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 هذا الكتاب 

 ألصحاب رسول اهلل  هذا الكتاب حماولة لتعميق املحبة احلقيقية  

الذين وردت النصوص املقدسة بالثناء عليهم واعتبارهم نامذج رشيفة 

للصحبة احلقيقية التي مل تبدل ومل تغري ومل تتأثر بذلك الواقع اجلديد الذي 

 نتيجة ما فتح اهلل عىل املسلمني من الدنيا. حصل بعد رسول اهلل 

وقد كان األساس األول الختيارنا هلؤالء األصحاب ما ورد من 

ناء عليهم، والذي اتفقت عليه مجيع مدارس املسلمني، وخصوصا الث

املدرستني الكبريتني: السنة والشيعة، باعتبارمها الركنني الكبريين 

 لإلسالم.

ولذلك استبعدنا كل من وقع فيه اخلالف بينهم، من أمثال أولئك 

الصحابة املختلقني الذين وضعهم سيف بن عمر، أو من أمثال أولئك 

ت هلم الفئة الباغية الكثري من املناقب قصد اإلرضار الذين وضع

باملخالفني هلا، أو أولئك الصحابة الذي وقفوا أيام الفتنة مع الفئة الباغية 

منارصين أو مؤيدين أو مقاتلني معها، وذلك بناء عىل اعتبار ذلك ثلمة 

 كبرية يف وفائهم بعهودهم.
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 قدمة امل 

الذين وردت   ألصحاب رسول اهلل هذا الكتاب حماولة لتعميق املحبة احلقيقية 

النصوص املقدسة بالثناء عليهم واعتبارهم نامذج رشيفة للصحبة احلقيقية التي مل تبدل ومل  

نتيجة ما فتح اهلل عىل   ومل تتأثر بذلك الواقع اجلديد الذي حصل بعد رسول اهلل  تغري

 املسلمني من الدنيا.

ناء عليهم،  وقد كان األساس األول الختيارنا هلؤالء األصحاب ما ورد من الث 

والذي اتفقت عليه مجيع مدارس املسلمني، وخصوصا املدرستني الكبريتني: السنة  

 والشيعة، باعتبارمها الركنني الكبريين لإلسالم. 

ولذلك استبعدنا كل من وقع فيه اخلالف بينهم، من أمثال أولئك الصحابة  

ت هلم الفئة الباغية  املختلقني الذين وضعهم سيف بن عمر، أو من أمثال أولئك الذين وضع

الكثري من املناقب قصد اإلرضار باملخالفني هلا، أو أولئك الصحابة الذي وقفوا أيام الفتنة  

مع الفئة الباغية منارصين أو مؤيدين أو مقاتلني معها، وذلك بناء عىل اعتبار ذلك ثلمة  

ق احلبة وبرأ  )والذي فل كبرية يف وفائهم بعهودهم، خاصة مع ما ورد من قول اإلمام عيل:

 (1) : )أال حيبني إال مؤمن وال يبغضني إال منافق(النسمة إنه لعهد النبي األمي  

  ، ولعىل خاصة  ،إن اهلل باهى بكم وغفر لكم عامةالبنته فاطمة: )  وقال رسول اهلل  

أن السعيد حق السعيد من   خيربينهذا جربيل  لقرابتي،وإنى رسول اهلل إليكم غري حماب 

حياته وبعد   يفمن أبغض عليا  الشقيكل  الشقيحياته وبعد موته وإن  يف أحب عليا 

 
( ويف 117/ 8( والنسائي )114( وقال: حسن صحيح، وابن ماجه )306/ 5(، والرتمذي )78) رواه مسلم  (1)

  (185/ 4( وأبو نعيم يف احللية )1102(، وعبد اهلل بن أمحد يف زياداته عىل الفضائل )102 - 100خصائص عيل )
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 (1) (موته

له هبذا كل الصحابة حتى الذين وقفوا موقفا سلبيا أيام الفتنة إما بعدم   وقد أقر 

ىل عهد  حدث ابن عمر قال: )ما كنا نعرف املنافقني عنرصته، أو الوقوف مع أعدائه، وقد 

حدث جابر قال: )ما كنا نعرف منافقينا معرش األنصار إال  و.. إال ببغضهم عليا ً( النبي 

وحدث أبو سعيد اخلدري قال: )إنام كنا نعرف منافقي األنصار ببغضهم  . .ببغضهم لعيل(

وحدث أبو عثامن النهدي، قال: قال رجل لسلامن: ما أشد حبك لعيل؟ قال سمعت    ..عليا(

يقول: )من أحب عليا ً فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب اهلل عز وجل، ومن    رسول اهلل  

  (2) أبغض عليا ً فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض اهلل عز وجل(

ولذلك فإن هذا االعتبار الذي وضعناه معيار رشعي، خاصة مع تلك األحاديث  

عالمة عىل صدق االتباع   الكثرية التي تعترب اإلمام عيل فاصال بني اإليامن والكفر، أو

وكذبه، وال حرج يف ذلك، فاهلل تعاىل خيترب عباده بام شاء، ومن شاء، وال يصح أن جيادل يف  

ذلك االختيار، خاصة مع ورود النصوص الكثرية الدالة عىل ابتالء األمة بأهل بيت نبيها  

. 

بأي حديث    لكنا مع ذلك مل نتحدث عن أولئك الذين ختلفوا عن الوفاء هبذا الرشط

فأمرهم هلل تعاىل، وإنام كان جل اهتاممنا بالذين أحسنوا الوفاء برشوط  ييسء إليهم، 

 الصحبة، وداوموا عىل احلفاظ عىل عهودها، وهم كثريون جدا.

وأوهلم أولئك الذين مضوا شهداء يف سبيل اإلسالم، سواء قبل اهلجرة أو بعدها،  

 وقد خصصنا هلم فصال خاص.

 
 ( 1026، رقم 22/415رواه الطربانى ) (1)

 ( وغريها.901/ 380/ 23( الطرباين يف املعجم الكبري )130/ 3انظر هذه اآلثار يف: املستدرك ) (2)
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، وعزلوا عن  بعدوا ومل هيتم هبم بعد وفاة رسول اهلل ن أ  ومنهم أولئك الذي

املناصب التي توالها الطلقاء، ثم عزلوا بعد ذلك عن ذكرهم واحلديث عنهم، وخاصة من  

،  أولئك الذين يدعون حب الصحابة، بينام هم ال يقصدون منهم إال الطلقاء أو من شاهبهم 

  غريها، والذين ذكر رسول اهلل ويدخل فيهم الكثري من األنصار وأصحاب احلرة و

 .مظلوميتهم بعده

ومنهم أولئك األوفياء بالعهود الذين مثلوا الصحبة أحسن متثيل، وكانت هلم  

 آثارهم يف مواجهة التحريفات التي طرأت عىل الدين. 

ومنهم أولئك احلكامء الذين حذروا من الفتن، ودعوا إىل العودة إىل اإلسالم  

هتممنا هبؤالء خصوصا، فقد وضعنا فصال خاص هبم، ثم أضفنا  املحمدي األصيل، وقد ا 

ثالثة فصول أخرى تابعة هلم، تتمثل يف ثالثة من كبار الصحابة ورد الثناء اخلاص عليهم،  

 وهم أبو ذر الغفاري، وسلامن الفارس، وعامر بن ياس. 

هلا، ألن   وقد حرصنا عىل الرتكيز عىل القيم املرتبطة بالدين، ومتثيل هؤالء الصحابة

، ولقيم  القصد من الدعوة ملحبة الصحابة هو اعتبارهم تالميذ ناجحني لرسول اهلل 

الدين، ولذلك يرتبط ذكرهم بذكر القيم واألخالق، ال بمجرد ذلك احلديث األجوف  

وللصحابة أنفسهم، والذي يذكر أن االرتباط بالصحابة ارتباط   امليسء لرسول اهلل 

 خالقية والروحانية التي مثلوها. بذواهتم ال بالقيم األ

وقد كان رائدنا يف هذا، وقدوتنا فيه اإلمام عيل الذي أثنى عىل الصحابة، ال بذواهتم،  

، فام أرى أحدًا يشبههم  )قد رأيت أصحاب حممد وإنام بسلوكهم وأخالقهم، فقد قال: 

منكم لقد كانوا يصبحون شعثًا غربًا، وقد باتوا سّجدًا وقيامًا يراوحون بني جباِهِهم  

كب املعزي من طول   وخدودهم ويقفون عىل مثل اجلمر من ذكر معادهم، كأن بني أعينهم ر 
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يوم الريح  سجودهم، إذا ذكر اهلل مهلت أعينهم حتى تب لَّ جيوهبم، ومادوا كام يميد الشجر 

  (1)العاصف، خوفًا من العقاب ورجاًء للثواب(

ولذلك ال نؤمن بتلك املقوالت التي نرشهتا الفئة الباغية، والتي تنظر إىل الصحبة  

نظرة أسطورية بعيدة عن املعاين والقيم حتى أهنا تدعو إىل حمبة أولئك الذين اخرتقوا حدود  

، مع أن النصوص املقدسة تدعو إىل بغض  الدين ووقعوا يف الكبائر وقتلوا املستضعفني 

 أمثال هؤالء، واعتبار ذلك البغض قربة هلل.  

وقد صغنا هذه املعاين مجيعا صياغة أدبية عىل شكل رسائل موجهة هلؤالء، ألن  

 القصد من هذه السلسلة ربط حقائق الدين وقيمه بالروح والعاطفة، وليس بالعقل فقط. 

 
 ... 225هنج البالغة للرشيف الرىض رشح حممد عبده ص  (1)
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 النصحاء األصحاب  إىل رسالة  

بالصدق  امتألوا  النصحاء اخلالصني الذين ساديت يا أصحاب رسول اهلل 

.. ومل يستفيدوا من تلك الصحبة الرشيفة سواها،  واإلخالص والتقوى وكل القيم الرفيعة

فهي أكرب نعمة أنعم اهلل هبا عليهم.. ولذلك مل يكن هلم بعدها غرض يف الدنيا، وال متاعها،  

 غرضهم الدين وقيمه.وإنام كان 

قال اهلل تعاىل فيهم:  .. يا من لكون يف سبيل اهللمتبكل ما يا من يا من ضحيتم 

َساٍن َرِِضَ اهللَّ  َعنأه  ﴿ مأ بِإِحأ وه  َبع  ِذيَن اتَّ َنأَصاِر َوالَّ ل وَن ِمَن املأ َهاِجِريَن َواألأ َوَّ وَن األأ ابِق  مأ  َوالسَّ

وا َعنأه  َوَأَعدَّ هَل مأ َج  َعظِيم  َوَرض  ز  الأ َفوأ يَها َأَبًدا َذلَِك الأ
َار  َخالِِديَن فِ هَنأ َتَها األأ ِري ََتأ   ﴾ نَّاٍت ََتأ

 [ 100]التوبة:  

اسمحوا يل أهيا األجالء املنتجبون أن أبث إليكم شكواي، وأضع بني أيديكم  

ا دين  آالمي، فأنتم ال ختتلفون أبدا عن أهل بيت النبوة، وال بني هاشم، وال غريهم.. فدينن

يف سلامن الفارس:   قيم، ال دين أنساب.. ودين اهلل ال دين عشائر.. وقد قال رسول اهلل 

  (1())سلامن منا أهل البيت

م األمة بالطلقاء واملتخلفني والناقضني للعهود، والذين أصبح هلم  كاستبدلتلقد 

ء كل من  الريادة والسيادة، وأدخلوا يف كتب العقائد والفقه واحلديث، وأبيحت دما 

ولذلك نفقت بضاعة  ،  لكتاب والسنة وقيم الدين الرفيعةينتقدهم، أو يعرض أعامهلم عىل ا

الطلقاء وراجت، وصار الكتاب واخلطباء يتنافسون يف الكتابة عنهم واإلشادة بفضلهم يف  

بالال والصخرة التي كانت َتثم عىل صدره، وهو  ، وينسون  فيه  كم نفس الوقت الذي ينسون

 
 (0406ح  6/212(، املعجم الكبري للطرباين 6539ح) 3/691املستدرك عىل الصحيحني للحاكم  (1)
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 أحد.. ينادي أحد 

فالكل اآلن يعرف معاوية وأباه وأمه وإخوانه وأخواته ويشيد هبم مجيعا،   

وباملناصب الرفيعة التي تولوها.. أما بالل ذلك العبد املسكني، فال أحد يعرف املصري الذي  

، مع أنه كان خازن رسول اهلل  صار إليه، وال احلياة التي عاشها بعد وفاة حبيبه رسول اهلل  

 ىل مال األمة يف حياته. واألمني ع 

وهكذا أسدلت حجب النسيان والغفلة عىل سمية تلك التي كانت أول شهيدة يف  

اإلسالم.. فال أحد يذكر زوجها ياس الذي كان أول الرجال استشهادا يف سبيل اهلل.. وال  

أحد يذكر ابنهام عامرا.. ألن ذكره سيشوه الطلقاء، وسيقلب صفحاهتم املنتنة، وسيبعث يف  

اهري املغفلني السؤال عمن قتله، ومل قتله، وكيف قتله؟ وكل ذلك سيحول الطلقاء من  مج

 صحابة أجالء إىل ظلمة وطواغيت. 

، وقد كانت من السابقني  (1)وهكذا نسيت لبينة جارية بني املؤمل املستضعفة املعذبة

جا كبريا ملن  إىل اإلسالم، وأوذيت إيذاء شديدا.. ألن يف ذكرهم هلا ولكيفية تعذيبها إحرا

 قدمناهم بأهوائنا وأذواقنا ومعايرينا البرشية القارصة. 

، تلك التي كانت قريش ـ التي أدخلنا  (2)وهكذا نسيت أم عبيس، أمة بني زهرة

تعظيمها يف أبواب العقائد، وتومهنا أهنا بريئة من النفاق ـ تعذهبا عذابا شديدا هي وزوجها  

 نسبهام كام نجهل كل ما يرتبط هبام. أبو عبيس.. وال زلنا إىل اآلن نجهل 

وهكذا نسيت النهدية تلك اجلارية اليمنية املستضعفة التي كانت من السابقني إىل  

 
 . 1/84( أنساب األرشاف: 1)

 . 1/84 ( املرجع السابق،2)
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.. وهكذا كان حال ابنتها  (1)اإلسالم، فكانت سيدهتا تعذهبا، وتقول: واهلل ال أقلعت عنك 

ابنتها، وال أي تفاصيل عنها  التي عذبت معها، وال نزال إىل اآلن ال نعرف اسمها وال اسم 

يف نفس الوقت الذي نعرف فيه أنساب الطلقاء، ونعتز هبا، وندخلها يف كل دواوين  

 اإلسالم. 

تلك اجلارية املستضعفة التي كانت يتداول املرشكون عىل   (2)وهكذا نسيت زنرية

أال  تعذيبها بكل صنوف العذاب احليس واملعنوي، حتى أن أحدهم كان يقول ساخرا منها:  

تعجبون هلؤالء واتباعهم حممدا؟ فلو كان أمر حممد خريًا وحقًا ما سبقونا إليه؟ أفسبقتنا  

زنرية إىل رشد، وهي من ترون؟.. تلك التي عذبت إىل أن عميت، فقال هلا أبو جهل: إن  

الالت والعزى فعلتا بك ما ترين، فقالت، وهي ال تبرصه: وما تدري الالت والعزى، من  

ال يعبدمها؟ ولكن هذا أمر من السامء، وريب قادر عىل أن يرد برصي، فأصبحت  يعبدمها ممن  

 من تلك الليلة وقد رد اهلل عليها برصها، فقالت قريش: هذا من سحر حممد. 

وهكذا ن يس كل أولئك السابقني الصادقني، واستبدلوا بالطلقاء واملتخلفني.. وراح  

ة يكذبون عىل الناس حني يومهوهنم  سدنة امللك العضوض، ومروجي دين الفئة الباغي

بصدق إيامهنم بعد أن رأوا جيوش املسلمني قادمة لفتح مكة، يف نفس الوقت الذي مل يؤمنوا  

 فيه، وهم يرون القمر ينشق يف السامء، ويسمعون تلك اآليات العجيبة من القرآن الكريم. 

حتى حيمي مكانته   يف نفس الوقت الذي يعتربون فيه عبد اهلل بن أيب جلأ إىل النفاق

بني قومه، ويكذبون عىل الناس حني يذكرون هلم أن النفاق خاص بأهل املدينة، وال عالقة  

له بقريش.. وكأهنم مل يقرؤوا قوله تعاىل عنها يف أوائل سورة يس التي هي قلب  

 
 . 1/84 املرجع السابق، (1)
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َكِيِم )1يس ) ﴿القرآن: آِن احلأ رأ ق  َسلِنَي )2( َوالأ َتِقيٍم ) ( َعىَل رِصَ 3( إِنََّك ملََِن املأ رأ سأ (  4اٍط م 

ِحيِم )  َعِزيِز الرَّ مأ َغافِل وَن ) 5َتنأِزيَل الأ مأ َفه  ه  ًما َما أ نأِذَر آَباؤ  ل  َعىَل  6( لِت نأِذَر َقوأ َقوأ ( َلَقدأ َحقَّ الأ

ِمن وَن )  مأ اَل ي ؤأ َثِرِهمأ َفه  َ 7َأكأ اَلاًل َفِهَي إىَِل األأ نَاِقِهمأ َأغأ نَا يِف َأعأ وَن )( إِنَّا َجَعلأ َمح  قأ مأ م  َقاِن َفه  (  8ذأ

وَن )  بأرِص  مأ اَل ي  مأ َفه  َشيأنَاه  ا َفَأغأ ا َوِمنأ َخلأِفِهمأ َسدًّ  َأيأِدهيِمأ َسدًّ
ِ
نَا ِمنأ َبنيأ ( َوَسَواٌء  9َوَجَعلأ

ِمن وَن )  مأ اَل ي ؤأ ه  نأِذرأ أ ت  هَت مأ َأمأ مَل نأِذر  َمِن اتََّبعَ 10َعَليأِهمأ َأَأنأَذرأ ََن  ( إِنَّاَم ت  محأ َر َوَخِِشَ الرَّ كأ  الذِّ

ٍر َكِريمٍ  ِفَرٍة َوَأجأ ه  بَِمغأ أ َغيأِب َفَبرشِّ  [ 11  -  1]يس:   ﴾بِالأ

يقرأ يف   مع أهنم يذكرون يف سبب نزوهلا عن ابن عباس أنه قال: )كان النبي 

املسجد فيجهر بالقراءة حتى تأذى به ناس من قريش حتى قاموا ليأخذوه، وإذا أيدهيم  

فقالوا: )ننشدك اهلل والرحم    إىل أعناقهم، وإذا هم ال يبرصون، فجاءوا إىل النبي  جمموعة  

حتى ذهب   فيهم قرابة فدعا النبي  يا حممد ومل يكن بطن من بطون قريش إال وللنبي 

  (1) ذلك عنهم( 

نت عىل   وهكذا نسيت كل هذه اآليات، ونسيت معها كل تلك احلروب التي ش 

لك التعذيب الذي مورس عىل املستضعفني، وأصبح أبو سفيان وهند  املسلمني، ون يس كل ذ

وأوالدهم من خيار الصحابة، بل صارت الكتب تؤلف فيهم ويف فضلهم يف نفس الوقت  

الذي جيهل الناس بالال وعامرا وسمية وزنرية.. وكل أولئك الذين ال يصح أن يطلق اسم  

 الصحابة إال عليهم.  

وسدنة الفئة الباغية عىل ذلك اإللغاء والطرد   ويستدل أصحاب امللك العضوض، 

للسابقني األولني يف نفس الوقت الذي يقربون فيه البغاة والطلقاء بأن اخللفاء األوائل  

 ..  وظفوا أبناء أيب سفيان يف وظائف الدولة الكربى بعد وفاة رسول اهلل 

 
 (.42/ 7رواه ابن مردويه وأبو نعيم يف الدالئل، انظر: الدر املنثور يف التفسري باملأثور ) (1)
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معصومون   ئل اويا ليت شعري ما هذا االستدالل الغريب، وهل كان اخللفاء األو

نفسه ينكر عىل أصحابه إنكارهم لتويل أسامه   يف ذلك التوظيف.. أمل يكن رسول اهلل 

أن يبعث بعًثا، وأّمر عليهم أسامة بن زيد،    وأبيه، فقد ورد يف احلديث أنه حني أراد النبي  

قبله..  ، فقال: »إن تطعنوا يف إمرته، فقد كنتم طعنتم يف إمرة أبيه من  طعنوا يف إمرته، فقام  

وأيم اهلل إن كان خلليًقا لإلمارة، وإن كان ملن أحب الناس إيل، وإن هذا ملن أحب الناس إيل  

  (1«)بعده

لكنا لو تركنا ذلك التقديس املبالغ فيه، ورحنا ننظر يف أوىل الناس بتلك املناصب  

سالم،  الرفيعة، التي مل تكن مناصب سياسية فقط، بل كانت مناصب متثل اإلسالم، وقيم اإل

فسنجد أن هناك تقصريا كبريا حصل للسابقني الصادقني من املهاجرين واألنصار يف نفس  

الوقت الذي ويل فيه الطلقاء، لسبب بسيط، وهو كوهنم من قريش، وكانوا من ساداهتا، مع  

كان يردد عىل آذاهنم كل حني: »اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم   أن رسول اهلل 

  (2«)أسه زبيبةعبد حبِش، كأن ر

أليس من العجيب ساديت أن يتوىل أبناء أيب سفيان الذين كان هلم وألبيهم سهم يف  

املؤلفة قلوهبم أرفع املناصب يف نفس الوقت الذين يعزل فيه كل أولئك الذين قدموا كل  

 يشء يف سبيل اهلل.. يعزلون هم وأوالدهم، حتى ال نكاد نسمع عنهم شيئا. 

فيزيد بن أيب سفيان الذي يسمونه يزيد اخلري، والذي كان من الطلقاء، وألف النبي  

 صار قائدا عىل أول اجليوش التي أرسلت إىل   ،(3) قلبه لإليامن بامئة بعري وأربعني أوقّية

 
 (8181( ، والنسائي يف الكربى )3816)( ، والرتمذي 2426( ، ومسلم )6627رواه البخاري ) (1)

 (.7142ح) 9/62صحيح البخاري  (2)

 . 204التبيني يف أنساب القرشيني ص  (3)
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الشام لفتحها ومساعدة اجليوش اإلسالمية األخرى عند الرضورة، مع أنه كان من  

 ان يف الصحابة من هو أوىل منه قدرة ودينا وصالحا.  املنهزمني يوم حنني، وك

وأبو الوليد عتبة بن أيب سفيان، صار واليا عىل الطائف وصدقاهتا، ثم واله معاوية  

مرص حني مات عمرو بن العاص، وكان حريصا عىل املناصب، وخيطط ألعالها، وقد رووا 

 .(1)أنه اعرتضه أعرايب وهو عىل مكة فقال: أهيا اخلليفة. قال: لست به ومل تبعد 

أكرب وظائف الدولة منذ عهد مبكر، حيث ويل فتح  ومعاوية بن أيب سفيان ويل يف 

قيسارية سنة مخس عرشة للهجرة، ويذكر املؤرخون اإلسالميون بفخر كيف شوه الفتح 

اإلسالمي، حيث أهنم يذكرون أنه )سار إىل قيسارية بجنوده الذين أعدهم له أخوه يزيد بن 

ة وبأس أهلها شديد،  أيب سفيان ـ أحد والة الشام لعمر ـ وكانت تلك املدينة حمصن

فحارصها معاوية طوياًل وزاحف أهلها مرات عديدة، فلم ييأس معاوية، فصمم عىل  

فتحها، واجتهد يف القتال حتى فتح اهلل عىل يديه، وكان فتحه كبريًا فقد قتل من أهلها ما  

  يقرب من مائة ألف، وبعث بالفتح واألمخاس عىل أمري املؤمنني عمر، وقد أثبت معاوية بعد 

توفيق اهلل ـ هبذا الفتح جدارته وحسن قيادته، فأكسبه ذلك ثقة اجلميع، فأسند له أخوه يزيد  

 (2()ـ أمري دمشق ـ مهمة فتح سواحل الشام، وقد أبىل يف ذلك بالًء حسناً 

وهم يذكرون بفخر كذلك أنه عندما تويف أخوه يزيد بن أيب سفيان يف طاعون  

، ويذكرون أنه كان لذلك أثر كبري  (3) ك والبلقاءعمواس، جلس بدله يف حكم دمشق وبعلب

يف نفس أيب سفيان، وجعل إسالمه يرسخ أكثر، فام أمجل اإلسالم الذي يأيت باملناصب  

 
 . 208املرجع السابق، ص  (1)

 .45هناية معاوية بن أيب سفيان، الصاليب، ص (2)

 (7/406الطبقات الكربى ) (3)
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 واألموال.. 

وقد رووا أن عمر حني عزى أبا سفيان يف وفاة ابنه يزيد قال: يا أمري املؤمنني من  

 يا أمري املؤمنني(  وليت مكانه؟ قال: أخوه معاوية. قال: )وصلت رمحاً 

ويروون ـ بفخر ـ أن أبا سفيان كتب حينها ملعاوية يقول له: )يا بني إن هؤالء الرهط  

وقرص بنا    من املهاجرين سبقونا وتأخرنا، فرفعهم سبقهم وقدمهم عند اهلل وعند رسوله  

تأخرينا، فصاروا قادة وسادة، ورصنا أتباعًا، وقد ولوك جسياًم من أمورهم فال ختالفهم،  

  (1)(فإنك َتري إىل أمد فنافس، فإن بلغته أورثته عقبك

وهكذا كتبت هند تقول البنها: )واهلل يا بني إنه قل أن تلد مثلك وإن هذا الرجل قد  

 (2) ( فيام أحببت وكرهت استنهضك يف هذا األمر، فاعمل بطاعته

بل إهنم صاروا يعتربون هنداـ  تلك الصحابية اجلليلة كام يطلقون عليهاـ  مثاال للهمة  

العالية، وقد قال بعضهم يف كتاب حول اهلمم العالية: )ومن رشف النفس وعلو اهلمة ما  

حني أتاها  قالته هند بنت عتبة زوجة أيب سفيان وأم معاوية رِض اهلل تعاىل عنهم أمجعني، 

نعي يزيد بن أيب سفيان وقال هلا بعض املعزين: إنا نرجو أن يكون يف معاوية خلف من يزيد  

يواسوهنا ويعزوهنا، فقالت: أو مثل معاوية يكون خلفًا من أحد؟! واهلل لو مجعت العرب  

ومعاوية وليد   - أيضاً -من أقطارها ثم رمي به فيهم خلرج من أي أعراضها شاء.. وقيل هلا  

 يدهيا: إن عاش معاوية ساد قومه.. فقالت: ثكلته إن مل يسد إال قومه! وهذه العبارة هلا  بني

معان عظيمة جدًا بعيدة املرمى؛ ألن معنى ذلك أن وليدها بضعة حلم ال يظهر عليه أي أمر  

مما يقطع بأن هذا سيكون إنسانًا له شأن، ولكن هذا معناه أهنا تنوي أن تريب هذا الولد  

 
 ( 11/399البداية والنهاية ) (1)

 (11/399) السابق،املرجع  (2)
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حتى إهنا لتأنف من أن يسود قومه فقط، بل غضبت حينام قالوا هلا: إن عاش  وتوجهه، 

إن مل يسد إال قومه.. ومعروف    -أي: األفضل أن يموت - معاوية ساد قومه.. فقالت: ثكلته  

  (1()أن معاوية من أكثر العرب سيادة وسياسة وحكمة

ى، وتأخر  وهكذا ويل أبو هريرة الذي مل يشارك يف أي غزوة، ومل يمس بأي أذ

إسالمه إىل ما قبل الفتح يف أكرب املناصب، وقد روي أنه أيام واليته عىل املدينة يف خالفة  

معاوية كان يترصف ترصفات غريبة تلفت االنتباه إليه، وهم حيملوهنا عىل تواضعه، ولكنها  

عىل   قد َتمل عىل حمامل أخرى، ومنها ما رواه حممد بن زياد قال: كان مروان ـ أيام واليته

املدينة يف خالفة معاوية ـ يستخلف أبا هريرة عىل املدينة فيرضب برجليه فيقول: خلوا  

 .(2)ـ يعني نفسه األمري الطريق خلوا الطريق قد جاء األمري قد جاء 

هـ، ثم عزله بعد أن بلغته  21بل إنه ويل قبل ذلك، فقد واله عمر عىل البحرين سنة 

 مكانه عثامن بن أيب العاص الثقفي، فقد روي أنه قدم  عنه أشياء ختل بأمانة الوايل، ووىل

بعرشة آالف، وهو مبلغ ضخم جدا يف ذلك احلني ويف هذا احلني، فقال له عمر: استأثرت  

هبذه األموال يا عدو اهلل وعدو كتابه؟ فقال أبو هريرة: لست بعدو اهلل وعدو كتابه، ولكني  

؟ قال أبو هريرة: خيل نتجت، وغلة رقيق  عدو من عادامها، فقال له عمر: فمن أين هي لك

 .(3) يل، وأعطية تتابعت عيل 

ويف رواية أن عمر قال أليب هريرة: )كيف وجدت اإلمارة يا أبا هريرة؟ قال: بعثتني  

وأنا كاره، ونزعتني وقد أحببتها، وأتاه بأربعامئة ألف من البحرين، فقال: أظلمت أحدا،  

 
 (4/ 5املقدم ) -سلسلة علو اهلمة  (1)

 . 2/94( رواه أمحد: 2)

(. سري أعالم النبالء 67/370(. تاريخ دمشق، ابن عساكر، )252/ 5( انظر: الطبقات الكربى، ابن سعد، )3)

(2/612 ) 
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قال: ال، قال: فام جئت به لنفسك؟ قال: عرشين   قال: ال، قال: أأخذت شيئا بغري حقه؟

ألفا، قال: من أين أصبتها؟ قال: كنت أَتر، قال: فانظر رأس مالك ورزقك فخذه واجعل  

 .(1)اآلخر يف بيت املال

لقد روي كل هذا بفخر واعتزاز يف نفس الوقت الذي كان فيه أولئك السابقون  

الصادقون يعيشون كل أنواع اآلالم والفقر، ال يلتفت هلم أحد.. وال هيتم هبم أحد.. سواء  

 يف حياهتم أو بعد وفاهتم..  

  وقد روى املؤرخون الذين يعتربوهنم تلك املعاناة التي عاناها أبو ذر، حني نفي إىل 

الربذة، وهي عىل بعد ثالثة أيام من املدينة املنورة، خلالفه مع معاوية، مع كون أيب ذر من  

السابقني األولني إىل اإلسالم، يقول ابن عبد الرب يف ]االستيعاب[: )بعد أن أسلم أبو ذر،  

  بالد قومه، فأقام هبا حتى مضت بدر، وأحد، واخلندق، ثم قدم عىل النبي  إىل رجع 

الشام، فلم يزل هبا حتى ويل   إىل ، ثم خرج بعد وفاة أيب بكر أن مات  إىلفصحبه  املدينة، 

  (2)عثامن، ثم استقدمه عثامن لشكوى معاوية، فنفاه وأسكنه الربذة، فامت هبا..(

قال عنه: )ما أظلت اخلرضاء، وال أقلت الغرباء    هكذا كان حاله مع أن رسول اهلل  

  (3)يب ذر، شبه عيسى ابن مريم(من ذي هلجة أصدق وال أوىف من أ

لكنهم يصورونه بصورة الضعيف الذي ال يستطيع احلكم، يف نفس الوقت الذي  

 ذلك أبو هريرة وأوالد أيب سفيان.  يستطيع 

وهكذا كان حال غريه من الذين مل يتح هلم ـ بسبب حفاظهم عىل قيم الدين ـ أن  

 
 ( 253، 252/ 5( الطبقات الكربى، ابن سعد، )1)

 ..  213ص  1( م  اإلصابةاالستيعاب ) حاشية عىل كتاب  (2)

 (.3802الرتمذي ) (3)
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هازيني الذين يستعملون كل الطرق  تصري هلم أمور األمة، بعد أن صارت للطلقاء، واالنت

 للوصول إىل غاياهتم. 

وهكذا كان حال حذيفة بن اليامن، ذلك التلميذ الذكي النجيب من تالميذ رسول  

، فقد روي أن عمر واله عىل املدائن، وكتب له عهدا قال فيه ألهل املدائن: )اسمعوا  اهلل 

ته زاده، فلام قدم املدائن،  له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم(، فخرج عىل محار موكف، َت

استقبله أعاظم الدهاقني )التجار( وبيده رغيف، وعرق من حلم. وملا قرأ عليهم عهده،  

من تبن. فأقام    - ما دمت فيكم    - قالوا: سل ما شئت، قال: طعاما آكله، وعلف محاري هذا  

وكانت هذه    - يق  ما شاء اهلل، ثم كتب إليه عمر: )أقدم(، فلام بلغه قدومه، كمن له عىل الطر

 .(1)وأنا أخوك أخي فالتزمه وقال: أنت  أتاهخرج عليها،  التي فلام رآه عىل احلال  -عادته  

  - وهو أمري عىل املدائن  - الذي دخل عليه قوم  الفارس وهكذا كان حال سلامن 

وهو يعمل اخلوص، فقيل له: مل تعمل هذا وأنت أمري جيرى عليك رزق؟ فقال: )إنى أحب  

أن آكل من عمل يدى(، وكان يشرتى خوصا بدرهم فيعمله ويبيعه بثالثة دراهم ينفق  

نصار أيام كان هبا  درمها ويتصدق بدرمهني، وروي أنه تعلم عمل اخلوص باملدينة من األ

 .(2)وكان عطاؤه مخسة آالف، يتصدق به، ويأكل من عمل يده  مع النبي 

وهكذا كان حال سعيد بن عامر حني كان واليا عىل محص، وسأله عمر بن اخلطاب،  

فقال له: ما لك من املال؟ قال: سالحي وفرس وأبغل أغزو عليها، وغالم يقوم عيلَّ وخادم  

املسلمني. فقال له عمر: ما لك غري هذا؟ قال: حسبي هذا، هذا   المرأيت، وسهم يعد يف

كثري. فقال له عمر: فلَم حيبك أصحابك؟ قال: أواسيهم بنفيس، وأعدل عليهم يف حكمي.  

 
 . 2/260( سري أعالم النبالء: 1)

 . 2/572( االستيعاب: 2)
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فقال له عمر: خذ هذه األلف دينار فتقوَّ هبا. قال: ال حاجة يل فيها، أعط من هو أحوج  

، ثم إن شئت فاقبل  ما قال رسول اهلل  إليها مني. فقال عمر: عىل رسلك حتى أحدثك

وإن شئت فدع: إن رسول اهلل عرض عيلَّ شيًئا فقلت مثل الذي قلت، فقال رسول اهلل:  

)من أعطي شيًئا من غري سؤال وال استرشاف نفس، فإنه رزق من اهلل فليقبله وال يرده(،  

تى امرأته فقال: إن  فقال الرجل: أسمعت هذا من رسول اهلل؟ قال: نعم. فقبله الرجل ثم أ 

أمري املؤمنني أعطانا هذه األلف دينار، فإن شئت أن نعطيه من يتجر لنا به ونأكل الربح  

ويبقى لنا رأس مالنا، وإن شئت أن نأكل األول فاألول. فقالت املرأة: بل أعطه من يتجر  

ليلة خيرج    لنا به ونأكل الربح، ويبقى لنا رأس املال. قال: ففرقيه رصًرا. ففعلت، فجعل كل 

رصة فيضعها يف املساكني ذوي احلاجة، فلم يلبث الرجل إال يسرًيا حتى تويف، فأرسل عمر  

يسأل عن األلف، فأخربته امرأته بالذي كان يصنع، فالتمسوا ذلك فوجدوا الرجل قدمها  

َّ وقال: يرمحه اهلل، إن كان الظن به كذلك  .(1)لنفسه، ففرح بذلك عمر وس 

ري بن سعد الذي كان عامال عىل محص، وبقى فيها عاًما كامال  وهكذا كان حال عم

دون أن يرسل إىل عمر باملدينة أي رسالة، فأرسل إليه عمر ليأيت إليه، وجاء عمري وشاهده  

الناس، وهو يدخل املدينة وعليه آثار السفر، وهو حيمل عىل كتفيه جراًبا وقصعة )وعاء  

شديد من التعب واجلهد، وملا وصل إىل عمر بن    للطعام( وقربة ماء صغرية، ويمِش يف بطء 

اخلطاب قال له: السالم عليك يا أمري املؤمنني، فرد عمر السالم ثم قال له: ما شأنك يا  

عمري؟ فقال عمري: شأين ما ترى، ألست تراين صحيح البدن، طاهر الدم، معي الدنيا؟ فقال  

َعتي آكل فيها وأغسل فيها  عمر: وما معك؟ قال عمري: معي جرايب أمحل فيه زادي، و َقصأ

رأس، وإداويت أمحل فيها وضوئي ورشايب، وعصاي أتوكأ عليها، وأجاهد هبا عدًوا إن  

 
 . 1/1309( ابن منظور: خمترص تاريخ دمشق 1)
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َعَرض )ظهر(، فواهلل ما الدنيا إال َتبٌع ملتاعي. فقال عمر: أجئت ماشًيا؟ قال عمري: نعم.  

يفعلوا، وإين مل أسأهلم. فقال    فقال عمر: َأَومَلأ ََتدأ من يعطيك دابة تركبها؟ قال عمري: إهنم مل

عمر: فامذا عملت فيام عهدنا إليك به؟ قال عمري: أتيت البلد الذي بعثتني إليه، فجمعت  

َلَحاء أهله، ووليت هم َجباَية فيئهم )مجع صدقاهتم( وأمواهلم، حتى إذا مجعوها وضعتها،   ص 

عمري: ال. فقال عمر:   ولو بقى لك منها يشء ألتيتك به، فقال عمر: فام جئتنا بِشء؟ قال 

، ال َعِملت    دوا لعمري عهًدا، ولكن عمرًيا رفض وقال يف استغناء عظيم: تلك أيام َخَلتأ جدِّ

 .(1)لك، وال ألحد بعدك

هؤالء هم الذين كان ينبغي أن تسند إليهم مجيع أمور األمة، لكنهم عزلوا وطردوا  

هم الصحابة   صاروالطلقاء وقتلوا.. ومل يبق هلم وجود حتى يف أذهان الناس، ألن ا 

 والسابقني، ومن عداهم ال قيمة له. 

 *** 

الذين وصفهم اإلمام عيل،   أهيا السابقون الصادقون من أصحاب رسول اهلل 

، فام أرى أحدًا يشبههم منكم لقد كانوا يصبحون شعثًا  فقال: )قد رأيت أصحاب حممد 

جباِهِهم وخدودهم ويقفون عىل مثل اجلمر من  غربًا، وقد باتوا سّجدًا وقيامًا يراوحون بني  

كب املعزي من طول سجودهم، إذا ذكر اهلل مهلت أعينهم   ذكر معادهم، كأن بني أعينهم ر 

حتى تب لَّ جيوهبم، ومادوا كام يميد الشجر يوم الريح العاصف، خوفًا من العقاب ورجاًء  

  (2)للثواب(

 
،  489/  46رخيه  ، وابن عساكر يف تا 250/    1( ومن طريقه أبو نعيم يف احللية  109)  51/    17( الطرباين يف الكبري من  1)

 . 319/  4وابن اجلوزي يف املنتظم 

 ... 225هنج البالغة للرشيف الرىض رشح حممد عبده ص  (2)
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ن أنتم الصحابة احلقيقيون الذين مل  نعم أولئك فازوا باألموال والدنيا، لكن تبقو

يغريوا ومل يبدلوا، ولذلك لن تطردوا من احلوض يف الوقت الذي يطرد فيه املتخلفون  

 الناقضون للعهود. 

وال ختافوا من تلك التهم التي يتهمكم هبا أولئك الذين يكذبون عىل أنفسهم، وعىل  

ون معهم كل ألوان العنرصية  الناس حني يزعمون أهنم يعظمون الصحابة، بينام هم يامرس 

 والتزوير. 

أال تروهنم كيف يقرصون املبرشين باجلنة يف أولئك العرشة، ال لِشء إال لكوهنم من  

قريش يف نفس الوقت الذي يرتكون فيه أولئك السابقني إىل اإليامن من الذين أوذوا  

 ؟ل والشعوبوعذبوا، وكأن اإلسالم جاء لقريش ال لغريها من القبائ

يكتفوا بذلك، بل راحوا يعتربون كبارهم من الذين واجهوا بني أمية   وهم مل

منافقني.. فمن الصحابة الذين حكموا عليهم بالنفاق مع كوهنم ممن شارك يف غزوة  

 معتب بن قشري األنصاري: الذي هو بدري باإلمجاع وهو عندهم منافق باإلمجاع..  (1)بدر

شهد صفني مع اإلمام عيل وتأخرت  ومنهم مدالج بن عمرو السلمي وهو بدري 

هـ، ورغم ذلك قال أبو حاتم عنه: )أعرايب جمهول وتواطئوا عىل ذكره يف   50وفاته إىل عام 

الضعفاء كأيب حاتم وابنه وابن اجلوزي إىل عهد الذهبي فاستدركه عليهم ابن حجر يف لسان  

 امليزان يف القرن التاسع!( 

ل فيه أبو حاتم: )أعرايب جمهول(! وذكره يف  ومنهم ربيعة بن مسعود القارئ الذي قا 

الضعفاء ابن اجلوزي والذهبي، وأمهله البخاري يف تارخيه.. مع أنه بدري، وأسلم قبل  

 
انظر بحثا يف املسألة مهام جدا بعنوان ]صحابة بدريون ولكنهم منافقون.... هكذا يقول السلفيون![ للشيخ حسن بن   (1)

 فرحان املالكي.
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 هـ.  30دار األرقم، وشهد بدرًا واملشاهد كلها وتويف عام   دخول النبي 

ومنهم خليدة بن قيس األنصاري، وهو بدري، لكن مع ذلك قال عنه أبو حاتم  

ازي: )خليدة بن قيس بن عثامن من بني نعامن بن سنان األنصاري شهد بدرا سمعت أيب  الر

  (1) يقول ذلك وسمعته يقول هو جمهول(

ومنهم محزة بن اجلمري من بني عبيد بن عدي األنصاري، وهو بدري ومع إقرار أيب  

حاتم بذلك إال أنه قال فيه: )سمعت أيب يقول ذلك ويقول هو جمهول(، أي جمهول  

 العدالة..  

ومنهم أبو سفيان بن احلارث بن قيس، أخو نبتل، األوس، وهو بدري اهتموه  

 بالنفاق.. 

هتموهم بالنفاق أو باجلهالة، وراحوا يرموهنم بعدم الوثاقة،  وغريهم كثري من الذين ا

  مقصدهم يف نفس الوقت الذي يكذبون فيه عىل الناس بادعاء عدالة مجيع الصحابة.. لكن  

 األول يف ذلك هو الفئة الباغية، ومن ساندها.

بالصدق   وهكذا نرى مواقفهم من الصحابة الذين شهد هلم رسول اهلل 

سبب كوهنم من املعارضني للفئة الباغية نرى التجاهل يف حقهم، بل  واإلخالص، ولكن ب

 اإلعراض عنهم، واهتام كل من يذكرهم بالرفض وما يتبعه من األلقاب واألوصاف. 

ومنهم أولئك الشهداء املظلومني املقتولني ظلام بعذراء من أرض دمشق، فعن أيب  

ىل قتل أهل عذراء حجر  ، قال: دخل معاوية عىل عائشة فقالت: ما محلك عاألسود

وأصحابه؟ فقال: يا أم املؤمنني، إين رأيت قتلهم صالحا لألمة، وبقاءهم فسادا لألمة،  

 
 .3/400اجلرح والتعديل:  (1)
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يقول: )سيقتل بعذراء ناس يغضب اهلل هلم، وأهل   فقالت: سمعت رسول اهلل 

  (1) السامء(

وعن سعيد بن أيب هالل أن معاوية حج فدخل عىل عائشة فقالت: )يا معاوية قتلت  

بن األدبر وأصحابه؟ أما واهلل، لقد بلغني أنه سيقتل بعذراء سبعة نفر يغضب اهلل هلم    حجر 

 (2)وأهل السامء(

ومن العجيب أهنم ـ مع قبوهلم هلذا احلديث، ومع كونه يدل عىل غضب اهلل عىل من  

قتل أولئك الشهداء املظلومني ـ إال أهنم مل يغضبوا لذلك، بل راحوا يدافعون عن الطلقاء،  

 جرائمهم يف حق الصحابة وغريهم..  و

أن الطلقاء سيقتلونه، فعن رفاعة بن شداد    عمرو بن احلمق الذي أخرب رسول اهلل  ومنهم  

البجيل أنه خرج مع عمرو بن احلمق حني طلبه معاوية قال: فقال يل يا فارعة أن القوم قاتيل، إن  

تشرتك يف دمي، قال رفاعة: فام تم حديثه حتى رأيت أعنة    واإلنس أخربين أن اجلن    رسول اهلل  

فاحتزوا رأسه، وكان أول رأس أهدي يف  اخليل فودعته وواثبته حية، فلسعته وأدركوه 

 . (3)اإلسالم 

سية، فقالوا: يا رسول اهلل، إنك تبعثنا،    ويف حديث آخر عنه قال: بعث رسول اهلل  

وال لنا زاد وال طعام، وال علم لنا بالطريق، فقال: )إنكم ستمرون برجل صبيح الوجه  

، وهو من أهل اجلنة(،  يطعمكم من الطعام ويسقيكم من الرشاب، ويدلكم عىل الطريق

فلم يزل القوم عىل جعل يشري بعضهم اىل بعض، وينظرون ايل فقلت: مالكم يشري بعضكم  

 
 رواه يعقوب بن سفيان وابن عساكر. (1)

 رواه ابن عساكر. (2)

 رواه ابن عساكر. (3)
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فإنا نعرف فيك نعت رسول   اىل بعض وتنظرون إيل، فقالوا: أبرش ببرشى اهلل ورسوله 

، فأخربوين بام قال هلم، فأطعمتهم وسقيتهم وزودهتم وخرجت معهم حتى دللتهم  اهلل 

فقلت: ما   الطريق. ثم رجعت اىل أهيل وأوصيتهم بإبيل ثم خرجت إىل رسول اهلل عىل 

الذي تدعو إليه؟ قال: )أدعو اىل شهادة أن ال اله اال اهلل، وأين رسول اهلل واقام الصالة،  

وايتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان(، فقلت: إذا أجبناك اىل هذا فنحن آمنون عىل  

النا؟ قال: )نعم(، فأسلمت، ثم رجعت اىل أهيل، فأعلمتهم باسالمي،  أهلنا ودمائنا وأمو

فبينا أنا عنده ذات يوم فقال:    فأسلم عىل يدي برش كثري منهم، ثم هاجرت اىل رسول اهلل  

)يا عمرو، هل لك أن أريك آية اجلنة، تأكل الطعام، وترشب الرشاب ومتِش يف  

)هذا وقومه(، وأشار اىل عيل بن أيب طالب،  االسواق؟(، قلت: بىل، بأيب أنت وأمي، قال: 

وقال يل: )يا عمرو، هل لك أن أريك آية النار تأكل الطعام، وترشب الرشاب، ومتِش يف  

االسواق؟(، قلت: بىل، بأيب أنت وأمي، قال: )هذا( وأشار اىل رجل، فلام وقعت الفتنة  

ى بني أمية قاتيل بعد هذا،  ففررت من آية النار اىل آية اجلنة، وير ذكرت قول رسول اهلل 

قلت: اهلل ورسوله أعلم، قال: واهلل، لو كنت حجرا يف جوف حجر الستخرجني بنو أمية  

أن رأس أول رأس َتز، وحيتز يف االسالم،   حتى يقتلوين، حدثني به حبيبي رسول اهلل 

 وينقل من بلد اىل بلد. 

ومحاية اهلل له منهم، فعن حممد  قيس بن خرشة وحماولة هؤالء املجرمني التعرض له،  ومنهم  

، قال: أبايعك عىل ما جاء  بن يزيد بن أيب زياد الثقفي قال: إن قيس بن خرشة قدم عىل النبي 

: )يا قيس، عسى أن يمدك الدهر، أن يلقاك  من اهلل تعاىل وعىل أن أقول باحلق، فقال النبي 

إال وفيت لك    ء يش ال أبايعك عىل  بعدي من ال تستطيع أن تقول باحلق معهم(، قال قيس: واهلل  

وكان قيس يعيب زياد بن أيب سفيان، وابنه عبيد اهلل،  : )إذا ال يرضك برش(،  به، فقال النبي  
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فبلغ ذلك عبيد اهلل، فأرسل إليه فقال: أنت الذي تفرتي عىل اهلل تعاىل وعىل رسوله؟ قال:  

ال: من ذاك؟ قال: أنت  ال، ولكن إن شئت أخربتك بمن يفرتي عىل اهلل وعىل رسوله؟ ق

وأبوك الذي أمركام، قال قيس: وما الذي افرتيت عىل اهلل ورسوله؟ فقال: )تزعم انه ال  

يرضك برش!( قال: نعم، قال: )لتعلمن اليوم أنك قد كذبت، ائتوين بصاحب العذاب  

 .(1)وبالعذاب(، قال: فامل قيس عند ذلك، فامت

يزعمون كذبا أهنم موالون هلم، مع أهنم    ومنهم أهل احلرة، وفيهم صحابة أجالء، فهم 

خرج يف   يقفون مع الذين استحلوا دماءهم، فعن أيوب بن بشري املعاوي أن رسول اهلل 

سفر، فلام مر بحرة زهرة وقف، فاسرتجع، فسألوه فقال: )يقتل هبذه احلرة خيار أمتي بعد  

  (2)أصحايب(

ِخَلتأ َعَليأِهمأ ِمنأ   ﴿ وعن ابن عباس قال: جاء تأويل هذه اآلية عىل رأس ستني سنة:  َوَلوأ د 

َها َوَما َتَلبَّث   ِفتأَنَة آَلَتوأ ِئل وا الأ َطاِرَها ث مَّ س  ا ِإالَّ َيِسرياً َأقأ ( قال: ألعطوها، يعني  14األحزاب: ﴾ )وا هِبَ

 . (3)بني حارثة أهل الشام عىل املدينة   إدخال 

 .(4)وعن احلسن قال: ملا كان يوم احلرة قتل أهل املدينة حتى كاد ال ينفلت منهم أحد

وعن مالك بن أنس قال: قتل يوم احلرة سبعامئة رجل من محلة القرآن منهم ثالثامئة  

 ن الصحابة، وذلك يف ملك يزيد. م

عن هذه احلادثة، وعن بعض األحداث التي ستحدث يف املدينة املنورة   وقد أخرب 

محارًا، وأردفني خلفه، وقال: )يا أبا  بعده، فعن أيب ذرٍّ الغفاريٍّ قال: ركب رسول اهلل 

 
 رواه الطرباين والبيهقي. (1)

 رواه البيهقي. (2)

 رواه البيهقي. (3)

 رواه البيهقي. (4)
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جدك،  ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوٌع شديد، ال تستطيع أن تقوم من فراشك إىل مس

كيف تصنع؟( قال: اهلل ورسوله أعلم، قال: )تعّفف(، قال: )يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب  

الناس موٌت شديٌد، يكون البيت فيه بالعبد، )يعني: القرب( ـ كيف تصنع؟( قلت: اهلل  

ورسوله أعلم، قال: )اصرب(، قال: )يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضًا حتى  

من الدماء كيف تصنع؟(، قلت: اهلل ورسوله أعلم، قال: )اقعد يف   تغرق حجارة الزيت

بيتك، وأغلق عليك بابك(، قال: فإن مل أترك؟ قال: )فأت من أنت منهم فكن فيهم(، قال:  

فآخذ سالحي؟ قال: )إذًا تشاركهم فيام هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع  

 (1)وإثمك( السيف، فألق طرف ردائك عىل وجهك حتى يبوء بإثمه

وقد قال ابن حجر مشريا إىل هذه الوقعة عند ترمجته ملرسف بن عقبة ـ وهو صحايب  

ظامل من قواد يزيد بن معاوية ـ: )وقد أفحش مسلم القول والفعل بأهل املدينة وأسف يف  

قتل الكبري والصغري حتى سموه مرسفا وأباح املدينة ثالثة أيام لذلك والعسكر ينهبون  

  (2) جرون، ثم رفع القتل وبايع من بقي عىل أهنم عبيد ليزيد بن معاوية(ويقتلون ويف

: )وإنام يسميه السلف:  - الذي يثقون فيه كام يثقون يف ابن حجر –وقال ابن كثري 

مرسف بن عقبة، فلام ورد املدينة استباحها ثالثة أيام، فقتل يف غضون هذه األيام برشا كثريا  

حتى كاد ال يفلت أحد من أهلها، وزعم بعض علامء السلف أنه قتل يف غضون ذلك ألف  

  (3) بكر واهلل أعلم(

 بن وهب عن اإلمام مالك قوله: )قتل يوم احلرة سبعامئة رجل من  ونقل عن عبد اهلل 

 
 رواه أمحد والرتمذي واحلاكم وابن حبان. (1)

 (232/ 6اإلصابة يف متييز الصحابة ) (2)

 . 6/262والنهاية: البداية  (3)
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، وذلك يف خالفة  محلة القرآن، حسبت أنه قال: وكان فيهم ثالثة من أصحاب رسول اهلل  

  (1)يزيد(

وقد علق الشيخ حسن بن فرحان املالكي عىل هذا النص بقوله: )هؤالء الصحابة  

يتكتمون؟.. كفار قريش مل يقتلوا من )الصحابة( ربع  من قتلهم غري سلف الغالة؟ وملاذا 

صحابيًا فقط( ولكن بني أمية قتلوا فوق   90ما قتل سلفهم. جمموع ما قتلت قريش نحو ) 

األلف عىل أقل حال.. أيضًا الشيعة واجلهمية )والرافضة( وكل خصوم الغالة مل يقتلوا من  

حصدوا أهل بدر والرضوان، بينام  )الصحابة( صحابيًا، بينام سلف الغالة من بني أمية 

سعيد بن املسيب يقول بأن بني أمية قتلوا من أدركوا من )أهل بدر والرضوان(.. لو سلمنا  

هلم جدالً.. أن كل خصومهم من الشيعة واجلهمية واإلباضية يكفرون )كل الصحابة  

ر: هل  ويلعنوهنم( فهل تكفري الصحايب ولعنه أشد أم قتله؟ ليجرب أحدكم نفسه، ولينظ 

يسوؤه أكثر من يلعنه ويكفره.. أم من يقتله ويفجر بنسائه وبناته، كام فعل أحبابكم بنو أمية  

بالصحابة، اصحوا، وملاذا حقدكم عىل من يلعن )الصحابة( أكثر من حقدكم عىل من قتلوا  

الصحابة وفجروا بنسائهم، مع أن أحبابكم بني أمية مجعوا األمرين معًا.. أريد تفسريًا  

حًا من الغالة.. حتى نرتب احلقد عىل قدر الذنب. لكنني ال أفهم منهم هذا احلب  واض

  (2) وهذا البغض لالعن فقط( للقاتل والالعن والفاجر،

والنص الذي يشري إليه الشيخ حسن بن فرحان هو ما ورد يف صحيح البخاري عن  

تبِق من أصحاب بدر  فلم    - يعني مقتل عثامن    - سعيد بن املسيب قال: وقعت الفتنة األوىل  

 
 . 6/262البداية والنهاية:  (1)

 الشيخ حسن فرحان املالكي. -خالصات أموية  (2)
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 (1)فلم تبِق من أصحاب احلديبية أحدًا( -يعني احلرة    -أحدًا، ثم وقعت الفتنة الثانية  

وهكذا نرى موقف هؤالء الطلقاء من األنصار الذين يدعون تعظيمهم هلم، بينام هم  

حيتقروهنم أعظم احتقار حني يوالون أعداءهم، وقد حدث أسيد بن حضري وأنس أن  

قال لألنصار حني أفاء اهلل عليه أموال هوازن: )إنكم ستلقون بعدي أثرة   رسول اهلل 

  (2)فاصربوا حتى تلقوين عىل احلوض(

قال لألنصار: )ستلقون بعدي أثرة يف    وحدث أنس عن ذلك، فذكر أن رسول اهلل  

 (3) القسم واألمر، فاصربوا حتى تلقوين عىل احلوض(

، فذكر أن أبا أيوب أتى  وقد حدث مقسم يذكر وقوع ما أخرب عنه رسول اهلل 

قد   معاوية فذكر حاجة له، فجفاه ومل يرفع به رأسا، فقال أبو أيوب: أما ان رسول اهلل 

أثرة قال: فبم أمركم؟ قال: أمرنا أن نصرب حتى نرد عليه احلوض،  خربنا أنه ستصيبنا بعده 

 .(4)قال: فاصربوا إذا، فغضب أبو أيوب، وحلف أن ال يكلمه أبدا

هذا ساديت قليل من كثري من املظامل التي ارتكبت يف حقكم، ثم يزعمون كذبا وزورا  

مة، بينام هم  أهنم حيبون الصحابة، ويعظموهنم، بل جيعلوهنم وسيلة لتفريق صف األ 

يستعملون كل ما لدهيم من حقد ليصبوه عليهم.. فالصحابة عندهم ليست سوى قريش،  

، وكأهنم مل  ومن واالها، وواىل طلقاءها.. أما من عداهم، فهم عندهم ال يساوون شيئا 

)هيلك الناس هذا احلى من قريش(، قالوا: فام تأمرنا؟ قال: )لو أن الناس  :  يسمعوا قوله  

 
 . 4/1475صحيح البخاري:  (1)

 رواه البخاري ومسلم وامحد والبيهقي والرتمذي والنسائي. (2)

 نعيم. وأبو رواه احلاكم  (3)

 رواه احلاكم. (4)
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  (1) ؟(اعتزلوهم

ومن شك يف ذلك فليذهب لكتب احلديث والفقه والتفسري، وليحسب عدد  

روايات أولئك الذين مل يرض عنهم الطلقاء، وسريى مبلغ الطرد الذي َتقق هلم.. فمن  

الذي تويف بعد أيب هريرة بثالث سنوات، )تويف بعد عام   (2)محيد الساعدي ا أب أنالعجيب 

هـ(، وسبقه إىل اإلسالم، بل كان من البدريني، ومع ذلك مل يرووا عنه سوى ثالثة   60

كل تلك املدة، ويرى بدرا وأحدا   أحاديث.. فهل يعقل أن يصحب رجل رسول اهلل 

 ث؟واألحزاب، وغريها كثري، ومع ذلك ال يروي إال ثالثة أحادي 

ومثله أم سلمة زوج النبي 
التي توفيت بعد أيب هريرة بأربع سنوات )توفيت   (3)

حديثا.. مع أهنا كانت من السابقني لإلسالم،  158هـ(، ومع ذلك مل ترو سوى  61سنة 

وهاجرت للحبشة، ثم عادت مع زوجها أيب سلمة، وَتارصا يف الشعب مع بني هاشم، ومل  

.. وسبب ذلك التقصري يف الرواية عنها هو موقفها املتشدد  يشرتك أحد غريمها مع بني هاشم

من معاوية والفئة الباغية معه، فقد كانت معارضة شديدة للعن اإلمام عيل عىل املنابر،  

يذكروهنا أو هيتمون هبا،   ونورثت احلسني، وروت فضائل أهل البيت.. ولذلك ال يكاد

عاوية، ال بحسب كوهنن أمهات  ألهنم يرتبون أمهات املؤمنني بحسب مواقفهم من م

 املؤمنني. 

الذي تويف بعد أيب هريرة بثالثة عرش عامًا   موىل النبي  (4)صالح شقران امومثله

 
 . 242/ 4رواه البخاري:  (1)

 (80/ 7ترمجته يف اإلصابة يف متييز الصحابة )( انظر 2)

 (404/ 8( انظر ترمجتها يف اإلصابة يف متييز الصحابة )3)

، واسمه صالح بن عدّي، قال ابن حجر: )وكان حبشيا، يقال أهداه عبد الّرمحن بن عوف ( وهو موىل رسول اهلل 4)

ورثه من أبيه هو وأّم أيمن، ذكر ذلك البغوّي عن زيد  النّبّي ، ويقال اشرتاه منه فأعتقه بعد بدر، ويقال: إن لرسول اهلل 
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هـ(، ومع ذلك مل يرووا عنه سوى حديث واحد فقط، رغم أنه بدري، وموىل    70)تويف عام  

واحدا فقط.. وسبب    .. ومع ذلك مل يرووا عنه إال حديثا (1)، واملوىل أقرب من غريهللنبي  

نفسه،   ذلك بسيط، وهو أن صاحلا كان قد قاتل مع اإلمام عيل بصفني، وهو موىل للنبي 

وكل ذلك ساهم يف )إماتة حديثه وسريته، كل تالمذة أيب هريرة بقوا بعد أيب هريرة يف املدينة  

بة  ثالثة عرش عامًا، وقد انقطع حديث أيب هريرة بموته، فلامذا مل يبحثوا عن صحا 

 (2) كشقران؟(

 
بن أخرم، سمعت ابن داود يعني عبد اهللَّ اخلريبي يقول ذلك.. وقال أبو حاتم: يقال إنه كان عىل األسارى يوم بدر، وكذا حكى 

فحصل له أكثر مما حصل ملن شهد ابن سعد، وزاد: مل يسهم له لكونه مملوكا، لكن كان كّل من افتدى أسريا وهب له شيئا، 

 (284/ 3القسمة( انظر: اإلصابة يف متييز الصحابة )

 ما رواه الرّتمذّي، عن شقران، قال: أنا واهللَّ طرحت القطيفة َتت رسول اهللَّ  ( ومن دالئل قربه من رسول اهلل 1)

العبّاس،  سني، قال: نزل يف قرب رسول اهلل يف القرب. ورواه ابن الّسكن من طريق ابن إسحاق عن الّزهري عن عيل بن احل

 يلبسها فدفنها يف قربه. والفضل، وشقران، وأوس بن خويل، وكان شقران قد أخذ قطيفة كان النبّي 

 أمانة أهل احلديث... يف امليزان، للشيخ حسن بن فرحان املالكي. -( علم احلديث 2)
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 األصحاب الشهداء  رسالة إىل 

الذين قدموا نفوسهم رخيصة يف سبيل اهلل، ومل   ساديت يا أصحاب رسول اهلل 

 يضعفوا، ومل يتزحزحوا، ومل يتوانوا، ومل يتثاقلوا إىل الدنيا. 

ساديت.. يا من كنتم أحسن من مثل اإلسالم وقيمه الرفيعة، وأحسن من مثل  

، وكان من املتخرجني  الصحبة ورشفها العظيم، وأحسن من مثل التلمذة عىل رسول اهلل  

  من مدرسته. الناجحني

وهت   دعوين أحدث قومي عنكم، حتى يعرفوا فضلكم، وحييوا ذكركم، فقد ش 

أرشف صحبة يف الدنيا واآلخرة منذ دخل فيها الطلقاء والفارون من الزحف واملغرّيون  

 واملبدلون واملتثاقلون إىل الدنيا..  

نة،  وغريت تلك الصحبة الرشيفة منذ أصبحت قريش هي التي َتدد املبرشين باجل

ومتيزهم عن غريهم، ومنذ أصبحت الصحبة جمرد رؤية برصية ال عالقة هلا بالبصرية، وال  

 بالعمل، وال بالقيم، وال بالتضحية. 

لقد كنتم بتضحياتكم وبذلكم أحسن رد عىل هؤالء الذين أقصوكم، فأخروا  

 ترتيبكم يف الصحبة، وكأن شهادتكم كانت وباال عليكم، ومل تكن رشفا لكم. 

من دياركم بطرا وال كربا وال طلبا للغنائم،    ا أهيا الشهداء الصادقون.. مل خترجوأنتم  

وإنام خرجتم لتحموا اإلسالم من اهلجامت الكثرية التي تعرض هلا، والتي كادت تبيده،  

 لوال أن حفظه اهلل بكم، وبتضحياتكم. 

يكم بكل  لقد كان القرآن الكريم ينزل يف ذلك احلني ـ وأنتم تعذبون، أو يساء إل

أصناف اإلساءة ـ ليدعوكم إىل الصرب يف وجه ذلك األذى الشديد الذي كنتم تتعرضون له،  
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ليعرف العامل أمجع أن املسلمني قوم مساملون، ال يبدؤون غريهم بالقتال، وإنام يلجؤون إليه  

بعد أن تضيق هبم املسالك، وال جيدون حال غريه، ثم ال يستعملونه إال يف احلدود  

 ة. الرضوري 

وأصحابه  ملا قدم رسول اهلل ) قال: أنه أيب بن كعب لقد روى املحدثون عن 

املدينة، وآوهتم األنصار، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة وشّمروا هلم عن ساق  

العداوة واملحاربة، وصاحوا هبم من كل جانب حتى كان املسلمون ال يبيتون إال يف الّسالح  

وا: ترى نعيش حتى نبيت مطمئنني ال نخاف إال اهلل عز وجل،  وال يصبحون إال فيه، فقال 

مأ يِف  ﴿فأنزل اهلل تبارك وتعاىل:  َفنَّه 
لِ َتخأ احِلَاِت َلَيسأ مأ َوَعِمل وا الصَّ ِذيَن آَمن وا ِمنأك  َوَعَد اهللَّ  الَّ

نَنَّ هَل مأ ِدينَ ِذيَن ِمنأ َقبألِِهمأ َوَلي َمكِّ َلَف الَّ َتخأ ِض َكاَم اسأ َرأ مأ ِمنأ  األأ َلنَّه  َتََض هَل مأ َوَلي َبدِّ م  الَِّذي ارأ ه 

و َفاِسق  م  الأ َد َذلَِك َفأ وَلئَِك ه  وَن يِب َشيأًئا َوَمنأ َكَفَر َبعأ ك  ِ وَننِي اَل ي رشأ ب د  نًا َيعأ فِِهمأ َأمأ ِد َخوأ   ﴾ َن  َبعأ

 (1)  ([55]النور:  

يف تلك الظروف القاسية، والتي اجتمع فيها اجلميع عىل حربكم، نزل قوله تعاىل  

وا   ﴿يدعوكم إىل الصرب، وعدم املقابلة باملثل:  م 
ِد َما ظ لِ وا يِف اهللَِّ ِمنأ َبعأ ِذيَن َهاَجر  َوالَّ

رَب  َلوأ َكا  ِخَرِة َأكأ ر  اآلأ َيا َحَسنًَة َوأَلَجأ نأ مأ يِف الدُّ َئنَّه  وَن ) َلن َبوِّ َلم  وا َوَعىَل  41ن وا َيعأ ِذيَن َصرَب  ( الَّ

ل ونَ  ِمأ َيَتَوكَّ  [ 42،  41]النحل:  ﴾ َرهبِّ

ومل يكن ذلك األذى قارصا عىل األذى احليس، بل كان املرشكون واليهود واملنافقون 

، يســتعملون كل وســائل احلرب النفســية، ليزحزحوكم عن الدين، ومل يكن رســول اهلل 

 وال القرآن الكريم يدعوكم سوى للصرب والصفح والسالم.

 
 ( 3/ 4رواه البيهقّي وغريه، سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ) (1)
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نَّ  ﴿لقد كان اهلل تعاىل خياطبكم حينها بقوله:   نَّ َلت بأَلو  َمع  مأ َوَلَتسـأ ك 
سـِ مأ َوَأنأف  َوالِك  يِف َأمأ

وا فَ  وا َوَتتَّق  رِب  ــأ رًيا َوإِنأ َتصـ
وا َأًذى َكثِ ك  َ ِذيَن َأرشأ مأ َوِمَن الَّ َتاَب ِمنأ َقبألِك 

ِذيَن أ وت وا الأكِ إِنَّ ِمَن الَّ

ورِ  ِم األأ م   [186]آل عمران:  ﴾َذلَِك ِمنأ َعزأ

رٌي ِمنأ و﴿ويقول لكم:  
ًدا   دَّ َكثِ ــَ اًرا َحسـ فَّ مأ ك  ِد إِياَمنِك  مأ ِمنأ َبعأ دُّوَنك  َتاِب َلوأ َير 

ِل الأكِ َأهأ

ِرِه إِ  وا َحتَّى َيأأيِتَ اهللَّ  بَِأمأ َفح  وا َواصـأ ف  َقُّ َفاعأ َ هَل م  احلأ ِد َما َتَبنيَّ ِهمأ ِمنأ َبعأ
سـِ نَّ اهللََّ َعىَل ِمنأ ِعنأِد َأنأف 

 َقِديرٌ 
ٍ
ء لِّ يَشأ  [109 ]البقرة: ﴾ك 

َِميَل ﴿قوله تعاىل: وهكذا كان يتنزل عليكم أمثال  َح اجلأ فأ َفِح الصَّ ]احلجر:   ﴾َفاصأ

كنَِي )﴿: وقوله [، 85 ِ ِرضأ َعِن املأ رشأ َو َوَأعأ بِعأ َما أ وِحَي إَِليأَك ِمنأ َربَِّك اَل إَِلَه إِالَّ ه  (  106اتَّ

وا َوَما َجَعلأنَاكَ  ك  َ   ﴾( 107َعَليأِهمأ َحِفيًظا َوَما َأنأَت َعَليأِهمأ بَِوكِيٍل )  َوَلوأ َشاَء اهللَّ  َما َأرشأ

َاِهلِنيَ ﴿:وقوله  ،[ 107، 106]األنعام:  ِرضأ َعِن اجلأ ِف َوَأعأ رأ ع  رأ بِالأ َو َوأأم  َعفأ ِذ الأ   ﴾ خ 

كِنيَ ﴿:وقوله  ،[ 199]األعراف:  ِ ِرضأ َعِن املأ رشأ َمر  َوَأعأ َدعأ باَِم ت ؤأ   ، [94]احلجر:  ﴾َفاصأ

ونَ ﴿:وقوله َلم  َف َيعأ مأ َوق لأ َساَلٌم َفَسوأ َفحأ َعنأه  وغريها من اآليات  [،  89]الزخرف:    ﴾ َفاصأ

 . باملثل الكريمة التي تأمر بالصفح والعفو والسالم واإلعراض عن األذى وعدم مقابلته 

يشعر بتلك اآلالم التي تشعرون هبا، وأنتم أهل الشجاعة   وقد كان رسول اهلل 

ان ينهاكم عن أن تلبوا ما تطلبه نفوسكم من مواجهة العنف بالعنف،  والبطولة، ولكنه ك

 بل كان يدعوكم إىل الكف والصرب واحللم، حتى ولو كانت لكم قوة ومنعة. 

