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  !: مرة أخرى؟عمارهل ضرب 
 ، الناسعثامن خطب :، قال يف تارخيه، عن سامل بن أيب اجلعدذكر الثقفي

كان بيدي مفاتيح اجلنة ألدخلنهم إياها، ، ولو واهللا ألوثرن بني أمية: قالف
 . ولكني سأعطيهم من هذا املال عىل رغم أنف من رغم

 .  أنفي واهللا ترغم من ذلك:فقال عامر بن يارس
 .  فأرغم اهللا أنفك:عثامنقال 

 .  ترغمعمر و وأنف أيب بكر:فقال عامر
 فاستخرج من حتته ،ثم نزل إليه فوطئه.. بن سمية وإنك هلناك يا :قال

 .)١( وفتقه،وقد غيش عليه
 سفط فيه كان يف بيت املال باملدينة : قالباإلسناد من طريق أيب خمنفو

 فأظهر الناس الطعن ، به بعض أهله ما حىل،عثامنر، فأخذ منه حيل وجوه
:  فخطب فقال، وكلموه فيه بكالم شديد حتى أغضبوه،عليه يف ذلك

 . وإن رغمت أنوف أقواميءلنأخذن حاجتنا من هذا الف

                                     
 ٢ عن العقد الفريد ج١٨ ص٩ والغدير ج٢٨٠ و ٢٧٩ ص ٣١ بحار األنوار ج)١(

 .٢٧٣ص الصالح احللبي أليبتقريب املعارف  و٢٧٢ص
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 . وحيال بينك وبينه، متنع من ذلكًإذا :فقال له عيل
 .ن أنفي أول راغم من ذلكأأشهد اهللا  :وقال عامر بن يارس

 .أعيل يا ابن املتكاء جترتئ؟ خذوه :عثامنفقال 
 ثم أخرج فحمل ، ودعا به فرضبه حتى غيش عليهعثامن ودخل ،فأخذ

يصل  فلم ،»صىل اهللا عليه وآله« زوج رسول اهللا حتى أيت به منزل أم سلمة
 ليس هذا ،احلمد هللا:  فلام أفاق توضأ وصىل وقال،الظهر والعرص واملغرب
 .أول يوم أوذينا فيه يف اهللا

 لبني ً حليفاعامر وكان  ـ املخزوميوقام هشام بن الوليد بن املغرية
 أما عيل فاتقيته وبني أبيه، وأما نحن فاجرتأت ،نعثاميا :  فقال ـخمزوم
 ورضبت أخانا حتى أشفيت به عىل التلف، أما واهللا لئن مات ألقتلن ،علينا

 . عظيم الرسة من بني أميةًبه رجال
 وإنك هلاهنا يا ابن القرسية؟ :عثامنفقال 
 . وكانت أمه وجدته قرسيتني من بجيلة.يتانفإهنام قرس :قال

 فإذا هي قد غضبت فأخرج، فأتى أم سلمة  وأمر به،عثامنفشتمه 
 شعر  فغضبت وأخرجت شعرا من، ما صنع بعامر، وبلغ عائشةلعامر

:  من نعاله ثم قالتً ونعال، من ثيابهً وثوبا،»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 . وهذا شعره وثوبه ونعله مل يبل بعد،ما أرسع ما تركتم سنة نبيكم

أي ( فالتج املسجد ، حتى ما درى ما يقولً شديداً غضباعثامنفغضب 
 .سبحان اهللاسبحان اهللا، : وقال الناس) ارتفعت األصوات

 وتوليته ، لعزله إياه عن مرص،عثامن عىل ً واجداوكان عمرو بن العاص
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 . فجعل يكثر التعجب والتسبيح،إياها عبد اهللا بن سعد بن أيب رسح
 إىل  ومن مشى معه من بني خمزوم،هشام بن الوليد مصري عثامنوبلغ 

 ما هذا اجلمع؟:  فأرسل إليها، وغضبها لعامر،أم سلمة
 ما وال حتمل الناس يف أمرك عىل! عثامندع ذا عنك يا  :فأرسلت إليه

 .)١(يكرهون
 : ونقول
 قد رضب صحيح أن ثمة روايات عديدة تضمنت أن عثامن ً:أوال

 حتى أصابه الفتق، ولكنها قد اختلفت فيام بينها يف حتديد سبب ًعامرا
 ..ذلك

مرة، لكن بالنسبة للفتق الذي  أكثر من ً قد رضب عامراويبدو أن عثامن
 :أصابه، حيتمل أمران

 .. أن يكون قد أصابه الفتق أكثر من مرة :أحدمها
 بالفتق عامر أكثر من مرة، وأصيب ًأن يكون قد رضب عامرا :الثاين

 ذلك بدقة مرة واحدة، لكن مل يستطع الرواة حتديد املناسبة التي حصل فيها
 ..فاختلفت أقواهلم فيه

                                     
 ٣١جبحار األنوار  و٨٨ وراجع ص٤٨ ص٥أنساب األرشاف ج:  راجع)١(

 ٣ج للمعتزيلرشح هنج البالغة   و١٥ ص٩ج و٢٨٥ ص٨جالغدير  و١٩٣ص
سفينة  و٢٨٩ ص٤جمامة الشايف يف اإل و٢٦٢صالدرجات الرفيعة  و٤٩ص

 .٢٤٦صلتنكابني لالنجاة 
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ًإننا ال نجد مربرا هلذا اخلطاب الناري العثامين إال إرادة قمع  :ًثانيا
 ..إرادات الناس، والتحدي ألولئك الناصحني أو املنتقدين له

 إهنم ، إن مل نقل ال يستحقون هذا اإليثار من عثامنوإال، فإن بني أمية
فإن الصاحلني فيهم كانوا أقل منهم يف غريهم من .. يستحقون احلرمان
 ..الفئات والقبائل
  بأن ما يفعله خمالف لسرية أيب بكر قد عرض لعثامنًإن عامرا :ًثالثا

أن يعمل بسرية :  حني خصه باخلالفة، وقد اشرتط عليه ابن عوفوعمر
 ..الشيخني وسنتهام

فإن التعريض هبذا األمر ! ؟وهذا كالم صحيح، فلام يغضب منه عثامن
بل هو حتذير له من أن يتخذ .. ال يستوجب هذا الغضب العثامين اهلائل

ط الذي أخذ ذلك مناوئوه ذريعة لإلقدام عىل خلعه، بحجة أنه خالف الرش
 ..عليه عند ختصيصه باخلالفة

  !: عن عمار؟×ملاذا مل يدافع علي 
ملنع » عليه السالم« قد ترصف بطريقة ال تسمح بتدخل عيل إن عثامن

، فأخذ وانقطع اإلتصال عامر أمرهم بأخذ ، فإن عثامنعامر من رضب عثامن
فتم األمر ..  البيت ودعا به، واعتدى عليه بالرضببه، ثم دخل عثامن

برسعة، وباخلفاء، ومل يفسح املجال إلنقاذه إال بطريقة من شأهنا إثارة 
معركة قد تؤدي إىل سقوط قتىل مل يكن من املصلحة أن يسقطوا يف هذا 

 .الوقت عىل األقل
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  : حياول نفي عمار بن ياسرعثمان
أنه ملا مات  : ـ وغريمها ـ والنص البن أعثم والبالذريوذكر ابن أعثم

 ! رحم اهللا أبا ذر: قال ف،عثامنبلغ ذلك   بالربذةأبو ذر
 !  من كل قلوبنا فرحم اهللا أبا ذر:فقال عامر بن يارس

يا عاض أير أبيه، كام ذكره (يا كذا وكذا :  ثم قالعثامن فغضب :قال
 ؟  ربذةأتظن أين ندمت عىل تسيريه إىل) البالذري

 !  ال واهللا ما أرى ذلك:قال عامر
  ادفعوا يف قفاه، وأنت فاحلق باملكان الذي كان فيه أبو ذر:عثامنقال 

 .وال تربحه أبدا ما بقيت وأنا حي
 عامرالسباع الحب إيل من جوارك، ثم قام  واهللا إن جوار :فقال عامر
 . فخرج من عنده
 أقبلت بنو خمزوم) فلام هتيأ للخروج(، عامر عىل نفي عثامن وعزم :قال

ن قد علمت بأنا إنه يا أبا احلس:  فقالوا»عليه السالم«إىل عيل بن أيب طالب 
،  قد أمر بتسيري عامر بن يارسعثامن بن عفانأخوال أبيك أيب طالب، وهذا 

 وال يؤذينا فيه، ، ونسأله أن يكف عنه،وقد أحببنا أن نلقاه فنكلمه يف ذلك
 وهذه ثانية، ونخاف أن خيرج معه إىل ،فقد وثب عليه مرة ففعل به ما فعل

 .مر يندم ونندم نحن عليهأ
لو مل تأتوين يف هذا لكان ذلك !  فال تعجلوا، فواهللا، أفعل ذلك:فقال

 .  وال عذر يل فيه،من احلق الذي ال يسعني تركه
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 فسلم وجلس عثامن حتى دخل عىل »عليه السالم« ثم أقبل عيل :قال
 وغري عامر من الصحابة، فإنك قد عامر وكف عن ،اتق اهللا أهيا الرجل: فقال

لك ه األولني حتى  وخيار املهاجرين،سريت رجال من صلحاء املسلمني
يف تسيريك إياه غريبا، ثم إنك اآلن تريد أن تنفي نظريه من أصحاب رسول 

 ! »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 وغريه  باملسري منه، فو اهللا ما أفسد عيل عامرا النت أحق:عثامنفقال 

 ! سواك
 وال ،ما أنت بقادر عىل ذلك! عثامن واهللا يا :»عليه السالم«فقال عيل 

 . فرم ذلك إن شئت،إليه بواصل
 إين أفسدهم عليك، فواهللا ما يفسدهم عليك إال نفسك، :وأما قولك

 .  فال يسعهم إال تغيري ما يرون،)كذا (ينكروهألهنم يرون ما 
 . فخرج»عليه السالم« ثم وثب عيل :قال

ما صنعت يا أبا : واستقبله الناس فقالوا له ): قولهزاد ابن أعثم(
 احلسن؟ 
 . وقلت له كذا، إنه قال يل كذا وكذا!! صنعت:فقال
  ! أحسنت واهللا وأصبت يا أبا احلسن:فقالوا له

 كلام غضب عىل رجل منا ، ورأيه فيناعثامنفو اهللا لئن كان هذا شأن 
 فال يموت أحد منا إال غريبا يف غري أهل وال عشرية، ،نفاه إىل بلد غري بلده

 !؟هب وبمن يستعني فيام ينو،وإىل من يويص الرجل عند موته
كان الذي مات لئن نموت يف رحالنا خري لنا من حياة األبد بامل! واهللا
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 . » تعاىلرمحه اهللا «فيه أبو ذر
اجلس يف :  فقال لهعىل عامر بن يارس» عليه السالم« ثم أقبل عيل :قال

 وغري عثامن، عثامن فإن اهللا تبارك وتعاىل مانعك من . وال تربح منه،بيتك
 .وهؤالء املسلمون معك

لئن نرصتنا وكنت معنا ال وصل !  واهللا يا أبا احلسن:بنو خمزومفقالت 
 .  بيشء نكرهه أبداعثامنإلينا 

 .)١( وندم عىل ما كان منه، فكف عن عامر،عثامنوبلغ ذلك 
 : ونقول

 :كر منها ما ييلإن لنا مع النص املتقدم وقفات، نذ
  :األلفاظ الفاحشة

إن التفوه باأللفاظ الفاحشة حمظور من الناحية الرشعية، وكان من  ً:أوال
ًأنه مل يكن فاحشا وال متفحشا» صىل اهللا عليه وآله«صفات رسول اهللا  ً)٢( .

                                     
 ٣٧٨ ص٢ج) ط دار األضواء( و ١٦٤ ـ ١٦٢ ص٢ الفتوح البن أعثم ج)١(

 ١٧٣ ص١هنج السعادة ج:  وراجع١٨ ص٩ وج٣٧٢و  ٢٩٤ ص٨جالغدير و
 وعن ٥٤ ص٥ وأنساب األرشاف ج١٦١ ص١ج) ط مؤسسة األعلمي(و 

حياة اإلمام احلسني  و٧٢صلشيخ املفيد لاألمايل  و١٥٠ ص٢تاريخ اليعقويب ج
 .٣٦٦ ص١جلقريش ل» عليه السالم«

=  ٢٢٣ا صـبن أيب الدنيالول ـالتواضع واخلمو ١٨٧صالشامئل املحمدية :  راجع)٢(
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أن » صىل اهللا عليه وآله«فاملفروض بمن جيعل نفسه يف موقع خالفة رسول اهللا 

                                     
 و ٦٦٦و  ٤٦٢ة صالعهود املحمديو ١٧٧كتاب الصمت وآداب اللسان صو= 

 ٦ وج٤٤٨ و ٣٢٨ ص٢ وج١٩٣ و ١٨٩ و ١٦١ ص٢جمحد أمسند  و٨٣٢
 ٢١٨ و ١٦٦ ص٤ج) ط دار الفكر(صحيح البخاري  و٢٤٦ و ٢٣٦ و ١٧٤ص
سنن الرتمذي  و٧٨ ص٧ ج)ط دار الفكر(صحيح مسلم  و٨٢ و ٨١ ص٧وج
 ١٦جلنووي لرشح مسلم  و١٩٢ ص١٠جلبيهقي لالسنن الكربى  و٢٤٩ ص٣ج

مسند أيب  و١١١ ص١٦عمدة القاري ج و٤١٩ ص٦جالباري فتح  و١٥٢ص
الكرم  و٨٩ و ٨٨ ص٦جبن أيب شيبة الاملصنف  و٣٠٥ و ٢٩٧ و ٢١٤صداود 

األدب املفرد  و٩٢٠ ص٣مسند ابن راهويه ج و٣٣ و ٣٢صلربجالين لواجلود 
 ٣٥٤ ص١٤جصحيح ابن حبان  و١٨٦صحديث خيثمة  و٦٧صلبخاري ل
 ٧كنز العامل ج و٥٩ و ٥٨ص السمطني نظم درر و٣٢٣صرياض الصاحلني و

الدر  و٣٧٦ ص٤ وج٢٢٤ ص٢جتفسري البغوي  و٢٢٢ و ٢٢٠ و ١٦٢ص
 ٤١٤ و ٣٧٧ و ٣٦٥ ص١جن سعد البالطبقات الكربى  و٧٤ ص٢املنثور ج

تاريخ مدينة دمشق  و١٥٦ ص٦جتاريخ بغداد  و٥٦ ص٤جبن عدي الالكامل و
 ٥٤ وج٢٨٦ ص١٦ج و٣٨٢ و ٣٨١ و ٣٨٠ و ٣٧٢ و ٢٦٩ و ٢٦٨ ص٣ج

 و ٦٠٧ ص٢جبن شبة التاريخ املدينة  و٣٠٤ ص٢عتدال جميزان اإل و١١٨ص
إمتاع  و٤١ ص٦جالبداية والنهاية  و٢١٢ ص٢جذكر أخبار إصبهان  و٦٣٧

سبل اهلدى والرشاد  و٤٢٣ ص٢جعيون األثر  و٢٠١ و ٢٠٠ ص٢جاألسامع 
 .١٤٧ ص١١ وج٤٣٥ ص١٠ وج٧٠ ص٩ وج٤٨٢ ص١ج
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 .ً.يكون كذلك أيضا
وعدا ذلك، فإن هذا األمر مما ال يليق صدوره من اخلليفة،  :ًثانيا

والقدوة واملريب، بل هو ال يليق بأي إنسان حيرتم نفسه، ولذلك فنحن ال 
، أو إىل خلفائه »صىل اهللا عليه وآله«نرى صحة نسبة يشء من ذلك إىل النبي 

 .. من األئمة الطاهرين صلوات اهللا عليهم أمجعني
ً من حيقر عامرا: قوله» صىل اهللا عليه وآله«روي عن رسول اهللا  :ًثالثا

 ينتقصه اهللا، ومن ً يسبه اهللا، ومن ينتقص عامراًحيقره اهللا، ومن يسب عامرا
 .)١( يعاده اهللاًيعاد عامرا

                                     
جممع  و٢٣ ص٣خالصة عبقات األنوار ج و١١٣ص ١يل جوايل الآلغ:  راجع)١(

لطرباين لاملعجم الكبري و ٥٠لنسائي صلفضائل الصحابة  و٢٩٤ ص٩الزوائد ج
 ٤٣تاريخ مدينة دمشق ج و٧٤ ص٥لنسائي جلالسنن الكربى  و١١٣ ص٤ج

 ١٨٥ ص٦ وكنز العامل ج٢٨ و ٢٧ ص٩ وج٣٣١ ص١ والغدير ج٤٠٠ص
 ٥٣٤ ص١٣ وج٧٢٦ص ١١ج) ط مؤسسة الرسالة( و ٧٥ ـ ٧١ ص٧وج

 وتاريخ بغداد ٣٩١ ـ ٣٩٠ ص٣ واملستدرك للحاكم ج٩٠ ص٤ومسند أمحد ج
 ٤٥ ص٤ وأسد الغابة ج١١٣٨ ص٣ج) ط دار اجليل( واإلستيعاب ١٦٣ ص١ج

 ٣٤٥ ص٧ج) دار إحياء الرتاث العريبط ( و ٣١١ ص٧والبداية والنهاية ج
 الثعلبي تفسري و٤٧٤ ص٤ج) ط دار الكتب العلمية( و ٥١٢ ص٢واإلصابة ج

 ٥٣٠ ص١ جلقرآن العظيما تفسري و١٠٦صأسباب نزول اآليات  و٣٣٥ ص٣ج
 .٨٨ ص١ وطرح التثريب ج٦٥٢ و ٣٦٦ ص٢٥جهتذيب الكامل و
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  :وتحىت نربات الص
 كرر نفس كلامته،  ملجرد أن عامر بن يارسلقد غضب عثامن  ـ١

 .. من كل قلوبنافرحم اهللا أبا ذر: وصادق عليها بقوة، فقال
  من ذلك؟ فام الذي أزعج عثامن
 !؟م عىل أيب ذر بالرتحعامرهل أزعجه ترصيح 
ً فاعترب ذلك تعريضا به، بأنه ،»من كل قلوبنا «:أم أزعجته إضافة كلمة

! ال يرتحم عليه من كل قلبه، بل هو يتظاهر بذلك ليغطي عىل ما صنعه به؟
 فهو كالذي يقتل القتيل ثم يميش يف جنازته؟

  املشرية إىل أن موت أيب ذرعامرأم أن الذي أزعجه هو نربات صوت 
 .. نفسهًغريبا قد كان بسبب عثامن

 ..وكله ليس يف صالح عثامن.. كل ذلك حمتمل
 إىل أن يفضح نفسه، ويري  قد دفعت عثامنعامر إن نربات صوت  ـ٢

، وذلك يدل عىل أن ًما عل ما فرط منه يف حق أيب ذرالناس أنه ليس ناد
ترمحه عليه ما كان إال لذر الرماد بالعيون، باإلعالن عن ختلصه من إحدى 

 ..املشكالت التي كانت تواجهه، وتقض مضجعه
  !:؟عمارما الذي جناه 

 مل يتضمن  مع عثامنعامرأن كالم :  إن استعراض ما جرى يعطي ـ١
أي يشء من التصعيد، أو التحدي، بل اقترص عىل جمرد إظهار املوافقة عىل 

 ..، أو إعادته وترديدهكالم عثامن
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 ..رحم اهللا أبا ذر ً: قد قال أوالفعثامن
 .. من كل قلوبنافرحم اهللا أبا ذر :ً كالمه قائالعامرفكرر 

أتظن أين ندمت عىل تسيريه إىل  :ً بعد أن شتم عامراثم قال عثامن
 ..ربذة؟

 وهو جواب يتضمن املوافقة عىل ما.. ال واهللا ما أرى ذلك :عامرفقال 
ثم يأمرهم بأن يدفعوا يف .. يرمي إليه، فلامذا يشتمه عىل ترديده لكالمه

، ووافته املنية قفاه، ثم يعلن قرار نفيه إىل نفس املوضع الذي نفى إليه أبا ذر
 !فيه؟
ًيا يف  بنفيه كان قاس عىل قرار عثامنعامروقد يبدو أن رد فعل   ـ٢

جوار السباع : ًظاهره، ولكنه أيضا كان عني الواقع واحلقيقة، حني قال له
 يبطش بكل من تناله يده، وال يراعي فعثامن.. أحب إىل من جوارك

ًحرمات الناس، وهو يفعل ذلك مع علمه بأنه حمظور عليه رشعا، ومنافر 
ش بفريستها، تنسجم بذلك أما السباع، فإهنا حني تبط.. للفطرة اإلنسانية

 ..مع فطرهتا، وذلك هو مقتىض طبعها
فجوار السباع حيتم التحرز منها، من دون أن يكون هناك أي عذاب 
روحي، أو جرح للمشاعر فيام عدا ما ينتاب اإلنسان من خوف منها، فإذا 

.. أمكن لإلنسان أن يتحرز منها زال خوفه، وعادت حياته إىل طبيعتها
 ..حياة رضية وهادئة وهانئةولتصبح من ثم 

بخالف جواز من يفعل ما خيالف فطرته، وما يناقض ما حيكم به 
 .عقله، وضد ما يرتضيه وجدانه وضمريه
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ً أن يقوله لنا، ومل نضف إليه شيئا من عامروهذا بالذات هو ما يريد 
 .عند أنفسنا

  :تهديد هشام بن الوليد ال قيمة له
 بقتل شيخ عظيم  وبني خمزومتهديد هشام بن الوليد بن املغريةبالنسبة ل
 : نقولمن بني أمية
إن هذا التهديد مل يكن ألجل اإلنتصار للحق : ربام يقال ً:أوال

لف، أي أن بني املغرية وللمظلوم، بل هو لإللتزام العشائري، أو ألجل احل
 إال ألنه من  مل ينترصوا لعامر لكونه حليفهم، كام أن بني خمزومغضبوا لعامر

 ..قبيلتهم
، بل هو قد حتداه  مل يكرتث بتهديدات هشام بن الوليدإن عثامن :ًثانيا

 هم األقوى، وأنه ربام ألنه أدرك أن قومه األمويني.. لست هناك: بقوله
 .خليفة يملك السالح والرجال، ويستطيع أن حيشد ما شاء من ذلك

  : أخوال أيب طالببنو خمزوم
 جلأوا إىل  قبيلة عامر بن يارسوقد رصحت النصوص بأن بني خمزوم

عيل ليحل املشكلة، وقد تقربوا إليه بخؤولتهم ألبيه أيب طالب، وما ذلك 
 من حق عليه، حتى إنه ال يرد  أليب طالب»عليه السالم«إال لعلمهم بام يراه 
 ..ًسائال يتوسل إليه به
  :لواجب عمالً با×إستجابة علي 

 بأنه مصمم عىل حسم هذه القضية، ًولكن عليا قد رصح لبني خمزوم
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ً طلبوا منه ذلك، ويريد أن يلبي طلبهم استجالبا ال ألجل أن بني خمزوم
، من حيث أنه أبوه، بل لرضاهم، وال ألجل عالقته الشخصية بأيب طالب

.. من احلق الذي ال يسعه تركه، وال عذر له فيه، عىل حد تعبريهألن ذلك 
وال تلبية لرغبة شخصية يف أن .. فهو مل يتحرك إستجابة ملشاعره القبلية

 ..يكون له فضل ومنَّة عىل بني خمزوم
 ..ًبل حترك امتثاال منه للواجب اإلهلي، والتكليف الرشعي

 العمل الرسايل، والطاعة هللا تعاىل، بروح ًوهذا يعطي للناس درسا يف
 ..صافية، ونية صاحلة، وبدافع خالص من أية شائبة غري إهلية

  : احلق مع عمار
 هو املتعدي عىل عامرما الذي يمنع من أن يكون  :وقد يقول قائل

 !؟عثامن
 .نا بخالف ذلكأخرب» صىل اهللا عليه وآله«بأن النبي  :ونجيب
أرأيت إذا نزلت : ، فقالًأن رجال جاء إىل ابن مسعود: قد رووا ً:فأوال

 !فتنة، كيف أصنع؟
 ..عليك بكتاب اهللا :فقال
 !إن جاء قوم كلهم يدعون إىل كتاب اهللا؟: أرأيت :قال
إذا اختلف : يقول» صىل اهللا عليه وآله«سمعت رسول اهللا  :فقال
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 ..)١( مع احلقبن سميةا الناس كان
، فإنه لن بن سميةاعليكم ب:  من طريق حذيفةأخرج ابن عبد الرب :ًثانيا

 .)٢(يفارق احلق حتى يموت
 .)٣(فإنه يدور مع احلق حيث دار :أو قال

                                     
 ٤١٥ ص١جسري أعالم النبالء  و٤٠٦ و ٤٠٣ ص٤٣جتاريخ مدينة دمشق  )١(

) دار إحياء الرتاث العريبط ( و ٢٧٠ ص٧ والبداية والنهاية ج٥٧٥ ص٣وج
رشح هنج البالغة  و٢٠٢ ص١٢جإمتاع األسامع  و٣٠٠ ص٧ وج٢٣٩ ص٦ج

 عن ٣١٢ ص١٠ وج٣٣٠ ص١ وج٢٥ ص٩  والغدير ج٩٨ ص٣ج للمعتزيل
خالصة  و٣٨٠صلشريواين لمناقب أهل البيت الطرباين، والبيهقي واحلاكم، و

املعجم الكبري  و٢٤٣ ص٧ججممع الزوائد  و٥٤ ص٣جعبقات األنوار 
ط دار (السرية احللبية  و٧٢١ ص١١جل كنز العام و٩٦ ص١٠جلطرباين ل

اإلكامل يف أسامء و:  وراجع١٢٧ ص٦جغاية املرام  و٢٦٢ ص٢ج )املعرفة
 .٢٠٣صالرجال 

 ٢٥ ص٩ والغدير ج١١٣٩ ص٣ج) ط دار اجليل( و ٤٣٦ ص٢ اإلستيعاب ج)٢(
 ٢٥٧صالدرجات الرفيعة  و١٠٥ ص١٠ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و
 .٧٥صصدر الدين رشف الدين ل )عامر بن يارس(حليف خمزوم و

 و ٢٥ ص٩ والغدير ج١١٣٩ ص٣ج) ط دار اجليل( و ٤٣٦ ص٢ اإلستيعاب ج)٣(
:  وراجع.١٠٥ ص١٠ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٨٧ ص١٠ وج٢٥٩

 = ٣٥١ ص٢جلكويف لمناقب اإلمام أمري املؤمنني  و٢٢٣ ص١جعلل الرشائع 
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 مع احلق، واحلق معه، يدور ًأن عامرا: ً مرفوعا روى ابن سعد:ًثالثا
 .)١( يف النارعامر مع احلق أينام دار، وقاتل عامر

 .)٢(يزول مع احلق حيث زال :ويف نص آخر
 ما عرض عليه أمران إال عامر: ً مرفوعان مسعود وابعن عائشة :ًرابعا

 .)٣(اختار األرشد منهام، أو نحو ذلك

                                     
 ٤٤ وج٣٧٢ ص٣٠ج بحار األنوار و٢٦١صلشريازي لكتاب األربعني و= 

 ١جلكويف لستغاثة اإل و١٠١صاجلوهرة يف نسب اإلمام عيل وآله   و٣٥ص
 .٥٤ص

) ط ليدن( والطبقات الكربى ٣١٢ ص١٠ وج٢٥ ص٩ وج٣٣١ ص١ الغدير ج)١(
 ٣جخالصة عبقات األنوار  و٢٦٢ ص٣ج) ط دار صادر(  و ١٨٧ ص٣ج

 ١٣ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و٢٣٩ ص٢جهنج السعادة  و٦١ص
اجلوهرة يف نسب اإلمام عيل  و٤٧٦ ص٤٣جتاريخ مدينة دمشق  و٥٣٩ص

 .٢٤٥ص) عامر بن يارس(حليف خمزوم  و١٠١صوآله 

 ١٠٥ ص١٠ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣١٢ ص١٠ وج٢٤ ص٩ الغدير ج)٢(
ط مؤسسة ( و ١٨٣ ص٦ وكنز العامل ج١٧٨ ص٢جاجلامع الصغري و

 ٤٧٣ ص٤جفيض القدير  عن ابن عساكر، و٧٢٠ ص١١ج) الرسالة
 .٤٠٨ و ٣٩٣ ص٤٣جتاريخ مدينة دمشق  و٢٥٧صالدرجات الرفيعة و

 ١ ومسند أمحد ج٥٢ ص١ج) ط دار الفكر( و ٦٦ ص١ سنن ابن ماجة ج)٣(
=  وعن  ٣٢٥ و ٢٥٩ و ٢٦ و ٢٥ ص٩ والغـديـر ج١١٣ ص٦ وج٣٨٩ص
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 رضوان عامر، وتبني أن احلق مع فاألحاديث املتقدمة كلها تدين عثامن
 ..اهللا تعاىل عليه وليس معه

د أن هتيء أسباب اهلداية للناس العاديني الذين مل يستضيئوا كام أهنا تري
 وال عرفوه عن قرب، ومل يسمعوا »عليه السالم«ًبنور العلم، ومل يروا عليا 

يف حقه، فإذا واجهوا احلمالت التي » صىل اهللا عليه وآله«ما قاله النبي 
هتدف إىل تشويه سمعته، والذهاب بحقه، ومل يعرف الناس إىل أين 

ًهبون، واشتبهت األمور عليهم، فإن هذه األحاديث جتعل هلم مرجعا يذ

                                     
 ورشح ١٨١ ص١٠ واجلامع ألحكام القرآن ج٢٨٨ ص٢مصابيح السنة ج= 

ط مؤسسة ( و ١٨٤ ص٦ وكنز العامل ج٢٧٤ ص٢بالغة للمعتزيل جهنج ال
 ٥ج لزركيللاألعالم  و٥١٢ ص٩ واإلصابة ج٧٢٢ و ٧٢١ ص١١ج) الرسالة

غاية املرام  و٢٩٨ ص٧ج )دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية  و٣٦ص
 ٤جأسد الغابة  و٣٦٠ ص٣١ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٢٧ ص٦ج

املصنف  و٢١٣ ص١٠جحتفة األحوذي  و٧٢ ص٧جباري فتح ال و٤٥ص
سنن الرتمذي  و٣٨٨ ص٣ج لحاكملاملستدرك  و٥٢٣ ص٧جبن أيب شيبة ال
 ٢جاجلامع الصغري   و٢٣ ص٣جخالصة عبقات األنوار  و٣٣٢ ص٥ج

 ٥٦٧ ص٥ وج٤٧٣ ص٤ج و٧٣ ص٢جفيض القدير  و٤٩٥ و ١٧٨ص
 ١جالنبالء سري أعالم  و٤٠٧ و ٤٠٥ و ٤٠٤ ص٤٣جتاريخ مدينة دمشق و

املراجعات  و٢٦٥ و ٢٦٢ ص٢ج )ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٤١٦ص
 .٥٧٥ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم   و٣١٩ص
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يمكنهم من خالله معرفة املحق من غريه، وحتدد هلم املحق واملظلوم ومتيزه 
 »عليه السالم«فيام يرتبط باخلالف الذي يراه بني عيل .. عن املبطل واملعتدي

 ..وبني مناوئيه
ً، وزاده إيضاحا، وبني حني »صىل اهللا عليه وآله«لقد أكد ذلك  :ًخامسا
صىل « والتعدي عليه يوازي العدوان عىل النبي عامرإن رضب : قال للناس

 ..نفسه» اهللا عليه وآله
 بالذات، وجاءت الشكوى إىل  مع عثامنوذلك يف قضية حدثت لعامر

ما هلم «: عامرًحمذرا من التعدي عىل » ليه وآلهصىل اهللا ع«رسول اهللا، فقال 
 جلدة ما بني عيني ًولعامر، يدعوهم إىل اجلنة، ويدعونه إىل النار؟ إن عامرا

 .)١(»..وأنفي، فإذا بلغ ذلك الرجل فلم يستبق فاجتنبوه

                                     
) مكتبة حممد عيل صبيحط (و  ١٤٢ ص٢ جبن هشاملنبوية السرية اال : راجع)١(

  واألعالق النفيسة، ووفاء الوفاء٣٤٥ ص١ جتاريخ اخلميس و٣٤٥ ص٢ج
 ١جلقريش لحياة اإلمام احلسني و ٧٢ ص٢ جاحللبية والسرية ٣٢٩ ص١ج

خالصة عبقات : وراجع ٨١ص) عامر بن يارس(حليف خمزوم  و٣٦٥ص
سبل و ٤٤ ص٢جبن الدمشقي الجواهر املطالب  و٥٠و  ٤٠ ص٣جاألنوار 

