيف: [ مروج الذهب9

بـل ويل : وقيـل:   ابن عبد الـرب- اإلستيعاب ]/أول من رضب عثامن رومان اليامين بصولجان/ ميةالذي ويل قتل عثامن رومان رجل من بني أسد بن خز : [تاريخ خليفة 10
  . قتله رومان الياممي

كان أزرق أشقر، وقيل كان اسمه سـودان : اسمه رومان، وقال غريه: وقال قتادة. وجاء رجل من كندة من أهل مرص، يلقب حامرا، ويكنى بأيب رومان:  البداية والنهاية11
  وأبو رومان األسدي :  ابن شبه–أخبار املدينة ./ بن رومان املرادي

 .فاََملُوا َعلَيِْه ِبأَْسيَاِفِهْم َحتَّى قَتَلُوهُ .. َوابُْن ُروَماَن، .. َوَدَخَل :  تاريخ املدينة البن شبه12
اَعة َحتَّى تخرج: البن حجر فتح الباري  13   نَار من ُروَمانَال تقوم السَّ
 ثم يخرج ..  فيدخل قربه رومان: إذا مات بعث هللا إليه ملكا يقال له: تفسري الثعلبي [، ]َوَسيُِّدُهُم ُروَمانُ فَتَّانُو الَْقْربِ أَْربََعٌة؛ ُمنَْكٌر َونَِكرٌي َونَاكُوٌر : للفتاوي الحاوي [ 14

 ] فظان غليظانأسودان أزرقانفيدخل امللكان وهام منكر ونكري 
 .ونسبه إَِىل الرومذكره بعض املتأخرين، وذكر أَنَُّه من سبي بلخ، : قال أَبُو نعيم.. ،  الروميرومان: أسد الغابة  15
 .ويل قتل عثامن هذان ابن رومان بن هذان االصبحي: قال...  االصبحي - أو رومان بن هذان -ويل قتل عثامن ريض هللا عنه هذان :  ابن شبة -تاريخ املدينة  16
 فقتله.. ثم دخل رومان بن وردان عداد يف مراد رجل قصري أزرق مجدور هو يف آل ذي أصبح :  تاريخ ابن عساكر 17
 –عجالـة املبتـدي/ فقتلـه.. ثم دخل عليه رومان بـن سـودان عديـد آلل أصـبح : تاريخ دمشق البن عساكر / ورومان بن سودان الذي قتله:  تاريخ املدينة ـ ابن شبه18

  .سودان ابن رومان التُِّجيي ثم األيَْدعاين، قيل أنه قاتل عثامنرومان بن سودان وقيل : " الحازمي
  .وقيل إنه دخل عليه رومان بن رسحان؛ رجل أزرق قصري، ِعداده من مراد وهو أصبحيٌّ معه خنجر:  الربي– الجوهرة يف نسب النبي19
  حمران السكوين وقترية بن فالن السكوين  وسواد بن رومان األصبحي وزرع بن يشكر اليافعي وسودان بن: تاريخ األمم وامللوك 20
   بن رومان املراديسودانقتله :  تاريخ ابن عساكر21

 ٢



  
  

  القاتل أحمر
  : األحمرويف هذه األسامء نالحظ اللون 

 ولكـن ،فوالراوي ال يقصد الحيوان املعرو . ٢ وابن رومانأبو رومانو وهو رومان  ،١)حامر )١(
والحامر لدى القدماء من رموز الشيطان . ٤ واملوت٣ والرش ليدل عىل الشؤمأراد اللون األحمر

  .٥)لسواده أو حمرته(
 .٨)حمـران بـن أسـودان(. ٧)حمـرانسـودان بـن . (٦)حمرانأسود بن (: ابن حمران، مثل) ٢(
حمـران إىل وقـد يتـصحف . ١٠)حمـرانكنانة بن (. ٩)حمرانسيدان بن ). (حمران بن سودان(