، وكانوا نيفا وثامنني، قالوا:  بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول اهلل  وقد روي أنه ملا  

ليايل منى فنقتلهم؟ فقال رسول  ـ    يعنون أهل منىـ  يا رسول اهلل، أال نميل عىل أهل الوادي  

  (1)(إين مل أومر هبذا : )اهلل 
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  وقد أخرب القرآن الكريم عن تلك الطلبات الكثرية التي كانت تأيت رسول اهلل 

ه تعاىل يف عتاب الذين قرصوا بعد أن أمروا بالقتل  تدعوه إلباحة قتال املعتدين، ومنها قول

َكاَة    ﴿ مع أهنم كانوا يطلبونه:   اَلَة َوآت وا الزَّ وا الصَّ مأ َوَأِقيم  ِدَيك  وا َأيأ فُّ ِذيَن ِقيَل هَل مأ ك  أ َتَر إِىَل الَّ َأمَل

َن النَّاَس  مأ خَيأَشوأ ِقَتال  إَِذا َفِريٌق ِمنأه  َب َعَليأِهم  الأ
تِ نَا  َفَلامَّ ك  َيًة َوَقال وا َربَّ َيِة اهللَِّ َأوأ َأَشدَّ َخشأ  َكَخشأ

 ٌ ِخَرة  َخريأ َيا َقلِيٌل َواآلأ نأ َتنَا إِىَل َأَجٍل َقِريٍب ق لأ َمَتاع  الدُّ رأ اَل َأخَّ ِقَتاَل َلوأ  ملَِِن اتََّقى  مِلَ َكَتبأَت َعَليأنَا الأ

وَن َفتِياًل   [ 77]النساء:   ﴾ َواَل ت ظأَلم 

  عبد الرمحن بن عوف وأصحابا له النبي أتى : عنهم، فقال ابن عباسوقد حدث 

إين  : )، فقال بمكة، فقالوا: يا نبي اهلل، كنا يف عز ونحن مرشكون، فلام آمنا رصنا أذلة

فأنزل اهلل:   ،فلام حوله اهلل إىل املدينة أمره بالقتال، فكفوا (، فال تقاتلوا القوم ، أمرت بالعفو

أ َتَر إِىَل   ﴿ ِقَتال  َأمَل تَِب َعَليأِهم  الأ َكاَة َفَلامَّ ك  اَلَة َوآت وا الزَّ وا الصَّ مأ َوَأِقيم  ِدَيك  وا َأيأ فُّ ِذيَن ِقيَل هَل مأ ك     الَّ

َيةً  َيِة اهللَِّ َأوأ َأَشدَّ َخشأ َن النَّاَس َكَخشأ مأ خَيأَشوأ  (1) ([ 77]النساء:    ﴾إَِذا َفِريٌق ِمنأه 

نفوسكم، واشتد أذى أعدائكم، وتومهوا أن صفحكم  أن ضاقت وهكذا، وبعد  

وسالمكم ليس ناَتا عن تنفيذكم لوصايا ربكم، وحفاظكم عىل قيم الدين، وإنام هو ناتج  

 عن ضعفكم وجبنكم. 

بعد أن حصل هذا، وبعد أن خطط األعداء الستئصالكم، حينها فقط أمرتم  

أ ِذَن لِلَِّذيَن  ﴿  عليكم حينها قوله تعاىل:باجلهاد، وبرشوطه املمتلئة بالقيم الرفيعة.. لقد تنزل  

ِهمأ َلَقِديٌر ) ِ وا َوإِنَّ اهللََّ َعىَل َنرصأ م 
َقاَتل وَن بَِأهنَّ مأ ظ لِ ِ َحقٍّ  39ي  وا ِمنأ ِدَياِرِهمأ بَِغريأ ِرج  ِذيَن أ خأ ( الَّ

َض  اَل َدفأع  اهللَِّ النَّاَس َبعأ نَا اهللَّ  َوَلوأ ول وا َربُّ َمتأ َصَواِمع  َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت  إِالَّ َأنأ َيق  ٍض هَل دِّ مأ بَِبعأ ه 

ه  إِنَّ اهللََّ َلَقِويٌّ َعِزيزٌ  نَّ اهللَّ  َمنأ َينأرص   َ م  اهللَِّ َكثرًِيا َوَلَينأرص  يَها اسأ
َكر  فِ ،  39]احلج:    ﴾َوَمَساِجد  ي ذأ
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40 ] 

ساملني حتى لو كانوا  مع املعتدين الظاملني، ال مع غريهم من امل  م حينها بدأت معركتك

هيودا أو مرشكني، ألنكم مل تؤمروا باحلرب من أجل نرش الدين، وإنام أمرتم هبا لتدافعوا  

وا إِنَّ اهللََّ اَل   ﴿ عن أنفسكم، كام قال تعاىل:  َتد  مأ َواَل َتعأ َقاتِل وَنك  ِذيَن ي  َوَقاتِل وا يِف َسبِيِل اهللَِّ الَّ

َتِديَن  بُّ املأ عأ
ِ  [190ة: ]البقر  ﴾حي 

حينها َتول اإلسالم من دين املستضعفني الساكنني إىل دين املستضعفني املقاومني،  

ذلك أنه ال يمكن لدين يراد منه أن خيلص البرشية مجيعا من االستكبار والطغيان، أال يرشع  

 فيه القتال، وكيف ال يرشع، واملستكربون ال يعرفون سوى لغة السالح. 

م، ويتصورون أن اإلسالم قد تغري بسبب تلك األوامر  ولذلك فإن الذين يعاتبونك

بجهاد املعتدين، مل يفهموا اإلسالم، ومل يعيشوا الظروف التي عشتم فيها، وهل يمكن أن  

 يتحرر املستضعفون من نري املستكربين من دون مقاومة؟ 

  ومثلهم، بل أشد منهم أولئك الذين تومهوا أن أوامر اهلل تعاىل لكم بجهاد املعتدين 

الذين يظلمونكم تنسخ تلك اآليات التي تأمرهم بالصرب والصفح والعفو وَتمل األذى،  

فذلك كله وهم، فآيات اهلل هي كلامته التي ال تبدل وال تغري، وإنام توضع يف مواضعه  

املناسبة.. واألصل هو العفو والسامحة والسالم، لكن إن ووجهت باملستكربين الذين ال  

 ها تطبق اللغة األخرى، ووفق حدودها األخالقية. يعرفون هذه اللغة حين

كال األمرين.. فكنتم مساملني متساحمني،    ولذلك مثلتم أنتم يا أصحاب رسول اهلل  

 ويف نفس الوقت كنتم أبطاال جماهدين.

 . شهداء املقاومة: 1

اسمحوا يل ـ ساديت ـ بعد هذا أن أحدث قومي عن بعض تضحياتكم يف تلك  
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عليكم، بعد أن أذن اهلل لكم باسرتداد حقوقكم، والدفاع عن   الغزوات التي فرضت

 أنفسكم..  

 أ ـ شهداء بدر: 

لقد كانت أول غزوة اختربت فيها بطولتكم وصدقكم غزوة بدر.. تلك التي خرج  

 بعد أن جاء املرشكون لقتالكم، وهم يفوقونكم عددا وعدة..   فيها رسول اهلل 

اللهم  م وجوعكم، ويقول خماطبا ربه: )حينها، وهو ينظر إىل ضعفك لقد خرج 

  (1) (إهنم حفاة فامحلهم، وعراة فاكسهم، وجياع فأشبعهم، وعالة فأغنهم من فضلك

كنا يوم بدر كّل ثالثة  )قال:  يصف حالكم يف تلك الغزوة، فابن مسعود وقد حدث 

قاال:    ، وكان إذا كانت عقبة رسول اهلل  عىل بعري، وكان أبو لبابة وعيّل زمييل رسول اهلل  

ما أنتام بأقوى مني عىل املِش، وما أنا بأغنى )اركب يا رسول اهلل حتى نمِش عنك، فيقول:  

 (2)  (عن األجر منكام

ما يستعمله املستبدون من التجنيد اإلجباري، وإنام   حينها مل يستعمل رسول اهلل 

راح يستشريكم، وخيربكم عام نزل بكم لتقرروا ما ترونه مناسبا، حتى يكون إقدامكم صادقا  

 ويف سبيل اهلل، ومن غري أن تكرهوا عليه. 

لذي أمر اهلل  ذلك ا ،املقداد بن األسود أحد أبطالكم، وهو قام  وحني استشاركم 

يا رسول اهلل امض ملا أمرك اهلل، فنحن معك، واهلل ما نقول لك كام قال قوم  )قال: بحبه، و 

ونَ ﴿موسى ملوسى:  نَا َقاِعد  ولكن  ، [24]املائدة:  ﴾َفاذأَهبأ َأنأَت َوَربَُّك َفَقاتاَِل إِنَّا َهاه 

يديك وخلفك،   اذهب أنت ربك فقاتال إنا معكام مقاتلون، عن يمينك وشاملك، وبني 

 
 (38/ 3دالئل النبوة للبيهقي ) (1)
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 ،،(1)  (والذي بعثك باحلق لو ست بنا إىل برك الغامد جلالدنا معك من دونه حتى نبلغه

 . وعلم أي قوم أنتم،  فأرشق وجه رسول اهلل 

ومل يكن املهاجرون وحدهم من قال مثل تلك الكلامت، بل قال مثلها األنصار أيضا،  

يا رسول اهلل قد آمنّا بك  )ال: سعد بن معاذ، فقفقد قام أحدكم، وهو شهيد اإلسالم 

وصّدقناك، وشهدنا أّن ما جئت به هو احلق، وأعطيناك عىل ذلك عهودنا ومواثيقنا، عىل  

الّسمع والطاعة، فامض ملا أردت، ولعلك يا رسول اهلل ختشى أن تكون األنصار ترى عليها  

فاظعن حيث شئت،  أاّل ينرصوك إال يف ديارهم، وإين أقول عن األنصار وأجيب عنهم، 

وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت،  

  وما أخذت منّا كان أحّب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع ألمرك، فو اهلل 

لنسريّن معك، واهلل لو استعرضت بنا هذا البحر   لئن ست حتى تبلغ الربك من غمدان

عك، ما ختّلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقي عدّونا غدا، إّنا لصرب يف احلرب،  خلضناه م

به عينك، ولعلك خرجت ألمر فأحدث اهلل غريه،    صدق يف الّلقاء، لعّل اهلل يريك منّا ما تقرّ 

فرس بنا عىل بركة اهلل، فنحن عن يمينك وشاملك، وبني يديك وخلفك، وال نكونّن كالذين  

ونَ ﴿قالوا ملوسى:  نَا َقاِعد  ولكن اذهب  ،[ 24]املائدة:  ﴾َفاذأَهبأ َأنأَت َوَربَُّك َفَقاتاَِل إِنَّا َهاه 

 (2) (أنت ورّبك فقاتال إنا معكام مّتبعون

سريوا عىل بركة  إىل وجود أمثالكم من الصادقني، قال: )  بعد أن اطمأن رسول اهلل  

، واهلل لكأين اآلن أنظر إىل مصارع  اهلل، وأبرشوا، فإن اهلل تعاىل وعدين إحدى الطائفتني

 ( القوم

 
 ( 48/ 1مغازي الواقدي ) (1)
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يف تلك املعركة ـ ككل املعارك ـ مل ينجح اجلميع يف االختبار، حيث أن طائفة من  

الناس، نكلت عن عهودها، وراحت تربر ذلك بأصناف التربيرات، مثلهم مثل أولئك  

 اإلسائيليني الذين قعدوا عن النرصة، بعد أن امتألوا باجلبن. 

يت مل تكونوا هذا النوع، بل نجحتم يف االختبار، وكانت شهادتكم يف  لكنكم ساد

 سبيل اهلل أحسن برهان عىل هذا النجاح الذي وقعتموه بدمائكم.. 

أنكم بعد شهادتكم ظللتم ثابتني، بل متنيتم أن يعيدكم اهلل    وقد أخربنا رسول اهلل  

الثامنية عرش الذين قتلوا  إن ): للدنيا، لتستشهدوا من جديد، قال ابن مسعود يروي ذلك

يوم بدر جعل اهلل أرواحهم يف اجلنة يف جوف طري خرض ترسح   من أصحاب رسول اهلل 

يف اجلنّة، فبينام هم كذلك إذ اّطلع عليهم رهّبم اّطالعة فقال: يا عبادي، ماذا تشتهون؟  

تشتهون؟ فيقولون يف  فقالوا: يا ربنا هل فوق هذا من يشء؟ قال: فيقول: يا عبادي، ماذا 

 (1)  (الرابعة: ترّد أرواحنا يف أجسادنا فنقتل كام قتلنا 

أبلوا أحسن البالء   ،لقد سار منكم إىل اهلل يف تلك املعركة أصحاب طاهرون طيبون

 إىل أن لقوا اهلل تعاىل، وهو عنهم راض..  

عبيدة بن  .. إنه من طعن منكم، ثم استشهد بعدها  الشك أنكم تعرفون أول 

أن يقوم بمبارزة املرشكني، هو وعمه محزة، وأخوه   ، ذلك الذي أمره رسول اهلل ارثاحل

 عيل..  

ذلك القريب السابق، الذي أسلم  اجلاهلية واإلسالم، إنه ذلك الفارس البطل يف 

لواء يف اإلسالم، حينام بعثه    دار األرقم، وكان ثاين قائد عقد له النبي    قبل دخول النبي  

التي التقت بأيب سفيان يف ثنية  تلك استطالع يف السنة األوىل من اهلجرة،  للقيام بدورية
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 .(1)املرة

حتى يبني للمسلمني وغريهم أن أول من يقدم التضحيات    وقد اختاره رسول اهلل  

، وفيه ويف أخويه، ويف أعدائهام من  من طعنهم أقاربه.. وقد شاء اهلل أن يكون أول 

وا ق طَِّعتأ هَل مأ   ﴿املرشكني نزل قوله تعاىل:  ِذيَن َكَفر  ِمأ َفالَّ وا يِف َرهبِّ َتَصم  اَمِن اخأ َهَذاِن َخصأ

َياٌب ِمنأ َناٍر ي  
َِميم  ثِ ء وِسِهم  احلأ ِق ر  :  نزل قوله تعاىل   ، ويف مقابلهم[ 19]احلج:    ﴾ َصبُّ ِمنأ َفوأ

َن فِ ﴿ َلَّوأ َار  حي  هَنأ تَِها األأ احِلَاِت َجنَّاٍت ََتأِري ِمنأ ََتأ ِذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصَّ ِخل  الَّ يَها  إِنَّ اهللََّ ي دأ

ًؤا َولِ  ل  مأ فِيَها َحِريرٌ ِمنأ َأَساِوَر ِمنأ َذَهٍب َول ؤأ ه   [ 23]احلج:   ﴾َباس 

قوموا إىل جنة عرضها  ) : يبرشكم بقوله  خرج رسول اهلل وبعد أن بدأت املعركة، 

السموات واألرض، والذي نفيس بيده ال يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا حمتسبا مقبال  

 (2) (غري مدبر إال أدخله اهلل اجلنة 

، قال،  يف يده مترات يأكلهنّ كان  و  ، عمري بن احلامم حني سمع ذلك رجل منكم، وهو  

  ، : نعم   قال   (يا رسول اهلل، عرضها السموات واألرض؟!   (3)بخ بخوهو ممتلئ بالبشارة: )

لئن حييت حتى آكل  (، ثم قال: )أفام بيني وبني أن أدخل اجلنة إال أن يقتلني هؤالء؟ ) قال: 

، وظل يقاتل، وهو  ، ثم قذف الّتمرات من يده، وأخذ سيفه(4)  (ياة طويلةمترايت هذه إهنا حل

 يردد فرحا مرسورا:  

 ركضـــــا إىل اهلل بغري زاد

 

 إاّل الّتقى وعـمل املـعاد  

 والّصرب يف اهلل عىل اجلهاد 

 

 وكّل زاد عرضة النّفاد  

  
 ( 210-209/ 4اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر ) (1)

 ( 69/ 3يهقي )دالئل النبوة للب (2)

 بخ بخ: كلمة تقال عند املدح والّرضا بالِشء وتكّرر للمبالغة  (3)

 ( 32-5/31اإلصابة ) (4)
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 وظل عىل ثباته إىل أن رزقه اهلل تعاىل الشهادة. 

، ذلك الذي استشهد من غري أن يعرف  حارثة بن ساقةوهكذا سار عىل طريقه 

تتأملان، ال  أمه وأخته وقد جعل ذلك وقع يف نحره،  (1)سهم غربقاتله، بعد أن أصابه 

 .(2) بسبب شهادته، وإنام خوفا من أال يكون شهيدا بسبب عدم معرفة القاتل

ال أبكي عليه حتى يقدم رسول اهلل   واهلل،): لقد قالت أمه عندما سمعت كيفية قتله 

 ،  فأسأله، فإن كان ابني يف اجلنة مل أبك عليه، وإن كان ابني يف النار بكيته لعمر اهلل

 ( فأعولته!

يا رسول اهلل، قد عرفت    من بدر جاءت إىل رسول اهلل فقالت:  فلام قدم رسول اهلل  

ال أفعل حتى أسأل رسول اهلل، فإن  موقع حارثة من قلبي، فأردت أن أبكي عليه فقلت:

هبلت، أجنة  ):  النبيكان يف اجلنة مل أبك عليه، وإن كان يف النار بكيته فأعولته. فقال 

فال أبكي  )قالت:  (، فواحدة؟ إهنا جنان كثرية، والذي نفيس بيده إنه لفي الفردوس األعىل 

 ( عليه أبدا!

ه ومضمض فاه، ثم ناول أم حارثة  بإناء من ماء فغمس يده في  دعا رسول اهلل  حينها  

فرشبت، ثم ناولت ابنتها فرشبت، ثم أمرمها فنضحتا يف جيوهبام، ففعلتا فرجعتا من عند  

 .(3) ، وما باملدينة امرأتان أقر أعينا منهام وال أسالنبي 

أحد النقباء االثني عرش  ،  (4) سعد بن خيثمة اخلزرجيوهكذا سار يف طريق الشهادة  

أهيام يشارك يف  خيثمة مع أبيه استهم وقد روي أنه الذين كفلوا قومهم يف بيعة العقبة، 

 
 (  153، ص 3ال يعرف رامية. )النهاية، ج  أيسهم غرب:  (1)

 ( 1/311اإلصابة، ) (2)

 ( 94/ 1مغازي الواقدي ) (3)

 ( 3/75انظر: اإلصابة ) (4)
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خرج إىل  أأي: اسمح يل بأن  ـال له أبوه: آثرين اليوم شابًا، فق ه، وكانفخرج سهمالغزوة، 

سعد مزهوا فرحا  (، وسار  يا أبت، لو كان غري اجلنة لفعلت)فقال له سعد:    ـ بدر بدالً منك  

 باختيار اهلل له بأن يكون من شهداء هذه الغزوة.  

ه رسول اهلل  ردذلك الذي  ،  (1) عمري بن أيب وقاص الزهريومن شهداء هذه الغزوة  

 سمح له الرسول ذلك، وحينها ل، ومل يسمح له بالقتال لصغر سنه، فبكى عمري تأملا  

 بالقتال، فاستشهد.  

هو  وكان من السابقني يف اإلسالم،  الذي كان عبدا فعتق، و،  (2) مهجع العكيومنهم  

وَن  ﴿أنزل اهلل تعاىل فيه قوله:  نالذيمن  ِريد  َعِِشِّ ي  َغَداِة َوالأ وَن َرهبَّ مأ بِالأ ع  ِذيَن َيدأ ِد الَّ َواَل َتطأر 

َهه    [ 52]األنعام:   ﴾ َوجأ

نهم إال  وغريهم من الصادقني الذين مل تصلنا تفاصيل أخبارهم، فال نعرف ع

يشهد هلم، ونحن   أسامءهم وأنساهبم، لكن اهلل يعرفهم، واإلسالم يعرفهم، ورسول اهلل 

 نتربك هبم، ونسأل اهلل بجاههم سواء عرفناهم أو مل نعرفهم. 

 ب ـ شهداء أحد: 

وبعد تلك الغزوة التي كتب اهلل فيها النرص للمسلمني، راحت قريش تستخدم كل  

وعدد وعدة لرضب اإلسالم الرضبة القاضية، وقد كان أبو سفيان  ما لدهيا من قوة مال 

إن حممدا قد  عدو اإلسالم اللدود يتجول بني األحياء والعشائر، حيرضهم، ويقول هلم: )

 
 (  36-35/ 5انظر: اإلصابة ) (1)

 ( 46/ 6اإلصابة، ) (2)
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فأعينونا هبذا املال عىل حربه، لعّلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب   ، وتركم وقتل خياركم 

 (1)(منّا 

ن وغريه األموال الكثرية، والتي وصف القرآن  وبعد أن مجع أئمة الكفر أبو سفيا 

وا َعنأ َسبِيِل اهللَِّ    ﴿الكريم اجتهادهم يف مجعها، فقال:   دُّ َواهَل مأ لِيَص  وَن َأمأ نأِفق  وا ي  ِذيَن َكَفر  إِنَّ الَّ

وا إىَِل  ِذيَن َكَفر  َلب وَن َوالَّ غأ ًة ث مَّ ي  َ ون  َعَليأِهمأ َحرسأ وهَنَا ث مَّ َتك  ونَ َفَسي نأِفق  أرَش  ]األنفال:    ﴾  َجَهنََّم حي 

بن  وهبرية بن أيب وهب، ومسافع عمرو بن العاص، وعبد اهلل بن الّزبعرىأرسلوا  [36

،  عمرو بن عبد اهلل اجلمحّي إىل العرب يستنفروهنا حلرب رسول اهلل    عبد مناف، وأبا عّزة

 فأّلبوا العرب ومجعوها.  

، وجيمع  عىل رسول اهلل  هم أخذ يؤّلبفالعرب،  كابرألأبو سفيان مثلهم ذهب و

اجلموع، فجمع قريبا من ثالثة آالف من قريش واحللفاء واألحابيش، فيهم سبعامئة دارع  

 ومائتا فارس.  

وقد كان القصد من هذا اإلعداد الضخم ليس جمرد معركة بسيطة حياربون هبا  

 اإلسالم، وإنام أرادوا استئصاله مجيعا، ومن جذوره. 

وا أنفسهم كل ذلك اإلعداد، خرجوا مع نسائهم إىل املعركة التي أرادوا  وبعد أن أعد

قريش وكرباؤهم  مثله سادة  خرج أبو سفيان بزوجته هند بنت عتبة، وأن تكون فاصلة، فقد  

 ليثرن محاسة املقاتلني. خرجوا معهم بنسائهم، ومعهّن الّدفوف يبكني قتىل بدر، 

نكم قد خرجتم  )إأيب سفيان: أهنا قالت لزوجها بنت عتبة وقد بلغ احلقد هبند 

بالظعن معكم، ونحن نخاف عىل نسائنا. فتعالوا ننبش قرب أم حممد، فإن النساء عورة، فإن 

يصب من نسائكم أحدا قلتم هذه رمة أمك، فإن كان برا بأمه كام يزعم، فلعمري ليفادينكم  

 
 ( 224/ 3دالئل النبوة للبيهقي ) (1)
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ن رمة أمه بامل كثري إن كان هبا  برمة أمه، وإن مل يظفر بأحد من نسائكم، فلعمري ليفدي

 (1)(برا

يف تلك املعركة التي انترص املسلمون يف بدايتها، ثم اهنزموا بسبب انشغاهلم بجمع  

الغنائم.. متيز الصادقون من املرتددين، والثابتون من املولني.. وقد كنتم أنتم أهيا الشهداء  

رتددوا، ومل تفروا، ومل  الطيبون مصاديق للثبات والصدق واإلخالص، ذلك أنكم مل ت 

 ، خاصة بعد أن أشاع املرشكون أنه قد قتل. تتوانوا يف نرصة رسول اهلل 

ذلك   رسول اهلل محزة بن عبد املطلب عم لقد كان سيد شهدائكم يف تلك املعركة  

لتأكلها، وترِض حقدها الذي ال ختمد  بطنه، ومحلت كبده إىل هند بنت عتبة  تبقرالذي 

 ناره.

،  أحد السابقني إىل اإلسالم ،  (2) عبد اهلل بن جحش األسديفيها    هدائكم وكان من ش 

.. وكان ممن  عاد إىل مكة ملا بلغ مهاجري احلبشة إسالم أهل مكة ، ثم  هاجر إىل احلبشةوممن  

  عليكم  هلم يف بضع الرسايا، وقد قال حينها يصفه: )ألبعثن رشفوا بإرسال رسول اهلل 

د: فبعث علينا عبد اهلل بن جحش فكان أول  سع قال  ،(والعطش اجلوع عىل  أصربكم  رجال

ونسبت إليه فيام ، ورايته يف تلك الرسية هي أول راية عقدت يف اإلسالم ، أمري يف اإلسالم

  (3) بعد فسميت: )سية عبد اهلل بن جحش(

لك اليوم الذي استشهد فيه، أكل ورشب حتى شبع، وكأنه ليس مقدما عىل  يف ذ

  ،نعم : )قال ؟(،أتدري أين تغدو: )متعجبا  بعض احلارضينقال له فتلك املعركة اخلطرية، 

 
 (  206/ 1مغازي الواقدي ) (1)

 .  1/149، والذهبي، سري أعالم النبالء: 2/42الطبقات الكربى:  (2)

 ( 1/178)، واحلديث رواه أمحد: 1/601انظر تفاصيل الرسية يف هتذيب سرية ابن إسحاق البن هشام  (3)
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وأن   ، اللهم إين أسألك أن أستشهد ، ألقى اهلل وأنا ريان أحب إيل من أن ألقاه وأنا ظمآن

 (1) (فأقول فيك ويف رسولك  ؟فيم صنع بك هذا :فتقول  ،يمثل يب 

  ، قال سعد: فخلونا يف ناحية  ..قال لسعد بن أيب وقاص: أال تأيت فندعو؟روي أنه  و

ني رجال شديدا حرده  يا رب إذا لقينا القوم )فدعا سعد فقال:  ثم   ،أقاتله فيك، غدا فَلقِّ

َن عبد اهلل (، وآخذ سلبه  ،ارزقني الظفر عليه حتى أقتله  اللهم  ) بن جحش، ثم قال: فَأمَّ

  : فإذا لقيتك قلت ؛ارزقني رجال شديدا حرده أقاتله فيك حتى يأخذين فيجدع أنفي وأذين 

  ، فكانت دعوة عبد اهلل خريا من دعويت)قال سعد:    (، فتقول صدقت  ، هذا فيك ويف رسولك

 (2)  (فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه ملعلق يف خيط

اللهم إذا القوا هؤالء غدا فإين أقسم عليك ملا  )دعائه: ل يف ويف حديث آخر أنه قا 

: )فيك ويف  فإذا قلت يل مل فعل بك هذا فأقول ،يقتلوين ويبقروا بطني وجيدعوين

 (3) رسولك(

وأعطاه اهلل   ،أما هذا فقد استجيب لهوقد قال الرجل الذي سمع منه هذا الدعاء: ) 

 ( عطى ما سأل يف اآلخرةوأنا أرجو أن ي ،ما سأل يف جسده يف الدنيا 

وكان سيفه انقطع يوم أحد فأعطاه النبي  [، املجدع يف اهلل وقد صار يلقب بعدها بـ ]

  فكان يسمى العرجون ،فصار يف يده سيفا ، عرجونا . 

 
  3/91ابن سعد، الطبقات الكربى:  (1)

 .  2/287اإلصابة:  (2)

 .  2/287اإلصابة:  (3)
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، ذلك الصحايب اجلليل املجاهد السابق  (1) مصعب بن عمري   فيها   وكان من شهدائكم 

الذي يعيشه، ليلتحق باإلسالم، وهو يف عز شبابته،  إىل اإلسالم، ذلك الذي ترك العز 

 ويتحمل األذى بسببه، ومن أقرب الناس إليه.. 

ذلك الذي كان يبالغ يف اهتاممه بمظهره وزينته وشعره قبل اإلسالم، وكانت أمة  

  كان رسول اهلل ا، وتعطره بأمجل العطور وأغاله، وتكسوه أحسن الثياب وأرقهالثرية 

وال أنعم نعمة من   ،وال أرق حلة ،ما رأيت بمكة أحدا أحسن ملة): لهذكره يقول عند 

 (2) (مصعب بن عمري 

جهدا شديدا حتى  ـ كام يذكر الرواة عنهـ   جهد  لكن ذلك كله فارقه بعد إسالمه، فقد  

أقبل ذات يوم، والنبي  . وقد روي أنه  .(4) كام يتحشف جلد احلية  (3)يتحشفكان    إن جلده

  جالس يف أصحابه، عليه قطعة نمرة قد وصلها بإهاب، فلام رآه أصحاب رسول اهلل  

، وأحسن  نكسوا رؤوسهم رمحة له، ليس عندهم ما يغريون عنه، فسلم فرد عليه النبي 

عليه الثناء وقال: )احلمد هلل ليقلب الدنيا بأهلها، لقد رأيت هذا )يعني مصعبا( وما بمكة  

أبويه نعيام منه، ثم أخرجه من ذلك الرغبة يف اخلري، يف حب اهلل  فتى من قريش أنعم عند 

 (5) ورسوله(

 
، وابن األثري، أسد الغابة: 3/468، وابن عبد الرب، االستيعاب:  3/116انظر يف ترمجته: ابن سعد، الطبقات الكربى:    (1)

 .  422- 3/421، وابن حجر، اإلصابة:4/405

   3/116الطبقات الكربى: ابن سعد،  (2)

   (1/391املتحشف: الالبس للحشيف: وهو اخللق )ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث:  (3)

 .  4/406ابن األثري، أسد الغابة:  (4)

 .  3/82الطبقات الكربى البن سعد:  (5)
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فلم يزل   ،أوثقوهأهله بإسالمه، وقد كان من الذين أوذوا يف اهلل، فعندما سمع 

بعد العقبة   ثم رجع إىل مكة فهاجر إىل املدينة، حمبوسا إىل أن هرب مع من هاجر إىل احلبشة 

، وكانا ابن أم مكتوم أول من قدم املدينة ، فقد كان مع  ويصيل هبم  األوىل ليعلم الناس القرآن 

 يقرئان أهلها القرآن الكريم.. وبذلك كان أول سفري وداعية لإلسالم. 

اهلل عليه باجلهاد يف غزوة بدر، ثم شارك يف أحد، وكان الصحابة الذين   وقد منّ 

ومل يأخذ من   ،ممن مَض تأخرت وفاهتم يذكرونه، ويغبطونه عىل شهادته، ويذكرون أنه ) 

طيت هبا رجاله بدا رأسه، فقد  أجره شيئا  طي هبا رأسه بدت رجاله، وإذا غ    ، ترك نمرة إذا غ 

 (1) (وجيعل عىل رجليه يشء من إذخر  ،أن ي غطى رأسه فأمر رسول اهلل 

فقال:   ،فوقف عليه وعىل أصحابه ، حني رجع من أحدعليه  مر رسول اهلل وقد 

فزوروهم وسلموا عليهم فوالذي نفس حممد بيده ال يسلم   ، أحياء عند اهللأشهد أنكم )

ِمننَِي  ﴿قوله تعاىل:  (، ثم قرأ رسول اهلل عليهم أحد إال ردوا عليه إىل يوم القيامة ِمَن املأ ؤأ

مأ َمنأ يَ  َبه  َوِمنأه  مأ َمنأ َقََض َنحأ وا اهللََّ َعَليأِه َفِمنأه  وا َما َعاَهد  وا َتبأِدياًل ِرَجاٌل َصَدق  ل    ﴾ نأَتظِر  َوَما َبدَّ

 (2)([ 23]األحزاب: 

، وكان مثل أخيه مصعب من  (3)املخزومي  شامس بن عثامن  فيها   وكان من شهدائكم 

وقد كان من اللقب،  لقب هبذافتيان قريش الذين عرفوا باجلامل والرفاهية، ولذلك 

 واستشهد يوم أحد. احلبشة، ثم شهد بدرا،  السابقني إىل اإلسالم، وهاجر إىل

 
 . 7/226البخاري،  (1)

 . 408-4/407ابن األثري، أسد الغابة:  (2)

 . 3/89، 2/156،وابن عبد الرب، االستيعاب: 3/245ات الكربى: ابن سعد، الطبق (3)
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وقد كان يف الوقت الذي فر فيه اخلائفون من ـسطوات الـسيوف قريبا من رـسول اهلل 

  يذب عنه، ويقيه بنفســه، وقد شــهد له رســول اهلل ( :ما شــبهته يومئذ إال بذلك، فقال

 (1) (ما أوتى من ناحية إال وقاين ،باجل نة

بيع اخلزرج فيها  وكان من شهدائكم  ، ذلك الذي كان  (2)األنصاري ي سعد بن الرَّ

 . أحد نقباء األنصار، وكان كاتبا يف اجلاهلية، وشهد العقبة األوىل والثانية، وشهد بدرا

آخى بينه وبني عبد    ذلك الذي مثل األخوة اإليامنية يف أرقى مراتبها، فقد روي أنه  

أين من أكثرها ماال،   األنصارقد علمت ) : لهفقال ، وكان كثري املال ، الرمحن بن عوف

 (3)(سأقسم بيني وبينك شطرين

من يأتيني بخرب  )  :فقال ، أن يلتمس يف القتىل  أمر رسول اهلل ، وبعد غزوة أحد

بني  بعضهم يبحث عنه  فذهب ؟(،فإين رأيت األسنة قد أرشعت إليه، سعد بن الربيع

وأخربه أين قد طعنت    ،فأقرئه مني السالم   اذهب إليه  : )فقال له  ،رمق وبه    ،فوجده  ،القتىل 

وأخرب قومك أهنم ال عذر هلم عند اهلل إن قتل   ، وأين قد أنفذت مقاتيل  ، اثنتي عرشة طعنة

 (4) (وواحد منهم حي رسول اهلل 

اقرأ عىل قومي السالم وقل هلم يقول لكم سعد بن الربيع:  ويف رواية أنه قال له: )

فواهلل مالكم عند اهلل عذر إن خلص إىل   ، ليلة العقبة اهلل اهلل وما عاهدتم عليه رسول اهلل 

نصح هلل ولرسوله  عندما وصلته الرسالة: ) (، فقال رسول اهلل نبيكم وفيكم عني تطرف

 
 . 2/44ابن سعد، الطبقات الكربى:  (1)

 .  2/196، وابن األثري، أسد الغابة:  35-2/34، وابن عبد الرب، االستيعاب:  3/522ابن سعد، الطبقات الكربى:    (2)

، أما باقي احلديث، فال نرى صحته، خاصة وأن العرب كانت تأنف من ذلك 9/231، 113-7/112البخاري،:  (3)

 أنفة شديدة. 

 .  197-2/196، وابن األثري، أسد الغابة: 35-2/34ابن عبد الرب، االستيعاب:  (4)
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 ( حيا وميتا 

صفوان بن  ، ذلك الذي قتله (1) بن األرقم بن زيدأوس فيها  وكان من شهدائكم 

، قتلت ابن    اآلن حيث شفيت نفيس حني قتلت األماثل من أصحاب حممد )قال:  ثم  أميه  

 (2) (قوقل، وقتلت ابن أيب زهري ـ يعني خارجة ـ وقتلت أوس بن أرقم 

، (3)والد أبى سعيد اخلدري األنصاري مالك بن ِسنَان  فيها  وكان من شهدائكم 

يعني  ـ فاستقبله مالك بن سنان  أصيب وجه رسول اهلل ذي قال حيدث عن والده: )وال

من أحب أن ينظر إىل  ):  فقال رسول اهلل  ، ثم ازدرده ، فمسح الدم عن رسول اهلل ـ أباه 

 (4) (من خالط دمي دمه فلينظر إىل مالك بن سنان

طوى  وقد كان منذ إسالمه من الذين متثلت فيهم قيم العفاف والزهد، وقد روي أنه  

من أراد أن ينظر إىل العفيف املسألة  ) : عنه رسول اهلل  قالفثالثًا ومل يسأل أحدا شيئا، 

 (5) (فلينظر إىل مالك بن سنان

ان ممن خرج  . وك.(6) عباس بن عبادة األنصاري اخلزرجي فيها  وكان من شهدائكم 

كان يف النفر الستة من األنصار الذين  ، ووشهد معه العقبتني  ،وهو بمكة  إىل رسول اهلل 

هبا حتى هاجر    وأقام مع رسول اهلل    ، بمكة فأسلموا قبل سائر األنصار  لقوا رسول اهلل  

 . فكان يقال له مهاجري أنصاري ، إىل املدينة

 
 .  1/79إلصابة: وابن حجر، ا 1/163، وابن األثري، أسد الغابة: 1/79ابن عبد الرب، االستيعاب:  (1)

 .  3/525ابن سعد، الطبقات الكربى:  (2)

 .  3/345، وابن حجر، اإلصابة: 4/251، وابن األثري، أسد الغابة: 3/370، وابن عبد الرب، االستيعاب:  (3)

 .  4/251ابن األثري، أسد الغابة:  (4)

 .  4/251ابن األثري، أسد الغابة:  (5)

 .  2/271، و، وابن حجر، اإلصابة: 3/100ابن عبد الرب، االستيعاب:  (6)
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قال   جتمعوا لبيعة رسول اهلل ا ا مل القوم  أن  قتادة بن عمر  بن عاصم وقد حدث 

قالوا: نعم،   ( يا معرش اخلزرج، هل تدرون عالم تبايعون هذا الرجل؟)العباس بن عبادة: 

إنكم تبايعونه عىل حرب األمحر واألسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا هنكت  )قال 

فعلتم خزي الدنيا أموالكم مصيبة، وأرشافكم قتاًل أسلمتموه، فمن اآلن، فهو واهلل إن 

واآلخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بام دعومتوه إليه عىل هنكة األموال، وقتل  

، قالوا: فإنا نأخذه عىل مصيبة األموال،  (األرشاف، فخذوه، فهو واهلل خري الدنيا واآلخرة 

: ابسط  قالوا  (، اجلنة )رسول اهلل إن نحن وفينا بذلك؟ قال:    وقتل األرشاف، فام لنا بذلك يا 

 .(1) يدك، فبسط يده فبايعوه

أن يمثل عىل املرشكني، فقال:   ومل يكتف بذلك، بل راح يعرض عىل رسول اهلل 

  (2) (مل نؤمر بذلك) : ، فقال النبي (لنميلن عليهم غدا بأسيافنا يا رسول اهلل لئن شئت  )

والد   (3) األنصاريعبد اهلل بن عمرو بن حرام اخلزرجي  فيها  وكان من شهدائكم 

أحد النقباء االثني    ، وكانشهد العقبة مع السبعني من األنصار، ذلك الذي  جابر بن عبد اهلل 

ابكوه أو ال تبكوه فواهلل  )  :النبي  قال هلم  وملا بكاه بعض أهله    ،عرش، وشهد بدرا، وأحدا

 (4) (ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها حتى دفنتموه 

  ؟يا جابر مايل أراك منكرسا مهتام : فقال رسول اهلل  لقيني وحدث جابر قال: )

أفال أبرشك بام لقي اهلل به   : قال ، يا رسول اهلل استشهد أبى وترك عياال وعليه دين : قلت

 
 .3/100ابن عبد الرب، االستيعاب:  (1)

 .  3/59ابن األثري، أسد الغابة:  (2)

، وابن األثري، أسد الغابة: 2/339، وابن عبد الرب، االستيعاب: 3/620، 3/561ابن سعد، الطبقات الكربى:  (3)

 .  2/350بة: ، وابن حجر، اإلصا3/242

 . 3/385مسلم،  7،  7/374البخاري،  (4)
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  ، يا عبدى متن أعطك   :فقال له  ..إن اهلل أحيا أباك وكلمه: )قال  ،بىل يا رسول اهلل   :قلت  ؟أباك

إنه سبق مني أهنم   :فقال الرب تعاىل ذكره  ،فيك ثانية  فأقتل  ،إىل الدنيا  تردين يا رب  : قال

تِل وا يِف َسبِيِل  ﴿إليها ال يرجعون قال يا رب فأبلغ من ورائي فأنزل اهلل:  ِذيَن ق  َسَبنَّ الَّ َواَل ََتأ

َزق ونَ  رأ ِمأ ي  َياٌء ِعنأَد َرهبِّ َواًتا َبلأ َأحأ ستة أشهر  فحفرت له قربا بعد  ،  [ 169]آل عمران:    ﴾ اهللَِّ َأمأ

 (1) (فحولته إليه فام أنكرت منه شيئا اال شعرات من حليته كانت مستها األرض 

بجراحهم   زملوهم)ملا خرج لدفن شهداء أحد قال:  عن جابر أن رسول اهلل و

َلم يف سبيل اهلل إال جاء يوم القيامة يسيل دما اللون   ، فإين أنا الشهيد عليهم ما من مسلم ي كأ

 (2) (يح ريح املسكلون الزعفران والر

أي هؤالء كان أكثر أخذا  ) : وكفن أيب يف نمرة واحدة وكان يقول  :قال جابر

عبد اهلل بن  (، وبام أن قدموه يف اللحد قبل صاحبه) :قال  ، فإذا أشري له إىل الرجل ؟، للقرآن

أن يدفنا يف قرب   كان أخا وصديقا لعمرو بن مجوح، فقد طلب رسول اهلل عمرو بن حرام 

 ( ادفنوا عبد اهلل بن عمرو وعمرو بن اجلموح يف قرب واحد د، وقال: )واح

كان عبد اهلل بن عمرو رجال  وقد ذكر جابر كرامة تتعلق هبام بعد موهتام، فقد قال: )

فعرفا ودخل السيل   ، وكان عمرو بن اجلموح رجال طويال ، أمحر أصلع ليس بالطويل

عليهام، وكان قربمها مما ييل السيل فحفر عنهام وعليهام نمرتان، وعبد اهلل قد أصابه جرح يف  

يده، فيده عىل جرحه، فأميطت يده عن جرحه فانثعب الدم فردت إىل مكاهنا فسكن الدم،  

نام دفن يف نمرة  قال جابر: فرأيت أيب يف حفرته، فكأنه نائم، فقيل له: أفرأيت أكفنته؟ فقال: إ

مخر هبا وجهه، وعىل رجليه احلرمل، فوجدنا النمرة كام هي واحلرمل عىل رجليه عىل هيئته،  

 
 .  2/350، وابن حجر، اإلصابة: 244-3/242ابن األثري، أسد الغابة:  (1)

 .  2/313النهاية يف غريب احلديث:  (2)
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، فشاورهم جابر يف أن يطيب بمسك، فأبى ذلك  (1)  (وبني ذلك ست وأربعون سنة

 .  أصحاب النبي 

يف   ما أراين إال مقتوال) جابر قال: ملا حرض أحد دعاين أيب من الليل فقال: وأخرب 

؛ وإين ال أترك بعدي أعز عيل منك غري نفس رسول  أول من يقتل من أصحاب النبي 

 (2) (وإن عيل دينا فاقض واستوص بأخواتك خريا، فأصبحنا فكان أول قتيل  اهلل 

شهد  .. ذلك الذي (3)عمرو بن اجلموح بن زيد بن حرام  فيها  وكان من شهدائكم 

وكان سيدا من سادات بني سلمة   ،سادات األنصارمن وقد كان  ،العقبة، ثم شهد بدرا

 . ورشيفا من أرشافهم

كان رجال أعرج شديد العرج، وكان له بنون أربعة مثل األسد،  وقد روي أنه )

  ، فلام كان يوم أحد أرادوا حبسه، فأتى رسول اهلل يشهدون املشاهد مع رسول اهلل 

روج معك فيه، فواهلل إين ألرجو أن  فقال: إن بني يريدون أن حيبسوين عن هذا الوجه واخل 

  (، أما أنت فقد عذرك اهلل، فال جهاد عليك):  أطأ بعرجتي هذه يف اجلنة، فقال رسول اهلل  

فخرج معه، فأخذ سالحه   (،ما عليكم أن ال متنعوه، لعل اهلل يرزقه شهادة) وقال لبنيه: 

  ( 4) (وال تردين إىل أهيل خائبا  اللهم ارزقني الشهادة،)ووىل، فلام وىل أقبل عىل القبلة وقال: 

والذي نفيس بيده إن منكم من لو أقسم عىل اهلل ألبره،  : )وقد قال فيه رسول اهلل 

 ( منهم عمرو بن اجلموح، ولقد رأيته يطأ يف اجلنة بعرجته

 
 (  293/ 3دالئل النبوة للبيهقي حمققا ) (1)

 .  3/214البخاري،  (2)

، وابن  1/252، والذهبي، سري أعالم النبالء:  3/703ثري، أسد الغابة:  ، وابن األ2/503ابن عبد الرب، االستيعاب:    (3)

 .  2/529حجر، اإلصابة: 

 ( 27/ 2عيون األثر ) (4)
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  : قالوا  ؟من سيدكم يا بني سلمةبالسيادة عىل قومه، فقال:    وقد شهد له رسول اهلل  

بل سيدكم األبيض    ،وأي داء أدوى من البخل)  :فقال النبي    ،خل فيهاجلد بن قيس عىل ب

 (1) ( اجلعد عمرو بن اجلموح

فقال: يا رسول اهلل أرأيت إن قاتلت  قبل استشهاده،    أنه أتى إىل رسول اهلل  وروي  

 .(2)حتى أقتل يف سبيل اهلل تراين أمِش برجيل هذه يف اجلنة قال: نعم

قوموا إىل جنة عرضها السموات واألرض  )قال يوم أحد:  النبي وروي أن 

  (، واهلل ألقحزن عليها يف اجلنة) ، فقام عمرو بن اجلموح وهو أعرج فقال: (أعدت للمتقني 

 .(3) فقاتل حتى قتل

وهكذا قدمتم يف تلك الغزوة الكثري من الشهداء الذين ال نزال نحن إىل ذكراهم،  

يأيت قبور   قال: كان النبي م، وقد حدث بعضهم،  يكثر من زيارهت وقد كان رسول اهلل 

 (4) )السالم عليكم بام صربتم فنعم عقبى الدار( الشهداء عند رأس احلول، فيقول: 

 ج. شهداء آخرون: 

وبعد تينك الغزوتني اللتني أبليتم فيها بالء حسنا، اكتشف أعداءكم من املرشكني  

َتصل أي معركة تشبههام، لكن حصلت  واليهود وغريهم قوتكم ومنعتكم، ولذلك مل 

الكثري من األحداث التي استدعت جهادكم، وقدمتم فيها الكثري من البطوالت، وسار  

 فيها منكم الكثري من الشهداء. 

بأدنى البلقاء دون دمشق يف مجادى األوىل    ومن تلك األحداث ما يعرف بغزوة مؤتة 

 
 .  2/503االستيعاب:  (1)

 .  2/503االستيعاب:  (2)

   3/705أسد الغابة:  (3)

 ( 6716ح )  573/ 3مصنف عبد الرزاق الصنعاين  (4)
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ثالثة من القادة، كلهم استشهدوا يف سبيل    من اهلجرة، والتي أّمر فيها رسول اهلل    سنة ثامن 

 اهلل.

جلس، وجلس  ، ثم  صىّل الظهر  عمر بن احلكم عن أبيه أن رسول اهلل  فقد حدث  

فإن    ،فإن قتل زيد فجعفر بن أيب طالب   ،زيد بن حارثة أمري الناس ثم قال: )أصحابه حوله،  

فلريتض املسلمون رجال  فإن أصيب عبد اهلل بن رواحة    ، فعبد اهلل بن رواحة  ، أصيب جعفر

 ( منهم فليجعلوه عليهم

وقد ثارت حينها بعض النفوس التي مل تعرف جيدا القيم اإلسالمية، حيث  

قال:  ف ، عبد اهلل بن عمر استغربت توليه زيد القيادة مع أنه مل يكن قرشيا، وقد ذكر ذلك

، وقالوا:  فطعن بعض الناس يف إمارته  ،بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد بعث النبي )

، ثم  فقال بعد أن محد اهلل وأثنى عليه  يستعمل هذا الغالم عىل املهاجرين فقام رسول اهلل  

قد بلغني أنكم قلتم يف أسامة، إن تطعنوا يف إمارته فقد كنتم تطعنون يف إمارة أبيه من  ) :  قال

وإن هذا ملن أحّب النّاس    ،كان خلليقا لإلمارة وإن كان ملن أحّب الناس إيلّ   قبل، وأيم اهلل إن 

 (1) إيّل بعده(

قتادة  فقد حدث أبو    يف ذلك املوقف كان جعفر بن أيب طالب من الثابتني الصادقني،

عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب زيد  )جيش األمراء وقال:  قال: بعث رسول اهلل 

أنت وأمي  بأيب ) وقال:  ، قال: فوثب جعفر (، ن أصيب جعفر فعبد اهلل بن رواحة إفجعفر ف

امض فإنك ال تدري أي  ):  فقال ، يا رسول اهلل ما كنت أرهب أن تستعمل عيّل زيدا(

 (2)  (ذلك خري

 
 ( 4468رواه البخاري ) (1)

 .   367/ 4والبيهقي يف الدالئل  299/ 5رواه أمحد  (2)
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  ، جاء رسول اهلل َتّهز الناس للخروج وهم ثالثة آالفوقد ذكر املؤرخون أنه ملا 

ما  )مراء بكى، فقالوا:  األرواحة مع من وّدع من بن فلام وّدع عبد اهلل وأوصاهم وودعهم، 

أما واهلل ما يب حّب الدنيا وال صبابة بكم ولكني سمعت  )فقال:  (،يبكيك يا ابن رواحة؟

َها َكاَن  ﴿يقرأ آية من كتاب اهلل عز وجل يذكر فيها النار:  رسول اهلل  مأ إاِلَّ َواِرد  َوإِنأ ِمنأك 

ِضيًّا   ( ري كيف يل بالّصدر بعد الورود؟ فلست أد، [71]مريم:    ﴾َعىَل َربَِّك َحتأاًم َمقأ

(،  صحبكم اهلل ودفع عنكم ورّدكم إلينا صاحلني):  حينها قال املودعون له وللجيش

 عبد اهلل بن رواحة: فرد 

ــأل الّرمحن مغفرة  لكنني أســـ

 

 ورضبة ذات فرغ تقذف الّزبدا  

ــدي ـحّران جـمـهزة  ــة ـبي  أو ـطـعن

 

ــاء والكبدا    بحربة تنفذ األحشـ

 مّروا عىل جدثي حّتى يقال إذا   

 

 يا أرـشد اهلل من غاز وقد رـشدا  

 ثم قال:   ، فوّدعه  للخروج أتى عبد اهلل بن رواحة رسول اهلل  بعد أن هتيأ اجليش  ثم   

اك من حســـن ا آـت ت اهلل ـم  فثبـّ

 

 تثبيت موسى ونرصا كالذي نرصوا  

 إيّن تفّرســــت فـيك اخلري ـنافـلة 

 

ــ     اهلل يــعــلــم أيّن ثــابــت الــبرـصـ

 أنت الّرسول فمن حيرم نوافله 

 

ه القـدر   ك فقـد أزري ـب  والوجـه مـن

ووقفوا   ،وقف معهم يشيعهم ، وكان رسول اهلل ثنّية الوداع اجليش بلغ وعندما  

وستجدون رجاال يف   ، فقاتلوا عدّو اهلل وعدّوكم بالشام ،اغزوا باسم اهلل )حوله فقال: 

وستجدون آخرين للشيطان يف رؤوسهم   ،الصوامع معتزلني الناس فال تعرضوا هلم

مفاحص فافلقوها بالسيوف، ال تقتلّن امرأة وال صغريا وال كبريا فانيا وال تقربن نخال وال  

 (1)  (تقطعّن شجرا وال هتدمّن بيتا 

 
 .  69/ 9رواه البيهقي يف السنن  (1)
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يوصيهم إىل آخر حلظة، فقد روي أنه قال، وهو يف الطريق   قد ظل رسول اهلل و

إنك قادم غدا بلدا السجود فيه قليل فأكثر السجود( قال عبد اهلل بن  ) عبد اهلل بن رواحة:ل

فقام من عنده  ، قال: )اذكر اهلل فإنه عون لك عىل ما تطالب( ، رواحة: زدين يا رسول اهلل

فقال: )يا ابن رواحة   ، جع فقال: يا رسول اهلل إن اهلل وتر حيب الوتر حتى إذا مَض ذاهبا ر

قال ابن رواحة: ال أسألك عن   ، أسأت عرشا أن َتسن واحدة( ما عجزت فال تعجزّن إن 

 .(1)يشء بعدها 

)كنت يتياًم   : عن عبد اهلل بن رواحة وشوقه للشهادة، فقالزيد بن أرقم وقد حدث 

أر ويّل يتيم كان خريا منه فخرجنا إىل مؤتة فكان يردفني   يف حجر عبد اهلل بن رواحة فلم

 خلفه عىل حقيبة رحله فو اهلل إنه ليسري ليلة إذ سمعته وهو ينشد أبياته هذه: 

ـني ومـحلــت رـحيل  ـت  إذا أّدـي

 

 مســـرية أربع بـعد احلســــاء  

ك أنعم وخالك ذمّ   ــأـن  فشــ

 

 وال أرـجع إىل أـهيل وراـئي   

ــلمون     وغادروينوآب املس

 

 بأرض الّشام مشتهي الّثواء   

 ورّدك كّل ذي نسب قريب  

 

 إىل الّرمحـان منقطع اإلخـاء   

ايل طلع بعـل   ك ال أـب ا ـل  هـن

 

 وال نخــل أســـــافلهــا رواء  

لكع أن يرزقني اهلل   ا يفلام سمعتهّن منه بكيت فخفقني بالّدّرة وقال: )ما عليك  

ثم قال  ،  ومهومها وأحزاهنا وترجع بني شعبتي الّرحل(الشهادة فأسرتيح من الدنيا ونصبها  

 يف بعض شعره وهو يرَتز: 

 يا زيد زيد اليعمالت الّذّبل

 

 تطاول الّليل هديت فانزل  

يا غالم. قلت:   ثم نزل من الليل، ثم صىل ركعتني ودعا فيهام دعاء طويال ثم قال:  

 
 وعزاه البن عساكر.  189/ 3ذكره السيوطي يف الدر  (1)
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 لّبيك. قال: هي إن شاء اهلل الشهادة.

وعندما وصلوا أرض املعركة، ووجد أن العدو قد جهز هلم ما مل يكن خيطر عىل  

هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء  ثم بلغهم أن    أكثر من مائة ألف، باهلم، فقد كان عددهم  

يف مائة ألف من الروم وانضم إليهم مائة ألف أخرى من خلم وجذام وقبائل قضاعة  

قاموا عىل معان ليلتني يفكرون يف أمرهم، وقالوا نكتب  فلام بلغ ذلك املسلمني أ وغريها، 

فنخربه بكثرة عدونا فإما أن يمّدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمر فنميض   إىل رسول اهلل 

 له. 

قال: )يا قوم واهلل إن التي تكرهون لّلتي خرجتم  و ،عبد اهلل بن رواحةحينها قام 

قّوة وال كثرة وما نقاتلهم إال هبذا الدين الذي  تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد وال 

أكرمنا اهلل به، فانطلقوا فإنام هي إحدى احلسنيني إما ظهور وإما شهادة وليست برّش  

 فقال الناس: صدق واهلل ابن رواحة.  ،املنزلتني( 

  قاتل زيد بن حارثة براية رسول اهلل  وبعد أن بدأت املعركة، وبدأ القتال الشديد،  

ثم أخذها جعفر بن أيب طالب فقاتل هبا حتى إذا أحلمه القتال   ، يف رماح القومحتى شاط 

 وهو يقول:  ،اقتحم عن فرس له شقراء فعرقبها 

ة واقرتاهبــا  ذا اجلنــّ  يــا حبــّ

 

 طّيـبة وـباردا رشاهـبا  

 والّروم روم قد دنا عذاهبا  

 

 كافرة بعيدة أنساهبا  

 عيّل إذ القيتها رضاهبا  

أول رجل من املسلمني عرقب فرسا له يف  بذلك كان و ،حتى قتلثم قاتل القوم 

أخذ اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشامله فقطعت  ، وقد ذكر املؤرخون أنه سبيل اهلل

فاحتضنه بعضديه حتى قتل وهو ابن ثالث وثالثني سنة، فأثابه اهلل بذلك جناحني يف اجلنة  
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 يطري هبام حيث شاء. 

فالتمسنا جعفر بن أيب   ، : )كنت فيهم يف تلك الغزوةعبد اهلل بن عمر قال وحدث 

 طالب فوجدناه يف القتىل ووجدنا يف جسده بضعا وستني من طعنة ورمية( 

 : ، هو يقول خماطبا نفسه عبد اهلل بن رواحةثم أخذ الراية 

ه  ــّ ن زـل ـن ـت ــا ـنـفس ـل  أقســــمــت ي

 

ه    ــّ ــة أو لــتــكــرهــن  طــائــع

 إن أجلب النّاس وشّدوا الّرّنه 

 

ة    مـايل أراك تكرهني اجلنـّ

ة   ت مطمئنـّ د كـن ا ـق د طـال ـم  ـق

 

 هل أنت إال نطفة يف شنّه  

 : ويقول هلا  

ا نفس إاّل تقتيل متويت   ـي

 

 هذا محام املوت قد صليت  

 وما متنّيت فقد أعطيت  

 

ــت     إن ـتـفـعيل ـفـعـلـهام هــدي

فإنك لقيت    ،بعرق من حلم فقال: )شد هبذا صلبكوبعد اسرتاحة له، جاءه بعضهم   

ثم سمع احلطمة يف ناحية   ، فأخذه من يده، ثم انتهس منه هنسة، يف أيامك هذه ما لقيت(

 الناس فقال: وأنت يف الدنيا؟ ثم ألقاه من يده، ثم أخذ سيفه، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. 

وهكذا سار الكثري من األصحاب الصادقني يف طريق الشهادة سواء يف عهد رسول  

الشهيد   ، ذلك(1) أبو دجانة، سامك بن خرشة الساعدي األنصاري، أو بعده، ومنهم اهلل 

 ي الذي كاد يقتل يف غزوة أحد، لوال أن اهلل من عليه باحلياة بعدها، حتى يستشهد بعده. احل

:  يقول معهم بخطام ناقته وهو آخذ يوم هجرته،  املستقبلني للنبي كان من وقد 

كان يقول   لكن رسول اهلل (، هلم يا رسول اهلل إىل العز والثروة، والقوة واجللد والعدد )

 
 ( 244/ 2( والسرية احللبية )134/ 1الثقات البن حبان ) (1)
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 (1) ا سبيلها؛ فإهنا مأمورة( هلم ولغريهم: )خلو

سيفا  يوم أحد  النبي ذلك الذي نجح يف مسابقة اختبار السيف، عندما أخرج 

قال: وما حقه يا  و أبو دجانة،  فقام ( باترا، ونادى أصحابه: )من يأخذ هذا السيف بحقه؟

رسول  أنا آخذه بحقه يا  )قال:  ، فرسول اهلل؟ قال: )أن ترضب به وجوه العدو حتى ينحني(

 .(2)فأعطاه إياه (،اهلل

سيقاتل  التي كانت عالمة عىل أنه مراء، احل تهعصاب، وقد عصب خيتال حينها خرج 

وجدت يف نفيس حني سألت رسول  ):  قتاله، فقال   الزبري بن العوام ، وقد وصف  حتى املوت

ش،  السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة، وقلت يف نفيس: أنا ابن صفية عمته، ومن قري  اهلل 

وقد قمت إليه فسألته إياه قبله؛ فآتاه إياه وتركني! واهلل ألنظرن ما يصنع؟ فاتبعته، فأخرج  

عصابة له محراء؛ فعصب هبا رأسه؛ فقالت األنصار: أخرج أبو دجانة عصابة املوت! فجعل  

وكان يف املرشكني رجل ال يدع   ، ال يلقى أحدا إال قتله، وال يرتفع له يشء إال هتكه وأفراه

ا جرحيا إال ذفف عليه، فجعل كل واحد منهام يدنو من صاحبه، فدعوت اهلل أن جيمع  لن

بينهام، فالتقيا فاختلفا رضبتني، فرضب املرشك أبا دجانة؛ فاتقاه بدرقته، فعضت بسيفه،  

 (3) (فرضبه أبو دجانة فقتله 

رأيت إنسانا  )قال: ، فامتنع عن قتلهن، ونسوة قريشوقد روي أنه مر يف قتاله ب

خيمش الناس مخشا شديدا؛ فصمدت له، فلام محلت عليه السيف ولول، فإذا امرأة، فأكرمت  

   (أن أرضب به امرأة   سيف رسول اهلل 

 
 ( 244/ 2( والسرية احللبية )134/ 1الثقات البن حبان ) (1)
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من الثابتني فيها،    أبو دجانةبعد أن بدأت انتكاسة أحد، وفر الكثري من املعركة، كان  و

منحن عىل رسول  النبل يف ظهره وهو  يتحمل حر    ترسا دون رسول اهلل  وقد جعل جسده  

 .(1)عليهحتى كثرت  اهلل 

هاك  )فاطمة سيفه، وقال: ابنته أعطى وعىل صدقه، و عليه رسول اهلل أثنى وقد 

   (السيف؛ فإهنا قد شفتني 

مع    شارك يف حصار بني النضري، وندبه النبي مل يكتف بذلك اجلهاد املبارك، بل و

أصحابه ملالحقة اليهود الذين أرادوا أخذ  عيل بن أيب طالب وسهل بن حنيف يف عرشة من  

 .(2)املسلمني عىل حني غرة، فأدركوهم فقتلوهم

شهادته،  أنس  ذكر  وهكذا ساهم يف كل الغزوات إىل أن قتل شهيدا يوم الياممة، وقد  

  ـ وكانت تسمى حديقة املوت  ـرمى أبو دجانة بنفسه يوم الياممة إىل داخل احلديقة )قال: ف

 (3)  (اتل وهو مكسور الرجل حتى قتلفانكرست رجله؛ فق

 . شهداء الدعوة: 2

وبعده، وإنام   مل يكن أولئك فقط من سلكوا طريق الشهادة يف عهد رسول اهلل  

كان هناك آخرون قتلوا يف سبيل اهلل مع أهنم مل خيرجوا للقتال، وإنام خرجوا للدعوة  

 واإلصالح والتعليم.. لكن النفوس املمتلئة باحلقد راحت تغدر هبم وتقتلهم. 

وليت أولئك الذين ينكرون تلك اآليات الكريمة التي تأمر باجلهاد، اطلعوا عىل ما  

ؤالء، ليعلموا أنه لوال ذلك الترشيع املقدس الذي يتيح للمسلمني أن  ذكره التاريخ عن ه 

 
  (118/ 3هشام )( وهي يف سرية ابن 234/ 3البيهقي يف دالئل النبوة ) (1)

 ( 322/ 4سبل اهلدى والرشاد ) (2)
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 يدافعوا عن أنفسهم، ملا بقيت للمسلمني قائمة. 

بدعوهتا، وكيف   وسنذكر هنا نامذج عنهم، لنعرف البيئة التي كلف رسول اهلل 

كان اجلهاد يف سبيل اهلل هو الوسيلة الوحيدة التي َتمي الدعوة من سطوات النفوس  

 ملستكربة احلاقدة. ا

عضل  قبيلتي أحد رهط من  غزوة بعد  قدم عىل رسول اهلل لقد ذكر املؤرخون أنه 

فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا يف   ، يا رسول اهلل إن فينا إسالما ) والقارة، فقالوا: 

 ( الدين، ويقرئوننا القرآن، ويعلموننا رشائع اإلسالم 

وخالد    ، وهم: مرثد بن أيب مرثد الغنوي  ، معهم ستة من أصحابه  فبعث رسول اهلل  

وعاصم بن ثابت بن أيب األقلح، وخبيب بن عدي، وزيد بن  ، بن البكري الليثي الكناين 

 بن طارق.  الدثنة، وعبد اهلل

فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا عىل الرجيع بناحية احلجاز، غدروا هبم،  

فاسترصخوا عليهم هذيال فلم يرع القوم وهم يف رحاهلم إال الرجال بأيدهيم السيوف، قد  

إنا واهلل ما نريد قتلكم، ولكنا نريد أن  )غشوهم، فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم فقالوا هلم:  

 ( يئا من أهل مكة، ولكم عهد اهلل وميثاقه أن ال نقتلكمنصيب بكم ش 

وجاء القوم فأحاطوا هبم فقالوا: )لكم العهد وامليثاق أن نزلتم إلينا أاّل نقتل منكم  

 رجال، إّنا واهللَّ ال نريد قتلكم، إنام نريد أن نصيب منكم شيئا من أهل مكة(. 

للهم إين أمحي لك اليوم دينك  قال عاصم: )أما أنا فال أنزل يف ذمة كافر، احينها 

 فاحم حلمي، اللهم أخرب عنا رسولك( 

قال إبراهيم بن سعد: )فاستجاب اهللَّ تعاىل لعاصم فأخرب  ،  هوقد استجاب اهلل دعاء
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 (1) خربه وخرب أصحابه بذلك يوم أصيبوا( رسول اهللَّ 

ولو  عاصم  ا طلبت أن يؤتى هلم بقريشثم إنه قاتلهم، فقتلوه، وقد ذكر املؤرخون أن  

فبعث اهللَّ  ، عقبة بن أيب معيط ، وهو قتل عظيام من عظامئهم يوم بدر، ألنه بِشء من جسده

عليه مثل الظلة من الّدبر يطري يف وجوههم ويلدغهم فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه  

 عىل يشء. 

دعوه حتى يميس فتذهب عنه فنأخذه، فبعث اهللَّ تعاىل    : بينهم وبينه، قالوافلام حالت  

وكان عاصم قد أعطى اهللَّ عهدا أاّل يمس مرشكا وال يمّسه   ،الوادي فاحتمله فذهب به 

 مرشك، فرّب اهللَّ عز وجل قسمه، فلم يروه وال وصلوا منه إىل يشء. 

بل، فلم يقدروا عليهم حتى أعطوهم  اجلفقد صعدوا إىل  خبيب وزيد، وعبد اهللَّ  أما  

، ثم  العهد وامليثاق، فنزلوا إليهم، فلام استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم هبا 

خرجوا هبم إىل مكة ليبيعوهم هبا حتى إذا كانوا بالّظهران انتزع عبد اهللَّ بن طارق يده من  

 . حتى قتلوه فقربوه بالّظهرانالقران، ثم أخذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه باحلجارة 

، ثم  انطلقوا بزيد وخبيب فباعومها بمكة، فحبسومها حتى خرجت األشهر احلرمثم  

 راحوا يامرسون جرائمهم بقتلهم، بعد أن مارسوا جرائمهم بتعذيبهم. 

واجتمع رهط من قريش، منهم  لقتله،  زيد بن الدثنة وقد ذكر املؤرخون أنه ملا أتوا ب 

: )أنشدك اهللَّ يا زيد أَتب أن حممدا عندنا اآلن يف مكانك ل له خماطبا الذي قا  أبو سفيان

: )واهللَّ ما أحب أن حممدا اآلن يف مكانه الذي هو  زيد   قال ف  ،نرضب عنقه وأنك يف أهلك؟( 

فقال أبو سفيان: )ما رأيت من الناس أحدا   ، فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأين جالس يف أهيل(

 مدا( حيب أحدا كحب أصحاب حممد حم
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الذي رأى القرشيون الكرامات ترتى عىل يديه، ومع    خبيب بن عديوهكذا فعلوا ب

ذلك مل تتحرك قلوهبم لإليامن، بل َتركت أيدهيم لقتله، فقد روي أنه يف الفرتة التي حبس  

واهلل ما  ): بعض من كان حمبوسا يف بيتها  قالت فيها انتظارا لقتله بعد خروج األشهر احلرم،  

خريا من خبيب، واهلل لقد وجدته يأكل قطفا من عنب مثل رأس الرجل، وإنه  رأيت أسريا  

 (1)  (ملوثق باحلديد وما بمكة من ثمرة، وما كان إال رزقا رزقه اهلل

وقالت: )اطلعت عليه من صري الباب وإنه لفي احلديد وإن يف يده لقطفا من عنب  

 عنبا يؤكل( مثل رأس الّرجل يأكل منه وما أعلم يف أرض اهللَّ تعاىل 

فلام  ، كان يتهّجد بالقرآن فكان يسمعه النساء فيبكني ويرفقن عليهوروي أنه 

)فأتيته فأخربته فو اهللَّ ما اكرتث   انسلخت األشهر احلرم، وأمجعوا عىل قتله قالت ماوية:

 بذلك(

والصبيان  يف احلديد حتى انتهوا به إىل التنعيم، وخرج معه النساء  ثم أخرجوه مغلوال  

فلام انتهوا به  ون التشفي برؤيته، يريدمنهم فلم يتخّلف أحد   ، والعبيد ومجاعة من أهل مكة

 إىل التنعيم أمروا بخشبة طويلة فحفروا هلا. 

فلام انتهوا بخبيب إليها قال: )هل أنتم تاركي فأصيّل ركعتني؟( قالوا: نعم. فركع  

ل عىل القوم فقال: )أما واهللَّ لوال أن تظنوا أين  ثم أقب  ، ركعتني أمتّهام من غري أن يطّول فيهام

 (2)  إنام طّولت جزعا من القتل الستكثرت من الصالة(

)اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا وال تغادر منهم  وبعد أن انتهى من صالته، قال:  

:  حينها من الذين حرضوا يشمتون به وبقتله، فقال معاوية بن أيب سفيان، وقد كان أحدا(

 
 ( 4086) البخاريرواه  (1)

 ( 4086رواه البخاري ) (2)
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د حرضت مع أيب سفيان، فلقد رأيتني وإن أبا سفيان ليضجعني إىل األرض فرقا من  )لق

وقال حويطب بن عبد العّزى: )لقد رأيتني أدخلت إصبعي يف أذيّن وعدوت  ،  دعوة خبيب(

وكأن ذلك االضطجاع وغريه سيحميهم من تلك الدعوة التي  هاربا فرقا أن أسمع دعاءه(،  

 نزلت هبم. 