عن  ٤٢٣ ص٨ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٣٦ ص٣جاهلدى والرشاد 
 ٢١ ص٩ جوقد ذكره يف الغدير ٢٠٤ ص٢ج )ط الرشقية بمرص(العقد الفريد 

ًعن مصادر كثرية جدا، لكنه أخذ منه بعض  ٣١٢ ص١٠وج ٢٧  و٢٢و 
 . من مراجعة تلك املصادر الكثرية ملن أراد املزيد من التحقيقال بدفقراته، ف
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من : »صىل اهللا عليه وآله« عن رسول اهللا عن خالد بن الوليد :ًسادسا
 .)١( أبغضه اهللاً عاداه اهللا، ومن أبغض عامراًعادى عامرا

 ..، أو نحو ذلك)٢( حيقره اهللاًمن حقر عامرا :ويف لفظ آخر
 ..، ومن يشتمه ويبغضهعامروهذه األحاديث تبني حال من يعتدي عىل 
  :التنكيل خبصوص األخيار والكبار
وهو أننا مل نجده عبس يف .. وهناك مفارقة الفتة يف سياسات عثامن

                                     
 ٤جمحد أمسند و ٣٩٠ ص٣جاملستدرك و ٤٩صلنسائي لفضائل الصحابة  )١(

 ٥٢٣ ص٧جبن أيب شيبة الاملصنف و ٢٩٣ ص٩ججممع الزوائد و ٨٩ص
رشح و ٥٥٦ ص١٥جصحيح ابن حبان و ٧٣ ص٥جلنسائي لالسنن الكربى و

 ٥٣٢ ص١٣وج ٧٢٢ ص١١جكنز العامل و ٥٢ ص٣ج للمعتزيلهنج البالغة 
سري أعالم و ٤٥ ص٤جأسد الغابة و ٣٩٨ ص٤٣جتاريخ مدينة دمشق و

 ٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم و ٤٧٤ ص٤جاإلصابة و ٤١٥ ص١جالنبالء 
 ٢٧ ص٩والغدير ج ٣٦١ ص٣١ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و ٥٧٤ص

لشريواين لمناقب أهل البيت  و٢٠٣ و ١٩٦ ص٣١جبحار األنوار : وراجع
 ٢٥٧صالدرجات الرفيعة  و٢٢ ص٣جخالصة عبقات األنوار و ٣٨١ص

 .٢٩٣ ص٤جمامة الشايف يف اإلو

م الكبري املعج و٣٩١ و ٣٩٠ ص٣ واملستدرك للحاكم ج٨٩ ص٤ مسند أمحد ج)٢(
تاريخ مدينة دمشق :  وراجع٥٣٣ ص١٣جكنز العامل  و١١٣ ص٤جلطرباين ل

 .٣١٢ ص١٠ وج٢٧ ص٩ وج٣٣١ ص١جالغدير  و٣٥٩ ص٤٣ج
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ًوجه أي من عامله الذين كانوا أساس بالئه، فضال عن أن يعاقب أحدا  ً
اء عىل ما اقرتفوه من منهم بالرضب، أو احلبس، أو القتل، أو العزل، جز

 .جرائم
 ، وابن مسعود، وكعب بن عبيدةعامر وولكننا نجده يفعل بأيب ذر

ً، وسواهم األفاعيل، ويوسعهم رضبا، ونفيا، »عليه السالم«ًوحتى عليا  ً
ًواهتاما، وشتام، وأذى، وما إ فام هذه املفارقة، وملاذا كانت، وكيف .. ىل ذلكً

 !نفرسها، وهل يمكن اعتبارها صدفة؟
  :كف عن عمار وغري عمار

 ، بل طلب من عثامنمل خيص كالمه بعامر :»عليه السالم«ًثم إن عليا 
 :ومعنى هذا.. الكف عنه وعن غريه

صىل اهللا «كان هو املبادر إىل التحرش بصحابة رسول اهللا  إن عثامن  ـ١
كام أظهره النص املتقدم نفسه، فقد رأيناه يصب الزيت عىل .. »عليه وآله

وكأنه يسعى .. بل كان هو الذي يقتدح زنادها مرة بعد أخرى. النار
للتخلص من رموز الصحابة وكبارهم وخيارهم، وأصحاب الكلمة املؤثرة 

لريتاح باله ممن خيشى رصاحتهم، وخياف من غريهتم .. ريقةفيهم هبذه الط
 .عىل دينهم، وعىل مصالح أمتهم

 بالتنكيل بأكابر »عليه السالم«وربام كان يريد إىل إضعاف أمري املؤمنني 
أصحابه، وبكل من يرى رأيه أو يميل إليه، كام جرى بالنسبة لصلحاء 

 ..ً، أيضاالكوفة
  أظهر الناس خشيتهم من أن تؤدي الطريقة التي اتبعها عثامنقد  ـ٢
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 وهذا يدل عىل اتساع دائرة اإلعرتاض عىل عثامن.. إىل نفي مجيع الصحابة
أو عىل األقل مجيع أهل الشأن وأصحاب (حتى شملت مجيع الصحابة 

 ).الكلمة املؤثرة منهم
 ..، وغري عامرعامركف عن  :له» يه السالمعل«وهذا يفرس لنا قول عيل 

، وغريمها إنام هتدف عامر، و إىل أيب ذر»عليه السالم« إن إشارة عيل  ـ٣
 من التامدي يف هذه السياسة التي كانت يف غري صاحله، إىل حتذير عثامن
أي أنه .. يه احلجة عليه، ومتنحهم وسيلة إقناع مؤثرة أخرىوتعطي ملناوئ

، بل أراد لفت نظره إىل خطورة هذه  مل يرد تأنيب عثامن»عليه السالم«
 .السياسة عىل ثبات حكمه

عليه « كان يف عامل آخر، كام ظهر من ردة فعله جتاه عيل ولكن عثامن
 ..ًوسعا يف نصحه، ويف إصالح شأنه، الذي ال يدخر »السالم

؟ على عثمانمن الذي أفسد عمارا:!  
ًإن اإلسالم حني جعل األمر باملعروف والنهي عن املنكر تكليفا   ـ١

ًرشعيا، جيب عىل مجيع الناس القيام به، فيكون قد حتم عليهم، تثقيف 
 .. وا من معرفة احلق، ومتييزه عن الباطلأنفسهم باألحكام وغريها ليتمكن

كام أنه فرض عليهم أن يتحلوا بالشعور باملسؤولية، وتربية املشاعر 
التي من شأهنا رفع مستوى التعلق بالدين، وأحكامه، وتؤثر يف تنامي 
الرغبة باإللتزام برشائعه، ثم إجياد حساسية جتاه الباطل تؤدي إىل النفور 

والتأذي برؤية أي مظهر من مظاهره، مهام كان، منه، وتدعو إىل رفضه، 
 ..ومن أي كان
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أنه كلام زاد وعي اإلنسان، املسلم وازدادت  :وألجل ذلك نالحظ
كلام زاد حرصه .. معرفته بدينه، وتنامى تعلقه به، وحرصه عىل اإللتزام به

 ..عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر
هذا الوجدان اإلنساين، ورعى » صىل اهللا عليه وآله«وقد ربى النبي 

هذه الروح، وطهرها وصفاها لدى ثلة من أصحابه، الذين كانوا يلتفون 
، وهلم عالقة محيمة به، وحمبة ووالء »عليه السالم«ًغالبا حول أمري املؤمنني 

 .. له
صىل اهللا عليه « ثلة أخرى بعد وفاة رسول »عليه السالم«ثم ربى عيل 

 درجة عالية من املعرفة والوعي، ويف مستوى كانت هي األخرى عىل» وآله
رفيع من الصفاء والطهر الروحي، ولدهيا الكثري من احلامس واإلندفاع 

 ..ًلألمر باملعروف والنهي عن املنكر أيضا
فواهللا، ما  «:لعثامنيف قوله » عليه السالم«وهذا بالذات هو ما عناه 

، فال يسعهم إال )كذا( ما ينكروه يفسدهم عليك إال نفسك، ألهنم يرون
 ..»تغيري ما يرون
 ويف مقابل هؤالء نجد من يريد أن يتخذ من الدين ذريعة  ـ٢

للحصول عىل الدنيا وحطامها، ومن حياول أن يستغل الواقع الراهن ملآربه، 
 ..وطموحاته الشخصية، عىل قاعدة كلمة حق يراد هبا باطل

صىل اهللا «ن صحابة النبي ولذلك فال عجب أن يتصدى األخيار م
 لألمر باملعروف والنهي عن »عليه السالم«، وعىل رأسهم عيل »عليه وآله

وأن حياول .. املنكر، واإلنكار عىل من يوجب اإلسالم اإلنكار عليه
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وحيرفوها عن مسارها .. الطاحمون والطامعون أن يستغلوا األمور لصاحلهم
، وغذالل عباده الصاحلني، الصحيح، حتى لو أدى ذلك إىل حمق دين اهللا

 .وأوليائه املقربني
 وألن األخيار من الصحابة، ومن أصحاب أمري املؤمنني ـ وكلهم  ـ٣

 ـ كانوا هم »عليه السالم«كان ينقاد ملا جاء عن اهللا ورسوله يف عيل 
 بسبب ذلك ـ املتحمسني لألمر باملعروف والنهي عن املنكر، فقد كان عثامن

عليه «ً أردنا أن نغض النظر عن سائر الدالئل والشواهد ـ يتهم عليا إذا
 بأنه كان هو الذي يدفعهم لتوجيه النقد إليه، واإلعرتاض عىل »السالم

 ..ترصفاته وترصفات عامله
 .. مع أهنم إنام كانوا يعملون بواجبهم، ويلبون نداء اهللا تعاىل هلم

بأنه هو » عليه السالم« لعيل ويمكن أن يكون هذا هو سبب اهتام عثامن
 . وسواه عليهًالذي أفسد عامرا

أما إذا أردنا أن نتخىل عن هذا اإلحتامل، وعن احتامل أن يكون الدافع 
ًهو شدة البغض لعيل واحلسد وسواه ـ فإننا استنادا إىل ما نشهده من تصلب 

ويف اإلحتفاظ بعامله، وعدم مؤاخذة أي منهم عىل  يف مواقفه، عثامن
أفاعيله، ثم غضبه من أي نقد يوجه إليه وإليهم، وبطشه بناصحيه، 
وباآلمرين له باملعروف، واملعرتضني عىل السياسات اخلاطئة وسواها ـ إننا 

  غري مهتم بيشء سوىًاستنادا إىل ذلك كله ـ ال حميص لنا عن اعتبار عثامن
، وحفظ كل رموزها، مهام ، التي انتهى هبا األمر إىل هذا احلالحفظ السطلة

سوى قمع .. ومل يكن يريد تغيري أي يشء مما هو قائم.. كان الثمن لذلك
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 ..املعرتضني عليه، وإمخاد كل صوت، والقضاء عىل كل حترك
  :احنسار الظل الطويل

ألنت أحق : »عليه السالم«نني  قال لعيل أمري املؤمأن عثامن :تقدم
ً جوابا هزه »عليه السالم«ولكنه سمع من عيل ). عامرأي من (باملسري منه 

 : له»عليه السالم«من األعامق، فقد قال 
 .»..ما أنت بقادر عىل ذلك، وال إليه بواصل، فرم ذلك إن شئت إلخ«

 يملك قدرات متكنه من ارتكاب هذه  ربام ختيل أنهأي أن عثامن
ـ وكأين به قد أشبه ذلك الذي » عليه السالم«اجلريمة ـ جريمة إبعاد عيل 

ًرأى ظله طويال يف آخر ساعات النهار، فظن أن قامته بطول ذلك الظل، 
 !!فوقف بإزاء النخلة يريد أن يساميها يف طوهلا

، »عليه السالم«عه جواب عيل  بمجرد ساموقد أسقط يف يد عثامن  ـ٢
ومل يستطع أن يسجل أي حتفظ، أو أية مالحظة، مهام كانت عىل كالمه 

، وانحرس ذلك الظل الطويل، وعادت األمور إىل طبيعتها، »عليه السالم«
 ..وندم من كان جيب أن ال يورط نفسه يف مثل هذا املأزق

 يف الزواية، امن قد حرش عث»عليه السالم«ًأن عليا : والالفت هنا  ـ٣
ًومل يرتك له جماال إال لإلقدام، أو اإلنسحاب، فاختار هذا الثاين منهام، فلم 

بل أنا قادر عىل ذلك لكنني اعفو، أو أغض النظر، أو نحو : يقل حتى كلمة
 ..ذلك
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  :إجلس يف بيتك، واملسلمون معك
 باملسري  بعدم تنفيذ أمر عثامن األمر لعامر»عليه السالم«وقد أصدر عيل 

 : ، ويالحظإىل الربذة
 حني نفى »عليه السالم« مل يكن قد فعل ذلك »عليه السالم«إنه   ـ١
ً أيضا، ولعل ذلك يعود إىل أن األمور مل ، ثم إىل الربذة إىل الشام أبا ذرعثامن

 ووالته، واتساع دائرة تكن قد نضجت بعد، فإن تفاقم األمور عىل عثامن
اإلعرتاض عليه وعليهم، وعىل أقاربه، وصريورة عامة الناس ضده 

 عامرمن الوقوف يف وجهه يف قضية »  عليه السالم«ًمكن عليا . وضدهم
عليه «، بل لعله حاول ، ومل تكن األمور هكذا عند نفي أيب ذر»رمحه اهللا«

يف تلك الفرتة الوقوف يف وجه احلكام يف شأنه لتعرض سائر » السالم
 قد أسهم يف جالء األمور وكان ما جرى أليب ذر.. املؤمنني للخطر والرضر
قية الباقية من أهل اإليامن أكثر حصانة، واكثر قوة للناس، وأصبحت الب

، وبسبب نشاطه اإلعالمي اهلادف إىل »رمحه اهللا «بفضل ثبات وصرب أيب ذر
» صىل اهللا عليه وآله«، وتعريفهم بام قاله النبي توعية الناس بشأن بني أمية

، وتعريفهم »عليهم السالم« البيت فيهم، ثم نرشه لفضائل عيل وأهل
 . بمظلوميتهم، وما ارتكب يف حقهم، وما جيري عليهم

وقد يتمكن األمويون وانصارهم من إدخال الشبهة عىل الناس يف أن 
، وربام يتمكنون من تصوير أيب  قد جتنى عىل عثامن»عليه السالم«يكون عيل 

وقد يفرتون .. ز احلدود املسموح هبا يف نصح أوىل األمر عىل أنه قد جتاوذر
 ..، ثم عىل الربذةً أمورا تربر هلم نفيه إىل الشامعىل أيب ذر



  ٣١                                                                   ..  حماولة نفي عمار  :  الفصل الثالث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولكن بعد أن طال الزمن، وبلغ السيل الزبى، واحلزام الطبيني وأسفر 
عليه « سريون أن هذا اإلقدام من عيل الصبح لذي عينني، فإن الناس

 . هو الصواب الذي ال بد منه، وال حميص عنه»السالم
 مل يكن عامر من ارتكاب ما عزم عليه يف حق إن الذي يمنع عثامن  ـ٢

فقد نبهه عيل واملسلمون إىل ذلك، مرات .. هو مراعاة حكم اهللا فيه
ًائام تنتهي بالفشل، وبتعقيد األمور، واإلقدام عىل خطوات ومرات، كانت د

 .. أخطر من سابقاهتا
ولذلك قال .. بل الرادع ملن يمسك بأزمة احلكم هو اخلوف من الناس

 وغري إن اهللا تبارك وتعاىل مانعك من عثامن:  لعامر»عليه السالم«عيل 
أي أن اهللا يمنعه، حني يرى أولئك الذين . ، وهؤالء املسلمون معكعثامن

 .. يقصدونه، باألذى أن الناس معه
يا أبا  :، حني أقسموا باهللا له قائلنيوهذا بالذات ما عرب عنه بنو خمزوم

 .ًدا بيشء نكرهه أباحلسن، لئن نرصتنا، وكنت معنا، ال وصل إلينا عثامن
 .، وندم عىل ما كان منهعامر، فكف عن وبلغ ذلك عثامن

 لتؤكد ، وما جرى للمغرية بن األخنسثم جاءت وساطة زيد بن ثابت
 : فالحظ ما ييل.. ًذلك أيضا

  :يا ابن اللعني األبرت
 بام قدمناه يف أمر »عليه السالم« بعد أن واجهه عيل ثامنأن ع :وذكروا

جعل ال يدخل عليه أحد من وجوه املسلمني إال شكا إليه عيل بن أيب  «عامر
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 ! يا أمري املؤمنني: ، فقال له زيد بن ثابت»عليه السالم«طالب 
  !ه بموجدتك عليه؟أفال أميش إليه فأخرب

 .  بىل، إن شئت ذلك:عثامنفقال 
 بن رشيق الثقفي  ومعه املغرية بن األخنس فأقبل زيد بن ثابت:قال

 فسلموا وجلسوا، وبدأ ،»عليه السالم«حتى دخلوا عىل عيل بن أيب طالب 
 ! أما بعد يا أبا احلسن: فقال ،زيد بن ثابت بالكالم

صىل اهللا عليه «وأنت من رسول اهللا ، سالم يف اإلً صاحلاًفإن لك سلفا
باملكان الذي ال يعدله أحد، فأنت للخري كله أهل ومعدن، وأمري » وآله

 وويل أمر هذه األمة، وله ، ابن عمك،عثامن بن عفاناملؤمنني أصلحه اهللا 
 وذكر أنك ،لقرابة وحق الوالية، وقد شكاك إليناعليك حقان، حق ا

 وكراهة أن يقع بينك ، لكًتعرتض عليه يف أمره، وقد مشينا إليك نصحا
 . وتكرهه لكم صلحاء املسلمني،وبني ابن عمك أمر نكرهه

 واهللا ما أريد االعرتاض عليه يف أمر من :»عليه السالم«فقال عيل 
 ولكن واهللا ،نا أن نقول فيه إال باحلق فال يسع،ًاألمور إال أن يأيت منكرا

 . ألكفن عنه ما وسعني الكف
لتكفن عنه شئت أو أبيت، ! واهللا:  فقال فتكلم املغرية بن األخنس:قال

 ، عليكً منك عليه، وإنام بعثنا إليك لنكون له شهودا،وهو واهللا أقدر عليك
 .  عليك احلجة بعد هذا اليوم فيكون له،وليعذر فيام بينك وبينه

يا بن املغرية :  ثم قال من كالم املغرية»عليه السالم« فغضب عيل :قال
 !  والشجرة التي ال أصل هلا وال فرع، يا بن العبد اآلبق،األبرت
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 !  فواهللا ما أعز اهللا من أنت نارصه،أنت تكفني عنه
 فال ،جهد بعدها جهدكا ثم .هد بالءكجا و، أبعد اهللا نواءك.أخرج

 . أبقى اهللا عليك إن أبقيت
ال واهللا :  فقال وتكلم زيد بن ثابت.ً ال يقول شيئا فسكت املغرية:قال

 ! يا أبا احلسن
 يف جر لألً التامسا،، ولكننا مشينا إليكًما جئناك لنكون عليك شهودا

 وأن جيمع كلمتكم عىل ،صلح اهللا تبارك وتعاىل بينك وبني ابن عمكأن ي
 .أحسن األحوال
 . ولقومه بخري» عليه السالم« فدعا له عيل :قال

 فأخرباه بام كان من ،عثامن إىل  واملغرية بن األخنسثم قام زيد بن ثابت
 .)١(الكالم

، فقال املغرية وبني عثامن» عليه السالم«وقد وقعت مشاجرة بني عيل 
 .أنا أكفيكه:  لعثامنبن أخنس بن رشيق

يا ابن اللعني األبرت، والشجرة  :»عليه السالم«فقال له أمري املؤمنني 
فواهللا ما أعز ! تكفيني؟التي ال أصل هلا وال فرع، يا ابن العبد اآلبق، أنت 

 .اهللا من أنت نارصه، وال قام من أنت منهضه
أخرج عنا، أبعد اهللا نواك، ثم أبلغ جهدك، فال أبقى اهللا عليك، وال 

                                     
 ٢ج) ط دار األضواء( و ١٦٦ و ١٦٥ ص٢ج) ط اهلند( الفتوح البن أعثم )١(

 .٣٠٣ ص٨ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣٨٠ص
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 .)١(عىل أصحابك، إن أبقيت عيل
 : ونقول
 هذه املشاجرة كانت يف زمن ثوران الفتنة عىل عثامن«: قال ابن ميثم  ـ١

 .)٢(»إليه» عليه السالم«يف خالفته، وكان الناس يستسفرونه 
 عامر إن الصحيح هو أن ذلك قد حصل بعد رضب :غري أننا نقول

 ..مبارشة كام أظهرته الرواية األخرى
 ، الذي»عليه السالم« إليه يف كالم عيل  إن ضم أصحاب األخنس ـ٢

كان يعلم أن األخنس » عليه السالم«أظهر احتقاره له وهلم، يدلنا عىل أنه 
 ..إنام يصول بغريه

ْفأراد أن يفهمه ويفهمهم أنه ال يقيم هلم وزنا إذا جد اجلد، ودعيت نزال ََّ ُِ ً. 
 بوصفه األخنس بن رشيق» عليه السالم« ال ندري ماذا قصد  ـ٣

إنه يقصد أن ذريته غري صاحلة، فهو بمثابة : يقول بعضهمباألبرت، فقد 
كام أن من ال عقب له .. األبرت، وقد يكون ذلك أشد عليه من انقطاع نسله

 ..خري منه
 كان من كبار املنافقني، ومن املؤلفة  إن األخنس:وقد جياب عن هذا

مئة من اإلبل من غنائم » وآلهصىل اهللا عليه «قلوهبم، الذين أعطاهم النبي 
                                     

 وهنج السعادة ٣٧٩ ص٢توح البن أعثم ج والف١٣٥ هنج البالغة اخلطبة رقم )١(
 .١٧٥ ص١ج

 .١٦٣ ص٣ رشح هنج البالغة البن ميثم ج)٢(



  ٣٥                                                                   ..  حماولة نفي عمار  :  الفصل الثالث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )١(حنني
وليس ثمة ما يثبت أنه قد صلح بعد ذلك، صالحه بعد ذلك، وكان 

، ومل يكن أبناؤه يرون يف انتساهبم إليه أية قد مات يف آخر خالفة عمر
 .حزازة، أو منقصة

 ما هم فيه من كام أن أوالده إذا كانوا غري صاحلني، فال يرون أن
 .انحراف من موجبات الطعن هبم

 بأن نفس وصف األخنس باألبرت إنام يؤذي أبناءه، بام :وجياب عن هذا
يشتمل عليه من التحقري واإلهانة، أو فضح أمرهم بني الناس، من حيث 

 .إهنم يظهرون اإلسالم، ويبطنون النفاق
تحق هذه ًأو ألنه بوصفه باألبرت يكون مهينا له، من حيث إنه يس

 .ًالعقوبة، ومهينا ألبنائه من حيث تضمنه لتحقريهم وإظهار نفاقهم
كان قد قصد اإلخبار عن الغيب بانقطاع » عليه السالم« إنه :أو يقال
  هذا، ولو بعد حني، وقد قتل املغرية ابن األخنس مع عثامنذرية األخنس

 عىل يد عيل  قبل ذلك يف يوم أحدوه احلكم بن األخنسبعد ذلك، وقتل أخ
 .»عليه السالم«أمري املؤمنني 
قد » والشجرة التي ال أصل هلا وال فرع«: »عليه السالم« وأما قوله  ـ٣

 قبيلة من وجود طعن يف نسب ثقيف: يكون لإلشارة إىل ما ذكره البعض

                                     
 .٣٠١ ص٨ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(
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 . )١(األخنس
 أهنا ال أصل هلا وال فرع يف املجد، والرشف، :وقد يكون املقصود

 ..واملكرمات، بل هي شجرة تكاد تعد يف األموات من هذه اجلهة
  :رواية املعتزيل
، ولكن عثامنيكن بحرضة واعلم أن هذا الكالم مل > :قال املعتزيل

 ملا كثرت عثامن، أن ، عن الشعبي روى عن إسامعيل ابن أيب خالدعوانة
 ، أقبل ال يدخل إليه من أصحاب رسول اهللا»عليه السالم «شكايته من عيل

 .ً إليه علياى أحد إال شك»هصىل اهللا عليه وآل«
أفال :  األنصاري ـ وكان من شيعته وخاصتهفقال له زيد بن ثابت

 ! أمشى إليه فأخربه بموجدتك فيام يأيت إليك
 .بىل :قال

 بن رشيق الثقفي ـ وعداده يف بنى فأتاه زيد ومعه املغرية بن األخنس
 اهللا  ـ يف مجاعة، فدخلوا عليه، فحمد زيدعثامن بن عفان، وأمه عمة زهرة

 :وأثنى عليه، ثم قال
 يف االسالم، وجعلك من ً صاحلاًفإن اهللا قدم لك سلفا ..أما بعد

 الرسول باملكان الذي أنت به، فأنت للخري كل اخلري أهل، وأمري املؤمنني

                                     
 ورشح هنج البالغة ٣٥٠ص) ط تربيز( و ٣٧٢ ص٨ج) ط كمياين( بحار األنوار )١(

 .٣٩٠ ص٢ وعن الفتوح البن أعثم ج٣٠٤ و ٣٠٣ ص٨للمعتزيل ج
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 وحق ،حق الوالية:  فله عليك حقان، هذه األمة ابن عمك، ووايلعثامن
 وقد مشينا إليك . وقد شكا إلينا أن عليا يعرض يل، ويرد أمري عيل.القرابة

 . نصيحة لك، وكراهية أن يقع بينك وبني ابن عمك أمر نكرهه لكام
ثم . ىل عىل رسوله اهللا، وأثنى عليه وص»عليه السالم« فحمد عيل :قال

 :قال
فواهللا ما أحب االعرتاض، وال الرد عليه، إال أن يأبى حقا  ..أما بعد

 . ن أقول فيه إال باحلق، وواهللا ألكفن عنه ما وسعني الكفأ ال يسعني ،هللا
 عثامن وقاحا، وكان من شيعة ً، وكان رجالفقال املغرية بن األخنس

 ! ، فإنه أقدر عليك منك عليهَّنَّفَكُتَ عنه أو لَّنَّفُكَتَإنك واهللا ل: وخلصائه
 .  لتكون له احلجة عندهم عليكً،وإنام أرسل هؤالء القوم من املسلمني إعزازا

يا بن اللعني األبرت، والشجرة التي ال  :»عليه السالم «فقال له عيل
 ! نيُّفُكَأصل هلا وال فرع، أنت ت

ثم اجهد   أبعد اهللا نواك،، أنت نارصه، اخرجًفواهللا ما أعز اهللا امرأ
 .فال أبقى اهللا عليك وال عىل أصحابك إن أبقيتم جهدك،

إنا واهللا ما جئناك لنكون عليك شهودا، وال ليكون ممشانا  :فقال له زيد
أن يصلح اهللا ذات بينكام، جر إليك حجة، ولكن مشينا فيام بينكام التامس األ

 .وجيمع كلمتكام
 . )١(، وقام فقاموا معهعثامنثم دعا له ول

                                     
 .٣٠٣ و ٣٠٢ ص٨البالغة للمعتزيل ج رشح هنج )١(
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 : ونقول
 : ًتضمنت هذه الرواية أمورا، نكتفي منها باإلشارة إىل ما ييل

ًقد كثرت، حتى إن أحدا من » عليه السالم« من عيل إن شكايات عثامن
 ..ال يدخل عليه إال شكاه إليه»  اهللا عليه وآلهصىل«أصحاب رسول اهللا 

 :ولكن مراجعة األحداث التي جرت تظهر
كانت كلها إلصالح األمور، » عليه السالم« إن تدخالت عيل ً:أوال

، ولدفع الناس عنه، ويكفي أن نذكر هنا عثامنولو تم ذلك لكان لصالح 
 :نصني يدالن عىل ذلك، مها

واهللا، لقد دفعت عنه حتى «: البن عباس» عليه السالم « قول عيل ـ١
 .)١(»ًخشيت أن أكون آثام

 . من عيلما كان أحد أدفع عن عثامن«:  قول مروان بن احلكم ـ٢
 ! ما لكم تسبونه عىل املنابر؟:فقيل له
 .)٢(» بذلكإنه ال يستقيم لنا األمر إال :قال
كان يتدخل لرد التعديات عىل احلق، أي حني » عليه السالم«إنه  :ًثانيا

 .. ال بد من األمر باملعروف، واجلهر بكلمة احلق لرد املنكر
 

                                     
 .٣٩٨ ص٣ وتاريخ األمم وامللوك ج٢٤٠ هنج البالغة اخلطبة رقم )١(

 عن ٥٥ص) ط أخرى( و ٣٣ عن الصواعق املحرقة ص١٤٧ ص٧ الغدير ج)٢(
 .الدارقطني
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  : يدافع عن ابن مسعود×علي 
 ، عن أبيه، حدثني عباس بن هشام: قال، يف األنسابأخرج البالذري

 حني ألقى مفاتيح ن عبد اهللا بن مسعودأ:  يف إسنادمها وعوانةعن أيب خمنف
 : قالبيت املال إىل الوليد بن عقبة
ومن بدل أسخط اهللا عليه، وما أرى صاحبكم . من غري غري اهللا ما به

  !؟الوليد ويوىل إال وقد غري وبدل، أيعزل مثل سعد بن أيب وقاص
 إن أصدق القول كتاب اهللا، وأحسن :وكان يتكلم بكالم ال يدعه وهو

دى حممد صىل اهللا عليه وسلم، ورش األمور حمدثاهتا، وكل حمدث اهلدى ه
 .بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

 يعيبك ويطعن عليك، فكتب ه إن: بذلك وقالعثامن إىل الوليدفكتب 
 لنأقم ونحن نمنعك :  فاجتمع الناس فقالوا، يأمره بإشخاصهعثامنإليه 

 . تكرههءيصل إليك يش
 وال أحب أن أكون أول من فتح باب ، إن له عيل حق الطاعة:فقال

 . الفتن
 ال أحب أن أكون أول من ، إهنا ستكون أمور وفتن:ويف لفظ أيب عمر

 . فتحها
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 . وخرج إليه.فرد الناس
 . ولزوم القرآن، فأوصاهم بتقوى اهللاكوفة وشيعه أهل ال:قال البالذري
 جزيت خريا فلقد علمت جاهلنا، وثبت عاملنا، وأقرأتنا القرآن، :فقالوا له

 . ثم ودعوه وانرصفوا. ونعم اخلليل،وفقهتنا يف الدين، فنعم أخو االسالم أنت
صىل اهللا « خيطب عىل منرب رسول اهللا عثامن واملدينة وقدم ابن مسعود

 من يميش ،أال إنه قد قدمت عليكم دويبة سوء:  فلام رآه قال،»عليه وآله
 . ويسلحيء يق،عىل طعامه

صىل اهللا « ولكني صاحب رسول اهللا ، لست كذلك:فقال ابن مسعود
 .  ويوم بيعة الرضوان، يوم بدر»عليه وآله

صىل اهللا «أتقول هذا لصاحب رسول اهللا  ! عثامن أي :ونادت عائشة
  !؟»عليه وآله

 به فأخرج من املسجد إخراجا عنيفا، ورضب به عبد اهللا عثامنثم أمر 
 ورجاله ختتلفان  غالم عثامن»حيموم«بل احتمله : يقال األرض، وابن زمعة

 . فدق ضلعه،عىل عنقه حتى رضب به األرض
صىل اهللا عليه «أتفعل هذا بصاحب رسول اهللا ! عثامن يا :فقال عيل

  !؟ بقول الوليد بن عقبة»وآله
 ولكن وجهت زبيد بن الصلت ، فعلت هذالوليدا ما بقول :فقال
 .الكوفة إىل الكندي

 . حاللعثامن إن دم :فقال له ابن مسعود
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  !؟ عىل غري ثقة!زبيد أحلت عن :»عليه السالم«فقال عيل 
 حتى أتى به منزله، فأقام  بأمر ابن مسعود وقام عيل:قال البالذريو

 يف اخلروج منها إىل ناحية من النواحي، عثامن ال يأذن له ابن مسعود باملدينة
 .نعه من ذلكوأراد حني برئ الغزو فم
 أفسد عليك العراق، أفرتيد أن يفسد  إن ابن مسعود:وقال له مروان

  !؟عليك الشام
  باملدينةً بسنتني، وكان مقيامعثامن حتى تويف قبل مقتل املدينةفلم يربح 
 .)١(ثالث سنني
 :ونقول

منه، » عليه السالم« هو موقف عيل إن ما يعنينا فيام جرى البن مسعود
 :فنحن نشري إىل ما ييل