األسـود (املـوت   لـويناجـتامع ،مـن أسـامءونالحظ فيام سـبق . ١١) عمرانسودان بن(عمران 
  ). واألحمر

: هـي نفـس التـي حـوت االسـم رومـان حمران االسمالتي حوت األسامء كام نالحظ أن هذه 
ن  أل ،واحدواملضمون فاملعنى . )ُروَمانابْن (، )رومانسودان بن  (،) األصبحيرومانسواد بن (

  ). حمران، أحمران، حامر(رومان نفس معنى معنى 
  

  
  

  القاتل أزرق
والزرقة .  واإلجرام١٤ والعداوة١٣، ألن الزرقة تدل عىل الشيطان١٢أزرقوصف قاتل عثامن بأنه 

  .، ولذلك فالقاتل األزرق هو القاتل األسود١٥تعبري مرادف للسواد
  
  
  

                                                 
 .قتله رجل يقال له حامرالذي : تاريخ اإلسالم للذهبي / رجل من أهل مرص يقال له حامر: من قتله ؟ قال : قلت : شهدت مقتل عثامن قال :  تاريخ خليفة1
: اسمه رومـان، وقيـل: الذي بارش قتله رجال من أهل مرص من كندة يسمى أسود بن حمران، ويكنى أبا رومان، ويلقب حامرا، وقيلوكان :  السيوطي- حسن املحارضة 2

  أشقر أزرق
  فرش املراكب الحمرفاركب ... قالت له هذه مراكبنا : خالصة السري الجامعة لعجائب أخبار امللوك التبابعة  3
 ملا رأيت املوت موتا أحمرا:  ابن مزاحم املنقري -وقعة صفني  4
وكـأن الـذي مـر أمـام (وكذلك بالحـديث الحـامر يقطـغ الـصالة .  كان قدماء املرصيني يرمزون إلله الرش سويت بصورة حامر ، ونالحظ أن اسمه قريب من لفظ شيطان5

  ). شيطان بصورة حامراملصيل هو 
  .كان اسم الذي قتل عثامن أسود بن حمران: البداية والنهاية 6
  سودان بن حمران قتل عثامن بن عفان: تاريخ ابن عساكر /  بن حمران املراديسودان.. الذي أجهز عىل عثامن :  ابن متيم بن متام التميمي- املحن 7
 أو من مراد وعداده يف تجيب - فقتله أسودان بن حمران وهو من تجيب، وعداده يف مراد/ وجاء أسودان بن حمران فنفحه بحربة يف يده: [ ابن شبة -تاريخ املدينة  8

 ] بالسيفأسودان بن حمرانورضبه / 
: مقتل عيل ]/  املرادي بالسيف رضبةً - ويقال سيدان بن حمران -ورضبه سودان بن حمران /  ويقال سودان بن حمران -سيدان بن حمران املرادي : [ أنساب األرشاف9

  .سيدان بن حمران الذي رضب عثامن بالسيف
   مرةكنانة بن حمرانملا خرج ابن السوداء إىل مرص نزل عىل كنانة بن برش مرة، وعىل ): املكتبة التوفيقية: النارش(مام الذهبي  اإلسالم لإل 10
 وكان معهم عروة بن شتيم الليثي وأبو رومان األسدي وسودان بن عمران التجويب :  ابن شبه– أخبار املدينة 11
كان أزرق أشقر، وقيل كان اسمه سودان : البداية والنهاية] / رومان بن سودان رجل أزرق قصري/ داد يف مراد رجل قصري أزرقرومان بن وردان ع: [ تاريخ ابن عساكر 12