ثم وّجهوه إىل املدينة وأوثقوه رباطا، ثم قالوا    ،جعلوه عىل اخلشبة فلام صىل الركعتني  

له: )ارجع عن اإلسالم نخل سبيلك(. قال: )ال واهلل ما أحب أين رجعت عن اإلسالم وأن  

يل ما يف األرض مجيعا(. قالوا: )أفتحب أن حممدا يف مكانك وأنت جالس يف بيتك؟( قال:  

ة وأنا جالس يف بيتي(. فجعلوا يقولون: )ارجع يا  )ال واهلل ما أحب أن يشاك حممد شوك

فقال:   (، فقال: )ال أرجع أبدا(. قالوا: )أما والالت والعزى لئن مل تفعل لنقتلنّك، خبيب(

ثم قال: )اللهم إين ال أرى إال وجه عدو، اهلل إنه ليس هنا أحد يبلغ    ،)إن قتىل يف اهلل لقليل(

 الم( رسولك عني السالم، فبّلغه أنت عني الس 

كان  )  عن أسامة بن زيد أن رسول اهلل أخذ يدعو، وقد روي فلام رفع عىل اخلشبة 

يف أصحابه فأخذته غمية كام كانت تأخذه فلام نزل عليه الوحي سمعناه يقول:  حينها  جالسا  

، ثم  )وعليه السالم ورمحة اهلل وبركاته(. ثم قال: )هذا جربيل يقرئني من خبيب السالم( 

 سالم، خبيب قتلته قريش( )وعليك القال: 

ثم دعا املرشكون أربعني ولدا ممن قتل آباؤهم ببدر كّفارا، فأعطوا كل غالم رحما  

فاضطرب عىل اخلشبة،   (،هذا الذي قتل آباؤكم، فطعنوه برماحهم طعنا خفيفا ) وقالوا: 

  فانقلب فصار وجهه إىل الكعبة، فقال: )احلمد هللَّ الذي جعل وجهي نحو قبلته التي رِض 

   ثم قتلوه.   ،لنفسه( 

 *** 
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هذه ساديت بعض الذكريات اجلميلة التي ال نزال نحملها عنكم، وهي تدلنا عىل  

 م مجيع قيم اإليامن. ك م وتعليمكيف تربيتكم وتوجي مبلغ النجاح الذي حققه رسول اهلل 

وليت الذين ينشغلون بالدفاع عن الطلقاء، واالعتذار عن الفارين عن الزحف،  

واملولني الدبر، واملتثاقلني للدنيا، تركوهم، وانشغلوا بكم، وأحيوا من خالل ذكركم  

.. تلك الصحبة الرشيفة التي ال ينال حقيقة معناها  املفهوم الصحيح لصحبة رسول اهلل 

ل املدرسة تلميذ، وال كل من ترشفت عيناه برؤية رسول  إال الصادقون، فليس كل من دخ

ترشف قلبه هبا، وإال كان املرشكون واليهود الذي رأوه من كبار الصحابة، فقد طالت    اهلل  

 رؤيتهم له بمقدار طول عداوهتم. 
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 رسالة إىل األصحاب األوفياء 

العقود، ومل   .. يا من امتألتم بالوفاء، ومل تنقضوا ساديت يا أصحاب رسول اهلل 

كل  ذقتم م اهلل بعد أن كإىل أن توفا تنكثوا العهود، بل حافظتم عليها، وضحيتم يف سبيلها 

 ألوان البالء. 

، وإن كانت رشيفة مقدسة إال أن  لقد كنتم تدركون جيدا أن صحبة رسول اهلل 

ء  ، وأعطى املثال اليسمسؤولياهتا ال تقل عن رشفها.. ذلك أن كل من صحب رسول اهلل  

 عنه، يكون مثل ذلك التلميذ الفاشل الذي يشوه أستاذه. 

لذلك كنتم َترصون كل حني عىل مراقبة أنفسكم، حتى ال تشوهوا نبيكم، وال  

 القيم العظيمة التي رباكم عليها.

ترككم عىل عهود عظيمة، وأن أساس   وقد كنتم تذكرون كل حني أن رسول اهلل 

حتى ال يصدق فيكم ما صدق عىل أصحاب   عالقتكم به حرصكم عىل تنفيذها بدقة،

األنبياء الذين خانوا الصحبة، ونقضوا العهود، كام قال تعاىل بعد ذكره للرسل عليهم  

َبيِّنَات  َوَلكِِن    ﴿الصالة والسالم:   ِد َما َجاَءهتأ م  الأ ِدِهمأ ِمنأ َبعأ ِذيَن ِمنأ َبعأ َتَتَل الَّ َوَلوأ َشاَء اهللَّ  َما اقأ

وا  َتَلف  ِريد  اخأ َعل  َما ي  َتَتل وا َوَلكِنَّ اهللََّ َيفأ مأ َمنأ َكَفَر َوَلوأ َشاَء اهللَّ  َما اقأ مأ َمنأ آَمَن َوِمنأه    ﴾ َفِمنأه 

 [ 253]البقرة:  

ِذيَن  ﴿وقال بعد أن أثنى عىل جمموعة من األنبياء عليهم الصالة والسالم:  أ وَلئَِك الَّ

ائِيَل  َأنأَعَم اهللَّ  َعَليأِهمأ ِمَن  َ َراِهيَم َوإِسأ ِة إِبأ يَّ رِّ نَا َمَع ن وٍح َوِمنأ ذ  ِة آَدَم َومِمَّنأ مَحَلأ يَّ رِّ النَّبِيِّنَي ِمنأ ذ 

يًّا )
ًدا َوب كِ جَّ وا س  َِن َخرُّ محأ تأىَل َعَليأِهمأ آَيات  الرَّ َتَبيأنَا إَِذا ت  نَا َواجأ ( َفَخَلَف ِمنأ  58َومِمَّنأ َهَديأ

ِدِهمأ َخلأٌف  َن َغيًّا  َبعأ َف َيلأَقوأ َهَواِت َفَسوأ وا الشَّ َبع  اَلَة َواتَّ وا الصَّ  [ 59،  58]مريم:   ﴾َأَضاع 
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بل إن اهلل تعاىل أخرب أن الناقضني لعهودهم مع أنبيائهم عليهم السالم، ال ينتظرون  

َوَما  ﴿وفاهتم، بل إهنم ينقضوهنا، وبأقرب فرصة لذلك االنقالب اخلطري، كام قال تعاىل:

جَ  ِمَك َيا َأعأ  َعىَل َأَثِري َوَعِجلأت  إَِليأَك َربِّ لرَِتأىَض  83م وَسى ) َلَك َعنأ َقوأ
ِ
مأ أ واَلء ( َقاَل ه 

اِمِريُّ )84) م  السَّ ِدَك َوَأَضلَّه  َمَك ِمنأ َبعأ ِمِه  85( َقاَل َفإِنَّا َقدأ َفَتنَّا َقوأ وَسى إِىَل َقوأ ( َفَرَجَع م 

َباَن َأِسًفا َقاَل َيا  ت مأ َأنأ حَيِلَّ  قَ  َغضأ د  َأمأ َأَردأ َعهأ م  الأ ًدا َحَسنًا َأَفَطاَل َعَليأك  مأ َوعأ مأ َربُّك  ك  أ َيِعدأ ِم َأمَل وأ

ِعِدي ت مأ َموأ َلفأ مأ َفَأخأ مأ َغَضٌب ِمنأ َربِّك   [ 86  -  83]طه:   ﴾ َعَليأك 

وهلذا كنتم تقرؤون هذه اآليات الكريمة، وتطبقوهنا عىل أنفسكم، ال عىل بني  

 ائيل، فاهلل تعاىل ما أنزل القرآن الكريم عىل بني إسائيل، وإنام أنزله عىل هذه األمة. إس

أن هذه  وكيف ال تقرؤوهنا بمثل تلك القراءة، وقد ورد يف القرآن الكريم ما يشري إىل  

األمة ال ختتلف عن سائر األمم يف هذه السنة، ولو أهنا كانت متميزة عنها يف ذلك الستثنى،  

وٌل ﴿ىل: قال تعا  ٌد إاِلَّ َرس  َمَّ َقَلبأت مأ َعىَل   َوَما حم  تَِل انأ ل  َأَفإِنأ َماَت َأوأ ق  س  ِه الرُّ
َقدأ َخَلتأ ِمنأ َقبألِ

اكِِرينَ  ِزي اهللَّ  الشَّ َّ اهللََّ َشيأًئا َوَسَيجأ مأ َوَمنأ َينأَقلِبأ َعىَل َعِقَبيأِه َفَلنأ َيرض  َقابِك  ]آل عمران:   ﴾َأعأ

144 ] 

إىل ثالث فرق، قال تعاىل:    يف آية أخرى الداللة عىل أن األمة ستفرتق بعده    بل ورد 

ِه إِنَّ اهللََّ بِِعَباِدِه خَلَبِ ﴿ َ َيَديأ َا َبنيأ
ًقا ملِ َصدِّ َقُّ م  َو احلأ َحيأنَا إَِليأَك ِمَن الأكَِتاِب ه  رٌي َبِصرٌي  َوالَِّذي َأوأ

ِذيَن  31) نَا الأكَِتاَب الَّ َرثأ مأ  ( ث مَّ َأوأ َتِصٌد َوِمنأه  قأ مأ م  ِسِه َوِمنأه  مأ َظامِلٌ لِنَفأ َطَفيأنَا ِمنأ ِعَباِدَنا َفِمنأه  اصأ

َكبرِي   ل  الأ َو الأَفضأ ِن اهللَِّ َذلَِك ه  اِت بِإِذأ َ َريأ اخلأ
 [ 32، 31]فاطر:    ﴾َسابٌِق بِ

وقد ورد يف احلديث ما يبني أن هذه الفرق تشمل الصحابة فمن بعدهم، فقد روي  

ائشة سئلت عن اآلية الكريمة، فقالت ـ ردا عىل من سأهلا ـ: )يا بني، هؤالء يف اجلنة،  أن ع

باحلياة   ، شهد له رسول اهلل أما السابق باخلريات فمن مَض عىل عهد رسول اهلل 
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والرزق، وأما املقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى حلق به، وأما الظامل لنفسه فمثيل  

 (1)  ومثلكم(

  يذكر لكم   تقرؤوهنا بمثل تلك القراءة، وقد كنتم تسمعون رسول اهلل وكيف ال 

ال ضامنه له بأن يبقى ملتزما،  ،  األجيال الذي ترشف بصحبته كغريه من    كمجيل  كل حني أن

ام حيا، فهو عرضة  فالنجاح يف االختبار اإلهلي هو الذي حيدد مصري كل إنسان، وما د

،  (هؤالء أشهد عليهم )قال لشهداء أحد:  روي أن رسول اهلل ، وقد للنجاح والسقوط

، وجاهدنا كام جاهدوا، فقال  اأسلمو فقال أبو بكر: ألسنا يا رسول اهلل بإخواهنم، أسلمنا كام  

  (2) (: )بىل، ولكن ال أدري ما َتدثون بعديرسول اهلل 

م يا أهل القبور  قام عىل أهل البقيع، فقال: )السالم عليك  ويف حديث آخر أن النبي  

نجاكم اهلل منه مما هو كائن بعدكم(، ثم نظر إىل  ما لو تعلمون  ، من املؤمنني واملسلمني

؟ قد أسلمنا  ا أصحابه، فقال: هؤالء خري منكم. قالوا: يا رسول اهلل، وما جيعلهم خريًا من

: )إن  ، فام جيعلهم خريًا منا؟ فقال اأنفقو، وأنفقنا كام اهاجروكام أسلموا وهاجرنا كام 

هؤالء مضوا مل يأكلوا من أجورهم شيئا، وشهدت عليهم. وإنكم قد أكلتم من أجوركم  

 (3)بعدهم، وال أدري كيف تفعلون بعدي(

وهكذا كنتم تسمعون األحاديث الكثرية التي َتذر من الفتن، وخترب أهنا قريبة  

 مبارشة.   منكم، وأن باهبا سيفتح عليكم بعد وفاته

عىل أطم من آطام املدينة، ثم قال:   أسامة بن زيد قال: أرشف النبي لقد حدث 

 
 ( 1489مسند الطياليس برقم ) (1)

 .  461: 2موطأ مالك  (2)

 .  557: 3. املصنف لعبد الرزاق 171الزهد البن مبارك:  (3)
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 (1) )هل ترون ما أرى؟ إين أرى مواقع الفتن خالل بيوتكم كمواقع القطر(

ونحن يف املسجد،    كعب بن عجرة األنصاري قال: خرج علينا رسول اهلل  وحدث  

)أتسمعون هل تسمعون ـ ثالث مرار ـ إهنا ستكون عليكم أئمة،  أنا تاسع تسعة، فقال لنا: 

فمن دخل عليهم فصدقهم بكذهبم وأعاهنم عىل ظلمهم فلست منه، وليس مني، وال يرد  

عيل احلوض يوم القيامة، ومن دخل عليهم ومل يصدقهم بكذهبم ومل يعنهم عىل ظلمهم فهو  

 (2)  مني وأنا منه، وسريد عيل احلوض يوم القيامة(

من الفتن التي ستحل باألمة، فتن الرساء، وفتن   وهكذا كنتم تسمعون َتذيراته 

يف نصحكم، وذكر لكم كل ما سيحصل لكم من أنواع االختبار التي   الرضاء، فقد بالغ 

وا  ﴿أشار إليها قوله تعاىل:  أ َيتَِّخذ  مأ َومَل وا ِمنأك  ِذيَن َجاَهد  َلِم اهللَّ  الَّ وا َوملََّا َيعأ ك  َ َأمأ َحِسبأت مأ َأنأ ت رتأ

َمل وَن  ِمننَِي َولِيَجًة َواهللَّ  َخبِرٌي باَِم َتعأ ولِِه َواَل املأ ؤأ  [ 16]التوبة:   ﴾ِمنأ د وِن اهللَِّ َواَل َرس 

هتا األحاديث الكثرية التي تبني لكم بدقة ما  وغريها من اآليات الكريمة التي فرس

قال: )كيف أنتم إذا فتحت   النبي أن  عبد اهلل بن عمروسيحصل لكم، ومنها ما رواه 

. أي قوم أنتم؟( قال عبد الرمحن بن عوف: نقول كام أمرنا  . عليكم خزائن فارس والروم

 (3)اهلل، قال: )أو غري ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون(

قال: )واهلل ما الفقر أخشى   ويف حديث آخر عن عمرو بن عوف عن النبي 

عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كام بسطت عىل من كان قبلكم، فتنافسوها كام  

  (4)تنافسوها، فتهلككم كام أهلكتهم(

 
 .  2211: 4، صحيح مسلم 871: 2صحيح البخاري  (1)

 .  165: 8السنن الكربى للبيهقي  (2)

 ( 3996(، ابن ماجه )2962مسلم ) (3)

 ( 137/ 4(، أمحد )3997(، ابن ماجه )2462(، الرتمذي )2961(، مسلم )2988البخاري ) (4)
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قال: )إنام أخشى عليكم الشهوات التي   ويف حديث آخر عن أيب برزة عن النبي 

 (2)(اهلوى ، ويف رواية: )ومضالت (1)  بطونكم وفروجكم ومضالت الفتن(يف 

وقد ورد يف احلديث ما يشري إىل أن الرش سيكون بعد النبوة مبارشة، ففي احلديث  

وكنت أسأله عن الرش خمافة  ،عن اخلري  عن حذيفة قال: كان الناس يسألون رسول اهلل 

أن يدركني، فقلت يا رسول اهلل: إنا كنا يف جاهلية ورش فجاءنا اهلل هبذا اخلري فهل بعد هذا  

نعم، قلت: وهل بعد ذلك الرش من خري؟ قال: نعم، وفيه دخن، قلت:    اخلري من رش؟ قال: 

وما دخنه؟ قال: قوم هيدون بغري هديي، تعرف منهم وتنكر، قلت: فهل بعد ذلك اخلري من  

رش؟ قال: نعم، دعاة عىل أبواب جهنم، من أجاهبم إليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول اهلل:  

مون بألسنتنا، قلت: فام تأمرين إن أدركني ذلك؟  صفهم لنا، فقال: هم من جلدتنا ويتكل 

املسلمني وإمامهم. قلت: فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟ قال: فاعتزل   قال: تلزم مجاعة 

 (3) تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك املوت وأنت عىل ذلك(

  قالمة أيضا، فقد هكذا كنتم تعلمون أن سنة اهلل يف األمم السابقة ستحل هبذه األو

  لتتبعنَّ سنن من كان من قبلكم شرب بشرب وذراع بذراع، حتى لو  وحمذراخماطبا لكم( :

 (4)رسول اهلل اليهود والنصارى؟ قال: )فمن؟( دخلوا جحر ضب تبعتموهم(، قلنا: يا 

: )لرتكبن سنة بني إسائيل حذو النعل   وقد قال حذيفةـ  وهو املهتم بأحاديث الفتنـ 

  (5)  ل والقذة بالقذة، غري أين ال أدري تعبدون العجل أم ال(بالنع

 
 (  420/ 4أمحد ) (1)

 (  420/ 4أمحد ) (2)

 ( 4812) 20/ 6( ومسلم )7084) 65/ 9( ويف 3606) 242/ 4البخاري  (3)

 ..   2180رقم  475/ 4. الرتمذي، 11185رقم  346/ 6. النسائي، 21/ 5أمحد،  (4)

 .  481: 7مصنف ابن أيب شيبة  (5)
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لكنكم ساديت استطعتم أن تنجحوا يف االختبارات، وهذا ال يعني عصمتكم، فأنتم  

أنفسكم تقرون بتقصريكم، ولكن فرق كبري بني ذلك الذي خيطئ ويعرتف، ثم يعود إىل  

 وتبديله.  الرساط املستقيم، وبني ذلك الذي يستمر يف غيه وضالله 

لن أَتدث عن مجيعكم هنا، فمنكم من مل يسجل التاريخ أسامءهم، ومنكم من مل  

حيفظ أحاديثه الرواة.. ولذلك اعذروين يف أن أذكر أربعة منكم، كانوا من أحسن نامذج  

.. حيث حافظوا عليها إىل أن أعادهم اهلل  الوفاء للعهود التي عاهدوا عليها رسول اهلل 

 ، وهو عنهم راض. ه تعاىل لصحبة نبي

 : بن األسود   د املقدا .  1

واعذروين ساديت يف أن أبدا بأحدكم، وهو سيد من سادات الوفاء.. شهد هلل رسول  

 بذلك.. وشهد له التاريخ كله بذلك.  اهلل 

بحبهم،   إنه أحد األربعة الذين تشتاق هلم اجلنة.. أولئك الذين أمر رسول اهلل 

 وأمرنا بالتأس به يف ذلك. 

إن اجلنة تشتاق إىل أربعة: إىل عامر، وعيل  )  : إنه أحد الذين قال فيهم رسول اهلل 

م، وإنك يا  إن اهلل تعاىل أمرين بحب أربعة، وأخربين أنه حيبه، وقال: ) (1)  (وسلامن، واملقداد 

 (2) (عيل منهم، واملقداد وأبو ذر وسلامن

إنه صاحب ذلك املشهد الذي متنى عبد اهلل بن مسعود ـ عىل جاللة قدره ـ أن يكون  

لقد شهدت من املقداد مشهدا ألن أكون أنا صاحبه أحب إيل مما يف األرض  صاحبه، فقال: )

محرت وجنتاه، فأتاه املقداد  إذا غضب ا من يشء، وكان رجال فارسا، وكان رسول اهلل 

 
 ( 142/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (1)
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فواهلل ال نقول لك كام قالت بنو إسائيل ملوسى   ،أبرش يا رسول اهلل )عىل تلك احلال فقال: 

عليه السالم: اذهب أنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون، ولكن والذي بعثك باحلق  

ل  لنكونن من بني يديك، ومن خلفك، وعن يمينك، وعن شاملك، أو يفتح اهلل عز وج

 (1)(لك

أخذهم املرشكون وألبسوهم أدرع احلديد، ثم صهروهم يف  إنه أحد أولئك الذين ) 

الشمس، فام منهم أحد إال وأتاهم عىل ما أرادوا إال بالال، فإنه هانت عليه نفسه يف اهلل،  

وهان عىل قومه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به يف شعاب يف مكة، وهو يقول: أحد  

 (2)(أحد

إنه ذلك الذي ضحى بكل يشء، وَتمل اجلوع الشديد من أجل نرصة اإلسالم،  

جئت أنا وصاحبان، يل قد كادت تذهب أسامعنا وأبصارنا ) قال: وقد ورد يف احلديث أنه 

فام يقبلنا أحد حتى انطلق   ،من اجلهد، فجعلنا نعرض أنفسنا عىل أصحاب رسول اهلل 

يوزع اللبن   ثالث أعنز حيتلبوهنا، فكان النبي  إىل رحله، وآلل حممد بنا رسول اهلل 

نصيبه، فيجيء فيسلم تسليام يسمع اليقظان وال يوقظ النائم،    بيننا، كنا نرفع لرسول اهلل  

يأيت األنصار فيتحفونه، فام زال يب   فقال يل الشيطان: لو رشبت هذه اجلرعة فإن النبي 

فال جيد رشابه فيدعو   ؟ جييء حممد حتى رشبتها، فلام رشبتها ندمني وقال: ما صنعت

عليك فتهلك، وأما صاحباي فرشبا رشاهبام وناما، وأما أنا فلم يأخذين النوم، وعيل شملة  

يل إذا وضعتها عىل رأس بدت منها قدماي، وإذا وضعتها عىل قدمي بدا رأس، وجاء النبي  

  لم ير شيئا فرفع يده، فقلت:  كام كان جييء فصىل ما شاء اهلل أن يصيل، ثم نظر إىل رشابه ف

 
 ( 172/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (1)
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)اللهم أطعم من أطعمني، واسق من سقاين(،    :تدعو عيل اآلن فأهلك، فقال رسول اهلل  

فأخذت الشفرة وأخذت الشملة وانطلقت إىل األعنز أجسهن أيتهن أسمن كي أذبحه  

كانوا يطمعون أن حيتلبوا فيه   فإذا حفل كلهن، فأخذت إناء آلل حممد  ،لرسول اهلل 

فرشب ثم ناولني فرشبت، ثم ناولته   ،حلبته حتى علته الرغوة، ثم أتيت رسول اهلل ف

فرشب، ثم ناولني فرشبت، ثم ضحكت حتى ألقيت إىل األرض، فقال يل: )إحدى سوآتك  

)ما كانت إال رمحة من اهلل عز   : يا مقداد(، فأنشأت أحدثه بام صنعت، فقال رسول اهلل 

أصابا منها(، قلت: والذي بعثك باحلق، ما أبايل إذا  وجل، لو كنت أيقظت صاحبيك ف

  (1) (أصبتها أنت وأصبت فضلتك من أخطأت من الناس

عرشة عرشة، يعني يف كل بيت، قال:   ملا نزلنا املدينة عرشنا رسول اهلل )قال: و

 (2) ( فيهم، قال: ومل يكن لنا إال شاة نتجزأ لبنها  فكنت يف العرشة الذين كان النبي 

إنه ذلك الذي عرف اجلاهلية واإلسالم، وميز بني القيم التي متثلهام، ومل يغرت  

اللتني رأتا رسول  طوبى هلاتني العينني  ):  بالصحبة املجردة عن القيم، وقد رد عىل من قال له

ما حيمل الرجل أن  ): بقوله، ( وشهدنا ما شهدت ، واهلل لوددنا أنا رأينا ما رأيت  ، اهلل 

أقوام   يتمنى حمرضا غيبة اهلل عنه ال يدري كيف يكون فيه، واهلل لقد حرض رسول اهلل 

أن ال   كبهم اهلل عىل مناخرهم يف جهنم مل جييبوه ومل يصدقوه، أال حيمد اهلل تعاىل أحدكم 

تعرفوا إال ربكم مصدقني بام جاء به نبيكم، فقد كفيتم البالء بغريكم، واهلل لقد بعث النبي  

   عىل أشد حال بعث عليها نبي من األنبياء يف فرتة وجاهلية مل يروا أن دينا أفضل من

وفرق بني الوالد وولده، حتى إن كان   ، عبادة األوثان، فجاء بفرقان فرق بني احلق والباطل

 
 ( 173/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (1)
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كافرا، وقد فتح اهلل تعاىل قفل قلبه لإليامن ليعلم أنه قد   الرجل لريى والده أو ولده أو أخاه

هلك من دخل النار، فال تقر عينه وهو يعلم أن محيمه يف النار، وأهنا التي قال اهلل تعاىل:  

َعلأ ﴿ ٍ َواجأ ني  َة َأعأ رَّ نَا ق 
اتِ يَّ رِّ َواِجنَا َوذ  نَا َهبأ َلنَا ِمنأ َأزأ تَِّقنَي إَِماًما َربَّ   (1)([ 74]الفرقان:   ﴾نَا لِلأم 

إنه ذلك الذي أدرك بأن االختبارات اإلهلية ليست متوقفة عىل فرتة دون فرتة، وأن  

العجب من قوم مررت هبم آنفا،  ): ادعاء اإلسالم والصحبة ليسا كافيني، وقد قال يف ذلك

يم اهلل لقد  أ وأصحابه، و   به رسول اهلل  يتمنون الفتنة، ويزعمون ليبتلينهم اهلل فيها بام ابتىل 

،  وإن ابتيل فصرب(  ـيرددها ثالثا    ـيقول: )إن السعيد ملن جنب الفتن    سمعت رسول اهلل  

يم اهلل ال أشهد ألحد أنه من أهل اجلنة حتى أعلم بام يموت عليه بعد حديث سمعته من  أو

يقول: )لقلب ابن آدم أسع انقالبا من القدر إذا   ، سمعت رسول اهلل رسول اهلل 

 (2) استجمعت غليا( 

ولذلك كان يلوم املتقاعسني والقاعدين يف كل اجلبهات، حتى يف جبهة القتال، وقد  

ن أبو أيوب واملقداد يقوالن: أمرنا أن ننفر عىل كل حال،  ا ك) يب يزيد املكي قال:  أروي عن 

وا ِخَفاًفا َوثَِقااًل  ﴿ويتأوالن هذه اآلية:   ( [41]التوبة:   ﴾انأِفر 

جالسا عىل   املقداد بن األسود فارس رسول اهلل  راشد احلرباين: وافيتوقال أبو 

تابوت من تابوت الصيارفة بحمص، قد فضل عنها من عظمه، يريد الغزو؛ فقلت له: لقد  

وا ِخَفاًفا َوثَِقااًل ﴿أعذر إليك. قال: أتت علينا سورة البعوث:    ( [41]التوبة:   ﴾ انأِفر 

غزوة الغابة:  وهلذا كانت كل أمانيه الشهادة يف سبيل اهلل، وقد قال حمدثا عن نفسه يف  

(، لكن اهلل تعاىل شاء له فيها  فخرجت وأنا أسأل اهلل الشهادة حتى أدرك أخريات العدو )
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 :(1)، فقال يف تصويره الشاعري لتلك الغزوةحسان بن ثابتالنرص، وقد مدحه حينها 

 لوال اّلذي القت ومّس نسورها 

 

 بجنوب ساية أمس يف الّتقواد   

ج  ــدـجّ ــّل م ـكم حـيـمـلن ك ـن ـي ـق ـل  ـل

 

 ـحامي احلقيـقة ـماـجد األـجداد  

ــا   ن ــّ قــيــطــة أن ــّ ــل  ولرســـّ أوالد ال

 

 ســـلم غــداة فوارس املقــداد   

وبسبب هذا مل يغب عن أي غزة من الغزوات، بل كان يف مجيعها فارسا وبطال، وهلذا  

ولواء األوس  لإلمام عيل،  عىل اخليل بعد إعطاء لواء املهاجرين  يوم أحد    جعله رسول اهلل  

 ولواء اخلزرج إىل احلباب بن املنذر.   ،ري إىل أسيد بن خض

ما بقي أحٌد إال وقد جال جولة إال املقداد  ) وقد قال فيه بعضهم يذكر هذه الصفة: 

 (2)  بن األسود فإن قلبه كان مثل زبر احلديد(

ولذلك مل يكن يرى يف الدين وسيلة للمغانم واملكاسب، وإنام كان يرى فيه وسيلة  

عنه   فقد روي  ، لتكميل النفس وتربيتها وهتذيبها، وقد بدأ ذلك معه من عهد رسول اهلل 

مبعثا، فلام رجعت قال يل: كيف َتد نفسك؟    بعثني رسول اهلل  )أنه قال حيدث عن نفسه:  

 ( يم اهلل، ال أيل عىل رجلني بعدها أبداأن معي حوال يل، وقلت: ما زلت حتى ظننت أ

وما ذلك إال حلسابه لنفسه، وورعه وتقواه، وهو تنبيه ألولئك املسارعني يف طلب  

 الواليات عىل الرغم من عدم هتذيبهم ألنفسهم، وتأديبهم هلا.

يه  لكنه ـ مع ورعه الذي جعل يرتك اإلمارة وطلبها ـ كان يامرس دوره الواجب عل

احلارث  يف النصيحة لكل من ويل أي مسؤولية، ال تأخذه يف ذلك لومة الئم، وقد حدث 

بن سويد، قال: كان املقداد بن األسود يف سية فحرصهم العدو، فعزم األمري أن ال حيرش  

 
 (  104/ 5سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ) (1)

 .  363و 360، ص18معجم رجال احلديث، ج (2)
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أحد دابته، فحرش رجل دابته مل تبلغه العزيمة، فرضبه، فرجع الرجل وهو يقول: ما رأيت  

ط، فمر املقداد فقال: ما شأنك؟ فذكر له قصته، فتقلد السيف وانطلق معه  كام لقيت اليوم ق 

حتى انتهى إىل األمري فقال: أقده من نفسه، فأقاده فعفا الرجل، فرجع املقداد وهو يقول:  

 (1)  )ألموتن واإلسالم عزيز(

تلك   ومن صفاته العظمى التي وفرت له تلك املكانة اخلاصة يف قلب رسول اهلل 

، والتي يسلم له فيها تسليام مطلقا، فال جيادله، وال يامريه، وال  املطلقة لرسول اهلل  الطاعة  

قال: أنا أست احلكم بن كيسان، أراد أمرينا رضب  يقدم رأيه عىل رأيه، وقد روي عنه أنه 

يدعوه إىل   قدمنا، فجعل رسول اهلل  عنقه، فقلت: دعه نقدم به عىل رسول اهلل 

ذا آخر األبد،  هال عمر: عالم تكلم هذا يا رسول اهلل؟ واهلل ال يسلم اإلسالم فأطال، فق

ال يقبل عىل عمر حتى أسلم   إىل أمه اهلاوية، فجعل النبي  دعني أرضب عنقه ويقدم

احلكم، فقال عمر: فام هو إال أن رأيته قد أسلم حتى أخذين ما تقدم وما تأخر، وقلت: كيف  

مني؟ ثم أقول: إنام أردت بذلك النصيحة هلل ولرسوله،  أمرا هو أعلم به  أرد عىل النبي 

فقال عمر: فأسلم واهلل فحسن إسالمه وجهد يف اهلل حتى قتل شهيدا ببئر معونة ورسول  

 .(2)راض عنه ودخل اجلنان اهلل 

)لو أطعتكم فيه  قال للذين جادلوه أو مهوا بقتله معاتبا هلم:    وروي أن رسول اهلل  

 (3) آنفا فقتلته دخل النار( 

ومن صفاته العظمى ذلك الثبات عىل املبدأ، والوفاء بالعهد، وااللتزام بتلك الوصية  

 
 ( 176/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (1)
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يف حق اإلمام عيل، والتي تصور الكثري من الصحابة ومن   التي أوىص هبا رسول اهلل 

وليست أمرا جازما، وال حكام نافذا، لكن املقداد    ،اجتهاد من رسول اهلل    بعدهم أهنا جمرد 

وحي يوحى، ال جمال فيه   مل يكن يرى ذلك، بل كان يعلم أن كل كلمة من رسول اهلل 

 للعاطفة، وال للرأي املجرد. 

بتطبيق   من مجلة الذين طالبوا بعد وفاة رسول اهلل الصادق وهلذا ذكره اإلمام 

كم اإلمام عيل، ومل يرجعوا عن ذلك إال خشية من تفرق صف املسلمني، فقد  وصيته، وح

كان الذي أنكر عىل أيب بكر اثنى عرش رجال من املهاجرين: خالد بن سعيد بن  قال: )

العاص، وكان من بني أمية وسلامن الفارس وأبو ذر الغفاري واملقداد بن األسود وعامر بن 

ر أبو اهلشيم بن التيهان وسهل وعثامن ابنا حنيف  ياس وبريدة األسلمي ومن األنصا 

 (وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتني وأيب بن كعب وأبو أيوب األنصاري

 (1)  إنام منزلة املقداد يف هذه األ مة كمنزلة ألف يف القرآن، ال يلزق هبا يشء(): وقال

والذين  ): قوله مما كتبه اإلمام الرضا للمأمون يف حمض اإلسالم، ورشائع الدينو

لوا، مثل: سلامن الفارس، وأيب ذر الغفاري،   مضوا عىل منهاج نبيهم  ومل يغريوا، ومل يبدِّ

 (2) واملِقداد بن األسود(

يا أبا بكر تب  وقد روي من نصائحه التي أسداها للخليفة األول منكرا عليه قوله: )

الذي هو أوىل به منك، فقد    إىل ربك والزم بيتك، وابك عىل خطيئتك، وسلم األمر لصاحبه

يف عنقك من بيعته، وألزمك من النفوذ َتت راية أسامة بن   علمت ما عقده رسول اهلل 

زيد وهو مواله، ونبه عىل بطالن وجوب هذا األمر لك وملن عضدك عليه بضمه لكام إىل  

 
 . 10االختصاص: (1)

   2:134عيون أخبار الرضا عليه السالم للشيخ الصدوق  (2)
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إِنَّ  ﴿ : علم النفاق ومعدن الشنان والشقاق عمرو بن العاص الذي أنزل اهلل فيه عىل نبيه 

رَت   َبأ َو األأ فال اختالف بني أهل العلم أهنا نزلت يف عمرو، وهو كان  ،  [3]الكوثر:    ﴾َشانَِئَك ه 

يف غزاة ذات السالسل، وأن عمرا قلد كام   أمريا عليكام يف الوقت الذي أنفذه رسول اهلل 

فإن ذلك   حرس عسكره، فأين احلرس إىل اخلالفة، اتق اهلل وبادر باالستقالة قبل فوهتا،

أسلم لك يف حياتك وبعد وفاتك، وال تركن إىل دنياك وال تغرنك قريش وغريها، فعن  

قليل تضمحل عنك دنياك ثم تصري إىل ربك فيجزيك بعملك، وقد علمت وتيقنت أن عيل  

، فسلمه إليه بام جعله اهلل له فإنه أتم   ابن أيب طالب هو صاحب األمر بعد رسول اهلل

 (1)  (لوزرك، فقد واهلل نصحت لك إن قبلت نصحي وإىل اهلل ترجع األمورلسرتك واخف  

يف ذلك أنه قال:   وروي من دفاعه عن آل بيت النبوة، وتنفيذه لوصايا رسول اهلل 

وما   ، فقال له عبد الرمحن بن عوف:(ما رأيت مثل ما أوذي به أهل هذا البيت بعد نبيهم)

إياهم، وإن احلق معهم   ألحبهم حلب رسول اهلل  إين واهلل )فقال:  ، أنت وذاك يا مقداد 

،  وفيهم، يا عبد الرمحن أعجب من قريش وإنام تطوهلم عىل الناس بفضل أهل هذا البيت

أما وأيم اهلل يا عبد الرمحن لو   ،بعده من أيدهيم  قد اجتمعوا عىل نزع سلطان رسول اهلل 

 (2) (يوم بدر   أجد عىل قريش أنصارا لقاتلتهم كقتايل إياهم مع النبي

 . بالل بن رباح: 2

واعذروين بعد املقداد أن أذكر أخاه بالال.. ذلك الذي منعته حبشيته من أن يذكر يف  

املبرشين باجلنة، مع أن األحاديث وردت بذلك، بل وردت بام هو أرشف منه، فقد كان  

يذكره، ويثني عليه، ويعتربه من السابقني الصادقني، وفوق ذلك استعمله   رسول اهلل 

 
 . 102االحتجاج، ص (1)

 . 352، ص 2مروج الذهب ج  (2)
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أمينا للامل يف عهده، حتى يكون ذلك درسا ملن عزلوه، وعزلوا أمثاله من األمناء، وراحوا  

 يولون الطلقاء أمور املسلمني. 

رأيتني دخلت اجلنة وسمعت خشفا أمامي، فقلت:  يذكر دخوله اجلنة: )  وقد قال  

 (1)  (يا جربيل؟ فقال: هذا بالل من هذا

وذكر أن ذلك الدخول مل يكن جمانيا، وال للصحبة املجردة عن العمل، وإنام لبعض  

األعامل التي كان يقوم هبا بالل، وهي وإن بدت بسيطة، لكنها تدل عىل شخصه والقيم  

بأرجى    حدثني)صالة الغداة:  بعد  لبالل  قال    رسول اهلل    التي يؤمن هبا، ففي احلديث أن 

عمل عملته عندك يف اإلسالم منفعة، فإين سمعت الليلة خشف نعليك بني يدي يف اجلنة،  

قال بالل: ما عملت عمال يف اإلسالم أرجى عندي منفعة من أين ال أتطهر طهورا تاما يف  

 (2)(ساعة من ليل أو هنار إال صليت بذلك الطهور ما كتب اهلل يل أن أصيل 

قال: )نعم املرء بالل، وهو سيد  املؤذنني[، فبلقب ]سيد  وهكذا رشفه 

 (3) املؤذنني(

 (4) : )بالل سابق احلبشة(ورشفه بأن اعتربه سابق قومه، فقال

)لقد  ورشفه بأن ذكر معاناته واألذى الذي حلقه، وأرشكه معه يف ذكره، فقال: 

ن من  أوذيت يف اهلل وما يؤذى أحد، وأخفت يف اهلل وما خياف أحد، ولقد أتت عيل ثالثو

 (5)بني يوم وليلة وما يل ولبالل ما يأكله ذو كبد؛ إال ما يواري إبط بالل(

 
 ( 150/ 1ء وطبقات األصفياء )حلية األوليا  (1)

 (2458، ومسلم رقم ) 28/  3رواه البخاري  (2)

  (147/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (3)

 ( 149/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (4)

 (  315/ 1رواه أمحد والرتمذي وابن حبان ، وقال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح، حياة الصحابة ) (5)
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وإىل اآلن ال تزال صورته ترتسم يف األذهان لتمثل الصحبة احلقيقية تلك التي  

 تتحمل اآلالم يف سبيل اإلسالم، ال تلك التي لبسها الطلقاء وإخواهنم زورا وهبتانا.

د اآلالم التي مر هبا، وهو يضحي بنفسه يف سبيل  وقد ذكر الرواة الكثري من مشاه

بني مجح، وكانوا يعذبونه برمضاء   كان بالل جلارية من)عروة بن الزبري قال:  عقيدته، فعن 

وهو عىل تلك    ـمكة، يلصقون ظهره بالرمضاء لكي يرشك، فقول: أحد أحد، فيمر به ورقة  

 (1) (وه ألختذنه حنانا فيقول: أحد، أحد، يا بالل. واهلل، لئن قتلتم ـاحلال 

كان أمية خيرجه إذا محيت الظهرية فيطرحه عىل ظهره يف  ): ، قال عن ابن إسحاقو

عىل صدره، ثم يقول له: ال تزال هكذا حتى    بطحاء مكة؛ ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع

 (2)(أحد، أحد   ـ: وهو يف ذلك البالء    ـ   متوت أو تكفر بمحمد، وتعبد الالت والعزى. فيقول 

 :(3)هيف اآلالم يذكر هرشيك  ،عامر بن ياسقال ويف تلك األيام 

جزى اهلل خريا عن بالل  

 وصحبه

 

 عتيقــا وأخزى فــاكهــا وأبــا جهــل   

ــوءة  ــة مهــا يف بـالل بســ ــي  عشــ

 

ــل   ــقـ ــعـ ــرء ذو الـ ــذرا املـ  ومل حيـ

ــه   ــام وقــول ــده رب األن  بــتــوحــي

 

ــأن اهلل ريب عىل مهــل     شـــهــدت ب

ـقـتـلوين ـفـلم أـكن  ـقـتـلوين ـي ــإن ـي  ف

 

 ألرشك بــالرمحن من خيفــة القتــل   

ــد يونس  ــا رب إبراهيم والعب  في

 

وموســـى، وعيســـى، نجني ثم ال   

ــل  ــبــــــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ملن ظل هيوى الغي من آل غالب

 

ــه وال عــدل    عـىل غـري بـركــان مـن

وقد كان لبالل وإخوانه ـ بسبب ذلك ـ مواقفهم اخلاصة من أولئك املتجربين من   

القرشيني، والذين عرفوا من خالل معاملتهم القاسية هلم أن إسالمهم مل يكن إال نوعا من  

 
 (  346/ 1رواه الزبري بن بكار، حياة الصحابة ) (1)

 ( 148/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (2)

 ( 191سرية ابن إسحاق، )ص:  (3)
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 استسالم املنافقني الذين يتحينون الفرص لالنقضاض من جديد. 

أن أبا حدود هلا، فقد روي يف ذلك املوقف برصاحة ال  وقد أيدهم رسول اهلل 

، فقالوا:  من املستضعفني بعد أن ادعى اإلسالم  عىل سلامن وصهيب وبالل يف نفر مر  سفيان  

قال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ  ، حينها ما أخذت سيوف اهلل من عنق عدو اهلل مأخذها 

عن  أن ينهاهم  وكأنه يرجو من رسول اهلل  ، فأخربه أتى النبي ثم قريش وسيدهم؟ 

يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؟ لئن كنت  ) :  قال له ـ مشريا إىل تأييده هلم ـ   ذلك املوقف، لكنه  

يغفر    . ال.)   فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا:  ، أغضبتهم لقد أغضبت ربك(

 (1) (اهلل لك يا أخي 

الطلقاء أمور  لكن لألسف مل يعترب ذلك املوقف سندا للمستضعفني يف رفضهم لتويل  

املسلمني، بل اعترب جمرد ثناء فارغ من أي حمتوى، مع أن الكربياء والتجرب الذي كان لدهيم  

 لتطهريهم من رواسب اجلاهلية.  ا ظل مصاحبا هلم، ومل يكن تلفظهم بالشهادتني كافي

وكيف يتطهرون، وقد ظلوا آلخر حلظة حمجوبني عن اإلسالم بسبب اتباع  

عن ابن مسعود قال: مر املأل من قريش  ، وقد ورد يف احلديث  املستضعفني لرسول اهلل

وعنده صهيب وبالل وخباب وعامر ونحوهم وناس من ضعفاء   عىل رسول اهلل 

قومك؟ أفنحن نكون تبعا هلؤالء؟ أهؤالء    مناملسلمني فقالوا: يا رسول اهلل أرضيت هبؤالء  

تبعناك، قال: فأنزل اهلل عز وجل:  الذين من اهلل عليهم؟ أطردهم عنك فلعلك إن طردهتم ا

ِمأ َليأَس هَل مأ ِمنأ د ونِِه َويِلٌّ َواَل َشِفيٌع َلَعلَّ   ﴿ وا إِىَل َرهبِّ أرَش  ِذيَن خَيَاف وَن َأنأ حي  وَن  َوَأنأِذرأ بِِه الَّ مأ َيتَّق  ه 

ِري51) َعِِشِّ ي  َغَداِة َوالأ وَن َرهبَّ مأ بِالأ ع  ِذيَن َيدأ ِد الَّ َهه  َما َعَليأَك ِمنأ ِحَساهِبِمأ  ( َواَل َتطأر  وَن َوجأ د 

وَن ِمَن الظَّاملنِِيَ  مأ َفَتك  َده   َفَتطأر 
ٍ
ء  َوَما ِمنأ ِحَسابَِك َعَليأِهمأ ِمنأ يَشأ

ٍ
ء ،  51]األنعام:  ﴾ ِمنأ يَشأ

 
 ( 5057النسائي يف الكربى )( و7/173( ومسلم )5/65( ويف )5/64رواه أمحد ) (1)
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52])  (1) 

خباب  وهكذا كان موقف نظرائهم من املأل الذين حشوا كربا وَتربا، وقد روي عن  

مع   بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري، فوجدوا رسول اهلل  قال: جاء األقرع 

فلام رأوهم حول   ، صهيب وبالل وعامر وخباب قاعدا يف ناس من الضعفاء من املؤمنني

حقروهم، فأتوه فخلوا به، وقالوا: إنا نريد أن َتعل لنا منك جملسا تعرف لنا به   النبي 

تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه األعبد، فإذا نحن  العرب فضلنا، فإن وفود العرب  

ِد  ﴿. فنزل قوله تعاىل: جئناك فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت.  َواَل َتطأر 

 
ٍ
ء َهه  َما َعَليأَك ِمنأ ِحَساهِبِمأ ِمنأ يَشأ وَن َوجأ ِريد  َغَداِة َوالأَعِِشِّ ي  وَن َرهبَّ مأ بِالأ ع  ِذيَن َيدأ َوَما ِمنأ   الَّ

وَن ِمَن الظَّاملنِِيَ  مأ َفَتك  َده   َفَتطأر 
ٍ
ء  (2)  ([52]األنعام:   ﴾ ِحَسابَِك َعَليأِهمأ ِمنأ يَشأ

قام يلتمسهم حتى  بعد أن نزلت عليه هذه اآلية الكريمة،    وقد روي أن رسول اهلل  

ين أن أصرب  احلمد هلل الذي مل يمتني حتى أمر )املسجد يذكرون اهلل، فقال: آخر أصاهبم يف 

   (3) (نفيس مع رجال من أمتي، معكم املحيا ومعكم املامت 

يدعو بالال ـ كام يدعو كل املستضعفني ـ إىل عدم السقوط يف    وهلذا كان رسول اهلل  

مستنقعات الدنيا، ألن فضلهم مل يكن سوى بسبب تلك القيم املمتلئة بالتواضع، والتي  

:  رسول اهلل يل قال ) بالل، قال: وفرها هلم وقوفهم مع املستضعفني، ففي احلديث عن 

يل بذلك يا رسول اهلل؟ قال: )ما رزقت   )يا بالل مت فقريا، وال متت غنيا(، قلت: فكيف

 
 (  215/ 3رواه أبو نعيم يف احللية وغريهن حياة الصحابة ) (1)

(: هذا إسناد صحيح، هذا ما نراه 3/276(، وقال البوصريي يف الزوائد )4127رواه ابن ماجة يف السنن برقم ) (2)

ب لنا عليك كتابا، قال: فدعا بالصحيفة ودعا ، وقوهلم: فاكت صحيحا من الرواية، أما ما أضيف إليه من إقرار رسول اهلل 

 أن يستسلم ألهوائهم. عليا ليكتب.. فغري صحيح، ويستحيل عىل رسول اهلل 

 (  240/ 15تفسري الطربي، ) (3)
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فال ختبئ، وما سئلت فال متنع(، فقلت: يا رسول اهلل كيف يل بذلك؟ قال: )هو ذلك أو  

 (1) النار(

وهلذا ظل ممتلئا بالتواضع، ومل يتاجر بذلك الثناء الذي أثني عليه، وقد حدث  

بالل وهذا أخي، عبدان    إىل أهل بيت من اليمن، فقال: أنا   الشعبي قال: خطب بالل وأخوه

من احلبشة، كنا ضالني فهدانا اهلل، وكنا عبدين فأعقتنا اهلل، إن تنكحونا فاحلمد هلل وإن  

 . (2) متنعونا فاهلل أكرب

يكتفي بالثناء عليه، وإنام كان يستعمله، ويف أخص شؤون   ومل يكن رسول اهلل 

 ، ال املتخلفني والطلقاء واملستكربين. املسلمني، لينبه من بعد إىل اختيار السابقني املتواضعني

فقد كانت كل األموال التي َتبى للمسلمني توضع عند بالل، أي أنه كان وزير  

املالية، أو أمني صندوق املال، ولذلك كان يسأل عن كل الشؤون املالية للمسلمني، فعن  

؟  سول اهلل عبد اهلل اهلوزين، قال: لقيت بالال فقلت: يا بالل حدثني كيف كانت نفقة ر

ما كان له يشء، كنت أنا الذي أيل له ذاك منذ بعثه اهلل عز وجل حتى تويف، وكان إذا  )فقال:  

أتاه الرجل املسلم فرأه عاريا يأمرين به، فأنطلق فأستقرض وأشرتي الربدة فأكسوه  

 (3) (وأطعمه

ا  يوصيه كل حني، ليعلمه ـ ويعلم من بعده ـ كيف يتعامل مع م وكان رسول اهلل 

عىل بالل،   ، قال: دخل النبي بن مسعود  عن عبد اهلل اعتربه اهلل تعاىل قوام حياة الناس، ف

وعنده صرب من متر، فقال: )ما هذا يا بالل؟( قال: يا رسول اهلل ادخرته لك ولضيفانك،  

 
 ( 149/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (1)

 ( 493/ 3رواه ابن سعد حياة الصحابة ) (2)

 ( 149/ 1) حلية األولياء وطبقات األصفياء (3)
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 (1)قال: )أما ختشى أن تكون له بخار يف النار، أنفق بالل وال ختش من ذي العرش إقالال(

صص الطريفة التي تروى عنه يف هذا، والتي تدل عىل كيفية تسيريه هلذا  ومن الق 

عبد اهلل اهلوزيّن؛  ما حدث به  اجلانب، ومدى الصالحيات التي أعطاها له رسول اهلل 

قال: لقيت بالال مؤّذن رسول اهلل بحلب، فقلت: يا بالل، حّدثني كيف كانت نفقة رسول  

كنت أنا اّلذي أيل ذلك منه منذ بعثه اهلل إىل أن تويّف، وكان إذا  ؟ قال: ما كان له يشء، اهلل 

أتاه اإلنسان مسلام فرآه عاريا يأمرين فأنطلق فأستقرض فأشرتي له الربدة فأكسوه وأطعمه،  

فقال: يا بالل، إّن عندي سعة فال تستقرض من أحد إاّل    حّتى اعرتضني رجل من املرشكني

يوم توّضأت ثّم قمت ألؤّذن بالّصالة، فإذا املرشك قد أقبل    منّي، ففعلت، فلاّم أن كان ذات 

لّباه، فتجّهمني وقال يل قوال غليظا،    يا   يف عصابة من الّتّجار، فلاّم رآين قال: يا حبِّش؛ قلت: 

أتدري كم بينك وبني الّشهر؟ قال: قلت: قريب، قال: إّنام بينك وبينه أربع،   وقال يل:

عى الغنم كام كنت قبل ذلك، فأخذ يف نفيس ما يأخذ يف  باّلذي عليك فأرّدك تر فآخذك

إىل أهله فاستأذنت عليه، فأذن يل،    أنفس النّاس، حّتى إذا صّليت العتمة رجع رسول اهلل  

فقلت: يا رسول اهلل بأيب أنت وأّمي إّن املرشك اّلذي كنت أتدّين منه قال يل كذا وكذا، وليس  

اضحي، فأذن يل أن آبق إىل بعض هؤالء األحياء  عندك ما تقيض عنّي، وال عندي، وهو ف

ما يقيض عنّي، فخرجت حّتى إذا أتيت منزيل   اّلذين قد أسلموا حّتى يرزق اهلل رسوله 

فجعلت سيفي وجرايب ونعيل وجمنّي عند رأس، حّتى إذا انشّق عمود الّصبح األّول أردت  

، فانطلقت حتّى أتيته، فإذا   أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بالل، أجب رسول اهلل 

: أبرش فقد جاءك اهلل  أربع ركائب مناخات عليهّن أمحاهلّن، فاستأذنت فقال يل رسول اهلل  

بقضائك، ثّم قال: )أمل تر الّركائب املناخات األربع؟( فقلت: بىل، فقال: )إّن لك رقاهبّن  

 
 (  392/ 2(، ورواه البزار بإسناد حسن والطرباين، حياة الصحابة )149/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (1)
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فاقبضهّن واقض دينك(  وما عليهّن فإّن عليهّن كسوة وطعاما أهداهّن إيّل عظيم فدك، 

قاعد يف املسجد، فسّلمت عليه فقال:   ثّم انطلقت إىل املسجد فإذا رسول اهلل .. ففعلت

فلم يبق يشء، قال:   )ما فعل ما قبلك؟( قلت: قد قَض اهلل كّل يشء كان عىل رسول اهلل 

أهيل    )أفضل يشء؟( قلت: نعم، قال: )انظر أن ترحيني منه، فإيّن لست بداخل عىل أحد من

( قلت:  ؟العتمة دعاين فقال: )ما فعل اّلذي قبلك  فلاّم صىّل رسول اهلل    ،حّتى ترحيني منه(

يف املسجد وقّص احلديث، حّتى إذا صىّل العتمة   هو معي مل يأتنا أحد، فبات رسول اهلل 

يعني من الغد دعاين قال: )ما فعل اّلذي قبلك؟( قال: قلت: قد أراحك اهلل منه يا رسول  

 (1) هلل، فكرّب ومحد اهلل شفقا من أن يدركه املوت وعنده ذلك( ا

أكرب بكثري من تلك الصورة التي   وفوق هذا، فقد كانت عالقة بالل برسول اهلل 

  ( رحم اهلل بالالً فإنه كان حيبنا أهل البيت)قال فيه اإلمام الصادق: ذكرها املحدثون، وقد 

(2) 

  بينام كان النبي العالقة ما ورد يف الرواية أنه )ومن الروايات الدالة عىل تلك 

: ما   والناس يف املسجد ينتظرون بالالً أن يأيت فيؤذن إذ أتى بعد زمان، فقال له النبي

حبسك يا بالل؟، فقال: إين اجتزت بفاطمة وهي تطحن واضعة ابنها احلسن عند الرحى  

بنك، وإن شئت كفيتك الرحى؟  وهي تبكي، فقلت هلا: أيام أحب إليك: إن شئت كفيتك ا

:  فقالت: أنا أرفق بابني، فأخذت الرحى فطحنت، فذاك الذي حبسني، فقال النبي 

 (3) (رمحتها، رمحك اهلل)

إبراهيم بن احلارث  ، وقد حدث  وهلذا مل يطق البقاء يف املدينة بعد وفاة رسول اهلل  

 
 ( 3055رواه أبو داود ) (1)

 . 83املفيد، االختصاص: ص  (2)

 . 1، ص 5خمترص تاريخ دمشق، ج  (3)
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أشهد أن   :  يقرب فكان إذا قالمل  أذن بالل ورسول اهلل  التيمي قال ملا تويف رسول اهلل 

قال له أبو بكر: أذن،   فلام دفن رسول اهلل ، انتحب الناس يف املسجد ،حممدا رسول اهلل 

فقال: إن كنت إنام أعتقتني ألكون معك فسبيل ذلك، وإن كنت أعتقتني هلل فخلني ومن  

، قال: فذلك  اهلل  أعتقتني له، فقال: ما أعتقتك إال هلل، قال: فإين ال أؤذن ألحد بعد رسول

 .(1)فأقام حتى خرجت بعوث الشام، فسار معهم حتى انتهى إليها ، إليك

وهو يقول له: ما هذه اجلفوة يا بالل! أما آن لك   رأى يف منامه النبي وروي أنه )

فانتبه حزينًا وجاًل خائفًا، فركب راحلته وقصد املدينة فأتى قرب النبي  . أن تزورين يا بالل!.

    ،فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه، فأقبل احلسن واحلسني، فجعل يضمهام ويقبلهام

يف السحر؛ ففعل،   فقاال له: يا بالل نشتهي نسمع أذانك الذي كنت تؤذن به لرسول اهلل 

ذي كان يقف فيه، فلام أن قال: اهلل أكرب، اهلل أكرب ارَتت  فعال سطح املسجد، فوقف موقفه ال

املدينة، فلام أن قال: أشهد أن ال إله طح املسجد، فوقف موقفه الذي كان يقف فيه، فلام أن  

قال: اهلل أكرب، اهلل أكرب ارَتت املدينة، فلام أن قال: أشهد أن ال إله إال اهلل ازداد رجتها فلام  

وقالوا: أبعث رسول اهلل   ،ًا رسول اهلل خرج العواتق من خدورهنأن قال: أشهد أن حممد

 ؟ فام رئي يوم أكثر باكيًا وال باكيًة باملدينة بعد رسول اهلل! (2) من ذلك اليوم. 

ومل يكن بالل من أولئك الذين اعتزلوا، وفروا بدينهم فقط، وإنام كان جياهر  

يب حازم قال: جاء بالل إىل عمر حني  قيس بن أبنصائحه خوفا من تبديل الدين، وقد حدث  

قدم الشام وعنده أمراء األجناد، فقال: يا عمر، يا عمر، فقال عمر: هذا عمر. فقال: إنك  

بني هؤالء وبني اهلل، وليس بينك وبني اهلل أحد، فانظر من بني يديك ومن عن يمينك ومن  

 
 ( 265/ 5خمترص تاريخ دمشق ) (1)

 ( 265/ 5خمترص تاريخ دمشق ) (2)
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طري، فقال عمر: صدقت،  عن شاملك، فإن هؤالء الذين جاؤوك واهلل إن يأكلوا إال حلوم ال

اخلل   ال أقوم من جمليس هذا حتى تكفلوا يل لكل رجل من املسلمني بمدي بر وحظهام من

والزيت، قالوا: تكفلنا لك يا أمري املؤمنني، هو علينا، قد أكثر اهلل من اخلري وأوسع، قال:  

 .(1)فنعم

 . خباب بن األرت: 3

من األسامء التي ال يمكننا َتاهلها بعد ذكر بالل أخوه وزميله وصديقه يف الوفاء  

.. ذلك الذي مثل الوفاء والتضحية والنبل بأسمى معانيها.. وقد بقيت  (2)خباب بن األرت

النريان التي حرقته هبا قريش متلؤه باآلالم كل حني إىل أن مات بسببها شهيدا، بعد أن أخر  

، وتزداد معها أدلة وفائه  اد من بركات ذلك اللقاء املبارك مع رسول اهلل اهلل وفاته ليزد

 التي ال تنتهي. 

لقد كان حيرص كل حني عىل ذكر ما أصابه وإخوانه من البالء، ال ليمن به عىل  

املسلمني، وإنام ليذكر به أولئك الذين ألقوا بزمام األمور إىل الطلقاء، وأبعدوا الذين ضحوا  

 بيل اإلسالم. بأنفسهم يف س 

الشعبي قال: دخل خباب بن األرت عىل عمر بن  ومما يروى يف ذلك ما حدث به 

اخلطاب فأجلسه عىل متكئه وقال: ما عىل األرض أحد أحق هبذا املجلس من هذا إال رجل  

يا أمري املؤمنني  ) قال له خباب: من هو يا أمري املؤمنني؟ قال: بالل. فقال له خباب:   ،واحد

،  إن بالال كان له يف املرشكني من يمنعه اهلل به ومل يكن يل أحد يمنعني  ،مني ما هو بأحق 

 
رواه أبو عبيد، والطرباين ، قال اهليثمي: ورجاله رجال الصحيح خال عبد اهلل بن أمحد وهو ثقة مأمون، حياة الصحابة   (1)

(2 /472  ) 

( ، وحلية 155( ، )100واقدي )( ، ومغازي ال133/  3( ، وهتذيب التهذيب )1674انظر ترمجته يف هتذيب الكامل )  (2)

 ( 98/ 2( ، وأسد الغابة )437/ 2( ، واالستيعاب )43/ 1األولياء )
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فلقد رأيتني يوما أخذوين وأوقدوا يل نارا ثم سلقوين فيها ثم وضع رجل رجله عىل صدري  

 .(1)ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص (،فام اتقيت األرض إال بظهري

  وكيف جلأوا إىل رسول اهلل  وقد حدث عن نفسه وعن إخوانه من املستضعفني، 

يطلبون نرصة اهلل مع أنه كان يمكنهم أن خيفوا إيامهنم، لكنهم أبوا أن يفعلوا ذلك، يقول:  

وهو متوسد بردة له يف ظل الكعبة، فقلنا: أال تستنرص لنا؟ أال تدعو    شكونا إىل رسول اهلل  

األرض، فيجعل فيها، ثم يؤتى  قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل، فيحفر له يف  ) :    لنا؟ فقال

باملنشار، فيوضع عىل رأسه، فيجعل نصفني، ويمشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه وعظمه،  

ما يصده ذلك عن دينه، واهلل ليتمن اهلل هذا األمر حتى يسري الراكب من صنعاء إىل  

 (2) (حرضموت، ال خياف إال اهلل والذئب عىل غنمه، ولكنكم تستعجلون

 عىل املرأة التي كانت تؤذيه، فقد روي أنه  د دعا عىل رسول اهلل ومع ذلك، فق

  : وكانت تعوي مع الكالب، فقيل هلا  ،، فاشتكت موالته رأسها (نرص خبابا االلهم قال: )

، يفعل هبا ليعاجلها، ما كانت  فكان خباب يأخذ احلديدة قد أمحاها فيكوي هبا رأسها   ،اكتوي

 .(3)تفعل به لتعذبه

ذكر مواقف قريش، ويذكر بعنادها وجربوهتا، حتى تعزل من أن يكون  وهكذا كان ي

:  األمر هلا، وحيرم منه الضعفاء الذين ضحوا بأنفسهم، وقد روي من كلامته يف ذلك قوله

كنت رجال قينا، وكان يل عىل العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال: ال، واهلل ال  )

أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: واهلل ال أكفر بمحمد حتى متوت، ثم تبعث. قال: فإين  

 
 ( 122/ 3الطبقات الكربى ) (1)

 .  126/  7رواه البخاري  (2)

 . 359، ص 2سبيل اهلدى والرشاد، ج  (3)
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َت الَِّذي َكَفَر بِآَياتِنَ ﴿فأنزل اهلل:    ، إذا مت ثم بعثت جئتني ويل ثم مال وولد، فأعطيتك ا  َأَفَرَأيأ

ًدا )77َوَقاَل أَل وَتنَيَّ َمااًل َوَوَلًدا )  َِن َعهأ محأ ََذ ِعنأَد الرَّ َغيأَب َأِم اختَّ ت ب  َما  78( َأطََّلَع الأ ( َكالَّ َسنَكأ

ا ) َعَذاِب َمدًّ دُّ َله  ِمَن الأ ول  َوَنم  ًدا79َيق  ينَا َفرأ
ول  َوَيأأتِ  (1)([ 80 -  77]مريم:  ﴾( َوَنِرث ه  َما َيق 

ذهب إىل املدينة املنورة مهاجرا، ظل عىل حاله من املعاناة، وقد كان حينها  وعندما 

املقداد بن عمرو وخباب بن األرت  )موسى بن يعقوب عن عمته أن  يف صحبة املقداد، فعن  

فلم يربحا منزله حتى تويف قبل أن خيرج رسول    ، ملا هاجرا إىل املدينة نزال عىل كلثوم بن اهلدم

ري. فتحوال فنزال عىل سعد بن عبادة فلم يزاال عنده حتى فتحت بنو  إىل بدر بيس  اهلل 

 ( قريظة

ابتداء من   وقد شهد مثل إخوانه من األوفياء الثابتني املشاهد كلها مع رسول اهلل 

وغريها.. ومل حيصل منه فيها مجيعا فرارا، وال تردد، وال جبن عىل الرغم  بدر وأحد واخلندق  

 انت تعرتيه كل حني بسبب التعذيب الذي تعرض له. من اآلالم الكثرية التي ك

حارثة بن مرضب: دخلت عىل خباب وقد اكتوى سبع كيات، فسمعته  وقد حدث 

أللفاين قد   (ال ينبغي ألحد أن يتمنى املوت )يقول:  لوال إين سمعت رسول اهلل )يقول: 

كفن يف بردة، إذا مدت   أيت بكفنه قباطي، فبكى، ثم قال: لكن محزة عم النبي ثم  (، متنيته 

عىل قدميه قلصت عن رأسه، وإذا مدت عىل رأسه قلصت عن قدميه، ولقد رأيتني مع  

ما أملك دينارا وال درمها، وإن يف ناحية بيتي يف تابويت ألربعني ألف واف،   رسول اهلل 

 (2) (باتنا يف حياتنا الدنيا ولقد خشيت أن تكون عجلت لنا طي

 
 ( 11322) "الكربى"( ، والنسائي يف 3162( ، والرتمذي )36( )2795رواه مسلم ) (1)

، الزهد البن املبارك 145، 144/ 1، حلية األولياء 166/ 3، طبقات ابن سعد 158رقم  86/ 1مسند احلميدي  (2)

 . 99/ 2، أسد الغابة 522رقم  184، 183
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ومع كل ذلك الوفاء الذي أثبت به صدق إيامنه إال أنه ظل خائفا إىل آخر حلظات  

  انفر، وقد روي أن حياته من تقصريه وتفريطه يف حق العهود التي عاهد هبا رسول اهلل 

نك  إخوا ،أبرش يا أبا عبد اهلل)  زاروه يف مرض موته، وقالوا: من أصحاب رسول اهلل 

  ، ولكن ذكرمتوين أقواما  ،أما إنه ليس يب جزع)  : وقال ، فبكى (، تقدم عليهم غدا

وإين أخاف أن يكون ثواب   ،وإن أولئك مضوا بأجورهم كام هي  ،وسميتموهم يل إخوانا 

 (1)  (ما تذكرون من تلك األعامل ما أوتينا بعدهم

فادفني هبذا    ، أنا متأي بني إذا  وقد جعله ذلك التواضع والوفاء يويص ابنه بقوله: )

فدفن   فإنك لو قد دفنتني بالظهر قيل دفن بالظهر رجل من أصحاب رسول اهلل ، الظهر

 (2) (الناس موتاهم 

بن  عبد اهلل وقد ظل أوالده حريصني عىل استمرار وفائه من بعده، فمن أوالده 

  عىل منطقةله شيعته، وكان عامال و لذي كان من أصحاب اإلمام عيل خباب، ذلك ا

وقد ق تل هو وزوجته عىل يد اخلوارج بعد أن شقوا بطن زوجته واستخرجوا   ،النهروان

 .(3)اخلوارج يف النهروان اإلمام عيل حارب ذلك  ب ، وبسبجنينها 

 : . حجر بن عدي 4

حتى ال يكون للزمن دوره يف َتديد الصاحلني من غريهم، فسنذكر هنا ذلك  

، ومل تطل تلمذته له، ولذلك اعترب من  الصحايب الذي مل يترشف كثريا بصحبة رسول اهلل  

صغار الصحابة.. لكن صدقه ووفاءه وتضحياته جعلته من كبارهم، بل جعلت رسول اهلل  

 
 ( 124/ 3الطبقات الكربى ) (1)
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   فالعربة ليست بالسبق، وإنام بالصدق.. ومن سبق ومل يصدق،  .  .يشري إليه، ويتحدث عنه

 سبقه من صدق ومل يسبق. 

عن قتله    . ذلك الذي أخرب رسول اهلل  .شهيد الوالء والوفاء  (3)إنه حجر بن عدي

مع أصحابه، وبرش بعظيم األجر الذي ينالونه، وبعظيم السخط الذي يناله قتلتهم، ففي  

خل معاوية عىل عائشة فقالت: ما محلك عىل قتل أهل  ، قال: داألسودعن أيب احلديث 

عذراء حجر وأصحابه؟ فقال: يا أم املؤمنني، إين رأيت قتلهم صالحا لألمة، وبقاءهم  

يقول: )سيقتل بعذراء ناس يغضب اهلل هلم،   فسادا لألمة، فقالت: سمعت رسول اهلل 

  (2)وأهل السامء(

ل أصحابه بأصحاب األخدود، فقد  ذلك الذي ذكره اإلمام عيل، وشبه قلته وقت 

سيقتل سبعة نفر  ، عبد اهلل بن زرير الغافقي قال: سمعت عليًا يقول: يا أهل العراقحدث 

األخدود، منهم حجر بن عدي األدبر وأصحابه، يقتلهم   أصحاب بعذراء مثلهم كمثل 

 (3) (معاوية بالعذراء من دمشق، كلهم من أهل الكوفة 

يقول فيها:  يف شأنه، وبعد قتله له،  رسالة إىل معاوية  ني  ذلك الذي أرسل اإلمام احلس 

)ألست قاتل حجر بن عدي وأصحابه املصلني العابدين، الذين ينكرون الظلم  

 
جر بن َعدي الكندي الكويف، من فضالء الصحابة وزهادهم، وفد عىل النبي    (1) مع أخيه هانئ بن عدي وشارك   هو ح 

يف معركة القادسية، وفتح مرج عذراء بالشام، وهو من خواص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب قاتل معه يف اجلمل وصفني 

عاوية بن أيب سفيان بعد أن عرض عليه الرباءة من اإلمام عيل بن أيب طالب والنهروان، وكان يرأس قبيلته يف كل املعارك. قتله م

فأبى ذلك، فقتله ومعه أحد أبنائه، وعدد من أصحابه، وقطعوا رأسه وعّلقوه عىل بوابة الشام، وهو أول رأس ي عّلق عىل 

،  74رقم  58كتاب الطبقات، ص  ، الربقي، أمحد بن حممد،480، ص 1البوابات، انظر: أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ج 

 . 40، رقم 80رجال الكِش، ص 

 (12/226ابن عساكر ) (2)

 . 227، ص 12تاريخ دمشق، ج  (3)



 

95 

 

ويستعظمون البدع، وال خيافون يف اهلل لومة الئم، ظلام وعدوانا، بعد إعطائهم األمان  

الذي أبلته    باملواثيق واأليامن املغلظة؟ أو لست قاتل عمرو بن احلمق صاحب رسول اهلل  

 (1)(العبادة وصفرت لونه وأنحلت جسمه؟! 

التي ارتكبها   ه جريمة من اجلرائم الكربى لمقت احلسن البرصيذلك الذي اعترب 

)أربع خصال كّن يف معاوية لو مل يكن فيه منهّن إال واحدة  معاوية يف حق اإلسالم، فقال: 

بالسفهاء حتى ابتزها أمرها بغري مشورة منهم، وفيهم    األمة لكانت موبقة، انتزاؤه  عىل هذه  

ويرضب  بقايا الصحابة وذوو الفضيلة، واستخالفه ابنه بعده سكريًا مخريًا يلبس احلرير 

: )الولد للفراش، وللعاهر احلجر(، وقتله  بالطنابري، وادعاؤه  زيادًا وقد قال رسول اهلل 

 (2) حجرًا، وياًل له من حجر وأصحاب حجر، مرتني(

 :(3) ، فقالتهند ابنة زيد بن خمرمة األنصارية ذلك الذي رثته 

 تــرفــع أهيــا الــقــمــر املــنــري

 

 تبرصــ هل ترى حجرًا يســري   

 اوية بن حرٍب يســـري إىل مع 

 

ــه كــام زعــم األمــري     لــيــقــتــل

ــاـبر ـبعــد ـحـجرٍ    َـتربت اجـلب

 

 وطاب هلا اخلورنق والسدير   

 وأصـــبحت البالد هبا حموالً  

 

ــا مـزٌن مـطـري    كــأن مل حيـيـه

 أال يا حجر حجر بني عديٍّ  

 

ــور    ــالمة والرسـ  تلقتك السـ

 أخاف علـيك ما أردي عدياً  

 

 وشـــيـخًا يف دمشـــق ـله زئري   

 يرى قتـل اخليـار عليـه حقـاً  

 

 لــه مــن رش أمــتــه وزيــر   

 أال ـيا لـيت حجرًا ـمات موـتاً  

 

ـعري!    ـب حـر ـكام ـنحـر اـل ـن  ومل ـي

  
 ( 119/ ص  2البالذري يف أنساب األرشاف )ج  (1)

 . 243ص  5، املنتظم البن اجلوزي ج 487ص  3، الكامل يف التاريخ ج 208ص  4تاريخ الطربي ج  (2)

 ( 206/ 3تاريخ الرسل وامللوك ) (3)
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 فـإن هتلـك فكـل زعيم قومٍ 

 

ٍك يصـــري    ا إىل هـل دنـي  من اـل

 : هترثي الوفية  قالت الكندية مثله  و 

ر  ـط ـق ــٌة ـت م ي دـي ـن ـي  دـموع ـع

 

 تبكي عىل حجٍر وـما تفرت   

 لو كانت القوس عىل أسه 

 

 ما محل السيف له األعور  

الشك أنكم تعلمون قصته، ولستم بحاجة ألقصها عليكم، ولكن اسمحوا يل أن   

أذكر هبا تلك األجيال التي راحت متجد اجلالد، وتشاركه يف قتل الضحية.. تلك التي  

. وعزلت أصحابه السابقني الصادقني.. وراحت تثني عىل معاوية،  .عزلت رسول اهلل 

 يف طيات النسيان، وال تكتفي بذلك، بل  وترمي حجرا وأصحابه وغريهم من املظلومني 

متارس نفس جرائمها مع كل من يريد أن حييي ذكرهم، أو يشري إليهم، أو يدعو هلم.. ألهنم  

ال يريدون اإلسالم اإلهلي، وإنام يريدون اإلسالم الشيطاين الذي أسسه معاوية وإخوانه  

 من الطلقاء، ومن ساندهم ونارصهم وضحى بوفائه من أجلهم. 