  !: ؟ملاذا ضرب ابن مسعود
 : التاليةً أمورا هي البن مسعودقد ذكروا يف سبب رضب عثامن

 .)٢(ً رضبه أربعني سوطا يف دفنه أبا ذرعثامنإن :  قالوا:األمر األول

                                     
ط ( و ٣٦ص ٥األرشاف للبالذري جأنساب  و٤ و ٣ ص٩جالغدير :  راجع)١(

 .١٤٤ و ١٤٢ص ٣ جالبن حجرالية لب العااملط وعن ١٤٧ ص٦ج) أخرى

 ورشح هنج ١١٠ و ١٤ و ١٣و  ٦ ص٩جالغدير و ١٩٠ ص٣١جبحار األنوار  )٢(
= ايف يف ـالشو ٢٥٣ص) األصل(ق ـاق احلـإحق و٤٤ ص٣البالغة للمعتزيل ج
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 :وحيق لنا أن نسأل
أم أنه فريضة ! هل دفن املسلم يعد جريمة يعاقب اإلسالم عليها؟ ـ ١

ذا واجبة عىل سبيل الكفاية، وينال فاعلها املثوبة من اهللا تعاىل، وال سيام إ
، ومن خرية »صىل اهللا عليه وآله«كان املدفون من أعاظم صحابة رسول اهللا 

 ..أولياء اهللا سبحانه
إذ ملاذا مل يكن !! مل يتضح لنا سبب حتديد عدد السياط باألربعني  ـ٢

 !أزيد أو أقل من ذلك؟
أن التعزير جيب أن ال : ذكرنا يف بعض املواضع من هذا الكتاب  ـ٣

 بعض الروايات بعرشة أسواط، فلامذا بلغ احلد يف هذا يبلغ احلد، وحدد يف
 !املورد؟
إنه ال مانع من دفن جثة الكافر، لدفع أذاها عن الناس، فكيف   ـ٤

 !؟»رمحه اهللا« بصحايب جليل وعظيم كأيب ذر
أذى الناس  حتى تتعفن، ويت أن يبقي جثة أيب ذرهل يريد عثامن ـ ٥

 !هبا، وأن تأكلها الطيور والوحوش، حتى ال يبقى له قرب يعرف؟
 بأجل األوصاف، أبا ذر» صىل اهللا عليه وآله«أمل يصف النبي   ـ٦

                                     
 )ط دار اهلجرة ـ قم(هنج احلق وكشف الصدق  و٢٨٢ ص٤جمامة اإل= 
 ٣٢ ص٣جاط املستقيم الرصو ٢٦٤صلتنكابني لسفينة النجاة  و٢٩٥ص

:  وراجع.ابن طاهر يف لطائف املعارف عن ٥٨٦صلشريازي لكتاب األربعني و
 .٥٣٠صلباقالين لمتهيد األوائل 
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 ! وأمحدها؟
 بأنه يموت يف حال غربة، ويشهد موته :»صىل اهللا عليه وآله«وأمل خيربه 

 .عصابة من املؤمنني
 .)١( ييل دفنه رهط صاحلون:ولفظ البالذري

فهو من ..  كان يف مجلة الذين دفنوا أبا ذروباملناسبة نشري إىل أن األشرت
 .»صىل اهللا عليه وآله«املؤمنني الصاحلني بنص رسول اهللا 

، فاقرأ واعجب، فام )٢( باملارق اهليثمي وصف األشرتولكن ابن حجر
 ً.عشت أراك الدهر عجبا
» صىل اهللا عليه وآله« أن يرضب من يصفهم النبي فكيف جاز لعثامن
 ..بأهنم مؤمنون صاحلون

ً قد ارتكب ذنبا يف مواراته جثامن ذلك أن ابن مسعود: لنفرتض  ـ٧
 ! ؟ من أهل بدر مسعودالصحايب اجلليل، ولكن أليس ابن

عن حاطب بن أيب » صىل اهللا عليه وآله« قال للنبي أن عمر :وقد رووا
 يفيش هلم ، حني كشف الكتاب الذي كان قد أرسله إىل مرشكي قريشبلتعة

إئذن يل يا رسول اهللا فأرضب : واملسلمني» صىل اهللا عليه وآله«نبي فيه رس ال
                                     

 واملستدرك ١٧٠ ص١ وحلية األولياء ج٥٥ ص٥أنساب األرشاف ج:  راجع)١(
 واإلستيعاب ٩٩ ص١٥ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٣٣٧ ص٣للحاكم ج

 .٨٣ ص١ج

 .٤١ ص٩جالغدير  و٦٨ص) ط أخرى( و ١١٥اعق املحرقة ص الصو)٢(
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 .عنقه
، ًد شهد بدراـ، إنه قًمهال يا ابن اخلطاب :»صىل اهللا عليه وآله«فقال 

اعملوا ما شئتم فإين : ، فقالوما يدريك لعل اهللا قد اطلع عىل أهل بدر
 .)١(!افر لكم؟غ

                                     
صحيح البخاري و ٣١٣ ص٢جسنن الدارمي  و٢٩٦و  ٨٠ ص١جمحد أمسند  )١(

 ١٦٨ ص٧جصحيح مسلم  و٦٠ ص٦ وج٨٩ و ١٠ ص٥وج ١٩ ص٤ج
  ٨٣ ص٥جسنن الرتمذي  و٤٠٣ ص٢وج ٥٩٧ ص١جسنن أيب داود و
و  ١٤٦ ص٩جهقي لبيلالسنن الكربى  و٧٨و  ٧٧ ص٤جلحاكم لاملستدرك و

 ٩وج ١٠٦ ص٦ججممع الزوائد و ٥٦ ص١٦جلنووي لرشح مسلم  و١٤٧
 ٣٦٩ و ٩٠ ص٨ وج٢٣٧ ص٧ج ٢١٨ ص٤جفتح الباري و ٣٠٤ و ١٦٠ص

 ٢٧٤ و ٩٦ و ٩٥ ص١٧ وج٢٥٧و  ٢٥٤ ص١٤جعمدة القاري  و٤٨٦و 
عون املعبود  و١٣٣ ص١٠وج ١٤٢ ص٩ج و ٤٠٣ ص٨جحتفة األحوذي و
 ٧جبن أيب شيبة الاملصنف و ٢٨ ص١جمسند احلميدي و ١٢٠ ص١٢ج

السنن الكربى و ٢٥٥ ص١جاآلحاد واملثاين  و٤٨٣ و ٤٨٢و  ٥٣٩ص
 ٣٢١و  ٣١٦ ص١جمسند أيب يعىل  و٤٧٨ ص٦وج ١١٣ ص٥جلنسائي ل
لطرباين لاملعجم األوسط  و٤٢٥ ص١٤وج ١٢٣ ص١١جصحيح ابن حبان و
رشح هنج البالغة و ٢٣صمعرفة علوم احلديث  و١١٢ ص٣وج ٢٠٥ ص١ج
ختريج  و١١ ص٢٠ وج٢٦٧ ص١٧ وج١٠٠ ص٤وج ٦٨ ص٣ج لمعتزيلل

= كنز و ١٦٥ ص٧جموارد الظمآن  و٤٤٩و  ٤٤٨ ص٣جاألحاديث واآلثار 
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 :ونحن نقول لعثامن
افعلوا ما شئتم، فإين  :، فقالما يدريك، لعل اهللا اطلع عىل أهل بدر

 .غافر لكم
 به إىل  رضبه بسبب وشاية الوليد بن عقبةإنه:  وقالوا:األمر الثاين

 .)١(عيبه بأنه يعثامن
 :وحيق لنا أن نسأل

ً، وهو الذي سامه القرآن فاسقا،  الوليد بن عقبةكيف يصدق عثامن

                                     
 ٢جكشف اخلفاء  و٦٩ ص١٤ وج٣٩ ص١٢وج ٥٢٢ ص١٠جالعامل = 
اجلامع و ٣٠١ ص٥جتفسري نور الثقلني و ٤٤٦ ص٩ججممع البيان و ١٢٨ص

 ٧جمعرفة السنن واآلثار و ٢١٤ص بن عبد الربالالدرر و ٢٥٧ ص١جالصغري 
 ٨ ص١جستيعاب اإلو ١٠٦ ص٥جبن عبد الرب الستذكار اإلو ١٠٣ص

أحكام القرآن و ٢٨٣صأسباب نزول اآليات و ٧٧ ص٢٨ججامع البيان و
وأحكام  ١٦٠ ص١٠جبن عبد الرب الالتمهيد و ٢٢٥ ص٤جبن العريب  ال

بن الالقرآن أحكام  و٥٨٢ ص٣ج) دار الكتب العلميةط (القرآن للجصاص 
 ١٩جلنووي لاملجموع  و١٩٦ ص٥جالبحر الرائق و ٤٨ ص٢جإدريس 

لشافعي لاملسند  و٢٣٧ و ١٥٦ و ١٥٤ ص٨جنيل األوطار  و٣٤١ص
 .٣١٦ص

) ط أخرى( و ٣٦ص ٥األرشاف للبالذري جأنساب  و٤ و ٣ ص٩جالغدير  )١(
 .١٤٤ و ١٤٢ص ٣ جالبن حجرلب العالية ااملط وعن ١٤٧ ص٦ج
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 بأن يتبينوا يف كل ما خيربهم به، فلامذا مل يتبني وأمر الناس، ومنهم عثامن
 !..؟الوليد، ويتأكد من صحة خرب عثامن

 ما :حني طالبه هبذا أنكره، وقال» عليه السالم«ً أن عليا :ويالحظ
 ! فعلت؟الوليدبقول 

، ألجل ما نقله له  بأنه رضب ابن مسعوداعتذر عثامن :األمر الثالث
 . حاللإن دم عثامن: ، من أنه قال يف الكوفةالكنديعنه زبيد بن الصلت 

 :ً أيضا ملا ييلوهو كالم غري مقبول من عثامن
ليس بثقة، فحاله ذكر أن زبيد بن الصلت » عليه السالم«ًإن عليا  ـ١

ْإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن {: ، مشمول بقوله تعاىليد بن عقبةحال الول ٌ َْ ُ َ ََّ َْ َ ََ ٍَ ِِ ُ ِ
َتصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا عىل ما فعلتم نادمني َِ ِ ٍ َِ ْ َُ ُ ُْ َ َ ً ََ َ ُ ْ َ ْ َُ َِ ِ{)١(. 

، فإنه ال  لصلت هو الذي أخربه أو زبيد بن االوليدوسواء أكان  ـ ٢
حيق له أن ينزل به العقوبة قبل أن يسأله عن األمر، وينظر يف جوابه، إذا 

 )..ًلعل هلا عذرا وأنت تلوم(لعلهم كذبوا عليه، أو 
، فهل محله ورضب حتى لو صح ما نمي له عن ابن مسعود  ـ٣

ً العقوبة املقررة رشعا هلذا الذنب لو كان األرض به، حتى دق ضلعه هو
 !ًهذا الرجل قد ارتكبه حقا؟

، من أنه دويبة  عىل املنرب يف حق ابن مسعودوهل ما قاله عثامن ـ ٤
سوء، يميش عىل طعامه يقيء ويسلح، يدخل يف سلسلة العقوبات املقررة 

                                     
 . سورة احلجرات من٦ اآلية )١(
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 !..نوب؟يف الرشع الرشيف ألمثال هذه الذ
 مل ينكر أن يكون هو الذي صنع بابن مسعود كل ما حل إن عثامن ـ ٥

 ..ًبل قدم أعذارا تستبطن اإلعرتاف، والقبول باملسؤولية عام حدث.. به
  : ويف بيعة الرضوان يف بدر’صاحب النيب 

بأنه :  عىل شتيمتهب عثامن أجاأن ابن مسعود :وقد ذكرت النصوص
ً، ويوم بيعة الرضوان، معرضا يوم بدر» صىل اهللا عليه وآله«صاحب النبي 

 . أنه ليست له هذه الفضيلةبعثامن
َفام يعتذر به عن عثامن َ ْ صىل « النبي ، ودعواهم أنً لعدم حضوره بدراُ

ال يصح، إذ لو كان .. رضب له بسهمه وأجره وهو غائب» اهللا عليه وآله
 . ذلك لكان من أعظم فضائله

 ! عن جوابه؟فلامذا سكت عثامن
كام أن عدم حضوره بيعة الرضوان كان من املؤاخذات عليه، ومل يكن 

 بذلك بن مسعودولذلك عريه ا.. له عذر مقبول يف التخلف عن تلك البيعة
 ..هنا

 ..وهذا يشري إىل عدم صحة كل ما يدعونه له من فضائل فيها
  :عمار  و× يستنجد بعلي ابن حنبل

، ومحله عىل ً عبد الرمحان بن حنبل أيضا مئة سوطعثامنوقد رضب .. هذا
 . وإظهاره عيوبه يف الشعر،حداثنكاره عليه األ إل،ملدينةامجل يطاف به يف 
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 :  من احلبسعامر حتى كتب إىل عيل و)١( باحلديدًوحبسه بعد ذلك موثقا
 تدر ـد مبـد إن الرشـزل الرشـنـبم    ام ـــإهنـ فًامراــ وعًاـيـلـغ عـلـأب

 رر ـه مـت بـاجـه وإن هـلن اإلـدي    ره ـوقـى تـحتال ًــاهـال ترتكا ج
 ربر ـا الصادق الـل املوت فينـئحبا    مل يبق يل منه إال السيف إذ علقت 

  حجاج القوم والغدر يوسط الند    وم إذا ذكرتـلـأين مظـم بـلـعـي
 حتى خىل سبيله عىل أن ال ، يكلمهعثامن ب»عليه السالم« فلم يزل عيل

القموص، فلم يزل : ، فسريه إىل خيرب، فأنزله قلعة هبا تسمىنه باملدينةيساك
 . وساروا إليه من كل بلد،عثامنهبا حتى ناهض املسلمون 
 : فقال يف الشعر

 والصفد  الل ـه من األغـديـىل يـع    ذينــقــإن اهللا أنــيل فـوال عـل
 د ـيمنى يدي غياث الفوت من أح     بجامعة دى شدـوت لـا رجـمل
 )٢(من كافر بعدما أغىض عىل صمد    يل إذ خيلصنيـداء عـيس فـفـن

صىل اهللا عليه «  صاحب رسول اهللاسري عبد الرمحن :قال اليعقويبو
 ئه كرهه مساو من خيرب، وكان سبب تسيريه إياه أنه بلغص إىل القمو»وآله

                                     
 الصالح احللبي أليبتقريب املعارف  و٢٨٤ و ٢٦٣ ص٣١جبحار األنوار  )١(

 .٢٣١ص

تقريب املعارف و  و٥٩ ص٩جالغدير  و٢٦٤ و ٢٦٣ص ٣١جبحار األنوار  )٢(
  ٢٣١ص الصالح احللبي أليب
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 . )١( وأنه هجاه،ابنه وخاله
إنه ملا أعطى  :ستيعاب يف اإل وأبو عمر، عن مصعبوقال العالئي

 :  قال عبد الرمحن مخس مائة ألف من مخس أفريقية مروانعثامن
 دى ــــــس را ـــرك اهللا أمــا تــم    ني ـيمـد الـاهللا جهـف بـلـوأح
 ىل ــتــبـك أو تـىل بــتـبـي نـكــل    ة ـنـتـا فـنـت لـلـعـن جـكـول
 فى ـصطـه املـنـا ســا ملــالفــــخ    هــتـيـأدنـد فـريـطـوت الــدع
 ىض ـم د ـن قـة مـنـسـا لــالفــخ    عبادـر الـأم اك ـربــت قـيـوول
 ى ــمـت احلــيـمـه وحـــرتـــآث    ت مروان مخس الغنيمةـيـوأعط
 ا ــن دنــه مـتـيـطـئ أعـفـن الـم    ريــعـه األشـاك بــاال أتــوم
 ه اهلدى ـيـلـق عــريــطـار الـنـم    ا ــنـيـد بـن قــيـنـيـإن األمــف
 وىـــه ا يف ـمـــ درهًامـسـوال ق    ة ـــــلـيـام غـــذا درهـام أخـف

 .)٢(فأمر به فحبس بخيرب
 :  يف معجم الشعراء أنه قال وهو يف السجنوأنشد له املرزباين

                                     
 ٩جالغدير  و١٧٣ص٢ج) ط دار صادر(و  ١٥٠ ص٢تاريخ اليعقويب ج :راجع )١(

 .٥٩ص

ستيعاب اإل و٣٥٩صلشريواين لمناقب أهل البيت  و٥٩ ص٩ج الغدير :راجع )٢(
 ٤جاإلصابة  و٣٢١ ص٣٤جتاريخ مدينة دمشق  و٨٢٨ ص٢ج )ط دار اجليل(

 .٢٥٢ص
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 ده ــابـ أكًداـديـال شـا حسن غـأب    إىل اهللا أشكو ال إىل الناس ما عدا
 ده ــجوانب قرب أعمق اللحد ال ح    اـموص كأهنقر الـرب يف قعـيـبخ
 )١(فمن للحق إن مات ناشده قتلت         دت أمانةـ أو نشًاـت حقـأإن قل

 :ونقول
مل يكن هلذا الرجل املضطهد ذنب إال أنه اعرتض عىل املخالفات   ـ١

ًالتي كان يراها، وكان اعرتاضا عمال منه بالتكليف الرشعي، القايض  ً
 ..وف والنهي عن املنكرباألمر باملعر
 كان ًهو أن عامرا: ، فالذي يبدو لنا»عليه السالم«ًوإذا استثنينا عليا   ـ٢

هو املتبقي من الصحابة الكبار القادرين عىل حتريك األمور بصورة معقولة 
 ألن ، وربام يدور بخلد البعض أن نصائحه ال تؤثر يف عثامن،ومثمرة

وال يمكن أن ..  وبطانتهحوا من املغضوب عليهم عند عثامناآلخرين أصب
أو لعل الكثريين منهم كان قد . يقبل منهم نصيحة، وال مشورة وال شفاعة

، عوف، وابن ، واملقداد، وأيب ذر، وابن مسعودمات، مثل سلامن
 ..وأرضاهبم

، والطامعني بام حتت  فكانوا يف مجلة املهامجني لعثامن والزبريأما طلحة
 ..يده، والغاضبني عليه لعدم حصوهلم منه عىل مثل ما حيبو به أقاربه

أنه كان يتخوف من :  هذا ويبدو من شعر عبد الرمحان بن حنبل ـ٣
                                     

 ٤جاإلصابة  و٣٢٢ ص٣٤جتاريخ مدينة دمشق  و٥٩ ص٩الغدير ج: راجع )١(
 .٢٥٢ص
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سفك دمه عىل أيدي الذين سجنوه، فكان يسعى لدرء هذا اخلطر عن 
يف استنقاذه، وإن كان قد حتول من » عليه السالم«نفسه، وقد نجح عيل 

 ..السجن إىل املنفى، لكن خطر القتل قد زال عنه بذلك
أن التعزير جيب أن يكون بام ال : فقد ذكرنا يف هذا الكتاب: ًوأخريا  ـ٤

 ! مئة سوط؟فام معنى رضب عبد الرمحن بن حنبل.. يبلغ احلد
 ثم نفيه إىل املدينةوما معنى عقوبته بحمله عىل مجل، والطواف به يف 

 !؟خيرب
لو سلمنا أن له ! جب العقوبة؟وهل انتقاد اخلليفة عىل أعامله يو

 !عقوبة، فهل هي كل هذه العقوبات؟
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  : عشررابعالباب ال
 

  ..إضطهاد أيب ذر
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  :الفصل األول
 

  ..أسباب وممهدات.. إىل الشام: أبو ذر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٥٩                                                   ..أسباب وممهدات.. إىل الشام: أبو ذر: ولالفصل األ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :واملال احلرام.. أبو ذر
  إىل أيب ذرعثامن أرسل :أنه قال» عليه السالم« الصادقعن اإلمام 

إن  : فقوال له، انطلقا هبا إىل أيب ذر: فقال هلام، دينارا ومعهام مئت،موليني
 فاستعن هبا عىل ما ، ديناراهذه مائت:  وهو يقول لك،ك السالمؤر يقعثامن
 .نابك

 !؟ من املسلمني مثل ما أعطاينً فهل أعطى أحدا:فقال أبو ذر
 . ال:فقاال
 .هم يسعني ما يسع،نا رجل من املسلمنيأ ف:قال

  وباهللا الذي ال إله إال هو ما. هذا من صلب مايل:نه يقولإ :فقاال له
 . وال بعثت هبا إليك إال من حالل،خالطها حرام
 .نا من أغنى الناسأ وقد أصبحت يومى هذا و.فيها  ال حاجة يل:فقال
 مما ً وال كثرياً ما نرى يف بيتك قليال، عافاك اهللا وأصلحك:فقاال له

 .تستمتع به
 ام قد أتى عليه،كاف الذي ترون رغيفا شعري حتت هذا األ، بىل:فقال

نى ال أقدر عىل قليل أ حتى يعلم اهللا ، ال واهللا!؟صنع هبذه الدنانريأ فام ،أيام
 وعرتته اهلادين ، بوالية عيل بن أيب طالبًوال كثري، وقد أصبحت غنيا
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 . الذين هيدون باحلق وبه يعدلون،»عليهم السالم«
 إنه لقبيح بالشيخ : يقول»صىل اهللا عليه وآله«كذلك سمعت رسول اهللا و

 ،نه ال حاجة يل فيهاأ وأعلامه ،عليه) فرداها: لعل الصحيح( فردها. أن يكذب
 .)١(وبينه فيكون هو احلاكم فيام بيني ،لقى اهللا ربىأ حتى ،وال فيام عنده
 :ونقول

 :ال بد من التوقف ملالحظة النقاط التالية
  !غريي؟ أحدا أعطى هل
 مثل املسلمني من ًأحدا أعطى قد عثامن كان إن سأل حني ذر أبا إن ـ ١

 :أمرين حقق قد يكون أعطاه ما
 يفكر كام بغريه يفكر أن اإلنسان عىل أن :مفاده ًدرسا أعطى أنه: األول

 ولذلك.. لآلخرة العمل عن الدنيا عىل حرصه يشغله أال جيب وأنه بنفسه،
 وله أو عدم قبوقبوله وعدمها، تهجاح عن يشء أي يذكر أن قبل أنه نالحظ

 أم إليه أرسلًأمواال مثل ما  املسلمني سائر إىل أرسل قد عثامن كان إن سأل
 !!ال

                                     
 ١٤٠٤سنة  مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاثط (ختيار معرفة الرجال إ:  راجع)١(

 ٢٨٥صروضة الواعظني  عنه، و٣٩٨ ص٢٢جبحار األنوار  ١١٨ ص١ج )هـ
 ٣٥٩ ص٢جمواقف الشيعة  و٦١٧ ص٨جمستدرك سفينة البحار و
 .٢٤١صالدرجات الرفيعة و



  ٦١                                                   ..أسباب وممهدات.. إىل الشام: أبو ذر: ولالفصل األ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بنفسه، للتفكري ينتقل سيتلقاها التي اإلجابة أساس عىل إنه :الثاين
 ..رده يف أو قبوله يف تؤثر التي األخرى بناجلوا ويالحظ
 العطاء هذا يعةطب حتدد التي هي السؤال هذا عىل اإلجابة إن  ـ٢

 أو سكوته، هبا ىيشرت رشوة، هو أو وسليمة، صاحلة بنية كان إن والسخاء
 .سمعته وتشويه ، لهالتهم لتوجيه ًمرتكزا أو سكاته،إل ذريعة تخذت أو دينه،
  :املسلمني من رجل أنا إمنا

 حتقيق ،»يسعهم ما يسعني املسلمني، من رجل أنا إنام« :ذر أيب وقول
 حيمل وهو.. اآلخرين عن بيشء ستئثاراإل رفض تعني التي األسوة ملعنى
 بعينها، فئات والصالت باألموال ُِرثْؤُي نهإ حيث من ،عثامنل أخرى إدانة
 .ذلك يف واإلنصاف العدل يراعي وال

  :احلرام واملال اخلليفة
 خيالطها مل وأهنا ماله، خالص من أهنا ذر أليب يقسم عثامن أن الحظنا

 ذر أبا أن يعلم كان أنه: طييع وهذا ًأيضا، حالل مصدرها وأن.. حرام
 حرام، هو وما حالل هو ما بني التمييز وحياول ،يأتيه الذييف  املال يدقق

 .املال ذلك تكوين ومبادئ مصادر عن ًأيضا يبحثو
ً معروفا ًأمرا كان عثامن ينفقه فيام حمرمة موالأ وجود أن :ًأيضا ويعطي

 عثامن أن كام.. به االرتطام من حياذرون الصلحاء وكان.. الناس بني ًوشائعا
 ..هنا بذلك يعرتف نفسه

 الرسول، موقع يف يضع نفسه الذي املسلمني، خليفة يرىض فكيف
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 ورفضه، لتجنبه، يسعى ال وملاذا !؟راماحل باملال لماعيت أن بمهامته ويقوم
كام سعى لتجنيب  واملرشوعة؟ الصحيحة بالوسائل عنه احلرمة صفة وإزالة
  األرتطام بهإيب ذر
  :الناس أغىن من ذر أبو

 رغيفي يملك نهأل الناس، أغنى من وهو أصبح أنه ذر أبو ذكر وقد
 ،وعثامن عوف، كابن األغنياء أن نعلم ونحن. أيام عليهام مضت شعري،

 والفضة الذهب يملكون كانوا ، ومروان، وابن عامروالزبري وطلحة
 مصاف يف نفسه ذر أبو يضع فكيف.. هائلة بمقادير والضياع واألنعام
 !؟الناس أغنى من نفسه ويعترب هؤالء،

 إنه ال بد من حتديد مفهوم الغنى عنده وعندهم، فهم من أفقر :وجياب
 الذي كان ال يملك سوى رغيفني من شعري وأبو ذر.. الناس عند أيب ذر

 .فسالن غنى هوعنده  الغنى ألنأغنى منهم، بل هو من أغنى الناس، 
 والفضة، الذهب من املقنطرة القناطري يملكون الذين وهؤالء

 ما إىل باحلاجة يشعرون يزالون ال ألهنم فقراء،. وغريها املسومة واألنعام
 وال  يضيفونه إليه،آخر يشء أي عىل للحصول ويسعون.. كله ذلك سوى

 .يشء عن باالستغناء يشعرون
 بل الدنيا، حطام من يشء عىل احلصول إىل هنفس هتدعو فال ،ذر أبو أما

 .الناس أغنى منإذن  فهو.. يشء أي إىل احلاجة وعدم بالغنى يشعر
 يسد ما عىل للحصول يسعى فحينئذ باحلاجة إىل يشء شعر إذا وهو

وبالتدقيق يف املال، ويف . .واملرشوعة املحللة بالطرق ولكن.. حاجته
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 ..مصادره، ومكوناته
  :× يعل بوالية الغىن
 وعرتته »عليه السالم« عيل بوالية ًغنيا أصبح أنه :ذر أبو قرر وقد

 ومن تعاىل اهللا من هو العباد رزق أن: نعلم أننا: توضيح ذلكو .. دينااهل
ِوما نقموا إال أن أغناهم اهللاُ ورسوله من فضله﴿: تعاىل قال رسوله، ِ ِْ َ ُ َ ُ َُ ْ َُ َ ُ ُ ََ ْ ََ َْ َّ ِ﴾)١(. 

ْومنهم من يلمزك يف الصدقات فإن أعطوا منها رضوا ﴿: تعاىل وقال ْ َ ُْ َ َ ََّ ُْ َ ُ ِْ ِ ِ ُِ ْ َّ َُ ْ ِ َ ِ َ
ُوإن مل يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أهنم رضوا ما آتاهم اهللاُ ورسوله  َ ُ ْ َّ ْ َ ُ ْ ْ َُ ْ َ ُْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َُ َُ َ َ ُ ََ ِ َِ ِ ْ َّ

ُوقالوا حسبنا اهللاُ سيؤتينا اهللاُ من فضله ورسو َ ُ َ َْ ُ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ َْ ْ ُ َله إنا إىل اهللاِ راغبونَ ُ ُِ َ َ ُِ َِّ﴾)٢(. 
» صىل اهللا عليه وآله «اهللا برسول اإليامن أهل رزق أن :الواضح ومن

هلم،  واملحبة والطاعة، بالوالء، هو إنام بيته وأهل» عليه السالم «وبعيل
 .. بنهجهملتزامواإل

 باملال تمثلامل ،الرزق جمرد من أوسع معنى إىل يرمي ذر أبا أن غري
إىل الغنى باخلري والربكات، واإليامن، والتقوى، ومعرفة  يتعداه بل الدنيوي،

اهللا تعاىل، والتوكل عليه، والتحيل باألخالق الفاضلة، والسجايا الكريمة، 
 ..أمجعني عليهم اهللا صلوات اهلادين وعرتته عيل ووالية حمبة خالل من

 عىل حصل فقد بيته، وأهل »عليه السالم «عيل والية عىل حصل فإذا

                                     
 .التوبة سورة من ٧٤ اآلية من )١(

 .التوبة سورة من ٥٩ و ٥٨ اآليتان )٢(
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 ..أحد إىل بحاجة أنه يشعر ومل ،ونجاح وفالح وصالح، خري كل
 عليه، مزيد ال بام أبيه وبني عثامن سيزعج هذا أنيف  شك وال

 ..وحمارصته الناس عن وعزله مناوأته، عىل ًوتصميام ًإرصارا وسيزيدهم
  :!؟× علي عرتة هم من

، »عليهم السالم« عيل بعرتة ذر أيب مراد بأن كريالتذ إىل بحاجة ولسنا
 خصوص بل ،هاشم بني سائر ليس الغنى، عىل بواليتهم حيصل الذين

 الذين. » السالممعليه «احلسني اإلمام ذرية من واألئمة ،واحلسنني الزهراء
 يف الوداع حجة يف سيام وال عنهم،» صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول أخرب

 من كلهم أو (قريش من كلهم عرش، اثنا بعدي) اخللفاء أو (األئمة: حديث
 .)هاشم بني

 هيدون الذين هم ألهنم ،ذر أبو قصدهم الذين هم هؤالء إن :قلنا وإنام
 .كالمه تتمة يف به ّرصح كام. .يعدلون وبه باحلق،

 والرعاية، اهلداية إىل ـ ذر كأيب ـ حيتاجون فإهنم ،هاشم بني سائر أما
 بلـ  ميوالتطع موالتقلي ،والتعليم ،واإلصالح والرتبية ،والوقاية والتعاهد

 ..ذلك إىل تعاىل اهللا رمحه منه أحوج ثرهمأك يكون قد
  :!؟ذر أبو يعرض مبن

 فقد خه،نس من ليس ًكالما والفقر الغنى عن بكالمه ذر أبو حلقأ وقد
 عثامن قتل وقد ،املسن الشيخ يف ذبكال عاهة ليتناول كالمه عنان عطف
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 .  )١(ذلك غري وقيل ،وثامنني ست أو ،سنة نيثامن  وثامن أو ،نيتسععن 
 أن بالشيخ لقبيح إنه :قوله» صىل اهللا عليه وآله «النبي عن فروى

 يف القول يصدقه مل ألنه ماإ :القبيح األمر هبذا عثامن يتهم وكأنه .يكذب
 خالص من نهزعمه أ يف أو.. مصادره حلية يف أو إليه، املرسل املال حلية
  .املسلمني مال من وليس ماله

 حيث إليه، املال ذلك إرسال من هدفه يف القول يصدقه مل ألنه أو
 ومحله ضمريه، رشاء به يريد وال ه،بينو ما عىل به يعينه أن يريد أنه له ادعى
 أو ألنه .املنكر عن والنهي باملعروف األمر بواجب القيام عن تخيلال عىل

فام يأخذه .. ملوقعه، وهو يرتزق ألجله من بيت املال غاصب يرى أن عثامن
 .ًألجل هذا املقام املغتصب ليس حالال عند أيب ذر

                                     
 ٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٤١٩ ـ ٤١٧ص ٤ج مم وامللوكاأل تاريخ :راجع )١(

 ٣جلحاكم لاملستدرك  و ٧٤ ص١جمحد أمسند :  وراجع٤٤٣ ـ ٤٤١ص
 ٤٥ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف و ١٢٧ ص١جاآلحاد واملثاين و ٩٦ص

املعجم الكبري  و٤٩٤ ص٣١جبحار األنوار و ٩٩ ص٩ججممع الزوائد و
 ٣ وج٨١٧ ص٢ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإل و٧٨ و ٧٧ ص١جلطرباين ل

 ٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و١٣٢ صتاريخ خليفة بن خياط و١٠٤٨ص
 ٢جبن أعثم الكتاب الفتوح  و٥٢٥ و ٥٢٤ و ٥٢٢ و ٥٢٠ و ٥١٦ و ٥١٥ص
 .٤٣٣ص
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  !:؟ أليب ذر’عهد رسول اهللا 
 وأخذ  إذ قام أبو ذر،مكة ببينا أنا وحبش بن معمر :قال سليم بن قيس