 .بن رومان املرادي
  قال فدخل رجل أزرق". يدخل عليكم رجل ينظر بعني شيطان أو بعيني شيطان: تفسري الطربي 13
  العدو األزرق يعني الشديد العداوة: املحبي-لريحانة نفحة ا/واألَْزَرُق الَعُدوُّ :  لسان العرب 14
َوتَـْسَودُّ { : فهو مبعنـى آيـة . الزرقة تقرب من السواد . زرق الوجوه : أي } يَْوَمِئٍذ ُزرْقاً { : نسوقهم إىل جهنم : أي } َونَْحُرشُ الُْمْجرِِمنَي { :   القاسمي - محاسن التأويل 15

 ] .}ُوُجوٌه 

 ٣



 ٤

                                                

  نيار
من نفـس معنـى ) نيار(ولعل االسم . ة إبليس ماد)النار(وهو من الحريق . ١) بن عياضنيار (

بـنفس ) األصـبحي( و.٢)يـسار(إىل ) نيـار  (تـصحف ورمبـا .الرشنار  أوقداللون األحمر وكأنه 
  ). والفتنةمن النار واللهب، كناية عن الرش(معنى نيار ورومان وحمران 

  
  

  القاتل ذئب ورسحان وسيدان
  : أعمى وحيش رشس فاع أنهم هجموا باندأسامء القتلة هنا فيها معنى 

  .والرسحان الذئب .رسحانرومان بن ) ١(
   .ذئبمبعنى صيغة فعالن من سيد تصحيف سودان، وإما ، وسيدان إما  بن حمرانسيدان) ٢(
  . وهو أحد عصابة القتلة .٣)ذئبرويجل كأنه () ٣(
ب قد يدل ذلـك عـىل أنهـم هجمـوا عـىل الـدار كـأنهم ذئـا) ، ذئبسيدان، رسحان(األسامء ف

  .)الندفاعه كالسيل والبعري الهائج (من نفس املعنى) األيهمابن (ولعل . رشسة
  

  
  القاتل أدمل

  .  سودان بن حمرانمثل من غزا عثامن )السود (٤الدملواألدمل األسود، ومن هؤالء 
  
  

  أسامء أخرى
لـرش   يدل عـىل ا)ابن عبس(، واسمه علقمة يدل عىل املرارة، واسمه ٥)عبسَعلَْقَمة بن () ١(
   .الغضب والشدة والكراهة والكلوح والتجهم) تفسري الطربي/ الّرش : الَعبوس(
، الليثـي، شـتيم، عـروة(ونالحـظ أن ) : األسـديأبـو رومـان (، ٦)الليثـي شتيم بن عروة) (٢(

كـام أن . رشاسـة الهجـوم واالنـدفاعوحـشية و  وهذا يدل عـىل .من أسامء األسدكلها  )األسدي
  ).العباس(فيها معنى األسد ) عبسَعلَْقَمة بن (االسم 

ان() ٣( ان بن  ُروَمانبن َهذَّ ان(حيث : ٧)َهذَّ ان، ابن َهذَّ الهـّذ اسم يدل عىل القتـل، ألن ) َهذَّ
ا( رسعة القطع يِْف َهذٍّ ه ِبالسَّ   .)اللسان/قَطََعهُ : وهذَّ

  
  حامد العولقي
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د بن أيب بكر وثالثة عرش َحتَّى انتهى إَِىل ُعثاَْمنَ ذئبثُمَّ َجاَء رويجل كأنه :  تاريخ الطربي3  ، فاطلع من باب، ثُمَّ رجع وجاء ُمَحمَّ
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 سودان بن حمران قتل عثامن بن عفان وإذا منهم رجل حليف لهم يقال له خلد بن ملجم قتل عيل بن أيب طالب
 َعلَْقَمة بن عبس وكنانة بن برش َوَحِكيم بن جبلة َواْألَْشَرت : تَّةكَاَن القواد الَّذين ولوا قتله سِ :  غريب الحديث البن قتيبة 5
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اَن ا«:  تاريخ املدينة البن شبة 7 اُن بُْن ُروَماَن بِْن َهذَّ  »ْألَْصبَِحيُّ َوِيلَ قَتَْل ُعثاَْمَن َهذَّ