بعا لن أذكر الروايات التي وردت يف مصادر املوالني ألهل بيت النبوة، فهم  وط

متهمون يف كل األحوال، لذلك سأذكر املصادر التي يعتمدوهنا، واألشخاص الذين يثقون 

 فيهم، حتى يعلمون مقدار جرائم الطلقاء يف حق األصحاب احلقيقيني. 

منها لتكون رمزا للوفاء يف   لقد ذكر الطربي قصة مقتله مفصلة.. وسنقتبس مشاهد

أمجل معانيه.. وتكون كذلك رمزا للطغيان يف أبشع صوره.. فقد احتوت قصته كال  

 احتوت قصص مجيع األنبياء والصاحلني قمة الطغيان مع قمة اإليامن.  الصورتني، مثلام 

وتبدأ القصة كام حيكيها الطربي من خالل مصادره الكثرية بتلك الرشيعة التي  

رشعها معاوية، وأضافها إىل الدين، وكلف هبا كل اخلطباء، واعتربها عالمة اإليامن  

والوثاقة، وهي سب اإلمام عيل ولعنه، وتربية األجيال، ألنه رأى أن َتريف الدين ال يمكن  
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عيل، وال اسم السابقني من إخوانه.. لذلك بدأت معركته من    أن يتم يف حضور اسم اإلمام

 هذا الباب. 

املغرية بن شعبة الكوفة يف مجادى   معاوية بن أيب سفيان ملا وىل وقد ذكر الطربي أن

أما بعد فإن لذي احللم قبل اليوم  )سنة إحدى وأربعني دعاه، فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال:  

 لمس: ما تقرع العصا، وقد قال املت

 لذي احللم قبل اليوم ما تقرع العصا

 

 وما علم اإلنسان إال ليعلام  

وقد جيزي عنك احلكيم بغري التعليم، وقد أردت إيصاءك بأشياء كثرية، فأنا تاركها  

اعتامدًا عىل برصك بام يرضيني ويسعد سلطاين، ويصلح به رعيتي، ولست تاركًا إيصاءك  

وذمه، والرتحم عىل عثامن واالستغفار له، والعيب عىل  بخصلة: ال تتحم عن شتم عيل 

أصحاب عيل، واإلقصاء هلم، وترك االستامع منهم؛ وبإطراء شيعة عثامن رضوان اهلل عليه،  

قد جربت وجربت، وعملت قبلك لغريك،  )فقال املغرية:  (،واإلدناء هلم، واالستامع منهم 

  ( بل نحمد إن شاء اهلل )قال:    (،أو تذمفلم يذمم يب دفع وال رفع وال وضع، فستبلو فتحمد  

(1) 

وهنا بدأ املغرية ينفذ مثله مثل سائر الوالة يف األقاليم املختلفة هذه السياسة، والتي  

أقام املغرية عىل الكوفة عامالً  يمكن اعتبارها أخطر ثورة مضادة لإلسالم.. يقول الطربي: ) 

وأشده حبًا للعافية، غري أنه ال يدع   ملعاوية سبع سنني وأشهرًا، وهو من أحسن يشء سريًة،

ذم عيل والوقوع فيه والعيب لقتلة عثامن، واللعن هلم، والدعاء لعثامن بالرمحة واالستغفار  

 (2) (له، والتزكية ألصحابه

وهنا يبدأ اختبار الوفاء.. أما الساقطون يف هذا االختبار، فقد راحوا يستعملون كل  

 
 ( 253/ 5تاريخ الطربي = تاريخ الرسل وامللوك، وصلة تاريخ الطربي ) (1)

 ( 253/ 5املرجع السابق، ) (2)
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لوايل واخلليفة.. فكتبوا األشعار، وسطروا األخبار،  ما عندهم من دهاء وخداع إلرضاء ا

ووضعوا األحاديث، وفعلوا كلام يقرهبم من السلطان، حتى اإلمام عيل إىل نكرة ال قيمة له  

 يف الدين، وال أثر له يف الصحبة.. بل اعتربوه ثقال ووباال عىل األمة، وليس سفينة لنجاهتا. 

بل  )إذا سمع ذلك قال: الء، بل كان ذلك الويف مل يكن من هؤ  حجر بن عدي لكن 

ون وا  ﴿ إن اهلل عز وجل يقول:  يقول، ويقول: )إياكم فذمم اهلل ولعن! ثم   ِذيَن آَمن وا ك  َا الَّ َياَأهيُّ

َربِنَي  َقأ ِن َواألأ َوالَِديأ مأ َأِو الأ ِسك  َهَداَء هللَِِّ َوَلوأ َعىَل َأنأف  ِط ش  ِقسأ اِمنَي بِالأ وأنا  ،[135]النساء:    ﴾َقوَّ

 ( أشهد أن من تذمون وتعريون ألحق بالفضل، وأن من تزكون وتطرون أوىل بالذم

يا حجر، لقد رمي بسهمك، إذ كنت أنا الوايل  ): قوة قائالب املغريةوحينذاك يرد 

عليك، يا حجر وحيك! اتق السلطان، اتق غضبه وسطوته، فإن غضبة السلطان أحيانًا مما  

 ( هيلك أمثالك كثرياً 

قام املغرية فقال يف عيل وعثامن كام   ، حيث آخر إمارتهوهكذا كان ينهاه كل مرة إىل 

اللهم ارحم عثامن بن عفان وَتاوز عنه،  ):  يذكر الطربي ـ ـ كام  كان يقول، وكانت مقالته 

ومجع كلمتنا، وحقن دماءنا،    ،وأجزه بأحسن عمله، فإنه عمل بكتابك، واتبع سنة نبيك  

 يدعو عىل قتلته.  ثم   (،وقتل مظلومًا؛ اللهم فارحم أنصاره وأولياءه وحمبيه والطالبني بدمه 

ال تدري بمن تولع من هرمك! أهيا   إنك ): بصوت عال فقام حجر بن عدي، وقال 

اإلنسان، مر لنا بأرزاقنا وأعطياتنا، فإنك قد حبستها عنا، وليس ذلك لك، ومل يكن يطمع  

 ( يف ذلك من كان قبلك، وقد أصبحت مولعًا بذم أمري املؤمنني، وتقريظ املجرمني

اقنا  صدق واهلل حجر وبر، مر لنا بأرز): يرددونمعه أكثر من ثلثي الناس وحينها 

 ( وأعطياتنا، فإنا ال ننتفع بقولك هذا، وال جيدي علينا شيئاً 

بعد تلك املقولة، واجتامع الناس عليها، دخل عليه أولئك املتاجرون بالدين  
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عالم ترتك هذا الرجل يقول هذه املقالة،  ) املنعدمون للوفاء، وقالوا ـ حيرضون املغرية ـ: 

مع عىل نفسك هبذا خصلتني: أما أوهلام  عليك يف سلطانك هذه اجلرأة! إنك َت وجيرتئ

 ( فتهوين سلطانك، وأما األخرى فإن ذلك إن بلغ معاوية كان أسخط له عليه 

إين قد قتلته؛ إنه سيأيت أمرٌي بعدي فيحسبه مثل فيصنع به شبيهًا بام  )فقال هلم املغرية:  

، وضعف عميل،  ترونه يصنع يب، فيأخذه عند أول وهلة فيقتله رش قتلة؛ إنه قد اقرتب أجيل 

أهل هذا املرص بقتل خيارهم، وسفك دمائهم، فيسعدوا بذلك وأشقى،    أبتدئوال أحب أن  

ويعز يف الدنيا معاوية، ويذل يوم القيامة املغرية؛ ولكني قابٌل من حمسنهم، وعاٍف عن  

مسيئهم، وحامٌد حليمهم، وواعٌظ سفيههم، حتى يفرق بيني وبينهم املوت، وسيذكرونني  

 (ربوا العامل بعديلو قد ج

زياد بن أيب سفيان، فأقبل حتى دخل القرص بالكوفة، ثم صعد املنرب فحمد  بعده جاء  

أما بعد، فإنا قد جربنا وجربنا، وسسنا وساسنا السائسون،  )اهلل وأثنى عليه، ثم قال: 

ها،  فوجدنا هذا األمر ال يصلح آخره إال بام صلح أوله، بالطاعة اللينة املشبه سها بعالنيت

وغيب أهلها بشاهدهم، وقلوهبم بألسنتهم، ووجدنا الناس ال يصلحهم إال لني يف غري  

ضعف، وشدة يف غري عنف، وإين واهلل ال أقوم فيكم بأمر إال أمضيته عىل أذالله، وليس من  

ثم ذكر عثامن وأصحابه   (، كذبة الشاهد عليها من اهلل والناس أكرب من كذبة إمام عىل املنرب

 ذكر قتلته ولعنهم.  فقرظهم، و

فقام حجر ففعل مثل الذي كان يفعل باملغرية، وقد كان زياٌد قد رجع إىل البرصة  

وفة عمرو بن احلريث، ورجع إىل البرصة فبلغه أن حجرًا جيتمع إليه شيعة عيل،  كوويل ال

ويظهرون لعن معاوية والرباءة منه، وأهنم حصبوا عمرو بن احلريث، فشخص إىل الكوفة  

حتى دخلها، فأتى القرص فدخله، ثم خرج فصعد املنرب وعليه قباء سندس ومطرف خز  
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ملسجد حوله أصحابه أكثر ما كانوا، فحمد اهلل  أخرض، قد فرق شعره، وحجر جالٌس يف ا 

أما بعد، فإن غب البغي والغي وخيم، إن هؤالء مجوا فأرشوا،  )وأثنى عليه، ثم قال: 

 ( يم اهلل لئن مل تستقيموا ألداوينكم بدوائكمأعيل، و  فاجرتأوا وأمنوين 

ه! ويل  ما أنا بِشء إن مل أمنع باحة الكوفة من حجر وأدعه نكاالً ملن بعد)وقال: 

 ، ثم قال: (أمك يا حجر! سقط العشاء بك عىل سحان

 أبلغ نصيحة أن راعي إبلها 

 

 سقط العشاء به عىل سحان  

إليه معاوية أن  إىل معاوية يف شأنه يستشريه يف كيفية التعامل معه، فكتب  كتب  ثم إنه   

 شده يف احلديد، ثم امحله إيل.  

فخِش عليهم من األذى، وهو  فلام جاء كتاب معاوية أراد قوم حجر أن يمنعوه، 

 . فشد يف احلديد، ثم محل إىل معاويةيعلم سطوة معاوية وعامله، 

فلام دخل عليه قال له معاوية: أما واهلل ال أقيلك وال أستقيلك، أخرجوه فارضبوا  

؛ فقالوا:  (دعوين حتى أصيل ركعتني )فأخرج من عنده، فقال حجر للذين يلون أمره:  عنقه،  

لوال أن تظنوا يب غري الذي  ): ـ مثلام قال خباب ـ صل؛ فصىل ركعتني خفف فيهام، ثم قال 

أنا عليه ألحببت أن تكونا أطول مما كانتا، ولئن مل يكن فيام مَض من الصالة خرٌي فام يف  

 ( هاتني خري 

ال تطلقوا عني حديدًا، وال تغسلوا عني دمًا، فإين  ) ملن حرضه من أهله:  ثم قال 

 ثم قدم فرضبت عنقه.  (، أالقي معاوية غدًا عىل اجلادة

قال حجر: ما هذه  مع أصحابه ليقتلوه فيها،  إليها  همحلووقد ذكر ابن سعد أهنم ملا 

ثم    ، مسلم نبح كالهبا يف سبيل اهللاحلمد هلل. أما واهلل إين ألول  )عذراء. قال:    القرية؟ قالوا:

م ليقتله. ودفع  ا دفع كل رجل منهم إىل رجل من أهل الش(، ثم أيت يب اليوم إليها مصفودا 
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حجر إىل رجل من محري فقدمه ليقتله فقال: يا هؤالء دعوين أصيل ركعتني. فرتكوه فتوضأ  

توضأت قط إال  ما  )وصىل ركعتني فطول فيهام فقيل له: طولت. أجزعت؟ فانرصف فقال:  

صليت. وما صليت صالة قط أخف من هذه. ولئن جزعت لقد رأيت سيفا مشهورا وكفنا  

 (1) (منشورا وقربا حمفورا 

وقد كانت عالقته باإلمام عيل أكرب من أن توصف، فقد كانت كل أحاديثه عنه، وقد  

غالم حلجر بن عدي الكندي قال: قلت حلجر إين رأيت ابنك دخل  روى ابن سعد عن 

بسم اهلل الرمحن الرحيم. هذا ما  : )خلالء ومل يتوضأ. قال: ناولني الصحيفة من الكوة. فقرأ ا

(، ثم علق عليه ابن سعد بقوله:  سمعت عيل بن أيب طالب يذكر أن الطهور نصف اإليامن

 (2) (وكان ثقة معروفا ومل يرو عن غري عيل شيئا )

يا معاوية، أين كان حلمك  ) فقالت:  ، عائشة بمكةوقد ذكر الطربي أن معاوية لقي 

فبلغنا أنه ملا  )قال ابن سريين: (، يا أم املؤمنني، مل حيرضين رشيد! )فقال هلا:  ؟(،عن حجر

 ( حرضته الوفاة جعل يغرغر بالصوت ويقول: يومي منك يا حجر يوٌم طويل!

 

 
 ( 244/ 6الطبقات الكربى ) (1)

 ( 244/ 6الكربى ) الطبقات (2)
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 رسالة إىل األصحاب احلكامء 

احلكامء العلامء الذين ورثوا من علوم النبوة ما دهلم    ساديت يا أصحاب رسول اهلل  

عىل الرساط املستقيم وسفينة النجاة، فلم يغرقهم طوفان الفتن، ومل تنهد عليهم جدراهنا،  

متحدين كل ألوان الطغيان التي سببها اخلذالن  بل ظلوا صامدين واقفني يف وجهها، 

 واخليانة.

م، وعزلت أحاديثكم بعد أن وضع  ماذا عساي أقول لكم، وأنتم الذين عزلت

اجلربوت والطغيان الكثري من القواعد الكاذبة التي تستأصلكم، وَتعلكم كآحاد الناس،  

 ال فرق بينكم وبينهم. 

فمع أن النصوص املقدسة الكثرية تشري بل ترصح إىل الفروق الشديدة بني أهل  

حت ترد ذلك كله يف  العلم، وغريهم، إال أن النصوص التي وضعتها الفئة الباغية را

حقكم، لتجعل من مجيع الصحابة علامء وعدوال وفقهاء.. وكل من يفتي بفتيا تعترب رأيا  

حتى ولو مل يسمعه،   من آراء الرشيعة، وكل من روى منهم حديثا، يرفع إىل رسول اهلل 

 وحتى لو مل يتوفر فيه أي رشط من رشوط العدالة. 

راحوا يضعون األحاديث يف اعتبار كل من   ومل يكتفوا بذلك التمييع يف حقكم، بل

نجام من النجوم، يمكن االهتداء به، والسري عىل منهجه، وهم يعلمون   رأى رسول اهلل 

أخرب أن فيكم املنافقون والناكثون والقاسطون واملارقون وكل أصناف   أن رسول اهلل 

طى علومها خلاصة  ذكر تلك األسامء، وحذر منها، وأع املنحرفني.. بل إن رسول اهلل 

 أصحابه.
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لغوا وفتنة مع كوهنم يرووهنا   األحاديث لكن األمة عزلتهم، واعتربت أمثال تلك 

عن حمدثيهم ورجاهلم الذين يعتربوهنم، لكن الورع البارد جعلهم يقصون كل حديث  

 يتناول تلك األصنام التي صاروا يعبدوهنا من دون اهلل، أو يؤولونه لينسجم مع أهوائهم. 

ولو أهنم عادوا إىل اهلل ورسوله لعرفوا األمر، وفقهوا حقيقة ما جرى.. فأول ما  

يفعله الشيطان إذا أراد عزل أهل العلم واحلكمة الذين يعلم أنه ال يستطيع عزهلم، أن ينشئ  

 معهم وبجانبهم من علامء الرضار ما يعزهلم به. 

عتباره صاحب موسى  هكذا فعل مع السامري حني ألقى وساوسه لبني إسائيل، با 

 عليه السالم اخلاص، فاتبعه اإلسائيليون، وتركوا هارون. 

وهكذا فعل معكم، حني وضع بجانبكم الكثري من علامء السوء الذين باعوا ذممهم،  

واتبعوا أهواء الدنيا، وراحوا يضعون األحاديث الكاذبة التي مألت دين اهلل َتريفا  

 وانحرافا.

من تلك األحاديث تبني منابع  ا أخرب به رسول اهلل ولو أن الصادقني اتبعوا م

 الفتنة، ملا وصل هبم األمر إىل تلك احلال. 

وهلذا كانت أحاديثكم ساديت ترياق ملن أصابته تلك األدواء.. وكانت أحاديثكم  

منكم لو أن األمة   ثالثة هداية ملن يريد أن يركب سفينة النجاة.. فائذنوا يل يف احلديث إىل 

، وسمعت مواقفهم وأحاديثهم التي تروهيا لكانت كافية يف صدهم عن الغي  رجعت هلم

 الذي أوصلتهم إليه الفئة الباغية ومن أنتجها وأسس هلا. 

 . حذيفة بن اليامن: 1

وأوهلم أنت يا أبا عبد اهلل، يا حذيفة بن اليامن، يا من شهد لك اجلميع بكونك  

 ملرجع يف التعرف عىل النفاق وأهله..  صاحب علوم الفتن، وأسباهبا، وأخبارها، وأنك ا
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العارف  وقد قال فيك أبو نعيم األصفهاين الذي يقبلونه، وحيدثون عنه: )ومنهم 

باملحن وأحوال القلوب، واملرشف عىل الفتن واآلفات والعيوب، سأل عن الرش فاتقاه،  

بق رتق األيام  وَترى اخلري فاقتناه، سكن عند الفاقة والعدم، وركن إىل اإلنابة والندم، وس 

 (1) (واألزمان، أبو عبد اهلل حذيفة بن اليامن

كان   حذيفة بن اليامن صحايب، من الوالة الشجعان الفاَتني، )لزركيل: وقال فيك ا

مل يعلمهم أحد غريه، وملا ويل عمر سأله: أيف عاميل أحد   يف املنافقني، صاحب س النبي 

وحدث حذيفة هبذا احلديث    هو؟ قال: ال أذكره،من املنافقني؟ فقال: نعم، واحد. قال: من  

 (2) ( بعد حني فقال: وقد عزله عمر كأنام دل عليه

علم أسامء املنافقني،   ؤذاك امر وقال فيك قبلهم مجيعا اإلمام عيل، وقد سئل عنك: )

 (3)(ن تسألوه عن حدود اهلل َتدوه هبا عاملا إ

علومه، وقد روي أنك  بل كان الصحابة مجيعا يقرون لك بذلك، ويسألونك عن 

فتنة الرجل  ):  فقلتيف الفتنة؟  عند عمر إذ قال: أيكم حيفظ قول النبي بينام كنت جالسا 

(،  يف أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصالة والصدقة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

  ،بأس  ليس عليك منها ، فقلت: ) ليس عن هذا أسألك، ولكن التي متوج كموج البحر فقال:  

قال  ف ، : ال بل يكرسفقلتقال عمر: أيكرس الباب أم يفتح؟ ف (،إن بينك وبينها بابا مغلقا 

 
 ( 270/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (1)

 .  171، ص 2األعالم، ج  (2)

 .  302االحتجاج،  (3)
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 (1)  (إذا ال يغلق أبدا)عمر: 

بل كنت تذكر ذلك عن نفسك، وتدعوهم إىل االستفادة منك حتى جينبوا أنفسهم  

خطبة    لقد خطبنا النبي  الوقوع يف الفتن، وقد قلت تذكر هلم ذلك، ومصادر علمك به: )

ما ترك فيها شيئا إىل قيام الساعة إال ذكره علمه من علمه وجهله من جهله إن كنت ألرى  

 (2)  (الِشء قد نسيت فأعرفه كام يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه

واهلل إين ألعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيام بيني وبني الساعة،  وكنت تقول هلم: )

  أس إيل يف ذلك شيئا مل حيدثه غريي، ولكن رسول اهلل  يب إال أن يكون رسول اهلل   وما 

وهو يعد الفتن: منهن ثالث ال   فقال رسول اهلل  :قال وهو حيدث جملسا أنا فيه عن الفتن 

(، ثم تقول هلم:  يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار

 (3) (هم غرييفذهب أولئك الرهط كل)

بل كنت ـ سيدي ـ تذكر هلم بعض األحداث قبل وقوعها حتى يتيقنوا من صدق  

: جئت يوم اجلرعة فإذا رجل جالس فقلت: ليهراقن  بعضهم قالقولك، فقد روي عن 

اليوم ههنا دماء. فقال ذاك الرجل: كال واهلل قلت: بىل واهلل. قال: كال واهلل قلت: بىل واهلل  

حدثنيه قلت: بئس اجلليس يل أنت منذ اليوم   نه حلديث رسول اهلل قال: كال واهلل إ

فال تنهاين؟ ثم قلت: ما هذا الغضب؟   تسمعني أخالفك، وقد سمعته من رسول اهلل 

 
( 55/  1( والطياليس )449/  7( وابن أيب شيبة )401/  5( وأمحد )144( ومسلم)7096رواه البخاري ) (1)

/  2( واألوسط للطرباين)304/  13(وابن حبان )144/  1( والنسائي يف الكربى )3955وابن ماجه ) (2258والرتمذي )

215  ) 

( وأمحد 181يف السنن الواردة يف الفتن )  ( والداين خمترصا4240( وأبو داود)2891( ومسلم )6604رواه البخاري)  (2)

 ( 533/  4( واحلاكم )5/  15( وابن حبان )58/  1( والطياليس )385/  5)

 ( 518/  4( و احلاكم )2891رواه مسلم ) (3)
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 . (1) فأقبلت عليه أسأله فإذا الرجل حذيفة

وعندما كانوا يطالبونك باحلديث عن كل الفتن التي تعرفها، تبني هلم صعوبة ذلك  

لو حدثتكم الفرتقتم عىل  )عىل عقوهلم، وأهنم ال يطيقونه، ومن أحاديثك يف ذلك قول: 

أما إين سأحدثكم وال أقول   ، وفرقة تكذبني ،وفرقة ال تنرصين  ، ثالث فرق فرقة تقاتلني

أنكم تأخذون كتابكم فتحرقونه وتلقونه يف احلشوش   أرأيتكم لو حدثتكم.. قال 

 صدقتموين( 

: أرأيتكم لو حدثتكم أنكم تكرسون قبلتكم  ؟.. فقلتقالوا: سبحان اهلل ويكون هذا

   ..صدقتموين

: أرأيتكم لو حدثتكم أن أمكم خترج يف فرقة  ؟.. فقلتقالوا: سبحان اهلل ويكون هذا

 .(2)سبحان اهلل ويكون هذا قالوا:   ؟من املسلمني وتقاتلكم صدقتموين

،  قال: قد ماتت.. فلرجل: ما فعلت أمك؟ك أنك قلت الزبري بن عدي عنوحدث 

 .(3)فعجب الرجل من ذلك حتى خرجت عائشة، أما إنك ستقاتلها فقلت: 

: )لو شئت حلدثتكم بألف كلمة تصدقوين عليها وتتابعوين  وكنت تقول هلم

تكذبونني عليها وَتانبونني وتسبونني، وهن  وتنرصونني، ولو شئت حلدثتكم بألف كلمة 

 (4) صدق من اهلل ورسوله(

لقد كانت كلامتك سيدي نورا يمكن ملن يريد أن يعيشها أن يكتشف كل تلك  

األهواء التي وضعتها الفئة الباغية يف الدين، فحولته من دين اهلل إىل دين البرش، ومن دين  

 
 (  519/  4( واحلاكم )399/  5( وأمحد )2893رواه مسلم ) (1)

 ( 479/  7رواه ابن أيب شيبة ) (2)

 ( 535/  7رواه ابن أيب شيبة) (3)

 ( 275/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (4)
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 العدالة والرمحة إىل دين اجلور والظلم.  

أن العمر  لقد كنت ترصخ يف ذلك العرص حمذرا من الفتن، وأسباهبا، عىل الرغم من  

 مل يمتد بك، لرتى أوجها، ولكن مبادئها كانت تظهر أمامك. 

وكنت َتذر من االغرتار بأولئك االنتهازيني الذين يظهرون اإليامن، ويبطنون  

 الكفر، طلبا لتحقيق أهوائهم..  

وكنت ختربهم بأن َتريف الدين لن يأيت دفعة واحدة، وإنام يستعمل الشيطان كل  

: قيل يا أبا عبد اهلل  بسيطة قد يستهني الناس هبا، فقد روي أنك سئلت  كيده، ابتداء من أمور 

  ، ال ولكن عرضت عليهم فتنة فأبوا أن يركبوها .. فقلت: ) أكفر بنو إسائيل يف يوم واحد؟

فقالوا: ال نركب هذه أبدا   ، ثم عرضت عليهم أكرب منها  ،فرضبوا عليها حتى ركبوها 

 (1) ( ن دينهم كام ينسلخ الرجل من قميصهفرضبوا عليها حتى ركبوها فانسلخوا م

لذلك كنت ترد بقوة عىل أولئك الذين تومهوا أن سوق النفاق قد كسد منذ تويف  

، وأن الناس كلهم صاروا بطرفة عني عدوال وصاحلني، وكأن وفاة رسول اهلل  رسول اهلل  

  هي السبب يف صالحهم، مع أن وفاة رسول اهلل   هي التي أطلقت عقاهلم، وحررهتم

 من ذلك اخلوف الذي كان يعرتهيم من الفضيحة. 

،  املنافقون اليوم رش منهم عىل عهد رسول اهلل )لقد كنت تقول هلم، ولنا معهم: 

 (2) ( كانوا يومئذ يكتمونه وهم اليوم يظهرونه

 
 ( 442/  5شعب اإليامن) (1)

 ( 280/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (2)
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املنافقني إىل الغزوات لتحويل اجلهاد يف سـبيل اهلل إىل وسـيلة وكنت َتذر من تسـلل  

 (1) (إنكم ستعانون يف غزوكم باملنافقنيللظلم واملغنم وتشويه اإلسالم، فقال: )

مات  )زيد بن وهب قال:  ولذلك كنت مرجعا يف التعرف عىل املنافقني، وقد حدث  

من القوم هو؟ قال: نعم فقال له  فقال له عمر: أ. رجل من املنافقني فلم يصل عليه حذيفة.

 (2)(عمر: باهلل منهم أنا قال: ال ولن أخرب به أحدا بعدك

لو هلكوا )ـقال رـجل: اللهم أهـلك املـنافقني فـقال ـحذيـفة:  )عن أيب البخرتي ـقال:  و

 (3) (ما انتصفتم من عدوكم

بل كنت تعترب ما آل إليه حال املسلمني ردة وكفرا، وليس جمرد نفاق، فقد روي عنك  

 (4) )ذهب النفاق فال نفاق، إنام هو الكفر بعد اإليامن(قولك:  

قال: كنا مع حذيفة فأخذ حىص فوضع بعضه فوق بعض  عنك، ف وحدث بعضهم 

واهلل لرتكبن الباطل عىل   نرى شيئا خفيا قال: ا الضوء؟ قلنثم قال لنا: انظروا ما ترون من 

 .(5) احلق حتى ال ترون من احلق إال ما ترون من هذا

قال: ليوشكن أن يصب عليكم الرش من السامء حتى يبلغ  وحدث آخر عنك، ف

 .(6): األرض القفرل اهلل؟ قا الفيايف. قال: قيل: وما الفيايف يا أبا عبد 

وكنت ال تستثني من ذلك أحدا.. ال العلامء.. وال األمراء.. ألنك تعلم أن كليهام  

 
 ( 36/  9سنن البيهقي الكربى) (1)

 ( 481/  7رواه ابن أيب شيبة) (2)

 ( 481/  7رواه ابن أيب شيبة) (3)

 ( 280/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (4)

 ( 482/  7رواه ابن أيب شيبة ) (5)

 (  482/  7)ابن أيب شيبة  (6)
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)يا معرش القراء، اسلكوا  َتار يف سوق الفتن.. أما العلامء، فكنت تقول هلم بكل رصاحة: 

الطريق، فلئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشامال لقد ضللتم  

 (1)ضالال بعيدا(

)ليكونن عليكم أمراء، أو أمري، ال يزن أحدهم  األمراء، فكنت تقول عنهم: وأما 

 (2)عند اهلل يوم القيامة قرشة شعرية(

وهكذا كنت تتأمل ملعاين الدين وقيمه وحقائقه، وهي تتساقط أمام عينيك، فقد كنت  

)أول ما تفقدون من دينكم اخلشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم  تقول واصفا وحمذرا: 

 (3)صالة(ال

وآخر ما تفقدون من دينكم   ،أول ما تفقدون من دينكم اخلشوع): وكنت تقول هلم

الصالة، ولتنقضن عرى اإلسالم عروة عروة، وليصلني النساء وهن حيض، ولتسلكن  

 (4)  (طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل ال ختطئون طريقهم

،  املنافقوعندما رآك بعضهم تكثر من احلديث عن النفاق والتحذير منه سألك عن 

 (5)صف اإلسالم وال يعمل به()الذي ي فقلت:  

وكنت ختربهم عن مصدر علمك بعلوم الفتن والنفاق، وأهنا حرصك الشديد عىل  

عن الرش أكثر من سؤالك له عن   نقاء اإلسالم وصفائه، ولذلك كنت تسأل رسول اهلل 

اخلري، ألن الشيطان قد يرسب من الرش ما حيبط كل عمل، ويفسد كل خري، مثلام يفعل  

 
 (  139/  7( وابن أيب شيبة )7282البخاري ) (1)

 ( 280/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (2)

 ( 281/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (3)

 ( وقال هذا حديث صحيح اإلسناد ووافقه الذهبي 516/  4رواه احلاكم ) (4)

 ( 282/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (5)
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 يل مع الطعام الكثري. السم القل

يسألون   يا أهيا الناس، أال تسألوين؟ فإن الناس كانوا لقد كنت تصيح فيهم قائال: )

عن اخلري، وكنت أسأله عن الرش، أفال تسألون عن ميت األحياء؟ فقال: إن   رسول اهلل 

فدعا الناس من الضاللة إىل اهلدى، ومن الكفر إىل اإليامن،   اهلل تعاىل بعث حممدا 

باحلق من كان ميتا، ومات بالباطل من كان حيا، ثم   فحييفاستجاب له من استجاب، 

ذهبت النبوة فكانت اخلالفة عىل منهاج النبوة، ثم يكون ملكا عضوضا، فمن الناس من  

كر بقلبه ولسانه كافا يده وشعبة من  ينكر بقلبه ويده ولسانه واحلق استكمل، ومنهم من ين

احلق ترك، ومنهم من ينكر بقلبه كافا يده ولسانه وشعبتني من احلق ترك، ومنهم من ال ينكر  

 (1)(بقلبه ولسانه فذلك ميت األحياء

وكنت تتعجب من الذين يسكتون من التحذير من أئمة الفتن مع علمهم هبم،  

من قائد فتنة إىل    واهلل ما ترك رسول اهلل    ؟ناسواواهلل ما أدري أنيس أصحايب أم ت فتقول: )

  ( أن تنقيض الدنيا يبلغ من معه ثلثامئة فصاعدا إال قد سامه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته

(2) 

واهلل ال تدع مرض عبدا هلل مؤمنا  وكنت َتدثهم عن دور قريش يف الفتنة، فتقول: ) 

ك  فقال ل (،ئكة واملؤمنون حتى ال يمنعوا ذنب تلعةإال فتنوه أو قتلوه أو يرضهبم اهلل واملال

ال أقول إال ما قال رسول  ): فقلت  أتقول هذا يا عبد اهلل وأنت رجل من مرض؟بعضهم: 

 )(3)اهلل 

لترضبن مرض عباد اهلل حتى ال يعبد هلل اسم وليرضبنهم املؤمنون حتى  وتقول هلم: ) 

 
 (  404/  5رواه أمحد ) (1)

 ( 4243رواه أبو داود ) (2)

 ( 345/  6( والطرباين يف األوسط )517/  4( واحلاكم )395/  5( وأمحد )482/  7رواه ابن أيب شيبة ) (3)
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 (1) ( ال يمنعوا ذنب تلعة

وكنت تذكر هلم رؤوس الفتنة الذين مل يقتلوا مع ما ورد يف األمر بذلك، فقد حدث  

َة  ﴿ :ما بقي من أصحاب هذه اآلية)  زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة فقال: مَّ
َفَقاتِل وا َأئِ

فأ  وَن  الأك  مأ َينأَته  اَمَن هَل مأ َلَعلَّه    ، وال من املنافقني إال أربعة  ،إال ثالثة[  12]التوبة:    ﴾ِر إهِنَّ مأ اَل َأيأ

فام بال هؤالء الذين يبقرون بيوتنا    ،ختربوننا فال ندري  إنكم أصحاب حممد    فقال أعرايب:

عة أحدهم شيخ كبري لو  أولئك الفساق أجل مل يبق منهم إال أرب) : قال ؟ويرسقون أعالقنا 

 (2) ( رشب املاء البارد ملا وجد برده

وَن  ﴿تعاىل: وعندما سئلت عن قوله  مأ َينأَته  ِر إهِنَّ مأ اَل َأيأاَمَن هَل مأ َلَعلَّه  فأ َة الأك  مَّ
َفَقاتِل وا َأئِ

 (3) (ما قوتلوا بعد. .ال عهد هلم ):  ، قلت [ 12]التوبة:  ﴾

 

الفتنة  منهم، والذي كان سببا يف حصول املوقف السلبي ذلك  وكنت َتذرهم من 

القادمة، وهو ذلك املوقف الذي ال يقف مع الباطل، ولكنه خيذل احلق، ثم يستعمله الباطل  

وكنت َتدثهم عن رسول اهلل  بعد ذلك وسيلة لرضب احلق، ثم يرضبه كام يرضب احلق، 

 ن عن املنكر أو ليوشكن اهلل أن  والذي نفيس بيده لتأمرن باملعروف ولتنهو): أنه قال

 (4) (يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فال يستجاب لكم

قد كان من  بدقة، وكأنك تراه رأي العني، والتاريخ اإلسالمي وكنت تصف هلم 

 
 (  86/  3رواه أمحد ) (1)

 ( 4658رواه البخاري ) (2)

 ( وصححه ووافقه الذهبي 362/  2احلاكم ) (3)

  

 ( 59/  1( والطياليس )388/  5( وحسنه وأمحد )2169الرتمذي ) (4)
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أوصافك له ذلك احلديث الذي ال يمكن ألحد يريد أن يعرف القراءة النبوية حلركة التاريخ 

قال: قدمت الكوفة  يذكر وصف حذيفة للفتن األوىل، ف أن يتجاهله، فقد حدث بعضهم

وسهم يستمعون إىل حديث رجل، فقمت  رؤفدخلت املسجد فإذا فيه حلقة كأنام قطعت 

عليهم فقلت: من هذا؟ قيل: حذيفة بن اليامن، فدنوت منه فسمعته يقول: كان الناس  

ري مل يسبقني، قلت:  عن اخلري، وكنت أسأله عن الرش، فعرفت أن اخل  يسألون رسول اهلل  

يا رسول اهلل: أبعد هذا اخلري رش؟ قال: )يا حذيفة، تعلم كتاب اهلل، واتبع ما فيه( قاهلا  

  .. هدنة عىل دخن( .. وقلت: يا رسول اهلل، هل بعد هذا اخلري رش؟ قال: )فتنة ورش.. ثالثا 

كانت عليه(،  قلت: يا رسول اهلل، ما اهلدنة عىل دخن؟ قال: )ال ترجع قلوب أقوام إىل ما 

: )ثم تكون فتنة عمياء صامء، دعاته ضاللة(، أو قال: )دعاته النار،  ثم قال رسول اهلل 

 (1) فألن تعض عىل جذل شجرة خري لك من أن تتبع أحدا منهم(

كان الناس  ويف حديث آخر رحت تذكر حركة التاريخ يف مداها األوسع، فقلت: )

عن اخلري، وكنت أسأله عن الرش خمافة أن يدركني، فقلت: يا رسول    يسألون رسول اهلل  

اهلل: إنا كنا يف جاهلية ورش فجاءنا اهلل هبذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري رش؟ قال: )نعم(،  

فقلت: هل بعد ذلك الرش من خري؟ فقال: )نعم، وفيه دخن(، فقلت: وما دخنه؟ قال:  

تنون بغري سنتي، وهيدون بغري هديي، تعرف منهم وتنكر(، فقلت: هل بعد ذلك  )قوم يس

اخلري من رش؟ قال: )نعم، دعاة عىل أبواب جهنم، من أجاهبم إليها قذفوه فيها(. فقلت: يا  

رسول اهلل: صفهم لنا، قال: )نعم، هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا(. قلت: يا رسول  

ني ذلك؟ قال: )تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم(، قلت: فإن مل يكن هلم  اهلل فام تأمرين إن أدرك

مجاعة وال إمام؟ قال: )اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض عىل جذل شجرة حتى  

 
   (299/  13) ( وابن حبان 386/  5( وأمحد )4246رواه أبو داود ) (1)
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 (1)يدركك املوت وأنت عىل ذلك(

ثالث فتن  وكنت تذكر هلم أنواع الفتن، وَتذرهم من الوقوع فيها، وتقول هلم: )

الدجال: التي ترمي بالرضف، والتي ترمي بالنشف، والسوداء   والرابعة تسوقهم إىل 

 (2)(املظلمة التي متوج كموج البحر، والرابعة تسوقهم إىل الدجال 

: )أتتكم الفتن ترمي بالنشف، ثم أتتكم ترمي بالرضف، ثم أتتكم  وكنت تقول

 (3)سوداء مظلمة(

عن أيب عمرو ظارهم، فوكنت تذكر هلم أن هناك فتنا كثرية ال تقل عن الدجال يف انت

الشـــيـباين ـقال: كـنت عـند ـحذيـفة ـجالســــا إذ ـجاء أعرايب حتى جـثا بني ـيدـيه فـقال: أخرج 

وـما اـلدـجال إن ـما دون اـلدـجال أخوف من اـلدـجال إنام فتنـته )فـقال ـله ـحذيـفة:  اـلدـجال؟

 (4) (أربعون ليلة

لفتنة  إن ا وكنت تذكر هلم صفات املتعرضني للفتن، وسبب تعرضهم هلا، فتقول: )

وكلت بثالث: باحلاد النحرير الذي ال يرتفع له يشء إال قمعه بالسيف، وباخلطيب الذي  

يدعو إليها، وبالسيد، فأما هذان فتبطحهام لوجوههام، وأما السيد فتبحثه حتى تبلو ما  

 (5)(عنده

وكنت َتذرهم من األمراء واالنصياع هلم، فأبواهبم هي أبواب الفتن، وتقول:  

ف الفتن( قيل: وما مواقف الفتن يا أبا عبد اهلل؟ قال: )أبواب األمراء، يدخل  )إياكم ومواق 

 
  (197/  4( واحلاكم )3979( وابن ماجه )1847)( ومسلم 3606رواه البخاري ) (1)

 ( 273/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (2)

 ( 273/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (3)

 (  493/  7ابن أيب شيبة ) (4)

 ( 274/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (5)
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 (1)أحدكم عىل األمري فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه(

ال يمشني رجل منكم شربا إىل ذي سلطان ليذله فال واهلل ال يزال  وكنت تقول هلم: )

 (2) (قوم أذلوا السلطان أذالء إىل يوم القيامة 

اتقوا أبواب األمراء فإهنا مواقف الفتن أال أن الفتنة شبيهة مقبلة  تقول هلم: )وكنت  

 (3) (وتبني مدبرة

وكنت تعلم أن اإلرهاب سيغزو هذه األمة، وسيقتل الناس ألجل معتقداهتم،  

)إن مما أختوف عليكم رجال قرأ  ولذلك كنت َتذر من استعامل السيف يف الفتنة، وتقول: 

ت عليه هبجته، وكان رداء لإلسالم أعزه إىل ما شاء اهلل، انسلخ منه  القرآن، حتى إذا رئي

ونبذه وراء ظهره، وخرج عىل جاره بالسيف ورماه بالرشك(، قال: قلت: يا رسول اهلل أهيام  

 (4)أوىل بالرشك؟ املرمي أم الرامي؟ قال: )ال بل الرامي(

 ما شخص فيها  إياكم والفتن، ال يشخص إليها أحد، فواهلل) وكنت تقول ناصحا:

أحد إال نسفته كام ينسف السيل الدمن، إهنا مشبهة مقبلة حتى يقول اجلاهل: هذه تشبه،  

 (5) (وتبني مدبرة، فإذا رأيتموها فاجثموا يف بيوتكم، وكرسوا سيوفكم، وقطعوا أوتاركم

 (6): )إن للفتنة وقفات وبغتات، فمن استطاع أن يموت يف وقفاهتا فليفعل(وتقول

 (7)يأتني عىل الناس زمان ال ينجو فيه إال من دعا بدعاء كدعاء الغريق(: )لوتقول

 
 ( 277/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (1)

 (  487/  7ابن أيب شيبة) (2)

 (  528/  7ابن أيب شيبة) (3)

 ( 690/ 2معرفة الصحابة أليب نعيم ) (4)

 ( 273/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (5)

 ( 274/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (6)

 ( 274/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (7)
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وكنت تدعوهم إىل العودة إىل القرآن الكريم لتمييز احلق من الباطل عندما يشتبهان  

: إن الفتنة وقعت، فحدثني ما سمعته، قال: )أومل  بسبب الفتن، فقد سألك بعضهم، فقال 

 (1)يأتكم اليقني، كتاب اهلل عز وجل؟(

الذي   : يا رسـول اهلل هل بعد هذا اخلري، فقلتوأخربهتم أنك سـألت رسـول اهلل 

ـيا ـحذيـفة علـيك بكـتاب اهلل فتعلـمه واتبع ـما فـيه خريا ): ـلكنحن فـيه من رش نـحذره؟ ـقال 

 (2)(لك

ومل تكن تكتفي ـ سيدي ـ بالفتن العامة، بل كنت تذكر الفتن اخلاصة بكل إنسان،  

ذلك أنه لوال ذلك النوع من الفتن ما حلت الفتن العامة، فمام ال نزال نحفظه من حكمك  

إن الفتنة تعرض عىل القلوب، فأي قلب أرشهبا نكتت فيه نكتة سوداء، فإن أنكرها  )قولك:  

فلينظر فإن كان يرى   ، فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم النكتت فيه نكتة بيضاء، 

 (3)(حراما ما كان يراه حالال، أو يرى حالال ما كان يراه حراما، فقد أصابته الفتنة 

: )إذا أذنب العبد نكت يف قلبه نكتة سوداء، فإن أذنب نكت يف قلبه  وكنت تقول 

 (4) نكتة سوداء، حتى يصري قلبه كالشاة الربداء(

القلب بمنزلة الكف فإذا أذنب ينقبض ثم يذنب فينقبض حتى  وكنت تقول: )

جيتمع؛ فإذا اجتمع طبع عليه فإذا سمع خريا دخل يف أذنيه حتى يأيت قلبه فال جيد منه مدخال  

ِسب وَن ﴿ :فذلك قوله عز وجل  ل وهِبِمأ َما َكان وا َيكأ  (5) ([14]املطففني:    ﴾َكالَّ َبلأ َراَن َعىَل ق 

 
 ( 274 /1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (1)

 (  323/  1رواه ابن حبان ) (2)

 ( 272/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (3)

 ( 273/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (4)

 ( 441/  4شعب اإليامن) (5)
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القلوب أربعة: قلب أغلف، فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح،  ): تقول  وكنت 

فذلك قلب املنافق، وقلب أجرد فيه ساج يزهر، فذاك قلب املؤمن، وقلب فيه نفاق وإيامن،  

فمثل اإليامن كمثل شجرة يمدها ماء طيب، ومثل النفاق مثل القرحة يمدها قيح ودم،  

 (1) (فأهيام غلب عليه غلب

)والذي ال إله غريه، إن الرجل ليصبح يبرص ببرصه، ويميس ما ينظر  : وكنت تقول

 (2) بشفر(

وكنت تذكر هلم بأن للفتن يف املتعرضني هلا سطوة كسطوة اخلمر، متنعهم من البحث  

)ما اخلمر  والتحقيق، وَتعلهم كالسكارى يترصفون من غري وعي، وقد قلت يف ذلك: 

 (3)رصفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة(

إن أخوف ـما أختوف عليكم أن تؤثروا ـما ترون عىل ـما تعلمون ): وكـنت تقول هلم

 (4) (وأن تضلوا وأنتم ال تشعرون

أن يعرض عليك اخلري والرش ال تدري  ): فقلتأي الفتنة أشد؟ حينها  تسئل وقد 

 (5) (أهيام تتبع

ملتقون  وكنت تذكر هلم اختالل املوازين أيام الفتن، حيث يقرب املنحرفون، ويطرد ا

حديثني رأيت   حدثنا رسول اهلل ): يف ذلك قولك الصاحلون، ومما نقلته عن النبي 

 
 ( 276/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (1)

 ( 273/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (2)

 ( 274/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (3)

 (  503/  7ابن أيب شيبة) (4)

 (37(و الفتن للمروزي)503/  7ابن أيب شيبة) (5)
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حدثنا أن األمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال ثم علموا من   ، أحدمها وأنا أنتظر اآلخر

وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض األمانة من  ، القرآن ثم علموا من السنة

قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل املجل ؛ كجمر  

فيه يشء فيصبح الناس يتبايعون فال يكاد   دحرجته عىل رجلك فنفط فرتاه منتربا ؛ وليس 

أحدهم يؤدي األمانة فيقال: إن يف بني فالن رجال أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه  

ولقد أتى عيل زمان وما أبايل أيكم   . .وما أجلده ؛ وما يف قلبه مثقال حبة خردل من إيامن

نيا رده عيل ساعيه، فأما اليوم فام  بايعت لئن كان مسلام رده عيل اإلسالم، وإن كان نرصا

 (1) (كنت أبايع إال فالنا وفالنا.

 (2): )ال تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع(وكنت تقول هلم

وكنت تذكر هلم كيف يستويل هذا الصنف عىل أراِض املستضعفني وأمواهلم،  

أرضنا، واملال مالنا، فحال بني األرامل  لكأين براكب قد أناخ بكم، فقال: األرض فقلت: )

 (3)(واملساكني، وبني املال الذي أفاء اهلل عىل آبائهم 

هذه سيدي بعض أحاديثك يف الفتن.. وهي كافية ملن يريد أن يتخلص من كل تلك  

الشوائب التي علقت بالدين، والتي اعتربت ما سمته ]عهد السلف[ عهدا معصوما، ولو  

ك، لعرفوا أن ذلك الشيطان استعمل ذلك العهد كل قواه لتحريف  أهنم استمعوا ألحاديث

الدين، وَتويله من دين إهلي مملوء بالقيم الرفيعة إىل دين برشي مملوء باخلرافات والدجل  

 
/  1والطياليس )( 157/  11( وعبد الرزاق )383/  5( وأمحد )143ومسلم ) ( واللفظ له6497رواه البخاري ) (1)

(والبيهقي يف الكربى 164/    15وابن حبان )  (211/    1(و احلميدي يف مسنده )4053( وابن ماجه )2179( والرتمذي )57

(10  /122)  

 ( 691/ 2معرفة الصحابة أليب نعيم ) (2)

 ( 275/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (3)
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 واألساطري.

لكنك مع كل تلك األحاديث ـ سيدي ـ كنت تذكر هلم أن اهلل تعاىل لن يرتك األمة  

ملحافظني عىل العهود موجودون يف كل األزمنة، حتى  للمحرفني فقط، بل إن الصاحلني ا

: )يا حذيفة إن يف كل طائفة  أنه قال لك  يكونوا مالذا للنجاة، فقد رويت عن رسول اهلل  

من أمتي قوما شعثا غربا، إياي يريدون، وإياي يتبعون، وكتاب اهلل يقيمون، أولئك مني  

 (1)  وأنا منهم، وإن مل يروين(

سيدي.. فقد كنت كسائر الصحابة املنتجبني متارس كل أدوارك التي  أما عن حياتك  

، حتى أنك قمت برسية لوحدك، وقد كانت أخطر  (2)تطلب منك، وَترض كل املشاهد

مأ َوِمنأ   ﴿ سية، حصلت يف ذلك اليوم الذي وصفه اهلل تعاىل بقوله:  ِقك  مأ ِمنأ َفوأ وك  إِذأ َجاء 

مأ َوإِذأ َزاَغِت   َفَل ِمنأك  َنَاِجَر َوَتظ نُّوَن بِاهللَِّ الظُّن وَنا )َأسأ ل وب  احلأ ق  َبأَصار  َوَبَلَغِت الأ نَالَِك  10األأ ( ه 

َزااًل َشِديًدا  ِزل وا ِزلأ لأ ِمن وَن َوز  ت يِلَ املأ ؤأ  [11،  10]األحزاب:    ﴾ابأ

يا أبا عبد  )وقد قصصت نبأ تلك الرسية التي قمت هبا لوحدك جوابا ملن قال لك: 

فكيف كنتم   ال:فق ،نعم يا بن أخي(، فقلت: وصحبتموه؟ يتم رسول اهلل اهلل رأ

قال: واهلل لو أدركناه ما تركناه عىل األرض وجلعلناه  ف  ،: واهلل لقد كنا نجهدفقلتتصنعون؟  

   .. عىل أعناقنا 

 
 ( 64/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (1)

قال يف الطبقات الكربى: مل يشهد حذيفة بدرا وشهد أحدا هو وأبوه وأخوه صفوان بن اليامن، وقتل أبوه يومئذ.  (2)

(، وقد ذكر حذيفة سبب عدم 230/ 7، الطبقات الكربى ) وشهد حذيفة اخلندق وما بعد ذلك من املشاهد مع رسول اهلل 

درا، فقال: )ما منعني أن أشهد بدرا إال أين خرجت وأيب حسيل، فأخذنا كفار قريش، فقالوا إنكم تريدون حممدا ، شهوده ب

فقلنا ما نريده، وما نريد إال املدينة فأخذوا منا عهد اهلل وميثاقه، لننرصفن إىل املدينة، وال نقاتل معه، فأتينا رسول اهلل)ص( 

 .497، ص 5ي هلم بعهدهم، ونستعني اهلل عليهم( املزي، هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، ج فأخربناه اخلرب، فقال: انرصفا نف 

  



 

119 

 

بن أخي واهلل لقد  ا: يا  حينها رحت تقص عليه ذلك املوقف الذي حصل لك، فقلت 

من الليل هويا ثم التفت إلينا فقال:   باخلندق وصىل رسول اهلل  رأيتنا مع رسول اهلل 

إنه يرجع أدخله اهلل اجلنة فام    من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم يشرتط له رسول اهلل  

هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر    ثم صىل رسول اهلل    ،قام رجل

الرجعة أسأل اهلل أن يكون رفيقي يف   لنا ما فعل القوم ثم يرجع يرشط له رسول اهلل 

فلام مل يقم أحد   ، اجلنة؛ فام قام رجل من القوم مع شدة اخلوف وشدة اجلوع وشدة الربد 

 دعاين. فقال: يا حذيفة فاذهب فادخل  فلم يكن يل بد من القيام حني دعاين رسول اهلل 

فذهبت فدخلت يف القوم والريح،   . يف القوم فانظر ما يفعلون وال َتدثن شيئا حتى تأتينا.

فقام أبو سفيان بن حرب فقال:   ، وجنود اهلل تفعل ما تفعل ال تقر هلم قدر وال نار وال بناء

ي إىل جنبي فقلت: من أنت  فأخذت بيد الرجل الذ،  يا معرش قريش لينظر امرؤ من جليسه 

ثم قال أبو سفيان: يا معرش قريش إنكم واهلل ما أصبحتم بدار مقام   ، قال: أنا فالن بن فالن

لقد هلك الكراع وأخلفتنا بنو قريظة بلغنا منهم الذي نكره ولقينا من هذه الريح ما ترون،  

ثم قام   ، َتلوا فإين مرَتلواهلل ما تطمئن لنا قدر وال تقوم لنا نار وال يستمسك لنا بناء فار

إىل مجله وهو معقول فجلس عليه ثم رضبه فوثب عىل ثالث فام أطلق عقاله إال وهو قائم،  

. ثم رجعت إىل  .ال َتدث شيئا حتى تأتيني ثم شئت لقتلته بسهم   ولوال عهد رسول اهلل  

ثم ركع  وهو قائم يصيل؛ فلام رآين أدخلني إىل رحله وطرح عيل طرف املرط   رسول اهلل 

 .(1)وسجد، وإنه لفيه فلام سلم أخربته اخلرب

لك، البشارة العظيمة،   وهكذا حصل لك يف هذا احلديث، وباختيار رسول اهلل 

ال باجلنة، وإنام بمرافقته فيها.. وال باملجان، وإنام نتيجة لعمل عظيم قمت به، ثم استمررت  

 
 (  392/  5( ، وأمحد )16/67وابن حبان ) (1788رواه مسلم ) (1)
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 يف القيام به إىل آخر حلظات حياتك.

يف زهدك   ودك مجيعا، تسري سرية املنتجبني من أصحاب حممد فقد كنت وفيا لعه 

حممد بن  وتواضعك وإخالصك، وبعدك عن التثاقل إىل الدنيا وأهوائها، وقد حدث 

: كان عمر إذا بعث عامال كتب يف عهده  عن حالك عندما وليت والية املدائن، فقالسريين  

فة عىل املدائن كتب يف عهده أن  أن اسمعوا له وأطيعوا ما عدل عليكم، فلام استعمل حذي 

فخرج حذيفة من عند عمر عىل محار موكف وعىل   ، اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم

احلامر زاده، فلام قدم املدائن استقبله أهل األرض والدهاقني وبيده رغيف وعرق من حلم  

طعاما آكله،  عىل محار عىل إكاف، فقرأ عهده إليهم، فقالوا: سلنا ما شئت، قال: أسألكم 

فأقام فيهم ما شاء اهلل، ثم كتب إليه عمر أن أقدم، فلام   ،وعلف محاري هذا ما دمت فيكم

بلغ عمر قدومه كمن له عىل الطريق يف مكان ال يراه، فلام رآه عمر عىل احلال الذي خرج  

 .(3)من عنده عليه أتاه فالتزمه وقال: أنت أخي وأنا أخوك

حذيفة أن حذيفة كان يقول: ما من يوم أقر لعيني وال أحب  عن ساعدة بن سعد بن  و

أهيل فال أجد عندهم طعاما، ويقولون ما نقدر عىل قليل وال كثري وذلك    لنفيس من يوم آيت

إن اهلل أشد محية للمؤمن من الدنيا من املريض أهله  )يقول:  أين سمعت رسول اهلل 

  (2) (ء من الوالد لولده باخلريالطعام. واهلل تعاىل أشد تعاهدا للمؤمن بالبال 

ذكر بعض من حرض احتضارك،  وقد ظللت عىل ذلك إىل آخر أيام حياتك، وقد 

لوال أين أرى أن هذا اليوم آخر يوم من الدنيا وأول يوم  أنك قلت يف آخر حلظات حياتك: )

عىل  من اآلخرة مل أتكلم به، اللهم إنك تعلم أين كنت أحب الفقر عىل الغنى، وأحب الذلة 

 
 ( 349/ 3رواه ابن سعد، حياة الصحابة ) (1)

 ( 584/ 2رواه الطرباين، حياة الصحابة ) (2)
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 .(1)بعدها  ، ثم مت (العز، وأحب املوت عىل احلياة، حبيب جاء عىل فاقة، ال أفلح من ندم

حبيب جاء عىل فاقة، ال أفلح من  )عن احلسن، قال: ملا حرض حذيفة املوت قال: و

 (2)  (ندم، احلمد هلل الذي سبق يب الفتنة قادهتا وعلوجها 

عن خالد بن الربيع العبيس قال: أتيناه وهو باملدائن حتى دخلنا عليه جوف الليل،  و

أعوذ باهلل من صباح )قلنا: جوف الليل، أو آخر الليل، فقال:  (أي ساعة هذه؟)فقال لنا: 

فال تغالوا بأكفاين، فإنه إن يكن  )قلنا: نعم، قال:    (أجئتم معكم بأكفان؟)، ثم قال:  ( إىل النار

 (3) (عند اهلل خري، فإنه يبدل بكسوته كسوة خريا منها، وإال يسلب سلبا لصاحبكم 

ما تصنعون هبذا؟  )، قال: اجديدوكان عن أيب مسعود، قال: ملا أيت حذيفة بكفنه، و

إن كان صاحبكم صاحلا ليبدلن اهلل تعاىل به، وإن كان غري ذلك ليرتامن به رجواها إىل يوم  

بكفن، إنام يكفيني ريطتان بيضاوان، ليس معهام قميص، فإين    ما هذا يل )، وقال:  (4)   (القيامة

 (5)(ال أترك إال قليال حتى أبدل خريا منهام أو رشا منهام 

هذه سيدي بعض رسائلك إلينا، وال نزال نحفظها ونحتفظ هبا، ونعرف من خالهلا  

ألصحابه، وعظم العلوم التي بثها هلم، وندرك معها كذلك عظم اخلدع    عظم تربية النبي  

، وَتويلها إىل  التي استطاع البغاة وأصحاب الثروة املضادة تشويه التلمذة عىل رسول اهلل  

 معنى أسطوري ال عالقة له بالقيم، وال بالعمل. 

 . عبد اهلل بن مسعود: 2

 
 ( 282/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (1)

 ( 282/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (2)

 ( 282/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (3)

 ( 282/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (4)

  (283/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (5)
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يا من رشفك اهلل بأن جعلك من   عبد اهلل بن مسعود..  . يا .وهكذا أنت يا سيدي

 الصحابة السابقني.. والتالميذ الناجحني.. والرساليني املضحني. 

لتعرفك به،   لقد ذكرت قصة إسالمك، والكرامة اإلهلية التي َتققت لرسول اهلل 

، وأبو بكر فقال يل يا غالم  )كنت أرعى غنام لعقبة بن أيب معيط فمر يب رسول اهلل  فقلت:  

  ، فمسح رضعها   ، فأتيته بشاة  قال قلت: نعم ولكني مؤمتن. قال: فهل من شاة؟  هل من لبن؟

فحلبه يف إناء فرشب وسقى أبا بكر، قال: ثم قال للرضع اقلص فقلص، ثم أتيته    ،فنزل لبن 

يرمحك اهلل  )  :وقال  ، فمسح رأس ، يا رسول اهلل علمني من هذا القول :فقلت ،بعد هذا

 (1)(فإنك غليم معلم 

املؤرخون  قال وهكذا رشفك اهلل بأن كنت من أوائل من جهر بالقرآن الكريم، وقد 

بمكة عبد اهلل بن مسعود، اجتمع   : أول من جهر بالقرآن بعد رسول اهللَّ يذكرون ذلك

فقالوا: واهللَّ ما سمعت قريش هذا القرآن جيهر هلا به قّط، فمن    يوما أصحاب رسول اهللَّ  

عبد اهللَّ بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنام نريد رجال   رجل يسمعهموه؟ فقال

فغدا ابن مسعود  . له عشرية يمنعونه من القوم إذا أرادوه. قال: دعوين فإن اهللَّ سيمنعني. 

بسم اهلل الرمحن    ﴿حتى أتى املقام يف الضحى وقريش يف أنديتها حتى قام عند املقام ثم قال:  

َن   الرحيم محأ آنَ 1)الرَّ رأ ق  لوه يقولون:  ، [2، 1]الرمحن:  ﴾( َعلََّم الأ   ثم استقبلها يقرؤها وتأمَّ

ماذا قال ابن أمَّ عبد؟ ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به حممد. فقاموا إليه فجعلوا يرضبون  

يف وجهه وجعل يقرأ حتى بلغ ما شاء اهللَّ أن يبلغ ثم انرصف إىل أصحابه وقد أّثروا بوجهه  

هذا الذي خشينا عليك. قال: ما كان أعداء اهللَّ تعاىل أهون عيّل منهم اآلن ولئن   ا:فقالو

 
 .84/ 6، والبيهقي يف دالئل النبوة، 379/ 1رواه أمحد:  (1)
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 .(1)شئتم ألغادينهم بمثلها غدا. قالوا: ال حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون

دائم  ومنذ ذلك احلني الذي أثبت فيه صدقك وإخالصك وتضحيتك، وأنت 

حيدث  موسى حتى كان الناس يظنون قرابتك منه، وقد قال أبو  الصحبة لرسول اهلل 

وما نحسب ابن مسعود وأمه إال من أهل   ،قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ): عنك

واهلل لقد رأيت عبد اهلل وما أراه  ، وقال: )(2)  ( لكثرة دخوهلم وخروجهم عليه  بيت النبي  

 ( إال عبد آل حممد 

ِذيَن  ﴿ ملا نزلت: : وعالقتك برسول اهلل  وقد قلت َتدث عن نفسك،  َليأَس َعىَل الَّ

احِلَاِت ث مَّ اتََّقوأ  ا َوآَمن وا َوَعِمل وا الصَّ َقوأ وا إَِذا َما اتَّ ياَم َطِعم 
نَاٌح فِ احِلَاِت ج  ا  آَمن وا َوَعِمل وا الصَّ

ِسننِيَ  بُّ املأ حأ
ِ َسن وا َواهللَّ  حي  ا َوَأحأ َقوأ قيل يل  ):  [، قال رسول اهلل  93]املائدة:    ﴾  َوآَمن وا ث مَّ اتَّ

 (3)  (أنت منهم

ومل تكن تلك الصحبة جمرد خمالطة عادية، وإنام كنت تتلمذ فيها تلمذة حقيقية عىل  

وعىل القرآن الذي يتنزل عليه، فلم تكن تغيب عنك آية وال حديث، وقد   رسول اهلل 

، قال:  : حدثنا عن أصحاب حممد رسول اهلل  هقالوا ل إمامك عيل، فعندما    شهد لك بذلك

ثم انتهى، وكفى    ، عن أهيم؟ قالوا: أخربنا عن عبد اهلل بن مسعود، قال: )علم القرآن والسنة

 (4)بذلك علام(

عن أيب وائل قال: كنت  ، فصحابة رسول اهلل  وهكذا شهد لك بذلك املنتجبون من  

الناس هديا ودال وقضاء وخطبة برسول  فجاء ابن مسعود فقال حذيفة: إن أشبه    ، مع حذيفة

 
   (351/ 2سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ) (1)

   "2460"، ومسلم "4384رواه البخاري،  (2)

   "3053"، والرتمذي "2459"رواه مسلم  (3)

 ( 129/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (4)
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  ، من حني خيرج من بيته إىل أن يرجع ال أدري ما يصنع يف أهله لعبد اهلل بن مسعود  اهلل 

أن عبد اهلل من أقرهبم عند اهلل وسيلة يوم   من أصحاب حممد  املجتهدون ولقد علم 

 (1) ( القيامة

حتى    أخربنا برجل قريب السمت والدل برسول اهلل  وعندما سأله بعضهم قائال:  

حتى يواريه   ما أعلم أحدا أقرب سمتا وال هديا وال دال من رسول اهلل )قال:  ،نلزمه

ولقد علم املحفوظون من أصحاب حممد أن ابن أم عبد من   ، جدار بيته من ابن أم عبد

 (2) (أقرهبم إىل اهلل زلفة 

يبني لصحابته قدراتك حتى يستفيدوا منها يف خدمة   وقد كان رسول اهلل 

عن أيب الدرداء  ، حتى ال تتاح الفرص للطلقاء واليهود وغريهم، فه اإلسالم، وتبليغ قيم

خطبة خفيفة فلام فرغ من خطبته قال: )يا أبا بكر! قم فاخطب(    قال: خطب رسول اهلل 

فقام عمر فقرص   ،ثم قال: )يا عمر قم فاخطب(    فقام أبو بكر فخطب فقرص دون النبي

: )اسكت   فقال له رسول اهلل  ، دون أيب بكر ثم قال: )يا فالن قم فاخطب( فشقق القول

بن أم عبد قم  ا وقال: )يا  ، وإن البيان من السحر( ، فإن التشقيق من الشيطان ، أو اجلس 

وإن   ،ربنا  عز وجل  أهيا الناس إن اهلل) ثم قال:  ، فقام فحمد اهلل وأثنى عليه ،فاخطب(

  وأومأ إىل النبي  (، وإن هذا نبينا  ، وإن البيت قبلتنا  ،وإن القرآن إمامنا  ، اإلسالم ديننا 

فقال  (، والسالم عليكم ،وكرهنا ما كره اهلل لنا ورسوله  ،رضينا ما رِض اهلل لنا ورسوله

رضيت بام رِض اهلل ألمتي وابن أم عبد   ، وصدق ، صاب ابن أم عبد: )أ رسول اهلل 
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 (1)وكرهت ما كره اهلل ألمتي وابن أم عبد(

لكنهم لألسف قرصوا يف الكثري من ذلك، وقد تأثرت بذلك التقصري، عندما رحت  

ت جلمع القرآن  لعىل رأس اللجنة التي شكاألنصاري تلومهم عىل جعلهم زيدا بن ثابت 

املدينة ال يتجاوز إحدى عرشة   رسول اهلل نه كان يبلغ من العمر عند قدوم مع أ ،الكريم

 ، أي أنك أسلمت قبل مولده.سنة

لذلك كنت تذكر هلم أنك عشت مع القرآن، وكنت تتبع نزول كل آياته يف مكة  

واملدينة يف الوقت الذي مل يولد فيه أولئك الذين عهد إليهم بتلك املهمة اخلطرية، وقد قلت  

وزيد له ذؤابة يلعب مع   ، سبعني سورة  لقد قرأت من يف رسول اهلل )يف ذلك متأسفا: 

 (2) (الغلامن

والذي ال إله غريه ما نزلت آية من كتاب اهلل إال أنا أعلم أين  م: ) وكنت تقول هل 

 ( لم فيام نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب اهلل تناله املطي ألتيتهعنزلت وأ

سبعني سورة، ولقد علم أصحاب   لقد قرأت عىل رسول اهلل وكنت تقول هلم: )

(، قال  م بكتاب اهلل مني لرحلت إليهحممد أين أعلمهم بكتاب اهلل، ولو أعلم أحدا أعل

فام سمعت أحدا منهم يعيب عليه شيئا  ، فجلست يف حلق من أصحاب حممد الراوي: )

 (3) (مما قال، وال يرد عليه

)عجبا للناس وتركهم قراءيت، وأخذهم قراءة زيد، وقد أخذت  وكنت تقول هلم: 

سبعني سورة، وزيد بن ثابت صاحب ذؤابة غالم جييء ويذهب   من يف رسول اهلل 
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 (1) باملدينة(

هو الذي شهد لك بذلك، وأنت مل تكن تردد سوى شهادة   بل إن رسول اهلل 

  ت صيل، فافتتحتقائم وأنت مر عليك،  فيك، ففي احلديث أن رسول اهلل  رسول اهلل 

،  : )من أحب أن يقرأ القرآن غضا كام أنزل، فليقرأ قراءة ابن أم عبد( فقال ، سورة النساء

:  ت قولك فكان فيام سأل، يقول: )سل تعط( الدعاء، فجعل رسول اهلل ثم أخذت يف 

يف أعىل جنان  اللهم إين أسألك إيامنا ال يرتد، ونعيام ال ينفد، ومرافقة نبيك حممد )

ذكر يف املبرشين  لك باجلنة، ولو أنك ال ت   رسول اهلل بشارات وهذه إحدى ، (2)(اخللد

 هبا، بسبب عدم كونك من قريش. 

التحريف،  ومما يروى يف ذلك احلديث الذي يمثل قيمة من قيم اإليامن التي عبث هبا  

دقيق الساقني، فجعلت الريح  بعض ثامرها، وكنت تني فقد روي أنك تسلقت شجرة َت

  (، مم تضحكون؟): فقال رسول اهلل احلضور منك، ومن ساقيك، ، فضحك ك تكفؤ

والذي نفيس بيده، هلام أثقل يف امليزان من  ):  قالوا: يا نبي اهلل، من دقة ساقيه، فقال

 (3)(أحد

يستعمل كل الوسائل لتقريبك، وإزالة تلك النفرة عنك،   وهلذا كان رسول اهلل 

والتي كان سببها تلك األخالق اجلاهلية التي تفرق بني الناس عىل أساس أنساهبم  

 وأجسامهم وغناهم وفقرهم. 