 من عرفني فقد ،أهيا الناس«: ثم نادى بأعال صوته يف املوسمبحلقة الباب 
 إين قد ، أهيا الناس.، أنا أبو ذرعرفني، ومن جهلني فأنا جندب بن جنادة

 يف قومه، فينة نوحإن مثل أهل بيتي يف أمتي كمثل س«: سمعت نبيكم يقول
 .» ومثل باب حطة يف بني إرسائيل. ومن تركها غرق،من ركبها نجى
إين تركت فيكم أمرين، لن « : إين سمعت نبيكم يقول،أهيا الناس

 . إىل آخر احلديث»..تضلوا ما إن متسكتم هبام، كتاب اهللا وأهل بيتي
ما محلك عىل ما قمت به « : وقال لهعثامن بعث إليه ةاملدينفلام قدم إىل 

 .»يف املوسم
 . وأمرين به،»صىل اهللا عليه وآله« عهد عهده إيل رسول اهللا :قال
 .من يشهد بذلك :فقال

 . واملقدادفقام عيل
 .فشهدا، ثم انرصفوا يمشون ثالثتهم

 .)١(»ءإن هذا وصاحبيه حيسبون أهنم يف يش« :عثامنفقال 

                                     
 ٢٣جبحار األنوار  و٢٢٩ ص١ج)  هـ١٣٨٦ط النجف سنة ( اإلحتجاج )١(

حتقيق (كتاب سليم بن قيس  و١١٩ ص٤جخالصة عبقات األنوار  و١١٩ص
 .٤٥٧ص )ـ جملد واحد حممد باقر األنصاري
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 : ونقول
، ومل يكن يملك تاليف إن هذا التدبري النبوي قد فاجأ عثامن ً:أوال

إذ مل يكن يعلم بالوصية، وال باملوىص، وال بام ختبئه .. حصوله، بأية صورة
 ..األيام
 من بطش اهليئة احلاكمة حصن أبا ذرقد » صىل اهللا عليه وآله«إنه  ً:ثانيا

عليه «بإشهاده عليها من ال يمكنه رد شهادته، وال تكذيبه، أال وهو عيل 
 .»رمحه اهللا «، ومن ال يمكنه اهتامه بأنه جير النار إىل قرصه، وهو املقداد»السالم
عل أي يشء، سوى أنه أحال األمر ً بقي عاجزا عن فإن عثامن :ًثالثا
أنه هو الذي يدبر هذا األمر ب، وكأنه يريد أن يتهمه »عليه السالم«عىل عيل 

إن هذا وصاحبيه حيسبون «: ، وذلك حني قال واملقداد أيب ذر:مع صاحبيه
 .»أهنم يف يشء

ًشيئا ذا بال من أهنم يتومهون أهنم سينالون  :وربام يكون قد قصد
 ..خالل هذه التحركات التي يقومون هبا

 ..ً أنه خيالفهم فيام يعتقدونه ويرونه حقا:ولعله يريد
مع أن احلقيقة هي أهنم إنام يعملون بواجبهم يف توعية الناس، وإقامة 

بل إن . احلجة عىل من جيب إقامتها عليه، وال هيمهم بعد ذلك ما يكون
عليه «ًهو الذي أعلم عليا بام جيري، ومل يكن » لهصىل اهللا عليه وآ«النبي 
 .ينطلق من فراغ، وال من طمع بيشء من حطام الدنيا» السالم
 مكةقد اختار » صىل اهللا عليه وآله«أنه : واألهم من ذلك :ًرابعا

أن يكون و..  فيها ذلك املقاموالكعبة بالذات لتكون هي التي يقوم أبو ذر
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 ألداء فريضة احلج من كل مكةألن الناس يأتون إىل .. ذلك يف موسم احلج
 ..حدب وصوب

ٍكام أن قيامه هبذا األمر عىل باب الكعبة جيعله يف مأمن من أي تعد 
 ..عليه، أو حماولة إلسكاته بالقوة

 :ثالث خصوصياتحاديث، هلا ثالثة أ هو إن الذي نادى به أبو ذر ً:خامسا
أن كال احلديثني معروف عند أكثر الناس، وال جمال للتشكيك  :األوىل
 ..به من أحد
ًمل يطلب منه أن يبلغ الناس نصا خاصا » صىل اهللا عليه وآله«فإنه  ً

ًجديدا، ومبتكرا، ليتطرق احتامل يف أن يكون هذا النص مصنوعا من  ً ً
 ..أو غفل عن بعض خصوصياتهَّاألساس، أو أنه قد توهم فيه، 

إن احلديث األول ناظر ألمر هيم كل أحد أن حيسم خياره فيه،  :الثانية
أال وهو النجاة من املهالك، وال سيام فيام يرتبط باآلخرة، التي ال مناص من 

 ..الورود عليها، والوصول إليها
إن احلديث األخري ناظر إىل موضوع اهلدى والضالل بعد فقد  :الثالثة

، إذ بفقده يشعر الناس بحاجتهم إىل اهلداية، »صىل اهللا عليه وآله«سول اهللا ر
أن املرجع هلم » صىل اهللا عليه وآله«فقرر .. وإىل املرجعية يف األمور احلادثة

هو كتاب اهللا وأهل بيت نبيه، ومل يرجع » صىل اهللا عليه وآله«بعد موته 
كام قضت به !  دينهم؟الناس إىل حكامهم ملعرفة أحكامهم، وأخذ معامل

حيث منع من الفتوى » صىل اهللا عليه وآله«السياسة العمرية بعد رسول اهللا 
  ..إال لألمراء
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فإذا سمع الناس هذا وذاك، فال بد أن يراجعوا حساباهتم، وأن يكون 
 عىل أساس  إعادة النظر فيه،موقع اخلليفة، وكذلك اخلالفة يف معرض

 ..هذين احلديثني الرشيفني
وإال، فلم يكن هناك داع . إن هذا بالذات هو ما أحفظ عثامن :ًاسادس

إلستدعائه أباذر، ومطالبته إياه بام كان منه، فإن للناس احلق يف أن يرووا 
للناس ما سمعوه من نبيهم، وأن يبينوا هلم أحكام دينهم، يف موسم احلج 

ساك بحلقة باهبا، ويف ويف غريه، وعند باب الكعبة وسواها، ويف حال اإلم
غري هذه احلال، وليس ألحد أن يمنعهم من ذلك، أو أن يسأهلم عن 

 ..أسبابه
  :ودواع.. ممهدات
 السلطة جتاه ذر يبقبل أ من طويلة وتعريضات اعرتاضات مسرية هناك

، وقد بذلت حماوالت كثرية معه كبري بشكل موتزعجه أهلها تضايق كانت
 يف التفكريهبم إىل حد  نزعاجاإلفلم تنفع، حتى بلغ  ليكف عن ذلك،

 : هذه اإلعرتاضات ما ييلمن نذكرو والنفي، باألبعاد ولو ه،من التخلص
بينام نحن : ، قاليف تارخيه، عن األحنف بن قيس عن الثقفي  ـ١

هل افتقر اهللا منذ ! يا أبا هريرة: ، فقال ذر إذ جاء أبوجلوس مع أيب هريرة
  !استغنى؟

 ،ًبل اهللا الغني احلميد، ال يفتقر أبدا!  سبحان اهللا:فقال أبو هريرة
 . ونحن الفقراء إليه
 .  فام بال هذا املال جيمع بعضه إىل بعض:قال أبو ذر
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  . من اليتامى واملساكني، اهللا قد منعوه أهلهل ما:قالف
 . ثم انطلق

 .  ما لكم ال تأبون مثل هذا؟:فقلت أليب هريرة
 أما إين أشهد أين . إن هذا رجل قد وطن نفسه عىل أن يذبح يف اهللا:قال

ت ما أظلت اخلرضاء وال أقل: يقول »صىل اهللا عليه وآله«سمعت رسول اهللا 
، فإذا أردتم أن تنظروا إىل أشبه الغرباء عىل ذي هلجة أصدق من أيب ذر

 .)١( فعليكم بهً ونسكاً وزهداً براالناس بعيسى بن مريم
ه مجاعة ـ  ـ وعندعثامن دخل عىل  أن أبا ذر: يف تارخيهوروى الثقفي  ـ٢

ليجاء يب : يقول »صىل اهللا عليه وآله«أشهد أين سمعت رسول اهللا : فقال
                                     

 .٢٦٨ص الصالح احللبي يبألتقريب املعارف  و٢٧٧ ص٣١ ج بحار األنوار)١(
 وابن ،محدأ و، وابن ماجة، والرتمذي، ابن سعد:وأخرجه باختالف ألفاظه وأسانيده

 ، وابن عساكر، واحلاكم، والبغوي، وأبو نعيم، وأبو عمر، وابن جرير،أيب شيبة
 ٢٢١ص ٢جصحيح الرتمذي : ًريهم، انظر مثال وابن اجلوزي وغ،والطرباين

 ٥ج و٢٢٣ و ١٧٥ و ١٦٣ص ٢جمسند أمحد و ٦٨ ص ١جسنن ابن ماجة و
 ٨٤ص ١جستيعاب  واإل٣٤٢ص ٣ج ومستدرك احلاكم ٤٢٦ و ١٩٧ص

 وكنز العامل ٦٤ص ٤ج و٦٢٢ص ٣ج واإلصابة ٣٢٩ص ٩جوجممع الزوائد 
 ٣٠٦ ـ ٣٠٣ ص٨جراجع الغدير  و. وغريهم١٧ ـ ١٥ص ٨ج و١٦٩ص ٦ج
 ٦ج وقاموس الرجال ٥٥ ص٣جو ٢٥٧ ص٨ج البالغة للمعتزيلرشح هنج و

 .٢٤٧ ص٥ج وهبج الصباغة ٢٦٢ص
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كون بمنزلة اجلوزاء من السامء، ثم نيوم القيامة وبك وبأصحابك حتى 
 .  حتى يفرغ من حماسبة العباد، فتوطأ علينا البهائم،يرمى بنا إىل األرض

صىل اهللا عليه «هل سمعت هذا من النبي !  يا أبا هريرة:عثامنفقال 
 !؟»وآله

 .  ال:فقال
ما : يقول »صىل اهللا عليه وآله« أنشدك اهللا سمعت النبي :قال أبو ذر

 . أقلت الغرباء وال أظلت اخلرضاء عىل ذي هلجة أصدق من أيب ذر
 . أما هذا فقد سمعت:قال

 . )١( واهللا ما كذبت: وهو يقول ذروفرجع أب
: ، قال يف تارخيه بإسناده، عن ابن عباسالثقفي ويف نص آخر رواه  ـ٣

 . فأبى أن يأذن له،عثامن عىل استأذن أبو ذر
 . استأذن يل عليه:فقال يل

 . فاستأذنت له عليهعثامن فرجعت إىل :قال ابن عباس
 . إنه يؤذيني:قال
 . عسى أن ال يفعل:قلت

 ! عثامن إتق اهللا يا :فأذن له من أجيل، فلام دخل عليه قال له
ي نبي إنه قد حدثن:  يتوعده، قال أبو ذرعثامنو..  اتق اهللا:فجعل يقول

                                     
 .٢٦٤صالصالح احللبي أليب تقريب املعارف  و٢٧١ ص٣١ ج بحار األنوار)١(
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أنه جياء بك وبأصحابك يوم القيامة فتبطحون : »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
كلام مرت آخرها ردت أوهلا، ، عىل وجوهكم، فتمر عليكم البهائم فتطأكم

 . حتى يفصل بني الناس
ترفعوين :  فحدثني العرزمي أن يف هذا احلديث:قال حييى بن سلمة

 .)١( فتطأكم البهائم،الثريا رضب بكم عىل وجوهكمحتى إذا كنتم مع 
 .)٢( عطاءه  حبس عن أيب ذرعثامن أن :وقد ذكر الدياربكري

بينا أنا جالس : ، قاليف تارخيه، عن ثعلبة بن حكيم الثقفيوذكر   ـ٤
من أهل  »صىل اهللا عليه وآله« ـ وعنده أناس من أصحاب حممد نعثامعند 
 . السالم عليكم:  يتوكأ عىل عصاه، فقال وغريهم ـ فجاء أبو ذربدر

 ! عثامن اتق اهللا يا :فقال
 .اويهوذكر مس..  وتصنع كذا وكذا..كذا وكذا إنك تسمع

 من يعذرين من هذا الذي ال يدع : حتى إذا انرصف، قالعثامنفسكت 
 . مساءة إال ذكرها

، فجاء، فقام »عليه السالم «فسكت القوم فلم جييبوه، فأرسل إىل عيل
 ! يا أبا احلسن: يف مقام أيب الذر، فقال

  !ما ترى أبا الذر ال يدع يل مساءة إال ذكرها؟
                                     

 .٢٦٣ص الصالح احللبي أليبتقريب املعارف  و٢٧٠ ص٣١ ج بحار األنوار)١(

حلنفي لفتح الدين افلك النجاة  و٦ ص٩جر الغدي و٢٦٨ ص٢ تاريخ اخلميس ج)٢(
 .١٥٦ص
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ـ ..  أهناك عن أيب ذرعثامن، يا إين أهناك عن أيب ذر! امنعث يا :فقال
ًوإن يك كاذبا{: ثالث مرات ـ أتركه كام قال اهللا تعاىل ملؤمن آل فرعون ِ َ ُ َ ِ َ 

ًفعليه كذبه وإن يك صادقا َِ ِ َِ َ ُ ُ َُ َ ِْ َ ِ يصبكم بعض الذي يعَ ِ َِ َُّ ُ ُْ َ ْدكم إن اهللاَ ال هيدي من ْ َ ِْ ْ َ َ َّ ِ ُ ُ
ٌهو مرسف كذاب َ َُّ َ ٌ ِ ْ ُ{)١( . 

 !.  بفيك الرتاب:عثامنقال له 
 .)٢( بل بفيك الرتاب، ثم انرصف :»عليه السالم «قال له عيل

 ، خيطبعثامنكان : ، قالوعنه يف تارخيه، عن املغرور بن سويد  ـ٥
 :  بحلقة الباب، فقالفأخذ أبو ذر

، سمعت  ومن مل يعرفني فأنا جندب،من عرفني فقد عرفني! أنا أبو ذر
 يف إنام مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح: يقول »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 .  ومن ركبها نجا، عنها هلك من ختلف،قومه
 .  كذبت:عثامنقال له 

 إنام كان عليك أن تقول كام قال العبد :»عليه السالم «فقال له عيل
ًوإن يك كاذبا{: الصالح ِ َ ُ َ ِ ً فعليه كذبه وإن يك صادقاَ َِ ِ َِ َ ُ ُ َُ َ ِْ َ ِ يصبكم بعض الذي َ َِّ ُ ُْ َ ْ ُ
ْيعدكم َُ ُ ِ{)٣( . 

                                     
 . من سورة غافر٢٨ اآلية )١(

 الصالح احللبي أليبتقريب املعارف  و٢٧١ و٢٧٠ ص٣١ ج بحار األنوار)٢(
 .٢٦٤ و ٢٦٣ص

 . من سورة غافر٢٨ اآلية )٣(
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 .  بفيك الرتاب:نعثامفام أتم حتى قال 
 .)١( بل بفيك الرتاب:»عليه السالم «فقال عيل

يا : ، فقالعثامن بني يدي ي ألقأن أبا ذر:  يف تارخيهوذكر الثقفي  ـ٦
 !. كذاب

 .  ما هو بكذاب:»عليه السالم «فقال عيل
  . بىل، واهللا إنه لكذاب:قال

 .  ما هو بكذاب:»عليه السالم «قال عيل
 !.  الرتباء يف فيك يا عيل:عثامنقال 
 . عثامن بل الرتباء يف فيك يا :»عليه السالم «قال عيل
: يقول »صىل اهللا عليه وآله« سمعت رسول اهللا :»عليه السالم «قال عيل

 .  ذي هلجة أصدق من أيب ذرما أظلت اخلرضاء وال أقلت الغرباء عىل
 .  أما واهللا عىل ذلك ألسرينه:قال

 إنكم : أما واهللا لقد حدثني خلييل عليه الصالة والسالم:قال أبو ذر

                                     
 ٢٧٧ ص٣١ جوبحار األنوار ٢٦٩ص الصالح احللبي أليبتقريب املعارف  )١(

وقال يف هامشه، وقريب منه ما جاء يف رواية الواقدي من :  عن الثقفي٢٧٨و
 ورشح هنج البالغة ٥٢ ص٥سلميني كام يف األنساب جطريق صهبان موىل األ

 .٢٤١ ص١جلمعتزيل ل
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 .)١(خترجوين من جزيرة العرب
 : ونقول
 بياهنا، يف نتوسع أن نريد ال كثرية أمور عىل السابقة النصوص دلت

ولسنا . »عليه السالم «بعيل يرتبط ما هو هيمنا ما ألن تفاصيلها، وذكر
 .ذر وأيب عثامن بني جرى ملا بصدد التأريخ
 ملاحواإل الفهرسة، سبيل عىل النقاط بعض إىل نشري ذلك أجل من
 :فنقول االمجايل،
 :نقول األول للحديث بالنسبة: ألف
ً صاعقا جاء قدإن كان قد افتقر  هريرة أليب ذر أيب سؤال نإ ـ ١
ألن اإلجابة عنه باإلجياب . جتاهله وال لغريه أليب هريرة يمكن وال. ًومثريا

 هوو االعتقاد، يف حساسية األمور اكثر يف العقائدية البدهييات ابده الفخت
 ..إيامنه وصفاء وعلمه، فضله يف ،ذر أيب مثل رجل عن صادر
 املتضمن األصعب بالسؤال رماه هريرة أيب جواب سمع حني إنه  ـ٢
 يربرأن و نفسه، عن يدفعه أن إال لغريه وال ، هريرةأليب جمال ال الهتام
 .مثله من قعيتو ملا املخالف موقفه
 تعريض معناه األمور هذه بمثل الترصيح نإ: يقول هريرة أبا إن  ـ٣

. مسلامته ومن. الدين هذا صميم من أمور أهنا مع ،للذبح نفسه اإلنسان
 . عنها بالتنزه يتظاهروا وأن. مرتكبوها هبا يتخفى أن بد وال

                                     
 .٢٦٥ص الصالح احللبي أليبتقريب املعارف  و٢٧٢ ص٣١ ج بحار األنوار)١(
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! عنها؟ قالعباإل بهميطال من يذبحوا وأن عنهم، يعشت أن معنى فام
 منها؟ تربئتهم عىل يساعد هذا وهل
 فيه يضارعه ال الذي صدقهب ذر أليب هريرة أيب شهادة جاءت ثم  ـ٤

  .اهللا رسول عن نقلها والتي. أحد
، ثم حماوالت عثامنفام معنى إنكار صدقه، واهتامه بالكذب من قبل 

 .  وعامله التحامل من قبل حمبي عثامن عثامنئةترب
عليه  «بعيسى الناس أشبه ذر أبا جتعل التي الفقرة بعدها وجاءت  ـ٥
 بمواقفه يريد ال وبأنه ،نيته بصفاء لتشهد ،وبره ونسكه زهده يف» السالم

 يريد هو وإنامال هو بصدد حتقيق مآرب سياسية، و لنفسه، نفع جر هذه
 .املتسلطون أفسده ما وإصالح ،اهللا وجه

 :نقول والثالث الثاين للحديث بالنسبة: ب
 وأن ٢ رقم احلديث يف احلاصل التزوير هو يواجهنا ما أول إن  ـ١

وربام يكون اجلمع بني مضموين . ما ورد يف احلديث الثالث هو الصحيح
ألننا مل نر ما .. د إصالح احلديث األول ـ أقرب وأنسباحلديثني ـ بع

ومورد .. يوجب إسقاط احلديث الثاين عن اإلعتبار بجميع فقراته
: جياء يب أو بك وبأصحابك، وقوله: التحريف يف احلديث األول هو قوله

 :فإن هذا ال يصح.. ثم يرمى بنا إىل األرض فتوطأ علينا البهائم
 مل يصدر منه ما يوجب أن يرمى من السامء، وأن تطأه ألن أبا ذر ً:أوال

 .البهائم إىل أن يفرغ من حماسبة العباد
 !؟»يب أو بك«: ما هذا الرتديد يف قوله :ًثانيا
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إن وطء البهائم يف يوم القيامة هو بحسب الظاهر ألهنم كانوا  ً:ثالثا
ًيملكون إبال، وبقرا ويموتون وال يؤدون زكاهتا  عن النبي  روى أبو ذروقد. ً

ًال يموت أحد منكم فيدع إبال وبقرا مل يؤد زكاهتا : قوله» صىل اهللا عليه وآله« ً
 .)١(..إال جاءته يوم القيامة أعظم مما كانت وأسمن تطؤه بأخفافها الخ

وربام يكون ذلك ألهنم متكربون متجربون يف الدنيا، فيذهلم اهللا تعاىل 
 .ذا النحو وغريهيف اآلخرة هب

 أن عثامن كان يستفيد من اسلوب يشري إىل هذا املعنى، :والالفت هنا
 .ًفقد وطأ عامرا حتى فتقه

، مع أن  بالسؤال عن حديث أيب ذر قد اختص أبا هريرةإن عثامن  ـ٢
إن احلارضين مل : إال أن يقال.. بوجود مجاعة عند عثامن: الرواية ترصح

ولو صح لكان املناسب . ولكنه احتامل ال شاهد له. يكونوا من الصحابة

                                     
سنن  و٧٤ و ٧٥ ص٣جصحيح مسلم  و١٥٨ و ١٥٧ ص٥مسند أمحد ج: راجع )١(

عمدة  و١٨٢ و ٩٧ ص٤جلبيهقي لالسنن الكربى  و٢٧ و ٢٩ ص٥جالنسائي 
كنز العامل  و٢٤٠ ص١٩ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٧ ص٩جالقاري 

 ٢جلنسائي لالسنن الكربى  و٢١٩ ص١جكشف اخلفاء  و٣٠٩ و ٣٠١ ص٦ج
 ٢ج ةبن قدامالالرشح الكبري  و٤٦٧ ص٢ج ةبن قدامالاملغني  و١٢ و ١٤ص
جواهر   و٨ ص٦جبن حزم الاملحىل  و٢٢٠ ص٢جكشاف القناع  و٤٩٦ص

 ٣٨٠ ص١جسنن الدارمي  و٤٤ ص٦جنيل األوطار  و١٦٩ ص١جالعقود 
 .٩ ص٤جصحيح ابن خزيمة و
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 .ترصيح الراوي بذلك
  مل يسمع بذلك احلديث، فهل يكون أبو ذرلنفرتض أن أبا هريرة  ـ٣

 يف بعض األحيان، فذلك ال وحتى لو كان الناقل يكذب! ًكاذبا فيام ينقله؟
أننا ال : غاية األمر.. ًيعني كذب هذا احلديث، فإن الكاذب يصدق كثريا

 .نستطيع أن نجزم بصدق خربه، وعدم إمكان اإلحتجاج به
ُّما تضمنه هذا احلديث يدل عىل سبب تصلب احلكام يف املنع من   ـ٤

ح بذلك من شأنه فإن السام.. »صىل اهللا عليه وآله«رواية حديث رسول اهللا 
أن حيرجهم يف أمور حساسة ال يطيقون سامعها، وحياذرون أشد احلذر من 

 .انتشارها وشيوعها عنهم
والذي .  بالدخول عليه، بحجة أنه يؤذيه ال يأذن أليب ذرإن عثامن  ـ٥

سمعه من كان يسدي إليه النصائح، ويذكره بام » رمحه اهللا«رأيناه هو أنه 
، ويطلب منه إصالح األمور، وكف عامله »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 يتأذى فكان عثامن.. ومنعهم من ارتكاب ما حرم اهللا تعاىل. عن ظلم الناس
 بأكثر من ذلك، فذلك مما ال يمكن صدوره من أما أن يؤذي عثامن.. بذلك
 .. أحد األربعة الذين تشتاق اجلنة إليهمأيب ذر
 :ولفت نظرنا هنا أمران  ـ٦

 عند الرفيعة املنزلة ذو وهو.. الدخول ب ال يأذن أليب ذرأن عثامن :أحدمها
 .وزهده وتقواه ،وعلمه صدقه ألجل عامة، الناس ولدى. رسوله وعند اهللا

. احلق بكلمة ينطق أنه ملجرد ،السلطان ىلع الدخول من أمثاله َِعنُم فإن
إذا كان صاحب احلق ليست له شوكة،  لصاحبه يعود نأ يمكن حق فأي
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 !؟وال سلطان
 ،مروان أمثال من كانوا عنده املكرمني عثامن بطانة أن :والالفت

 ويعتدي ،وهيينهم عثامن يقصيهم الذين وأن .ومعاوية ،عقبة بن والوليد
 ،ذر وأيب ،عامر أمثال من هم ،وغريهوالنفي  بالرضب حتى كرامتهم عىل

ذوي  من آخرين وكثريين.. طالب أيب بن عيل وحتى ،عبدة بن وكعب
 .. و..عوف وابن ،مسعود ابن مثل ،الناس بني املكانة

 عباس ابن وتوسيطه ،عثامن عىل الدخول عىل ذر أيب إرصار :الثاين
 .. ذلك ألجل

 ..اىلتع اهللا بتقوى يأمره صار أن عىل يزد مل عليه ودخل له، أذن ملاثم 
، والوعيد التهديد هو اهللا بتقوى له ذر أيب أمر عىل عثامن جوابوكان 

 ! فأين هذا اجلواب من ذلك اخلطاب؟..واإلعتزاز بالشوكة والسلطان
 عثامن داعتدامن  أىر بعدما ذر أبو إليه جلأالذي  احلديث إن  ـ٧
 ،اآلخرة يف هلا سيتعرض التي املهانة إىل يشري ،ووعيده هتديدهبعد و ،بقوته
) عليهم باالعتامد ذر أبا وهيدد ،ويتوعدهبم  يعتد الذين (وأصحابه هو نهفإ
 وليس .اخلالئق وليس ،البهائم عليهم تطأ حيث ،السامء من َنْوَقْلُيَس

 االنسان خدمة يف تكون هي بل. ناالنسا بني مقابل يف قيمة أو شأن للبهائم
 .قبضته ويف

 :نقول ولكننا ،بيان ىلإ حيتاج ال، فالرابع للحديث بالنسبة وأما: ج
 يسمع ما عثامنل ذكر ثم اهللا، بتقوى األمر هو ذر أبو صنعه الذي إن  ـ١
 أمكنه ولو ..ديد والوعيد سوى التهبه جييبه ما عثامن جيد ومل ،ويصنع
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 ..إليها لبادر  أيب ذركالم عىل أيةمؤاخذة تسجيل
 يدخل ممن ذر أبو يكن ومل جتتنب، لكي املعايب إىل يشري إنام والناصح

 يقومون اميف حكمهم إن فإهنم ،هلم املديح وكيل إطرائهم ملجرد األمراء عىل
 .يعتدوا ال وأن يقرصوا، ال أن مفيه ويفرتض ،بواجباهتم
، ومنهم تقويمهم الناس مجيع عىل وجب ذلك من يشء حصل فمتى

 .هو الترصف الطبيعي، واملتوقع من أمثاله» رمحه اهللا«فام فعله .. أبو ذر
 هيسوء ام لذكر مربر يبق مل هوسوا ذر أيب بنصائح أخذ عثامن أن لو  ـ٢

 ..ويزعجه
 له وليشتكي ليحرض،» عليه السالم «عيل إيل عثامن إرسال نفس إن  ـ٣

 ولكنه.. محيد غري يشء عىل اإلقدام بصدد كان عثامن أن إىل يشري ذر أبا
 إىل» عليه السالم «بادر ولذلكله، » عليه السالم «عيلتصدي  من خيشى

 واحدة بعبارة مرات ثالث ذلك وكرر ،ذر أيب عىل التعدي منـ  هذيرحت
 جتاه فيه يفكر ما خطورةله  ليؤكد. »ذر أيب عن أهناك إين ،عثامن يا«: هي

 .اجلليل الصحايب ذلك
 حرض حني» عليه السالم «ًعليا أن: احلادثة راوي نظر لفت وقد  ـ٤

! فهل كانت صدفة؟.. »رمحه اهللا« ذر أيب مقاميف نفس  قام ،عثامن جملس ىلإ
عليه «غري أننا مل نجد يف فعل عيل .. ال ندري! أم هي إشارة وداللة؟

 ..إال ما يشري إىل الوعي لكل حركة، والتدبر يف كل ترصف» السالم
 يتضمن مل فرعون آل مؤمن تذكر التي الكريمة باآلية ستشهاداإل  ـ٥

وهتك  ،»عليه السالم «عيل عىل عثامن من اجلرأة هذه يوجب يشء أي
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 ..الرتاب بفيك: بقولهحرمته 
 فكذبه ًكاذبا كان إن أنه :مفادها عقلية معادلة قررت إنام اآلية هذه ألن

 عىل يالتجن عن يتورع ال ظامل، أنه :ظهرُي ألنه بالرضر، عليه يعودس
 اهللا لعذاب ويعرضه ة،موالشها الكرامة منازل عن يسقطه وذلك ،األبرياء
 .اجلحيم ويورده األليم،

 وأنِّما أفسدوا، وأن يقوموا،  يصلحوا أن فعليهم ًصادقا، كان وإن
 ..به يعدهم الذي بعض يصيبهم ال حتى ،يسددوا
 كذل يكون أن فيحتمل كاذب، نفسه عىل مرسف الفريقني أحد أن كام
 باإلرساف املبتلني هم يكونوا أن وحيتمل الكاذب، املرسف هو القائل

 يعرف ،الضامئر يف ما عىل فواق الرسائر، عىل مطلع تعاىل واهللا .بالكذبو
 يشمل لنو املرسف، من والعادل الكاذب، من والصادق املبطل، من املحق
 لرخيصةا هربمآ وحتقيق بالدنيا، للفوز الكذب يمتهن الذي املرسف بلطفه
 .فيها

 أن باإلمكان كانالنظر إىل أنه » عليه السالم«وبعد أن لفت عيل   ـ٦
 غريه، من الصادق ليعرفوا. وعاينوها شهدوها التي الوقائع الناس يراجع

 .املرسف غري من واملرسف
 عثامن جلأ األمور ومللمة احلقيقة، عىل للتسرت وسيلة عثامن بيد يعد ومل

 بكراماهتمِّاملس و ،هبم والبطش اآلخرين، إذالل وهو العاجز، وسيلة إىل
 الواقع عن الناس انظار ليرصفـ » عليه السالم «لعيل فقال.. بلسانه ولو

عليه  «ًعليا وليؤذي. وخميلتهم ذاكرهتم يف هعرضوتليس إليه انطلقوا الذي
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 ..الرتاب بفيك: الفقـ  الطريق هذا عن منه هظغي يشفيبلسانه و» السالم
قد » عليه السالم«ًعليا  ألن.. الرتاب بفيك بل :»عليه السالم «وأجابه

َفلج بحجته، و َ  . فهو أوىل بالرتاب وأجدر..احلجة يملك ال الذي هو عثامن َ
 :نقول والسادسة، اخلامسة الرواية وعن ـ د
 ،» عليه وآلهصىل اهللا «اهللا رسول عن تواترم نةيالسف حديث إن  ـ١

 أمري وعيل وأنس، ،اخلدري سعيد وابو عباس، وابن ،ذر أبو عنه رواه وقد
 بن وسلمة ،لةثوا بن امرعو ،الزبري بن وعبداهللا ،»عليه السالم «املؤمنني
 ..الشيعة طرق من رواته عدا هذاوربام غري هؤالء .. األكوع

 اهللا رسول قولأغفل هنا  وملاذا !؟كذبت ،ذر أليب عثامن يقول فكيف
 الغرباء أقلت وال اخلرضاء، أظلت ما:  ذرأيب حق يف» صىل اهللا عليه وآله«

 ..ذر أيب من أصدق هلجة ذي عىل
 ال بأن عثامنل نصيحة قدم أن عىل زاد ما» عليه السالم «ًعليا إن ـ٢

 بالعبد االقتداء إىل وأرشده.. بالكذب ذر أيب عىل حكمه يف يستعجل
ًوإن يك كاذبا{ :يقول بأن الصالح، ِ َ ُ َ ِ ً فعليه كذبه وإن يك صادقاَ َِ ِ َِ َ ُ ُ َُ َ ِْ َ ُ يصبكَ ْ ِ م ُ

ْبعض الذي يعدكم َُ ُ ِ ِ َّ ُ ْ َ{)١(. 
 !؟عثامن من اجلارحة الكلمة هذه عيل استحق بامذاف
 أخربه» صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول أن: عثامنل ذر يبأ وحديث  ـ٣