حتى جيتمع الناس إليك بسببها،  قراءتك، خيرب عن حبه ل  رسول اهلل وهلذا كان 
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ال يل رسول اهلل  وقد ذكرت بعض مشاهد ذلك، فقلت: )قك ونسبك،  منشغلني عن جسم

 )قال: )إين أشتهي أن    قلت: يا رسول اهلل! أقرأ عليك وعليك أنزل؟! ،  : )اقرأ عيل القرآن

ٍة  ﴿فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: ، أسمعه من غريي( لِّ أ مَّ َفَكيأَف إَِذا ِجئأنَا ِمنأ ك 

 َشِهيداً بَِشِهيٍد، َوِجئأنَا بَِك 
ِ
الَء  (1)(فغمزين برجله، فإذا عيناه تذرفان  ،[41]النساء:    ﴾ َعىَل َهؤ 

ظللت وفيا لعهده، مل تغري ومل تبدل، بل كنت تأمر   وبعد وفاة رسول اهلل 

جاهدوا  باملعروف، وتنهى عن املنكر، وتواجه النفاق، وتدعو إىل مواجهته، وتقول: )

ال أن تكفهروا يف وجوههم  املنافقني بأيديكم فإن مل تستطيعوا فبألسنتكم فإن مل تستطيعوا إ

 (فافعلوا

قرآنية وَتريف هلا وتقريب لليهود  وكنت ـ بسبب ما تراه من تالعب بالقيم ال

وغريهم وإعطائهم الفرصة لتفسري القرآن بأساطريهم وخرافاهتم ـ تدعو إىل العودة إىل  

القرآن الكريم، وتفعيله يف مجيع نواحي احلياة، وكنت تصف هلم قارئ القرآن الكريم،  

إذا الناس يفطرون،  )ينبغي حلامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره    فتقول:

وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس خيلطون،  

وبخشوعه إذا الناس خيتالون، وينبغي حلامل القرآن أن يكون باكيا حمزونا حكيام حليام عليام  

، وال  سكيتا، وال ينبغي حلامل القرآن أن يكون جافيا، وال غافال، وال صخابا، وال صياحا 

 (2) حديدا(

)إن هذا القرآن مأدبة اهلل، فمن استطاع أن يتعلم منه شيئا فليفعل،  وكنت تقول هلم:  

فإن أصفر البيوت من اخلري الذي ليس فيه من كتاب اهلل يشء، وإن البيت الذي ليس فيه  
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من كتاب اهلل يشء كخراب البيت الذي ال عامر له، وإن الشيطان خيرج من البيت الذي  

 (1)  فيه سورة البقرة( تسمع

 (2) )إنام هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن، وال تشغلوها بغريه(وكنت تقول: 

وهكذا كنت َتذر من الكسل والفراغ الذي كان أعظم فرصة للشيطان لبث قيمه  

)إين ألكره أن أرى  التي يواجه هبا قيم الدين األصيل، وقد كنت تقول هلم يف ذلك ناصحا:  

)إين ألمقت الرجل أن أراه،  ، وتقول:  رغا، ال يف عمل الدنيا، وال يف عمل اآلخرة(الرجل فا 

)ال ألفني أحدكم جيفة   ، وتقول: فارغا، ليس يف يشء من عمل الدنيا، وال عمل اآلخرة(

 (3) ليل، قطرب هنار(

وكنت تدعو إىل التفاعل مع قيم الدين، وعدم االكتفاء بإعطاء الظواهر دون  

)ما دمت يف صالة فأنت تقرع باب امللك، ومن يقرع باب امللك  كنت تقول:  البواطن، وقد  

 (4)  يفتح له(

ِذيَن    َيا ﴿إن استطعت أن تكون أنت املحدث، وإذا سمعت اهلل يقول:  وتقول: )  َا الَّ َأهيُّ

 (5) ([ فأرعها سمعك، فإنه خري يؤمر به، أو رش ينهى عنه 104]البقرة:   ﴾آَمن وا 

وكنت َتذر من َتويل الدين إىل جمموعة معارف وعلوم ال عالقة هلا باحلياة، وتقول:  

)تعلموا العلم، فإذا علمتم  ، وتقول: )ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم اخلشية(

ولو شاء اهلل لعلمه، وويل ملن يعلم ثم ال يعمل( سبع    )ويل ملن ال يعلم،، وتقول:  فاعملوا(
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 .(1) مرات

وكنت كأصحابك املنتجبني تدعو إىل عدم قرص الدين عىل الظواهر مع إمهال القلب  

جاء ناس من الدهاقني فتعجب الناس من غلظ رقاهبم وصحتهم،  والباطن، وقد روي أنه 

هم قلبا، وتلقون املؤمن من أصح  : )إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسام، وأمرضفقلت

الناس قلبا، وأمرضهم جسام، وايم اهلل، لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم  

 (2)  أهون عىل اهلل من اجلعالن(

)من استطاع منكم أن جيعل كنزه حيث ال يأكله السوس، وال تناله   وكنت تقول:

 الرساق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه( 

قلت  ،  (هلك من مل يأمر باملعروف ومل ينه عن املنكريقول: )  وعندما سمعت بعضهم

 ( بل هلك من مل يعرف قلبه املعروف وينكر قلبه املنكر ): له

إذا أصبح أحدكم صائام فليرتجل، وإذا تصدق بصدقة بيمينه  وكنت تقول: )

 (3) (فليخفها عن شامله، وإذا صىل صالة أو صىل تطوعا فليصلها يف داخله 

وكانت لك املواعظ الكثرية التي تدعو إىل عدم االستغراق يف الدنيا وشهواهتا،  

)ذهب صفو الدنيا وبقي كدرها،  واالهتامم بالتحضري للموت وما بعده، ومنها قولك: 

  ، )إنام الدنيا كالثغب، ذهب صفوه وبقي كدره(وقولك:  ،فاملوت اليوم َتفة لكل مسلم( 

يم اهلل، إن هو إال الغنى أو الفقر، وما أبايل  أوت والفقر، وأال حبذا املكروهان: املوقولك: )

)واهلل  (، وقولك: بأهيام ابتليت، إن كان الغنى إن فيه للعطف، وإن كان الفقر إن فيه للصرب
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 (1)الذي ال إله غريه، ما يرض عبدا يصبح عىل اإلسالم ويميس عليه ما أصابه يف الدنيا(

حلكم، وكيف ال تكون كذلك وهي مشتقة من  وكانت مواعظك ـ سيدي ـ مملوءة با 

)إنكم يف ممر الليل والنهار، يف آجال منقوصة،  املعاين القرآنية والرتبية النبوية، ومنها قولك:  

وأعامل حمفوظة، املوت يأيت بغتة، فمن يزرع خريا يوشك أن حيصد بغتة، ومن يزرع رشا  

بطئ بحظه، وال يدرك حريص  يوشك أن حيصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع، ال يسبق 

 (2) ما مل يقدر له، فمن أعطي خريا فاهلل تعاىل أعطاه، ومن وقي رشا فاهلل تعاىل وقاه(

)إن أصدق احلديث كتاب اهلل عز وجل، وأوثق العرى كلمة التقوى،  ومنها قولك:  

، وخري اهلدى هدى األنبياء، وأرشف  وخري امللل ملة إبراهيم، وأحسن السنن سنة حممد  

احلديث ذكر اهلل، وخري القصص القرآن، وخري األمور عواقبها، ورش األمور حمدثاهتا، وما  

ها خري من أمارة ال َتصيها، ورش العذيلة حني  قل وكفى خري مما كثر وأهلى، ونفس تنجي

حيرض املوت، ورش الندامة ندامة القيامة، ورش الضاللة الضاللة بعد اهلدى، وخري الغنى  

غنى النفس، وخري الزاد التقوى، وخري ما ألقي يف القلب اليقني، والريب من الكفر، ورش  

الشيطان، والشباب شعبة من  العمى عمى القلب، واخلمر مجاع كل إثم، والنساء حبالة 

اجلنون، والنوح من عمل اجلاهلية، ومن الناس من ال يأيت اجلمعة إال دبرا، وال يذكر اهلل  

إال هجرا، وأعظم اخلطايا الكذب، وسباب املؤمن فسوق، وقتاله كفر، وحرمة ماله كحرمة  

اهلل له، ومن  دمه، ومن يعف يعف اهلل عنه، ومن يكظم الغيظ يأجره اهلل، ومن يغفر يغفر 

يصرب عىل الرزية يعقبه اهلل، ورش املكاسب كسب الربا، ورش املأكل مال اليتيم، والسعيد من  

وعظ بغريه، والشقي من شقي يف بطن أمه، وإنام يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه، وإنام يصري  
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،  إىل أربعة أذرع، واألمر إىل آخرة، ومالك العمل خوامته، ورش الروايا روايا الكذب 

وأرشف املوت قتل الشهداء، ومن يعرف البالء يصرب عليه، ومن ال يعرف ينكر، ومن  

يستكرب يضعه، ومن يتوىل الدنيا تعجز عنه، ومن يطع الشيطان يعص اهلل، ومن يعص اهلل  

 (1) يعذبه(

)ما منكم إال ضيف وماله عارية، والضيف مرَتل، والعارية مؤداة إىل  ومنها قولك:

 (2) أهلها(

كلامت جوامع نوافع: )اعبد اهلل وال ترشك به شيئا،  ومنها قولك ملن سألك أن تعلمه  

وزل مع القرآن حيث زال، ومن جاءك باحلق فاقبل منه، وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك  

 (3)  بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا(

ورث حزنا  )احلق ثقيل مري، والباطل خفيف ويب، ورب شهوة تومنها قولك: 

 طويال( 

)واهلل الذي ال إله إال هو، ما عىل ظهر األرض يشء أحوج إىل طول  ومنها قولك: 

 سجن من لسان( 

)إن للقلوب شهوة وإقباال، وإن للقلوب فرتة وإدبارا، فاغتنموها عند  ومنها قولك:  

 شهوهتا وإقباهلا، ودعوها عند فرتهتا وإدبارها( 

 وما حز يف قلبك من يشء فدعه(  )إياكم وحزائز القلوب، ومنها قولك: 

)يذهب الصاحلون أسالفا، ويبقى أهل الريب من ال يعرفه معروفا ومنها قولك: 

 
 ( 139/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (1)

 ( 133/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (2)

 ( 134/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (3)



 

132 

 

 وال ينكر منكرا( 

)ليسعك بيتك، واكفف لسانك، وابك عىل ذكر   ومنها قولك ملن طلب وصيتك:

 خطيئتك( 

كنتم   )ال يقلدن أحدكم دينه رجال، فإن آمن آمن، وإن كفر كفر، فإنومنها قولك: 

 (1) ال بد مقتدين فاقتدوا بامليت؛ فإن احلي ال يؤمن عليه الفتنة(

:  قلت، قالوا: وما اإلمعة يا أبا عبد الرمحن؟  ( )ال يكونن أحدكم إمعةومنها قولك: 

يقول: أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت، وإن ضلوا ضللت، أال ليوطنن أحدكم نفسه عىل  )

 (2)  (إن كفر الناس أن ال يكفر

)ثالث أحلف عليهن، والرابعة لو حلفت عليها لربرت: )ال جيعل  منها قولك: و

اهلل عز وجل من له سهم يف اإلسالم كمن ال سهم له، وال يتوىل اهلل عبد يف الدنيا فواله غريه  

يوم القيامة، وال حيب رجل قوما إال جاء معهم، والرابعة التي لو حلفت عليها لربرت، ال  

  (3) يف الدنيا إال سرت عليه يف اآلخرة(يسرت اهلل عىل عبد 

)ما أحد من الناس يوم القيامة إال يتمنى أنه كان يأكل يف الدنيا قوتا،  ومنها قولك: 

وما يرض أحدكم عىل ما أصبح وأمسى من الدنيا إال أن تكون يف النفس حزازة، وألن يعض  

 (4)  هذا مل يكن(أحدكم عىل مجرة حتى تطفأ خري من أن يقول ألمر قضاه اهلل ليت 

)من أراد الدنيا أرض باآلخرة، ومن أراد اآلخرة أرض بالدنيا، يا قوم  ومنها قولك: 
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 (1) فأرضوا بالفاين للباقي(

)من راءى يف الدنيا راء اهلل به يوم القيامة، ومن يسمع يف الدنيا يسمع   ومنها قولك: 

 (2)  اضع ختشعا يرفعه اهلل(اهلل به يوم القيامة، ومن يتطاول تعظام يضعه اهلل، ومن يتو

وكنت تنتقد ذلك الواقع الشديد الذي آل إليه حال املسلمني بسبب مظاهر الثراء  

التي دخلت عليهم، والتي جعلتهم ينسون تلك القيم التي دعاهم إليها دينهم، وكنت تقول  

)ال يبلغ عبد حقيقة اإليامن حتى حيل بذروته، وال حيل بذروته حتى يكون الفقر  يف ذلك: 

تواضع أحب إليه من الرشف، وحتى يكون حامده وذامه عنده  أحب إليه من الغنى، وال 

 (3)  سواء(

أولئك  ): ( أين الزاهدون يف الدنيا، الراغبون يف اآلخرة؟): قالومنها قولك ملن 

أصحاب اجلابية، اشرتط مخسامئة من املسلمني أن ال يرجعوا حتى يقتلوا، فحلقوا رءوسهم  

أنتم أكثر صياما، وأكثر صالة، وأكثر اجتهادا  ت:  (، ثم قلولقوا العدو فقتلوا إال خمرب عنهم

، وهم كانوا خريا منكم، قالوا: مل يا أبا عبد الرمحن؟ قال: )هم  من أصحاب رسول اهلل 

 كانوا أزهد يف الدنيا، وأرغب يف اآلخرة(  

كيف أنتم إذا التبستكم فتنة، فتتخذ سنة،  ): رسول اهلل وكنت َتدثهم عن قول 

، قالوا: متى  (وهيرم فيها الكبري، وإذا ترك منها يشء قيل: تركت سنة؟يربو منها الصغري 

ذلك يا رسول اهلل؟ قال: )إذا كثر قراؤكم، وقلت علامؤكم، وكثرت أمراؤكم، وقلت  

 أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل اآلخرة، وتفقه لغري اهلل(  
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  وكنت َتدث عن نفسك، وحفاظك عىل قيم الدين يف هذه اجلوانب، وتقول:

)والذي ال إله غريه ما أصبح عند آل عبد اهلل ما يرجون أن يعطيهم اهلل به خريا، أو يدفع  

 (1) عنهم به سوءا، إال أن اهلل قد علم أن عبد اهلل ال يرشك به شيئا(

لو وقفت  وكنت مع ذلك كله ممتلئا بالعبودية والتواضع هلل، ولذلك كنت تقول: )

خريك من أهيام تكون أحب إليك، أو تكون رمادا؟ ألحببت  بني اجلنة والنار، فقيل يل: اخرت ن

ما أحب أن أكون من أصحاب اليمني، أكون    (،وعندما قال بعضهم أمامك: أن أكون رمادا

(، ثم بينت س  لكن هناك رجل ود لو أنه إذا مات مل يبعث ):  قلت له من املقربني أحب إيل،  

 (2)(رأس )لو تعلمون علمي حلثوتم الرتاب عىل ذلك، فقلت:  

وقد ظللت عىل هذا املنهاج تؤدي دورك يف نصح املسلمني، ونرش قيم النبوة بينهم  

  حنيإىل أن توفاك اهلل عىل صدقك وإخالصك، وقد قلت للخليفة الذي جاء يعودك، 

أال آمر لك   : رمحة ريب، قالقلت: فام تشتهي؟  :ذنويب، قال قلت:  ؟: ما تشتكيسألك

قد تركه سنتني: ال   وكنت أال آمر لك بعطائك؟  : قال : الطبيب أمرضني،قلتبطبيب؟ 

أختشى عىل بنايت الفقر؟ إين أمرت بنايت  قلت: قال: يكون لبناتك من بعدك، ، حاجة يل فيه 

من قرأ الواقعة كل ليلة  )   : يقول  أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة، وإين سمعت رسول اهلل  

 (3) (مل تصبه فاقة أبدا

، وصالتك عليه،  الربذةوقد رشفك اهلل قبل وفاتك بزيارة أخيك أيب ذر الغفاري يف  

 . وتأثرك حلاله، واقتدائك به فيه، ومل تلبث بعده إال قليال، ثم التحقت به
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البالذري عن أيب خمنف يف  وقد شاء اهلل أن خيتم لك بقريب مما ختم له، فقد روى 

فى ابن مسعود عىل بيت املال فاستقرضه ماال وقد  ملا قدم الوليد الكوفة أل )إسناده قال: 

كانت الوالة تفعل ذلك ثم ترد ما تأخذ، فأقرضه عبد اهلل ما سأله، ثم إنه اقتضاه إياه، فكتب  

الوليد يف ذلك إىل عثامن فكتب عثامن إىل عبد اهلل بن مسعود: إنام أنت خازن لنا فال تعرض  

د املفاتيح وقال: كنت أظن أين خازن للمسلمني  للوليد فيام أخذ من املال، فطرح ابن مسعو

 (1) (فأما إذ كنت خازنا لكم فال حاجة يل يف ذلك، وأقام بالكوفة بعد إلقائه مفاتيح بيت املال

عبد اهلل بن مسعود حني ألقى مفاتيح بيت املال إىل  )عن أيب خمنف وعوانة أن  وروى  

أسخط اهلل عليه، وما أرى صاحبكم   الوليد بن عقبة قال: من غري غري اهلل ما به ومن بدل

وكان يتكلم بكالم ال   (،إال وقد غري وبدل، أيعزل مثل سعد ابن أيب وقاص ويوىل الوليد؟

ورش األمور حمدثاهتا    إن أصدق القول كتاب اهلل وأحسن اهلدي هدي حممد  )يدعه وهو:  

عثامن بذلك   ، فكتب الوليد إىل( وكل حمدث بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار

، فكتب إليه عثامن يأمره بإشخاصه، وشيعه أهل الكوفة،  (إنه يعيبك ويطعن عليك)وقال:  

جزيت خريا، فلقد علمت جاهلنا وثبت  )فأوصاهم بتقوى اهلل ولزوم القرآن، فقالوا له: 

، ثم ودعوه  (فنعم أخو اإلسالم أنت ونعم اخلليل ،عاملنا وأقرأتنا القرآن وفقهتنا يف الدين 

أال  )فلام رآه قال:  نرصفوا وقدم ابن مسعود املدينة وعثامن خيطب عىل منرب رسول اهلل وا

لست  )، فقال ابن مسعود:  (أنه قدمت عليكم دويبة سوء من متش عىل طعامه يقيء ويسلح

أي  )ونادت عائشة:  (، يوم بدر ويوم بيعة الرضوان كذلك، ولكني صاحب رسول اهلل 

ثم أمر عثامن به فأخرج من املسجد إخراجا   ،عثامن، أتقول هذا لصاحب رسول اهلل 

عنيفا، ورضب به عبد اهلل بن زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قيص  
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األرض، ويقال بل احتمله حيموم غالم عثامن ورجاله ختتلفان عىل عنقه حتى رضب به  

بقول الوليد   يا عثامن أتفعل هذا بصاحب رسول اهلل ): األرض فدق ضلعه، فقال عيل 

ما بقول الوليد فعلت هذا، ولكن وجهت زبيد بن الصلت الكندي إىل  )فقال:   (، بن عقبة؟

أحلت من زبيد عىل غري  ) :، فقال عيل (الكوفة فقال له ابن مسعود: إن دم عثامن حالل 

فأقام ابن مسعود باملدينة ال يأذن له  وقام عيل بأمر ابن مسعود حتى أتى به منزله، (.. ثقة 

عثامن يف اخلروج منها إىل ناحية من النواحي، وأراد حني برئ الغزو فمنعه من ذلك، وقال  

فلم يربح   (، إن ابن مسعود أفسد عليك العراق أفرتيد أن يفسد عليك الشام؟)له مروان: 

 (1) (ثالث سنني  املدينة حتى تويف قبل مقتل عثامن بسنتني، وكان مقيام باملدينة

ملا مرض ابن مسعود مرضه الذي مات فيه أتاه عثامن عائدا فقال: ما  وروى أنه )

  قال: ذنويب قال: فام تشتهي؟ قال: رمحة ريب، قال: أال أدعو لك طبيبا؟ قال:  تشتكي؟ 

الطبيب أمرضني، قال: أفال آمر لك بعطائك؟ قال: منعتنيه وأنا حمتاج إليه وتعطينيه وأنا  

مستغن عنه؟ قال: يكون لولدك، قال: رزقهم عىل اهلل قال: استغفر يل يا أبا عبد الرمحن،  

قال: أسأل اهلل أن يأخذ يل منك بحقي. وأوىص أن ال يصيل عليه عثامن، فدفن بالبقيع  

إنه أوىص أن  )م، فلام علم غضب وقال: سبقتموين به، فقال له عامر بن ياس:  وعثامن ال يعل 

 (2)(ال تصيل عليه 

 : عباس. عبد اهلل بن 3
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.. يا من رشفت بتلك الرتبية اخلاصة  (1)وهكذا أنت يا سيدي.. يا عبد اهلل بن عباس

 لك، بسبب قربك النسبي منه، فنلت من العلوم واحلكمة ما مل يظفر به الكثري.   لرسول اهلل  

ملا رآه من حسن خلقك، واتقاد   وكيف ال تنال ذلك، وقد دعا لك رسول اهلل 

صليت  ذهنك عىل الرغم من صغر سنك، وقد ذكرت س ذلك الدعاء الرشيف، فقلت: )

  ، حذاءه، فلام أقبل عىل صالته خنست  ، فأخذ بيدي فجّرين حتى جعلنيخلف رسول اهللَّ  

فلام انرصف قال يل: )ما شأنك؟( فقلت: يا رسول اهللَّ، أو ينبغي ألحد أن يصيّل حذاءك،  

 (2)  (وأنت رسول اهللَّ! فدعا يل أن يزيدين اهللَّ علام وفهام

فمسح عىل ناصيتي وقال: )اللَّهّم عّلمه    دعاين رسول اهللَّ  ):  ويف حديث آخر قلت 

 (3)  وتأويل الكتاب( ، مةاحلك

يكتفي بالدعاء لك، وإنام كان يوجهك ويعلمك ويعظك،   ومل يكن رسول اهلل 

، والتي حفظتها مع حتى مع صغر سنك، ومن تلك الوصايا التي أوصاك هبا رسول اهلل 

يا غالم، احفظ اهلل حيفظك،  )فقال يل: ، كنت رديف رسول اهلل صغرك الباكر، قولك: 

تعرف إىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف الشدة، إذا سألت فاسأل اهلل،  ، اهلل َتده َتاهكاحفظ 

وإذا استعنت فاستعن باهلل، فإن العباد لو اجتمعوا عىل أن ينفعوك بِشء مل يكتبه اهلل لك، مل  

يقدروا عىل ذلك، ولو اجتمعوا عىل أن يرضوك بِشء مل يكتبه اهلل عليك، مل يقدروا عىل  
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ألقالم، وطويت الصحف، فإن استطعت أن تعمل هلل بالرىض يف اليقني  ذلك، جفت ا

فافعل، وإن مل تستطع فإن يف الصرب عىل ما تكره خريا كثريا، واعلم أن النرص مع الصرب،  

 (1) (وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العرس يرسا، ولن يغلب عرس يرسين

به، جعلك تظفر  تواصل خاص  وهكذا كان لك بحكم قرابتك من رسول اهلل 

ليلة،   أمرين العباس قال: بت بآل رسول اهلل ): برتبية خاصة، ومما رويته يف ذلك قولك

العشاء اآلخرة حتى مل يبق يف املسجد أحد غريه،    فانطلقت إىل املسجد، فصىل رسول اهلل  

ت بكم  قال: ثم مر يب، فقال: »من هذا؟« فقلت: عبد اهلل، قال: »فمه« قلت: أمرين أيب أن أبي

الليلة، قال: »فاحلق« فلام دخل، قال: »افرشوا لعبد اهلل« قال: فأتيت بوسادة من مسوح،  

فنام حتى    قال: وتقدم إيل العباس أن ال تنامن حتى َتفظ صالته، قال: فقدم رسول اهلل  

سمعت غطيطه، قال: ثم استوى عىل فراشه فرفع رأسه إىل السامء فقال: »سبحان امللك  

إِنَّ يِف   ﴿ ث مرات، ثم تال هذه اآلية من آخر سورة آل عمران حتى ختمها القدوس« ثال 

َباِب  َلأ يأِل َوالنََّهاِر آَلَياٍت أِل ويِل األأ تاَِلِف اللَّ ِض َواخأ َرأ اَمَواِت َواألأ ]آل عمران:   ﴾َخلأِق السَّ

ثم استن بسواكه، ثم توضأ ثم دخل مصاله فصىل ركعتني ليستا بقصريتني وال   ،[ 190

يلتني، فصىل ثم أوتر فلام قَض صالته سمعته يقول: »اللهم اجعل يف برصي نورا،  طو

واجعل يف سمعي نورا، واجعل يف لساين نورا، واجعل يف قلبي نورا، واجعل عن يميني  

نورا، واجعل عن شاميل نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل من  

 (2)  (، واجعل يل يوم لقائك نورا، وأعظم يل نورافوقي نورا، واجعل من أسفل مني نورا 

ذلك الدعاء الطويل اجلميل الذي   ومما رويته من كرامات قربك من رسول اهلل 
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، وهو  حفظته رغم صغر سنك، وهو ما يدل عىل اهتاممك البالغ بكل ما يفعله رسول اهلل  

 أعظم دالئل الصدق واإلخالص. 

بعثني العباس إىل  : )، َتكي بكل دقة تفاصيل ما حصلفقد حدثت عن نفسك

يصيل من الليل،    رسول اهلل  فأتيته ممسيا وهو يف بيت خالتي ميمونة، فقام    رسول اهلل  

»اللهم إين أسألك رمحة من عندك هتدي هبا قلبي، وَتمع    فلام صىل الركعتني قبل الفجر قال: 

هبا شميل، وتلم هبا شعثي، وترد هبا ألفتي، وتصلح هبا ديني، وَتفظ هبا غائبي، وترفع هبا  

مني هبا من كل  شاهدي، وتزكي هبا عميل، وتبيض هبا وجهي، وتلهمني هبا رشدي، وتعص

سوء، اللهم أعطني إيامنا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورمحة أنال هبا رشف كرامتك يف  

الدنيا واآلخرة، اللهم إين أسألك الفوز عند اللقاء، ونزل الشهداء وعيش السعداء،  

ومرافقة األنبياء، والنرص عىل األعداء، اللهم أنزل بك حاجتي، وإن قرص رأيي، وضعف  

افتقرت إىل رمحتك فأسألك يا قاِض األمور، ويا شايف الصدور، كام َتري بني  عميل، و

البحور أن َتريين من عذاب السعري، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور، اللهم ما قرص عنه  

رأيي وضعف عنه عميل، ومل تبلغه نيتي، أو أمنيتي من خري وعدته أحدا من عبادك أو خري  

، فإين أرغب إليك فيه، وأسألك يا رب العاملني، اللهم اجعلنا  أنت معطيه أحدا من خلقك

هادين مهديني، غري ضالني وال مضلني، حربا ألعدائك، وسلام ألوليائك، نحب بحبك  

الناس، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك، اللهم هذا الدعاء وعليك االستجابة،  

 باهلل، اللهم ذا احلبل الشديد،  اللهم وهذا اجلهد وعليك التكالن، وال حول وال قوة إال

واألمر الرشيد أسألك األمن يف يوم الوعيد، واجلنة يوم اخللود مع املقربني الشهود، والركع  

السجود واملوفني بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد سبحان الذي تعطف  

والبهاء، سبحان   العز، وقال به وسبحان الذي ال ينبغي التسبيح إال له سبحان ذي العزة
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ذي القدرة والكرم، سبحان الذي أحىص كل يشء بعلمه اللهم اجعل يل نورا يف قلبي،  

ونورا يف قربي، ونورا يف سمعي ونورا يف برصي، ونورا يف شعري، ونورا يف برشي، ونورا  

يف حلمي، ونورا يف دمي، ونورا يف عظامي، ونورا بني يدي، ونورا من خلفي، ونورا عن  

  ونورا عن شاميل، ونورا من فوقي، ونورا من َتتي، اللهم زدين نورا، وأعطني نورا، يميني،  

 (1)(واجعل يل نورا 

وقد كانت لك بسبب هذا الفضل اإلهلي أدوار علمية كبرية يف األمة، فقد كانوا  

 يرجعون إليك يف الفتوى والتفسري والشورى يف القضايا املختلفة. 

ا بتلفيق الكثري من األحاديث املكذوبة لك، مع أنك  ولو أن البغاة أساءوا إليك كثري 

كنت من الذين مل يبدلوا ومل يغريوا، ومل هيرعوا إىل اليهود وال إىل غريهم ينهلون منهم العلم،  

أيتها األّمة املتحرّية  ) وكيف تفعل ذلك، وأنت الذي كنت تقول خماطبا املغريين واملبدلني: 

وأخّرتم من آخر اهلل وجعلتم الوراثة والوالية   ، قّدم اهلل أما واهلل لو قّدمتم من  ،يف دينها 

وال اختلف اثنان يف حكم    ،وال عال ويّل اهلل  ، ما عال سهم من فرائض اهلل  ،حيث جعلها اهلل 

وسيعلم الذين ظلموا أّي منقلٍب   ، بام قّدمت أيديكم  ، فذوقوا وبال ما فّرطتم فيه ،اهلل

 (2)ينقلبون(

بسنة أيب بكر وعمر، وجيادلونك   وكنت تشتد عىل الذين يستبدلون سنة رسول اهلل  

  ، فقال: يا ابن عباس، طاملا أضللت الناس أتاك، عروة بن الزبري بأفعاهلام، فقد روي أن 

: وما ذاك يا عرية؟ قال: الرجل خيرج حمرما بحج أو عمرة، فإذا طاف، زعمت أنه قد  فقلت

أمها، وحيك، آثر عندك أم ما يف  ، فقلت: )عمر ينهيان عن ذلك؟فقد كان أبو بكر و ، حل

 
 ( 95/ 4واملعجم األوسط ) (،357/ 5سنن الرتمذي ) (1)

  132، بشارة املصطفى للطربي /  152و  27أمايل الشيخ املفيد /  (2)
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هبذا ضللتم؟  ) ، ثم قلت له: (1) (يف أصحابه ويف أمته؟ وما سن رسول اهلل  ، كتاب اهلل

 ( وَتدثوين عن أيب بكر وعمر؟  أحدثكم عن رسول اهلل 

واهلل ما أراكم منتهني حتى  بل إنك اعتربت ذلك أعظم خطر عىل الدين، فقلت: )

 وَتدثونا عن أيب بكر؟!(  نحدثكم عن النبّي  ، يعذبكم اهلل

نفسه ـ مع مبالغاته الشديدة يف حقهام ـ هذا الواقع اجلديد الذي  ابن تيمية وقد أقر 

كان بعض الناس يناظر ابن عباس يف املتعة فقال له: قال أبو بكر  أسس له البغاة، فقال: )

حجارة من السامء! أقول قال رسول اهلل  يوشك أن تنزل عليكم ) وعمر فقال ابن عباس: 

 (2)(وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ 

، أو عدم ترك  بل إنك كنت تنكر بأسف شديد عدم تطبيق وصايا رسول اهلل 

قال: قال يل ابن  عنك،  سعيد بن جبري  الفرصة له ليكتب وصيته، ومما يروى يف ذلك ما رواه  

عباس: يوم اخلميس، وما يوم اخلميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه احلصا، فقلت: يا أبا  

وجعه قال: »ائتوين أكتب لكم كتابا    عباس وما يوم اخلميس؟ قال: يوم اشتد برسول اهلل  

ال تضلوا بعده أبدا« قال: فتنازعوا، وال ينبغي عند نبي تنازع فقالوا: ما شأنه أهجر؟  

هموه، فقال: »دعوين، فالذي أنا فيه خري مما تدعوين إليه« قال: وأوىص عند موته  استف

بثالث، فقال: »أخرجوا املرشكني من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت  

 . (3)أجيزهم« قال: فإما أن يكون سعيد سكت عن الثالثة عمدا، وإما أن يكون قاهلا فنسيتها 

 
  (21(، ورواه الطرباين يف األوسط )3121رواه أمحد ) (1)

 (  215/ 20جمموع الفتاوى، ) (2)

(  4431( و )3168( و )3053، والبخاري )2/242( ، وابن سعد 526( ، واحلميدي )9992رواه عبد الرزاق ) (3)

 "السنن"( ، والبيهقي يف  2409( ، وأبو يعىل )5854)  "الكربى"( ، والنسائي يف  3029( ، وأبو داود )20( )1637، ومسلم )

 ( 2755، والبغوي )7/181 "الدالئل"، ويف 9/207
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باس، قال: يوم اخلميس، وما يوم اخلميس ثم نظرت  عن ابن ع وقال متحدثا عنك: )

ائتوين باللوح،  ): إىل دموعه عىل خديه َتدر كأهنا نظام اللؤلؤ، قال: قال رسول اهلل 

  فقالوا: رسول اهلل  (أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده أبدا -أو الكتف  -والدواة 

 (1)هيجر!(

عىل اـلدين مبتـعدة عن اهـلدي القرآين وهـكذا تنكر تـلك التغيريات التي ـبدأت تطرأ 

املمتلئ ـبالـعداـلة، ومن األمثـلة عىل ذـلك وقوـفك بشــــدة ضــــد العول يف املرياث، ملـخالفـته 

 القرآن الكريم، وقد فعلت ذلك عىل الرغم من خمالفة ذلك لفتوى عمر

عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود قال: دخلت أنا وزفر بن أوس  وقد حدث 

ترون الذي ) ان عىل ابن عباس بعدما ذهب برصه، فتذاكرنا فرائض املرياث، فقال:  بن احلدث

أحىص رمل عالج عددا، مل حيص يف مال نصفا ونصفا وثلثا، إذا ذهب نصف ونصف، فأين 

عمر بن  )فقال له زفر: يا أبا عباس، من أول من أعال الفرائض؟ قال:  (، موضع الثلث؟

ملا تدافعت عليه، وركب بعضها بعضا، قال: واهلل ما أدري كيف  )، قال: ومل؟ قال:  (اخلطاب

أصنع بكم، واهلل ما أدري أيكم قدم اهلل، وال أيكم أخر، قال: وما أجد يف هذا املال شيئا  

وايم اهلل، لو قدم من قدم اهلل،  ) أحسن من أن أقسمه عليكم باحلصص، ثم قال ابن عباس: 

كل  )قال له زفر: وأهيم قدم وأهيم أخر؟ فقال: ، ف( وأخر من أخر اهلل، ما عالت فريضة

فريضة ال تزول إال إىل فريضة فتلك التي قدم اهلل، وتلك فريضة: الزوج له النصف، فإن  

زال فإىل الربع ال ينقص منه، واملرأة هلا الربع، فإن زالت عنه صارت إىل الثمن، ال تنقص  

ن دخل عليهن البنات كان هلن ما  منه، واألخوات هلن الثلثان، والواحدة هلا النصف، فإ

بقي، فهؤالء الذين أخر اهلل، فلو أعطى من قدم اهلل فريضة كاملة ثم قسم ما يبقى بني من  

 
 ( 21( )1637سلم )رواه م (1)
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، فقال له زفر: فام منعك أن تشري هبذا الرأي عىل عمر؟  (أخر اهلل باحلصص ما عالت فريضة

لوال أنه تقدمه إمام هدى   يم اهلل،أ، قال ابن إسحاق: فقال يل الزهري: و(هبته واهلل )فقال: 

 (1) (كان أمره عىل الورع ما اختلف عىل ابن عباس اثنان من أهل العلم

وهكذا كنت ترصح برأيك يف كل األحوال عىل الرغم من املعارضة الشديدة التي  

 كنت تلقاها من أولئك الذين عزلوا الكتاب والسنة إىل آراء الرجال. 

الذين راحوا يسألون اليهود عن دينهم،   أولئكوقد كانت مواقفك أكثر شدة مع 

بينام  ): وعن تفسري القرآن الكريم، وقد حدث بعضهم عن بعض مواقفك يف ذلك، فقال

يا بن عباس إيّن سمعت   : ذات يوم من األيام إذ أتاه رجل فقال ا جالسكان ابن عباس 

قال كعب    :قالالعجب من كعب األحبار يذكر يف الشمس والقمرـ  وكان متكئًا فاحتفزـ  ثّم  

فطارت  .  األحبار إّنه جياء بالشمس والقمر يوم القيامة كأهنام ثوران عقريان فيقذفان يف النار.

  ، كذب كعب ،كذب كعب األحبار : ثّم قال ،من ابن عباس شظية ووقعت أخرى غضباً 

أن  واهلل أكرم وأجّل من  ،كذب كعب ـ قاهلا ثالثًا ـ بل هذه هيودية يريد إدخاهلا يف اإلسالم

م   ﴿ :أمل تر إىل قوله تعاىل  ، يعّذب أهل طاعته َر َلك   َوَسخَّ
ِ
َقَمَر َدائَِبنيأ َس َوالأ مأ م  الشَّ َر َلك  َوَسخَّ

يأَل َوالنََّهارَ  فكيف    ،فكيف يعّذب أهل طاعته  ،هبام يف طاعته ويعني دؤ  ،[ 33]إبراهيم:    ﴾اللَّ

قاتل اهلل هذا احلرب وقّبح حديثه ما أجرأه   ،يعّذب عبدين أثنى عليهام أهّنام دائبان يف طاعته

ثّم أخذ   ،ثّم اسرتجع مراراً . عىل اهلل وأعظم فريته عىل هذين العبدين املطيعني هلل تعاىل. 

 (2) (وظل كذلك ما شاء اهلل ، عودًا من األرض فجعل ينكت به يف األرض

 
 ( 414/ 6السنن الكربى للبيهقي ) (1)

 ( 1163/ 4العظمة أليب الشيخ األصبهاين ) (2)
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الذي  وكتابكم  ،يا معرش املسلمني كيف تسألون أهل الكتابوكنت تقول هلم: ) 

وقد حّدثكم اهلل أّن أهل الكتاب   ، نه مل يشبوأحدث األخبار باهلل تقرؤ أنزل عىل نبّيه 

  ، هو من عند اهلل ليشرتوا به ثمنًا قلياًل  : فقالوا ،بّدلوا ما كتب اهلل وغرّيوا بأيدهيم الكتاب 

سألكم  وال واهلل ما رأينا منهم رجاًل قط ي  ، أفال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم 

 (1) (عن الذي أنزل عليكم 

وهكذا كنت ترد عىل كل التحريفات التي حاول البغاة أو غريهم إلصاقها بالدين،  

ملا اعتزلت  ولذلك انتدبك اإلمام عيل ملحاورة اخلوارج، وقد حدثت عن ذلك، فقلت: 

له: يا أمري  اخلوارج وأمجعوا أن خيرجوا عىل عيل بن أيب طالب أتيته يوما قبل الظهر، فقلت 

املؤمنني، أبرد بالصالة لعيل أدخل عىل هؤالء القوم فأكلمهم، فقال: إين أخاف عليك،  

فلم أر قوما   ،فدخلت عليهم  ،فقلت: كال، وكنت حسن اخللق، ال أوذي أحدا، فأذن يل 

أشد منهم اجتهادا جباههم قرحة من السجود، وأيدهيم كأهنا نقر اإلبل، وعليهم قمص  

مشهمة وجوههم من السهر، فسلمت عليهم، فقالوا: مرحبا بابن مرحضة مشمرين، 

أتيتكم من عند املهاجرين واألنصار، ومن عند صهر رسول اهلل    عباس، ما جاء بك؟ فقال: 

  ،وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم، فقالت طائفة منهم: ال ختاصموا قريشا ،

ٌم َخِص ﴿ فإن اهلل تعاىل يقول:  مأ َقوأ ونَ َبلأ ه  فقال اثنان أو ثالثة:   ، [58]الزخرف:  ﴾ م 

 (2) (لنكلمنه 

هاتوا ما نقمتم عىل  وهنا رحت تدعوهم إىل ذلك ما نقموه عىل اإلمام عيل قائال: ) 

، فقالوا: ثالثا، أما إحداهن: فإنه حكم الرجال يف أمر اهلل، وقد قال  ( صهر رسول اهلل 

 
   .181/  3صحيح البخاري  (1)

 ( 124/ 5املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ) (2)
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م  إِالَّ هللَِِّ ﴿اهلل تعاىل:    [، فام شأن الرجال واحلكم؟ فقلت: هذه 57]األنعام:  ﴾إِِن احلأ كأ

  ، واحدة، قالوا: وإنه قاتل ومل يسب ومل يغنم، فلئن كانوا مؤمنني ما حل لنا قتاهلم وسبيهم 

 ( قالوا: وحمى نفسه من أمري املؤمنني، فإذا مل يكن أمري املؤمنني فإنه أمري الكافرين

بام  ت بدأوقد يهم بكل حكمة، وبعد أن استمعت إليهم بكل هدوء، رحت ترد عل

أما قولكم: حكم الرجال يف أمر اهلل، أنا أقرأ  به، فرددت عىل شبهتهم األوىل بقولك: )  وابدأ

عليكم يف كتاب اهلل ما ينقض قولكم، إن اهلل صري من حكمه إىل الرجال يف ربع درهم ثمن  

ِذيَن آَمن وا اَل  َيا ﴿تعاىل: ، قال أرنب َا الَّ ًدا  َأهيُّ َتَعمِّ مأ م  ٌم َوَمنأ َقَتَله  ِمنأك  ر  يأَد َوَأنأت مأ ح  ت ل وا الصَّ َتقأ

مأ  ٍل ِمنأك  م  بِِه َذَوا َعدأ ،  ويف املرأة وزوجها  ، [95]املائدة:  ﴾َفَجَزاٌء ِمثأل  َما َقَتَل ِمَن النََّعِم حَيأك 

َعث وا َحكَ  ﴿ قال تعاىل:  ت مأ ِشَقاَق َبيأنِِهاَم َفابأ ِريَدا  َوإِنأ ِخفأ لَِها إِنأ ي  لِِه َوَحَكاًم ِمنأ َأهأ اًم ِمنأ َأهأ

اَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعلِياًم َخبِرًيا َوفِِّق اهللَّ  َبيأنَه  اَلًحا ي  فنشدتكم اهلل، هل تعلمون    ، [35]النساء:    ﴾ إِصأ

امرأة،  وحكم الرجال يف إصالح ذات بينهم، وحقن دمائهم أفضل من حكمهم يف أرنب 

 قالوا: بل هذه، قلت: خرجت من هذه؟ قالوا: نعم.  ( رون أفضل؟فأهيام ت

وأما قولكم: قاتل ومل يسب ومل يغنم،  ثم رحت لشبهتهم الثانية تفندها قائال: )

فتسبون أمكم عائشة، فو اهلل إن قلتم ليست بأمنا لقد خرجتم من اإلسالم، وإن قلتم  

سالم، أخرجت من هذه؟  لنسبينها ونستحل منها ما نستحل من غريها خرجتم من اإل

 قالوا: نعم. 

وأما قولكم: حمى نفسه من أمري املؤمنني،  ) ثم رحت لشبهتهم الثالثة تفندها قائال:

يوم احلديبية كاتب أبا سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو، فقال: يا عيل اكتب:    فإن النبي  

لو نعلم ما قاتلناك،  هذا ما صالح عليه حممد رسول اهلل، فقالوا: ما نعلم أنك رسول اهلل، و 

خري   فقال: امح يا عيل واكتب: هذا ما كاتب عليه حممد بن عبد اهلل، فو اهلل لرسول اهلل 
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 ( من عيل وقد حمى نفسه 

وهكذا رجع بحوارك اهلادئ احلكيم هلم ألفان، وأقمت عليهم احلجة، وحني متادوا  

، وكنت رشيكا له يف ذلك  يف غيهم قام اإلمام بقتاهلم، بعد أن أصبحوا خطرا عىل املسلمني

 القتال، كام كنت رشيكا له يف كل حروبه. 

وكان ذلك كافيا للمرتددين يف اتباعك، وهم يعلمون أنك ترمجان القرآن، وأنك ال  

تقدم عىل أمر دون أن تعلم حكم اهلل فيه.. لكنهم عزلوك كام عزلوا عامرا، وكل من أخرب  

 بعهودهم. عن ثباهتم يف الدين ووفائهم  رسول اهلل 

وهكذا كنت متارس وظيفتك يف الرد عىل كل التحريفات التي حصلت يف الدين،  

فام إن تسمع بطائفة قالت مقولة إال ورحت إليها تنبهها وَتاورها وتدعوها إىل اهلل باحلكمة  

  ، ابن عباس بالبيت حني أصبح أسبوعاً )طاف : قالوهب واملوعظة احلسنة، وقد حدث 

فصىل   ،فلاّم فرغ من طوافه انرصف إىل احلطيم ،فكان يتوكأ عىل العصا  ،وكان قد رّق برصه

ثم انطلق بنا إىل غريب الكعبة، فوقفنا عىل قوم بلغ ابن عباس    ، ثم هنض فنهضنا معه  ،ركعتني

فلاّم وقف عليهم سّلم عليهم   ،أهّنم خيوضون يف حديث القدر وغريه ممّا خيتلف الناس فيه 

يا معرش املتكلمني فيام  ) ثم قال: . فكره أن جيلس إليهم.  ،عوا لهفرحّبوا به وأوس ،فأجابوه

وجل عبادًا قد أسكتتهم خشيته من غري عّي    أمل تعلموا أّن هلل عز   ، وال ي رّد عليهم  ، ال يعنيهم

  ، وجل وبآياته وإهّنم هلم الفصحاء النطقاء والنبالء األولياء والعاملون باهلل عز ،وال بكم

ة اهلل انقطعت ألسنتهم وكرست قلوهبم وطاشت عقوهلم إعظامًا هلل  ولكنهم إذا ذكروا عظم

  ، وجل باألعامل الزكّية  فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إىل اهلل عز   ،وجل وإعزازًا وإجالالً   عز

وإهّنم   ، ومع املقرّصين واملفّرطني ،وإهّنم ألنزاه أبرار  ،يعّدون أنفسهم مع الظاملني اخلاطئني

وال   ، وال يستكثرون له الكثري ، وجل بالقليل كنهم ال يرضون هلل عز ول ، ألكياس أقوياء
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عون خائفون مشفقون   ،ي دّلون عليه باألعامل فون مروَّ متى ما لقيتهم فهم مهتمون خموَّ

  ، أّن أعلم الناس بالقدر أسكتهم عنه اعلموا فأين أنتم منهم يا معرش املبتدعني.  ، وجلون

 ( ه وأّن أجهل الناس بالقدر أنطقهم في

فبلغ ابن   ،ثم انرصف عنهم وتركهم ) : تأثري موعظتك فيهم، فقال وهب وقد ذكر 

 (1) ثم مل يعودوا إليه حتى هلك ابن عباس( ، عباس أهّنم تفّرقوا عن جملسهم ذلك

كنت عند ابن عباس ومعنا رجل من  )  : قالوقد روي طاووس بعض حوارك هلم، ف

لو كان ما كنت    : أويف القوم أحد منهم؟ قلت  :قال ،  إّن أناسًا يقولون ال قدر  : فقلت  ،القدرية 

  : ثم قرأت عليه آية كذا وكذا ، لو كان فيهم أحد منهم ألخذت برأسه : تصنع به؟ قال

ل نَّ ع  ﴿ ِ َوَلَتعأ َتنيأ ِض َمرَّ َرأ نَّ يِف األأ ِسد  َتاِب َلت فأ
ائِيَل يِف الأكِ َ ا َكبِرًيا َوَقَضيأنَا إِىَل َبنِي إِسأ   ﴾ ل وًّ

 (2)  ([4]اإلساء: 

ومل تكن تكتفي بحوارك مع التحريفات الدينية، بل كنت تضم إليها ردودك عىل  

تلك التحريفات التي قام هبا االنتهازيون يف سبيل َتقيق مآرهبم السلطوية، والتي حرفوا  

 بسببها كل قيم العدالة التي جاء هبا اإلسالم. 

معاوية  بعد أن سمعته يثني عىل  عمرو بن العاص  ومن األمثلة عىل ذلك حوارك مع  

التحكيم، حينها قمت بكل  ذكر مشاهده بصفني ويوم ويتناول بني هاشم، يو  ،وبني أمية

ومنّاك ما يف يد   ، يا عمرو إّنك بعَت دينك من معاوية فأعطيته ما يف يدكجرأة، وقلت: )

  ، وكان الذي أخذَت منه دون ما أعطيته ،وق الذي أعطاكفكان الذي أخذه  منك ف  ،غريه

فلاّم صارت مرص يف يدك تّتبعك بالنقص عليك والتعّقب   ،وكٌل راٍض بام أخذ وأعطى 

 
 .  524/  1املعرفة والتأريخ  (1)

 .  360/  2رواه احلاكم  (2)
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  ، وذكرَت يومك مع أيب موسى   ،حتى لو أّن نفسك يف يدك ألرسلتها   ، ثم بالعزل لك  ، ألمرك

فو    ،وذكرت مشاهدك بصفني   ، وال منّيت إالّ بالفجور والغش  ،فال أراك فخرَت إال بالغدر

وإن كنت فيها لطويل اللسان   ،وال نكأت فينا جرأتك ،اهلل ما ثقلَت علينا يومئذ وطأتك

  ، يد ال تقبضها عن رّش   ،لك يدان  ،وأّوهلا إذا أدبرت   ،آخر احلرب إذا أقبلت   ،وقصري السنان

ولعمري إّن من باع دينه   ،ووجه موحش ،سوجه مؤن ،ووجهان ،ويد ال تبسطها إىل خري 

  ، بدنيا غريه حلرًي أن يطول حزنه عىل ما باع وأشرتى. أما إّن لك بيانًا ولكن فيك َخطل

. وإّن أصغر عيبك فيك ألعظم  . ولك قدر وفيك حسد ،وإّن لك رأيًا ولكن فيك فشل 

 (1)  (عيب يف غريك

تبث ما تعرفه منها،  مام عيل،  وهكذا كنت يف الوقت الذي أعلن فيه معاوية حربه لإل

، ومن األمثلة عىل ذلك قولك يف بعض خطبك يف ذلك  وما سمعته من رسول اهلل 

  ، قد ساقنا قدر اهلل إىل ما قد ترون حتى كان فيام اضطرب من حبل هذه األّمة الوقت: )ل 

أن ابن آكلة األكباد قد وجد من طغام أهل الشام أعوانًا عىل عيّل بن أيب   ،وانترش من أمرها 

بدري قد شهد مع رسول هللا  ،وأّول ذكر صّلى معه ،وصهره طالب ابن عم رسول هللا 
  والذي ملك امللك  ،ومعاوية مشرك كان يعبد األصنام ،كّل مشاهده اليت فيها الفضل

 :وهو يقول، علّي بن أيب طالب مع رسول هللا  لقد قاتل ،وابن به وكان أهله ،وحده
فما معاوية يف هذه أببّر   ،كذب هللا ورسوله  :ومعاوية وأبو سفيان يقوالن   ،صدق هللا ورسوله

  ، فعليكم بتقوى اهلل واجلّد واحلزم والصرب. وال أتقى وال أرشد وال أصوب منه يف تلكم.

فال يكون ّن أوىل باجلّد يف باطلهم   ، ىل الباطلوأن القوم لع ،واهلل إّنا لنعلم إّنكم لعىل احلق 

 (2) (سيعذهبم بأيديكم أو بأيدي غريكم  أما واهلل إّنا لنعلم إّن اهلل  ،منكم يف حقكم 

 
 .  239/  2البيان والتبيان للجاحظ  (1)

 . 359وقعة صفني ، ص  (2)
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أهّيا  )  :يف الكوفة بعد ما كثر خوض الناس يف أمر احلكمني وقلت يف خطبة أخرى 

وإّنام بعث عبد   ،والناس بني راٍض به وراغٍب عنه  ،الناس إّن للحق أهاًل أصابوه بالتوفيق

وبعث عمرو بن العاص ـ حكم أهل   ، اهلل بن قيس ـ حكم أهل العراق ـ هلدى إىل ضاللة

واهلل    ، وثبت عمرو عىل ضاللته  ،فلاّم التقيا رجع عبد اهلل عن هداه  ، الشامـ  لضاللة إىل اهلدى

ّكام بالكتاب لقد حكام عليه ّكام  ،لئِن ح  وإن    ، بام اجتمعا عليه معًا ما اجتمعا عىل يشءوإن ح 

ّكام عىل ما سارا إليه  فام   ، لقد سار عبد اهلل وإمامه عيّل، وسار عمرو وإمامه معاوية ، كان ح 

ورجا كّل   ، ودفعوا البالء ،وأحبوا البقاء ،ولكن سئموا احلرب  ،بعد هذا من غيب ينتظر

  (1)  قوم صاحبهم(

حتى يف تلك األيام التي أعلن فيها معاوية  تذكر حماسنه، وهكذا ظللت عىل عهدك 

وأمام  حربه التشوهيية لإلمام عيل، والتي قتل بسببها الكثري، يف تلك األوقات كنت تقول، 

كان أمري املؤمنني غزير الدمعة، طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما قرص،  معاوية نفسه: )

وجييبنا إذا دعوناه، وكان مع تقريبه إيانا وقربه منّا ال  ومن الطعام ما خشن، يدنينا إذا أتيناه،  

نبدأه بالكالم حتى يتبسم، فإذا هو تبّسم فعن مثل اللؤلؤ املنظوم، أما واهلل يا معاوية لقد  

ه، وهو قابض عىل حليته   رأيته يف بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجوم 

دنيا إياي تغّرين؟ أمثيل تشوقني؟ ال حان   يبكي ويتململ متلمل السليم، وهو يقول: يا 

حينك، بل زال زوالك، قد طلقتك ثالثًا ال رجعة فيها. فعيشك حقري، وعمرِك قصري،  

 (2) (وخطرِك يسري، آه آه من ب عد السفر ووحشة الطريق، وقّلة الزاد

صلوات اهلل عىل أيب احلسن عيّل، كان واهلل علم اهلدى،  وقلت يف حمل آخر تصفه: )

 
 .  174/  1مجهرة خطب العرب  (1)
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هف التقى، وحمل احلجى، وبحر الندى، وطود النهى، وعلاًم للورى، ونورًا يف ظلم  وك

الّدجى، وداعيًا إىل املحجة العظمى، ومستمسكًا بالعروة الوثقى، وساميًا إىل الغاية  

القصوى، وعاملًا بام يف الصحف األوىل، وعامال ً بطاعة امللك األعىل، وعارفًا بالتأويل  

أسباب اهلدى، وحائدًا عن طرقات الردى، وساميًا إىل املجد والعىل،  والذكرى، ومتعلقًا ب

وقائاًم بالدين والتقوى، وسيد من تقمص وارتدى بعد النبّي املصطفى، وأفضل من صام  

وصىل، وأجل من ضحك وبكى، صاحب القبلتني، وهل يساويه خملوق، كان أو يكون،  

، عىل مبغضيه لعنة اهلل ولعنة العَباد إىل يوم  كان واهلل لأل سد قاتاًل، وللبهم يف احلرب خاتالً 

 (1) التناد(

عيّل سّيد املسلمني، وإمام  ومن أوصافك له ذلك الوصف الطويل الذي قلت فيه: )

كان واهلل للقرآن تاليًا، وبه عاملًا عاماًل، وللسهو  . املّتقني، ووارث علم األّولني واآلخرين.

آبيًا، وللمعروف فاعاًل، وعن املنكر ناهيًا، وبِدينه  قاليًا، وعن الفحشاء نائيًا، وللرشك 

عارفًا، وِمَن اهلل خائفًا، وعَن املوبقات صادفًا، وبالليل قائاًم، وبالنهار صائاًم، ومن دنياه  

ساملًا، وبعدل الربّية قائاًم، وعن املهلكات زاجرًا، وبنور اهلل ناظرًا، ولشهوته قاهرًا ؛ فاق  

، وورعًا وكفافًا، وقناعة، وبراعة، وعفافًا، وحلاًم، وكرمًا، وجهادًا،  العاملني علاًم، وزهداً 

وهجرة، وشجاعة، وقرابة، وعبادة، وإخالصًا ؛ وأقدمهم إيامنًا، وسادهم زهدًا وأمانة وبّرًا  

كان واهلل حليف القرآن، ومأوى األنام، وموىل األيتام، ومنتهى اإلحسان، ومالذ  .  وحياطة.

كان واهلل للخلق حصنًا، وللناس عونًا قوّيًا، وعىل  . معقل اخلائف. الفقراء والضعفاء، و

بَِد اهلل يف األقطار   ين يف الديار، وع  احلّق صابرًا، ويف ذات اهلل جماهدًا وفيه حمتسبًا، حّتى عّز الدِّ

 
 .  123الدرجات الرفيعة /  (1)
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 (1) (والضواحي يف الليل والنهار، ومجيع النواحي والقالع والتالع، والقفار والبقاع

ك الطويلة التي ال نزال نقرؤها، ونقرأ معها كل قيم الوفاء  إىل آخر أوصاف

يف حقكم، وأنكم   واإلخالص والصدق، ونوقن معها استجابة اهلل تعاىل لدعاء نبيه 

 حقيقة ترمجان للقرآن، سواء الصامت، أو الناطق.

 
 .   324الديلمي يف غرر األخبار ودرر اآلثار، ص  (1)
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 الغفاري   رسالة إىل أيب ذر 

 سيدي أبا ذر الغفاري..  

، وترشفت أذناك أهيا الصحايب اجلليل.. يا من ترشفت عيناك برؤية رسول اهلل 

بسامع كلامته وحكمه ووصاياه، وترشف لسانك باحلكمة والدعوة والنصيحة واجلهاد  

والفناء فيه، وترشف عقلك باحلقائق التي   والصدق، وترشف قلبك بمحبة حبيبك 

ا ونرشها والتضحية يف سبيلها، ثم ختمتها  مألت عليك كيانك، فقضيت حياتك كلها يف بثه

 بالشهادة يف تلك الصحراء القاحلة، وأنت ممتلئ أملا ملا صار إليه حال اإلسالم. 

بأي يشء أبدأ رسالتي لك، وأنا الذي عشقتك من صغري الباكر، عندما كنت أقرأ  

وقارونية..  عن مواقفك التي تريد أن َتمي هبا اإلسالم من أن يتحول إىل كرسوية وقيرصية  

وأقرأ يف نفس الوقت عن زهدك وورعك وتقواك.. وأقرأ عن شغفك بالبحث عن احلقائق،  

.. وأقرأ عن شجاعتك  حتى أنك اهتديت إىل اإليامن باهلل قبل أن ترى رسول اهلل 

 وبطولتك ومواجهتك للمرشكني واملحرفني واملبدلني. 

ر الزهاد والعباد ذكرت  .. فإن ذك تصنيفكحتى أين احرتت كام احتار الكثري يف 

معهم، وكنت يف أوهلم.. وإن ذكر املجاهدون واملحتسبون والثوار، فأنت ال تزال رمزا  

للمستضعفني الثائرين.. وإن ذكرت احلقائق ورجاهلا وأولياؤها، فأنت أحدهم، وكلهم  

أئمة األمة وورثتهم، فأنت أسوهتم   ع يقتبسون منك، ويستفيدون.. وإن ذكر الصدق م

 م، وكل األئمة َتدثوا عنك، وحضوا عىل حبك. وقدوهت

نفسه دعانا إىل حبك، فأنت أحد أركان   وكيف ال يفعلون ذلك، ورسول اهلل 

، فقال: )أمرين اهلل بحب أربعة من أصحايب،  احلب األربعة التي ذكرها رسول اهلل 
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  وأخربين أنه حيبهم، عيل منهم، وأبو ذر، وسلامن، واملقداد الكندي(

أعظم هذا احلديث.. وما أعظم هذه البشارة.. فأنت مل تبرش باجلنة فقط، ففي   ما 

اجلنة أهل اليمني، وغريهم من عامة الناس.. لكنك برشت بمحبة اهلل، وبرشت بأمر اهلل  

وبرشت فوق ذلك، ال باجلنة، وإنام بشوق اجلنة لك، ففي احلديث  بحبك..  لرسولك 

 ( 1)  ذر(  وأيب وعامر  عيل  :ثالثة  إىل  تشتاق اجلنة  إن: )قال رسول اهلل 

ين أبوا أن يدخلوا يف  ريومع ذلك ال نراك تذكر يف املبرشين باجلنة، ألن املبدلني واملغ 

 دخول إىل اجلنة. هؤالء رجال من غري قريش، وكأن القرشية هي تأشرية ال

راح يعتربك لسانا من ألسنة    ومل يقترص األمر عىل ذلك احلديث، بل إن رسول اهلل  

. لقد قال يف حقك: )ما أقلت الغرباء، وال أظلت  .(2)احلق، التي إن اختلفنا عدنا إليها 

 (3)  اخلرضاء، من رجل أصدق هلجة من أيب ذر(

من صحابة رسول اهلل    كحني، ويعتربوهكذا كان حبيبك اإلمام عيل يثني عليك كل  

 شحيحا حريصا ؛ شحيحا عىل   ،املنتجبني الصادقني، وقد سئل عنك، فقال: )وعى علام

أما أن قد ملئ له يف وعائه   ،وكان يكثر السؤال، فيعطى ويمنع ،حريصا عىل العلم  ، دينه

 
 39ـ  9اهليثمي يف جممع الزوائد  (1)

أيب ذر وزهده من أظهر مصاديق التواتر املعنوي ، إذ أخرجه مجلة احلفاظ عىل اختالف يمكن اعتبار حديث صدق  (2)

ألفاظه كابن سعد والرتمذي وابن ماجة وأمحد وابن أيب شيبة وابن جرير وأيب عمر وأيب نعيم والبغوي واحلاكم وابن عساكر 

و   175و  163ـ  2، مسند أمحد  68ـ  1بن ماجة ، سنن ا 168و  167ـ  4والطرباين وابن اجلوزي وغريهم.. انظر : الطبقات 

ـ  2وقد صححه وأقره عليه الذهبي ، مصابيح السنة  480ـ  4، و  342ـ  3، مستدرك احلاكم  442ـ  6، و  197ـ  5، و  223

، كنز  62ـ  4و  622ـ  3، اإلصابة البن حجر  329ـ  9، جممع الزوائد  84ـ  1، االستيعاب  340ـ  1، صفة الصفوة  228

 ، ومجلة كتب احلديث والرجال والرتاجم.. 17ـ  15ـ  8و  169ـ  6العامل 

 (156رواه الرتمذي وابن ماجة ) (3)



 

154 

 

 (1) حتى امتأل(

صحراء عىل املوت  وذكر نرصتك للحق، وتضحيتك يف سبيله، وإيثارك للموت يف ال

يف املدينة، فقال: )مل يبق اليوم أحد ال يبايل يف اهلل لومة الئم غري أيب ذر( ثم رضب بيده إىل  

 .(2)صدره

وملا لك من هذه املنزلة الرفيعة يف الدين، فقد شاء اهلل أن تبتىل كام ابتيل األنبياء  

قلت َتدث عن نفسك:  بذلك، وقد  واألولياء واألمثل فاألمثل، وقد برشك رسول اهلل 

، فقال يل: )يا أبا ذر أنت رجل صالح، وسيصيبك بالء  بينا أنا واقف مع رسول اهلل 

 .(3)بعدي(، قلت: يف اهلل؟ قال: )يف اهلل(، قلت: مرحبا بأمر اهلل

بل إنه أخرب عن هيئة موتك واجلامعة التي تترشف بالصالة عليك، وأخرب أنك يف  

نرصتك للحق، ستكون وحدك، فقال: )يرحم اهلل أبا ذر يمشى  حياتك مجيعا، وبسبب 

 (4) وحده ويموت وحده ويبعث وحده(

 معرفة احلق: . 1

تربية اهلل  و دعني ـ سيدي ـ قبل أن أذكر دورك يف نرصة احلق، أذكر معرفتك للحق، 

، وأنت يف تلك الصحراء القاحلة، بني قوم امتألوا رشكا وضالال، لكنك  لك إليه وهدايته 

 . نت املميز بينهم.. حيث رحت تبحث عن اهلل، وتصيل له، قبل أن تسمع برسول اهلل ك

)يا ابن   : لقد حدثوا عنك أنك كنت تقول ـ ملن سألك عن س اهتدائك لإلسالم ـ

: )هلل عز  قلت : ملن؟ فقال ثالث سنني(،  أخي قد صليت قبل أن ألقى، رسول اهلل 

 
 ( 123/ 2رواه الضياء يف املختارة ) (1)

 (4/231رواه ابن سعد الطبقات الكربى، ) (2)

 (162/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (3)

 (66/216قال: صحيح اإلسناد. وابن عساكر )( و4373، رقم 3/52احلاكم ) (4)
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وجهني اهلل عز وجل، أصيل عشاء حتى إذا كان  : )حيث قلت؟ ت: أين توجه قالوجل(، 

 (1) من آخر السحر ألقيت كأين خفاء حتى تعلوين الشمس(

هذا هو معنى االجتباء واهلداية اخلاصة التي خص اهلل هبا من رشفهم باالصطفاء  و

بل  لذلك ما إن سمعت باإلسالم حتى هرعت إليه، مل ترتدد، .  .من أصحاب رسول اهلل 

)كنت رابع اإلسالم، أسلم  عىل الرغم من بعد دارك، فقد كنت تقول:  كنت من السابقني

 (2) قبيل ثالثة وأنا الرابع(

إن أول ما دعاين إىل اإلسالم أنا  إلسالم، فقلت: )ل وحدثت عن كيفية دخولك 

أصابتنا السنة، فحملت أمي وأخي أنيسا إىل أصهار لنا بأعىل نجد، فلام حللنا هبم أكرمونا،  

احلي إىل خايل فقال: إن أنيسا خيالفك إىل أهلك فحز يف قلبه، فانرصفت  فمشى رجل من 

من رعية إبيل فوجدته كئيبا يبكي، فقلت: ما بكاؤك يا خال؟ فأعلمني اخلرب فقلت: حجز  

اهلل من ذلك، إنا نعاف الفاحشة، وإن كان الزمان قد أخل بنا، فاحتملت بأخي وأمي حتى  

بلغني أن هبا صابئا، أو جمنونا أو ساحرا، فقلت: أين  نزلنا بحرضة مكة، فأتيت مكة وقد 

ترى، فانقلبت إليه، فواهلل ما جزت عنهم قيد   هذا الذي تزعمونه؟ قالوا: ها هو ذاك حيث 

حجر حتى أكبوا عيل بكل عظيم وحجر ومدر فرضجوين بدمي، فأتيت البيت فدخلت بني  

 (3)  إال من ماء زمزم( الستور والبناء وصومت فيه ثالثني يوما ال أكل وال أرشب 

، ومل يكن ذلك  وبمجرد إسالمك، رحت تنهل املعارف اإليامنية من رسول اهلل 

ه    ﴿شديدا عليك، وال صعبا، فقلبك كان مثل ذلك املصباح الذي يكاد  أَسسأ أ مَت ي يِضء  َوَلوأ مَل

 
 (157/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (1)

 (157/ 1املرجع السابق) (2)

 (157/ 1املرجع السابق) (3)
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 [ 35]النور:   ﴾ َناٌر ن وٌر َعىَل ن وٍر هَيأِدي اهللَّ  لِن وِرِه َمنأ َيَشاء  

وقد كان لذلك النور النبوي الذي مأل كيانك كله تأثريه املبارش فيك، حتى أنك مل  

أن تنفس عن قلبك    تستطع كتامن ما غمر قلبك من احلقائق، فرحت تطلب من رسول اهلل  

أقمت مع  باجلهر باحلق يف ذلك الواقع اململوء بالطغيان، لقد قلت َتدث عن نفسك: ) 

كة فعلمني اإلسالم، وقرأت من القرآن شيئا فقلت: يا رسول اهلل إين أريد  بم  رسول اهلل  

: )إين أخاف عليك أن تقتل(، قلت: ال بد منه وإن قتلت،  أن أظهر ديني، فقال رسول اهلل  

فسكت عني، فجئت وقريش حلقا يتحدثون يف املسجد فقلت: أشهد أن ال إله إال اهلل وأن  

لق فقاموا فرضبوين، حتى تركوين كأين نصب أمحر، وكانوا  حممدا رسول اهلل، فانتفضت اخل

فرأى ما يب من احلال، فقال يل: أمل   يرون أهنم قد قتلوين، فأفقت فجئت إىل رسول اهلل 

فقال:    فقلت: يا رسول اهلل كانت حاجة يف نفيس فقضيتها، فأقمت مع رسول اهلل    أهنك؟

 (1))احلق بقومك، فإذا بلغك ظهوري فأتني(

ا كنت أول رسول يكلف هبداية قومه، لقد ذكر ابن عباس موقفك هذا،  وهكذ

دخل أبو ذر عىل رسول اهلل  )  ، ودعوتك بسببه هلداية قومك، فقال:وإعجاب رسول اهلل 

    :فقال: يا رسول اهلل مرين بام شئت، فقال: )ارجع إىل أهلك حتى يأتيك خربي(، فقلت

فخرج إىل املسجد فصاح بأعىل صوته فقال:  واهلل ما كنت ألرجع حتى أرصخ باإلسالم، 

أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، فقال املرشكون: صبأ الرجل، صبأ  

الرجل، فقاموا إليه فرضبوه حتى سقط، فمر به العباس فقال: يا معرش قريش أنتم َتار  

س فتفرقوا، فلام كان الغد  وطريقكم عىل غفار، أتريدون أن يقطع الطريق؟ فأكب عليه العبا 

 
 (158/ 1املرجع السابق) (1)
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 (1)(عاد إىل مثل قوله فقاموا إليه فرضبوه، فمر به العباس فقال هلم مثل ما قال، ثم أكب عليه 

أن تترشف بأول سالم   وقد كان من فضل اهلل عليك، وأنت يف صحبة رسول اهلل 

  حني قَض صالته فقلت:  انتهيت إىل النبي يف اإلسالم، فقد قلت َتدث عن نفسك: )

 (2) السالم عليك، فقال: )وعليك السالم(، فكنت أول من حياه بتحية اإلسالم

بايعني  لك، وما أخذه عليك من املواثيق، فقلت: )  وأخربت عن تربية رسول اهلل  

مخسا، وواثقني سبعا، وأشهد عيل تسعا، أن ال أخاف يف اهلل لومة الئم. قال   رسول اهلل 

قلت:   ( فقال: )هل لك إىل بيعة، ولك اجلنة؟ أبو املثنى: قال أبو ذر: فدعاين رسول اهلل 

قلت:    (وهو يشرتط عيل: )أن ال تسأل الناس شيئا ،  نعم. وبسطت يدي، فقال رسول اهلل  

 (3) (سقط منك، حتى تنزل إليه فتأخذهنعم. قال: )وال سوطك إن ي 

بسبع: )أمرين بحب املساكني،   أمرين خلييل وذكرت بعض عهودك، فقلت: ) 

والدنو منهم، وأمرين أن أنظر إىل من هو دوين، وال أنظر إىل من هو فوقي، وأمرين أن أصل  

كان مرا،  الرحم وإن أدبرت، وأمرين أن ال أسأل أحدا شيئا، وأمرين أن أقول باحلق وإن 

وأمرين أن ال أخاف يف اهلل لومة الئم، وأمرين أن أكثر من قول: ال حول وال قوة إال باهلل،  

 (4)  فإهنن من كنز َتت العرش(

،  لعلمك بالدور املناط بك بعد وفاته  وهكذا كنت كثري السؤال لرسول اهلل 

عن كل يشء،    : سألت رسول اهلل  قلت َتدث عن نفسك، وعالقتك برسول اهلل  وقد  

 
 (158/ 1املرجع السابق) (1)

 (159/ 1املرجع السابق) (2)

 ( 21509رواه أمحد ) (3)

 ( 21415)رواه أمحد  (4)
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 (1) حتى سألته عن مس احلصا، فقال: )مسه مرة أو دع(

ما حدثت به، فقلت:   ومن أسئلتك املهمة التي ال تزال متتلئ هبا دواوين املحدثني

ة( قلت: وما  : )إن للمسجد َتييف املسجد، فقال رسول اهلل  دخلت عىل رسول اهلل 

  (2)  َتيته، يا رسول اهلل؟ قال: )ركعتان تركعهام(

املتعلقة   من حب ملعرفة احلقائق صدركتسأله عن كل ما يعتلج يف وهكذا كنت 

بعضهم حني كان يرتك رسول  تقع فيام وقع فيه بالكون واحلياة وكل يشء من غري من أن 

 ويذهب ليسأل أهل الكتاب..   اهلل 

يا رسول اهلل، هل أنزل اهلل عليك شيئا مما كان يف  ومن أسئلتك يف هذا قولك: 

يا أبا ذر، اقرأ  مبارشة بعد سؤالك له:  لك رسول اهلل . فقال . صحف إبراهيم وموسى؟

ى ) ﴿ َلَح َمنأ َتَزكَّ ِه َفَصىلَّ ) 14َقدأ َأفأ َم َربِّ َيا )( َبلأ ت  15( َوَذَكَر اسأ نأ ََياَة الدُّ وَن احلأ ر 
ثِ (  16ؤأ

ٌ َوَأبأَقى )  ِخَرة  َخريأ ِف األأ وىَل ) 17َواآلأ ح  َراِهيَم َوم وَسى  18( إِنَّ َهَذا َلِفي الصُّ ِف إِبأ ح  ( ص 

 (3)  ([19  -  14]األعىل:   ﴾ (19)

: )كانت عربا كلها: عجبت ملن  لك  قال ف عليه السالم،  صحف موسى عن  وسألته

باملوت، ثم يفرح، عجبت ملن أيقن بالنار ثم يضحك، عجبت ملن رأى الدنيا وتقلبها  أيقن 

بأهلها ثم يطمئن، عجبت ملن أيقن بالقدر ثم ينصب، عجبت ملن أيقن باحلساب، ثم ال  

 (4) يعمل(

قلت: يا رسول اهلل، ونبي كان؟  ف  ، قال: )آدم(ف  ، كان أوالوسألته عن األنبياء، وأهيم  

 
 (169/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (1)

 . 4166(، واحلاكم: 361، وابن حبان )21546رواه أمحد،  (2)

 ( املرجع السابق.3)

 ( املرجع السابق.4)
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قلت: يا رسول اهلل، كم املرسلون؟ قال: )ثالث مائة وبضعة  ف .. لم(قال: )نعم نبي مك

قلت: يا رسول اهلل، أيام أنزل عليك أعظم؟ قال: )آية الكرس اهلل ال إله  فعرش، مجا غفريا(،  

 (1)  إال هو احلي القيوم(

.. وسألته  قال: )خري موضوع، من شاء أقل، ومن شاء أكثر(ف ، الصالة عن  وسألته

قال: )أضعاف  ، فالصدقة. وسألته عن . قال: )قرض جمزئ، وعند اهلل مزيد(، فالصوم عن 

 (2) قال: )جهد من مقل، أو س إىل فقري( ها، فأفضل. وسألته عن .مضاعفة( 

وجهاد   - عز وجل-إيامن باهلل )قال: ف ، األعامل أحب إىل اهلل أيوهكذا سألته عن 

(.. فسألته: أي  أحسنهم خلقا )قال: فني أكملهم إيامنا؟ املؤمن أي : (.. فسألته يف سبيله 

اهلجرة أفضل؟   فأي (.. فسألته: من سلم الناس من لسانه ويده )قال: فاملؤمنني أسلم؟ 

(..  جوف الليل الغابر)قال: فالليل أفضل؟  فأي: (.. فسألتهمن هجر السيئات) قال: ف

فرض  )قال: ف ؟: فام الصيامفسألته (.. طول القنوت )قال: ف ؟ الصالة أفضل فأي: فسألته

من عقر جواده وأهريق  ) اجلهاد أفضل؛ قال:    فأي:  (.. فسألتهجمزئ وعند اهلل أضعاف كثرية

(.. فسألته:  أغالها ثمنا وأنفسها عند أهلها )قال: فالرقاب أفضل؟  فأي: (.. فسألته دمه

 (3) (جهد من مقل ترس إىل فقري ) قال: فالصدقة أفضل؟  فأي

كان كلام ذكر لك معنى من املعاين، أو مسألة من املسائل، رحت تطلب بكل  وهكذا  

: )يا أبا ذر، تعوذ باهلل من رش شياطني اإلنس واجلن(  هدوء وأدب معرفتها، فعندما قال لك

 (4) : يا رسول اهلل، ولإلنس شياطني؟ قال: )نعم(له  قلت

 
 ( املرجع السابق.1)

 ( املرجع السابق.2)

 ( املرجع السابق.3)

 .535األمايل للطوس ص:  (4)
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  ؟ وما الذكر اخلامل :قلت يا رسول اهلل (، اذكر اهلل ذكرا خامال وعندما قال لك: )

  (1) (الذكر اخلفي ) :قالف

وكيف   :قلت  (، إن العبد ليذنب فيدخل إىل اهلل بذنبه ذلك اجلنةوعندما قال لك: )

يكون ذلك الذنب نصب عينه تائبا منه فارا إىل اهلل حتى يدخل  ) :قال  ؟ذلك، يا رسول اهلل

 (2)  (اجلنة

ما عالمة   : قلت(، انفتح القلب واستوسعإذا دخل النور القلب : )وعندما قال لك

اإلنابة إىل دار اخللود، والتجايف عن دار الغرور،  )  : قال  ؟ذلك، بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل

 (3) (واالستعداد للموت قبل نزوله 

فاقرص من  )  : قالف  ، نعم فداك أيب  : قلت  ؟(، أ َتب أن تدخل اجلنة: )وعندما قال لك

يا رسول اهلل، كلنا    :قلت(، فعينك، واستح من اهلل حق احلياء األمل، واجعل املوت نصب 

ليس كذلك احلياء، ولكن احلياء من اهلل أن ال تنسى املقابر والبىل،  : ) . قال.نستحي من اهلل 

واجلوف وما وعى، والرأس وما حوى، فمن أراد كرامة األجر فليدع زينة الدنيا، فإذا كنت  

  (4) (كذلك أصبت والية اهلل 

  ،غداء يوم )  :قال ؟وما هو يا رسول اهلل  :قلت  (،بغنى اهلل استغنا قال لك: )وعندم

 (5) (فمن َقنَع بام رزقه اهلل ـ يا أبا ذر ـ فهو أغنى الناس  ، وعشاء ليلة

وما الثالث   : قلت (، فقد َخرِس  ، من مل يأت يوم القيامة بثالثوعندما قال لك: ) 

 
 ( املرجع السابق.1)

 املرجع السابق.( 2)

 ( املرجع السابق.3)

 ( املرجع السابق.4)

 ( املرجع السابق.5)
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وِحلم َيرّد به َجهَل   ،ورع حيجزه عامًّ حرم اهلل عليه ) :  قال ؟ فداك أيب وأمي يا رسول اهلل

 (1) (وخلق يداري به الناس ، السفيه

كان ثوابه   ،وأحَسَن ِعامرة مساجد اهلل ، من أجاب داعي اهلل تعاىلوعندما قال لك: )

ال  ) : قالف ؟كيف نعمر مساجد اهلل . رسول اهللمي يا أو أنت بأيب  :قلت  (، من اهلل اجلنة 

اض فيها بالباطل واترِك اللغو ما   ، وال يشرتى فيها وال يباع ، ت رفع فيها األصوات وال خي 

أتعلم يف أي يشء  (، ثم سألك: ) فان مل تفعل فال تلومنَّ يوم القيامة إال نفسك ،دمت فيها 

فداك   ، ال : قلت (؟ اتقوا اهلل لعلكم تفلحونوَصابِروا وَربِطوا و اصربوا : أ نزلت هذه اآلية

 (2)  (يف انتظار الصالة خلف الصالة)  : قال، فأيب وأمي

  االختالف وكثرة  ،إسباغ الوضوء يف املََكاِره من الكفارات :يا أبا ذرثم قال لك: )

  ، املتحابون بحالل   ،إيل أن أحبَّ العباد    : يقول اهلل تبارك وتعاىل.  . فذلكم الرباط  ،املساجد   إىل

  ، عقوبة األرض أردت  بأهل  ذاإأولئك  ،واملستغفرون باألسحار ،املتعلقة قلوهبم باملساجد

م ! فرصفت  العقوبة عنهم ّل جلوس يف املسجد َلغو إال ثالثة. .ذكرهت  أو   ، قراءة م صّل  ، ك 

 (3) (أو سائل عن علم  ،ذكر اهلل 

يا   :قلت  ( دخل اجلنة ،وما بني حلييه  ،فخذيه ما بنيمن ملك وعندما قال لك: )

وهل َيكّب الناس عىل مناخرهم يف النار  )  :قال   ؟نا لنؤاخذ بام ننطق من ألسنتنا إرسول اهلل ف

 (4) (فاذا تكلمت يكتب لك أو عليك  ،إنك ال تزال ساملًا ما سكتَّ   ،إال حصاد ألسنتهم

ن فمك كذبة  وال خترجن م ،فعليك بالصدق .َمن َصمَت نجا وعندما قال لك: )
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وصلوات    ،االستغفار)  : قال  ؟يا رسول اهلل فام توبة الرجل الذي يكذب متعمداً   : قلت  (أبداً 

 (1)  (اخلمس يغسل ذلك

  ، وأكل حلمه من معايص اهلل  ، وِقتاله كفر ، سباب املسلم ف سوقوعندما قال لك: )

  : قلت   .ِذكرك أخاك بام يكره  :قال   ؟وما الغيبة  .يا رسول اهلل   :قلت   ( وحرمة ماله كحرمة دمه

فقد   ، علم انك اذا ذكرته بام هو فيه)ا :قال  ؟يا رسول اهلل فمن كان فيه ذلك الذي ذكرته

 (2) (فقد هبتَّه  ،ن ذكرته بام ليس فيه إاغتبته ! و

وهكذا كانت أسئلتك كلها تبحث عن احلقائق والقيم، ومل تكن من أولئك املجادلني  

تي ال تغنيهم يف دنياهم وأخراهم، والتي جلأوا لطلب معرفتها  الذين هيتمون بالتفاصيل ال

 من عدوك اللدود كعب األحبار، الذي كان سببا يف نفيك واستشهادك يف الصحراء. 