 من عثامن اشحالستي ًكافيا كان ،العرب جريرة من هسيخرجون مهنبأ
                                     

 .غافر من سورة ٢٨اآلية ) ١(



  ٨٣                                                   ..أسباب وممهدات.. إىل الشام: أبو ذر: ولالفصل األ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةذبرال إىل ثم ،الشام إىل هنفي عىل إقدامه وعدم. ذر أيب معاخلشنه  هتترصفا
 قدر خنقه أو.. كرهي بام جياهر الذي الصوت بإسكات هيتم إنام عثامن ولكن

 .النتائج كانت مهام اإلمكان،
 رغم ،ذر بأيب الكذب هتمة لصاقإب هيتم عثامن أن :الحظنا وقد  ـ٤

صىل «ه ديوتأك ذر أيب حق يف» صىل اهللا عليه وآله «النبي بقول إياه خبارهمإ
 عن الكلمة هذه سقاطيسعى إل عثامن نكا فهل ،صدقه »اهللا عليه وآله

 !وملاذا؟ االعتبار؟
» صىل اهللا عليه وآله«وهل يقاس الوحي اإلهلي عىل لسان رسول اهللا 

 !بالتهم اجلزافية، التي تدعو األهواء إلطالقها وإلصاقها باألبرار واألخيار؟
أن يرصح : واألدهى واألمر، واألغرب واألعجب من ذلك كله  ـ٥

 نبيها األكرم، بأنه مصمم عىل خليفة املسلمني، الذي حيكم األمة باسم
صىل «، ونفيه، ألنه يرص عىل تكذيبه وحتدي قول رسول اهللا التنكيل بأيب ذر

» عليه السالم«، ويف تأكيد صدقه، فيقول لعيل »رمحه اهللا«فيه » اهللا عليه وآله
 .»نهأما واهللا عىل ذلك ألسري«: بعد رواية حديث أصدقية أيب ذر

  :املباشر السبب
 :املعتزيل احلديد أيب ابن قال

 عثامنخبار والنقل، أن  وعلامء األ،ن الذي عليه أكثر أرباب السريةإ
، ثم نفاه كا منه معاوية ملا شاملدينة، ثم استقدمه إىل  أوال إىل الشامنفى أبا ذر

 .  نظري ما كان يعمل بالشامعمل باملدينةملا   إىل الربذةاملدينةمن 
 وغريه بيوت  ملا أعطى مروان بن احلكمعثامن أن :أصل هذه الواقعة
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مئة ألف درهم، وأعطى ( منها، ء بيشاألموال، واختص زيد بن ثابت
 يقول جعل أبو ذر)  ثالث مئة ألف درهماحلارث بن احلكم بن أيب العاص

ٍبرش الذين كفروا بعذاب أليم{:  ويف الطرقات والشوارع،بني الناس ِ َِ ٍ َِ َ َ َِ ُ َ َ َّ ِّ{. 
َوالذين يكنزون الذهب والفضة {:  ويتلو قوله تعاىل،ويرفع بذلك صوته ْ ََّّ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ َ ُ ْ َ

ٍوال ينفقوهنا يف سبيل اهللاِ فبرشهم بعذاب أليم ِ َِ ٍ َ َ ُ َ َ َِ ْ ِّ َُ ِ ِ َ َ ُِ َ{)١(. 
 .  مرارا وهو ساكتعثامنفرفع ذلك إىل 

أن انته عام بلغني : )اسمه نائل(ثم إنه أرسل إليه موىل من مواليه 
 .عنك

 عن قراءة كتاب اهللا تعاىل، وعيب من ترك عثامن أو ينهاين :فقال أبو ذر
 وخري يل من أن  أحب إيلعثامن اهللا بسخط ن أريض فواهللا أل!؟أمر اهللا تعاىل

 . عثامنهللا برضا أسخط ا
 . ذلك وأحفظه، فتصابر ومتاسكعثامنفأغضب 

مام أن يأخذ من املال  أجيوز لإل:، والناس حولهً يوماعثامنإىل أن قال 
 شيئا قرضا، فإذا أيرس قىض؟ 
 . ال بأس بذلك:فقال كعب األحبار

 !  يا بن اليهوديني، أتعلمنا ديننا:فقال أبو ذر
 .  وتولعك بأصحايب، احلق بالشام، قد كثر أذاك يل:عثامنفقال 

                                     
 . من سورة التوبة٣٤اآلية  )١(
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 .)١(فأخرجه إليها
 ً جالسا كان أبو ذر:، قال يف تارخيه، عن سهل بن الساعديوذكر الثقفي

 هل ،أرأيتم من أدى زكاة ماله: عثامن إذ قال ً، وكنت عنده جالسا،عثامنعند 
  !يف ماله حق غريه؟
 . ال:قال كعب

أنت ! يا ابن اليهوديني:  بعصاه يف صدر كعب، ثم قالفدفع أبو ذر
ِليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املرشق { !؟تفرس كتاب اهللا برأيك ِ ْ َ ْ ُّ ْ ََّ َ َ ُ ُ َ َِ ْ ُْ ُ َ َّ ِ

ِواملغرب ولـكن الرب من آمن باهللاِ َ ْ َّ َ ََ َ َّ ِ ْ َِ ِ ِ ْ َ{. 
َوآتى املال عىل حبه ذوي القربى واليتامى واملساكني{: إىل قوله ِ َِ َ َ َْ ََ َ َ ِّ ُ َ ََ َْ ُ ْ َِ َ َ{)٢(. 
 ! أال ترى أن عىل املصيل بعد إيتاء الزكاة حقا يف ماله؟ :م قالث

 فنفرقه ً، أن نأخذ من بيت مال املسلمني ماالً أترون بأسا:عثامنثم قال 
 ! ثم نقضيه؟،فيام ينوبنا من أمرنا

 . ساكتوأبو ذر.  ليس بذلك بأس:ثم قال أناس منهم
 !ما تقول؟!  يا كعب:عثامنفقال 

                                     
 ٤١٤ ص٢٢ج بحار األنوار و٢٥٦  و٢٥٥ ص٨ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(

لشريازي لكتاب األربعني  و٣٠٣ ص٨جالغدير و ، عنه١٧٥ و١٧٤ ص٣١جو
 .٢٥٠صلتنكابني لسفينة النجاة  و٢٩٧ ـ ٢٩٣ ص٤الشايف ج و٦٠٤ص

 .بقرة من سورة ال١٧٧اآلية  )٢(
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 . ال بأس بذلك:فقال كعب
  أنت يا بن اليهوديني: عصاه فوجأ هبا يف صدره، ثم قالفرفع أبو ذر

 !. تعلمنا ديننا؟
 !  ما أكثر أذاك يل وأولعك بأصحايب؟:عثامنفقال 

 .  وغيب عني وجهك،أحلق بمكينك
 .)١( ما أكثر أذاك يل، غيب وجهك عني، فقد آذيتني:أو قال

 . إىل الشامفخرج أبو ذر
 أظهر  أن أبا ذر:، عن أبيه، عن احلسني بن عيسى بن زيدوذكر الثقفي

 وبرئ ، وفراقه للدين، وأغلظ له حتى شتمه عىل رؤوس الناسعثامن عيب
 .)٢( إىل الشامعثامنمنه، فسريه 
 :التالية األمور إىل هنا نشري أن علينا : ونقول

  :أليم بعذاب الكافرين بشر
 الكافرين برش: والشوارع الطرقات يف الناس بني ذر أيب قول إن  ـ١

                                     
حتقيق ( ومروج الذهب ٩٣ ص٩٣ وج٢٧٣ و ٢٧٢ ص٣١ بحار األنوار ج)١(

أليب رف تقريب املعا:  وراجع٢٩٥ ص٨جالغدير  و٨٣ ص٣ج) شارل بال
جامع أحاديث  و٣٧ ص٧جمستدرك الوسائل و ٢٦٥صالصالح احللبي 

 .٣٢١ ص٨جالشيعة 

 .٢٦٥ص الصالح احللبي أليبتقريب املعارف  و٢٧٣ ص٣١ بحار األنوار ج)٢(
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من يترصف ببيت مال املسلمني  يكفر كان ذر أبا أن عىل يدل.. أليم بعذاب
 تكفر عائشة كانت فقد ،ذر بأيب ًحمصورا هذا يكن ومل.. عىل هذا النحو

  ..كفر فقد ًنعثال ااقتلو :املشهورة مقوالهتا ومن ،عثامن
 وغريه عامر وكان.. إال إن كانت تكفره ألسباب أخرى غري هذه

، وال تتبع أقوال الصحابة يف الشواهد إيراد إىل بحاجة ولسنا. ًأيضا يكفرونه
 ..كفر وإيامن عثامن

 آخر دين اذواخت النبوة، أو األلوهية بإنكار الكفر ال ينحرص سبب  ـ٢
 بإنكار أو اهللا، بأحكام باالستهزاء الكفر حيصل قد بل.. اإلسالم دين غري

 .وغريذلك..الدين رضوريات بعض
 من أحد اعرتاض وعدم والشوارع، الطرقات يف املنادات هذه إن  ـ٣
 هذا قبلت قد كانت الناس أذهان أن عىل يدل ،ذلك يف ذر أيب عىل الناس
 ..لقبوله مستعدة األقل عىلـ  هي أو ،لنسبة للمتسلطني واحلاكمنيبا األمر

.. وخطرية كبرية بدرجة عثامنل التأييد صتناق إىل ًأيضا يشري وهو
 ..البداية يف ذر أيب مواجهة عىل حزبه وال ،هو جيرتئ مل ولذلك

 .ساكت وهو ًمرارا، عثامن إىل ذر أيب أمر رفع ولذلك،
 الكبار هؤالء بأن ًعلام ..عثامن تكفري إىل الصحابة أعاظم ذهاب إن  ـ٤

أن من بينهم أعاظم  كام.. الفئات مجيع من هم بل واحد، فريق من وايكون مل
 أبرارًأيضا  وفيهم الذين كانوا من مؤيديه، والساعني إىل تكريس األمر له،

 ابن: ًفيهم أيضاو ،عامرو ،ذر يبأ أمثال من وعلامؤهم، وخيارهم حابةالص
 طالب أيب بن عيل :فيهم بل.. وعائشة ،عوف بن الرمحن وعبد ،مسعود
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 يدل ذلكذهاهبم إىل  نعنه، إ األحاديث بعض يف وردكام » عليه السالم«
 .اكرتاث الب عليه واملرور عنه، غضاءاإل كنمييكن  مل عثامن أمر أن عىل

 التشبث يصح وال ذاك، يف والطعن هذا، باهتام األمور تبسيط جيوز الف
 غبية وفتاوى بالية، واستحسانات ،خاوية وتوجيهات ،واهية بتربيرات
 . ما يضحكالبلية ورش ،ثكىلال تضحك ردية، وشعارات
 جتعل طريقة اتبع بل ،عثامن باسم يرصح مل ذر أبا أن: هنا والالفت  ـ٥
 يتحدث وهو القرآن، يقرأ إنام فهو.. قبولم وال مربر غري سكاتهإل التدخل

 ..تعاىل اهللا أمر يرتك ملن إدانات تتضمن عامة قواعد عن
 عن تطبيقات الناس، وال عن تومهاهتم، أصاب ًوليس هو مسؤوال
 .الناس يف ذلك أم أخطأوا

 .والباطل الكفر أهل إدانة من يمنع أن أو ،يسخط أن عثامنل وليس
  :األحبار كعب فتاوى
 التزلف هذه بفتاواه يريد بارحاأل كعب أن يعرف كان ذر أبا إن  ـ١

 عىل القدرة يعطيه الذي األمر..لديه الرفيعة املكانة عىل واحلصول ،عثامنل
 ..وأهله الدين عىل اخلطورة من كبرية درجة عىل تكونقد  أمور ريرمت

ن كثري  ع كان يسعى لإلستغناء بكعبعثامن أن: ًأيضا يعلم وكان  ـ٢
يف  األحبار كعبممن مل يكن يسعد بأن حيتاج إليهم، فكان حياول أن يضع 

فكان يطلب منه الفتوى، ألنه يعلم . ً أهال لهرفيع، مل يكن كعب علمي مقام
 لألخذ الكثريين يدفع سوف  كعبمن الفتوى املسلمني خليفة طلبأن 
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 ..والسمني ثغوال. وواردة شاردة كل عنه
 ما رسائلياتهإ من الدين هذا يف يدس ألن لكعب الفرصة يعطي وهذا

 ..شاء
 ووضع. الناس أمام ة كعبهيب كرس  أن من الرضوري:فرأى أبو ذر

.. بينة عن يضل من ويضل ة،ينب عن حيي من اليحي ،نصاهبا يف األمور
 ..كان وهكذا
 من كان رجلال هيتم هبذا املقدار ب أن املسلمني خليفة عىل كان لقد  ـ٣
وظهر للناس أنه .. وقد تظاهر باإلسالم يف زمن عمر ،الكتاب أهلعلامء 

 عنخليفة املسلمني  ن يسأله، فام معنى أالدين هذا يف بالدس ًمهتام كان
 الذيـ  عثامن يكون أن هو :املفروض فإن الرشعي، تكليفه وعن دينه، أمور
 وظائفه لنفسه عيَّويد ،»صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول مقاميف  نفسه وضع

والذي يسأله الناس  الدين، بأمور والعامل. للناس املعلم هوـ  وصالحياته
 . وعن احلالل واحلرامعن األحكام،

 أعلم ًكعبا أن كعب،فسريون من ويتعلمها جيهلها، أنه الناس رأى فإذا
ً، وكهفا ومالذا يف أمور هلم ًمرجعا وسيتخذونه ،والسامء األرض أهل ً

 .اخلطورة غاية يف أمرتغرير بالناس، وهو  وهذا. .دينهم ودنياهم
 .رأينا الذي بالنحووواجهه  ،ذر أبو ذلك أدرك وقد
هذا  أن الناس ليفهم ،اليهوديني ابن بأنه ًكعبا يصف ذر أبا نإ  ـ٤
 علم يأتيه أين فمن به، عهد حديث هنوأ. الدين هذا يف قدم له ليس الرجل
 !اهللا؟ كتاب وعلم اهللا، رسول
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 رسول مع وعاشوا وسمعوا، قرأوا قد حوله، من والصحابة ،عثامنو
 . فهم أوىل بالفتيا منه..»صىل اهللا عليه وآله «اهللا

 جيد وال البدهيي، احلكم هذا مثل يعرف ال املسلمني خليفة كان إذا  ـ٥
 .السالم اإلسالم فعىل يعرفه، من األخيار الصحابة يف

 !؟ عن عثامن»صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول علم مدينة باب كان ينأو
 مناسبات يف وعمر بكر أبو :فهسالأ يسأله كان كام جيهله، عام يسأله ال وملاذا
 يف أمور كان يعجز »عليه السالم «إليه يرجع نفسه عثامن كان بل.. أخرى
 .عنها

 وأصبح ،عثامن أصحاب من األحبار كعب اصبح ملاذا درين ال  ـ٦
 ،والتغريب بالنفي العقوبة يستحق صار أنه حد إىل عنه، الغرباء من ذر أبو

 األحبار كعب صار فهل املنكر، عن األحبار كعب هني أراد أنه ملجرد
 !..اجلنة؟ إليه تشتاق الذي ذر أيب من عثامن إىل أحب اليهودي
 :نقول عثامن عنه سأل الذي احلكم وعن  ـ٧
 ينوبه فيام ليرصفه ،قرتاضباإل ملالا بيت يف يترصف أن عثامنل جاز إذا

 يقرتضوا أن املسلمني من لذوي احلاجة جيوز ال فلامذا ،اصةاخل أموره من
 !؟الشخصية مأموره ألجل املال بيت من

 .املال بيت من قرتاضاإل إىل عثامن من أحوج كان عثامن غري فإن
 ال ما األموال من يملك هوف قرتاض،اإل إىل بحاجة يكن مل عثامن إن  ـ٨
 يوم عثامن نأ: عتبة بن اهللا عبد ذكر «:دياملسعو قال حتى البال، عىل خيطر
 درهم، ألف وألف دينار، ألف ومئة مخسون ملالا من هخازن عند له كان قتل
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 ًخيال، وخلف دينار، ألف مئة وغريمها وحنني، القرى بوادي ضياعه وقيمة
 .)١(»ًةكثري بالإو

 حمقه إىل سيؤدي الذي ،الامل بيت عىل الباب هذا فتح معنى وما
 .والطامعني الطاحمني أيدي عىلوتبديده 
 عىل املال إيتاء بآية كعب جهل عىل ًحسيا ًدليال قدم ذر أبا إن ثم  ـ٩

وأثبت جهله بكتاب اهللا، فام معنى ، .واملساكني واليتامى ،القربى ذوي حبه
وما معنى تصديه لإلجابة، بعد أن المست عصا أيب !  لسؤاله؟عودة عثامن

 ! صدره وجسده؟ذر
 ..ومن يفتي بغري علم يستحق أكثر من الرضب بعصا أيب ذر

 
 
 
 
 
 

                                     
 ٨جالغدير  و٧٦ ص ٣ ج) بال شارل حتقيق( و ٤٣٣ ص١ج الذهب مروج )١(

 ١جلشيعة أعيان ا و٢٠٤ ص١ج والعرب وديوان املبتدأ واخلرب٢٨٥ص
 .٣٤٦ص



  ١٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٩٣                                                   ..أسباب وممهدات.. إىل الشام: أبو ذر: ولالفصل األ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :ينالفصل الثا
 

  ..إن كان لك بالشام حاجة
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  :الشامأهل  يف ذر أيبتأثري 
 أشياء  ينكر عىل معاويةفكان أبو ذر :املعتزيل احلديد أيب ابن قال

إن :  ثالثامئة دينار، فقال أبو ذر لرسولهًيفعلها، فبعث إليه معاوية يوما
طائي الذي حرمتمونيه عامي هذا أقبلها، وإن كانت صلة فال كانت من ع

 . حاجة يل فيها، وردها عليه
، إن كانت هذه  يا معاوية: اخلرضاء بدمشق، فقال أبو ذرثم بنى معاوية

 . )١(رسافمن مال اهللا فهي اخليانة، وإن كانت من مالك فهي اإل
 واهللا ما . لقد حدثت أعامل ما أعرفها، واهللا: يقول بالشامبو ذروكان أ

 .»صىل اهللا عليه وآله«هي يف كتاب اهللا وال سنة نبيه 
 بغري تقى، ًة، وأثرً مكذباً حييا، وصادقاً وباطال، يطفأًواهللا إين ألرى حقا

                                     
وأنساب األرشاف  ٢٥٦ ص٨ وج٥٥ و ٥٤ ص٣ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(

مامة الشايف يف اإل و١٧٥ ص٣١ وج٤١٥ ص٢٢ وبحار األنوار ج٥٣ ص٥ج
 و ٢٩٣ ص٨جالغدير  و٦٠٥صلشريازي لكتاب األربعني  و٢٩٤ ص٤ج

 .٢٥١صلتنكابني لسفينة النجاة  و٢٣٧ ص٤جأعيان الشيعة   و٣٠٤
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 . )١( عليهً مستأثراًوصاحلا
،  ملفسد عليكم الشام إن أبا ذر: ملعاوية بن مسلمة الفهريقال حبيبو

 .)٢( ..ألخ.. عثامن إىل  فكتب معاوية.فتدارك أهله إن كان لك فيه حاجة
 قلت :، قال، عن أبيه، عن أيب ذرتيمي، عن إبراهيم الوذكر الثقفي

إن : يقول »صىل اهللا عليه وآله«أما أنا فأشهد أين سمعت رسول اهللا : ملعاوية
 . أحدنا فرعون هذه األمة
 .)٣( أما أنا فال:فقال معاوية

 عن جالم بن جندل ،»السفيانية« يف كتاب  أبو عثامن اجلاحظوروى
                                     

 وبحار األنوار ٢٥٧ و ٢٥٦ ص٨ وج٥٥ ص٣ح هنج البالغة للمعتزيل ج رش)١(
 ٣٣٨ و ٣٠٤ و ٢٩٣ ص٨جالغدير  و١٧٦ و ١٧٥ ص٣١ وج٤١٥ ص٢٢ج
 ١٥٢ ص٢جلسيد بحر العلوم لالفوائد الرجالية  و٢٤٣صالدرجات الرفيعة و
 .٢٩٤ ص٤جمامة الشايف يف اإل و٣٦٩ ص١جلقريش لحياة اإلمام احلسني و

 ٢٢ وبحار األنوار ج٢٥٧ ص٨ وج٥٥ ص٣الغة للمعتزيل ج رشح هنج الب)٢(
هنج احلق وكشف  و٢٩٥ ص٤جمامة الشايف يف اإل و١٧٦ ص٣١ وج٤١٥ص

 ٣٠٤ ص٨جالغدير و ٢٥١صلتنكابني لسفينة النجاة  و٢٩٩صالصدق 
 .٣٠٢ ص٢جمستدركات علم رجال احلديث  و٢٤٣صالدرجات الرفيعة و

 ٢٦٦ص الصالح احللبي أليبرف تقريب املعا و٢٧٤ ص٣١ بحار األنوار ح)٣(
مناقب  و٢٧١ ص٦جعلل الدارقطني :  وراجع٣٣٩صبن البطريق الالعمدة و

 .٣٧٨صلشريواين ل» عليهم السالم«أهل البيت 
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، يف خالفة  والعواصم عىل قنرسين ملعاويةًكنت غالما: ، قالالغفاري
 عىل باب ًإليه يوما أسأله عن حال عميل، إذ سمعت صارخا، فجئت عثامن

 .أتتكم القطار بحمل النار: داره يقول
اللهم العن الناهني عن . مرين باملعروف، التاركني لهاللهم العن اآل

 . املنكر املرتكبني له
  أتعرف الصارخ؟ ، يا جالم: وتغري لونه وقال،فازبأر معاوية
 .  ال اللهم:فقلت
يأتينا كل يوم فيرصخ عىل باب !  من عذيري من جندب بن جنادة:قال

 ! قرصنا بام سمعت
 بني قوم يقودونه، حتى وقف بني  بأيب ذريء، فج أدخلوه عيل:ثم قال

 :يديه، فقال له معاوية
 ! يوم فتصنع ما تصنعتأتينا يف كل ! يا عدو اهللا وعدو رسوله

أما إين لو كنت قاتل رجل من أصحاب حممد من غري إذن أمري املؤمنني 
 .  لقتلتك، ولكني أستأذن فيكعثامن

، ألنه رجل من قومي، فالتفت  وكنت أحب أن أرى أبا ذر:قال جالم
يف ظهره  من الرجال، خفيف العارضني، )١(إليه فإذا رجل أسمر رضب

                                     
 .اخلفيف اللحم:  الرضب)١(
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 .)١(جنأ
 ما أنا بعدو هللا وال لرسوله، بل أنت وأبوك : وقالفأقبل عىل معاوية

عدوان هللا ولرسوله، أظهرمتا االسالم وأبطنتام الكفر، ولقد لعنك رسول 
سمعت رسول اهللا . ، ودعا عليك مرات أال تشبع»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 األمة األعني الواسع البلعوم، الذي إذا ويل«: ، يقول»صىل اهللا عليه وآله«

 . »يأكل وال يشبع، فلتأخذ األمة حذرها منه
 . ما أنا ذاك:فقال معاوية
صىل اهللا « بل أنت ذلك الرجل، أخربين بذلك رسول اهللا :قال أبو ذر

شبعه إال اللهم العنه وال ت« :، وسمعته يقول وقد مررت به»عليه وآله
 .»بالرتاب

 . » يف الناراست معاوية« :يقول »صىل اهللا عليه وآله«وسمعته 
 .)٢( فيهعثامن وكتب إىل . وأمر بحبسه،فضحك معاوية
: ، فقالشام بالً خطيبا قام معاوية: يف تارخيه بإسناده، قالوذكر الثقفي

 . ومن حرمته فاهللا حيرمه، فمن أعطيته فاهللا يعطيه،إنام أنا خازن! أهيا الناس
، إنك لتعطي من حرم يا معاويةـ واهللا ـ  كذبت :، فقالفقام إليه أبو ذر

                                     
 .ًإذا أرشف كاهله عىل ظهره حدبا: جنأ )١(

زي لشريالكتاب األربعني  و٢٥٨  و٢٥٧ ص٨رشح هنج البالغة ج:  راجع)٢(
الدرجات  و٣٠٤ ص٨جالغدير  و٤١٥ ص٢٢جبحار األنوار  و٦٠٥ص

 .٢٣٧ ص٤جأعيان الشيعة  و٢٤٣صالرفيعة 
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 .)١( ومتنع من أعطى اهللا،اهللا
 :ونقول
 املثال سبيل عىل منها نذكر كثرية، أمور املتقدمة النصوص يف تستوقفنا

 :ما ييل
  :البنيان يف التطاول

 ومل.. وسوامها والروم ،الفرس أمم عند كان البنيان يف التطاول إن
 اهللا رسول ياةح ويف النبوية، البعثة زمن يف العرب يف يذكر ًأثرا له نجد
 األمم عن حديث من الكريم القرآن به لحف ما سوى» صىل اهللا عليه وآله«

 ..اهاووس.. العامد ذات إرم عن كحديثه البائدة،
َّولكنه حد يف إنفاق  األموال  ،البناء الواسع والكبري اإلسالم حيرم ومل

ًحدودا ووضع قيودا  احلدود هذه وخمالفة.. هبا االلتزام الناس عىل فرضو. ً
 لسياسة املتصدين من وغريه معاوية عىل ذر أبو أخذها التي هي والقيود
 ..والبالد العباد،

 يعرتف أن فإما.. ّمر منهام كل خيارينأمام  معاوية ذر أبو وضع وقد
 هبا ستحقي التي اخليانة يه وهذه.. تعاىل اهللا مال من اخلرضاء ىنب أنهب

 ..مقامه عن هتسقط سوف التي العقوبة،
يف  وقع قد فيكونـ  املال ملعاوية أين ومن ـ ماله من بناها أنه أو

 فيه، املرسفني اهللا وذم. سبحانه اهللا كتاب يف عنه النهي ورد الذي اإلرساف
                                     

 .٢٦٦صالصالح احللبي أليب تقريب املعارف  و٢٧٤ ص٣١بحار األنوار ج:  راجع)١(
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َوال ترسفوا إنه ال حيب املرسفني{ :فقال ِ ِِ ِْ ُْ َ َُّ ُ َُ َّ ِ ْ ُ ُ{)١(. 
َوال تطيعوا أمر املرسفني{ :تعاىل وقال ِ ِِ ْ َ ُْ ََ ُ َُ{)٢(. 
ِوأن املرسفني هم أصحاب النار{: وقال َّ ُ َ ْ ُ ََ َْ َْ ِ ِ ُ َّ{)٣(.  
 ..احلالتني كال يف خارس فمعاوية.. أخرى كثرية وآيات
  :ذر أليب معاوية رشوات
، ، وشاعت وذاعت، وتضايق معاويةكثرت إشكالت أيب ذر وقد  ـ١

ومنها املال :  بأساليب كثريةوأشفق من أثارها، فحاول اسكات أيب ذر
 سوف ذر أبا أن ّقدر حني خابه قد لولكن فأ.. فأرسل به معاوية إىل أيب ذر

 يفرقه أن ألجل وإما، نفسه ألجل إما بلهيقسو.. املال يرى حني لعابه يسيل
 أن من سيتمكن حيث احلالتني، يف ًرابحا معاوية فيكون.. احلاجة أهل بني

: الناس بني عيشيوس.. فيه هو وقع قد عيل به يشنع ما إن: الشام ألهل يقول
 قد يكون أن يف وسيشكك نفسه، عىل ضه بعوأ املال ذلك أنفق قد ذر أبا أن

 ،ذر أيب سمعة لتشويه معاوية أبواق وستنطلق.. غريه عىل منه ًشيئا أنفق
 ..طاقتها أقىص عملوست
 الفريق أن ّبني حني.. واملاحق الصاعق ذر أيب موقف وجاء  ـ٢

                                     
 . من سورة األنعام١٤١اآلية ) ١(
 . من سورة الشعراء١٥١اآلية ) ٢(
 .غافر من سورة ٤٣اآلية ) ٣(
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 له معاوية اعرتف فإن..العام ذلك طيلة عطائه من حرمه قد احلاكم األموي
 يأكل هو بل إليه،هبذا املال  حيسن وال عليه، يتفضل ال إذن فمعاوية ،بذلك
 ..ويظلمه حقه،

 ووالءه، حمبته ويربح هبا، رضاه يستجلب صلةإياه  يعطيه كان وإن
 بإرجاع بل باملال،ال تنال  ورضاه وحمبته والءه ألن مرفوض، فذلك

 والعمل الرشيف، الرشع أحكام خمالفة عن والكف حاهبا،أص إىل قواحلق
 ..تعاىل اهللا يرىض بام

  :األمة فرعون أحدنا
 هي هذه صيغته كان فإن.. )١(األمة هذه فرعون أحدنا :حديث أما

 لكي الناس، وجدان إىل األمر هذا إيكال هو باملطلو فيكون الصحيحة،
 من شأن تصغري منه يراد توصيف جمرد أهنا عىل الكلمة هذه يأخذوا ال

 ..عليه يطلق
 وشخصية ،ذر أيب شخصية استحضار إىل الناس دعوة به يراد بل
 واقعيتها، لناسا يلمس بنتائج واخلروج الرجلني، بني املقارنة ثم، معاوية

 !!..توقف بال أسامعهم عىل ومتر إليهم، تلقى أن ال.. بأنفسهم وحقيقتها

                                     
 يصف معاوية بأنه فرعون هذه األمة، »صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : يالحظ )١(

ولعل عمر يقصد معنى ال يتناىف مع قول . ويصفه عمر بأنه كرسى العرب
 .الرسول هذا
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 ويميل بالناس كمحي كانهو الذي  فرعون أن :تقدم ما إىل يضاف
 البالد عىل وهييمن والرجال، املال يملك الذي وهو.. إرادته عليهم
 يسجن أو ويرضب ًزيدا، وخييف ك،اذ عىل ويعتدي هبذا ويبطش ،والعباد

 ً.بكرا يقتل أو ًعمرا، يرشد أو
 واملبعد عطائه، من واملحروم واملضطهد املالحق، هو فكان ذر أبو أما

َّ، والذي هيدد بالقتل، ومتارس عليه وأحبته ،وأهله ،هموقو بلده، عن ُ
 !فال؟أنا  أما: يقول أن هذا بعد معاوية ينفع فهل.. الضعوط
  :معاوية قصر باب على
: معاوية قرص باب عىل يرصخ كان ذر أبا أن :جالم حديث يف تقدم

. له والتاركني باملعروف، اآلمرين ألعن اللهم النار، بحمل القطار تكمأت
 .له املرتكبني املنكر عن الناهني ألعن اللهم

 وفق تسري أن جيوز ال األمور أن إىل الناس ينبه أن شأنه من نداء وهو
 ومراعاة معرفتهام من بد ال ،ومعروف منكر هناك بل واآلراء، األهواء

واملراقبة، واختاذ املوقف، واإلقدام  احلركة وضبط ،أحكام الرشع فيها
 .. وعىل أساسهااملعرفة هذه خالل منواإلحجام 

 معاوية فإن.. القصيد بيت هو ويةمعا قرص باب عىلبذلك  واملنادات
 صفقة ألن والباطل، احلق أساس عىل معه ويتعامل حياسبه أن ألحد يريد ال

 وخطواته مقيدة،حركته  ستصبحو احلالة، هذه يف خارسة ستكون معاوية
 .مضجعه ويقض ،يزعجه ما وهذا. قصرية

 .يتوقف أن النداء وهلذا ،خيفت أن الصوت اذهل بد ال أنه يرى كان ولذلك
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  !رسوله وعدو اهللا عدو هو من
 ندري وال.. رسوله وعدو ،اهللا عدو بأنه :ذر أبا معاوية وصف وقد

 عىل يدل ال ندائه مضمون فإن الظامل، التصنيف هذا أبو ذر استحق بامذا
 الناس كل ومن ،معاوية من يريد ألنه ل،دأ ضده عىل هو بل. كلذ من يشء

 ..وتعاىل تبارك اهللا يريض ما دائرة يتعدوا ال أن
 اهللا يغضب ما يفعل إنام النداء هذا إسكات يريد حني ومعاوية

 ..ورسوله
 عىل املتكلم صفة إسقاط باب من ذر أليب التوصيف هذا فيكون

 .من أي كان من الناس عنه اإلقالع من بد ال آخر ظلم وهذا.. ملخاطبا
  !لقتل؟ا ذر أبو استحق مباذا

 جيعله املنكر عن واالنتهاء باملعروف العمل بلزوم ذر أيب نداء هل
 ومنحه واإلكبار، حرتامواإل الثناء ألجله يستحقهو  أو !؟للقتل ًمستحقا