يكتفي بسؤالك له، وإنام كان يعلمك ويوصيك كل حني،   ومل يكن رسول اهلل 

لعلمه أنك ستبلغ تلك الوصايا بقولك وفعلك، وأنك ستضحي بكل يشء يف سبيل  

 تبليغها، وخاصة يف تلك الفرتة التي يبدأ فيها الشيطان يف إقامة أسواق التغيري والتبديل. 

ك ـ وكيف ال هيتم  لك.. والتي تدل عىل مدى اهتاممه ب ومن وصايا رسول اهلل 

عندما رأيته جالسا يف   بك، وقد أمره اهلل بحبك؟ ـ تلك الوصية اجلامعة التي طلبتها منه 

يا رسول اهلل، بأيب أنت وأمي   :قلتاملسجد، وبجنبه اإلمام عيل، فاغتنمت الفرصة، و

ر، إنك  نعم وأكرم بك يا أبا ذبقوله: )   فأجابك رسول اهلل  .  . أوصني بوصية ينفعني اهلل هبا 

منا أهل البيت، وإين موصيك بوصية إذا حفظتها فإهنا جامعة لطرق اخلري وسبله، فإنك إن 
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  (1) (حفظتها كان لك هبا كفالن

كانت تلك الكلامت نورا أضاء قلبك، فراح يستمع بكل ذرة فيه إىل كلامت خليله  

فيعة، ودين اهلل  ، ويستوعبها حرفا حرفا، ليبلغها بعد ذلك لألمة، ويبلغ معها القيم الر

 األصيل. 

يا أبا ذر، اعبد  ، وهو يدلك عىل معراج الفوز الروحاين: ) لقد قال لك رسول اهلل 

ل يراك، واعلم أن أول عبادته املعرفة به بأنه  جاهلل كأنك تراه، فإن كنت ال تراه فإنه عز و 

ة، فاطر الساموات  األول قبل كل يشء فال يشء قبله، والفرد فال ثاين معه، والباقي ال إىل غاي

قدير،   ءيش ، وهو اهلل اللطيف اخلبري، وهو عىل كل ءيش واألرض وما فيهام وما بينهام من 

كافة الناس بشريا ونذيرا، وداعيا إىل اهلل    أرسلني إىل  عز وجل   ثم اإليامن يب واإلقرار بأن اهلل 

.  . وطهرهم تطهريابإذنه وساجا منريا، ثم حب أهل بيتي الذين أذهب اهلل عنهم الرجس 

جعل أهل بيتي كسفينة النجاة يف قوم نوح، من ركبها نجا،   تعاىل واعلم يا أبا ذر، أن اهلل 

 (2)  (ومن رغب عنها غرق، ومثل باب حطة يف بني إسائيل من دخلها كان آمنا 

(.. ثم  يا أبا ذر، احفظ ما أوصيتك به تكن سعيدا يف الدنيا واآلخرةثم قال لك: ) 

 اه إليك، لعلمه بأنك ستوصلها لألمة بعده. راح يبث وصاي

ومن تلك الوصايا قوله لك، وهو يدعوك إىل احلرص عىل كل أنفاس العمر حتى ال  

يا أبا ذر،   .يا أبا ذر، نعمتان مغبون فيهام كثري من الناس الصحة، والفراغ. تضيع هدرا: ) 

فقرك،  اغتنم مخسا قبل مخس شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل 

. يا أبا ذر، إياك والتسويف بأملك، فإنك .وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك 
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بيومك ولست بام بعده، فإن يكن غد لك تكن يف الغد كام كنت يف اليوم، وإن مل يكن غد  

. يا أبا ذر، كم من مستقبل يوما ال يستكمله ومنتظر غدا  . لك مل تندم عىل ما فرطت يف اليوم

يا أبا ذر، كن   . أبا ذر، لو نظرت إىل األجل ومسريه ألبغضت األمل وغروره.. يا . ال يبلغه

. يا أبا ذر، إذا أصبحت فال  .يف الدنيا كأنك غريبا وكعابر سبيل، وعد نفسك يف أهل القبور

َتدث نفسك باملساء، وإذا أمسيت فال َتدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل  

. يا أبا ذر، إياك أن تدركك  .تدري ما اسمك غداسقمك، ومن حياتك قبل موتك، فإنك ال  

الرصعة عند الغرة فال متكن من الرجعة، وال حيمدك من خلفت بام تركت، وال يعذرك من  

 (1)(. يا أبا ذر، ما رأيت كالنار نام هارهبا، وال مثل اجلنة نام طالبها .تقدم عليه بام به اشتغلت 

يا أبا ذر، كن  تعرض هلا، فقال: )دعاك للشح بدينك لعلمه باإلغراءات التي ستو

عىل عمرك أشح منك عىل درمهك ودينارك. يا أبا ذر، هل ينتظر أحدكم إال غنى مطغيا، أو  

فقريا منسيا، أو مرضا مضنيا، أو هرما مفندا، أو موتا حمريا أو الدجال فإنه رش غائب ينتظر،  

 (2) (أو الساعة والساعة أدهى وأمر 

يا  ) ال يرسقه اللصوص والشياطني واألهواء، فقال:دعاك إىل حفظ علمك حتى و

يوم القيامة عامل ال ينتفع بعلمه، ومن طلب علام ليرصف    تعاىل  أبا ذر، إن رش الناس عند اهلل 

. يا أبا ذر، إذا سئلت عن علم ال تعلمه فقل ال أعلمه.  . به وجوه الناس إليه مل جيد ريح اجلنة

 (3) (علم لك به تنج من عذاب يوم القيامة تنج من تبعته، وال تفت الناس بام ال 

يا أبا ذر،  دعاك إىل أن متثل اإلسالم األصيل بعملك قبل أن متثله بقولك، فقال: ) و
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يطلع قوم من أهل اجلنة إىل قوم من أهل النار فيقولون ما أدخلكم النار، وإنام دخلنا اجلنة  

 (1)  (باخلري وال نفعلهبفضل تأديبكم وتعليمكم فيقولون إنا كنا نأمركم 

يا أبا ذر، إن  )  دعاك إىل َتديد التوبة كل حني، فحق اهلل أعظم من أن يؤدى، فقال:و

أكثر من أن حيصيها العباد،   عز وجل حقوق اهلل أعظم من أن يقوم هبا العباد، وإن نعم اهلل 

 آجال منقوصة  ولكن أمسوا تائبني وأصبحوا تائبني. يا أبا ذر، إنكم يف ممر الليل والنهار يف 

وأعامل حمفوظة، واملوت يأيت بغتة، فمن يزرع خريا يوشك أن حيصد رغبة، ومن يزرع رشا  

 (2)  (يوشك أن حيصد ندامة، ولكل زارع ما زرع

دعاك إىل َتقيق العبودية هلل، والتسليم له، وعدم احلرص عىل ما مل يكتب لك،  و

ريص ما مل يقدر له، ومن أعطى خريا  يا أبا ذر، ال يسبق بطي ء بحظه، وال يدرك ح فقال: ) 

 (3) (أعطاه، ومن وقى رشا فإن اهلل وقاه عز وجل فاهلل

يا أبا ذر، املتقون سادة، والفقهاء  دعاك إىل التمييز بني الصاحلني وغريهم، فقال: )و

 (4)  (قادة، وجمالستهم زيادة

هلذه األمة، حني  دعاك إىل احلذر من الذنوب، فهي املنفذ الذي ولج به الشيطان و

يا أبا ذر، إن املؤمن لريى ذنبه كأنه َتت  دعاها إىل اإلرجاء، وغرها باألماين الكاذبة، فقال: ) 

صخرة خياف أن تقع عليه، والكافر يرى ذنبه كأنه ذباب مر عىل أنفه. يا أبا ذر، إن اهلل إذا  

 صغر اخلطيئة ولكن انظر  أراد بعبد خريا جعل الذنوب بني عينيه ممثلة. يا أبا ذر، ال تنظر إىل

إىل من عصيت. يا أبا ذر، إن نفس املؤمن أشد تقلبا وخيفة من العصفور حني يقذف به يف  
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رشك. يا أبا ذر، من وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فذلك  

ذر، إنك إذا   بالذنب يصيبه. يا أبا  املرء إنام يوبخ نفسه. يا أبا ذر، إن الرجل ليحرم الرزق

طلبت شيئا من اآلخرة واتبعته تيرس لك، وإذا رأيت شيئا من أمر الدنيا واتبعته عرس عليك،  

 (1) ( فإنك عىل حال خشيته

يا أبا ذر، ال تنطق فيام ال يعنيك فإنك دعاك إىل حفظ اللسان وَتنب آفاته، فقال: )و

 (2) (، واحرز لسانك كام َترز رزقك ءيشلست منه يف  

جل   يا أبا ذر، إن اهلل إىل رفع مهتك لتنال الدرجات العليا يف اجلنة، فقال: ) دعاك و

ليدخل قوما اجلنة فيعطيهم حتى تنتهي أمانيهم، وفوقهم قوم يف الدرجات العىل، فإذا    ثناؤه

فيقال   ؟نظروا إليهم عرفوهم فيقولون ربنا إخواننا كنا معهم يف الدنيا، فبم فضلتهم علينا 

وا جيوعون حني تشبعون، ويظمئون حني تروون، ويقومون حني تنامون،  هيهات، إهنم كان

 (3)  (ويشخصون حني ختفضون

دعاك إىل االهتامم بالصالة وتعظيمها وحمبتها، وعدم االكتفاء باألداء الشكيل هلا،  و

يا أبا ذر، إن  ك، فقال: ) بلرتتفع مهتك ملا ارتفعت له مهة حبي  ورضب لك املثل عن نفسه  

جعل قرة عيني يف الصالة وحببها إيل كام حبب إىل اجلائع الطعام، وإىل الظمآن   تعاىل اهلل

 (4) (املاء، فإن اجلائع إذا أكل الطعام شبع، وإذا رشب املاء روي، وأنا ال أشبع من الصالة 

يا أبا ذر، إنك ما  دعاك إىل تعلم مقاصد الصالة حتى تؤدهيا مراعيا هلا، فقال: ) و

قرع باب امللك، ومن يكثر قرع باب امللك يفتح. يا أبا ذر، ما من  دمت يف الصالة فإنك ت
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مؤمن يقوم إىل الصالة إال تناثر عليه الرب ما بينه وبني العرش، ووكل به ملك ينادي يا ابن  

. يا أبا ذر، طوبى  . آدم، لو تعلم ما لك يف صالتك ومن تناجي ما سئمت وال التفت

ا فيسبقون الناس إىل اجلنة، أال وهم السابقون إىل  ألصحاب األلوية يوم القيامة، حيملوهن

ء   يضئاملساجد باألسحار وغريها. يا أبا ذر، ال َتعل بيتك قربا، واجعل فيه من صالتك 

 (1) (هبا قربك

يا أبا ذر، الصالة  دعاك إىل احلرص عىل كل أعامل اخلري، ومراعاة مراتبها، فقال: ) و

 (2) (والصدقة متحو اخلطيئة واللسان أكربعمود الدين واللسان أكرب، 

يا أبا ذر، الدرجة يف اجلنة فوق  دعاك إىل رفع مهتك لتنال الدرجات العليا، فقال: )و

الدرجة كام بني السامء واألرض، وإن العبد لريفع برصه فيلمع له نور يكاد خيطف برصه،  

ي فالن، كنا نعمل مجيعا  فيفرح فيقول ما هذا فيقال هذا نور أخيك املؤمن. فيقول هذا أخ

يف الدنيا، وقد فضل عيل هكذا فيقال إنه كان أفضل منك عمال، ثم جيعل يف قلبه الرضا  

 (3)  (حتى يرىض

دعاك إىل الزهد يف الدنيا، فال ينال اآلخرة ودرجاهتا العليا من حرص عىل الدنيا،  و

مؤمن إال وهو حزين،   يا أبا ذر، الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر، وما أصبح فيها فقال: ) 

 (4) (وكيف ال حيزن املؤمن وقد أوعده اهلل أنه وارد جهنم ومل يعده أنه صادر عنها 

دعاك إىل البكاء ليتطهر قلبك من كل أدرانه، ويصبح صاحلا للمعاين السامية،  و

  يا أبا ذر، ومن أويت من العلم ما ال يعمل به حلقيق أن يكون أويت علام ال ينفعه اهلل فقال: )
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تأىَل   ﴿نعت العلامء فقال  جل ثناؤه  به، ألن اهلل عز وجل ِه إَِذا ي 
ِعلأَم ِمنأ َقبألِ ِذيَن أ وت وا الأ إِنَّ الَّ

ًدا ) جَّ َقاِن س  َذأ وَن لأِلأ رُّ
واًل  107َعَليأِهمأ خَيِ ع  نَا ملََفأ د  َربِّ نَا إِنأ َكاَن َوعأ بأَحاَن َربِّ ول وَن س  ( َوَيق 

وًعا 108) ش  مأ خ  ه  وَن َوَيِزيد  َقاِن َيبأك  َذأ وَن لأِلأ [ يا أبا ذر،  109 - 107إلساء: ]ا  ﴾( َوخَيِرُّ

. يا أبا ذر، إن  .وليتباك  ،من استطاع أن يبكي قلبه فليبك، ومن مل يستطع فليشعر قلبه احلزن 

 (1) (القلب القاس بعيد من اهلل ولكن ال تشعرون

دعاك إىل اإلخالص والصدق مع اهلل، والبعد عن كل مظاهر الرشك اخلفي، فقال:  و

إال عرضت عليه خطبته يوم القيامة وما أراد هبا. يا أبا ذر، إن   يا أبا ذر، ما من خطيب )

صالة النافلة يف الرس تفضل عىل العالنية كفضل الفريضة عىل النافلة. يا أبا ذر، ما يتقرب  

 (2)  (اهلل بِش ء أفضل من السجود العبد إىل 

فقال:    دعاك إىل اخلوف والرجاء، حتى ال تيأس من رمحة اهلل، وال تأمن من ذنوبك،و

ال أمجع عىل عبدي خوفني، وال أمجع له أمنني، فإذا أمنني  : عز وجل يا أبا ذر، يقول اهلل)

. يا أبا ذر، لو أن رجال كان له مثل عمل  .أخفته يوم القيامة، وإذا خافني أمنته يوم القيامة 

رض عليه  . يا أبا ذر، إن العبد لتع .سبعني نبيا الحتقره وخِش أن ال ينجو من رش يوم القيامة 

. يا أبا ذر، إن الرجل ليعمل  .أما إين قد كنت منك مشفقا، فيغفر له   : ذنوبه يوم القيامة فيقول

هو من األشقياء، وإن الرجل  و  عز وجل احلسنة فيتكل عليها، ويعمل املحقرات فيأيت اهلل

 (3)  (آمنا يوم القيامة عز وجل  ليعمل السيئة فيفرق منها فيأيت اهلل

اليقظة والعزيمة واحلرص عىل العمل الصالح، والتي تفتح لك مجيع  إىل ودعاك 
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يا أبا ذر، إن الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، والعاجز  )  : كل  أبواب اإلرادة، فقال 

يرفع من هذه    ء يشاألماين. يا أبا ذر، إن أول    عز وجل   من اتبع نفسه وهواها، ومتنى عىل اهلل

 (1) (ال تكاد ترى خاشعا  األمة األمانة واخلشوع حتى 

يا أبا ذر، والذي نفس حممد بيده لو أن الدنيا  ثم حذرك من الدنيا، وفتنها، فقال: )

يا    . جناح بعوضة ما سقى الكافر والفاجر منها رشبة من ماء.   عز وجل   كانت تعدل عند اهلل 

. يا أبا ذر، ما من  .عز وجل  أبا ذر، إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إال ما ابتغى به وجه اهلل

أبغض إىل اهلل من الدنيا، خلقها ثم أعرض عنها فلم ينظر إليها، وال ينظر إليها حتى   ء يش

يا أبا   .من اإليامن به وترك ما أمر أن يرتك.  تعاىل  أحب إىل اهلل  ءيش تقوم الساعة، وما من 

يا عيسى، ال َتب الدنيا فإين لست  : عليه السالم أوحى إىل أخي عيسى تعاىل  ذر، إن اهلل 

أتاين بخزائن الدنيا،    عليه السالم   يا أبا ذر، إن جربيل   .أحبها، وأحب اآلخرة فإهنا دار املعاد.

  : تعاىل، فقلت يا حممد إن هذه خزائن األرض وال تنقصك من حظك عند ربك :فقال

 (2)(جربئيل، ال حاجة يل فيها، إذا شبعت شكرت ريب، وإذا جعت سألته   حبيبي

يا أبا ذر، إذا أراد اهلل بعبد خريا فقهه يف الدين، وزهده يف  إىل الزهد، فقال: )ودعاك 

يا أبا ذر، ما زهد عبد يف الدنيا إال أثبت اهلل احلكمة يف قلبه،   . الدنيا، وبرصه بعيوب نفسه.

  . وأنطق هبا لسانه، وبرصه عيوب الدنيا وداءها ودواءها، وأخرجه منها ساملا إىل دار السالم.

 (3)  (يا أبا ذر، إذا رأيت أخاك قد زهد يف الدنيا فاستمع منه، فإنه يلقي إليك احلكمة

من مل ينس املقابر والبىل، وترك ما  ) : قالف ، د الناسيا رسول اهلل، من أزه  :فقلت
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 ( يفنى ملا يبقى، ومن مل يعد غدا من أيامه، وعد نفسه يف املوتى

مل   تعاىل  يا أبا ذر، إن اهلل به يف زهده: ) يدعوك إىل التأس  ثم قال لك رسول اهلل 

اِجِديَن ) ﴿يوح إيل أن أمجع املال، لكن أوحى إيل أن  نأ ِمَن السَّ ِد َربَِّك َوك  (  98َسبِّحأ بَِحمأ

َيِقني    ب دأ َربََّك َحتَّى َيأأتَِيَك الأ . يا أبا ذر، إين ألبس الغليظ، وأجلس  .[ 99،  98]احلجر:    ﴾َواعأ

سنتي فليس   عىل األرض، وأركب احلامر بغري سج، وأردف خلفي، فمن رغب عن

 (1) (مني

يا أبا ذر، حب املال  إىل احلذر من كل اآلفات التي تبعدك عن ربك، فقال: )ودعاك 

يا رسول اهلل، اخلائفون اخلاضعون املتواضعون   :قلت (، فوالرشف مذهب لدين الرجل 

ال، ولكن فقراء املؤمنني، فإهنم يأتون  ) :قال  ، اجلنة الذاكرون اهلل كثريا يستبقون الناس إىل

يوم القيامة فيتخطون رقاب الناس، فيقول هلم خزنة اجلنة كام أنتم حتى َتاسبوا. فيقولون  

بم نحاسب فو اهلل ما ملكنا حتى نجور ونعدل، وال أفيض علينا فنقبض ونبسط، ولكنا  

  عز وجل  يا أبا ذر، إن الدنيا مشغلة للقلب والبدن، فإن اهلل .عبدنا ربنا حتى أتانا اليقني. 

  لدنيا عام نعموا يف حالهلا، فكيف بام نعموا يف حرامها يا أبا ذر، إين قد سألت اهلل يسأل أهل ا

 (2)  (أن جيعل رزق من أحبني الكفاف، ويعطي من أبغضني املال والبنني عز وجل

يا أبا ذر، طوبى  بالزهاد والصاحلني، ال بأهل الدنيا، فقال: ) إىل التأس ودعاك 

الراغبني يف اآلخرة، الذين اختذوا أرض اهلل بساطا، وتراهبا فراشا،  للزاهدين يف الدنيا، 

. يا أبا ذر،  .وماءها طيبا، واختذوا الكتاب شعارا، والدعاء هلل دثارا، وقرضوا الدنيا قرضا 

يتبارك   يا أبا ذر، إن رب .إن حرث اآلخرة العمل الصالح، وحرث الدنيا املال والبنون.
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جاليل، ما أدرك العابدون درك البكاء عندي شيئا، وإين ألبني  وعزيت و   : أخربين، فقال  اسمه

 (1) (هلم يف الرفيق األعىل قرصا ال يشاركهم فيه أحد 

يا أبا ذر: يكفي من الدعاء مع  وحذرك من أن يرصفك الدعاء عن العمل، فقال: ) 

مي بغري  يا أبا ذر: مثل الذي يدعو بغري عمل كمثل الذي ير .  الرب، ما يكفي الطعام من امللح. 

 (2) (وتر 

يا أبا ثم بني لك دور العمل الصالح يف حفظك وحفظ كل من يرتبط بك، فقال: )

ذر: إن اهلل تعاىل ي صلح بصالح العبد ولده وولد ولده، وحيفظه اهلل يف دويرته والدور حوله  

 (3)  (ما دام فيهم

موافقة الناس لك،  ودعاك إىل االلتزام بقيم الدين ورشائعه، من غري أن تنظر يف 

يا أبا ذر: إن ربك عز وجل يباهي املالئكة بثالثة نفر. رجل  قناعة بعلم اهلل ورؤيته، فقال: ) 

  إىليصبح يف أرض قفر فيؤذِّن ثم يقيم ثم يصيل، فيقول ربك عز وجل للمالئكة: انظروا 

له   عبدي يصيل وال يراه أحد غريي، فينزل سبعون ألف ملك ي صلُّون وراءه ويستغفرون 

الغد من ذلك اليوم. ورجل قام من الليل فصىل وحده، فسجد ونام وهو ساجد. فيقول    إىل

عبدي روحه عندي وجسده ساجد. ورجل يف َزحف، فيفّر أصحابه ويثبت   إىل اهلل انظروا 

 (4) (هو يقاتل حتى يقتل

ودعاك إىل احرتام الكائنات من حولك، وأخربك عن حياهتا، وعن عالقتك هبا،  

يا أبا ذر: ما من رجل جيعل جبهته يف بقعة من بقاع األرض إال  ها بك، فقال: )وعالقت
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يا  . شهدت له هبا. وما من منزل ينزله قوم، إال أصبح ذلك املنزل يصيل عليهم أو يلعنهم.

تنادي بعضها بعضا: يا جارة، هل مّر بك   األرض أبا ذر: ما من صباح وال رواح إال وبقاع 

أو عبد وضع جبهته عليك ساجدًا هلل تعاىل، فمن قائلة: ال. ومن قائلة    اليوم ذاكر هلل تعاىل،

 (1) (نعم. فاذا قالت نعم: اهتزت وابتهجت وترى أن هلا فضال عىل جارهتا 

اهلل ملا خلق   إنيا أبا ذر: وأخربك عن آثار الذنوب، وحمقها للربكات، فقال: ) 

يأتيها بنو آدم إال أصابوا منها  شجرة  األرض ، وخلق ما فيها من الشجر مل يكن يف األرض

منفعة، فلم تزل األرض والشجر كذلك. حتى تكلم فجرة بني آدم بالكلمة العظيمة قوهلم:  

بأَحاَنه  ﴿ ََذ اهللَّ  َوَلًدا س  ، وذهبت منفعة  األرض  اقشعرت [، فلام قالوا، 116]البقرة:  ﴾ اختَّ

 (2) (ت أربعني صباحاً لتبكي عىل املؤمن اذا ما  األرض إنيا أبا ذر: .  األشجار.

يا أبا ذر: اذا كان العبد يف  وأخربك عن عالقة املالئكة بك، وصحبتهم لك، فقال: ) 

أرض قي ـ يعني قفر ـ فتوضأ، أو تيمم، ثم أذَّن وأقام وصىل، أمر اهلل عز وجل املالئكة  

نون عىل  فصفوا خلفه صفًا ال يرى طرفاه، يركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده،  ويؤمِّ

 (3)  (يا أبا ذر: من أقام ومل يؤذِّن، مل يصل معه إال ملكاه اللذان معه.. دعائه

.  يا أبا ذر: ما َعِمَل، من مل حيفظ لسانه. وهكذا لقنك الكثري من درر احلكمة، فقال: ) 

اهلل أجر  يا أبا ذر: ما ِمن شاّب يَدع لذة الدنيا وهلوها، وأهَرَم شبابه يف طاعة اهلل، إال أعطاه 

يقًا.   (4)  (يا أبا ذر: الذاكر يف الغافلني كاملقاتل يف الفاّرين.  اثنني وسبعني ِصدِّ

يا أبا ذر: اجلليس الصالح، خري من  وعلمك آداب الصحبة ورشوطها، فقال: ) 
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الوحدة. والوحدة خري من جليس السوء. وإمالء اخلري، خري من السكوت، والسكوت  

ذر: ال تصاحب إال مؤمنًا، وال يأكل طعامك إال تقي، وال تأكل  يا أبا  .  خري من إمالء الرش. 

 (1) (طعم طعامك من َتبه يف اهلل، وكل طعام من حيبك يف اهلل أيا أبا ذر:  . طعام الفاسقني.

اهلل عند لسان كل قائل، فليتق اهلل    إنيا أبا ذر:  )وعلمك علوم اللسان وآفاته، فقال:  

اترك فضول الكالم، وحسبك من الكالم ما تبلغ به   يا أبا ذر:. وليعلم ما يقول.  أمرؤ 

يا أبا ذر: ما من يشء أحق  .  يا أبا ذر: كفى باملرء كذبًا أن يتحدث بكل ما يسمع..  حاجتك.

 (2) (بطول السجن من اللسان

اهلل،   إجالليا أبا ذر: إن من وعلمك علوم العالقات االجتامعية والعامة، فقال: )

يا أبا  . السلطان املقسط.  وإكراممحلة القرآن العاملني به،  وإكرامذي الَشيَبة املسلم،  إكرام

انًا، وال حماربا. يا أبا ذر: ال يزال العبد يزداد من اهلل  . ذر: ال تكن عيَّابًا وال مّداحًا وال طعَّ

. ه  ل ق  الصالة   ىل إيا أبا ذر: الكلمة الطيبة صدقة. وكل خطوة خيطوها . ب عدًا ما ِسيئ خ 

 (3)(صدقة

يا أبا ذر: إن اهلل يعطيك  وعلمك كيفية تقديس املساجد، وتعظيم شعائر اهلل، فقال: ) 

ـ ما دمت جالسًا يف املسجد ـ بكل َنَفس تتنفس فيه درجة يف اجلنة، وتصيل عليك املالئكة.  

حى عنك عرش سيئات  (4)  (وي كتب لك بكل نفس تتنفس فيه عرش حسنات، ومت 

كن بالعمل  يمة التقوى، وكوهنا من أرفع القيم اإليامنية، فقال: )وحدثك عن ق

تقبل،   بالتقوى، أشدَّ منك اهتامما بالعمل لغريه، فانه ال يقّل عمل بالتقوى، وكيف يقّل ما ي 
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يا أبا ذر: ال يكون الرجل من املتقني، حتى  . يتقبل اهلل ِمَن املتَّقني.  إناملقول اهلل عز وجل: 

يك فيعلم من أين مطعمه، ومن أين مرشبه، ومن أين  حياِسَب نفسه أش د ِمن حماسبة الرشَّ

يا أبا ذر: من مل يباِل من أين اكتسب املال، مل يباِل اهلل من  .. ملبسه، أِمن حّل أم من حرام؟ 

اهلل عز وجل، أكثركم ذكرًا له، وأكرمكم عند اهلل   إىل يا أبا ذر: أحبُّكم .. أين أدخله النار

املتقني الذين يتقون اهلل من    إنيا أبا ذر:  .  كم من عذاب اهلل، أشّدكم خوفًا له. أتقاكم، وأنجا 

تَّقى منه خوفًا من الدخول يف الشبهة   (1) (الِشء الذي ال ي 

يا أبا ذر: من أطاع اهلل عز وجل فقد  وعلمك علوم الورع وأصوله وفروعه، فقال: )

ه   . القرآن. ذكر اهللَ، وان قلَّت صالته وِصيامه، وتالوة  يا أبا ذر: أصل الدين الورع، ورأس 

. . الطَّاعة. يا أبا ذر: فضل الِعلم  . يا أبا ذر: كن وِرعًا تكن أعبد الناس، وخري دينكم الوَرع 

حتى تكونوا كاحلنايا، وصمتم حتى تكونوا   لو صليتم  أنكم واعلم خري من فضِل الِعبادِة، 

ن أهل الورع والزهد يف الدنيا، هم أولياء  إأبا ذر:  يا . كاألوتار، ما نفعكم ذلك إال بَِوَرع.

 (2)  (اهلل حقاً 

ك أن تكون أقوى  التوكل عىل اهلل والثقة فيه، فقال: )  وعلمك علوم  يا أبا ذر: إن سَّ

الناس، فتوكل عىل اهلل، وان ّسك أن تكون أكرم الناس فاتق اهلل. وإن ّسك أن تكون أغنى  

يا أبا ذر: لو أن الناس كلَّهم  . وجل أوثق منك بام يف يدك.  الناس، فكن بام يف يد اهلل عز

ه  ِمنأ َحيأث  اَل حَيأَتِسب   2َوَمنأ َيتَِّق اهللََّ جَيأَعلأ َله  خَمأَرًجا ) ﴿أخذوا هبذه اآلية لكفتهم:  قأ ز  ( َوَيرأ

ِرِه قَ  ب ه  إِنَّ اهللََّ َبالِغ  َأمأ َو َحسأ لأ َعىَل اهللَِّ َفه  ًرا َوَمنأ َيَتَوكَّ  َقدأ
ٍ
ء لِّ يَشأ ]الطالق:   ﴾ دأ َجَعَل اهللَّ  لِك 
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2 ،3])  (1) 

يا أبا ذر: يقول اهلل تعاىل: ال يؤثر عبدي  ودعاك إىل إيثار اهلل يف كل شؤونك، فقال: ) 

  واألرض هواي عىل هواه إالّ َجعلت  ِغناه يف نفسه ومهومه يف آخرته، وضِمنَت السموات 

يا أبا ذر: لو أن ابن آدم فرَّ  . من وراء َتارة كل تاجر. رزقه، وكففت عليه ضيعته، وكنت له 

 (2)  (من رزقه كام يفّر من املوت، ألدركه رزقه كام يدركه املوت

يا أبا ذر: أال أعلِّمك كلامت  ودعاك إىل اللجوء إىل اهلل يف كل حاالتك، فقال: )

احفظ اهلل َتده أمامك.  ):  قالف. .قلت: بىل يا رسول اهللف  (،ينفعك اهلل عز وجل هبّن؟

ف  ّدة، واذا سألت، فاسأل اهلل، واذا استغنيت،   إىل تعرَّ اهلل تعاىل يف الرخاء، َيعِرفك يف الشِّ

يوم القيامة، ولو أن اخلَلق كلهم جهدوا أن   إىل فاستغِن باهلل، فقد جرى القلم بام هو كائن 

أن تعمل هللِ تعاىل بالرضا  فان استطعت  ينفعوك بِشء مل يكتبه اهلل لك، ما قِدروا عليه، 

نَّ يف الصرب عىل ما تكره خريًا كثريًا، واّن النرص مع  إواليقني، فافعل، فان مل تستطع فاصرِب، ف

 (3) (الصرب، والفرج مع الكرب، وان مع العرس يرساً 

ّن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان اهلل  وحذرك من الكذب وعواقبه، فقال: )إ

املجلس   يوم القيامة. وان الرجل ليتكلم بالكلمة يف  إىل رضوانه تعاىل، فيكتب له هبا 

يا أبا ذر: ويل للذي يتحدث  واألرض.. ليضحكهم هبا، فيهوي يف جهنم ما بني السامء 

 (4)  (فيكذب ليضِحَك به القوم، ويل له. ويل له. ويل له

أبا ذر: من  يا وحذرك من الغيبة وعواقبها، وبني لك ما يقابلها من األعامل، فقال: ) 
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ًا عىل اهللِ جل ثناؤه أن يعتقه من النار. يا أبا ذر:  .  َذبَّ عن أخيه املسلم املؤمِن الغيبة، كان حقَّ

من اغتيب عنده أخوه املسلم، وهو يستطيع نرصه َفنَرصه، نرصه اهلل عز وجل يف الدنيا  

 (1)  (واآلخرة، وإن خذله وهو يستطيع نرصه، خذله اهلل يف الدنيا واآلخرة

يا أبا ذر:  )  وحذرك من النميمة وعواقبها، وبني لك ما يقابلها من األعامل، فقال: 

يا أبا ذر: من كان ذا وجهني  .  صاحب النميمة ال يسرتيح من عذاب اهلل عز وجل يف اآلخرة. 

يا أبا ذر: املجلس باألمانة، وإفشاؤك سَّ . ولسانيني يف الدنيا، فهو ذو لسانيني يف النار. 

 (2) ( فاجتنب ذلك، واجتنب جملس العشرية أخيك خيانة،

يا أبا ذر:  وحذرك من القطيعة وعواقبها، وبني لك ما يقابلها من األعامل، فقال: )

اجلمعة، ويف كل يوم االثنني   إىل َتعرض أعامل أهل الدنيا عىل اهلل عزَّ وجل من اجلمعة 

حناء، فيقول: اتركوا  واخلميس، فيغفر لكل عبد مؤمن، إال عبدًا كانت بينه وبني أخيه ش

َتقبَّل مع  . أعامل هذين حتى يصطلحا. يا أبا ذر: إياك، وهجران أخيك، فان العمل ال ي 

اهلجران، فان كنت ال بد فاعال فال هجرة أكثر من ثالثة أيام كمال. فمن مات فيها مهاجرًا  

 (3)  (ألخيه، كانت النار أوىل به

يا أبا ذر: من أحبَّ  قطيعة، فقال: )   وحذرك من الكرب الذي هو السبب األكرب يف كل

يا أبا ذر: من مات ويف قلبه مثقال ذرة  . أن َيمثَل له الرجال قيامًا، فليتبوأ مقعده من النار.

 (4)  (من كرب، مل جيد رائحة اجلنة إال أن يتوب قبل ذلك

 العمل باحلق: .  2
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لك نرباسا ييضء    لقد كانت كل تلك املعاين النبيلة التي تضمنتها وصايا رسول اهلل  

وقدوة للصاحلني، ممتلئا بكل معاين   ، حياتك مجيعا، حيث متثلتها، فرصت أسوة للمؤمنني

 اإليامن واألخالق الرفيعة، والشجاعة النادرة، والتضحية الفذة.

الدنيا الذي فتح هلم، كنت يف قمة الزهد  ويف الوقت الذي غرق فيه الكثري يف طوفان  

والورع والتقوى، ألن تلك الوصايا النبوية كانت هي الربهان والنور الذي مأل عليك  

 لك الطوفان..  كيانك، فحجزك من الغرق يف ذ

، فبدلوا كثريا:  ا بثقة عظيمة، وفرح عظيم، للذين اغتالتهم الدنيولذلك كنت تقول 

يقول:    يوم القيامة، وذلك أين سمعت رسول اهلل    اهلل    )إين ألقربكم جملسا من رسول 

)إن أقربكم مني جملسا يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئة ما تركته فيها(، وإنه واهلل ما  

 ( 1منكم من أحد إال وقد تشبث بِشء منها غريي( ) 

داللتهم عىل  وأنت ال تقصد من ذلك ـ سيدي ـ الفخر وال اخليالء، وإنام كنت تقصد  

احلق، خمافة أن يبدلوه.. وقد فعل الكثري منهم ذلك عندما جاءهتم الدنيا ببهرجها  

 وزخارفها، ولذلك كنت ترصخ فيهم كل حني بالدعوة للحق واهلدى وعدم َتريف الدين. 

بثالثامئة    ، لشامل  اأمريبعث إليك حني كان  حبيب بن مسلمة،  لقد روى املؤرخون أن  

)ارجع هبا إليه، أما  اجتك وفاقتك، فرددهتا إليه، وأنت تقول لرسوله: ، عندما رأى حدينار

وجد أحدا أغر باهلل منا؟ ما لنا إال ظل نتوارى به، وثلة من غنم تروح علينا، وموالة لنا  

 (2) تصدقت علينا بخدمتها، ثم إين ألختوف الفضل( 

أهون عليه مني؟  ما وجد عبدا هلل تعاىل هو  ) :  وبعث لك آخر بمثلها، فرددهتا، وقلت 
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يقول: )من سأل وله أربعون فقد أحلف(، وآلل أيب ذر أربعون   سمعت رسول اهلل 

 (1) درمها، وأربعون شاة، وماهنان(

لقد كنت تعلم أن كل التحريفات التي حصلت للدين سببها أهواء الدنيا، والتكالب  

ن نصحك أن  عىل شهواهتا، ولذلك كنت تدعو إىل الزهد بلسانك وفعالك، وقد قلت مل

: )وما أصنع بأن أكون أمريا؟ وإنام يكفيني كل يوم رشبة  تتخذ الضيعات التي اختذها غريك

 (2) ماء أو لبن، ويف اجلمعة قفيز من قمح( 

صاعا، فال أزيد عليه حتى ألقى    : )كان قويت عىل عهد رسول اهلل  وكنت تقول هلم

 (3) اهلل عز وجل(

ومعك زوجتك الوفية،  الربذة يف ظلة سوداء، ورآك بعضهم يف منفاك بصحراء 

)ألن أتزوج امرأة تضعني أحب إيل   وعندما رأى كرب سنها نصحك بأن تتزوج، فقلت له: 

 (4)  من امرأة ترفعني(

نحلبها، ومحر تنقل، وحمررة  : )عندنا أعنز  فقلت نفقة،    كفعرض علي  ، رجل  كجاءو

 (5) ختدمنا، وفضل عباءة عن كسوتنا، وإين أخاف أن أحاسب عىل الفضل(

، مل تغري ومل تبدل،  عىل العهد الذي عاهدت به رسول اهلل  كوهكذا قضيت حيات

 ومل تسلبك الدنيا، ومل تغرك األهواء. 

كان أكثر عبادة  له: )وكانت عبوديتك األكربـ  سيديـ  ما عرب عنه اإلمام الصادق بقو

 
 املرجع السابق.  (1)

 املرجع السابق.  (2)

 املرجع السابق.  (3)

 املرجع السابق.  (4)

 املرجع السابق.  (5)



 

179 

 

 (1) أيب ذر )رمحه اهلل( خصلتني: التفكر واالعتبار(

 نرصة احلق: .  3

وقد كان ذلك احلال الذي كنت عليه من الزهد والورع والتقوى أقوى لسان واعظ،  

والتي حاول الطلقاء واملبدلون  ، رسول اهلل األمة الصحبة احلقيقية ل عرفت به أجيال 

 . ليشوهوا معها نور النبوةتشوهيها، 

صيحاتك باحلق،    بل قد ورد يف احلديث ما هو أكرب من ذلك، فقد شبه رسول اهلل  

ما أظلت اخلرضاء وال أقلت الغرباء من ذي وزهدك يف الدنيا بعيسى عليه السالم، فقال: ) 

ف ذلك  أفنعر ، قال عمر: يا رسول اهلل(، فشبيه عيسى ابن مريم ، هلجة أصدق من أيب ذر 

  (2)(فاعرفوه  ،نعم ) : له؟. قال

  (3) (أبو ذر يمِش يف األرض بزهد عيسى ابن مريمويف حديث آخر: )

وهكذا مثلام صاح املسيح يف أصحاب الثروة من املتاجرين بالدين، رحت تصيح يف  

بست: حب املساكني، وأن أنظر إىل من هو   أوصاين خلييل ) املغريين واملبدلني قائال:

َتتي، وال أنظر إىل من هو فوقي، وأن أقول احلق وإن كان مرا، وأن ال تأخذين يف اهلل لومة  

 (4) الئم( 

وكنت تذكرهم باإلسالم اإلهلي املحمدي األصيل الذي يثور عىل االستكبار  

   وينرص املستضعفني.  ، وطغيان الثروة واالستبداد

شدة من تسلل القارونية إىل اإلسالم.. تلك التي أهلكت األمم  وكنت َتذر ب
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 السابقة، وحولت دينهم إىل رأساملية بشعة، وإقطاعية ظاملة..  

فإن جادلوك يف ذلك ذكرت هلم أن هذا املوقف من القارونية ليس من عندك، وإنام 

نه أيام ذهب  عهد إيل أ  إن خلييل  لك.. لقد كنت تقول هلم: )  هو من وصايا رسول اهلل  

 (1) أو فضة أوكئ عليه فهو مجر عىل صاحبه حتى ينفقه يف سبيل اهلل عز وجل(

اإلسالم اإلهلي املحمدي من كل ذلك الران  يميز  مفتاحا  ت أحاديثك يف هذا  لقد كان

، والذي جعله يتحول إىل دين ملوك وجبابرة وأثرياء، وليس دين البسطاء  الذي طغا عليه

 واملتواضعني. والزهاد 

وبام أنك كنت تتأمل لذلك الواقع اجلديد الذي آل إليه حال املسلمني، فقد كنت  

تصيح يف كل مكان، وأمام كل الناس، تدعوهم إىل العودة إىل اإلسالم األصيل، وتستعمل  

 من احلكمة واملوعظة احلسنة.  يف ذلك كل ما علمك رسول اهلل 

ما أعلم ما انبسطتم إىل نسائكم، وال تقاررتم    )واهلل لو تعلمونلقد كنت تقول هلم:  

عىل فرشكم، واهلل لوددت أن اهلل عز وجل خلقني يوم خلقني شجرة تعضد ويؤكل  

 (2)ثمرها(

 (3) : )هل ترى الناس ما أكثرهم، ما فيهم خري إال تقي أو تائب(وكنت تقول

ندب  يا أهيا الناس أنا ج) : ، ورحت تقول عند الكعبة وروى بعضهم أنك وقفت 

أرأيتم لو  (، وحني اجتمع الناس إليك قلت هلم: الغفاري، هلموا إىل األخ الناصح الشفيق

: فسفر  فقلت قالوا: بىل،  .. يصلحه ويبلغه؟ما أن أحدكم أراد سفرا، أليس يتخذ من الزاد 
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:  فقلتطريق القيامة أبعد ما تريدون، فخذوا منه ما يصلحكم، قالوا: وما يصلحنا؟ 

األمور، صوموا يوما شديدا حره لطول النشور، صلوا ركعتني يف سواد    حجوا حجة لعظام)

الليل لوحشة القبور، كلمة خري تقوهلا أو كلمة سوء تسكت عنها لوقوف يوم عظيم،  

تصدق باملك لعلك تنجو من عسريها، اجعل الدنيا جملسني: جملسا يف طلب اآلخرة،  

ال تريده. اجعل املال درمهني: درمها  وجملسا يف طلب احلالل، والثالث يرضك وال ينفعك، 

(،  تنفقه عىل عيالك من حله، ودرمها تقدمه آلخرتك، والثالث يرضك وال ينفعك، ال تريده 

 (1) (يا أهيا الناس قد قتلكم حرص ال تدركونه أبدا) : ك بأعىل صوت ثم رحت تنادي

يولدون  قائال: )وكنت َتض كل حني أولئك الذين أغرقتهم الدنيا يف مستنقعاهتا 

للموت، ويعمرون للخراب، وحيرصون عىل ما يفنى، ويرتكون ما يبقى، أال حبذا  

 (2) املكروهان: املوت والفقر(

يف املال ثالثة رشكاء: القدر ال  وكنت َتذرهم من كنز األموال، وتقول هلم: )

ك  يستأمرك أن يذهب بخريها أو رشها من هالك أو موت، والوارث ينتظر أن تضع رأس

ثم يستاقها، وأنت ذميم. فإن استطعت أن ال تكون أعجز الثالثة فال تكونن، فإن اهلل عز  

بُّونَ ﴿وجل يقول:  
ِ وا مِمَّا َت  نأِفق  رِبَّ َحتَّى ت  وا الأ أال وإن هذا اجلمل    ،[ 92]آل عمران:    ﴾َلنأ َتنَال 

 (3) (مما كنت أحب من مايل، فأحببت أن أقدمه لنفيس 

)ليأتني عليكم زمان يغبط الرجل فيه بخفة احلاذ كام يغبط اليوم  وكنت تقول هلم: 

 (4) فيكم أبو عرشة(
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 (1)  : )ذو الدرمهني أشد حسابا من ذي الدرهم(وتقول هلم 

ال   ،العلم مبتغى يا وقد ذكر اإلمام الباقر بعض خطبك يف الناس، ومنها قولك: ) 

  إىل أنت يوم تفارقهم كضيف بتَّ فيهم ثم غدوت  . .يشغلك أهل وال مال عن نفسك

إال كنومة   ، وما بني البعث واملوت .غريه  إىلالدنيا واآلخرة كمنزل َتولت منه  .غريهم 

كالبيت   ،فانَّ قلبًا ليس فيه رشف العلم ،يا جاهل العلم تعلَّم. .منها  استيقظتثم  ،نمتها 

   (2)   (امَر لهاخلراب الذي ال ع

كام   ، فانك مرهتن بعملك ، قّدم ملقامك بني يدي اهلل ،يا باغي العلم ومنها قولك: ) 

صلِّ قبل أن ال تقدر عىل ليل وال هنار تصيل فيه ! إنام َمثل    ، يا باغي العلم. .تدين ت دان

وكذا    .كمثل رجل دخل عىل ذي سلطان فأنصَت له حتى فرغ من حاجته   ، الصالة لصاحبها 

ليه حتى يفرغ  إمل يزل اهلل عز وجل ينظر  ، ما دام يف الصالة ، اهلل عزَّ وجّل  بإذنء املسلم املر

إنام َمثل الصدقة   ،وال مجيعه  ،تصّدق من قبِل أن ال ت عطى شيئا  ، يا باغي العلم . . من صالته

أجال أسعى يف  يل رضبوا ا ، ال تقتلوين . فقال هلم ، َمثل  رجل طلبه قوم بدم  ، لصاحبها 

حتى   ، حلَّ هبا عقدة من رقبته ،كلام تصدق بصدقة  ،اهلل بإذنرجالكم ! كذلك املرء املسلم 

فقد أمن من   ،ومن رِض اهلل عز وجل عنه  ،يتوىف اهلل عز وجل أقوامًا وهو عنهم راض

فاختم عىل فمك كام ختتم   ،ومفتاح رش ، إن هذا اللسان مفتاح خري ،يا باغي العلم . .النار

وما  ، إن هذه األمثال رضهبا اهلل عز وجل للناس ، يا باغي العلم . .  َذهبك وعىل َوِرِقكعىل 

 ( 3)  يعقلها إال العاملون( 
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وقد كانت تلك الصيحات التي تدعو فيها الفقراء واملستضعفني إىل املطالبة  

بحقوقهم، والثورة عىل املتكربين الكانزين لألموال سببا يف حقدهم عليك، حتى أهنم  

وك بكل ما هيدد به املتكربون املستضعفني، وقد ذكرت ذلك، فقلت: )إن بني أمية  هدد

هتددين بالفقر والقتل، ولبطن األرض أحب إيل من ظهرها، وللفقر أحب إيل من الغنى(،  

فسألك بعضهم عن س تلك التهديدات، وقال لك: يا أبا ذر ما لك إذا جلست إىل قوم  

 (1) اهم عن الكنوز( قاموا وتركوك؟ فقلت له: )إين أهن

وقد ذكر املؤرخون الروايات الكثرية التي تذكر أسباب تلك التهديدات التي  

فقال: إن مصدقي عثامن ازدادوا علينا، أنغيب عنهم بقدر  أتاك    رجالتعرضت هلا، ومنها أن  

ما ازدادوا علينا؟ فقال: )ال، قف مالك، وقل ما كان لكم من حق فخذوه، وما كان باطال  

 (2) (فذروه، فام تعدوا عليك جعل يف ميزانك يوم القيامة

وحني قلت هذا، سمعك بعض القرشيني الذين أرادو َتول اإلسالم إىل دين لقريش  

: )أرقيب أنت  فقلت له بكل قوة (، أما هناك أمري املؤمنني عن الفتيا؟وليس دينا هلل تعاىل: )

ثم ظننت أين منفذ كلمة سمعتها من  عيل؟ فوالذي نفيس بيده لو وضعتم الصمصامة ههنا،  

 (3) قبل أن َتتزوا ألنفذهتا( رسول اهلل 

يف  ، وكان  لبعض األثرياءقتسمون ماالورووا أنك دخلت جملسا، فوجدهتم ي 

األحبار، والعجب أهنم بدل أن يسألوك، وأنت  كعب املجلس عدوك اليهودي اللدود 

ما تقول فيمن مجع هذا املال  فقالوا: ، وتلميذه، راحوا يسألون كعبا، صاحب رسول اهلل 
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حينها  : إين ألرجو له خريا،  كعب  قالففكان يتصدق منه ويعطي يف السبل ويفعل ويفعل؟  

)وما  ، وأنت تقول: العصا عىل كعب  ت ورفعغضبت من ذلك التحريف والتالعب، 

تلسع  يدريك يا ابن اليهودية؟ ليودن صاحب هذا املال يوم القيامة لو كانت عقارب 

 (1) السويداء من قلبه(

وروى األحنف بن قيس بعض مواقفك يف نرصة احلق، وشدهتم عليك، فقال:  

جلست إىل مإل من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب واهليئة، حتى قام عليهم  

فسلم، ثم قال: برش الكانزين برضف حيمى عليه يف نار جهنم، ثم يوضع عىل حلمة ثدي  

غض كتفه، ويوضع عىل نغض كتفه حتى خيرج من حلمة ثديه،  أحدهم حتى خيرج من ن

يتزلزل، ثم وىل، فجلس إىل سارية، وتبعته وجلست إليه وأنا ال أدري من هو؟ فقلت له:  

ال أرى القوم إال قد كرهوا الذي قلت، قال: إهنم ال يعقلون شيئا، قال يل خلييل، قال: قلت:  

أحدا؟( قال: فنظرت إىل الشمس ما بقي من  : )يا أبا ذر أتبرص من خليلك؟ قال النبي 

يرسلني يف حاجة له، قلت: نعم، قال: )ما أحب أن يل   النهار، وأنا أرى أن رسول اهلل 

مثل أحد ذهبا، أنفقه كله، إال ثالثة دنانري( وإن هؤالء ال يعقلون، إنام جيمعون الدنيا، ال  

 (2) ى اهلل(واهلل، ال أسأهلم دنيا، وال أستفتيهم عن دين، حتى ألق

وعندما قال لك: )ما لك وإلخوتك من قريش، ال تعرتهيم وتصيب منهم(، قلت  

له بكل قوة: )ال، وربك، ال أسأهلم عن دنيا، وال أستفتيهم عن دين، حتى أحلق باهلل  

 (3)   ورسوله(

 
 (160/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (1)
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وعندما كانوا يسألونك عن مصدر تلك األحاديث التي تتحدث هبا، والتي راح  

ن يومهون الناس أهنا بدعة منك، كنت تقول هلم: )ما قلت إال شيئا  املستكربون واملستبدو

 ) (1 )قد سمعته من نبيهم 

وهكذا كنت تستعمل معهم كل أساليب الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة، حتى  

وصل بك احلرص عليهم، واألمل من تلك التحريفات التي وقعت يف الدين بسبب التكالب  

أّما بعد،  ): تذكرهم باجلاهلية وأخالقها، فقلت هلم يف بعض خطبك عىل الدنيا، أن رحت 

ّنا كنّا يف جاهلّيتنا، قبل أن ينزل علينا الكتاب، ويبعث فينا الرسول، ونحن نويف بالعهد،  إف

ونصدق احلديث، ونحسن اجلوار، ونقري الضيف، ونواس الفقري. فلاّم بعث اهلل تعاىل فينا  

به، كانت تلك األخالق يرضاها اهلل ورسوله، وكان أحّق هبا  رسول اهلل، وأنزل علينا كتا 

الوالة، قد   إنثّم . حيفظوها، فلبثوا بذلك ما شاء اهلل أن يلبثوا. أن، وأوىل اإلسالم أهل 

ب، وأثرة   أحدثوا أعامالً ِقباحًا ال نعرفها. من سنَّة تطفى ! وبدعة َتيى ! وقائل بحق مكذَّ

ستأثر علي  ( 2)  ( ه ـ من الصاحلنيلغري تقى، وأمني ـ م 

 موتة احلق: .  4

وهكذا كانت ثورتك عىل املستكربين، ونرصتك للمستضعفني، وخشيتك من َتول  

سببا يف ذلك البالء الذي ابتليت به،  والرأساملية الوقحة اإلسالم إىل القارونية البشعة، 

 عنه، بل عن تفاصيله.. وكنت موقنا بذلك، فرحا به.  والذي أخربك رسول اهلل 

ليموتن رجل منكم بفالة من األرض يشهده  ) يشري إليك:  لقد قال رسول اهلل 
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 ، وقد شاء اهلل أن تكون ذلك الرجل. (1) عصابة من املؤمنني(

فبعد أن استعملوا كل وسائل اإلغراء لكفك عن تلك األحاديث التي تدعو إىل  

والفرعونية أمروا بنفيك إىل صحراء  الثورة عىل تشويه الدين وَتريفه وَتويله إىل القارونية 

الربذة، فخرجت إليها راضيا مطمئنا، لعلمك أن رسالتك قد وصلته، وأنه إن مل يفهمها  

 ذلك اجليل، فستفهمها األجيال التالية. 

َبَذة، فإذا أنا بأيب َذّر )  لقد حدث بعضهم عنك يذكر سبب نفيك، فقال: مررت بالرَّ

ِذيَن  ﴿ل: كنت بالشام، فاختلفت أنا ومعاوية يف فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قا  َوالَّ

وهَنَا يِف َسبِيِل اهللَّ نأِفق  َة َوالَ ي  َهَب َوالأِفضَّ وَن الذَّ نِز  نزلت يف   : [، قال معاوية34]التوبة:  ﴾َيكأ

،  أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه يف ذاك، وكتب إىل عثامن يشكوين

ن: أن اقدم املدينة، فقدمتها فكثر عيل الناس، حتى كأهنم مل يروين قبل ذلك،  فكتب إيل عثام

فذكرت ذلك لعثامن، فقال يل: إن شئت تنحيت، فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا  

 (3)(ولو أمروا عيل حبشيا لسمعت وأطعت  (2) املنزل

اهلل عنه،  وكان من مذهب أيب ذر رِض ) يذكر سبب نفيك، ويربره:ال ابن كثري وق

َتريم ادخار ما زاد عىل نفقة العيال، وكان يفتي بذلك وحيثهم عليه، ويأمرهم به، ويغلظ  

يف خالفه، فنهاه معاوية فلم ينته، فخِش أن يرض بالناس يف هذا، فكتب يشكوه إىل أمري  

مات    املؤمنني عثامن وأن يأخذه إليه، فاستقدمه عثامن إىل املدينة، وأنزله بالربذة وحده، وهبا 

 
 (11/  668وأمحد وابن سعد )كنز العامل والضياء  رواه ابن حبان (1)

وهذه الرواية التي يتوهم البعض أهنا تنفي نفيه إىل الربذة ال يصح أن يفهم منها ذلك، فالكثري من الروايات تفرس هذا   (2)
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  (1)(رِض اهلل عنه يف خالفة عثامن

وهكذا قال ابن العريب الذي نارص كل النواصب، وبرر كل جرائمهم، فقد راح ـ  

بنوع من اللباقة ـ يبني خطأك يف نفس الوقت الذي ينترص فيه للطلقاء وكعب األحبار، لقد  

بذة فلم يفعل، كان أبوقال دفاعا عنهم:   ذر زاهدا، وكان يقّرع عامل    )وأما نفي ه أبا ذّر إىل الرَّ

مأ  ﴿عثامن، ويتلو عليهم  ه  أ وهَنَا يِف َسبِيِل اهللَِّ َفَبرشِّ نأِفق  َة َواَل ي  َهَب َوالأِفضَّ وَن الذَّ نِز  ِذيَن َيكأ َوالَّ

[، ويراهم يتسعون يف املراكب واملالبس حني وجدوا، فينكر  34]التوبة:  ﴾بَِعَذاٍب َألِيمٍ 

مجيع ذلك من بني أيدهيم، وهو غري الزم. قال ابن عمر وغريه  ذلك عليهم، ويريد تفريق 

فخرج   فوقع بني أيب ذر ومعاوية كالم بالشام من الصحابة: إن ما أديت زكاته فليس بكنز 

إىل املدينة، فاجتمع إليه الناس، فجعل يسلك تلك الطرق، فقال له عثامن: لو اعتزلَت.  

ومن   س، فإن للخلطة رشوطًا وللعزلة مثلها معناه: إنك عىل مذهب ال يصلح ملخالطة النا 

كان عىل طريقة أيب ذّر فحاله يقتيض أن ينفرد بنفسه، أو خيالط ويسلِّم لكل أحد حاله مما  

ليس بحرام يف الرشيعة، فخرج إىل الّربذة زاهدًا فاضال، وترك جلة فضالء، وكل عىل خري  

فلو كانوا عليها هللكوا  وبركة وفضل، وحال أيب ذر أفضل، وال متكن جلميع اخللق، 

 (2) فسبحان مرتب املنازل(

أما ابن تيمية ـ شيخ اإلسالم األموي ـ فقد راح يستعمل كل احليل لتخطئتك، غافال  

عن تلك البشارات النبوية التي خترب بصدقك، وأنك أصدق من اجلميع، لكنه راح يكذبك،  

بالد املسلمني إىل   ويصحح أقوال اجلميع، ويصحح كل ذلك البذخ والرتف الذي حول

 أرض للجباة، ال للهداة. 
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)..وأما قوله: إنه نفى أبا ذر إىل الربذة ورضبه رضبا وجيعا، مع أن  لقد قال عنك: 

هلجة أصدق من أيب   قال يف حقه: )ما أقلت الغرباء وال أظلت اخلرضاء عىل ذي النبي 

وقال: )إن اهلل أوحى إيل أنه حيب أربعة من أصحايب وأمرين بحبهم. فقيل له: من هم   ، ذر(

فاجلواب: أّن أبا ذر سكن  ، دهم، وسلامن، واملقداد، وأبو ذر(يا رسول اهلل؟ قال: عيل سي

الّربذة ومات هبا لسبب ما كان يقع بينه وبني الناس، فإن أبا ذر كان رجال صاحلا زاهدًا،  

فاضال عن حاجته فهو كنز يكوى    ه أن الّزهد واجب، وأن ما أمسكه اإلنسانوكان من مذهب

وجعل الكنز ما يفضل  . به يف النار، واحتج عىل ذلك بام ال حجة فيه من الكتاب والسنة. 

وملا تويف عبد الرمحن بن عوف وخلف ماال، جعل أبو ذر ذلك من الكنز الذي  ..  عن احلاجة

ذلك، حتى دخل كعب ووافق عثامن، فرضبه أبو ذر، وكان  يعاقب عليه، وعثامن يناظره يف  

وكان أبو ذر يريد أن يوجب عىل الناس ما مل  . قد وقع بينه وبني معاوية بالشام هبذا السبب. 

يوجب اهلل عليهم، ويذمهم عىل ما مل يذمهم اهلل عليه، مع أنه جمتهد يف ذلك، مثاب عىل  

ال   ر يقوم رعيته تقويام تاما، فال يعتدي عم  وكان. طاعته كسائر املجتهدين من أمثاله. 

األغنياء وال الفقراء. فلام كان يف خالفة عثامن توسع األغنياء يف الدنيا، حتى زاد كثري منهم  

عىل قدر املباح يف املقدار والنوع، وتوسع أبو ذر يف اإلنكار حتى هناهم عن املباحات. وهذا  

أيب ذر هلذا السبب، ومل يكن لعثامن مع أيب   فكان اعتزال . من أسباب الفتن بني الطائفتني.

  (1)ذر غرض من األغراض(

وقد نسخت هذه الكلامت ـ سيدي ـ كل ما ورد يف فضلك، وكل ما نطق به رسول  

يف حقك.. فرصت كلام ذكرت هلم اسمك، َتهمت وجوههم، واسودت قلوهبم،   اهلل 

 دة لك بالصدق. يف الشها  وراح صغريهم وكبريهم خيطئك، ويكذب رسول اهلل 
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يتحكمون يف  هم اهلداة والدعاة، واملمثلون الرسميون للدين،    هؤالءوهكذا أصبح 

الذين شهد    وخيطئون اليهود وتالميذ اليهود، والطلقاء وأبناء الطلقاء،  ويقربون  أمور األمة،  

 بالصدق واإلخالص واإليامن والثبات.  هلم رسول اهلل 

مظلوميتك سيدي.. فكلهم يدافع عن معاوية وكعب األحبار،  وال تزال إىل اآلن 

وكل من أخرجوك، ويعتربون احلق معهم، ويعتربونك الضال يف تلك الدعوة، وال عجب  

 يف أن يتحول الدين بعدك إىل قارونية وكرسوية وقيرصية. 

قد كان من املشيعني لك عند خروجك حبيبك وخليلك اإلمام عيل الذي شهد لك  ل

رج  ا يا أبا ذر إنك غضبت هلل فلوفاء للنبوة آلخر حلظة.. لقد قال لك مودعا: )بالصدق وا

من غضبت له، إن القوم خافوك عىل دنياهم وخفتهم عىل دينك، فاترك يف أيدهيم ما خافوك  

عليه، واهرب منهم بام خفتهم عليه، فام أحوجهم إىل ما منعتهم وما أغناك عام منعوك  

ثر حسدا، ولو أن الساموات واألرضني كانتا عىل عبد رتقا ثم  وستعلم من الرابح غدا واألك

اتقى اهلل جلعل اهلل له منهام خمرجا، وال يؤنسك إال احلق وال يوحشك إال الباطل، فلو قبلت  

  (1)دنياهم ألحبوك ولو قرضت منها ألمنوك(

. فقال  وقال لعقيل: ودع أخاك.. : ودعوا عمكم.ملن كان معه يف توديعكثم قال 

فاتق اهلل،   ، : ما عسى أن نقول يا أبا ذر، وأنت تعلم أنا نحبك، وأنت َتبنا خياطبك ل عقي

فإن التقوى نجاة، واصرب فإن الصرب كرم، وأعلم أن استثقالك الصرب من اجلزع،  

 واستبطاءك العافية من اليأس، فدع اليأس واجلزع. 

احلسن: يا عامه، لوال أنه ال ينبغي للمودع أن يسكت، وللمشيع أن  قال لك ثم 

ترى، فضع عنك الدنيا   ينرصف، لقرص الكالم وإن طال األسف، وقد أتى القوم إليك ما 
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وهو عنك   ، وشدة ما اشتد منها برجاء ما بعدها، واصرب حتى تلقى نبيك ا بتذكر فراغه

 راض. 

احلسني: يا عامه، إن اهلل تعاىل قادر أن يغري ما قد ترى، واهلل كل يوم هو  ثم قال لك 

م إىل ما  يف شأن، وقد منعك القوم دنياهم ومنعتهم دينك، فام أغناك عام منعوك، وأحوجه

فأسال اهلل الصرب والنرص، واستعذ به من اجلشع واجلزع، فإن الصرب من الدين  ، منعتهم 

 والكرم، وإن اجلشع ال يقدم رزقًا، واجلزع ال يؤخر أجاًل. 

عامر مغضبًا: ال آنس اهلل من أوحشك، وال آمن من أخافك. أما واهلل لو  ثم قال 

بوك، وما منع الناس أن يقولوا بقولك إال  أردت دنياهم ألمنوك، ولو رضيت أعامهلم ألح

الرضا بالدنيا، واجلزع من املوت، مالوا إىل ما سلطان مجاعتهم عليه، وامللك ملن غلب،  

فوهبوا هلم دينهم، ومنحهم القوم دنياهم، فخرسوا الدنيا واآلخرة، أال ذلك هو اخلرسان  

 املبني! 

رمحكم اهلل يا أهل بيت الرمحة! إذا  ): حينها مل َتد إال أن تبكي، ثم تقول خماطبا هلم

إين ثقلت عىل   ، ما يل باملدينة سكن وال شجن غريكم، رأيتكم ذكرت بكم رسول اهلل 

عثامن باحلجاز، كام ثقلت عىل معاوية بالشام، وكره أن أجاور أخاه وابن خاله باملرصين،  

واهلل ما أريد إال اهلل  .  هلل.فأفسد الناس عليهام، فسريين إىل بلد ليس يل به نارص وال دافع إال ا

 (1)  صاحبًا، وما أخشى مع اهلل وحشة(

  وا بدل أن يصطف هكذا فعل إمامك عيل واملحافظون عىل هدي النبوة، أما غريهم، ف

الويف، راحوا يسخرون منك..   ليودعوك، ويطلبوا دعواتك، وأنت صاحب رسول اهلل 
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(،  املدينة  لوال أنك رجل سوء ما أخرجت منلقد قال لك بعضهم، وهو ينظر إليك شامتا: )

بني يدي عقبة كؤود إن نجوت منها ال يرضين ما قلت، وأن أقع  فرددت عليه بكل هدوء: )

  (1)فيها فأنا رش مما تقول(

وقد شاء اهلل أن تكون الربذة هي مقر جسدك، لتبقى شاهدا عىل الظلم الذي حلق  

دثت زوجتك عن تلك املوتة الرشيفة التي  لقد حبك، كام حلق بالصاحلني قبلك وبعدك.. 

ملا حرضت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال: ما  عنها، فقالت:  متها، والتي أخرب رسول اهلل 

يبكيك؟ قالت: أبكي أنه ال يديل بتكفينك، وليس يل ثوب من ثيايب يسعك كفنا، وليس لك  

ليموتن  )ر، أنا فيهم:  يقول لنف  ثوب يسعك كفنا، قال: فال تبكي؛ فإين سمعت رسول اهلل  

، وليس من أولئك النفر رجل  (منكم رجل بفالة من األرض، فتشهده عصابة من املؤمنني 

إال وقد مات يف قرية ومجاعة من املسلمني، وأنا الذي أموت بفالة، واهلل ما كذبت وال  

  قوم عليه أشتد إىل كثيب أفكنت  . وقد انقطع احلاج. ىكذبت، فانظري الطريق، فقالت: أنّ 

 ( مرضه أرجع إليه فأنظر ثم  أ

إذا بنفر ختب هبم رواحلهم كأهنم الرخم عىل رحاهلم، فأالحت  )بينام هي كذلك و

من املسلمني تكفنونه يموت،   أمرؤبثوهبا، فأقبلوا حتى وقفوا عليها قالوا: ما لك؟ قالت: 

قالوا: من هو؟ قالت: أبو ذر، فغدوه بإبلهم ووضعوا السياط يف نحورها يستبقون إليه،  

 ( حتى جاءوه

يقول   إين سمعت رسول اهلل  .. أبرشواال: ) وعندما جاءوك رحت تبرشهم قائ

، وليس  (ليموتن منكم رجل بفالة من األرض، تشهده عصابة من املؤمنني ) لنفر أنا فيهم: 

منهم أحد إال وقد هلك يف قرية ومجاعة، وأنا الذي أموت بالفالة. أنتم تسمعون إنه لو كان  
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يل أو هلا، أنتم تسمعون إين  عندي ثوب يسعني كفنا يل أو المرأيت مل أكفن إال يف ثوب 

 ( أنشدكم اهلل واإلسالم أن ال يكفنني رجل منكم كان أمريا أو عريفا أو نقيبا أو بريدا

، فقد  فتى من األنصارهم بتلك األوصاف إال أحد منحينها احتار القوم، فلم يكن 

عيل، ويف  يا عم أنا أكفنك، مل أصب مما ذكرت شيئا، أكفنك يف ردائي هذا الذي ): لك قال

  (1) (ثوبني يف عيبتي من غزل أمي حاكتهام يل

ما عساي أقول لك يف آخر هذه الرسالة سوى أن أبرشك، بأن كلامتك مل تضع، ولن  

تضيع، والدين الذي كنت تدعو إليه هو اآلن ينترش بني الناس، ليقيض عىل ذلك الدين  

 الذي أسسه معاوية وكعب األحبار وغريمها ممن بدل وحرف.. 

  ، منطقة )جبل عامل(تلك املنطقة التي رشفتها بمكوثك فيها حني كنت يف الشام،    أما 

فهي اآلن، ومنذ وطئتها قدماك َتتفظ بذكراك، وتنسب كل فضل حصل هلا إليك، وهي  

اليوم يف الواجهة تدافع عن الدين ضد االستكبار واالستبداد والتحريف.. فأبرش، فام كان 

 لغريه انقطع وانفصل. هلل دام واتصل، وما كان  
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 بن ياس  رسالة إىل عامر 

 سيدي عامر بن ياس..  

أهيا الصحايب اجلليل الذي رشفه اهلل بجعله رمزا للحق، وراية للهدى، وعلام  

 للصاحلني، ومثابة للمتقني..  

ذلك الذي من عرفه فقد عرف قيم الدين األصيل، ومن جهله، وضل عنه وسلك  

 ع البغاة واملحرفني. سبيل أعدائه، عاش حياته م

أهيا التقي النقي الذي ملئ باإليامن من مفرق رأسه إىل أمخص قدميه.. يا من عاش  

 يف ظالل النبوة، وهام يف مجاهلا، وبقي وفيا هلا، ولورثتها إىل أن قدم دمه يف سبيلها. 

أهيا الذي نزلت فيه من شهادات التزكية باإليامن ما ال نزال نقرؤه يف القرآن، فقد  

ياَمِن َوَلكِنأ  ﴿ قال اهلل تعاىل فيك:  ِ طأَمئِنٌّ بِاإلأ ب ه  م  ِرَه َوَقلأ ِد إِياَمنِِه إِالَّ َمنأ أ كأ َمنأ َكَفَر بِاهللَِّ ِمنأ َبعأ

ًرا َفَعَليأِهمأ  ِر َصدأ فأ َح بِالأك   [ 106]النحل:  ﴾ َغَضٌب ِمَن اهللَِّ َوهَل مأ َعَذاٌب َعظِيمٌ َمنأ رَشَ

وهي شهادة لك بطمأنينة القلب باإليامن، وليس جمرد االكتفاء به.. فالطمأنينة أرقى  

مراتب اهلداية.. وهي شهادة لك بأنك من املعذبني يف اهلل، والسابقني لإليامن، والصادقني  

 فيه. 

. والتي اتفقت  .ت التزكية من رسول اهلل أنت ـ سيدي ـ من وردت فيك شهادا

عليها مجيع دواوين املحدثني، ومن الطوائف أمجعني، حتى تكون علام للهداية، من ضل  

 عنك ضل عنها، ومن اهتدى إليك وعرف قدرك اهتدى إليها.

أنك رصت جسام لإليامن، منذ امتألت به، فقد قال عنك:   لقد أخرب رسول اهلل 
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، وامتزج  كوعظم كودم ك اختلط بلحم ، أي أن اإليامن(1)ىل مشاشه()ملئ عامر إيامنا إ

 .(2) امتزاجا ال يقبل التفرقة ك بسائر أجزائ

ولذلك رصت حمرما عىل النار، وهل يمكن للنار أن َترق اإليامن؟.. لقد قال رسول  

 (3)(دم عامر وحلمه ؛ حرام عىل النار أن تأكله أو متسه)خمربا عنك:   اهلل 

دعا لك بأال متسك النار يف الدنيا، لتصري يف هذه الدنيا مثل   بل إن رسول اهلل 

اخلليل عليه السالم، مثلام كان أخوك أبو ذر شبيها باملسيح عليه السالم، ومثلام كان أخوك  

عذب  ): وإمامك عيل شبيها هبارون عليه السالم.. لقد حدث بعضهم عنك، فقال

يا نار كوين بردا  ) يمر يده عىل رأسه ويقول: يمر به ف فكان النبي  ،املرشكون عامرا بالنار

 (4) (وسالما عىل عامر كام كنت عىل إبراهيم، تقتلك الفئة الباغية 

ولذلك رشفت بأن تبرش باجلنة، ال وحدك فقط، وإنام مع أستك الطيبة التي مثلت  

ر  بعام رسول اهلل مر : ) بن عبد اهلل حمدثا عنك جابرالشهادة بأسمى معانيها.. لقد قال 

 (5) وأهله وهم يعذبون، فقال: )أبرشوا آل عامر، وآل ياس، فإن موعدكم اجلنة(

أخرب بام هو أعظم من تلك البشارة، حيث أخرب أن اجلنة نفسها   بل إن رسول اهلل 

، وكيف ال تشتاق  (6)  ذر( وأيب وعامر عيل  :ثالثة  إىل تشتاق اجلنة إنتشتاق إليك، فقال: )

 اإليامن، ونور اإليامن، وقبلة اإليامن. اجلنة إليك، وأنت علم 
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يذكر كل حني أولئك الذين ال يعرفون قدرك بكونك من املبرشين   وهكذا كان 

خالد  وبني  ك بين قع باجلنة، مع أن املحرفني واملبدلني مل يضعوك بينهم.. ففي احلديث أنه و

يا خالد،  )، فقال:  ، فبلغ ذلك النبي  (لقد مهمت أال أكلمك أبدا):  فقلت بن الوليد كالم،  

 (1) (مالك ولعامر؟ رجل من أهل اجلنة، قد شهد بدرا

)إين ال أدري  ال يكتفي بذلك، وإنام خيرب عن دورك يف هذه األمة، فيقول:  وكان 

 (2) اهتدوا هبدي عامر(ف .. ما قدر بقائي فيكم 

وأخرب عن س ذلك، وهو كونك من املخَلصني الذين ال يقرهبم الشيطان، وال  

م، فقلت: من ها هنا؟، قالوا أبو  ا عن علقمة، قال: )قدمت الشيستطيع أن يدنو منهم، ف

ك  يعنيوهو  ،(3)(؟الدرداء، قال: أفيكم الذي أجاره اهلل من الشيطان عىل لسان نبيه 

 .بذلك

أنك يف الوقت الذي يقع فيه اخلالف، ويتناحر فيه اهلدى مع الضاللة،    وهلذا أخرب  

ستقيم مع أصحاب الطرق املعوجة، ستكون أنت العلم واملنارة التي  وأصحاب الطريق امل 

متيز أصحاب الدين األصيل من الدين املحرف، ودعاة اهلدى عن دعاة الضاللة، فقال:  

 (4))ويح عامر تقتله الفئة الباغية، عامر يدعوهم إىل اهلل، ويدعونه إىل النار(

ومن مجيع حمدثي األمة، فال جيادل   ،(5)وقد روي هذا احلديث بطرق متواترة كثرية
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 فيه إال مشاغب يتالعب بالدين لريِض األهواء التي سنتها الفئة الباغية. 

بموتك، بأن ذلك غري صحيح، ألن اهلل   ه يرد كل من خيرب ولذلك كان رسول اهلل 

 تعاىل كتب ملوتك أن يكون فاصال بني احلق والباطل، ويف مجيع األزمنة إىل يوم القيامة. 

ل كنت أنت كذلك موقنا بذلك، فقد كانت األمراض تعرتيك، وخياف أهلك  ب

وخاصة مع كرب سنك، فقد كنت تربا  واملقربون منك أن خيتطفك املوت من بني أيدهيم، 

تبرشهم بأنك لن متوت إال عىل يدي  ، وعمرت بعده طويال.. لكنك كنت لرسول اهلل 

ر بن ياس شكوى ثقل منها، فغِش عليه،  قالت: اشتكى عامالفئة الباغية.. فعن بعض أهلك  

فأفاق، ونحن نبكي حوله قال: ما يبكيكم؟ أَتسبون أين أموت عىل فرايش، أخربين حبيبي  

  (1) أنه تقتلني الفئة الباغية، وأن آخر زادي مذقة من لبن( رسول اهلل 

وهكذا شهد لك اهلل ورسوله باإليامن والتقوى وكل خصال الصالح، ولذلك كان  

يقول:    قال: )مرحبا بالطيب املطيب، سمعت رسول اهلل  ـ كلام دخلت عليه ـ  عيل  مام  اإل

 (2)  عامر ملئ إيامنا إىل مشاشه(

 
سعد يف كتاب املواالة والطرباين  عساكر وابن أيب شيبة وأبو يعىل وأبو عوانة والطرباين يف الكبري عن أيب رافع، وأبو يعىل وابن

يف الكبري والدار قطني يف األفراد عن عامر بن ياس وابن عساكر عن ابن عباس وعن حذيفة وعن أيب هريرة وعن جابر بن عبد 

اهلل وعن جابر بن سمرة وعن أنس عن أيب أمامة وعن عبد اهلل بن كعب بن مالك عن أبيه وعن عمرو بن العاص، وابن أيب 

واإلمام امحد وابن سعد والبغوي وأبو نعيم والطرباين يف الكبري، واحلاكم عن عمرو بن حرام، واإلمام امحد وأبو يعىل  شيبة،

والطرباين يف الكبري وابن عساكر عن ابن عمرو وأبو يعىل والطرباين يف الكبري عن معاوية بن عتبة، والطرباين عن أيب رافع 

يف الكبري، والباوردي وابن قانع، والدار قطني يف األفراد عن أيب البشري بن عمرو عن زياد  والطرباين عن أيب أيوب، والطرباين

بن اجلرد، والبزار برجال الصحيح عن أيب سعيد اخلدري، وأبو يعىل برجال الصحيح عن أيب هريرة والطرباين برجال ثقات عن 

حذيفة والطرباين بإسناد حسن. انظر: معجزات حسية )ص: عبد اهلل بن عمرو وأبيه عمرو ومعاوية والبزار عن أيب مسعود، و

240) 
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وهكذا ال جيرؤ أحد عىل املساس بفضلك، أو تكذيب ما ورد يف حقك، حتى البغاة  

كانوا  الذين يبغضونك، مل يستطيعوا أن يمسحوا تلك التعاليم التي وردت بشأنك، وإن 

 يؤولوهنا بكل صنوف التأويل، ويفرون منها بكل أنواع الفرار.

عامر بن ياس أبو اليقظان،  لقد قال بعض املحدثني يلخص ما ورد فيك من اآلثار: )

املمتلئ من اإليامن، واملطمئن باإليقان، واملتثبت حني املحنة واالفتتان، والصابر عىل املذلة  

، وبقي إىل طعان البغاة  سبق إىل قتال الطغاة زمن النبي  واهلوان، من السابقني األولني، 

إذا استأذن البشاشة والرتحيب، والبشارة بالتطييب، كان   مع الويص، كان له من النبي 

لزينة الدنيا واضعا، ولنخوة النفس قامعا، وألنصار الدين رافعا، وإلمام اهلدى تابعا، كان 

ا، وكتب إليهم أنه من النجباء من أصحاب حممد  من أهل بدر، وبعثه عمر عىل الكوفة أمري

  كان أحد األربعة الذين تشتاق إليهم اجلنة، مل يزل يدأب هلا وحين إليها إىل أن لقي األحبة ،

 (1) (حممدا وصحبه 

ائذن يل سيدي بعد هذا أن أذكر لقومي األسار التي بوأتك كل هذه املناصب  

 أهنا تكمن يف س واحد هو ]الطمأنينة[ اجلليلة، واملفاخر املنيفة.. وقد رأيت  

بذلك وصفك ربك.. فأنت مطمئن باإليامن، ومطمئن للحقيقة، ال ترتدد يف قبوهلا،  

 وال يف اإلذعان هلا، بل تضحي بكل يشء يف سبيلها. 

وقد جعلك ذلك تتعرض ألنواع كثرية من البالء، ال من املرشكني وحدهم، أولئك  

ام ممن يزعمون أهنم مؤمنون، وأهنم من هذه األمة،  الذين عذبوك، وعذبوا أهلك، وإن

فلذلك كام رضبت يف اجلاهلية رضبت يف اإلسالم، بل إن ما عجز عن فعله املرشكون من  

 قتلك قدر عليه من يدعون اإليامن.
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ولذلك رشفك اهلل باملواجهة مع الفريقني.. مع املرشكني الذين حاربوا التنزيل.. أو  

راية عمرو  وا التأويل، كام عربت عن ذلك بقولك ـ بعد أن رأيت مع املسلمني الذين مارس

 ثم قال:  (،الراية قاتلتها ثالث عركات وما هذه بأشدهن واهلل إن هذه): ـ بن العاص

 نحن رضبـناكم عىل تنزيـله 

 

 فاليوم نرضبكم عىل تأويله  

 رضبا يزيل اهلام عن مقيله  

 

ه   ذـهل اخللـيل عن خليـل  وـي

 أو يرجع احلق إىل سبيله  

وقد أخرب حذيفة بن اليامن عن دورك يف تلك احلرب، حيث جاءه نفر يسألون عن  

استجار من أن   يا أبا عبد اهلل، إن رسول اهلل الفتنة وكيفية التعامل معها، وقالوا له: 

،  بعض فمنع من ذلك فأجري من ذلك، واستجار من أن يذوق بعضها بأس ،تصطلم أمته 

إن ابن سمية مل خيري بني أمرين قط إال اختار  )يقول:    حذيفة: إنى سمعت رسول اهلل  فقال  

 (1) (سمته  ـيعنى عامرا فالزموا  ـأرشدمها 

أخربه عنها كام أخرب   لقد قال ذلك، وهو مل حيرض تلك الفتنة، ولكن رسول اهلل 

 األمة مجيعا، حتى تأخذ حذرها من كيد الشيطان. 

 . املواجهة التنزيلية: 1

أما مواجهتك التنزيلية للمرشكني، فقد بدأت من أيام إسالمك األوىل.. أو بدأت  

منذ بدأ اإلسالم، فقد كنت من السابقني األولني، وكنت تقول ألولئك الذين قربوا  

 (2) وما معه إال مخسة أعبد، وامرأتان( : )رأيت رسول اهلل بقني الطلقاء، وعزلوا السا 

،  عن عبد اهلل بن مسعود، قال: )كان أول من أظهر إسالمه سبعة: رسول اهلل و

 
 ( 342وقعة صفني )ص:  (1)

 (3660رواه البخاري ) (2)
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فمنعه اهلل   وأبو بكر، وعامر، وأمه سمية، وصهيب، وبالل، واملقداد، فأما رسول اهلل 

، وأما سائرهم فأخذهم املرشكون، وألبسوهم  بعمه أيب طالب، وأما أبو بكر فمنعه اهلل بقومه 

 (1)أدراع احلديد، وصهروهم يف الشمس(

فوا بأن يدخلوا اإلسالم، ال وحدهم، وإنام مع أسهم   وهكذا كنت من الذين رش 

أيضا، فأبوك ياس، وأمك سمية، من كبار أبطال اإلسالم، وكالمها أول شهدائه.. فأبوك 

الشهداء من النساء.. وقد كنت أنت أيضا أول   أول الشهداء من الرجال، وأمك أول

الشهداء األحياء؛ فقد كانوا مزمعني عىل قتلك لوال أن اهلل شاء أن يؤخر ذلك، حتى تصبح  

شهادتك علام عىل اهلداية، كام كانت شهادة والديك عالمة عىل السبق لإليامن، والتضحية  

 يف سبيله. 

يمر عليك وأنت مع أبيك وأمك تعذبان يف اهلل، فيقول:   لقد كان رسول اهلل 

 (2) ( وقد فعلت ، اللهم اغفر آلل ياسويقول: )، (صربا آل ياس فإن موعدكم اجلنة)

وقد مثلتم حينها عمليا تلك اآليات   لقد كنتم حينها أعظم النامذج عن اإليامن،

َحاب   ﴿ تعاىل فيها:  والتي يقول اهلل ،الكريمة التي كانت تتنزل عىل رسول اهلل  َل َأصأ
تِ ق 

وِد )  د  َوق وِد )4األأ خأ وٌد ) 5( النَّاِر َذاِت الأ ع  مأ َعَليأَها ق  ِمننَِي  6( إِذأ ه  َعل وَن بِاملأ ؤأ مأ َعىَل َما َيفأ ( َوه 

وٌد ) ه  َِميِد 7ش  َعِزيِز احلأ ِمن وا بِاهللَِّ الأ ؤأ مأ إِالَّ َأنأ ي  وا ِمنأه   [ 8 -  4]الربوج:   ﴾ ( َوَما َنَقم 

فقد كان املرشكون يستعملون النار لتعذيبكم.. حينها مل ترتددوا يف اإليامن، من غري  

أن تطلبوا تلك املعجزات التي طلبتها قريش حتى تؤمن.. ومع ذلك ظلت عىل إرصارها  

وعنادها حتى رأت رايات النرص قادمة لفتح مكة، حينها ادعى من يعذبوكم أن اإليامن قد  

 
 (150رواه ابن ماجة ) (1)

 (247/ 3سري أعالم النبالء ) (2)
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واهلل ما أسلم القوم ولكن استسلموا وأسوا  خالط قلوهبم.. كام ذكرت ذلك، فقلت: )

 (1) (الكفر حتى وجدوا عليه أعوانا 

حينها نسيتم، أو نسيكم أكثر األمة منشغلني بأولئك املجرمني الذين كانوا  

عملوه،  يعذبونكم.. والذين َتولوا يف طرفة عني من أعداء اهلل إىل أولياء اهلل من غري عمل 

ِمن وَن ) ﴿مع أن اهلل تعاىل قال فيهم:  ؤأ مأ اَل ي  َثِرِهمأ َفه  ل  َعىَل َأكأ َقوأ نَا يِف  7َلَقدأ َحقَّ الأ ( إِنَّا َجَعلأ

وَن )  َمح  قأ مأ م  َقاِن َفه  َذأ اَلاًل َفِهَي إىَِل األأ نَاِقِهمأ َأغأ ا َوِمنأ َخلأِفهِ 8َأعأ ِدهيِمأ َسدًّ  َأيأ
ِ
نَا ِمنأ َبنيأ مأ  ( َوَجَعلأ

وَن )  بأرِص  مأ اَل ي  مأ َفه  َشيأنَاه  ا َفَأغأ ِمن ونَ 9َسدًّ ؤأ مأ اَل ي  ه  نأِذرأ أ ت  هَت مأ َأمأ مَل   ﴾ ( َوَسَواٌء َعَليأِهمأ َأَأنأَذرأ

 [ 10  -  7]يس:  

لكنك ـ سيدي الكريم ـ وألمر أراده اهلل، ويف تلك اللحظات التي غِش عليك فيها  

بون، وتتأمل لذلك.. وقد لقيك حينها رسول اهلل  بسبب العذاب الشديد، رحت تنطق بام حي

  فقلت   ،أخذك الكفار فغطوك يف النار)ويقول:  كفجعل يمسح، عن عينيوأنت تبكي؛

  (2)(كذا وكذا، فإن عادوا فقل هلم ذلك

رش يا رسول  (، فقلت: ما وراءك؟متأملا حزينا، فقال: ) وقبلها جئت رسول اهلل 

(،  فكيف َتد قلبك؟):  قالف ، منك وذكرت آهلتهم بخرياهلل! واهلل ما تركت حتى نلت 

  (3)(فإن عادوا فعد)قال:  ف ،: مطمئن باإليامنفقلت

حينها تنزلت تلك اآليات الكريمة تشهد لك باإليامن، وتعطي الرخصة ملن حصل  

هلم ما حصل لك بأن يتقوا لدينهم، ال حفظا لذواهتم، وإنام ليحفظوا الرسالة التي  

 
 ( 82/ 3(، تاريخ الطربي: 213وقعة صفني )ص  (1)

 (209/ 8سنن البيهقي الكربى ) (2)

 ( 122/ 14تفسري الطربي ) (3)
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ب ه  م  ﴿حيملوهنا.. لقد قال اهلل تعاىل:   ِرَه َوَقلأ ِد إِياَمنِِه إِالَّ َمنأ أ كأ ياَمِن  َمنأ َكَفَر بِاهللَِّ ِمنأ َبعأ ِ طأَمئِنٌّ بِاإلأ

ًرا َفَعَليأِهمأ َغَضٌب ِمَن اهللَِّ َوهَل مأ َعَذاٌب َعظِيمٌ  ِر َصدأ فأ َح بِالأك   [ 106]النحل:  ﴾ َوَلكِنأ َمنأ رَشَ

وكانت تلك اآلية الكريمة التي ال ت قرأ إال وت ذكر معها أعظم شهادة لك بالدرجات  

لبها إبراهيم عليه السالم حني طلب رؤية كيفية  الرفيعة من اإليامن.. فالطمأنينة هي التي ط

 [ 260]البقرة:    ﴾َقاَل َبىَل َوَلكِنأ لَِيطأَمئِنَّ َقلأبِي  ﴿ إحياء املوتى، كام قال تعاىل: 

وهكذا ظلت تلك الطمأنينة اإليامنية مصاحبة لك يف مجيع أحوالك، ولذلك كنت  

ا، وقد روي يف احلديث  تبذل أضعاف طاقتك حتى تستطيع أن تعطي تلك الطمأنينة حقه

عن أيب سعيد قال: )كنا ننقل لبن املسجد لبنة لبنة، وكان عامر ينقل لبنتني لبنتني، فمر به  

، ومسح عن رأسه الغبار، وقال: )ويح عامر تقتله الفئة الباغية، عامر يدعوهم إىل  النبي 

 (1) اهلل، ويدعونه إىل النار(

 ذالن تنشد قائال:وكنت حينها، وأنت يف ذلك املوقف فرحا ج

 ال يستوي من يعمر املساجدا

 

 يظل فيها راكعًا وساجدا  

ــدا  ــان ــدًا مــع  ومــن تــراه عــان

 

 عن الغـبار ال يزال ـحاـيدا  

وهذان البيتان يلخصان فهمك للدين اإلهلي املحمدي األصيل الذي ال يستوي فيه   

 واملوفون مع الناكثني. السابقون مع املتأخرين، والصادقون مع املبدلني، 

ولذلك كنت ترى الدين يف التسليم املطلق هلل ورسوله، فبمجرد أن جاء األمر  

. وبذلك كنت من أهل قوله تعاىل:  .باهلجرة إىل احلبشة، رحت تنفذ أمر رسول اهلل 

وا ﴿ م 
ِد َما ظ لِ وا يِف اهللَِّ ِمنأ َبعأ ِذيَن َهاَجر  رَب  َلوأ  َوالَّ ِخَرِة َأكأ ر  اآلأ َيا َحَسنًَة َوأَلَجأ نأ مأ يِف الدُّ َئنَّه  َلن َبوِّ

 
 (2812رواه البخاري ) (1)
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وَن )  َلم  ل ونَ 41َكان وا َيعأ ِمأ َيَتَوكَّ وا َوَعىَل َرهبِّ ِذيَن َصرَب   (1)  [42، 41]النحل:   ﴾ ( الَّ

وكانت تلك الطمأنينة هي السبب يف ثباتك يف كل املعارك التي خضتها مع رسول  

قال عبد اهلل  تحمي اإليامن من تلك اجليوش التي ألبتها قريش أو غريها عليك، وقد  ل  اهلل  

شهد عامر بن ياس بدرا، وأحدا، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهلل  ):  عنك بن جعفر

)(2)  وهلذا كنت تذكر يف حروبك عىل الباغني الناكثني جهادك لنفس الرايات يف حروبك ،

 . مع املعتدين الظاملني 

وهلذا كان اإلمام عيل يرسل املرتددين إليك، حتى ختربهم باحلقيقة املرة التي سببت  

تلك احلروب، والتي كان ظاهرها لإلمام عيل، ولكن باطنها كان امتدادا لبدر وأحد  

واإلسالم النقي اخلالص الذي أرادت    ، واألحزاب.. فاملحاَرب يف اجلميع هو رسول اهلل  

 مل تستطع الوقوف يف وجهه.  قريش أن ترسقه، بعد أن 

: كنا بصفني مع عيل َتت راية  قال  أسامء بن حكيم الغزاويوقد روى املؤرخون عن  

 أمحر. إذ أقبل رجل يستقري الصف حتى  
ٍ
عامر بن ياس ارتفاع الضحى، وقد استظللنا برداء

قال: نعم قال:  انتهى إلينا فقال: أيكم عامر بن ياس؟ فقال عامر: أنا عامر. قال: أبو اليقظان؟  

لنفسك أهيام شئت، قال ال، بل   اخرت إن يل إليك حاجة، أفأنطق هبا سًا أو عالنيًة؟ قال: 

 (3) (عالنيًة، قال: فانطق

 
وا }( فعن عن عمر بن احلكم، قال: كان عامر يعذب حتى ال يدري ما يقول وكذا صهيب، وفيهم نزلت 1) ِذيَن َهاَجر  َوالَّ

رَب  َلوأ َكان وا يَ  ِخَرِة َأكأ ر  اآلأ يَا َحَسنًَة َوأَلَجأ نأ مأ يِف الدُّ َئنَّه  وا َلن َبوِّ م 
ِد َما ظ لِ وَن )يِف اهللَِّ ِمنأ َبعأ َلم  ل ونَ 41عأ ِمأ َيتََوكَّ وا َوَعىَل َرهبِّ ِذيَن َصرَب   {( الَّ

 ( 247 /3سري أعالم النبالء، ) [،42، 41]النحل: 

 (434/ 3املستدرك عىل الصحيحني للحاكم ) (2)

 

، وهو من املراجع املهمة يف هذا لقربه 212(، لنرص بن مزاحم املنقرى املتوىف سنة 321انظر: وقعة صفني )ص:  (3)

 الزمني من تاريخ صفني. 
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إين خرجت من أهيل مستبرصًا يف احلق  حينها راح يبث إليك شكواه وشبهته، فقال: )

لم أزل عىل ذلك الذي نحن فيه ال أشك يف ضاللة هؤالء القوم وأهنم عىل الباطل، ف

مستبرصًا حتى ليلتي هذه، فإين رأيت يف منامي مناديًا تقدم فأذن وشهد أن ال إله إال اهلل  

وأن حممدًا رسول اهلل، ونادى بالصالة، ونادى منادهيم مثل ذلك، ثم أقيمت الصالة فصلينا  

لتي هذه فبت  صالًة واحدة، وتلونا كتابًا واحدًا، ودعونا دعوًة واحدة، فأدركني الشك يف لي

بليلٍة ال يعلمها إال اهلل تعاىل، حتى أصبحت فأتيت أمري املؤمنني فذكرت ذلك له، فقال هل  

 ( لقيت عامر بن ياس؟ قلت: ال. قال: فألقه فانظر ماذا يقول لك عامر فاتبعه، فجئتك لذلك

تعرف  ) : حينها خاطبته بتلك الطمأنينة التي وصفك اهلل هبا، وبكل ثقة، وقلت له

  قاتلتها مع رسول اهلل  ، ب الراية السوداء املقابلة يل؟ فإهنا راية عمرو بن العاصصاح

 ( ثالث مرات وهذه الرابعة، فام هي بخريهن وال أبرهن، بل هي رشهن وأفجرهن!

(،  أشهدت بدرًا وأحدًا ويوم حنني، أو شهدها أٌب لك فيخربك عنها؟ثم قلت له: )

يوم بدٍر ويوم أحد   : فإن مراكزنا اليوم عىل مراكز رايات رسول اهلل فقلت لهقال: ال، ف

مراكز رايات املرشكني من األحزاب، فهل ترى   ويوم حنني، وأن مراكز رايات هؤالء عىل 

هذا العسكر ومن فيه؟ واهلل لوددت أن مجيع من فيه ممن أقبل مع معاوية يريد قتالنا ـ مفارقًا  

 (  واحدًا فقطعته وذبحته للذي نحن عليه كانوا خلقاً 

ولكونك كنت واثقا من اخلطر الذي َتمله راية معاوية، ودورها يف َتريف الدين  

واهلل  لك ولصفوة أصحابه، قلت له: ) أجياال طويلة ملا انتهى إليك من إخبار رسول اهلل 

 (لدماؤهم مجيعًا أحلُّ من دم عصفور ؛ أفرتى دم عصفور حرامًا؟

(، ثم رحت تستوثق منه،  فإهنم حالل كذلكفقلت له: ).  . الٌل : ال، بل حالرجل  قال

 ( خرت أي ذلك أحببت !؟ا ف): فقلتقال: قد بينت يل،  ( أتراين بينت لك؟وقلت: )
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رحت تدعوه، وتقول له وللمجتمعني معك بكل ثقة  انرصف الرجل، وعندما 

لو مل   :وا أما إهنم سيرضبونكم بأسيافهم حتى يرتاب املبطلون منكم فيقول): وطمأنينة

واهلل لو   ، يكونوا عىل حق ما أظهروا علينا، واهلل ما هم من احلق عىل ما يقذي عني ذباب

رضبونا بأسيافهم حتى يبلغونا سعفات هجٍر، لعرفت أنا عىل حق وهم عىل باطل، وأيم اهلل  

ى  ال يكون سلاًم ساملًا أبدًا حتى يبوء أحد الفريقني عىل أنفسهم بأهنم كانوا كافرين، وحت

يشهدوا عىل الفريق اآلخر بأنه عىل احلق وأن قتالهم يف اجلنة وموتاهم، وال تنرصم أيام  

الدنيا حتى يشهدوا بأن موتاهم وقتالهم يف اجلنة، وأن موتى أعدائهم وقتالهم يف النار،  

  (1) (وكان أحياؤهم عىل الباطل

وال ترتدد، وال  وهكذا كنت يف مواقفك رمزا للبطولة والشجاعة، ال َتيد، وال تفر،  

أن اإليامن خالط    تصيبك أدران الشبهات، وكيف حيصل لك ذلك، وقد أخرب رسول اهلل  

 حلمك وعظمك، فلم يعد للشيطان عليك سبيل. 

رأيت عامر بن ياس يوم  ): لقد حدث ابن عمر عنك، وعن بعض بطوالتك، فقال 

يا معرش املسلمني، أمن اجلنة تفرون؟ أنا عامر بن )الياممة عىل صخرة وقد أرشف يصيح: 

ياس، أمن اجلنة تفرون؟ أنا عامر بن ياس هلم إيل، وأنا أنظر إىل أذنه قد قطعت فهي  

 (2)(تذبذب، وهو يقاتل أشد القتال

ت، ألنك تعلم املصري الذي ستصري  هكذا كنت دائام ال تلتفت ملا يصيبك من جراحا 

إليه، وتعرف اإلله الذي تعبده، والنبي الذي تتبعه، والرصاط الذي نذرت نفسك لتسري  

 فيه، وأنت َتمل راية الداللة عليه. 

 
 .322وقعة صفني ، ص  (1)

 (434/ 3املستدرك عىل الصحيحني للحاكم ) (2)
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ولذلك مل تكن ترتدد أبدا يف أي مواجهة، ومع أي عدو، حتى لو مل تكن تعرفه، ما  

اجلن   قاتلت مع رسول اهلل ، فقلت: ) دام يعادي اهلل ورسوله، وقد حدثت عن نفسك

فنزلنا منزال فأخذت قربتي ودلوي    كنا مع النبي  ذلك؟.. فقلت:  كيف  (، فقالوا:  واإلنس

فلام كنت عىل رأس   ،أما إنه سيأتيك عىل املاء آت يمنعك منه :فقال رسول اهلل  ،ألستقي

ا فأخذين وأخذته فرصعته  البئر إذا برجل أسود كأنه مرس فقال: واهلل ال تستقي اليوم منه

فقال: هل   ثم أخذت حجرا فكرست وجهه وأنفه ثم مألت قربتي وأتيت رسول اهلل 

أتاك عىل املاء أحد؟ قلت: نعم فقصصت عليه القصة فقال: أتدري من هو؟ قلت: ال، قال:  

 (1) (ذاك الشيطان

.. فقد  وقد كنت إىل جانب ذلك مملوءا بكل القيم التي جاء اإلسالم للدعوة إليها 

كنت عابدا زاهدا تقيا صاحب خلق رفيع، وصاحب روح مبادرة لكل عمل صالح، وقد  

املدينة أول ما قدمها، فقال عامر بن ياس:   قدم رسول اهلل ) احلكم بن عتيبة قال: حدث 

،  (بد من أن نجعل له مكانا إذا استيقظ من قائلته، استظل فيه، وصىل فيه   ما لرسول اهلل  )

  (2)(فهو أول مسجد بني، وعامر بناه ، فسوى مسجد قباء ، عامر حجارةفجمع 

 (3)   (أول من بنى مسجدا فصىل فيه عامر بن ياس)القاسم بن عبد الرمحن قال:  وعن  

ٍم َأَحقُّ َأنأ  ﴿وبذلك تكون من أهل قوله تعاىل:   ِل َيوأ َوى ِمنأ َأوَّ َس َعىَل التَّقأ ِجٌد أ سِّ ملََسأ

وَم فِيِه فِيهِ  ِريَن    َتق  بُّ املأ طَّهِّ
ِ وا َواهللَّ  حي  ر  ِبُّوَن َأنأ َيتََطهَّ ، وبذلك تكون  [ 108]التوبة:    ﴾ِرَجاٌل حي 

 من أهل كل هذه املكارم من التقوى والطهارة، وبشهادة اهلل تعاىل.  

 
 (248/ 3سري أعالم النبالء ) (1)

 (434/ 3للحاكم )املستدرك عىل الصحيحني  (2)

 (434/ 3املستدرك عىل الصحيحني للحاكم ) (3)
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وا يِف  ﴿وهكذا َتقق فيك بعض قوله تعاىل:  ِعف  ت ضأ ِذيَن اسأ نَّ َعىَل الَّ َون ِريد  َأنأ َنم 

 َ َواِرثِنيَ األأ م  الأ َعَله  ًة َوَنجأ مَّ
مأ َأئِ َعَله  ِض َوَنجأ ، وذلك حني وليت الكوفة،  [5]القصص:  ﴾ رأ

ولفرتة قصرية، لكن أهلها املشاغبني منهم، مل يرتضوا سرية الزهاد األتقياء، فراحوا  

 لته. عامل بالسياسة، وال يدري عىل ما استعمال  إنه غري كاف ويشكونك إىل اخلليفة، قائلني:  

وكان األوىل باخلليفة أال يلتفت هلم، لكنه استجاب لطلبهم، وملا رأى األمل يف  

  ، ولقد ساءين حني عزلت   ،: ما سين حني استعملتفقلتأساءك العزل؟    وجهك، سألك: 

نَّ  ﴿قوله تعاىل:  قد علمت ما أنت بصاحب عمل، ولكني تأولت ) : لكفقال  َون ِريد  َأنأ َنم 

َواِرثنِيَ َعىَل  م  الأ َعَله  ًة َوَنجأ مَّ
مأ َأئِ َعَله  ِض َوَنجأ َرأ وا يِف األأ ِعف  ت ضأ ِذيَن اسأ   (1)  ([5]القصص:   ﴾الَّ

ولست أدري إن مل تكن أنت صاحب العمل، فمن صاحبه؟.. وهل صاحبه إال  

 الصادق املخلص الذي يسري يف رعيته بمنهج األنبياء؟ 

لكن لألسف استجاب اخلليفة للمستبدين، وراح يويل بدلك من سار فيهم بسرية  

عندما رأى مواقف أهل الكوفة قال  املغرية بن شعبة الفراعنة.. وقد روى املؤرخون أن 

أما الضعيف املسلم فإن إسالمه لنفسه وضعفه عليك، وأما القوي املسدد فإن  ): للخليفة

ه عليهم، وكان من شأنه ما ذكره التاريخ من أن  فوال ،(2)(سداده لنفسه وقوته للمسلمني 

   كان أول من دعا معاوية لتولية ابنه يزيد حتى حيافظ عىل منصبه.

 . املواجهة التأويلية: 2

لقد كان لذلك املوقف الذي وقفه اخللفاء األوائل يف االستهانة بتعيني الوالة والعامل  

مي، ذلك أن أكثرهم مل يكن من السابقني األولني  آثارها السلبية اخلطرية عىل املجتمع اإلسال

 
 (413/ 2الكامل يف التاريخ ) (1)

 (413/ 2الكامل يف التاريخ ) (2)
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، ومتثلت فيهم  الذين متثلوا اإلسالم، وضحوا يف سبيله، وطالت صحبتهم لرسول اهلل 

 الصحبة احلقيقية له، وإنام كان أكثرهم من جنس معاوية واملغرية وغريمها. 

  وقد استطاع هؤالء أن يؤسسوا النحرافات كثرية طال أمدها، حولت من دين

املستضعفني والبسطاء والعدالة االجتامعية إىل دين أقرب إىل الكرسوية والقيرصية  

 والرأساملية البشعة. 

ولذلك هنضت تؤدي واجبك يف املعركة التأويلية بعد أن أديت واجبك يف املعركة  

 التنزيلية.. وقد استعملت كل الوسائل املتاحة لذلك..  

اعتربك مفرقا بني   ك أن رسول اهلل وكان األصل يف األمة أن تسري خلفك، ذل

املحقني واملبطلني، وبني الفئة الباغية والفئة الرشعية.. لكنهم مل يفعلوا، وتومهوا أن تلك  

املقوالت جمرد مديح فارغ مثل مدائح الشعراء للملوك، ومل يعلموا أهنا حقائق مطلقة، وأن  

 ال ينطق عن اهلوى، فكل ما يقوله عن اهلل.  رسول اهلل 

ال يمكنني هنا ـ سيدي ـ أن أذكر كل ما فعلته يف ذلك، فأنت تعلم الواقع الذي  

نعيشه، واحلال التي وصلنا إليها، فقد اعتربوا احلديث يف تصحيح الدين هدما له، ومل  

 يعلموا أن الدين حقائق إهلية، وليس رجاال ي عبدون من دون اهلل.

ذلك سأكتفي بتلك النصائح التي نصحت هبا اخلليفة الثالث، مثلام فعل أخوك  ول

أبو ذر واملقداد والكثري من الصحابة، وذلك بعد أن رأيت تسلط األمويني يف عهده عىل  

 مقاليد احلكم، وتالعبهم بأموال األمة، وانتشار كل الظواهر املسيئة للدين. 

جبني، ودرسوا الواقع الذي آل إليه حال  يف ذلك احلني اجتمع كبار الصحابة املنت

املسلمني، وخشية عىل َتريف الدين، كتبوا رسالة، وأمروك بأخذها للخليفة، لعلمهم  

باحرتامه لك، وسامعه ما ورد فيك من األحاديث التي تبني كونك فارقا بني احلق والباطل، 
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 ولعلمهم بقوتك يف قول احلق، وعدم تزحزحك عنه. 

ما ورد يف تلك الرسالة التي طالبتم فيها بتصحيح األوضاع،  وقد ذكر املؤرخون 

ما  ) حتى ال َتدث الفتنة، ويضج الناس، ومن املنكرات التي أنكرمتوها يف تلك الرسالة

فريقية ملروان وفيه حق اهلل ورسوله ومنهم ذوو القربى واليتامى  إمخس    ة اخلليفةكان من هب

وبنيان مروان    .. ان حتى عدوا سبع دور بناها باملدينةوما كان من تطاوله يف البني  ..واملساكني

وما كان من   ..القصور بذي خشب وعامرة األموال هبا من اخلمس الواجب هلل ولرسوله

إفشائه العمل والواليات يف أهله وبني عمه من بني أمية أحداث وغلمة ال صحبة هلم من  

ن عقبة بالكوفة إذ صىل هبم الصبح  وما كان من الوليد ب  .. وال َتربة هلم باألمور  الرسول  

وتعطيله   ..وهو أمري عليها سكران أربع ركعات ثم قال هلم إن شئتم أزيدكم صالة زدتكم

  ،وتركه املهاجرين واألنصار ال يستعملهم عىل يشء  .. وتأخريه ذلك عنه  .. إقامة احلد عليه 

  .. ى حول املدينةوما كان من احلمى الذي مح  .. واستغنى برأيه عن رأهيم ،وال يستشريهم 

وما كان من إدراره القطائع واألرزاق واألعطيات عىل أقوام باملدينة ليست هلم صحبة من  

وما كان من جماوزته اخليزران إىل السوط وأنه أول من   ..ثم ال يغزون وال يذبون النبي 

 (1)  (وإنام كان رضب اخلليفتني قبله بالدرة واخليزران  ،رضب بالسياط ظهور الناس

، ثم قال  إليه الكتاب قرأه وعندما دخلت إىل اخلليفة، وكان عنده مروان، ودفعت 

كان معي نفر  ، قلت: ومن كان معك : قال، فنعم، فقلت: أنت كتبت هذا الكتاب لك: 

 ؟ فلم اجرتأت عيل من بينهم :قال  ، ال أخربك هبمفقلت:  ،من هم  : قال  ، تفرقوا فرقا منك

يف حقك،   ليفة كان يعلم بأحاديث رسول اهلل مل َتد ما تقول حينها، ذلك أن اخل

يا أمري   ، فقال: مروانوكان يعلم قبل ذلك بوجوب النصيحة ألولياء األمور.. حينها تكلم  

 
 (31/ 1اإلمامة والسياسة ) (1)
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وإنك إن قتلته نكلت به من   ، قد جرأ عليك الناس ك ـ يعنيـ املؤمنني إن هذا العبد األسود 

 .(1)وراءه

لكنه خالفه يف قتلك، بل اكتفى بقوله:  كان اخلليفة يف ذلك احلني مطواعا ملروان، 

باب الدار  وغِش عليك، ثم جروك وطرحوك عىل  ك، حتى فتقوا بطن ك فرضبو .. رضبوها

ملا حصل لك، وتذكرت هجرتك معها ومع زوجها أيب   فأمرت أم سلمة زوج النبي 

سلمة إىل احلبشة، وما حصل لك قبلها من الرضب من طرف املرشكني، وتأملت كام تأمل  

 الصادقون من َتول اإلسالم إىل أيدي من ال يراعي حرماته. 

حينها قام حبيبك اإلمام عيل، وراح يدافع عنك، لكنهم قابلوه بمثل ما قابلوك به،  

واهلل يا أبا  .. لقد قال له حينها اخلليفة: )راعني حرمته، وال قرابته من رسول اهلل غري م 

فواهلل لئن مت ما أحب أن أبقى بعدك   ، احلسن ما أدري أشتهي موتك أم أشتهي حياتك

سلام وعضدا ويعدك   ولئن بقيت ال أعدم طاغيا يتخذك ،لغريك ألين ال أجد منك خلفا 

  ، فأنا منك كاالبن العاق من أبيه  ،إال مكانه منك ومكانك منهكهفا وملجأ ال يمنعني منه 

فال َتعلني بني   ، وإما حرب فنحارب ،فإما سلم فنسامل، وإن عاش عقه ، إن مات فجعه

  ، ولئن قتلتك ال أجد منك خلفا  ، فإنك واهلل إن قتلتني ال َتد مني خلفا  ، السامء واألرض 

 (2) (فتنة بادئولن ييل أمر هذه األمة 

إن فيام  اإلمام عيل أمام هذا الوضع اخلطري الذي آلت إليه األمة إال أن يقول: )  مل جيد

فأنا أقول كام قال العبد الصالح  ، ولكني عن جوابك مشغول بوجعي ، تكلمت به جلوابا 

ونَ ﴿ َتَعان  َعىَل َما َتِصف  ٌ مَجِيٌل َواهللَّ  املأ سأ  ([ 18]يوسف:   ﴾ َفَصربأ

 
 (31/ 1اإلمامة والسياسة ) (1)
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  ، ولنقطعن سيوفنا   ،إنا واهلل إذا لنكرسن رماحنا )  د ـ:ـ عدوك اللدو  مروانحينها قال  

 (وال يكون يف هذا األمر خري ملن بعدنا 

وقد حصل الوعيد الذي توعد به مروان، الذي كان يف ذلك احلني يامرس أدوار  

اخلليفة، وهبت رياح الفتنة الكربى، وحصل ما نزل باألمم السابقة، والتي ذكرها اهلل تعاىل  

نأِذِريَن َوَأنأزَ ﴿فقال:  يَن َوم  ِ برَشِّ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اهلل النَّبِيِّنَي م  م  الأكَِتاَب  َكاَن النَّاس  أ مَّ َل َمَعه 

ِد مَ  ِذيَن أ وت وه  ِمنأ َبعأ يِه إِالَّ الَّ
َتَلَف فِ وا فِيِه َوَما اخأ َتَلف  َ النَّاِس فِياَم اخأ َم َبنيأ ك  َقِّ لَِيحأ ا َجاَءهتأ م   بِاحلأ

وا فِيِه ِمَن  َتَلف  مأ َفَهَدى اهلل الَِّذيَن آَمن وا ملَِا اخأ ًيا َبيأنَه  َبيِّنَات  َبغأ نِِه َواهلل هَيأِدي َمنأ َيَشاء   الأ ذأ
َقِّ بِإِ احلأ

َتِقيمٍ  سأ اٍط م  وا إِالَّ ِمنأ  ﴿:  وقال[،  213]البقرة:    ﴾ إِىَل رِصَ َتَلف  ِر َفاَم اخأ َمأ مأ َبيِّنَاٍت ِمَن األأ َوآَتيأنَاه 

دِ  مَ  َبعأ مأ َيوأ يِض َبيأنَه  مأ إِنَّ َربََّك َيقأ ًيا َبيأنَه  ِعلأم  َبغأ م  الأ ونَ َما َجاَءه  َتلِف  ِقَياَمِة فِياَم َكان وا فِيِه خَيأ   ﴾  الأ

 [ 17]اجلاثية:  

فبعد مقتل اخلليفة، وبيعتك وأكثر الصحابة السابقني لإلمام عيل، راح أولئك  

األمويون وغريهم من االنتهازيني الذين انتفعوا بالوضع السابق، يقومون بالثورة املسلحة،  

 ية، والتي كانت تنتظرك لتميزها عن الفئة املحقة. وحينها بدأت الفتنة بظهور الفئة الباغ

لقد اختلف الناس حينها ثالث فرق.. فرقة انغمست يف أهواء الدنيا التي وفرها  

طغاة بني أمية.. وفرقة جعلها الورع البارد تقعد عن أداء واجبها يف نرصة احلق بحجة العزلة  

للوقوف مع احلق، فلذلك  ، ودعوته واحلياد.. وفرقة تذكرت كل وصايا رسول اهلل 

 وكنت أنت عىل رأس تلك الفرقة.  راحت تنرصه بكل قوة.. 

لقد ذكر املحدثون واملؤرخون أدوارك الكبرية يف التحذير من أئمة الفئة الباغية، فقد  

كنت تقول خماطبا اجلامهري ممن عاش يف زمانك، أو جاء بعدك، حتى ال يستسلموا لتلك  

)يا أهل اإلسالم أتريدون أن تنظروا إىل من عادى اهلل  التحريفات التي حرفوا هبا الدين: 
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وهو   ،فأسلم فلام أراد اهلل أن ينرص دينه وينرص رسوله أتى النبي  ، ورسوله وجاهدمها 

وإنا واهلل لنعرفه بعداوة املسلم ومودة    وقبض رسول اهلل    ،اهلل فيام ي رى راهب غري راغب و

نور اهلل ويظاهر أعداء   يطفئوقاتلوه فإنه ممن  ،املجرم! أال وإنه معاوية فالعنوه لعنه اهلل 

  (1)اهلل(

: )اللهم إنك تعلم أين لو أعلم أن رضاك يف أن أقذف بنفيس يف هذا  تقول هلموكنت  

البحر لفعلته، اللهم إنك تعلم أين لو أعلم أن رضاك يف أن أضع ظبة سيفي يف صدري ثم  

لفعلت، وإين ال أعلم اليوم عماًل هو أرىض لك من   يأنحني عليها حتى خترج من ظهر

  (2) عماًل من األعامل هو أرض لك منه لفعلته( جهاد هؤالء الفاسقني، ولو أعلم أن

، قال: كنا عند عامر بصفني وعنده شاعر ينشده  عنك عبد اهلل بن سلمةوقد حدث 

فقال له رجل: أيقال الشعر   ، هجاء يف معاوية وعمرو؛ وعامر يقول له: الصق بالعجوزين

مع،  ويسب أصحاب بدر؟! فقال: )إن شئت فاس عندكم ويسب أصحاب رسول اهلل 

وإن شئت فاذهب، فإن معاوية وعمرًا قعدا بسبيل اهلل يصدان عنه، فاهلل ساهبام وكل مسلم،  

قولوا هلم كام يقولون لكم فإن ) فقال:    كونا ذلك إىل رسول اهلل  ش  وإنه ملا هجانا املرشكون

  (3)كنا لنعلمه اإلماء باملدينة(

به يف معركة التنزيل،   ومل تكن تكتفي بالكلامت، بل كنت َتمل سيفك الذي قاتلت

لتقاتل به من جديد يف معركة التأويل، ذلك أنك كنت تعلم أن معركة التأويل أخطر من  

 معركة التنزيل. 
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قال: رأيت عامرًا يوم صفني شيخًا كبريًا آدم طواالً    عنك  عبد اهلل بن سلمة لقد حدث  

ب هذه الراية مع  أخذ احلربة بيده ويده ترعد فقال: )والذي نفيس بيده لقد قاتلت صاح

ثالث مرات وهذه الرابعة، والذي نفيس بيده لو رضبونا حتى يبلغونا سعفات    رسول اهلل  

  (1) هجر لعرفت أن مصلحينا عىل احلق وأهنم عىل الضاللة(

وقد كان دورك يف املعركة مع املؤولة قويا وواضحا، فأنت املطمئن باإليامن الذي ال  

 نهض إليه. يرتدد، وال يتلكأ عن كل واجب ي

لقد وصف املؤرخون بكل دقة بعض ما حصل يف ذلك الوقت.. وكيفية وقوفك مع  

، حيث يقع مركز  املسري إىل أهل الشامملا أراد  عيل  احلق، والفئة املمثلة له، وذكروا أن اإلمام  

، فحمد اهلل  حييي سنة الشورى فيهم  دعا من كان معه من املهاجرين واألنصارالفئة الباغية،  

، مراجيح احللم، مقاويل باحلق، مباركو  الرأيأما بعد فإنكم ميامني )وأثنى عليه وقال: 

 (2) (وقد أردنا املسري إىل عدونا، وعدوكم فأشريوا علينا برأيكم ، الفعل واألمر

ثم قال:    ، قام هاشم بن عتبة بن أبى وقاص، فحمد اهلل وأثنى عليه بام هو أهلهحينها  

ا أمري املؤمنني فأنا بالقوم جد خبري، هم لك وألشياعك أعداء، وهم ملن يطلب  أما بعد ي)

حرث الدنيا أولياء، وهم مقاتلوك وجماهدوك ال يبقون جهدا، مشاحة عىل الدنيا، وضنا بام  

وليس هلم إربة غريها إال ما خيدعون به اجلهال من الطلب بدم عثامن بن  ، يف أيدهيم منها 

فرس بنا إليهم، فإن أجابوا إىل احلق  .  ولكن الدنيا يطلبون.   ،مه يثأرونكذبوا ليسوا بد،  عفان

واهلل ما أراهم يبايعون   . . إن أبو إال الشقاق فذلك الظن هبم، و فليس بعد احلق إال الضالل 

 
(: رواه أمحد والطرباين ورجال أمحد رجال الصحيح غري عبد اهلل بن 175/ ص  7قال اهليثمي يف جممع الزوائد )ج  (1)

واه أبوداود الطياليس (: ر5/ ص    8سلمة وهو ثقة، وقال البوصريي يف كتابه: )إَتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة( )ج  

 وأبو يعىل وأمحد بن حنبل بسند صحيح.
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 (1) (يسمع إذا أمر  وفيهم أحد ممن يطاع إذا هنى، وال

ام هو أهله،  اهلل ب ت فذكربعدها قمت أنت بطولك الفارع، وصوتك املجلجل، 

 اشخص بنا، يا أمري املؤمنني، إن استطعت أال تقيم يوما واحدا فافعل) :، ثم قلته تومحد

  قبل استعار نار الفجرة، واجتامع رأهيم عىل الصدود والفرقة، وادعهم إىل رشدهم وحظهم. 

ند  فإن قبلوا سعدوا، وإن أبوا إال حربنا فواهلل إن سفك دمائهم، واجلد يف جهادهم، لقربة ع

 (2)  (اهلل، وهو كرامة منه

يا أمري املؤمنني،  )فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال:  ،ثم قام قيس بن سعد بن عبادة

انكمش بنا إىل عدونا وال تعرد، فواهلل جلهادهم أحب إىل من جهاد الرتك والروم، إلدهاهنم  

املهاجرين واألنصار والتابعني  ، من  أولياء اهلل من أصحاب حممد    واستذالهم يف دين اهلل،  

وفيئنا هلم يف  ، إذا غضبوا عىل رجل حبسوه أو رضبوه أو حرموه أو سريوه. بإحسان.

 (3) (فيام يزعمون رقيق ـ أنفسهم حالل، ونحن هلم 

يا أمري املؤمنني، نحن سلم  ) فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: ، سهل بن حنيفثم قام 

وقد رأينا أن تقوم هبذا  ، ينا رأيك ونحن كف يمينكملن ساملت، وحرب ملن حاربت، ورأ

األمر يف أهل الكوفة، فتأمرهم بالشخوص، وختربهم بام صنع اهلل هلم يف ذلك من الفضل،  

وأما نحن  ، فإن استقاموا لك استقام لك الذى تريد وتطلب ، هم الناس  أهل البلد  فإن

 (4) (عناكفليس عليك منا خالف، متى دعوتنا أجبناك، ومتى أمرتنا أط 

،  نربامل  قام خطيبا عىل ت، تبعد تلك املشورة التي أحيا هبا اإلمام عيل السنة التي أمي
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سريوا إىل أعداء السنن والقرآن،  .. سريوا إىل أعداء اهلل)ثم قال:  ،فحمد اهلل وأثنى عليه

 (1)  (سريوا إىل بقية األحزاب، قتلة املهاجرين واألنصار

، فقال:  أبو زبيب بن عوف كني إىل اإلمام عيل، وهو يف ذلك احلني قدم بعض املتشك

يا أمري املؤمنني، لئن كنا عىل احلق ألنت أهدانا سبيال، وأعظمنا يف اخلري نصيبا، ولئن كنا  )

يف ضاللة إنك ألثقلنا ظهرا وأعظمنا وزرا: أمرتنا باملسري إىل هذا العدو وقد قطعنا ما بيننا  

العداوة، نريد بذلك ما يعلم اهلل من طاعتك، ويف أنفسنا  وبينهم من الوالية، وأظهرنا هلم 

أليس الذى نحن عليه احلق املبني، والذى عليه عدونا الغى واحلوب  . من ذلك ما فيها.

 (2)(الكبري؟

بىل، شهدت أنك إن مضيت معنا نارصا لدعوتنا، صحيح النية يف  )عىل:  اإلمام  فقال  

م العداوة كام زعمت، فإنك وىل اهلل تسيح يف  نرصتنا، قد قطعت منهم الوالية، وأظهرت هل

 (3) (رضوانه، وتركض يف طاعته: فأبرش أبا زبيب

 اثبت أبا زبيب وال تشك يف األحزاب عدو اهلل ورسوله( ) وقلت أنت:

عىل   يل شاهدين من هذه األمة فيشهدا يل ما أحب أن وحني سمعكام الرجل، قال: ) 

 (كانكامم أمهني ما سألت عنه من هذا األمر الذى 

لبست حينها لباس احلرب، ورحت تسري جذالن كعادتك يف حروبك مع املرشكني،  

 مطمئنا باحلق الذي َتمله، وبالبشارات التي برشت هبا.. 

 كنت يف طريقك إىل حرب أعداء الدين، تصيح مرَتزا: 

 سريوا إىل األحزاب أعداء النبي

 

 سريوا فخري الناس أتباع عىل   
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 املرشـــيفـهذا أوان ـطاب ســــل 

 

 وقودنا اخليل وهز الـسمهري   

وغريهم من التابعني يسريون خلفك، وينظرون إليك   كان أصحاب رسول اهلل و 

َلمي كل حني ليطمئنوا أهنم مع ممثل الفئة املحقة، وقد حدث أبو  عنك،  عبد الرمحن السُّ

رًا وهاشم بن عتبة ومه)قال: ف ر: يا هاشم، هذا  فقال عام ، بني الصفَّني يانيسع ا رأيت عامَّ

. ثم قال: يا هاشم اجلنة َتت األبارقة، اليوم ألقى  .ليخلفّن أمره وليخذلّن جنده واهلل

يتبعون    . ورأيت أصحاب حممد  . ثم أخذ يف واٍد من أودية ِصفِّني..  األحبَّة: حممدًا وحزبه 

 ( 1)  ( عامرًا كأنه هلم َعَلمٌ 

صاحب راية  ـ هاشم بن عتبة  ورووا عنك أنك كنت حينها تردد خماطبا رفيقك

م، اجلنة َتت ظالل السيوف، واملوت يف أطراف األسنّة، وقد  ) عيل: اإلمام  يا هاشم تقدَّ

 ( 2) (فتحت أبواب اجلنة، وتزّينت احلور العني، اليوم ألقى األحّبة، حممدًا وحزبه 

ورووا بعض مواقف املتشككني التي كنت أنت سبب زوال الشك عن أصحاهبا،  

وهو   ،: كنت يف اخليل يوم صفني يف خيل عىل ، قالنوح ا أببعضهم، وكان اسمه ومنها أن 

واقف بني مجاعة من مهدان ومحري وغريهم من أفناء قحطان، وإذا أنا برجل من أهل الشام  

قال: أريد الكالعى    ؟فقلنا: هذا احلمريى فأهيم تريد  ؟يقول: من دل عىل احلمريي أبى نوح

فقال ذو الكالع: إنام  ، قال: أنا ذو الكالع، س إىل ؟ن أنتقلت: قد وجدته فم ، أبا نوح

   .أحدثك حديثا حدثناه عمرو بن العاص قديام يف إمارة عمر  دعوتك 

ذو الكالع: حدثنا عمرو بن العاص أن رسول اهلل  عن احلديث، فقال    أبو نوح   فسأله

    :اهلدى ومعه عامر  يلتقى أهل الشام وأهل العراق ويف إحدى الكتيبتني احلق وإمام  ) قال

 
 (40/ 5)تاريخ الطربي  (1)
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قال أبو   ؟ذو الكالع: أجاد هو يف قتالنا  قال ، فقال أبو نوح: لعمر اهلل إنه لفينا (، فبن ياس

نعم ورب الكعبة، هلو أشد عىل قتالكم منى، ولوددت أنكم خلق واحد فذبحته  )نوح: 

ا  قال ذو الكالع: ويلك، عالم تتمنى ذلك منا؟ واهلل م(،  وبدأت بك قبلهم وأنت ابن عمى

إن اهلل  )قال أبو نوح: ، فأن أقتلك يرسينوبينك، وإن رمحك لقريبة، وما  بينيقطعتك فيام 

قطع باإلسالم أرحاما قريبة، ووصل به أرحاما متباعدة، وإنى لقاتلك أنت وأصحابك،  

 (1) (ونحن عىل احلق وأنتم عىل الباطل مقيمون مع أئمة الكفر ورؤوس األحزاب 

أنه يمكن أن ينرش ذلك احلديث بني أصحاب الفئة الباغية   الكالعذو حينها تصور 

: هل تستطيع أن تأتى معى  لريدعها عن بغيها، فطلب من أيب نوح أن يسري معه إليها، وقال

الشام، فأنا جار لك من ذلك أال تقتل وال تسلب وال تكره عىل بيعه، وال   يف صف أهل 

بن العاص، لعل اهلل أن يصلح بذلك بني   َتبس عن جندك، وإنام هي كلمة تبلغها عمرو 

فقال أبو نوح: إنى أخاف غدراتك وغدرات  ، هذين اجلندين، ويضع احلرب والسالح( 

 فقال له ذو الكالع: أنا لك بام قلت زعيم. ، أصحابك

تعلم   وأنت : اللهم إنك ترى ما أعطاين ذو الكالع ، وهو يقولأبو نوحسار  حينها 

 وانرصين وادفع عنى.  يلما يف نفيس، فاعصمني واخرت  

  ، وكان معهمعمرو بن العاص وهو عند معاوية وحوله الناسوحينام قدموا عىل 

لعمرو: يا   عبد اهلل بن عمرو حيرض الناس عىل احلرب، فلام وقفا عىل القوم قال ذو الكالع

 أبا عبد اهلل، هل لك يف رجل ناصح لبيب شفيق خيربك عن عامر بن ياس ال يكذبك؟ 

فقال عمرو: إنى  .  قال: ابن عمى هذا، وهو من أهل الكوفة.  ؟ رو: ومن هوقال عم ف

وأصحابه، وعليك سيام أبى   سيام حممد  قال أبو نوح: عيل  . . ألرى عليك سيام أبى تراب
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 جهل وسيام فرعون. 

ثم قال: ال أرى هذا الكذاب اللئيم يشامتنا بني أظهرنا   ، فقام أبو األعور فسل سيفه

فقال ذو الكالع: أقسم باهلل لئن بسطت يدك إليه ألخطمن أنفك  ، اب وعليه سيام أبى تر

 ابن عمى وجاري عقدت له بذمتي، وجئت به إليكام ليخربكام عام متاريتم فيه. ، بالسيف

باهلل يا أبا نوح إال ما صدقتنا، ومل تكذبنا، أفيكم عامر    أذكركقال عمرو بن العاص:  ف

ما أنا بمخربك عنه حتى ختربين مل تسألني عنه، فإنا معنا من   بن ياس؟ فقال له أبو نوح: 

 عدة غريه، وكلهم جاد عىل قتالكم.  أصحاب رسول اهلل 

نه ليس  إن عامرا تقتله الفئة الباغية، وإ)يقول:  قال عمرو: سمعت رسول اهلل ف

 (1)(ينبغى لعامر أن يفارق احلق ولن تأكل النار منه شيئا 

واهلل أكرب، واهلل إنه لفينا، جاد  ،  : ال إله إال اهللمهلال، وهو يقول  أبو نوح حينها صاح  

 عىل قتالكم. 

فقال عمرو: واهلل إنه جلاد عىل قتالنا؟ قال: نعم واهلل الذى ال إله إال هو، ولقد  

سنظهر عليهم، ولقد حدثنى أمس أن لو رضبتمونا حتى تبلغوا بنا حدثنى يوم اجلمل أنا 

 لكان قتالنا يف اجلنة وقتالكم يف النار. و سعفات هجر لعلمنا أنا عىل حق وأهنم عىل باطل، 

 قال: نعم.   ؟ وبينه  بيني: فهل تستطيع أن َتمع  أن جيمعه به، وقال  عمرو حينها طلب  

أبى سفيان، وذو الكالع، وأبو األعور  عمرو بن العاص، وابناه، وعتبة بن فركب 

 السلمى، وحوشب، والوليد بن عقبة بن أبى معيط، فانطلقوا حتى أتوا خيوهلم. 

إليك، وقصا عليك ما جرى، وطلبا منك أن  الكالع    ذي بن  اأبو نوح ومعه  ثم ذهب  

تسري إىل هؤالء الذين يريدون أن يتأكدوا من موقفك، حينها ضحكت عىل بساطتهام،  
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مع  س أخربين الساعة عمرو بن العاص أنه  ، فقد  قال: نعم   ؟هل يرسك ذلكيب نوح:  وقلت أل

 ( عامر يقتله الفئة الباغية)يقول:  رسول اهلل 

 .  قال: نعم أقررته فأقر.  ؟: أقررته بذلكفقلت

صدق،  ، ولذلك قلت له: كنت تعلم هجر هؤالء للقرآن وألحاديث رسول اهلل 

 ينفعه. وليرضنه ما سمع وال 

ثم ست معه إليهم، وأنت تعلم غدرهم، لكنك أبيت إال أن تقيم احلجة عليهم،  

وبعد   فقد تركتها يف حياة حممد  ، اسكت ): فقلت لهتشهد عمرو، وبعد أن التقيت هبم 

موته، ونحن أحق هبا منك، فإن شئت كانت خصومة فيدفع حقنا باطلك، وإن شئت كانت  

نك، وإن شئت أخربتك بكلمة تفصل بيننا وبينك  خطبة فنحن أعلم بفصل اخلطاب م

 (1) (وال تستطيع أن تكذبني فيها  وتكفرك قبل القيام، وتشهد هبا عىل نفسك،

جئت   : يا أبا اليقظان، ليس هلذا جئت، إنامعن س جميئه، وقال عمروحينها أخربك 

سالحهم وحقنت  أذكرك اهلل إال كففت . ألنى رأيتك أطوع أهل هذا العسكر فيهم.

دماءهم، وحرضت عىل ذلك، فعالم تقاتلنا؟ أو لسنا نعبد إهلا واحدا، ونصيل إىل قبلتكم،  

 وندعو دعوتكم، ونقرأ كتابكم، ونؤمن برسولكم. 

احلمد هلل  ): رحت حينها تبني له الفرق بني معركة التنزيل، ومعركة التأويل، فقلت 

،   والنبية، والدين، وعبادة الرمحن، وألصحايب: القبل يلالذى أخرجها من فيك، إهنا 

احلمد هلل الذى قررك لنا بذلك، دونك ودون  . والكتاب من دونك ودون أصحابك.

  . أمرين وسأخربك عالم قاتلتك عليه أنت وأصحابك... أصحابك، وجعلك ضاال مضال
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أما  و. أن أقاتل الناكثني، وقد فعلت، وأمرين أن أقاتل القاسطني، فأنتم هم.  رسول اهلل 

من  ) قال لعىل:  أهيا األبرت، ألست تعلم أن رسول اهلل . املارقون فام أدرى أدركهم أم ال.