 ! وأجلها؟ وسمة،األ أكرب
 املنكر وصار.. رذائل الفضائل فأصبحت املفاهيم،وهل انقلبت 

  !؟ًمنكرا واملعروف ،ًمعروفا
أليس  املنكر عن هوهني باملعروف رهألم ،بالقتل ذر أليب معاوية هتديدو

 ..رتكابهوا املنكر، عن والنهي ،له والرتك باملعروف األمر مفردات منهو 
 املرة، باحلقيقة معاوية مواجهة إىل ذر أبا األرعن الترصف هذا اعد وقد

 ،احلقائق يقلب معاوية أن لناسل َّبنيف.. وأبيه عنعنه و كلهم الناس يعرفها التي
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 .»وانسلت بدائها رمتني «:قاعدة عىل ،بدائه ويرميهم األبرياء، عىل ويتجنى
 .أمامهم ويعريه الناس، لدى همصداقيت معاوية يفقد وذلك
  :حذرها األمة لتأخذ
 ،منه األمة حتذير تضمنو ،معاوية ذر أبوبه  واجه الذي احلديث إن
 طمأنينة وهوأال  لديه، يشء أعز يف ملعاوية وساحقة ماحقة رضبة يمثل

 .  لهوطاعتهم ، إليهالناس
 فإن منه، احلذر األمة عىل أوجب قد» صىل اهللا عليه وآله «كان فإذا
 وعىل اهللا عىل التمرد طريق عن إال.. ًسهال يكون لن باألمور إمساكه
 .ظاهرة بصورة رسوله
 ال أمر عن خباراإل لتضمنه ،معه صدقه دليل محل قد احلديث هذاو
 الغيب عامل من خذوإنام يؤ العقلية، بالتحليالت إليه الوصول يمكن

 عىل تنطبق مواصفات معه محل لكنه باالسم، حرصي مل وإن وهو ،والشهادة
 .. دون سواهمعاوية

 ينكر ملمن هذه الورطة،  والتخلص التملص معاوية أراد وحني
 بلة الطني سيزيد هو بل ،منه يقبل لن ذلك بأن لعلمه ،أصله من احلديث
: هلوق يف» صىل اهللا عليه وآله «اهللا لرسول ًتكذيبا لتضمنه ،ًاتساعا واخلرق

 .ذر أيب من أصدق هلجة ذي من الغرباء أقلت وال اخلرضاء لتظأ ما
 غريه، عىل تنطبق فإهنا عليه، تنطبق كام املذكورة املواصفات أن :ادعىف

 .هبا املقصود هو الغري ذلك نكليف
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 رسول أن :ذكر حني البيان، يف زاد والتقي الصادق الرجل ذر أبا ولكن
 ..بالذات معاوية هو املقصود بأن رصح» صىل اهللا عليه وآله «اهللا

  :املفاهيم تزوير
 مزورة، مفاهيم الناس يف يشيع كان معاوية أن هو األهم واألمر  ـ١
 الناس، حركة ضبط وظيفة هلا ويكون ة،الظامل سياساته عليها يؤسس

 ..السياسات تلك جتاه فعلهم بردات والتحكم
 منه األمر يتلقى وكأنه وتعاىل، تبارك اهللا فعل هو فعله جيعل فمعاوية

 ..يعطيه فاهللا أعطاه فمن ،خازن أنه للناس يدعي فهو ..سبحانه
 يف اهللا مراد معرفة عىل معاوية حصل كيف للناس يبني مل ولكنه
ميز  كيفو! إلقاء شيطاين؟ هو أو هلاماإل وحنب هو هل املنع، أو اإلعطاء،

 له عن جربئيل خباراإلهلام اإلهلي عن اإللقاء الشيطاين، وأن ما سمعه من إ
 ! أو من وسوسات بعض شياطني اجلن؟ ،اهللا

 منذاإلتيان بالوحي اإلهلي  عن انقطع قد جربئيل أن نعلم ونحن
 ..األعىل الرفيق إىل اهللا رسول ارحتل

 الربوبية من مرتبةًالرسولية جمددا، أو يدعي  عيَّيد معاوية كان إن إال
: قال حيث سبحانه، اهللا فعل نفس هو فعله جعل حيث ومن.. للناس

 .»حيرمه فاهللا حرمته ومن يعطيه، فاهللا أعطيته فمن«
 عن» صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول قول مصداق يتحقق وبذلك

 .فإن فرعون قد سبقه إىل ادعاء الربوبية األمة، هذه فرعون هنبأ :معاوية
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 للناس ّوبني بالذات، األمر هذا يف ملعاوية ذر أبو تصدى وقد  ـ٢
 .معاوية يا واهللا كذبت: فقال يدعيه فيام كذبه
 من لتعطي إنك :قال حني ،ذلك عىل القاطع العميل الدليل ّقدم ثم

 لليتامى  ـًمثالـ  جعل قدسبحانه  اهللا أن أي.. اهللا أعطى من ومتنع ،اهللا حرم
 معاوية ولكن املال، يف ًحقا عليها والعاملني السبيل، وأبناء واملساكني،

 ..احلق هذا من حيرمهم
 سبحانه جعلها ًأمواال األغنياء إعطاء من منع قدتعاىل  اهللا أن كام
 .به اهللا أمر ما بذلك وخيالف ، إياهايعطيهم معاوية ولكن للفقراء،

  :× علي ألصحاب اجلربي التوفيق
 يتهب وأهل لعيل املناوئني ومجيع.. وأعواهنم اخللفاء ُّهم كان لقد

ومنع  بيته، وأهل ،»عليه السالم «عيل ذكر مخالإ هو»  السالممعليه«
 الدين حقائق عىل همفيتعرل بالناس، تصالإلمن ا الصحابة من ألخيارا

ح الصاحلني من صال ى الناسيربل كانوا خيشون من أن  ومفاهيمه
 ..الصحابة ويقارنونه بسلوك أولئك احلكام الذي ال يقره رشع وال دين

 حسبام يترصفوا وأن الناس، عىللئك احلكام يريدون أن هييمنوا إن أو
 ..الئمعىل ما يفعلونه  يلومهم وال معرتض، عليهم يعرتض فال ،هلم حيلو

 يعتدون، عباده وعىل ،يعصون اهللا وألحكام ،ويمرحون فيرسحون
 العظائم، ويرتكبون .يستولون األموال بيوت وعىل يتحكمون وهبم

 لومة الرمحان ومعصية الشيطان، طاعة يف تأخذهم الو ،املآثم ويامرسون
 . الئم
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 من ٍةنَِس ويف.. اجلهل من طباقأ يف يبقوا أن للناس يريدونثم هم 
 ..، وطمس الوجدان، وتعطيل العقلالغفلة

 ،املدينة يف» صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول صحابةمشاهري  حبسوا وقد
 ذلك ألن.. ورشائعه اهللا أحكام يعلموهم وال لناس،ل خيرجوا ال حتى
 .بزعمهمـ  عليهم الناس يفسد

 يف» عليه السالم «عيل أصحاب خروجفأهلم قد خاب، فإن  ولكن
 لنرش الفرصة هلم أّهي قدوتوليتهم بعضها  ،البالد يف وانتشارهم الفتوح،
 يلع إسالم خالهلم من الناسكثري من  وعرف ،الصحيح اإلسالم تعاليم

 بينهم التفاوت مدى رأواو .وحمبيه وأصحابه، بيته، وأهل ،»عليه السالم«
 .. اآلخر االجتاه يف يسريون الذين أولئك وبني

 الذينَّالذي فر منه  املحذوريف  وقعوا قد وعامله وأعوانه أن عثامن كام
 إىل الكوفة صلحاء ونفى ،الشام إىل ذر أبا فنفىوذلك حني نفى  ،سبقوه

 هذا باإلضافة إىل وصول بعض هؤالء وأولئك إىل أقطار. ًأيضا الشام بالد
 ..أخرى دخلت يف اإلسالم، كمرص، واليمن وسواها

 أحكامب الناس تعريفمن  الصحابة من األبرارفقد متكن األخيار 
 من يرتكبونه فيام احلكام عىل يعرتضوا أن همحق من أن إىل وتنبيههم دينهم،

 النبوي النهج بني الكبري الفرق وظهر. مآثم من يامرسونه وما موبقات،
 ..احلكام ممارسات وبني الصحيح،

، وأصبح الساحر عىل السحر وانقلب. احلكام يد من الزمام وأفلت
م باحلق، واإللزام به حتى للحكام رفض الظلم والتعدي ورضورة اإللتزا
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ًواملتسلطني أصال أصيال متجذرا يف الناس، رغم جهود احلكام إلستئصاله  ً ً
 اهللا، رشع رعاية بلزوم مهل املطالبات وشاعت.. أو التشكيك به عىل األقل

 .، والقريب والبعيدوالسوقة واحلاكم ،والصغري الكبري عىل أحكامه وتطبيق
أنفسهم  احلكام ساعد.. جديدة حركة سالمياإل املجتمع يف وبدأت

 فكانوا كمن أعان عىل نفسه، وسار إىل حتفه ..تقويتها وعىل نشوئها، عىل
 .بظلفه، وجعل اهللا كلمته هي العليا وكلمة الباطل هي السفىل
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  :ةـدايـب

 وعثامن ومعاوية جهة، من ذر وأيب» عليه السالم «عيل بني جرى ما إن
 دراسته، عىل تام وتوفر ،البيان يف بسط إىل جتاحي.. أخرى جهة من وغريمها

 .منه واإلشارات العرب واستنتاج
 القارئ نرهق ال كثرية، ألسبابهنا،  ذلك عن النظر نرصف لكنناو
 .سورباملع يسقط ال فإنه ها،من امليسور عىل نقترص. بياهنا يف الكريم

يف فصل مستقل  عليها نعقب ثم ،النصوص من طائفة بذكرً أوال ونبدأ
 :نقولف هذكه عجالة يف ًجمديا نراه بام
  :املدينة إىل الشام من

 إىل  من الشامصوص التارخيية بعض ما يرتبط بعودة أيب ذرذكرت الن
 :، فالخط النصوص التاليةاملدينة
  زار أبا الدرداءأن أبا ذر:  يف تارخيه، عن عبد الرمحنذكر الثقفي ـ ١
 . فأمر بحامره فأوكف، فمكث عنده ليايل،بحمص

 .  ال أراين اهللا مشيعك، وأمر بحامره فأرسج:فقال أبو الدرداء
 ، باجلابية شهد اجلمعة عند معاويةً عىل محارهيام، فلقيا رجالًفسارا مجيعا
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وخرب آخر :  فأخربمها خرب الناس، ثم إن الرجل قال،هفعرفهام الرجل ومل يعرفا
 . وأراكم تكرهانه،كرهت أن أخربكم به اآلن

 ! قد نفي؟ لعل أبا ذر:قال أبو الدرداء
 . نعم واهللا:قال

 من عرش مرات، ثم قال أبو ً وصاحبه قريبافاسرتجع أبو الدرداء
 . كام قيل ألصحاب الناقة،فارتقبهم واصطرب: لدرداءا

 !  فإين ال أكذبهاللهم إن كانوا كذبوا أبا ذر
 ! وإن اهتموه فإين ال أهتمه

 ! وإن استغشوه فإين ال أستغشه
، ًكان يأمتنه حيث ال يأمتن أحدا »صىل اهللا عليه وآله«إن رسول اهللا 

  .ه حيث ال يرس إىل أحدويرس إلي
 قطع يميني ما أبغضته  لو أن أبا ذر، بيدهأما والذي نفس أيب الدرداء

ما أظلت اخلرضاء : يقول »صىل اهللا عليه وآله«بعد ما سمعت رسول اهللا 
 . وال أقلت الغرباء عىل ذي هلجة أصدق من أيب ذر

، عن أيب مروان  يف تارخيه، عن سعيد بن عطاءر الواقديوذك  ـ٢
ملا صد الناس عن احلج يف سنة ثالثني : ، عن أبيه، عن جده، قالاألسلمي

، فجعل كلام دخل املسجد أو خرج شتم  عيب عثامن بالشامأظهر أبو ذر
 عثامن إىل  وذكر منه خصاال كلها قبيحة، فكتب معاوية بن أيب سفيان،عثامن
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 .)١(كتابا يذكر له ما يصنع أبو ذر
، ب أهل الشام قد حرف قلوإن أبا ذر: أنه كتب إليه :ويف نص آخر

 .وبغضك إليهم، فام يستفتون غريه، وال يقيض بينهم إال هو
 صعب وقتب، ثم ابعث )٢( عىل نابأن امحل أبا ذر :معاويةفكتب إىل 
ً به نجشا عنيفا)٣(معه من ينجش ً)٤(. 

 جتتمع إليه إن أبا ذر: عثامن إىل معاويةفكتب : ويف نص املسعودي  ـ٤
فإن كان لك يف القوم حاجة، فامحله . اجلموع، وال آمن أن يفسدهم عليك

 .)٥(إليك
 :عثامنفكتب إليه 
 ، وفهمت ما ذكرت فيه من أمر أيب ذر،ين كتابكء فقد جا..أما بعد

 وامحله عىل ،َّبن جنادة، فإذا ورد عليك كتايب هذا فابعث به إيلجندب 
 حتى ، يسري به الليل مع النهارً وابعث معه دليال.أغلظ املراكب وأوعرها

                                     
 الصالح احللبي أليبتقريب املعارف و ٢٧٩  و٢٧٨ ص٣١ ج بحار األنوار)١(

 .١٥٥ ص٢جالبن أعثم والفتوح  ٢٦٩ص

 .لناقة احلسنةا: نابال )٢(

 .اإلرساع: نجشال )٣(

  الصالح احللبيأليبتقريب املعارف  و٢٧٥ و ٢٧٤ ص٣١ ج بحار األنوار)٤(
 .١٥٢ ص٢جالفوائد الرجالية : وراجع ٢٦٦ص

 .٢٩٥ ص٨جالغدير  و٨٣ ص٣ج) حتقيق شارل بال( مروج الذهب )٥(



  ١٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ١١٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  فينسيه ذكري وذكرك،يغلبه النوم
 محله عىل شارف ليس عليه إال قتب، معاوية فلام ورد الكتاب عىل :قال

 وقد سقط حلم ، به السري حتى قدم به املدينةَّ، وأمر أن يغذًوبعث معه دليال
 .فخذيه
 فلقد أتانا آت ونحن يف املسجد ضحوة مع عيل بن أيب طالب :قال

 . قد قدم املدينةأبو ذر: ، فقيل»عليه السالم«
 آدم ، فكنت أول من سبق إليه، فإذا شيخ نحيف،فخرجت أعدو

يا : ، فدنوت إليه، فقلتً متقارباً يميش مشيا،ية أبيض الرأس واللح،طوال
  !؟ً قريباًما يل أراك ال ختطو إال خطوا! عم

 وأمر يب أن أتعب، ثم ، عمل ابن عفان، محلني عىل مركب وعر:قال
 . قدم يب عليه لريى يف رأيه

ا  يًعينا) بك(ال أنعم اهللا لك : ، فقال له عثامنعثامن فدخل به عىل :قال
 .)١(..جنيدب
 :له قال عثامن عىل دخل ملا ذر أبا أن: لواقديا رواية ويف  ـ٥
 اــنـزي ًاـــومـي اهـــقـل وال مـعـن    ًاــنـــيــع نيـقـب اهللا مـعـأن ال

 اـنـيــتقــال إذا طــخــالس يةـحـت

                                     
 دار ط(  و١٥٦ ص٢جالبن أعثم  والفتوح ٢٧٩  و٢٧٨ ص٣١ ج بحار األنوار)١(

 .٢٦٩ص الصالح احللبي أليبتقريب املعارف  و٣٧٤ ص٢ج )األضواء



  ١١٥                                                  ..ثارنصوص وآ.. أبو ذر إىل املدينة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(قط يناق اسمي عرفت ما :ذر أبو فقال
 .جنيدب يا عينا بك اهللا أنعم ال: أخرى رواية ويف  ـ٦
عبد « :»صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول وسامين جندب، أنا :ذر أبو فقال

 .اسمي عىل به سامين الذي» صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول اسم فاخرتت »اهللا
ن اهللا فقري أيد اهللا مغلولة، و:  أنت الذي تزعم أنا نقول:عثامنفقال له 
 ! ونحن أغنياء

 . لو كنتم ال تقولون هذا ألنفقتم مال اهللا عىل عباده:فقال أبو ذر
إذا بلغ «: ، يقول»صىل اهللا عليه وآله«ولكني أشهد أنى سمعت رسول اهللا 

، ودينه ً، وعباده خوالً دوال، جعلوا مال اهللاًبنو أبى العاص ثالثني رجال
 . )ثم يريح اهللا العباد منهم (ًدخال

 ! أسمعتموها من رسول اهللا؟: ملن حرضعثامنفقال 
 . ال:قالوا
 !؟أتكذب عىل رسول اهللا!  ويلك يا أبا ذر:عثامنقال 

 ! ؟ أنى صدقت أما تدرون: ملن حرضفقال أبو ذر
 . ال واهللا ما ندري:قالوا

                                     
 ٢٧٥ ص٣١ وبحار األنوار ج٢٥٨ و ٢٥٧ ص٨ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(

الدرجات الرفيعة  و٣٠٥ ص٨جالغدير  و٦٠٧صلشريازي لكتاب األربعني و
 .٢٣٨ ص٤جأعيان الشيعة  و٢٤٤ص



  ١٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ١١٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ً ادعوا يل عليا:عثامنفقال 
 . أقصص عليه حديثك يف بنى أبى العاص: أليب ذرعثامن قال ،فلام جاء

أسمعت هذا ، )يا أبا احلسن( :»عليه السالم«  لعيلعثامنفأعاده، فقال 
 !؟» عليه وآلهصىل اهللا«من رسول اهللا 
 . ال، وقد صدق أبو ذر:قال
 ! كيف عرفت صدقه؟:فقال
ما أظلت «: يقول »صىل اهللا عليه وآله« ألين سمعت رسول اهللا :قال

 . »اخلرضاء، وال أقلت الغرباء من ذي هلجة أصدق من أيب ذر
: » عليه وآلهصىل اهللا«من أصحاب رسول اهللا  (من حرض) مجيع(فقال 

 .أما هذا فسمعناه كلنا من رسول اهللا: )»عليه السالم«صدق عيل 
صىل اهللا عليه « أحدثكم أنى سمعت هذا من رسول اهللا :فقال أبو ذر

ما كنت أظن أنى أعيش حتى أسمع هذا من أصحاب ! فتتهمونني »وآله
 .)١(!»صىل اهللا عليه وآله«حممد 
:  موىل األسلميني، قال، يف خرب آخر بإسناده عن صهبانروى الواقدي  ـ٧

                                     
 وبحار ٢٥٩ و ٢٥٨ ص٨ وج٥٦ و ٥٥ ص٣ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(

ط ( و ١٥٨ ـ ١٥٦ ص٢ والفتوح البن أعثم ج١٧٧ و ١٧٦ ص٣١األنوار ج
 ٦٠٨ و ٦٠٧صلشريازي لكتاب األربعني  و٣٧٤ ص٢ج) دار األضواء

 .٢٩٦ و ٢٩٥ ص٤جمامة الشايف يف اإل  و٣٠٦ و ٣٠٥ ص٨جالغدير و



  ١١٧                                                  ..ثارنصوص وآ.. أبو ذر إىل املدينة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !؟أنت الذي فعلت وفعلت: فقال له، عثامن يوم دخل به عىل رأيت أبا ذر
 !  نصحتك فاستغششتني، ونصحت صاحبك فاستغشني:فقال أبو ذر

) قلبت( )١(ت، ولكنك تريد الفتنة وحتبها، قد أنغلت كذب:عثامنقال 
 . عليناالشام

 .  اتبع سنة صاحبيك ال يكن ألحد عليك كالم:فقال له أبو ذر
 ! لك وذلك ال أم لك  ما:عثامنفقال 

مر إال األ) ًأعرف يل إليك ذنباما ( ً واهللا ما وجدت يل عذرا:قال أبو ذر
 .باملعروف والنهى عن املنكر

ما أن إ يف هذا الشيخ الكذاب، َّ أشريوا عيل:، وقالعثامنفغضب 
فإنه قد فرق مجاعة املسلمني، أو أنفيه من أرض . أرضبه، أو أحبسه، أو أقتله

 .سالماإل
أشري عليك بام قال  : ـ فقالً ـ وكان حارضا»عليه السالم «فتكلم عيل

 : مؤمن آل فرعون
ًوإن يك كاذبا{ ِ َ ُ َ ِ ً فعليه كذبه وإن يك صادقاَ َِ ِ َِ َ ُ ُ َُ َ ِْ َ ِ يصبكم بعض الذي َ َِّ ُ ُْ َ ْ ُ

ٌيعدكم إن اهللاَ ال هيدي من هو مرسف كذاب َ ُ َّْ َ ٌُ ُِ ْ ُ َ ْ َِ ِْ َ َ َّ ِ{)٢(. 
ه، ومل  بمثل»عليه السالم « بجواب غليظ، وأجابه عيلعثامنفأجابه 

                                     
 .اإلفساد بني القوم:  النغل)١(

 .غافر من سورة ٢٨اآلية ) ٢(



  ١٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ١١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )١(نذكر اجلوابني تذمما منهام
 ! الرتاب بفيك يا عيل: عثامنفقال :  وعند ابن أعثم ـ٨

أتصنع هذا بأيب ذر وهو حبيب رسول ! عثامن بل بفيك يا :فقال عيل
 رفقه من قد عرفت ،معاويةيف كتاب كتبه إليك » صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

  ! وظلمه؟.)ظ. رهقه أو فسقه(
 اخرج عنا:  فقال عن عيل، ثم أقبل عىل أيب ذرعثامن فأمسك :قال

 .)٢(..إلخ
 ويكلموه، فمكث  حظر عىل الناس أن يقاعدوا أبا ذرعثامنثم إن   ـ٩

 : ام أيت به ووقف بني يديه، قال، ثم أمر أن يؤتى به، فلًكذلك أياما
رأيت أبا  و»صىل اهللا عليه وآله«أما رأيت رسول اهللا ! عثامنوحيك يا 

 !.  بطش جباريب إنك لتبطش أما!  هل هديك كهدهيم؟!؟بكر وعمر
 .  اخرج عنا من بالدنا:فقال

                                     
 وبحار األنوار ٢٦٠ و ٢٥٩ ص٨ وج٥٦ ص٣ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(

 ١٥٨ ص٢ والفتوح البن أعثم ج١٧٨ و ١٧٧ ص٣١ وج٤١٧ ص٢٢ج
الدرجات  و٣٠٦ و ٢٩٧ ص٨جالغدير  و٦٠٨صلشريازي لكتاب األربعني و

 ١جلقريش لحياة اإلمام احلسني  و٢٣٨ ص٤جأعيان الشيعة  و٢٤٥صالرفيعة 
 الصالح أليبتقريب املعارف  و٢٩٦ ص٤جمامة إلالشايف يف ا و٣٧٠ص

 .٢٥٢صلتنكابني لسفينة النجاة  و٢٧١صاحللبي 

 .٣٧٥ ص٢ج )ط دار األضواء( و ١٥٨ ص٢ الفتوح البن أعثم ج)٢(



  ١١٩                                                  ..ثارنصوص وآ.. أبو ذر إىل املدينة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !فإىل أين أخرج؟!  ما أبغض إيل جوارك:فقال أبو ذر
 .  حيث شئت:قال
  !؟ أرض اجلهاد، فأخرج إىل الشام:قال
 ! ملا قد أفسدهتا، أفأردك إليها؟ إنام جلبتك من الشام:فقال
 .. أخرج إىل العراقأف :قال
 .  ال:قال
 ! ومل؟:قال
 .  تقدم عىل قوم أهل شبهة وطعن عىل األئمة:قال
 !إىل مرص؟ فأخرج :قال
 .  ال:قال
فإىل أين ) فإين حيث كنت فال بد يل من قول احلق: فقال أبو ذر( :قال

 !أخرج؟) حتب أن(
 .إىل البادية :قال

 !ًأصري بعد اهلجرة أعرابيا؟: قال أبو ذر
  . نعم:قال

 .  إىل نجد؟ هو إذن التعرب بعد اهلجرة، أخرج:فقال أبو ذر
 قالرش، بل إىل !)الربذة؟: إىل بلد هو بغض إليك، قال( :عثامنقال 

 . .إمض عىل وجهك هذا، فال تعدون الربذة.  فأقىص، أقىص،بعداأل



  ١٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ١٢٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(فخرج إليها
 .حلق بأي أرض شئتإ: عثامنفلام قدم بعث إليه : ويف نص آخر  ـ١٠
 ! بمكة؟:قال
 . ال:قال
 ! بيت املقدس؟:قال
 . ال:قال
 )الكوفة أو البرصة: أي! ( بأحد املرصين؟:قال
 .)٢( إليها فلم يزل هبا حتى ماته فسري. ال، ولكني مسريك إىل ربذة:قال

                                     
 وبحار األنوار ٢٦٠ ص٨ وج٥٧ ص٣رشح هنج البالغة للمعتزيل ج:  راجع)١(

 ٢٩٧ ص٤جمامة الشايف يف اإل و١٧٩ و ١٧٨ ص٣١ وج٤١٨ ص٢٢ج
لتنكابني لسفينة النجاة و ٢٧٢ص الصالح احللبي أليبتقريب املعارف و

لشريازي لكتاب األربعني  و١٥٩ و ١٥٨ ص٢والفتوح البن أعثم ج ٢٥٣ص
 .٢٤٥صالدرجات الرفيعة  و٣٠٦ و ٢٩٨ ص٨جالغدير  و٦٠٨ص

 وبحار األنوار ٢٥٨ و ٢٥٧ ص٨ وج٥٥ ص٣ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)٢(
كتاب األربعني و . عن الشايف٢٧٥ وراجع ص١٧٦ ص٣١ وج٤١٦ ص٢٢ج
 ٢٤٤صالدرجات الرفيعة  و٣٠٥ و ٢٩٣ ص٨جالغدير  و٦٠٧صلشريازي ل
سفينة  و٢٩٩صهنج احلق وكشف الصدق  و٢٩٥ ص٤جمامة الشايف يف اإلو

 .٢٥١صلتنكابني لالنجاة 



  ١٢١                                                  ..ثارنصوص وآ.. أبو ذر إىل املدينة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من الوجع واجلهد،  ما لقي أبو ذرعثامنَّوبلغنا : ويف آخر يقول  ـ١١
وأفاق أبو ذر، ثم . ضت عرشون ليلة أو نحوهافحجبه مجعة ومجعة، حتى م

 فاستوى .فدخلنا عليه وهو متكيأرسل إليه ـ وهو معتمد عىل يدي ـ 
 : عثامن، فلام دنا أبو ذر منه قال ًقاعدا
 اــنـيـقـتـال ط إذا ـخـسـة الــيـحت     ًاــــنــيـم اهللا بعمرو عــــال أنع

 وال سامين أبواي ،ً فواهللا ما سامين اهللا عمروا! مل؟:فقال له أبو ذر
، »صىل اهللا عليه وآله«، وإين عىل العهد الذي فارقت عليه رسول اهللا ًعمروا

 . ما غريت وال بدلت
 وطعنت يف ديننا، وفارقت ،لقد كذبت عىل نبينا!  كذبت:عثامنفقال له 

 .رأينا، وضغنت قلوب املسلمني علينا
 ً. ادع يل قريشا:ثم قال لبعض غلامنه

 .  فام لبثنا أن امتأل البيت من رجال قريش،فانطلق رسوله
 إنا أرسلنا إليكم يف هذا الشيخ الكذاب، الذي كذب :عثامنفقال هلم 

ين قد رأيت أن إ وطعن يف ديننا، وضغن قلوب املسلمني علينا، و،عىل نبينا
 .نفيه من األرض أو أ، أو أصلبه،أقتله

 . رأينا لرأيك تبع:فقال بعضهم
 »صىل اهللا عليه وآله« ال تفعل، فإنه صاحب رسول اهللا :وقال بعضهم

 .وله حق، فام منهم أحد أدى الذي عليه
 يتوكأ عىل ،»عليه السالم « إذ جاء عيل بن أيب طالب،فبينا هم كذلك
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 فام أدري .ىل عصاه فاعتمد ع،ً ونظر ومل جيد مقعدا، فسلم عليه.ًعىص سرتا
 . أم يظن به غري ذلك،أختلف عهد

 ! فيام أرسلتم إلينا؟:»عليه السالم «ثم قال عيل
 فامجع رأينا ، أرسلنا إليكم يف أمر قد فرق لنا فيه الرأي:عثامنقال 

 . ورأي املسلمني فيه عىل أمر
نا مل نألكم  وهللا احلمد، أما إنكم لو استرشمتو:»عليه السالم «قال عيل

 . نصيحة
 إنا أرسلنا إليكم يف هذا الشيخ الذي قد كذب عىل نبينا، :عثامنفقال 

وطعن يف ديننا، وخالف رأينا، وضغن قلوب املسلمني علينا، وقد رأينا أن 
 .  أو ننفيه من األرض، أو نصلبه،نقتله

 !؟ًرب رشدا أفال أدلكم عىل خري من ذلكم وأق:»عليه السالم «قال عيل
ًوإن يك كاذبا{ ،ترتكونه بمنزلة مؤمن آل فرعون ِ َ ُ َ ِ ً فعليه كذبه وإن يك صادقاَ َِ ِ َِ َ ُ ُ َُ َ ِْ َ َ 

ٌيصبكم بعض الذي يعدكم إن اهللاَ ال هيدي من هو مرسف كذاب َ ُ ْ ْ َ َّْ َ ٌُ ُِ ْ ُ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َ َّ ِ َّ ُ ُ{)١(.  
 ! بفيك الرتاب:عثامنقال له 

 . بل بفيك الرتاب، وسيكون به:»لسالمعليه ا «فقال له عيل
 . )٢(فأمر بالناس فأخرجوا

                                     
 .غافر من سورة ٢٨اآلية ) ١(
 الصالح أليبتقريب املعارف ، و عن الثقفي٢٧٦ و ٢٧٥ ص٣١ بحار األنوار ج)٢(

 .٢٦٨ و ٢٦٧صاحللبي 
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 بإسناده، عن عبد الرمحن بن معمر، عن ،يف تارخيه  الثقفيوعن  ـ١٢
أهيا : بنه به أن قالأ كان مما عثامن إىل ملا قدم بأيب ذر من الشام: أبيه، قال

 . وعمر إنه خري من أيب بكر:نه يقولإ! الناس
 أجل أنا أقول، واهللا لقد رأيتني رابع أربعة مع رسول اهللا :قال أبو ذر

ما أسلم غرينا، وما أسلم أبو بكر وال عمر، ولقد وليا  »صىل اهللا عليه وآله«
 . وما وليت، ولقد ماتا وإين حلي

 .سالم وإنه لربع اإل، واهللا لقد رأيته:»عليه السالم «فقال عيل
 :عثامن وكان بينهام كالم، فقال ،»عليه السالم « ذلك عىل عيلعثامنفرد 

 .واهللا لقد مهمت بك
 . وأنا واهللا ألهم بك:»عليه السالم «قال عيل

 .)١( ودخل بيته، وتفرق الناس،عثامنفقام 
 إىل املدينة عىل »رمحه اهللا«  أبا ذرعثامنملا رد : ال املسعودي وق ـ١٣

ون به حتى ري يط،مخسامئة من الصقالبة) مخسة(بعري عليه قتب يابس، معه 
إنك :  وقد تسلخت بواطن أفخاذه وكاد يتلف، فقيل له،أتوا به املدينة

 . متوت من ذلك؟
وذكر ما ينزل به من هؤالء .. حتى أنفىلن أموت !  هيهات:فقال

                                     
 الصالح احللبي أليبتقريب املعارف  و٢٧٧ و ٢٧٦ ص٣١ بحار األنوار ج)١(

 .٢٦٨ص
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 .)١(فيه
 برتكة عبد عثامنوكان يف ذلك اليوم قد أيت  :إىل أن قال املسعودي

 عثامنالرمحان بن عوف الزهري من املال، فنثرت البدر حتى حالت بني 
ً الرمحان خريا، ألنه كان إين ألرجو لعبد: عثامنوبني الرجل القائم، فقال 

 .يتصدق، ويقري الضيف، وترك ما ترون
 .صدقت يا أمري املؤمنني :فقال كعب األحبار

 العصا ورضب هبا رأس كعب، ومل يشغله ما كان فيه من فشال أبو ذر
.) ظ. هذا(ّيا ابن اليهودي تقول لرجل مات وخلف هذه : األمل، وقال

وإنام ! ه خري الدنيا واآلخرة، وتقطع عىل اهللا بذلك؟إن اهللا أعطا: املال
ما يرسين أن أموت وأدع ما : يقول» صىل اهللا عليه وآله«سمعت رسول اهللا 