  وأنا موىل اهلل ورسوله (، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه، كنت مواله فعىل مواله

 ( وعىل بعده، وليس لك موىل

ها، ويتجاهلها،  لتلك احلقائق التي كنت تقوهلا له، والتي كان يعلم عمرومل يلتفت 

ولذلك راح هيون من شأنك، فقد كانوا يسبونك بسوادك، وبأمك الشهيدة، ويسمونك ابن  

إن الكريم من أكرمه اهلل، كنت وضيعا فرفعني اهلل، ومملوكا فأعتقني اهلل،  سمية، فقلت له: )

 ( اهلل، وفقريا فأغناين اهلل فقواين وضعيفا 

من دون أن يلفتوا لتلك األحاديث   وانتهى املجلس، وعاد البغاة إىل ديارهم،

العظيمة التي وردت يف حقك، مع كوهنم من رواهتا.. ولكن الشيطان الذي استطاع أن  

 حيتال عىل األمم األخرى ببغيها وحسدها استطاع أن حيتال عىل هذه األمة أيضا. 

  ،إنه سريجع إلينا ) ، حيث قال له:الكالع وقد استطاع عمرو أن حيتال عىل ذي

(، فصدقه ذو الكالع، وبقي يف عسكر الفئة الباغية، ينتظر عودة عامر إىل  أبا تراب ويفارق

واهلل يا  معاوية، وقد شاء اهلل أن يقتال يف نفس اليوم.. حينها قال عمرو خماطبا معاوية: )

واهلل لو بقى ذو الكالع حتى يقتل عامر ملال بعامة  .  معاوية ما أدرى بقتل أهيام أنا أشد فرحا. 

 (1) إىل عىل، وألفسد علينا جندنا(قومه 

لن أقص عليك كل ما ذكره املؤرخون من مآس، وإنام سأكتفي بذكر شهادتك.. فام  

أمجل ذلك اليوم الذي ست فيه إىل ربك، لتلقى األحبة الذين عشت مجيع حياتك مشتاقا  

 هلم. 
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الكلامت التي  لقد كنت حينها ممتلئا سورا وسعادة ليقينك بأنك قد أكملت مجيع 

كلفت هبا، وحفظت مجيع عهود النبوة، وأنه آن لشهادتك التي تأخرت، أن يتحقق أجلها،  

 فتلتحق بأبيك وأمك، بعد أن أكملت كل ما عليك من وظائف. 

لقد ذكر املؤرخون أنك قبل استشهادك أصابتك تلك الغشية التي سببها لك  

بدلون يف حرب التأويل، فرووا عن  املرشكون يف حرب التنزيل، ثم سببها من بعدهم امل

نظرت إىل عامر بن ياس يوما من أيام صفني رمى رمية فأغمى عليه ومل  بعضهم أنه قال: )

ال املغرب، وال العشاء، وال الفجر ثم أفاق فقضاهن مجيعا، يبدأ  و   يصل الظهر، وال العرص، 

 ( تليها  بالتيفاته، ثم  ء يشبأول 

إنى   ففرحت عندما رأيتها، ثم قلت:بن، رشبة من لويوم استشهادك جيء لك ب

  (1)  (إن آخر زادك من الدنيا رشبة لبن)يقول:  سمعت خلييل رسول اهلل 

 وبعد أن رشبتها، خرجت تردد يف ساحة املعركة: 

 كال ورب البيت ال أبرح أجي

 

 حتى أموت أو أرى ما أشــتهى   

 أنــا مع احلق أحــامي عن عيل  

 

 صهر النبي ذي األمانات الويف   

 نقتــل أعــداه وينرصـــنــا العىل  

 

حــد املرشـــيف    طـع اهلــام ـب ـق  وـن

 واهلل ينرصـــنــا عىل من يبتغى  

 

ــأتيل    ــا ي ــا جــاهــدا م  ظلام علين

ابن جون  وقد روى املؤرخون عىل لسان الذين قتلوك آخر كلامتك، حيث ذكروا أن   

يقول:  : )مرو: فام كان آخر منطقه؟ قال سمعتهفقال له ع،  قال: أنا قتلت عامراجاء لعمرو و 

صدقت، أنت صاحبه، أما واهلل ما  )فقال له عمرو:  (،اليوم ألقى األحبة حممدا وحزبه
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 (1) (ظفرت يداك ولكن أسخطت ربك

،  ك، كالمها يدعي ذلك، يبتغي األجر من معاوية احتج رجالن يف سلبورووا أنه 

ولعت قريش  )  :قال  فأتيا عبد اهلل بن عمرو فقال هلام: وحيكام، اخرجا عنى فإن رسول اهلل  

 (2) (النار، قاتله وسالبه يف النار ما هلم ولعامر يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل.. بعامر

لكن كل هذه األحاديث مل َتدي يف ردع الفئة الباغية، ال يف ذلك الزمان، وال يف هذا  

، فال زال معاوية يرتبع عىل ذلك العرش الذي تسلط عليه ببغيه، ال العرش املصنوع  الزمان

من اخلشب فقط، وإنام عروش القلوب التي نسيتك وذكرته، وجحدتك وشكرته..  

 فعرشات الكتب تؤلف عنه، وال يؤلف عنك كتاب واحد. 

سوف  لكن زمانك سيدي قادم مع كل الذين عاشوا املعاين التي عشت من أجلها، و

تنبت بذور كلامتك من جديد، وسيعود اإلسالم األصيل معها، وسريتفع اسمك،  

  وتنخفض أسامؤهم، بعد أن يأذن اهلل لدولة دين البرش أن تسقط، وَتل بدهلا دولة دين اهلل 

 األصيل الذي ال يغري وال يبدل.
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 الفارس   رسالة إىل سلامن 

 سيدي سلامن الفارس.. عفوا املحمدي.. 

الباحث عن احلقيقة.. املهتدي هلا.. السائر يف طريقها.. الدال  أهيا الصحايب اجلليل..  

 عليها.. صاحب اللسان احلكيم، والقلب السليم، والصيت العظيم. 

بقبولك يف عرتته الطاهرة، وأهل بيته الصادقني   يا من رشفك رسول اهلل 

)سلامن منا أهل    سوله، فقال عنك: الصاحلني، بعد أن تربأت من كل نسبة غري نسبتك هلل ور

  (1) البيت(

وقد صارت تلك نسبتك التي يعرفك هبا الصاحلون، فأنت الوحيد الذي رشف  

كثريا،    كيعظميذكرك وكان اإلمام الصادق  بعدم النسبة إىل قومه، وإنام ينسب إىل نبيه، وقد  

الفارس؟(،  سمع منك ذكر سلامن أ: )ما أكثر ما وحني سأله بعضهم عن ذلك، وقال له 

ولكن قل سلامن املحمدي، أتدري ما أكثر ذكري   ، : )ال تقل سلامن الفارسأجابه بقوله

: )لثالث خصال: إيثاره هوى أمري املؤمنني  الصادق  فقال اإلمام .ال. (، فقال الرجل: له؟

اإلمام عيل عىل نفسه، والثانية: حبه للفقراء واختياره إياهم عىل أهل الثروة والعدد،  

   (2)لثة: حبه للعلم والعلامء(والثا 

منا وإلينا أهل  وهكذا كان اإلمام عيل يشبهك بلقامن احلكيم، ويقول: )سلامن أمرؤ 

البيت، من لكم بمثل لقامن احلكيم، علم العلم األول والعلم اآلخر، وقرأ الكتاب األول  

  (3)والكتاب اآلخر، وكان بحرًا ال ينزف(

 
 ( 6040ح 6/212للطرباين (، املعجم الكبري 6539ح) 3/691( رواه احلاكم 1)

 . 133: 1( رواه الطوس يف أماليه 2)

 .. 347/  22( بحار األنوار 3)
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عن زاذان الكندي، قال: كنا  ذلك التخصيص، فوكان خيصك بالصالة، ويذكر س 

عند عيل ذات يوم فوافق الناس منه طيب نفس ومزاح، فقالوا: يا أمري املؤمنني حدثنا عن  

، قال: كل أصحاب حممد  أصحابك، قال: عن أي أصحايب؟ قالوا: عن أصحاب حممد 

 ليهم دون  أصحايب، فعن أهيم؟ قالوا: عن الذين رأيناك تلطفهم بذكرك والصالة ع

القوم، حدثنا عن سلامن، قال: من لكم بمثل لقامن احلكيم؟ ذاك امرؤ منا وإلينا أهل البيت،  

 (3) (أدرك العلم األول والعلم اآلخر، وقرأ الكتاب األول والكتاب اآلخر، بحر ال ينزف 

ما أقول يف رجل خلق من طينتنا،  وكان يقول ملن سأل عنك، غري عارف بفضلك: ) 

ة بروحنا، خصه اهلل تبارك وتعاىل من العلوم بأوهلا وآخرها وظاهرها وباطنها  وروحه مقرون

 ( وسها وعالنيتها 

ولقد  يعظمك، ويعرف فضلك، فيقول: ) ثم يروي هلم كيف كان رسول اهلل 

وسلامن بني يديه، فدخل أعرايب فنحاه عن مكانه وجلس فيه،   حرضت رسول اهلل 

  أتنحى ثم قال: يا أعرايب،  ، عينيه وامحرتا عيناه حتى در العرق بني  فغضب رسول اهلل 

يا أعرايب، أتنحي رجاًل ما حرضين جربيل إال أمرين عن ريب  .  رسوله.ورجاًل حيبه اهلل تعاىل 

يا أعرايب، إن سلامن مني، من جفاه فقد جفاين ومن آذاه فقد   .. عز وجل أن أقرئه السالم 

  (2) (آذاين، ومن باعده فقد باعدين، ومن قربه فقد قربني

  وهكذا كان يذكرك كل حني، ويذكر معك املنتجبني من أصحاب رسول اهلل 

قول:  الذين حافظوا عىل العهد، ومثلوا اإلسالم ومجيع القيم الرفيعة التي جاء هبا.. وكان ي 

ضاقت األرض بسبعة، هبم ترزقون، وهبم تنرصون، وهبم متطرون، منهم: سلامن  )

 
 ( 187/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (1)
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وأنا إمامهم، وهم الذين صلوا  )يقول: (، ثم واملقداد، وأبو ذر، وعامر، وحذيفة ، الفارس

 (1) (عىل فاطمة

وعىل دربه سار مجيع أئمة أهل البيت.. فكلهم كانوا يثنون عليك، ويذكرون  

تلك املناقب العظيمة التي رشفت هبا، وقد قال عنك اإلمام الباقر:    فضلك، ويذكرون سبب 

إن سلامن منا أهل البيت، إنه كان يقول للناس: هربتم من القرآن إىل األحاديث، وجدتم  )

والفتيل وحبة اخلردل، فضاق عليكم ذلك،   والقطمري كتابًا دقيقًا حوسبتم فيه عىل النقري 

  (2)عليكم( وهربتم إىل األحاديث التي اتسعت

هو الذي سن سنة الثناء عليك، فقد    وكيف ال يذكرون ذلك، وجدهم رسول اهلل  

نزل عيل الروح األمني فحدثني أن اهلل تعاىل حيب أربعة من أصحايب(، فقال له  قال فيك: )

(، وقال فيك:  من حرض: من هم يا رسول اهلل؟ فقال: )عيل وسلامن وأبو ذر واملقداد

 (3)  (أربعة: عيل واملقداد وعامر وسلامن اشتاقت اجلنة إىل )

وكان يغضب غضبا شديدا من أولئك القوميني والعنرصيني الذين كانوا ينظرون  

عن أيب سلمة بن عبد الرمحن   إليك وإىل املستضعفني من الصحابة باحتقار، ففي احلديث 

  ، قال: جاء قيس بن مطاطية إىل حلقة فيها سلامن الفارس وصهيب الرومي وبالل احلبِش 

فأخذ   ،فقال: هؤالء األوس واخلزرج قاموا بنرصة هذا الرجل، فام بال هؤالء؟ فقام معاذ 

رداءه حتى دخل    مغضبًا جير  فقام رسول اهلل    ، فأخربه بمقالته،  بتلبيبه حتى أتى به النبي  

املسجد، ثم ن ودي الصالة جامعة، فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: )يا أهيا الناس إنَّ الربَّ  

 
 . 215ورواه الصدوق أيضا يف اخلصال، وفرات بن إبراهيم يف تفسريه ص  4( رواه الكشى يف رجاله، ص 1)

 .12( رجال الكشى: 2)

 ( 190/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (3)
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رب واحد، وإن األب أب واحد، وإن الدين دين واحد، أال وإن العربية ليست لكم بأب  

ا رسول  وال أم، إنام هي لسان فمن تكلم بالعربية فهو عريب(. فقال معاذ وهو آخذ بتلبيبه: ي

تل يف الردة اهلل ما تقول يف هذا املنافق؟  . (1) فقال: )دعه إىل النار( قال: فكان فيمن ارتد فق 

ينتسبون   جلس مجاعة من أصحاب رسول اهلل ) الباقر، قال: وحدث اإلمام 

فقال له عمر: ما نسبتك أنت يا سلامن، وما أصلك؟ فقال: أنا  ،ويفتخرون وفيهم سلامن

، كنت ضاالً، فهداين اهلل بمحمد، وكنت عائاًل، فأغناين اهلل بمحمد،  سلامن بن عبد اهلل

،   ثم خرج رسول اهلل . وكنت مملوكًا فاعتقني اهلل بمحمد، فهذا حسبي ونسبي يا عمر.

يا معرش قريش ؛ إن حسب  : ) فقال رسول اهلل ، وما أجابه به ،فذكر سلامن ما قال عمر

مأ ِمنأ َذَكٍر   ﴿ له، قال اهلل تعاىل: املرء دينه، ومروته خلقه، وأصله عق نَاك  َا النَّاس  إِنَّا َخَلقأ َياَأهيُّ

مأ  َقاك  مأ ِعنأَد اهللَِّ َأتأ َرَمك  وًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرف وا إِنَّ َأكأ ع  مأ ش  نَاك  ،  [ 13]احلجرات:  ﴾َوأ نأَثى َوَجَعلأ

هؤالء عليك فضل إال بتقوى اهلل  ثم أقبل عىل سلامن فقال له: )سلامن، إنه ليس ألحد من 

  (3)عز وجل، فمن كنت أتقى منه فأنت أفضل منه(

ائذن لنا سيدي يف أن نستن هبذه السنة، ونسري هذه السرية، فنتحدث عنك ومعك..  

فام أمجل احلديث مع احلكامء العلامء الصادقني.. وما أمجل احلديث مع من ترفعوا عن  

قدسة.. وما أمجل احلديث عن ذلك الذي اتفقت عليه  طينتهم لينالوا بدهلا اجلواهر امل

 طوائف األمة، ومل خيتلف فيه اثنان منها. 

وقد رأيتـ  سيديـ  أنكـ  بتلك املعاين التي وصفت هباـ  رصت رمزا للحقيقة، فأنت  

الذي جاهدت طويال يف البحث عنها، ثم جاهدت طويال يف الداللة عليها.. فأنت الباحث  
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 الدال عليها. عن احلقيقة، وأنت

 . الباحث عن احلقيقة: 1

 سيدي يا لقامن هذه األمة، وحكيمها..  

ال يمكن ألحد أن يتحدث عنك، دون أن يتحدث عن رحلتك للحقيقة.. تلك  

الرحلة التي أمضيت فيها جزءا طويال من عمرك، تقطع املسافات الطوال، وتتعرض لكل  

 احلقيقة ومركزها، ففنيت فيها، ورصت جزءا منها. أنواع البالء إىل أن وصلت إىل منبع 

قد تداولني بضعة عرش  لقد حدثت عن تلك الرحلة الطويلة التي وصفتها، فقلت: ) 

 (3)من رب إىل رب(

يف   موصدقه ك وعن قومك الفرس َتدث عنعندما  وأشار إليها رسول اهلل 

وأشار ،  (2)الثريا لناله رجال من هؤالء(: )لو كان اإليامن عند  م، واجتهادهم فيه، فقالإيامهن

 إليك. 

.. فقد كان عمه أبو هلب، وأكثر قريش من الذين عرفوا رسول  وصدق رسول اهلل  

من صباه الباكر، وعرفوا أمانته وصدقه، ورأوا معجزاته، وسمعوا القرآن الكريم   اهلل 

ومع ذلك حجبوا عن   غضا طريا.. وهم يتقنون اللغة التي نزل هبا، ويقرون له باإلعجاز،

 اإليامن، واهتديت أنت. 

فلذلك أنت الباحث عن احلقيقة، الصادق يف طلبها.. ولذلك كنت أهال ألن تصل  

 إليها، وحيجب أولئك الذين امتألت نفوسهم كربا، وقلوهبم حقدا. 

لقد ذكرت بداية رحلتك، ومعها ذكرت بداية نشأتك، وأنك كنت من أسة غنية،  

 
 ( 195/ 1) حلية األولياء وطبقات األصفياء (1)

 (8278(، والنسائي يف الكربى )231( )2546( مسلم )2)
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رئيس للقرية التي كنت تسكن فيها.. وكان لكم مال وجاه.. ولذلك مل    فأبوك ـ كام ذكرت ـ

 تكن رحلتك يف طلب الرزق، وإنام كانت يف طلب احلقيقة.  

كنت رجاًل من أهل  لقد قلت ختاطب الذين سألوك عن رحلتك إىل احلقيقة: ) 

ة(،  فارس، من أهل أصبهان من قرية يقال هلا: )جي(، وكان أيب دهقان أرضه )رئيس القري

وكان حيبُّني حبًّا شديًدا، مل حيبَّه شيًئا من ماله وال ولده، فام زال به حبه إياي حتى حبسني يف  

َبس اجلارية، واجتهدت يف املجوسية، حتى كنت قاطَن الناِر الذي ي وِقدها وال   بيت كام َت 

  (1)(يرتكها ختبو ساعة، فكنت كذلك ال أعلم من أمر الناس شيًئا إال ما أنا فيه 

لكن اهلل تعاىل شاء أن خيرجك من تلك القيود التي وضعت لتحول بينك وبني  

الوصول للحقيقة، فقدر من األسباب ما يرس ذلك لك.. لقد ذكرت ذلك، فقلتـ  تتحدث  

بنى أيب بنياًنا له، وكانت له ضيعة فيها بعض العمل، فدعاين فقال: أي ب نَي،  عن والدك ـ )

هم  إنه قد شغلني ما ترى من بنيا  رأ ين عن ضيعتي هذه، وال بد من اطالعها، فانطلق إليها، فم 

بكذا وكذا، وال َتتبس عني، فإنك إن احتبست عني شغلتني عن كل يشء، فخرجت أريد  

 (ضيعته، فمررت  بكنيسة النصارى

وهنا بدأت رحلتك من املجوسية إىل املسيحية، وبدأت تلتذ بالتنقل يف عامل احلقائق..  

فسمعت أصواهتم فيها، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هؤالء النصارى  قلت: )لقد ذكرت ذلك، ف

يصلُّون، فدخلت أنظر، فأعجبني ما رأيت من حاهلم، فو اهلل ما زلت  جالًسا عندهم حتى  

غربت الشمس، وبعث أيب يف طلبي يف كل وجه حتى جئته حني أمسيت، ومل أذهب إىل  

 
(، وطبقات ابن 444 - 437/  5(، مسند أمحد )267 -265/  2( انظر هذه القصة بطوهلا يف: أسد الغابة البن األثري )1)

(، وجممع  711  -163/  1(، وهتذيب األسامء واللغات للنووي )136  -135/  4(، والتاريخ الكبري للبخاري )45/  4سعد )

 (365/ 2(، وأسد الغابة البن األثري )344  -332/ 9الزوائد للهيثمي )
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ال َتتبس عني؟ فقلت: يا أبتاه! مررت    ضيعتِه، فقال أيب: أين كنت؟ أمل أكن قلت لك:

 ( بناس يقال هلم: النصارى، فأعجبني صالهتم ودعاؤهم فجلست أنظر كيف يفعلون

وهنا بدأت معاناتك مع الواقفني يف وجه احلقيقة، الذين يرصفون اخللق عن اتباعها،  

دينك   أي بني،وكان أوهلم أهلك األقربون، لقد قلت تصف معاناتك معهم: )قال يل أيب: 

قلت: ال واهلل، ما هو بخري من دينهم، هؤالء قوم يعبدون اهلل،  ، فودين آبائك خري من دينِهم 

ويدعونه ويصلُّون له، ونحن إنام نعبد ناًرا ن وِقدها بأيدينا، إذا تركناها ماتت، فخافني،  

يل حديًدا، وحبسني يف بيٍت عنده  ( فجعل يف ِرجأ

حت تستعمل حيلك الرشعية للفرار من كل  لكنك مل ترضخ لألمر الواقع، وإنام ر

احلجب التي َتول بينك وبني النور الذي بدأ يبدو لك من خالل كوة املسيحية.. لقد قلت  

فبعثت إىل النصارى، فقلت هلم: أين أصل هذا الدين الذي أراكم عليه؟  تصف ذلك: )

: نفعل، فقدم عليهم  فقالوا: بالشام، فقلت: فإذا قِدم عليكم من هناك ناٌس فآذنوين، فقالوا

ارنا، فبعثت إليهم إذا قضوا   ارهم، فبعثوا إيلَّ أنه قد قِدم علينا َتار من َتَّ ناس من َتَّ

حوائجهم وأرادوا اخلروج فآذنوين، فقالوا: نفعل، فلام قضوا حوائجهم وأرادوا الرحيل،  

 (بعثوا إيلَّ بذلك، فطرحت احلديد الذي يف رجيل، وحلقت هبم 

ذلك العز والغنى الذي كنت تعيش فيه، ورحت تغامر بكل   وهكذا ضحيت بكل 

 يشء من أجل الوصول إىل احلقيقة التي مألت عليك كل كيانك.

وعندما سافرت يف رحلتك إىل املسيحية مل تقنع بام كان عليه عوام املسيحيني، وإنام  

عن    إخالصا، ألن مهتك العالية كانت ترتفع بك دائام   هم رحت تبحث عن أفضلهم، وأكثر

فانطلقت معهم حتى قِدمت  السفاسف، وتدعوك إىل املعايل، لقد ذكرت ذلك، فقلت: )

: َمن أفضل أهل هذا الدين؟ فقالوا: األسقف صاحب الكنيسة،   الشام، فلام قِدمت ها سألت 
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فجئت ه، فقلت له: إين أحببت أن أكون معك يف كنيستك، وأعبد اهلل فيها معك، وأتعلَّم منك  

 ( ن معي اخلري، قال: فك

وهنا بدأت تكتشف لصوص اهلل، أولئك الذين يستخدمون الدين وسيلة للدنيا،  

 كان يأمرهم  لقد قلت تصف لص الكنيسة وأسقفها: )
ٍ
فكنت معه، وكان رجل سوء

بالصدقة، ويرغبهم فيها، فإذا مجعها إليه اكَتنَزها ومل ي عطِها املساكني حتى مجع سبع قالل  

غًضا شديًدا ملا رأيت من حاله، فلم ينشبأ أن مات، فلام جاؤوا  من ذهب وَوِرٍق، فأبغضت ه ب

، وكان يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، حتى إذا  
ٍ
ليدفنوه، قلت  هلم: إن هذا رجل سوء

مجعتموها إليه، اكتنزها ومل ي عطِها املساكني، فقالوا: وما عالمة ذلك؟ فقلت: أنا أخرج لكم  

م سبع قالل مملوءة ذهًبا وَوِرًقا، فلام رَأوا ذلك، قالوا:  كنزها، فقالوا: فهاتِه، فأخرجت هل

ل آخر فجَعلوه مكانه  ( واهلل ال يدفن أبًدا، فَصَلبوه عىل خشبة وَرَموه باحلجارة، وجاؤوا بَرج 

وقد أراد اهلل أن يريك عامل الدين بكل معانيه، فلذلك أراك الصاحلني، كام أراك  

األحكام اجلائرة التي تعمم مواقفها عىل كل يشء  املفسدين حتى ال تقع أسريا لتلك 

فال واهلل ما رأيت   تصادفه، بسبب ما يقع هلا من أحداث، لقد قلت تصفه، وتثني عليه: )

رجاًل قط ال يصيل اخلمس، أرى أنه أفضل منه وأشد اجتهاًدا وال زهادة يف الدنيا، وال أدأب  

 ( بله حبه، فلم أزل معه حتى حرضتأه الوفاة  لياًل وهناًرا منه، ما أعلمني أحببت  شيًئا قط ق

وهنا هداك اهلل إىل الوصية، وكون األرض ال ختلو من قائم هلل بحجته، فلذلك طلبت  

من األسقف أن يدلك عىل وارثه، أو وصيه، أو من يمكنه أن يقوم مقامه، فدلك عليه، لقد  

ين واهللِ ما أحببت   فقلت: يا فالن، قد حرضك ما ترى من أمر اهلل، وإقلت تصف ذلك: )

شيًئا قط حبك، فامذا تأمرين؟ وإىل َمن توصيني؟ فقال يل: أي ب نَي، واهلل ما أعلمه إال رجاًل  

ه، فإنك ستجده عىل مثل حايل، فلام مات وغيِّب حلقت باملوصل فأتيت   
باملوصل فأتِ
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فالًنا أوىص    صاحبها، فوجدته عىل مثل حاله من االجتهاد والزهادة يف الدنيا، فقلت له: إن

يب إليك أن آتَيك وأكون معك، قال: فأقم أي ب نَي، فأقمت  عنده عىل مثل أمر صاحبه حتى  

حرضته الوفاة، فقلت له: إن فالًنا أوىص يب إليك وقد حرضك من أمِر اهلل ما ترى، فإىل َمن  

عليه،  توصيني؟ قال: واهلل ما أعلمه أي بني، إال رجاًل بنَصيبنَي، وهو عىل مثل ما نحن 

فاحلَقأ به، فلام دفنَّاه حلقت باآلخر، فقلت له: يا فالن، إن فالًنا أوىص يب إىل فالن، وفالن  

فأقمت  عنده عىل مثل حاهلم حتى حرضتأه الوفاة، فقلت  ،  أوىص يب إليك، قال: فأقم يا ب نَي

وأوىص  له: يا فالن، إنه قد حرضك من أمر اهلل ما ترى، وقد كان فالن أوىص يب إىل فالن، 

يب فالن إىل فالن، وأوىص يب فالن إليك، فقال: أي بني، واهلل ما أعلم أحًدا عىل مثل ما  

نحن عليه إال رجاًل بعمورية من أرض الروم، فأتِه، فإنك ستجده عىل مثل ما كنا عليه، فلام  

واريته خرجت  حتى قدمت عىل صاحب عمورية، فوجدته عىل مثل حاهلم، فأقمت عنده  

 ( ى كانت يل غنيمة وبقرات، ثم حرضته الوفاةواكتسبت حت

وهكذا ظللت ترتدد بني أيدي األوصياء، تتعلم عىل أيدهيم، إىل أن هداك اهلل إىل  

فقلت: يا فالن إن فالًنا )كان(  شمس احلقائق وقبلتها.. لقد قلت تصف طريق ذلك: )

أمر اهلل )تعاىل(  أوىص يب إىل فالن، وفالن إىل فالن، وفالن إليك، وقد حرضك ما ترى من 

ك أن   فإىل َمن توصيني؟ قال: أي بني، واهلل ما أعلمه بقي أحد عىل مثل ما كنا عليه، آمر 

تنِي إىل أرض َسبِخة ذات   ه بني حرَّ تأتيه، ولكنه قد أظلك زمان َنبِيٍّ يبعث من احلرم، مهاجر 

ال يأكل الصدقة،  نخيٍل، وإن فيه عالمات ال ختفى، بني كتفيه خاتم النبوة، يأكل اهلدية و 

 ( فإن استطعت أن ختلَص إىل تلك البالد فافعل، فإنه قد أظلك زمانه

، وقد أراد اهلل أن يذيقك فيها بعض أنواع  وهنا بدأت رحلتك اجلديدة إىل النبي 

البالء، بل أشدها، حتى حيصل لك ما حصل ألصحابه املنتجبني، وربام يف نفس الوقت  
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فلام واريناه، أقمت حتى مرَّ يب رجال من  قلت تصف ذلك: )الذي كانوا يتعذبون فيه، لقد 

َتار العرب من كلب، فقلت هلم: َتملونني معكم إىل أرض العرب، وأعطيكم غنيمتي  

اها ومحلوين، حتى إذا جا  وا يب وادي القرى،  ءهذه وبقرايت؟ قالوا: نعم، فأعطيتهم إيَّ

 ( ظلموين فباعوين عبًدا من رجٍل من هيود بوادي القرى

ويف الوقت الذي تعرضت فيه للعبودية، مل تكن تبايل هبا، بل كان كل مهك مرصوفا  

فواهلل، لقد رأيت النخل وطمعت أن يكون  ، لقد قلت تصف حالك: )نحو رسول اهلل 

البلد الذي نعت يل صاحبي، وما حقت عندي حتى قدم رجل من بني قريظة من وادي  

، فخرج يب حتى قِدم يب املدينة، فواهلل، ما هو  القرى، فابتاعني من صاحبي الذي كنت عنده

بمكة، ال   إال أن رأيت ها فعرفت نعتها، فأقمت يف رقٍّ مع صاحبي، وبعث اهلل رسوله 

باء، وأنا أعمل   يذكر يل يشء من أمره، مع ما أنا فيه من الرق، حتى قدم رسول اهلل  ق 

له فقال: يا فالن، قاتل اهلل بني قيلة،   لصاحبي يف نخلة له، فواهلل إين لفيها إذ جاء ابن عمٍّ 

باء جمتمعون عىل رجل جاء من مكة، يزعمون أنه نبي  ( واهلل إهنم اآلن لفي ق 

وهنا انتفضت انتفاضة عظيمة، فقد َتقق لك كل ما كنت َتلم به.. لقد قلت تصف  

  فواهلل ما هو إال أن سمعت ها، فأخذتني العرواء )الرعدة(، حتى ظننت حالك حينها: )

ألسقطن عىل صاحبي، ونزلت أقول: ما هذا اخلرب؟ ما هو؟ فرفع موالي يَده، فلكمني  

لكمة شديدة، وقال: ما لك وهلذا؟ أقبل قبل عملك، فقلت: ال يشء، إنام سمعت خرًبا  

 ( فأحببت  أن أعلمه 

،  يف ذلك املساء املبارك، رحت بكل ما عندك من الصدق واإلخالص إىل النبي 

لم دون أن تعرف البينة، خشية أن تقع يف لصوص األديان.. لقد قلت  ولكنك مل تكن لتس

، وكان عندي يشء من طعام، فحملته وذهبت به إىل رسول اهلل  تصف ذلك: ) فلامَّ أمسيت 
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   باء، فقلت: إنه قد بلغني أنك رجل صالح، وأن معك أصحاًبا لك غرباء، وقد وهو بق 

لأ منه، فأمسك  كان عندي يشء للصدقة، فرأيت كم أحقَّ َمن  هبذه البالد به، فها هو ذا فك 

ل وا( ومل يأكل، فقلت يف نفيس: هذه خلة مما وصف    رسول اهلل   بيده، وقال ألصحابه: )ك 

ل رسول اهلل  إىل املدينة، فجمعت شيًئا كان عندي، ثم   يل صاحبي، ثم رجعت، وَتوَّ

وكرامة ليست بالصدقة، فأكل  جئته به، فقلت: إين قد رأيت ك ال تأكل الصدقة، وهذه هدية 

وهو يتبع جنازة    وأكل أصحابه، فقلت: هذه خلتان، ثم جئت  رسول اهلل    رسول اهلل  

وعيلَّ شملتان يل، وهو يف أصحابه، فاستدرت به ألنظر إىل اخلاتم يف ظهره، فلام رآين رسول  

صف يل، فوضع رداءه عن ظهرِ   اهلل   ه، فنظرت إىل  استدبرته عَرف أين أستثبت  شيًئا قد و 

 (اخلاتم بني كتَفيه كام وصف يل صاحبي

حينها مل متلك نفسك، وهل يمكن أن يملك أحد نفسه أمام نبي.. لقد قلت تصف  

 (فأكببت  عليه أقبِّله وأبكي تلك احلال التي ال يمكن وصفها: )

أن َتدثهم بحديثك، وهو يعلم بكل ما حصل لك،    حينها طلب منك رسول اهلل  

تي رحلتها إليه، ثم طلب منك أن تكاتب اليهودي لتخرج من رقك، وكان  والرحلة ال

 . ييها، وأربعني أوقية َتثالثامئة نخلة اليهودي جشعا، حيث طلب منك 

ما يعينك عىل اخلروج من رقك،   وشاء اهلل أن حيدث لك من كرامات النبي 

بالنخل؛ ثالثني   وأعانني أصحاب رسول اهلل وبـأيرس السبل.. لقد قلت تصف ذلك: )

:  ودية، وعرشين ودية، وعرًشا، كلُّ رجٍل منهم عىل قدِر ما عنده، فقال يل رسول اهلل 

ر هلا، فإذا فرغت فآذين، حتى أكون أنا الذي أضعها بني يدي(، ففقرهتا وأعانني   )َفقِّ

  أصحايب، )يقول: حفرت هلا حيث توضع(، حتى فرغنا منها، ثم جئت رسول اهلل 

،  فقلت: يا  رسول اهلل، قد فرغنا منها، فخرج معي حتى جاءها، وكنا نحمل إليه الَوِديَّ
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ي عليها، فوالذي بعثه باحلق، ما ماتت منها ودية واحدة، فأديت النخل   ويضعه بيده ويسوِّ

وبقيت عيلَّ الدراهم، فأتاه رجل من بعض املعادن بمثل البيضة من الذهب، فقال رسول  

لم املكاتب؟(، فدعيت له، فقال: )هذه يا سلامن، فأدِّها مما  )أين الفارس املس اهلل 

؟ قال: فإن اهلل تعاىل سيؤدي هبا عنك،   عليك(، فقلت: يا رسول اهلل، وأين تقع هذه مما عيلَّ

فوالذي نفس سلامن بيده، لوزنت هلم منها أربعني أوقية فأديتها إليهم، وكان الرقُّ قد  

د(، ثم عتقت فشهدت اخلندق، ثم مل   حبسني، حتى فاتني مع رسول اهلل  )بدر(، و)أ ح 

 ( يفتني معه مشهد

هذه هي رحلتك كام قصصتها عىل ابن عباس وغريه من الصحابة، وقد وصلتنا كام  

ذكرهتا، واستفدنا منها كثريا، ال ما يتعلق بشخصك فقط، وإنام بالقيم التي َتكم الشخصية  

 والعقالنية والرتيث واألدب. املسلمة املمتلئة باحلكمة 

وقد ظل هذا البحث عن احلقيقة والتضحية يف سبيلها بكل يشء معك مجيع حياتك  

إىل أن توفاك اهلل، فقد كنت تعلم أن االبتالء اإلهلي الذي تعرضت له األديان السابقة  

ستتعرض له هذه األمة أيضا، فلذلك رحت تبحث عن األوصياء حتى ال يكون للهوى أي  

 للتالعب بك، وبدينك.  جمال

 . الدال عىل احلقيقة: 2

مل يكن ذلك وحده ما مثل شخصك الكريم؛ فام فعلته من تلك الرحلة مل يكن سوى  

املقدمة، ولو اكتفيت هبا ملا نلت تلك املراتب الرفيعة، واملناقب العظيمة التي رشفت هبا من  

احلقيقة لكنه بدل أن يستمر    دون أكثر الصحابة.. فهناك من وصل إىل ما وصلت إليه من نبع

 يف الري منها، راح ينهل من املنابع املكدرة.

َبَعه   ﴿لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:   نَا َفانأَسَلَخ ِمنأَها َفَأتأ
َواتأل  َعَليأِهمأ َنَبَأ الَِّذي آَتيأنَاه  آَياتِ
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َغاِويَن ) يأَطان  َفَكاَن ِمَن الأ َبَع َهَواه   ( َوَلوأ ِشئأنَا َلَرَفعأ 175الشَّ ِض َواتَّ َرأ َلَد إىَِل األأ نَّه  َأخأ
نَاه  هِبَا َوَلكِ

ِذيَن َكذَّ  ِم الَّ َقوأ ه  َيلأَهثأ َذلَِك َمَثل  الأ كأ َكلأِب إِنأ ََتأِملأ َعَليأِه َيلأَهثأ َأوأ َترتأ  ب وا بِآَياتِنَا  َفَمَثل ه  َكَمَثِل الأ

ونَ  ر  مأ َيَتَفكَّ َقَصَص َلَعلَّه  ِص الأ  [ 176،  175]األعراف:  ﴾َفاقأص 

بل إنك رأيت ذلك بأم عينيك من ذلك الصحايب الذي أسلم، وهاجر إىل احلبشة،  

، ويرتد بعد أن رأى احلقيقة بعينيه كام فعل  (3) وبدل أن يستمر يف وفائه لإليامن راح ينفر منه

 السامري قبله. 

لكن اهلل تعاىل حفظك، وحفظ صدقك وإخالصك، لذلك كنت متثل احلكمة  

 وبعده.  والرأي السديد يف كل مواقفك، يف عهد رسول اهلل 

أما يف حياته، فقد كان أول ثامر حكمتك، تلك اخلطة التي اقرتحتها عىل رسول اهلل  

  لتنقذ املسلمني من كيد األحزاب، وقد كان رسول اهلل   غنيا عن تلك املشورة، وكيف

ال يكون غنيا، وهو املسدد بالوحي، لكنه أراد أن تكون تلك اخلطة منك، ليعرف املسلمون  

 .فضلك، وجيعلك من بعده مستشارا له كام فعل رسول اهلل 

وهكذا، ويف تلك الغزوة شاء اهلل أن ترى املزيد من احلقائق التي تدلك عىل املصري  

بحفر اخلندق، عرضت   ملا أمر النبي سالم، فقد ذكر املحدثون أنه الذي سيصري إليه اإل

ول، ووضع رداءه ناحية    هلم صخرة حالت بينهم وبني احلفر، فقام رسول اهلل   وأخذ املِعأ

 
( نقصد به عبيـد اهلل بن جحش الذي قال عنه ابن إسحاق عند ذكر بعض من اعتزل عبادة قريش لألصنام: )وهم: 1)

ورقة بن نوفل، وعبيد اهلل بن جحش، وعثامن ابن احلويرث.. وأمـا عبيـد اهلل بن جحش فأقام عىل ما هو عليه من االلتباس حتى 

امرأته أم حبيبة بنت أيب سفيان مسلمة، فلام قدمها تنرّص وفارق اإلسالم، حتى أسلم، ثم هاجر مع املسلمني إىل احلبشة، ومعه 

وهم هنالك من أرض احلبشة،  هلك هناك نرصانيًا.. وكان عبيد اهلل بن جحـش ـ حني تنرصَّ ـ يمر بأصحاب رسول اهلل 

(، إسحاق بن راهويه 223/  1بن هشام )فيقول: فّقحنا وصأصأتم؛ أي أبرصنا، وأنتم تلتمسون البرص ومل تبرصوا بعد( )سرية ا

 (4/27يف مسنده )
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َعلِ  ﴿اخلندق، وقال:  ِميع  الأ َو السَّ ِه َوه 
َل لَِكلاَِمتِ َبدِّ اًل اَل م  ًقا َوَعدأ َمت  َربَِّك ِصدأ

يم  ﴾  َومَتَّتأ َكلِ

  نظر، فربق مع رضبة رسول اهلل  ت   قائام .. وكنت حينها  [ فندر ث ل ث احلجر115]األنعام:  

َو   ﴿برقة، ثم رضب الثانية، وقال:  َل لَِكلاَِمتِِه َوه  َبدِّ اًل اَل م  ًقا َوَعدأ َمت  َربَِّك ِصدأ
َومَتَّتأ َكلِ

يم  ﴾ ]األنعام: 
َعلِ ِميع  الأ ، ثم رضب  رأيتها أيضا ر، فربقت برقة [ فندر الثُّل ث اآلخ115السَّ

يم  ﴾   ﴿الثالثة، وقال: 
َعلِ ِميع  الأ َو السَّ ِه َوه 

َل لَِكلاَِمتِ َبدِّ اًل اَل م  ًقا َوَعدأ َمت  َربَِّك ِصدأ
َومَتَّتأ َكلِ

 . فأخذ رداءه وجلس  [ فندر الثُّل ث الباقي، وخرج رسول اهلل 115]األنعام:  

ل اهلل، رأيتك حني رضبت، ما ترضب رضبة إال  يا رسو) : حينها رحت تسأله قائال

إي والذي بعثك  ):  فقلت )يا سلامن، رأيَت ذلك؟(،    :قال رسول اهلل  ف،  (كانت معها برقة 

: )فإين حني رضبت الرضبة األوىل رفعت يل مدائن كرسى   قالف، (باحلق يا رسول اهلل 

الرضبة الثانية، فرفعت يل مدائن  ثم رضبت .. وما حوهلا ومدائن كثرية، حتى رأيتها بعيني 

ثم رضبت الثالثة، فرفعت يل مدائن احلبشة وما حوهلا  ..  قيرص وما حوهلا، حتى رأيتها بعيني

  (1)( من القرى، حتى رأيتها بعيني

وهكذا سعان ما تعلمت فنون احلكمة، وكيف ال تفعل ذلك، وأنت مع رسول اهلل  

    بكل كيانك، وقد أقر رسول اهلل  أيب الّدرداء،  بني  وبينك  خى  ك، فقد روي أنه آلك بذل

إّن لرّبك عليك حّقا، ولنفسك  ): ته، فرأيته يضيق عىل نفسه وأهله، فقلت له ناصحا فزر

فذكر  ، أتى النّبّي (، وعندما عليك حّقا. وألهلك عليك حّقا، فأعط كّل ذي حّق حّقه

 (3) صدق سلامن(): ذلك له، قال 

تنهل من احلقائق والقيم وتتمسك هبا بكل كيانك إىل    وهكذا كنت مع رسول اهلل  

 
 (6/43( والنسائي )4302( أبو داود )1)

   13/151( البخاري 2)
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أن توفاه اهلل تعاىل.. حينها رحت تتمسك بكل الوصايا التي أوىص هبا، وتنفذها بكل دقة،  

 وال تكتفي بتنفيذها، وإنام تستعمل كل ما لديك من حكمة، حتى تدعو هلا. 

ن من اعرتاضك عىل ما حصل يف السقيفة من  لقد كان أول مواقفك ما ذكره املؤرخو

البيعة التي مل يشارك فيها كل املسلمني، والتي استبعد فيها اإلمام عيل، وقد روى البالذري  

)كرداذ   : )قال سلامن الفارس حني بويع أبو بكر، قال: أمحد بن حييى اجلوينوغريه عن 

  (1)   وا من فوقهم ومن َتت أرجلهم(وناكرداذ( ـ أي عملتم وما عملتم ـ لو بايعوا عليًا ألكل

(، وقلت هلم:  ولكن أخطأتم املعدن ، أصبتم اخلري): املبايعني خماطبًا  وقلت حينها 

أصبتم ذا السن منكم، ولكن أخطأتم أهل بيت نبيكم، أما لو جعلتموها فيهم ما اختلف  )

  (2)( رغداً  وألكلتموها  اثنانمنكم 

عني حديثي، ثم أعقلوه عني،    اسمعواس،  أال أهيا النا وقمت فيهم خطيبا، فقلت: )

أمري املؤمنني لقالت طائفة    فضائلأال واين أوتيت علاًم كثريًا، فلو حدثتكم بكل ما أعلم من  

منكم: هو جمنون. وقالت طائفة أخرى: اللهم اغفر لقاتل سلامن. أال إن لكم منايا تتبعها  

الوصايا وفصل اخلطاب وأصل   باليا، أال وان عند عيل علم املنايا والباليا، ومرياث

فيه:    إذ يقول رسول اهلل    عليه السالم،األنساب، عىل منهاج هارون بن عمران من موسى  

،  ( ي يف أهل بيتي، وخليفتي يف أمتي، وأنت مني بمنزلة هارون من موسىيأنت وص)

واهلل  لون، أما مولكنكم أخذتم سنة بني إسائيل، فأخطأتم احلق، فأنتم تعلمون وال تع 

أما والذي نفس سلامن بيده، لو  . لرتكبن طبقًا عن طبق حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة.

وليتموها علّيًا ألكلتم من فوقكم ومن َتت أقدامكم، ولو دعوتم الطري ألجابتكم يف جو  

 
 .  591( األنساب / 1)

 . 43/  6( رشح النهج2)
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السامء، ولو دعوتم احليتان من البحار ألتتكم، وملا عال ويل اهلل، وال طاش لكم سهم من  

  اهلل، وال اختلف اثنان يف حكم اهلل، ولكن أبيتم فوليتموها غريه، فأبرشوا بالباليا  فرائض

واقنطوا من الرخاء، وقد نابذتكم عىل سواء، فانقطعت العصمة فيام بيني وبينكم من  

 (1) (الوالء 

عليكم بأمري املؤمنني عيل بن  : )ثم قلت هلم مذكرا بام حصل يف عهد رسول اهلل 

، كل ذلك   لقد سلمنا عليه بالوالية وأمرة املؤمنني مرارًا مجة مع نبينا فواهلل  ،أيب طالب 

يأمرنا به، ويؤكده علينا، فام بال القوم عرفوا فضله فحسدوه! وقد حسد هابيل قابيل فقتله!  

، فأين يذهب  إسائيل وكفارًا قد ارتدت أمة موسى بن عمران، فأمر هذه األمة كأمر بني 

حيكم ؛ أجهلتم أم َتاهلتم، أم حسدتم أم َتاسدتم؟ واهلل لرتتدن  أهيا الناس، و. بكم؟.

كفارًا يرضب بعضكم رقاب بعض بالسيف، يشهد الشاهد عىل الناجي باهللكة، ويشهد  

الشاهد عىل الكافر بالنجاة، أال وأين أظهرت أمري، وسلمت لنبيي، واتبعت موالي وموىل  

صيني، وقائد الغر املحجلني، وإمام الصديقني  كل مؤمن ومؤمنة عليًا أمري املؤمنني وسيد الو

  (2)والشهداء والصاحلني(

وأحاديثه يف اإلمام عيل، ومنها   وكنت تروي هلم حينها ما سمعته من رسول اهلل 

نه موالكم فأحبوه، وكبريكم فاتبعوه، وعاملكم  إعليكم بعيل بن أيب طالب ف: )قوله 

دعاكم فأجيبوه، وإذا أمركم فأطيعوه، أحبوه   فأكرموه، وقائدكم إىل اجلنة فعززوه، فإذا

  (3) بحبي، وأكرموه بكرامتي، ما قلت لكم يف عيل إال ما أمرين به ريب جلت عظمته(

 
 . 152ـ  151/  1( االحتجاج 1)

 . 152ـ  151/  1( االحتجاج 2)

 .78( فرائد السمطني ص 3)
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الكثرية عن دور اإلمام   وهكذا كنت تردد عليهم ما ورد من أحاديث رسول اهلل 

أوىص له بوالية أمر املسلمني، وخاصة عندما أكد ذلك يف   عيل يف األمة، وأن رسول اهلل  

وقفل راجعا إىل املدينة، فلاّم انتهى إىل غدير خم، نزل   (3)مناسكهغدير خم، بعد أن قَض 

َت  َيا   ﴿ : قوله تعاىلعليه   َعلأ َفاَم َبلَّغأ أ َتفأ بَِّك َوإِن ملَّ َليأَك ِمن رَّ
ول  َبلِّغأ َما أ نِزَل إِ س  َا الرَّ  ِرَساَلَته   َأهيُّ

َك ِمَن النَّاِس إِنَّ  ِصم  َكافِِرين﴾ اهلل  َواهللّ  َيعأ َم الأ َقوأ ، حينها خطب  [67]املائدة: الَ هَيأِدي الأ

ذا أنتم  دعى فأجيب، وإيّن مسئول، وأنتم مسئولون، فامأوشك أن  أإيّن  قائال: )  رسول اهلل  

، ثم قال  اك اهلل خريانشهد أّنك قد بّلغت، ونصحت وجهدت فجز(، فقالوا: قائلون؟

)ألستم تشهدون أن ال إله إالّ اهلل، وأّن حمّمدا عبده ورسوله، وأّن جنّته حّق،    : رسول اهلل  

وأّن ناره حّق، وأّن املوت حّق، وأّن الّساعة آتية ال ريب فيها، وأّن اهلل يبعث من يف  

 ( اللهّم اشهد: )، فقال بىل نشهد بذلك، فقالوا: القبور...(

إيّن فرط عىل احلوض، وأنتم واردون عيّل  : )هذه التمهيدات، قال  بعد كل

احلوض، وإّن عرضه ما بني صنعاء وبرصى، فيه أقداح عدد النّجوم من فّضة، فانظروا  

الّثقل األكرب كتاب اهلل، طرف بيد اهلل عّز وجّل، وطرف  .. كيف ختّلفوين يف الّثقلني؟ 

األصغر عرتيت، وإّن الّلطيف اخلبري نّبأين أهّنام لن   بأيديكم فتمّسكوا به ال تضّلوا، واآلخر 

يتفّرقا حّتى يردا عيّل احلوض، فسألت ذلك هلام ريّب، فال تقّدمومها فتهلكوا، وال تقرصوا  

  (3)3 (عنهام فتهلكوا

:  ا، ثم قال خماطبا اجلموع الكثرية التي احتشدت رفعهبيد اإلمام عيل، و ثّم أخذ 

:  ، فقال  اهلل ورسوله أعلم ، فأجابوا:  أوىل النّاس باملؤمنني من أنفسهم؟()أهّيا النّاس، من  

 
 روايات متفرقة وردت يف الصحاح والسنن وغريها.( ما أورده هنا هو من 1)

 ( واللفظ له. وغريمها كثري.3788( والرتمذي )2408( صحيح مسلم )2)
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)إّن اهلل موالي، وأنا موىل املؤمنني، وأنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم، فمن كنت مواله فعيّل  

 مواله( 

)اللهّم وال من وااله، وعاد من عاداه، وأحّب  وكرر ذلك وأكده، ثم ختمه بقوله: 

ن أبغضه، وانرص من نرصه، واخذل من خذله، وأدر احلّق معه حيث  من أحّبه، وأبغض م

 (3)3دار، أال فليبّلغ الّشاهد الغائب...(

يدل    لقد فهمتـ  سيديـ  أنت والصحابة املنتجبني من هذا احلديث أن رسول اهلل  

يذ  األمة عىل اإلمام عيل، ال للقرابة التي بينهام يف النسب، وإنام لكون اإلمام عيل هو التلم

األكرب لرسول اهلل، والذي مل يغب عنه حلظة واحدة، بل إنه الوحيد الذي ريب يف حجره،  

وبقي معه إىل يوم دفنه، ولذلك كان أكثرهم علام بالدين، وأكثرهم حرصا عىل تنفيذ كل  

 تعاليمه. 

لكنك رأيتهم ينرصفون إىل تلك املقاييس التي تعطي قريشا احلق يف َتديد اإلمام  

ا أكثر من حارب الدين، وأن كل ما ورد يف القرآن الكريم عن قسوة قلوب  متناسني أهن

 املرشكني، نزلت فيهم. 

لكنك مع ذلك ـ سيدي ـ التزمت ما فعله إمامك عيل، من احلفاظ عىل وحدة  

أملك  املسلمني، وعدم اخلروج عليهم، والنصح هلم وألئمتهم، وقد روي أن عمرا سألك:  

 
( الشطر األول من احلديث ـ كام ينص املحدثون ـ: متواتر، نص عىل تواتره عدد من احلفاظ، وأما الزيادة الواردة يف 1)

وعاد من عاداه( فهي صحيحة، وقد وردت عن عدد من الصحابة، وصححها : )اللهم وال من وااله، احلديث، وهي قوله 

عدد من احلفاظ من رواية أنس بن مالك، وأيب سعيد اخلدري، وزيد بن أرقم، وسعد بن أيب وقاص.. وقد خصص احلافظ ابن 

طرق املتواتر من حديثه عليه عقدة هلا مصنفا مستقل، استوعب فيه طرقها، ومثله السيد أمحد بن الصديق الغامري يف: )اإلعالم ب

السالم(، بل إن اإلمام أمحد نفسه ذكر يف )الفضائل(، والنسائي يف )اخلصائص(، وابن اجلزري يف )املناقب(، واهليثمي يف 

 )املجمع( روايات كثرية يف الداللة عليه وعىل معناه.
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إن أنت جبيت من أرض املسلمني درمهًا أو أقل أو أكثر ووضعته  . فقلت له: ) أنا أم خليفة؟. 

  (1) يف غري حق، فأنت ملك غري خليفة(

وسنة أئمة   وعندما شاء اهلل أن تتوىل بعض املناصب، استننت فيها بسنة النبي 

اهلدى، فلم تغوك الدنيا، ومل تبن القصور، ومل تتغري حياتك قبل الوالية وال بعدها، وكيف  

 تغريك الدنيا، وأنت ابن اآلخرة.

يق بني  لقد روى املؤرخون عنك الكثري من الروايات يف ذلك، وهي كافية للتفر

، وبني غريهم من الذين مل يستطيعوا احلفاظ عىل العهد،  املنتجبني من أصحاب رسول اهلل  

 وال التزام القيم.. 

، فقال: أين اخلادم؟  ت كفوجداك، قالبة أن رجاًل أتومن ذلك ما رواه أبو  عجن 

: )أرسلته يف حاجة، فلم يكن لنجمع عليه اثنتني: أن نرسَله وال نكفيه عمله(، فقال  فقلت

:  قلت: )متى قدمت؟(، قال: منذ ثالث،  قلت الرجل: إن أبا الدرداء يقول: عليك السالم،  

 (3)  )أما إنك لو مل تؤدِّها كانت أمانة عندك(

له ق دامة، فقال يل  جاء ابن أخت يل من البادية يقال ) سالمة العجيل قال:  وروى

أحب أن ألقى سلامن الفارس فأسّلم عليه، فخرجنا إليه فوجدناه باملدائن وهو يومئذ عىل  

عرشين ألفًا، ووجدناه عىل سير يسف خوصًا، فسلَّمنا عليه، قلت: يا أبا عبد اهلل هذا بن  

اهلل، قلت  أخت يل قدم عيلَّ من البادية فأحب أن يسلم عليك، قال: وعليه السالم ورمحة 

 (3)( يزعم أنه حيبك، قال: أحبه اهلل

 
 .. 59/  3( الكامل 1)
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قدمت إىل سلامن املدائن فوجدته يف مدبغة له يعرك  )احلارث بن عمرية قال:  وروى 

إهابًا بكفيه، فلام سلَّمت عليه قال: مكانك حتى أخرج إليك. قلت: واهلل ما أراك تعرفني،  

جنود جمنَّدة فام تعارف  قال: بىل، قد عرفت روحي روحك قبل أن أعرفك، فإن األرواح 

 (3)(منها يف اهلل ائتلف وما كان يف غري اهلل اختلف

ران عن رجل من بني عبد القيس قال: رأيت سلامن يف سية  وروى  ميمون بن ِمهأ

وهو أمريها عىل محار وعليه ساويل، وخدمتاه َتَذبذبان، واجلند يقولون: قد جاء األمري،  

 (2)  (د اليومفقال سلامن: إنام اخلري والرش بع

عن رجل من عبد القيس قال: كنت مع سلامن الفارس وهو أمري عىل سية، فمر  و

بفتيان من فتيان اجلند فضحكوا وقالوا: هذا أمريكم، فقلت: يا أبا عبد اهلل أال ترى هؤالء  

هم؛ فإنام اخلري والرش فيام بعد اليوم، إن استطعت أن تأكل من الرتاب  )ما يقولون؟ قال:   َدعأ

جب فكل منه وال تكو   (3) (نن أمريًا عىل اثنني، واتَِّق دعوة املظلوم واملضطر فإهنا ال َت 

ورد  سلامن كان قال:  ثابتوحدث  أمريًا عىل املدائن وكان خيرج إىل الناس يف أنَدرأ

ك آمذ رأ ك آمذ، ك  رأ فيقول سلامن: ما يقولون؟ قالوا: يشبهونك   ، وعباءة، فإذا رأوه قالوا: ك 

 .  (4): ال عليهم فإنَّام اخلري فيام بعد اليومبلعبة هلم، فيقول سلامن

قال: كان سلامن أمريًا عىل املدائن، فجاء رجل من أهل الشام من بني تيم اهلل معه  و

د وعباءه، فقال سلامن: تعاَل امحلأ  ورأ - وهو ال يعرف سلامن  - محل تني، وعىل سلامن أنَدرأ

، قال: مل أعرفك، فقال له سلامن: ال،  ، فحمل سلامن، فرآه الناس فعرفوه فقالوا: هذا األمري

 
 ( 346/ 3( رواه ابن عساكر وأبو نعيم يف احللية، حياة الصحابة )1)

 ( 231الزهد أليب داود )ص:  (2)
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 .(1)حتى أبلغ منزلك

َريم قال: وحدث  ى وعليه قميص سنبالين   رأيت سلامن الفارس )ه  رأ عىل محار ع 

قصري ضيق األسفل، وكان رجاًل طويل الساقني كثري الشعر، وقد ارتفع القميص حتى بلغ  

رِضون خلفه.  فقلت: أال تنحون عن األمري؟   قريبًا من ركبتيه، قال: ورأيت الصبيان حي 

هم فإنام اخلري والرش فيام بعد اليوم  (2)  (فقال: َدعأ

سلامن يعمل بيديه، فإذا أصاب شيئًا اشرتى  ، قال: )كان عبد اهلل بن ب ريدةوحدث 

مني فيأكلون معه   -أو سمكًا   -به حلاًم    (3) (ثم يدعو املجذَّ

ف درهم، وكان أمريًا عىل  قال: كان عطاء سلامن مخسة آال عنك، فاحلسن وحدث 

زهاء ثالثني ألفًا من املسلمني، وكان خيطب الناس يف عباءة يفرتش بعضها ويلبس بعضها،  

  .(4)وإذا خرج عطاؤه أمضاه، ويأكل من سفيف يده

وهكذا وردت الروايات الكثرية، والتي تدل عىل القيم اإلسالمية العظيمة، وترد يف  

 لتي حولت احلكم اإلسالمي إىل ملك عضوض. نفس الوقت عىل تلك التحريفات ا

ومل تكن تكتفي بذلك.. بل كنت َتذر بكل قوة ـ مثل إخوانك من املنتجبني ـ  

املسلمني من تلك األموال التي جبوها من كل بالد اهلل، والتي أ مروا هبدايتها، ال بجباية  

صري إليه تلك  أمواهلا، وقد روي أنك خاطبت من فرح ببعض الغنائم، مذكرا هلم بام ست

إذا أدركتم سيد شباب أهل حممد،  األموال واستعامهلا يف حرب آل بيت النبوة، فقلت: )

 
 املرجع السابق. (1)

 املرجع السابق. (2)

 (  348/ 3حياة الصحابة ) (3)
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  (1) فكونوا أشد فرحًا بقتالكم معه بام أصبتم اليوم من الغنائم(

ما تسمون هذه األرض؟ قالوا: كربالء. فقال:  فقلت: كربالء، وروي أنك مررت ب

خواين، هذا موضع رحاهلم، وهذا مناخ ركاهبم، وهذا مهراق دمائهم، يقتل  إهذه مصارع 

 (2) (هبا ابن خري األولني، ويقتل هبا خري اآلخرين

أي قبل واقعة كربالء   ، غزوة بلنجر سنة اثنتني وثالثني للهجرةلقد قلت ذلك يف 

من علوم الفتن   وكل ذلك ليس رمجا بالغيب، وإنام ملا علمك رسول اهلل  ..  (3) بثالثني سنة

 وما سيحصل لألمة من تغيري وتبديل. 

وهكذا كنت تظهر هلم بمظهر الزهد والتواضع، ال من باب َتريم ما أحل اهلل، وإنام  

ينك  للتحذير من السعي وراء الدنيا، ثم استعامل الدين وسيلة القتناصها، مثلام كنت تراه بع

 يف أولئك الذين أثروا ثراء فاحشا. 

الذين   وهكذا كنت تسري يف حياتك سرية املنتجبني من أصحاب رسول اهلل 

حافظوا عىل العهود، ومل تستهوهم الدنيا وال أهواءها، فالدنيا هي الشباك التي يصطاد هبا  

  ﴿ نا: الشيطان من يريد جرهم لتحريف الدين، كام قال تعاىل عن أهل الكتاب من قبل

َفر  َلنَا   ول وَن َسي غأ َنى َوَيق  َدأ وَن َعَرَض َهَذا األأ ذ  ِدِهمأ َخلأٌف َوِرث وا الأكَِتاَب َيأأخ  َفَخَلَف ِمنأ َبعأ

ول وا َعىَل اهللَِّ َخذأ َعَليأِهمأ ِميَثاق  الأكَِتاِب َأنأ اَل َيق  أ ي ؤأ وه  َأمَل ذ  خ 
َقَّ   إِالَّ   َوإِنأ َيأأهِتِمأ َعَرٌض ِمثأل ه  َيأأ احلأ

ِقل وَن   وَن َأَفاَل َتعأ ٌ لِلَِّذيَن َيتَّق  ِخَرة  َخريأ ار  اآلأ يِه َوالدَّ
وا َما فِ  [ 169]األعراف:   ﴾َوَدَرس 

عطية بن عامر، قال: رأيت سلامن الفارس أكره  ومما يروى عنك يف ذلك ما رواه 

 
 . 42/  4الكامل  (1)

 .  406( فتوح البلدان / 2)
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كثر الناس  يقول: )إن أ عىل طعام يأكله، فقال: حسبي حسبي فإين سمعت رسول اهلل 

 (1) شبعا يف الدنيا أطوهلم جوعا يف اآلخرة(

لمي عنوحدث أبو   ك، أهنم ملا رأوا حالك من الزهد والفاقة، وفروا  عبد الرمحن السُّ

أحمموم بيتكم، أم َتولت   .. ارجعوا آجركم اهلل ): رأيته، قلت فلام لك بيتا بكندة لتسكنه، 

حتى  ثم مل تدخله    .. قالوا: ما بيتنا بمحموم، وال َتولت الكعبة يف كندة ف  (، الكعبة يف كندة؟

: ملن هذا املتاع؟  قلت متاعًا كثريًا ف يترأ  تن زع كل سرت البيت غري سرت الباب، فلام دخل 

 يكون متاعي من  ال  أوصاين خلييل أن . . ما هبذا أوصاين خلييل ): قلت قالوا: متاعك، 

: ملن هذا اخلدم؟ فقالوا: خدمك وخدم  لتخدمًا فق. ورأيت .(الدنيا إال كزاِد الراكب 

 (3)   (ما هبذا أوصاين خلييل ) : فقلت ، أهلك

قال: سمعتهم يذكرون أن حذيفة قال لسلامن: يا أبا عبد اهلل  عنك  األعمش  وحدث  

أضجعت    أخربك: إين أبني لك بيتًا إِذاأال أبني لك بيتًا؟ قال: فكره ذلك، قال: رويدك حتى  

فيه رأسك من هذا اجلانب ورجالك من اجلانب اآلخر، وإذا قمت أصاب رأسك. قال  

 .(3)سلامن: كأنك يف نفيس

وقد ظللت عىل هذا املنهاج متثل الدين والقيم النبيلة، وتدعو إليها بلسانك وفعالك 

  ا أنَّ سعد إال أن توفاك اهلل تعاىل، وأنت حمافظ عىل العهود، غري مغري وال مبدل، وقد روي 

سعد: ما يبكيك؟ تلقى أصحابك،  ك  ، فقال ليت، فبكك يف مرض موتكيعودعليك  دخل  

ما أبكى  ، فقلت: ) وهو عنك راضٍ   حلوض، وت ويف رسول اهلل  ا  وترد عىل رسول اهلل  

 
 ( 198/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (1)
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لأغة   جزعًا من املوت وال حرصًا عىل الدنيا؛ ولكنَّ رسول اهلل  عهد إلينا فقال: )ليكن ب 

ِمطأهرة  ك حينها سوى  حولومل يكن    ـأحدكم من الدنيا كزاد الراكب(، وهذه األساود حويل  

 . أو إِنجانة ونحوها 

ذكر ربَّك عند  تأثر كثريا، ثم طلب منك أن تنصحه، فقلت: )ا  ذلك   سعد عندما رأى  

 (1)  (مهَّك إذا مهمت، وعند حكمك إذا حكمت، وعند يدك إذا قسمت

عرفوا منه   ،حني حرض املوت سلامن اخلري، قال: ) عامر بن عبد اهللوحدث عنك 

بعض اجلزِع، فقالوا: ما جيزعك يا أبا عبد اهلل؟ وقد كانت لك سابقة يف اخلري، شهدت مع  

حني فارقنا عهد   قال: جيزعني أنَّ حبيبنا فمغازي حسنة وفتوحًا عظامًا،  رسول اهلل 

ِف املرَء منكم كزاِد الراكب، فهذا الذي أجزعني( مع مال سلامن ، إِلينا قال: )لَيكأ فكان فج 

 (2) (قيمته مخسة عرش درمهاً 

السالم عليكم يا  ):  فقلت ، عىل املقابرمررت املرض،  كاشتد بقد روي أنه عندما و

(، وبعد أن عدت  أهل القبور من املؤمنني واملسلمني، يا أهل الدار هل علمتم أن اليوم مجعة

السالم يا أبا عبد  وعليكم إىل بيتك، واستلقيت عىل فراشك، سمعت قائال يقولك لك: )

اهلل، تكلمت فسمعنا، وسلمت فرددنا، وقلت: هل تعلمون أن اليوم مجعة، وقد علمنا ما 

 (3) تقول الطري يف يوم اجلمعة: قدوس.. قدوس.. ربنا الرمحن امللك(

  ك، فلام أسندو(أسندوين)قائاًل هلم:    كالتفت إىل من حول  كغفوتوعندما أفقت من  

يا من بيده ملكوت كل يشء وإليه ترجعون، وهو جيري وال  ):  ك، وقلت السامء بطرف  ترمق

 
 (  545/ 2، وأبو نعيم يف احللية، حياة الصحابة )4104( رواه ابن ماجة، 1)
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، ولنبيك  ، وقد أتاين ما وعدتني، يا من ال  اتبعت جيار عليه بك آمنت  ، وبكتابك صدقت 

لف امليعاد   إىل رمحتك، وانزلني دار كرامتك، فأنا أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال    اقبضني خي 

 (1) له(رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسو

)إذا حرضك أو أخذك املوت،    :قائاًل: )قال يل رسول اهلل    كالتفت إىل من حولثم  

  ) ،  رصًة من مسك   تثم أخرج ،  املالئكةتعني  حرض أقوام جيدون الريح وال يأكلون الطعامـ 

ك، ثم قلت ألهلك:  ها حولتونضحللتها، ثم ب(، هبة أعطانيها رسول اهلل ): تفقل

أنت  ة، فسمعت هسهسًة، فصعدت، فإذا هففعلت، وجلست هني، الباب(قومي أجيفي )

 . (2) نائمأنت قد مت وكأنام 

األصبغ بن نباتة، قال: )فبينام نحن كذلك ـ منشغلني بموت سلامن ـ إذ  وقد حدث 

فقال: يا أصبغ جدوا يف  ، دنا السالم عليهدأتى رجل عىل بغلة شهباء متلثاًم، فسلم علينا، فر

أردنا أن نأخذ يف أمره، فأخذ معه حنوطًا وكفنًا فقال: هلموا، فان عندي ما  أمر سلامن، و 

نه  وصلينا عليه ودفنَّاه   ل ه بيده حتى فرغ، وكفَّ  وِمغسل، فلم يزل يغسِّ
ٍ
ينوب عنه، فأتيناه بامء

ه عيل بيده، فلام فرغ من دفنه وهمَّ   تعلقت بثوبه، وقلت له: يا أمري املؤمنني،    باالنرصاف وحلدَّ

يف كان جميئك؟ ومن أعلمك بموت سلامن؟ قال: فالتفت إيل وقال: آخذ  عليكـ  يا أصبغ  ك

فقلت: يا أمري املؤمنني،  ، ـ عهد اهلل وميثاقه أنك ال َتدث به أحدًا ما دمت  حيًا يف دار الدنيا 

يا أمري املؤمنني، خذ عيل عهدًا   :قلت، أموت قبلك؟ فقال: ال يا أصبغ، بل يطول عمرك

ين ال أحدث به حتى يقيض اهلل من أمرك ما يقيض، وهو عىل  إ، فإين لك سامع مطيع،  وميثاقاً 

فقال يل: يا أصبغ، هبذا عهدين رسول اهلل، فاين قد صليت هذه الساعة  . كل يشء قدير.

 
 .  379/  22 ( بحار األنوار:1)
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، فأتاين آٍت يف منامي  اضطجعتبالكوفة، وقد خرجت أريد منزيل، فلام وصلت إىل منزيل 

فركبت وأخذت معي ما يصلح للموتى، فجعلت  ، وقال: يا عيل، إن سلامن قد قَض نحبه

ثم إنه دفنه  . . ين، وهبذا أخربين رسول اهلل أسري، فّقرب اهلل يل البعيد، فجئت كام ترا

وواراه، فلم أَر صعد إىل السامء، أم يف األرض نزل، فأتى الكوفة واملنادي ينادي لصالة  

 .(1) املغرب

كانت خامتة حياتك الطويلة، والتي عشت فيها مجيعا باحثا عن احلقيقة،    يهذه سيد

بلقاء أرشف خلقه، ورشفك بأن تنجح ال عن األموال، وقد آتاك اهلل بحسب نيتك، فرشفك  

يف كل االختبارات، وَتافظ عىل كل العهود، ومتثل كل القيم.. ورشفك بعد ذلك بأن تكون  

 من أولئك املعدودين الذين اتفقت األمة مجيعا عىل عدالتهم وحكمتهم وصفائهم. 

 
   .380/  22 ( بحار األنوار:1)
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 هذا الكتاب 

لذين ا  ألصحاب رسول اهلل  هذا الكتاب حماولة لتعميق املحبة احلقيقية  

وردت النصوص املقدسة بالثناء عليهم واعتبارهم نامذج رشيفة للصحبة 

احلقيقية التي مل تبدل ومل تغري ومل تتأثر بذلك الواقع اجلديد الذي حصل بعد 

 نتيجة ما فتح اهلل عىل املسلمني من الدنيا. رسول اهلل 

الثناء وقد كان األساس األول الختيارنا هلؤالء األصحاب ما ورد من 

عليهم، والذي اتفقت عليه مجيع مدارس املسلمني، وخصوصا املدرستني 

 الكبريتني: السنة والشيعة، باعتبارمها الركنني الكبريين لإلسالم.

ولذلك استبعدنا كل من وقع فيه اخلالف بينهم، من أمثال أولئك 

الصحابة املختلقني الذين وضعهم سيف بن عمر، أو من أمثال أولئك الذين 

وضعت هلم الفئة الباغية الكثري من املناقب قصد اإلرضار باملخالفني هلا، أو 

أولئك الصحابة الذي وقفوا أيام الفتنة مع الفئة الباغية منارصين أو مؤيدين أو 

 مقاتلني معها، وذلك بناء عىل اعتبار ذلك ثلمة كبرية يف وفائهم بعهودهم.
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