 ً.يزن قرياطا
 .  وار وجهك عني:عثامنفقال له 
 !؟ أسري إىل مكة:قال
  . ال واهللا:قال
 ! فتمنعني من بيت ريب أعبده فيه حتى أموت؟:قال
 ! إي واهللا:الق

                                     
 و ١٨٠ ص٣١ وبحار األنوار ج٨٣ ص٣ج) حتقيق شارل بال( مروج الذهب )١(

 .١٢٧ص النصائح الكافية : وراجع٢٩٦ ص٨جالغدير  عنه، و١٨١
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  ! ؟ فإىل الشام:قال
 . ال واهللا:قال
 ! البرصة ؟:قال
 .فاخرت غري هذه البلدان.  ال واهللا:قال
 ولو تركتني يف دار هجريت ما ، ال واهللا ال أختار غري ما ذكرت لك:قال

 .  من البلدان، فسريين حيث شئتًأردت شيئا
 . إين مسريك إىل الربذةف :قال
قد أخربين بكل ، »صىل اهللا عليه وآله«صدق رسول اهللا !  اهللا أكرب:قال
 !ما أنا الق
 ! وما قال لك؟:عثامنقال 
 وأموت بالربذة، ويتوىل دفني ، أخربين أين أمنع من مكة واملدينة:قال

 .)١(نفر يردون من العراق إىل احلجاز

                                     
 ٣٥١ و٢٩٦ ص٨جالغدير  و٨٤ و٨٣ ص٣ج) حتقيق شارل بال(لذهب  مروج ا)١(

حلية و ٦٣ ص١ ومسند أمحد ج٣٤٠ ص٢مروج الذهب ج: راجعو. عنه
 ٢٨٤ص ٤ وج٣٣٦ ص٣ وتاريخ األمم وامللوك ج١٦٠ ص١األولياء ج

 ٨ وج٥٤ ص٣ للمعتزيل جالبالغةرشح هنج  و٥٢ ص٥أنساب األرشاف جو
 والطبقات الكربى البن سعد ٦٩ ـ ٦٧ ص٢ وسري أعالم النبالء ج٢٥٦ص
= اة ـ وحي٢٣٩ ص١٠د جـ وجممع الزوائ٢٧٩ ص١ل جـوائ واأل٢٣٢ ص٤ج
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  :نة إىل املديإعادة أيب ذر
فجعل  بلغه ما جرى لعامر، ً إنه حني كان أبوذر منفيا يف الشام:وقالوا

 قبيحة، فكتب معاوية بن أيب ً ويذكر منه خصاال، هناكعثامنيظهر عيب 
 : عثامن بذلك إىل سفيان

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 .. أمري املؤمنني من معاوية بن صخرثامنعلعبد اهللا 
  ..أما بعد

 وذلك أنه . قد أفسد عليك الشامفإين أخربك يا أمري املؤمنني بأن أبا ذر
 وقال فيك ،يظهر أليب بكر وعمر بكل مجيل، فإذا ذكرك أظهر عيبك

 أو بالعراق، ألهنم قوم ، أو بمرص،كره أن يكون مثله بالشام وإين أ.القبيح
 وليسوا بأهل طاعة وال ، وأحب األمور إليهم الشبهات،رساع إىل الفتن

 . مجاعة ـ والسالم ـ
 وفهمت ما ذكرت ،ين كتابكء فقد جا!أما بعد :عثامنفكتب إليه  :قال

 فابعث به ، جندب بن جنادة، فإذا ورد عليك كتايب هذافيه من أمر أيب ذر
 يسري به الليل مع ً وامحله عىل أغلظ املراكب وأوعرها، وابعث معه دليال،إيل

 . ـ والسالم ـ فينسيه ذكري وذكرك ،النهار حتى يغلبه النوم
 فحمله عىل شارف ،عا بأيب ذر دمعاوية عىل عثامنفلام ورد كتاب  :قال

                                     
وأشار . ٣١٠ ص٣ وعن كنز العامل ج٢٥٩ و١٥٨ و١٥٧ ص٢الصحابة ج= 

 .٢٥١ و٢٥٨ ص٩إليه العالمة الطباطبائي يف امليزان ج
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 .  يعنف عليه حتى يقدم املدينة،ً عنيفاً وبعث معه دليال،من اإلبل بغري وطاء
 .فقدم بأيب ذر املدينة وقد سقط حلم فخذيه :قال

 أبيض ً شيخا،ً نحيفا،ً ضعيفا،ً آدم طويالً رجال»رمحه اهللا« وكان أبو ذر
 يا ًال أنعم اهللا بك عينا:  ونظر إليه قالعثامن الرأس واللحية، فلام أدخل عىل

 ! جنيدب
 »صىل اهللا عليه وآله«  وسامين النبي،أنا جندب بن جنادة :فقال أبو ذر

ن اهللا إ و،ن يد اهللا مغلولةإ :أنت الذي تزعم بأننا نقول: عثامنعبد اهللا، فقال 
 !ء؟فقري ونحن أغنيا
 !!و كنتم ال تقولون ذلك ألنفقتم مال اهللا عىل عباده املؤمننيل :فقال أبو ذر

صىل اهللا عليه «  ولكني أشهد لقد سمعت رسول اهللا،إين مل أقل ذلك
 جعلوا مال اهللا ،ً العاص ثالثني رجاليبإذا بلغ بنو أ: ( وهو يقول»وآله
 .)، ثم يريح اهللا العباد منهمًدخال، ودين اهللا ً، وعباد اهللا خوالًدوال

أسمعتم هذا احلديث من رسول  : ملن بحرضته من املسلمنيعثامنفقال 
 ؟ »صىل اهللا عليه وآله« اهللا

 .ما سمعناه :فقالوا
صىل اهللا عليه « أتكذب عىل رسول اهللا! ويلك يا جندب :عثامنفقال 

 !؟»وآله
 !  ومل أصدق يف هذا احلديث،أتظنون أين كذبت : ملن حرضفقال أبو ذر

 عثامنادعوا يل عيل بن أيب طالب، فدعي له، فلام جلس قال  :عثامنفقال 
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 .فأعاد احلديث أبو ذر: أقصص عليه حديثك يف بني أيب العاص، قال: أليب ذر
صىل اهللا « هل سمعت هذا من رسول اهللا! يا أبا احلسن :عثامنفقال 
  !؟»عليه وآله

 . ولكن قد صدق أبو ذر،مل أسمع هذا :»عليه السالم«فقال عيل 
 !وبامذا صدقته؟ :عثامنفقال 

: ، قال»صىل اهللا عليه وآله«ي بحديث النب :»عليه السالم «فقال عيل
 .) أصدق هلجة من أيب ذرً اخلرضاء وال أقلت الغرباء أحداما أظلت(

: »صىل اهللا عليه وآله «فقال مجيع من حرض من أصحاب رسول اهللا
 .»عليه السالم«صدق عيل 

صىل اهللا عليه « أحدثكم أين سمعت هذا من رسول اهللا :وقال أبو ذر
 !! أعيش حتى أسمع هذا منكم ما كنت أظن أين!! وتتهموين»وآله

 .كذبت، أنت رجل حمب للفتنة :عثامنفقال 
 حتى ال يكون الحد ، وعمراتبع سنة صاحبيك أيب بكر :فقال أبو ذر

 .عليك كالم
 ! ال أم لك؟،ما أنت وذاك :عثامنفقال 

مر باملعروف والنهي  إال األًواهللا ما أعرف يل إليك ذنبا :فقال أبو ذر
 . عن املنكر
 .عثامنفاشتد غضب  :قال
 !  فقد فرق مجاعة املسلمني،أشريوا عيل يف أمر هذا الشيخ الكذاب :ثم قال
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: أما أنا فأشري عليك بام قال مؤمن آل فرعون :»عليه السالم« فقال عيل
ِوإن يك كاذ{ َ ُ َ ِ ً فعليه كذبه وإن يك صادقاًباَ َِ ِ َِ َ ُ ُ َُ َ ِْ َ َّ يصبكم بعض الذي يعدكم إن َ ِ ْ َ ُُ ُ ِ ِ َِّ ُ ُْ َ ْ

ٌاهللاَ ال هيدي من هو مرسف كذاب َ ُ َّْ َ ٌ ِ ْ ُ َ ِ ْ َ َ{)١(. 
 ! الرتاب بفيك يا عيل :عثامنفقال 
 وهو ،ذرأتصنع هذا بأيب ! عثامنبل بفيك يا  :»عليه السالم «فقال عيل

 من قد معاوية يف كتاب كتبه إليك »صىل اهللا عليه وآله« حبيب رسول اهللا
 !وظلمه؟.) ظ. أو فسقه. رهقه(قه زهعرفت 
اخرج عنا من :  فقال عن عيل، ثم أقبل عىل أيب ذرعثامنفأمسك  :قال

 ! بلدنا
 ! ولكن إىل أين أخرج؟،ا أبغض إيل جواركم :فقال أبو ذر

 .إىل حيث شئت :عثامنفقال 
 . فإهنا أرض اجلهاد،أرجع إىل الشام :فقال

 وال أحب أن ، ملا تفسد هبا عيلإين إنام جئت بك من الشام :عثامنفقال 
 .ك إليهادأر

 .فأخرج إىل العراق : أبو ذرقال
 .ال، ألهنم قوم أهل شبهة وطعن عىل األئمة :عثامنقال 

فإين حيث كنت فال بد يل من قول احلق، فإىل أين حتب أن  :فقال أبو ذر

                                     
 . من سورة غافر٢٨ اآلية )١(
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 أخرج؟ 
 .إىل بلد هو أبغض إليك :عثامنفقال 
 .الربذة :قال
  .)١(هاُدْعَخرج إليها وال تاف :الق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 ـ ٣٧٣ ص٣ج) ط دار األضواء (و١٥٩ ـ ١٥٥ ص٢عثم جأ الفتوح البن )١(

٣٧٥. 
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  : الفصل الرابع
 

  ..وقفات مع نصوص الفصل السابق
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  :بـدايـة
ًإننا نستفيد من نصوص الفصل السابق أمورا هامة نجملها فيام ييل من 

 :عناوين ومطالب
  :؟معاويةأو كتب .. كتاب
، قد  بشأن أيب ذرعثامن لمعاويةن مراجعة النصوص املختلفة ملا كتبه إ

ٍيفرس عىل أن اجلميع حيكي عن كتاب واحد، ذكر كل راو من فقراته ما راق 
 ..له

ولكن الذي يبدوا لنا من إختالف يف النصوص املعربة عن حتى عن 
 عدة مرات يلح عليه يف استعادة عثامن قد كتب لمعاويةاملضمون الواحد أن 

 أكثر من كتاب معاويةً أيضا قد كتب لعثامنبل يكون ..  من الشامأيب ذر
 .هبذا اخلصوص، واهللا هو العامل باحلقائق

  :عثمان علىأهل الشام إفساد
ال يكون إال  ذر أيب من للتخلص معاوية به تذرع الذي الشام إفساد إن

 هذه حركته استمراريكون  وأن.. اجتاه كل يف فيها يتحرك ذر وأبإذا كان 
 ..عثامن يد من بأرسها الشام خروج من موجبات
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 أيب عند كان ذر أبا فإن. دمشق خصوص بالشام املقصود وليس
 .)١ (رقم الرواية يف املتقدم النص عليه دل كام محص، يف ءالدردا

 نإ بل ،ًعموما الشام بالد يف كبري أثر هلم كان فةوالك صلحاء أن كام
 اهللا رسول عن حديثه فيها عنه ونقل بريوت، إىل وصل قد الفاريس سلامن

 .)١(»صىل اهللا عليه وآله«
 :لعثامن معاوية كتب وقد
أو » قد أفسد عليك الشام«أو  »أهل الشام قلوب فحر قد ذر أبا إن«

 .» أو بمرص، أو بالعراقإين أكره أن يكون مثله يف الشام«
 .» عليناالشام) قلبت(قد أنغلت « :عثامنوقال له 
 .»ا قد أفسدهتا ملإنام جلبتك من الشام« :أو قال
 .»وضغنت قلوب املسلمني علينا« :وقال

 يصح مل كلها،  يقوم بنشاط واسع يؤثر يف بالد الشامفلو مل يكن أبو ذر
 ..واحد سياق ويف ،والعراق مرص عن احلديث جانب إىل عنها احلديث

 إذا أمهيته يكتسب إنام ،يده من وسقوطها امنعث عىل الشام وانتقاض
 .قرية منها أو بلد سقوط جمرد ال كلها، للمقاطعة السقوط كان

                                     
 ٥٠٥ ص١جسري أعالم النبالء و ٥١٣ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم :  راجع)١(

 .٣٧٤ ص٢١ وج٢٩٤ ص١٠جتاريخ مدينة دمشق و
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  :مغزى ذات ةقارنم
 يده، من ستخرج ،الشام بالد بأن عثامن ينذر معاوية أن كيف رأينا وقد
 معاوية وكأن نفسه، عثامنمن  تنال تلك البالد يف ذر أيب ترك بعواق وجيعل

 . مجل وال األمر هذا يف له ناقة ال
 موسى همارأ حني حوله للمأل فرعون قول كبري حد إىل يشبه وهذا
 : اآليات
ُإن هذا لساحر عليم يريد أن خيرجك{ َ َ َِ ِْ ُ َ ُ ُ ٌ ٌ َِ ِ َ َ َّ َم من أرضكم فامذا تأمرونِ ُ ُ ْ ْ ِّْ َ َ َ َ ُ ِ َ ْ{)١(. 

ٌإن هذا ملكر {: »عليه السالم «بموسى آمنوا حني سحرةلل وقال ْ ََ َ َ َّ ِ
َمكرمتوه يف املدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ُ َ ْ ََّ َ ْْ ْ ْ ُ َُ َ ْ ْ ُ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ُ ُ َ{)٢(. 

 ،»سالمعليه ال «موسى آيات ملقاومة ُسبيال جيد مل حني فرعون أن أي
 سبيل ال غامض، عنوان طرح إىل جلأ دعوته إىل الناس يميل أن من وخيش
األمر  إن: هلم ًقائال املواجهة من هو وانسحب فيه، التزوير الكتشاف لقومه

 .أنفسهم عن يدافعوا أن وعليهم خطر، يفأصبح  هم مصريهمال يعنيه، بل 
َما {: هلم، فقالثم اختذ موقف الناصح الباذل جهده يف استخراج الصواب 

ِأريكم إال ما أرى وما أهديكم إال سبيل الرشاد َِ َّ َ ْ َ َ َ َْ ِ َّ َِّ ُِ ُْ ََ َ ُِ{)٣(. 

                                     
 .ألعرافا سورة من ١١٠ و ١٠٩تان اآلي )١(

 .عرافاأل سورة من ١٢٣ اآلية )٢(

 .عرافاأل سورة من ٢٩ اآلية )٣(
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 براهني ظهرت أن فبعد ،معاوية مع ذر أليب حصل ما هو بالذات وهذا
 الناس يليم أن من وخيش مقاومتها، عاويةمل يمكن يعد ومل للناس، ذر أيب
 عثامن إىل وكتب. املواجهة من نفسه بإخراجمنه  التخلص حاول دعوته إىل

 حاجة بالشام له كانإن  وأنه.. يف خطر وسمعته عثامن أن :له يدعى
 أما. عثامن خسارة يوجب لشاما يف ذر أيب بقاء أن أي .ذر أبا منها فليخرج
 .مجل وال له ناقة وال ذلك، يف له شأن ال فكأنه معاوية

احلكم بالنفي غيابيا:  
 إىل املدينة قد صدر  ان احلكم بإعادة أيب ذر:يفهم من احلديث األول

.. وأنه بلغه اخلرب وهو يف محص عند أيب الدرداء..  عن الشاميف غياب أيب ذر
، وما سمع فيه من أحاديث وأبوذر  يتحدث عن أيب ذرثم صار أبو الدرداء

 ..ساكت
 إىل املدينة قد وصلت  إعادة أيب ذر عىلعثامن إىل أن موافقة وذلك يشري

 فأعلنها عىل املأل مبارشة قبل أن حيرض أبو ذر ويبلغه إياها، ثم معاويةإىل 
 .يسريه إىل املدينة، عىل النحو الذي سبق بيانه

  :متوقعا كان اإلبعاد من الشام
. ًمتوقعا كان ذر أيب نفي أن عىل ًآنفا ذكورامل األول احلديث دل وقد

 جتاه نواياه عىل ًعامطل وكان ،معاوية إىل املقربني من كان اءدالدر أبا ألن ربام
 ملا مسارها، يف واضحة كانت األمور ألن وربام.. اجلليل الصحايب ذلك
 ألنه ،ذر أيب قتل عىل يقدم ال وأنه ..معاوية سياسات من الناس يعرفه
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 بسط هيمه الذي املحيط عن إبعاده إىل سيسعى وإنام. ذلك عاقبة يعرف
 ..قبضته يف به واالحتفاظ عليه، سيطرته
  :!!احلقائق يظهر بل. عثمان يشتم ال ذر أبو

 أن: ًأيضا غريه ذلك ادعى وربام.. رواياته بعض يف قديالوا ادعى دقو
 ..عثامن شتم جخر أو املسجد دخل امكل جعل ذر أبا

 : ونقول
وسائر  عثامن إىل معاوية رسائل رصحت فقد فيه، مبالغ الكالم هذا إن
 :وقد تضمنت األمور التالية .ذنبه وبحقيقة، حقه يف يقوله نكا بامكلامهتم 
. عيبه أظهر عثامن ذكرإذا ف ،ما يسيئ وعمر بكرال يقول يف أيب  كان  ـ١
 .القبيح فيه وقال
 أهل الشامو.. عثامن ترصفات حول الشبهة يثري كان أنه إىل أملح قد  ـ٢
 .الشبهات حيبون
 .عنه قلوهبم) رصف (وحرف ،أهل الشام إىل عثامن ضَّبغ إنه  ـ٣
 . أيب ذرغري يستفتون ال كانوا أهنم هي ذلك نتيجة إن  ـ٤
 .هو إال بينهم يقيض ال أهنم ذلك نتيجة إن  ـ٥
 عىل يفسدهم أن من معاوية يأمن الو اجلموع، إليه جتتمع إنه  ـ٦
 .عثامن

 :مثل أخرى،ً أمورا الروايات وذكرت
 فقري، اهللا وأن. مغلولة اهللا يد: يقولون أمية بني نإ: يقول كان إنه  ـ٧



  ١٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ١٣٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .األغنياء وهم
 .كذلكف معاوية ونصح فاستغشه، عثامن نصح قد »رمحه اهللا« إنه  ـ٨
 .وعمر بكر أيب سنة بمخالفة عثامن يتهم نهإ  ـ٩
 .املنكر عن وينهاهم باملعروف، يأمرهم إنه  ـ١٠
 .دينهم يف طعن بأنه ،عثامن هاهتم  ـ١١
 .رأهيم فارق بأنه واهتمه  ـ١٢
 .عليهم املسلمني قلوب ضغن بأنه واهتمه  ـ١٣
صىل اهللا  «النبي بقول أخربهم حنيًخصوصا  (بذيك بأنه اهتموه  ـ١٤
 .)ًالجر ثالثني همغبلو حني العاص أيب آل يفعله عام» عليه وآله
 .وعمر بكر أيب خريمن إنه: نفسه عن يقول إنه  ـ١٥

 كام ،ًشتام عتربي أن يصلح ما، وليس فيها ذرهذه هي مآخذهم عىل أيب 
 نشري ولعلنا.. واحلقيقة الواقع عني هو بل ،أمية بني ومؤيدوا معاوية زعمه
 ..ذلك من ءيش إىل

  :باجلميل الشيخني ذكر
ً رشعا ال املمنوعات، من ليس باجلميلالناس  ذكر أن :املعلوم ومن

مثل حفظ النفوس  ،حسنة لغايات كان إذا حسن إنه نقل مل إن. ًعرفا وال
 يف مورد التقية، أو يف مورد التعريض بمن خيالف سنة الرسول هبدف امك

ولو ألجل إلزامه بام يلزم به .. حثه عىل اإللتزام هبا، ودفع ظلمه عن الناس
 .نفسه من املتابعة هلذا أو ذاك يف سريته ويف سياسته
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 بالذات، األمر هذا يف ذر أيب عىل عثامن حيرض معاوية نرى نحن وها
 قد بالغ يف األمر معاوية لكن ..ًذنبا وعمر بكر أليب ذر أيب إطراء فيعترب

 يف كل ما فعل، فأنه قد تعدى عىل كرمل يكن يثني عىل أيب ب ، فإن أباذرعثامنل
ومل يكن أبوذر يرىض ذلك بل كان أبوذر يثني عىل » عليها السالم«الزهراء 

 يف خصوص العطاء، ألنه أبقى األمور عىل ما كانت عليه يف سرية أيب بكر
..  خالفته، وكذلك فعل عمر شطرا من»صىل اهللا عليه آله«عهد رسول اهللا 

 األموال يف وعمر بكر أيب سرية بني املقارنة هو معاوية أزعجولكن الذي 
 وكان واملعقولة املقبولة احلدود كل جتاوزت التي ،وعامله عثامن وسرية
 .صاحبيه هنج بالتزام عثامن يطالبون الناس
 رسمه ما عىل بالبقاء التزم الذي بكر أيب هنج هو ملقصودا إن :قلنا وقد

 خالفته، من مدة عمر تابعه ثم العطاء، يف» صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول
 فيها ظهرت أخرى بطريقة وترصف. الدواوين فدون ذلك عن عدل ثم

 يف قواعد رسىأ نهإ حيث من اإلسالمي النهج يأباها واعتبارات مناح
  .الرشع يقره ال ذلك مما وغري والعنرصي القبيل، التمييز

 قاعدة وفق ولو الناس، عىل املال بيت يقسم بقي قد ذلك مع ولكنه
 حني األمر هلذا تعرضنا حني لبعضها عرضنا ص،ونقائ إشكاالت من تعاين

 ولكنه مل يكن يعطي أقاربه، وحيرم غريهم .اخلطاب بن عمر عن احلديث
  .عىل أقل تقدير

 ومؤيديه وأنسبائه، أقاربه به اختص حني املال بيت قحم فقد ،عثامن أما
 وليس هلم املال تبي نأ ويرون ،شيرقل ًبستانا السواد يعتربون الذين



  ١٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ١٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..تعاىل اهللا شاء إن هسنبين كامفيه حق،  للمسلمني
 نأو مغلولة، اهللا يد :نقول أنا تزعم الذي أنت:  أليب ذرعثامن قال قدو

 !؟أغنياء ونحن فقري اهللا
 .هعباد عىل هللا لما قتمفنأل هذا تقولون ال كنتم لو :ذر أبوفأجابه 

 يبالن عن رواه الذي احلديثب كالمه صحة أكد »رمحه اهللا« إنه ثم
 جعلوا ًرجال ثالثني بلغوا إذا العاص أيب بنيعن أن » صىل اهللا عليه وآله«
 ..ًدخال ودينه ً،خوال وعباده ً،والد اهللا لما

عليه  «عيل فواجهه يف ذلك،» رمحه اهللا «أيب ذر ذيبتك عثامن حاولف
 .كلهم البرش عىل ذر أيب صدقيةأ بحديث» السالم

 اهللا عليه صىل« أرص عىل موقفه، غري آبه بحديث الرسول عثامنولكن 
 .»وآله

  :هل الشام ألأيب ذر مرجعية
 يف هل الشامأل ًمرجعا أصبح قد ذر أبا أن :معاوية كالم من تبني وقد
 احلكام، من ًاأحد وال ،عثامن وال معاوية يسعد ال وهذا .واألحكام القضاء

 وفرضها ،اخلطاب بن عمر أرساها التي للسياسة ًعمليا ًنقيضا يمثل ألنه
 ،باألمراء الفتوى باختصاص، القاضية السلطان وهيبة ،والسوط بالسيف

 . لذلك ينصبوهنم ومن
 ويل! ؟بأمري لستو الناس، تفتي كيف :املشهورة عمر أقوال ومن
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 .)١(قارها ويل من اارهح
 مصاحلهم، يوافق بام الفتوى خيوهلم ختصاصاإل هذا ألنوما ذلك إال 

 حيث من هلم بالقداسة اإلحياء ويكرس ،وخطأهم خطلهم ظهور من ويمنع
 منطلق من» صىل اهللا عليه وآله «النبي شؤون من هو ما يامرسون أهنم

 .النبوة خالفة بمقام إمساكهم
 إليه، اجلموع واجتامع ،ذر يبأ إىلمن الناس  مالعا التوجه هذا أن عىل
 خييف أن بد المن العالقة بالناس، وعالقة الناس به،  املستوى هذا وبلوغه
 ..وأعظم أخطر هو مما وعثامن معاوية

                                     
دار الكتب ط (و  ١٧٤  و١٩٤  و٢٠٣  و١٧٥ ص٢ جالعلمجامع بيان : راجع )١(

ومنتخب  ٥٢١ ص٤٠جتاريخ مدينة دمشق  و١٦٦ و ١٤٣ ص٢ج) العلمية
 ٦١ ص١ ج وسنن الدارمي٦٢ ص٤ ج)مطبوع هبامش مسند أمحد(كنز العامل 

 ٢جسري أعالم النبالء و ٢٥٨  و١٧٩ ص٦ جوالطبقات الكربى البن سعد
 ٣٢٩ ص١١ وج٣٠١ ص٨ جواملصنف للصنعاين ٦١٢ ص٤ وج٤٩٥ص

لذهبي لتاريخ اإلسالم و ٨٣ ص١ ج وأخبار القضاة لوكيع٢٣١ صوراجع
 ٣جخالصة عبقات األنوار و ٥٤ ص١ جوهتذيب تاريخ دمشق ٦٥٨ ص٣ج

  وراجع١٨٥ ص١ ج وكنز العامل٢٨٦ ص٣ جحياة الصحابة: وراجع ٧٩ص
عن عبد الرزاق، وابن عساكر،  ٢٩٩ ص١٠ج )ط مؤسسة الرسالة(و  ١٨٩ص

 .وابن عبد الرب، والدينوري يف املجالسة
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  :والشبهات الفتنة إىل املسارعون
 بأن والعراق ومرص هل الشامأل معاوية توصيف يف السبب أدري وال

 ،بعينها لذة الشبهات يف جيدونكانوا  فهل. الشبهات إليهم األمور أحب
 !ألجلها؟ فيحبوهنا

 !لشبهات؟با اذذتلاإل من غريهم َمِرُح وملاذا
 !سواها؟ بام يلتذون وال هبذه، فيلتذون ،غريها عن الشبهة يميزون وكيف
 !؟عارشهم هل !؟األرض شعوب يف اخلربة هذه معاوية اكتسب أين ومن

 ! هلا؟أولئك حب وعدم للشبهة، هؤالء حب فعرف، خالطهم هل
 عثامن عامل سائر من ورفقاؤه هو يسلم لكي القول هذا أطلق أنه أم

 العاص، فال ، وابن أيب رسح، وسعيد بنعقبة وابن ،كريز بن عامر بنكا
 أن أحد يستطيع ال الذي ،ذر أيب لسان عىل قبائحهم وال تظهر فضائحهم

 هيتم وال ،رذ أيب عىل يءجر عثامن بأن معاوية علم مع! صدقه؟ يف يشك
. واخلطرية ةاملثري رائهآب إليه يلقي الذي هو مروان دام ما جرأته لعواقب
 ستقاللاإل من ونظراؤه معاوية ليتمكن ،الرشك يف عثامن إليقاع ويسعى

 مناوئيهم وصول احتامالت وتتالشى أمية، لبني احلكم وفويص باألمور،
 . البالد من املدينة سوى ما عىل تهمهيمنيمكنهم تكريس و يه،إل

  :مجاعة وال طاعة بأهل ليسوا
 والشام والعراق مرص، هلأ عىل معاوية حكم حول أيتت عينها ألسئلةوا

 منقادين كانوا أهل الشام أن مع.. مجاعة وال طاعة بأهل ليسواًأيضا  بأهنم
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 وعسفهم، الوالة ظلم شكو إنام فإهنم ،والعراق مرص أهل وكذلك لوالهتم،
 كالزنا ،املوبقات وارتكاهبم اهللا، حدود وجتاوزهم ،اهللا بامل واستئثارهم

 .وشناعات فضائح من ذلك إىل وما ،املحرتمة النفس وقتل اخلمر، ورشب
 بل حاهلم، هذا بحكام ابتالئهم مع حتى طاعة من ًيدا خلعوا نرهم ومل

 .ذلك عىل يزيدوا ومل. املآثم عن والكف األمور، إصالح وطلبوا شكوهم،
  :ركذكو ذكري ينسيه

 واحلساسة املحورية القضية أن عىل ليؤكد معاوية ىلإ عثامن كتاب وجاء
 الدليل يسري بأن كتابه يف أمره ولذلك ،معاوية ونفس نفسه، يه عثامن لدى
 ذكر فينسيه ،لنوما غلبهيف مركبه، عن بالنزولله  يسمح وال ًوهنارا، ًليال ذر بأيب

 .ومعاوية عثامن
 يف أو ،دينها يف األمة متس ذر أيب مع عثامن مشكلة تكن فلم.. إذن

 الرضر بدفع أو عليها، بالنفع يعود آخر يشء أي أو ،استقرارهاو أمنها،
 اسمه خرآو، عثامن اسمه ًخصاش ذر أبو ينسى أن هو :املطلوب بل.. عنها

 !!معاوية
  :حماكمة بدون احلكم
 عقوبته، وحدد ،ذر أبا أدان عثامن أن :املتقدمة النصوص أظهرت وقد
 عرشين نحو وإمهال ،ٍبْجَِحوب وباهتامات، بشتائم، واتبعها..فيه ونفذها

 من جاءه كتاب ملجرد ،السابقة النصوص تضمنته مما ذلك وبغري ،ًيوما
 .خصمه به أخربه ماأو سقم  صحة عن ذر أبا يسأل أن دون من ،معاوية
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 ،خصمه حق يف تقبل ال شهادته فإن ًعدال، معاوية كان لو حتى أنه مع
 وسائر ،ذر أليب وعداوته وظلمه ،معاوية يعرف وهو عثامن يقبلها فكيف

 !أحواله؟
  :معاوية قول يصدق عثمان

 من يستفيد عثامن أن أظهرت املتقدمة النصوص بعض أن :ويالحظ
 أهل إىل يشء أحب أن :فيذكر له ،معاوية له كتبه مما ذر أيب مع حواره

 عليه وعرض  نفيه،أراد حني فإنه.. الشبهات هو والشام، ومرص العراق،
 : العراق ىلإ يسري أن ذر أبو

 عىل وطعن شبه أويل قوم عىل تقدم إليها خترج نإ إنك ،ال: له قال
 .. والوالة األئمة

 .معاوية أخربه كام أفسدها قد ألنه ،الشام إىل العودة من منعه أنه كام
  :احلق قول من يل بد ال

 يقرتح كان حني عثامنل مؤملة ذر أيب كلمة كانت كملنا أن نتصور و
 يرض فلم ،األخرى بعد واحدة فيأباها ًمنفيا، إليها ِّريهيس التي البلدان عليه
 الكوفة، نجد، بادية ،املقدس بيت ،مكة ،الشام العراق، مرص، :إىل بنفيه

 ..البرصة
 يل بد فال كنت حيث فإين« :والرائدة الرائعة، كلمته ذر أبو له قال وهنا

 .»احلق قول من
ولن حيصد من .  لن يصل إليهعثامنأن ما يسعى إليه  :وهذا معناه
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 الناس عليه، وظهوره هلم بصفة املعتدي جهده هذا سوى املزيد من نقمة
 .عىل األبرياء، واملنكل بأجالء الصحابة، وخيارهم، واألبرار األتقياء

 الصرب يف الدروس أعظم أعطى قد فإنه مقامه، وأعىل ،ذر أبا اهللا فرحم
 ..املنكر عن والنهي باملعروف األمر ويف. الدين يف والصالبة
  :نبينا على كذبت

عليه  «اهللا رسوله عليه فارق الذي العهد عىل بقي أنه ذر أبو ويعلن
 .يبدل ومل يغري مل ،»السالم

 الذين حال يف ينظرواللمقارنة، ف الناس لفضول استثارة بمثابة وهذا
 إىل مالشا من وحيملونه ،، وينفونه من املدينة إىل الشامويؤذونه به، ينكلون
.. يتلف ويكاد فخذيه، حلم منه يتسلخ صعب، مركب عىل احلجاز

 كان كام يزل مل رجل عىل ان، وهذه القسوةالعدو هذاسبب  عن وليتساءلوا
 وال وكان.. يبدل ومل يغري ومل ،»صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول عهد عىل
 صحابته عند ثم ،» اهللا عليه وآلهصىل «اهللا رسول عند ًومعظام ًمكرما يزال

 ..والصغار الكبار
 نال بد أف العهد، عىل يزال وال ، ومل يبدليغري مل ذر أبو كان إذا إنه

 ..وبدلوا غريوا الذين هم ذلك به يفعلون الذينيكون 
ًوسيصبح أبوذر معيارا ومقياسا لغريه، يقيسون حاهلم عىل حاله،  ً

صىل اهللا «ًم عن النهج الذي كان مرضيا لرسول اهللا ليعرفوا مدى بعده
 ..، أو قرهبم منه»عليه وآله
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ًوسيكون مرضا جدا بحال مناوئي أيب ذر ، ومن موجبات سقوط ً
 .. هيبتهم، بل حرمتهم عند الناس

 ،الرسول عىل بالكذب يتهمونه ، أبا ذريضطهدون الذين كان وإذا
 مراجعة إىل الناس يدعو فذلك.. لقد كذبت عىل نبينا: عثامن فيقول له

 .صحيح غري أو ًصحيحا ذلككان  إن لريوا أقواله،
 والنهي باملعروف األمر إال فبها جيدوا فلن كلامته، إىل يرجعون وحني

 واستئثار الظاملني، وظلم الفاسقني، فسق عىل واالعرتاض املنكر، عن
 ..ذلك ونحو ..املسلمني مال يتبب املستأثرين
 عام الكبري السؤال يثري سوف ذر أليب التكذيب هذا نفس أن عىل
 أظلت ما: قوله يف» صىل اهللا عليه وآله «اهللا لرسول تكذيب من تضمنه

 وسيحتفظ.. ذر ايب من أصدق هلجة ذي من الغرباء أقلت وال اخلرضاء،
صىل اهللا  «الرسول مقام عىل العظيمة اجلرأة ههبذ ذاكرته يف اإلنسان املسلم

 ..»عليه وآله
  :ديننا يف طعنت

 فإنه. ديننا يف وطعنت :ذر أليب عثامن قول هي هنا األخرى واملؤاخذة
 فإن ،ذر أيب من أصدق أحد األرض فوق وال السامء، حتت يكن مل إذا

 أن عليه وحيتم.. )عثامنأي ل (له خطرية إدانة مثلي هذا عثامن ترصيح
عىل  ُّتلمسل ،الدين هبذا العارفني عىل وأ ،ذر أيب عىل به يدين ما يعرض
 إىل يبادر أن ال تصحيحها، إىل ويبادر ، لدينهعرضت التي اخللل مواضع
 ..صدقه ملجرد القول يصدقه من ومعاقبة اضطهاد
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 املحسنني أعظم من يكون ألنه ً،تنامموله  ًشاكرا يكون أن عليه نإ بل
 .عليه والغيورين ،إليه

  :رأينا فارقت
 :نقول» رأينا وفارقت«: ذر أليب عثامن قول وعن
.. العقوبة توجب التي الذنوب من ليست الرأي مفارقة إن ً:أوال

 يعامل فلامذا خيالف، أنو يوافق وأن ،يريد الذي الرأي يرى أن إلنسانلف
 !؟ ملجرد اإلختالف يف الرأيإذن والقاسية اخلشنة املعاملة هذه ذر أبو

 بالدين أو ،بالناس ضارة ًآراء بنىيت عثامن أن يرى ذر أبو كان إذا :ًثانيا
 عثامن وعىل. ايفارقه وأن ،تلك اآلراء يتجنب أن :عليه فيجب ،وأهله

 .ذر أيب جانب إىل ويكونوا آرائهم، عن يتخلوا أن وفريقه
  :علينا املسلمني قلوب ضغنت
 مل: نقول ،»علينا املسلمني قلوب وضغنت« :ذر أليب عثامن قولعن و
 سياق يف ذلك كان بل والتجني، العدوان سبيل عىلما فعله أبو ذر  يكن
 فوجدوا ،لمسلمنيل احلقائقف، والنهي عن املنكر، فظهرت باملعرو األمر
 أيب عىل واجبوتعريف الناس باحلقائق الدينية واإليامنية  يسوؤهم، ما فيها
 .سبحانه اهللا معصية عن يكف ان املنكر مرتكب وعىل .ذر

 اهللا أمر امتثل قد هو بل الناس، قلوب إىل الضغينة يدخل مل ذر فأبو
 .ذلك بعد يكون بام له شأن وال.. تعاىل
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  :قريشا يل أدع
 يفعله فيام رأهيم ليطلب بقريش، الدعوة عثامن خص ملاذا ندري وال

 !! ًقرشيا يكن مل الذي ذر، بأيب
 حتديد ويف. الناس مصائر يف بالترصف املخولة هي قريش كانت هل
 !خوهلا؟ الذي ومن! هلم؟ العقوبات
 احلاالت، هذه مثل يف اهللا أحكام يراجع وال قريش، إىل حيتاج وملاذا
صىل اهللا  «اهللا رسول وأقوال يديه، بني اهللا كتاب فهذا! بمقتضاها؟ ويعمل

 يطلب أن فيمكنه ،جيهلها عثامن كان فإن.. جمهولة ليست» عليه وآله
 من أو ،قريش من كانوا سواء بالرشيعة، والعلامء ،بالدين العارفني حضور
 القاطع اجلواب ليعطيه األمر هذا عن ًعليا يسأل أن يكفيه وكان.. غريها

، بل هو قد أعطاه إياه أكثر من مرة، ولكنه يأبى االنصياع الساطع بالربهان
 ...له

 احلكم معرفة يريد وال ،ذر أيب أمر يف العقالء استشارة يريد كان وإن
 املراد هو هذا كان لو أنه كام.. ًأيضا عقالء يشقر غري يف كان فقد الرشعي،

 إن حتى رجاهلا، من البيت امتأل حتى كلها، قريش بحاجة إىل دعوة يكن مل
 فوقف فيه، جيلس ًمكانا جيد مل ًمتأخرا وصل الذي» عليه السالم «ًعليا

 .عصاه عىلًمتكئا 
 يبأ قتل وهو ظيم،ع أمر عىل يقدم أن أراد عثامن أن هي :احلقيقة إن

 يل بد فال كنت، حيث إين «:ذر أبو قال حني ،ً خصوصااألوىل بالدرجة ،ذر
 .»احلق قول من
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 من يتحقق وأنحيصل عىل تفويض من قريش خيوله ذلك،  أن أرادف
 .واهلائل العظيم األمر هذا ارتكاب عىل أقدم لو له محايتها
  :ذر أيب قتل على رأينا أمجع

» عليه السالم «عيل يقاعإ حاول عثامن أن :ذلك من واألمر واألدهى
َالرش يف  رجال بعض لدى ًورفضا ًترددا وجد عثامن أن من بالرغم فإنه ك،َّ

 .لرأيك رأينا: بعضهم له قال حيث ،ذر أيب حق يف عليهم هعرض ملا قريش
 وله»صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول صاحب فإنه. تفعل ال :همبعض وقال
 .عليه الذي ىأد أحد فام. حق

 أو ،قتل عىل احلارضين إمجاع دعىبالرغم من ذلك ا عثامن إن ..نعم
! ترى؟ يا ادعاه الذي اإلمجاع هذا فأين !!األرض من نفيه أو ،ذر أيب صلب

 ،ثالث من عقوبة ارياخت عىل املسلمني ورأي رأينا أمجع« :قولهوما معنى 
 هي ليست ًقريشا فإن !..؟األرض من نفيه أو ،صلبه وأ ،ذر أيب قتل ،هي

 .. ًمجيعا املسلمني
 زعم لامذاف ني،تفرق إىل افرتقت بل ذلك، عىل جتمع مل نفسها وقريش

ال جيرؤ » عليه السالم«ًهل ظن أن عليا ! ؟»عليه السالم «لعيل ذلك عثامن
 ضعف ييلك ،حمسوم األمر إهيامه بأن أرادأم أنه ! عىل خمالفة اإلمجاع؟

 !الثالثة؟ األمور هذه أحد عىل قدمحني ي ،له املعارضة عن عزيمته
  :يضمره مبا للبوح عثمان استدراج
 عثامن استدرج هبا قةبطري ترصف» عليه السالم «ًعليا أن :الحظنا وقد
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ًبدا ـ يف أول األمر ـ حريصا عىل  قد عثامن نإ حيث. عليه األمر طرح إىل
ه سؤال عىل همةبم بإجابة واكتفى مشاوراهتم، إليه انتهت بام البوحعدم 

 :فقال دعوته سبب عن» عليه السالم«
 وأمر أمرنا، فأمجع. الرأي فيه لنا فرق قد أمر يف إليكم أرسلنا«

 .»أمر عىل املسلمني
 عثامن دفع بام الكلمة ههذ تبعثم أ.. احلمد وهللا :»عليه السالم «فقال

 جاء حيث ته،باستشار رغبته بعدم يعلم أنه عرفه حيث ،أخفاه بامللبوح 
 ..إلخ استرشمتونا لو: فقال ،لو بكلمة

 نفسه وبني أمية من ذلك، فبادر إىل إخباره  أن يربئعثامنفكان عىل 
 نقاش وال ة،محمسو أهناب ً، مومها إياهوقريشهو  إليها انتهى التي النتيجةب

 ..األرض من نفيه أو صلبه، أو ،ذر أيب لقت وهيأال  ،فيها
  :× علي موقف
 يوبن ،عثامن مسعى أحبط الذي رأيه يعلن» عليه السالم «بعيل وإذ

قرر أن األمر يشبه قضية فرعون حني  حني الفرصة، عليهم وفوت ،ةيمأ
ًأتقتلون رجال.. {: تآمر مع املأل من قومه عىل قتل موسى، فقال هلم املؤمن ُ َ َ ُ ُْ َ َ 

ًأن يقول ريب اهللاَُّ أتقتلون رجال ُ َِّ َ ََ ُْ ْ ُُ َ َ ََ َ أن يقول ريب اهللاَُّ وقد جاءكم بالبَ َ َ ِّْ َ ُِ ْ َ َُ َ ْ َ َ ْ ْينات من َ ِ ِ َ ِّ
ًربكم وإن يك كاذبا ِ َ ُ َ ْ َْ ِ َ ً فعليه كذبه وإن يك صادقاُِّ َِ ِ َِ َ ُ ُ َُ َ ْْ ِ َ ِ يصبكم بعض الذي َ َِّ ُ ُْ َ ْْ ُ

ْيعدكم َُ ُ نزل نفسه » عليه السالم« وعيل ،موسى بمنزله ذرفأبو .)١(}..ِ
                                     

 . من سورة غافر٢٨ اآلية )١(
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 .بمنزلة املؤمن وقال هلم نفس قول مؤمن آل فرعون
 أن عليهم بل.. كذبه و أيب ذرصدق عن احلديث عليهمهلم وال  فليس

 .  بهيعدهم ما بعضاهللا ب يصيبهم ال حتى ،همرأم يصلحوا
» صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول حديث حسمه فقد ،ذر أيب صدق وأما

 ..فالكالم فيه بعد هذا رضب من العدوان عىل اهللا ورسوله. .فيه
ٌن اهللاَ ال هيدي من هو مرسف كذابِإ{ :الرشيفة اآلية ذيل وجاء َ ُ َّْ َ ٌ ِ ْ ُ َ ِ ْ َ َ َّ{)١(، 

 ..اإلدانة يف رصاحةمن  يمثله بام ة،حرقامل النار بمثابة ليكون
 بد ال الذي اخليارألهنا  الفصل، القول املباركة اآلية هذه مثلت وقد

 ،توتالش وهتاوت ،أعداء أيب ذر أحالم كل وسقطت ًوعقال، ًرشعا منه
 املؤمنني أمري عىل العدوان سوى بعضهم وسيلة للتنفيس عن كربه جيد فلم

 .الرتاب بفيك: له ليفق ،»عليه السالم «الوصيني وسيد
 متنيات، عن ًتعبريا وأ ًدعاءا ليكون ال» عليه السالم «عيل جواب وجاء

 تلك آثار خالل من ويلمسه يراه الذي الواقع عن ًخباراإ ليكون بل
 .وسيكون ذلك: ، حيث قال لهنتائجها ويعرف ،شاهدها التي املامرسات

  :بكر أيب قبل أسلم ذر أبو
ً ظنا.. وعمر بكر أيب من خري نهإ: نفسه عن يقول ذر أبا إن :عثامن قال

 قد يكون وبذلك والرتاجع، لإلنكار ويضطره ،ذر أبا حيرج ذلك أن منه

                                     
 . من سورة غافر٢٨ اآلية )١(
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 أيب حمبي كل ألب قد يكون فإنه املوقف، هذا عىل أرص وإن ،نفسه أكذب
 .نفسه عىل عمر بكر

 مورأب عليه ستدلاو إليه، املنسوب القول تصديق إىل بادر ذر أبا ولكن
 :وهي.. دفعها يمكن ال ثالثة
 قد ، وإن إسالم أيب بكروعمر بكر أيب قبل أسلم قد ذر أبا إن ً:والأ

 أول أنه من بكر أيب حمبو دعيها يمل صحة فال.. تأخر عن البعثة عدة سنوات 
 .أسلم من

 أن بتقدير إال هلا حل ال مفارقة ثمة أن يعطي األمر هذا يف والتأمل
 رسول وعرفا ،مكة يف عاشا فإهنام ، وعمر أيب بكرمن أفضل ذر أبو يكون

 انوعاي وفضائله، سلوكه وشاهدا صغره، منذ» صىل اهللا عليه وآله «اهللا
 ،واهلدى احلق طريق عىل استقامته ياأور أخالقياته، عىل افووق كراماته،

 .ا مل يره أبو ذرم وآياته دالئله من وعرفا
 مع املنسجم. احلق ودين باهلدى» صىل اهللا عليه وآله« جاءهم ثم
، القاهرة املعجزاتهلم  وظهرت. العقل أحكام مع توافقوامل الفطرة،

 .به يؤمنا ملثم .. يديه عىل والكرامات الباهرة
 عليه صىل اهللا «اهللا رسول عن يعرف ومل البادية، يف فيعيش ذر أبو أما

 ..ومعجزاته براهينه من ًشيئا رأى وال معه، عاش وال عرف، ما» وآله
 ومعجزاته آياته وظهرت» صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول بعث وقد
 . للناس وبراهينه

 لمف ،باديته يف ذر أبا أخبارها بلغت وتناقلوها ..تداولوها أن وبعد
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 احلق، حتري يف منه رغبة األمر، لهشف ليك مكة إىل أخاه بعث حتى يصرب
 .النجاة سبيلل ًطلباو

 احلق، عن ًباحثا بنفسه هو سعى ًغليال له يشف ومل إليه، عاد فلام
 تلقفته روحه، صادفه فلام إليه، وجوده بكل ًمندفعا إليه، للوصول ًمتلهفا

 فعرف نفسه،به  وعرف وجوده، به وانتعش ،احلقيقية حياهتابه  فعاشت
 ..ربه

 .واالنطالق البداية خط يف كله هذا. ذاك من هذا فأين
 وامتيازه ذر أيب خريية دالئل من إنبالنسبة لإلستمرار والبقاء، ف :ًثانيا

 أي.. ذلك من ًشيئا هو يل ومل الناس، أمور وليا أهنام عمرو بكر أيب عىل
 إذن إىل وحيتاج باملخاطر، حمفوف أمر عىل أقدماو الدنيا، هذه من أصابا أهنام

التي أودعها اهللا فيه، وصنعه  املؤهالت يملك ملن ،ورسوله اهللا منٍونصب 
 ..العلم اإلهلي، والعصمة، وصفات أخرى: عىل عينه، ومنها

 وال املقام، هذا إليها حيتاج تيلا العصمةوعمر  ى أيب بكرلد يكن ومل
 من يشاء من به اهللا خيتص الذي ،اإلمامة علم :به نيوأع لرباين،ا العلم
 ملامرسة منها بد ال التي األخرى الكثرية املواصفات لدهيام كانت وال ..عباده
 ..اخلطري الشأن هذا

 أن الناس من كان ألي يمكن ال مجة، وأخطار ألخطاء أنفسهام فعرضا
 إىل يوفقا مل هنامأ الكثرية الوقائع أثبتت بل.. منها ساملني بخروجهام جيزم

 .. كثري منهايف الصواب
حتى قال  هلام املؤمنني أمري مساعدة وإىل الناس، آراء إىل احتاجا وقد
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 .. أحدهم سبعني مرة لوال عىل هللك عمر
 ..ً نفسه مثل هذه الكلمة أيضاعثامنوقال 

 األمان، دائرة يف قيب بل ،حده جتاوز وال طوره، يتعد فلم ذر أبو أما
 ًخريا فكان.. والسالمة الصفاء بحالة فاحتفظ ،ذلك من شيئا يواجه ومل

 ..ًأيضا الناحية هذه من منهام
 يمكنهام يعد ومل. خيارمها بموهتام سقط فقد ،النهاية خط يف أما :ًثالثا
 ..خطل أو زلل أي نع الرتاجع أو خطأ، أي تصحيح
 اكتشف وإن أمامه، ًمفتوحا اخلري من ستزادةاإل باب يزال فال ذر أبو أما

 ..له والتصحيح.. منه والتوبة عنه، الرتاجع إمكانهبف خطل، أو خلل أي
 ..منهام خري هذا يف وهو. عليهام له ٍفضل ميزة وهذه
  :وداللة حدث، × علي شهادة

 : أليب ذر بأنه ربع اإلسالم نقول» عليه السالم«وعن شهادة عىل 
أليب ذر، كانت عن شهود وحس » عليه السالم«شهادة عىل  نإ  ـ١

 عيل عىل ًضيفا نزل قد دينه عن ًباحثا مكة قدم حني ذر أباوحضور، ألن 
 ،»عليه السالم «اهللا برسول»عليه السالم «عيل ومجعه ،»عليه السالم«

 ..يديه عىلرمحه اهللا  فأسلم
 وأن األمر، هذا يف جيادل أن لهيس فل ٍآنئذ، أسلم قد عثامن يكن ومل

 .فنِّدي أن أو يؤيد
 عيل تكذيب عثامن عىل ّحظر قد القرآن فإن أخرى، جهة ومن  ـ٢
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 رجس، كل من» عليه السالم «بطهارته حكم قد تعاىل ألنه ،»عليه السالم«
 .الرجس مفردات أظهر من والكذب
صىل  «اهللا رسول قال أن بعد ذر أبا يكذب أن عثامنل ليس ًوأيضا  ـ٣

 هلجة ذي من الغرباء أقلت وال اخلرضاء، أظلت ما« :حقه يف» اهللا عليه وآله
 .»ذر أيب من أصدق
 وال ه،ل مربر ال ذر وأيب» عليه السالم «عيل لتكذيب عثامن يفسع ـ ٤
وال بد من ردعه عن هذا األمر الذي خيالف رصيح .. يساعده منطق

 ينطق ال الذي، »صىل اهللا عليه وآله«القرآن، ورصيح قول الرسول األعظم 
 .يوحى وحي إال هو إن اهلوى عن

» عليه السالم «لعيل عثامن هتديد أن: يتضح ذاك أو هذا وبعد  ـ٥
 تبارك اهللا حدود عىل آخر ًعدوانا يعترب »بك تمهم لقد واهللا «:بقوله
 .عنه وردعه له، التصدي من بد وال. وتعاىل
 ،»بك ألهم  ـواهللاـ  وأنا« :فقال ،ذلك إىل» عليه السالم «عيل فبادر

 من يعفيه وال املحرمات،له  يبيح ال هسلطان أن: عثامن يعرف وبذلك
 ..أعامله عن املسؤولية
عليه «إين ألهم بك، ثم جواب عىل :  لعيلعثامنهر من قول   قد ظ ـ٦
َمهت به وهم هبا{: له كقوله تعاىل» السالم َّ َِّ َ َ ِ ِ ْ ، ال يقصد به أنه هم بنكاحها }َ

بل هي عبارة يقصد هبا التهديد أي مهت بمهامجته، أو .. ومهت بنكاحه
 .له، وهم هو برضهبا أو نحو ذلكتبرضبه أو بق
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  :أمره من بينة على ذر أبو
 وصوله حني ذر أليب قيل أنه :ياملسعود ذكره الذي النصيف  ردو وقد

 .ذلك من متوت إنك: يتلف وكاد ،فخذيه حلم تسلخ وقد ،الشام من
 ..إلخ أنفى حتى أموت لن هيهات، :هلم فقال

 يف يعتمد كان وأنه أمره، من بينة عىل نكا ذر أبا نأ :وهذا يعطي
.. »صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول هبا أخربه التي الغيوب عىل تلك مواقفه

 .ومل يكن  خيامره أي شك أو شبهة يف حتققها ويف صحتها
. دقيقة بتفاصيل أخربه» صىل اهللا عليه وآله «النبي بأن :رصح وقد

 ومن دفنه، يتوىل ومنوأين يموت،  إليه، ىينف الذي واملكان نفيه، ومنها
 ..تقصد أين وإىل ذلك، تتوىل التي اجلامعة تأيت أين

  :!!الدوي الداء هم اليهود
 ذر أيب لنفي املبارش السبباألصل  اليهودي األحبار كعب كان وكام

 حيث.. ةربذال إىل ذر أيب نفي يف ًسببا نفسه األحبار كعب كان ،الشام إىل
 قول خيالف بام ديننا يف يفتي رآه حني بعصاه ًكعبا» رمحه اهللا«ه أبوذر رضب
 ..»صىل اهللا عليه وآله« نبينا

 يعاين يزال ال كانبادر إىل ذلك بالرغم من أنه  ذر أبا أن :هنا والالفت
 يدعونه ال وكانوا.. يابس قتب عىل الشام من محلهله  سببها التي اآلالم من

 ..تقدم كاميتلف  وكاد فخذيه، حلم تسلخ حتى ًهنارا وال ًليال يسرتيح
 أن :، مل يكن إال ألنه كان يعلم»رمحه اهللا «وهذا املوقف من أيب ذر
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 لحقل منهم ًكيدا بعقائدهم، والتالعب الناس، دين إلفساد يسعون اليهود
 عىلهم  وهجن ما بسبب ،نفوسهم يف جيدوهنا أحقاد عن ًوتنفيسا. وأهله

 .أنفسهم
، هبم مبهورين» عليه السالم «املؤمنني أمري عيل باستثناء ناسال وكان

وحياول اليهود إشاعة هذا .. ًأن لدهيم علوما ليست لدى غريهم: ويظنون
  ، وخمتلفةعديدة اإلنطباع وتكريسه بأساليب

م، هل النفوذ من املزيد أخرى وسياسات نبهاراإل هذا أوجب وقد
 عقائد يف سمومهم من الكثري دس من كنهممو ولغريهم من أهل الكتاب،

 اخللفاء من العديد عىل هيمنة هلم توكان.. معارفهمسائر  ويف الناس،
 .واحلكام
 كتابنا من األول اجلزء يف املوضوع هبذا يربط مما ًمفيدا ًطرفا ذكرنا وقد

 .فراجع.. »صىل اهللا عليه وآله «األعظم يبالن سرية من حيحالص
  :الوقائع تعدد

 املواجهات من العديد هناك ان :يعرف املختلفة للنصوص واملراجع
 ،عثامن وبني ،وعثامن» عليه السالم «عيل بني عتوق قد احلادة، الكالمية

 ذر أيب من للتخلص مساعيهم وأن. ومعاوية ذر أيب وبني ،ذر وأيب
 قد» عليه السالم «عيل عىلعليه و اجلرأة وأن. تواصلت وتعددت مظاهرها

 . اختلفت قد الضغط ووسائل.. تكررت
 وكان ،حقهم عىل احلق أهل إرصار هي واحدة النتيجة وكانت
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 عىل واخلطرية الكبرية األخطاء يف وقعوا الذين ،ناملتحريو هم اآلخرون
 .مرأى ومسمع من الصحابة وسائر الناس
  !هل هذا تقصري أم قصور؟

 اهتم أباذر بالكذب، فيام رواه عن عثامن أن )٧(وتقدم يف الرواية رقم 
 ..ًيف حق بني أيب العاص إذا بلغوا ثالثني رجال »صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 أما تدرون أين صدقت؟ : فقال أبوذر ملن حرض
 . ال واهللا ما ندري:قالوا

..  حديث ما أظلت اخلرضاء إلخ:»عليه السالم«ثم ملا روى هلم عيل 
صىل اهللا عليه «فقال مجيع من حرض أما هذا فسمعناه كلنا من رسول اهللا 

  ..»وآله

 كل ذي  إذا كانوا قد سمعوا احلديث أن أباذر أصدق من:والسؤال هو
هلجة، فكيف يقولون إهنم ال يدرون أنه صدق يف نقله حديث بني أيب 

 !العاص؟
أو أهنم مل حيسنوا اإلستفادة من حديث .. فهم إما كذبوا يف قوهلم هذا

 . .وهذا قصور معيب.. أصدقية أيب ذر
كام إن من البعيد أن ال يفهم مجيعهم أو أن ال حيسن اجلميع اإلستفادة 

 ..فيكون بعضهم قد عمل بالتقية.. من هذا احلديث
وأما القول بأهنم يرون احلديث النبوي ال يعرب عن الواقع، فهو بمثابة 

 ..وفيه تكذيب للقرآن.. اإلنكار للنبوة
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  :تأسف أيب ذر
 ما كنت أظن أين أعيش حتى أسمع هذا منكم، :وحني قال أبوذر هلم

، »صىل اهللا عليه وآله«من جرأهتم عىل تكذيب النبي فإنه قد عرب عن دهشته 
صىل اهللا عليه «أهنم مل يفهموا كالم النبي : أو عىل كذهبم، ومل يدخل يف ومهه

 ..، وأهنم مل حيسنوا تطبيقة»وآله
  :×علم علي 

ً سأل عليا إن كان قد سمع عثامنً أيضا أن )٧(وتذكر الرواية رقم 
 ! ؟»صىل اهللا عليه وآله« العاص من رسول اهللا احلديث عن بني أيب

 ..  ال، وقد صدق أبوذر:فقال
 ..  ما أظلت اخلرضاء:ثم استدل عىل صدق بحديث

ال يعرف مجيع األحاديث عن  »عليه السالم«ً أن عليا :وهذا معناه
 !؟»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا، فكيف يكون باب مدينة علم الرسول 

 : ونجيب
ل املطلوب هو أن يشهد بأنه حرض املجلس  الذي سمع فيه  لعً:أوال

فأجاب بأنه مل يكن .. »صىل اهللا عليه وآله«أبوذرهذه الكلمة من رسول اهللا 
ٍحارضا آنئذ  قد »صىل اهللا عليه وآله«ولكن ذلك ال يمنع من أن يكون .. ً

 .ذكر له هو نفسه هذا احلديث يف مناسبات أخرى
سمع هذا املعنى الذي ذكره أبوذر، ولكن  »عليه السالم« لعله :ًثانيا

 .بلفظ آخر، فال يصح أن يشهد بسامعه نفس هذه األلفاظ التي ذكرها أبوذر
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ستفاد هذه املعاين التي ذكرها أبوذر اقد  »عليه السالم« قد يكون :ًثالثا
من بعض أبواب العلم التي فتحت له من خالل األلف باب التي تعلمها 

ريق الذي استفاد منه هذه األبواب ليس هو الطريق  والط؟.من رسول اهللا
 ..العادي امليسور لسائر البرش

  :إساءة أدب
 بشأن أيب »عليه السالم« وعيل عثامنوبعد أن ذكر املعتزيل ما جرى بني 

 آية مؤمن آل فرعون لتكون هي املشورة التي »عليه السالم«، وقرأءة عىل ذر
 »عليه السالم« بجواب غليظ، وأجابه عثامنفأجابه «:  لثامن، قاليقدمها
  .»ًومل نذكر اجلوابني تذمما منهام.. بمثله

 : ونقول
بفيك تراب يا عيل، فقال عيل  »عليه السالم« لعيل عثامن قال ً:أوال

 عثامنً يعني أن عليا قد أجاب ، مماعثامنبل بفيك الرتاب يا  »عليه السالم«
ْمن اعتدى عليكم {: ًعىل سبيل املقابلة باملثل، إنطالقا من قوله تعاىل ْ َُ َ َ َْ َ ِ

ْفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ْ َ ُْ َ ْ ََ ْ َ َْ َ ُ َِ ِ ِِ  ..  وآيات آخرى)١(}َ
ُفعيل قد ظلم، وللمظلوم أن ينترص لنفسه، ويدفع الظلم عنها، فلامذا 

 ..حقه؟ »عليه السالم«تذمم ابن أيب احلديد من إستعامل عيل ي
.. إن التذمم ال بد أن يكون من املضون الذي استفيد منه يف العدوان والظلم

 ..ال من املضمون الذي ريض الشارق باإلستفادة منه للدفاع عن النفس
                                     

 .البقرة من سورة ١٩٤ اآلية )١(
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 . » السالمعليه«ً كانت دعاء بالسوء عىل عيل عثامن إن كلمة :ًثانيا
بالغيب،  »عليه السالم«فهي إخبار منه  »عليه السالم«أما كلمة عيل 

 بسوء إختياره، ولذلك شفع كلمته بأن ذلك عثامنوإن ذلك سيجري عىل 
 .. سيجري وسيكون كام تقدم

عن رسول » عليه السالم«وملاذا يتذمم املعتزيل من ذكر كالم خيرب به 
 !  عن اهللا عن أمر سيكون؟»يه وآلهصىل اهللا عل«اهللا 

 ..فإن ذلك ليس من األجوبه الغليظة، وال هو مما ال حيسن الترصيح به
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  :سامالفصل اخل
 

  ..هلذا أعيد أبو ذر
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  : من الشامسر إعادة أيب ذر
 الغفاري  أبا ذرعثامن ملا أخرج :عن أيب جهضم األزدي، عن أبيه قال

 كان يقوم يف كل يوم، فيعظ الناس،  من املدينة إىل الشام»رمحه اهللا«
 ويروي عن ويأمرهم بالتمسك بطاعة اهللا، وحيذرهم من ارتكاب معاصيه،

عليه « ما سمعه منه يف فضائل أهل بيته »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 :عثامن إىل معاويةفكتب  .، وحيضهم عىل التمسك بعرتته»وعليهم السالم
 يصبح إذا أصبح، ويميس إذا أمسى ومجاعة من  فإن أبا ذر..أما بعد
 فيقول كيت وكيت، فإن كان لك حاجة يف الناس قبيل ،ة عندهالناس كثري
 .. إليك، فإين أخاف أن يفسد الناس عليك، والسالمفأقدم أبا ذر

 :عثامنفكتب إليه 
 . حني تنظر يف كتايب هذا، والسالم أبا ذرَّ فأشخص إيل..أما بعد
النجا : ، وقال لهعثامن فدعاه، وأقرأه كتاب  إىل أيب ذرمعاويةفبعث 

 .الساعة
 . إىل راحلته، فشدها بكورها، وأنساعهافخرج أبو ذر

  رمحك اهللا أين تريد؟ يا أبا ذر: فقالوا له،فاجتمع إليه الناس
 يب، ً عيل، وأخرجوين منكم إليهم اآلن عبثاًا أخرجوين إليكم غضب:قال
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وال يزال هذا األمر فيام أرى شأهنم فيام بيني وبينهم حتى يسرتيح بر، أو 
 .يسرتاح من فاجر، ومىض

 فأتبعوه حتى خرج من دمشق، فساروا معه ،وسمع الناس بمخرجه
 انتهى إىل دير مران، فنزل، ونزل معه الناس، فاستقدم فصىل هبم، ثم حتى
 :قال

 إين موصيكم بام ينفعكم، وتارك اخلطب والتشقيق، امحدوا ،أهيا الناس
 .اهللا عز وجل
 . احلمد هللا:قالوا
 . عبده ورسولهً أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا:قال

 .فأجابوه بمثل ما قال
 أشهد أن البعث حق، وأن اجلنة حق، وأن النار حق، وأقر بام :فقال

 .هدوا عيل بذلكجاء من عند اهللا، فاش
 . نحن عىل ذلك من الشاهدين:قالوا
 ليبرش من مات منكم عىل هذه اخلصال برمحة اهللا وكرامته ما مل :قال

 .ً، وال هلم معيناً، وال ألعامل الظلمة مصلحاًيكن للمجرمني ظهريا
 هللا عز وجل إذا عيص ًمجعوا مع صالتكم وصومكم غضباإ ،أهيا الناس

متكم بسخط اهللا، وإن أحدثوا ما ال تعرفون يف األرض، وال ترضوا أئ
 حتى يرىض اهللا ، وسريتم، وحرمتم، وإن عذبتم،فجانبوهم، وأزروا عليهم

 .عز وجل، فإن اهللا أعال وأجل ال ينبغي أن يسخط برىض املخلوقني
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 .غفر اهللا يل ولكم، أستودعكم اهللا، وأقرأ عليكم السالم ورمحة اهللا
، يا صاحب رسول اهللا ليك ورمحك يا أبا ذر أن سلم اهللا ع:فناداه الناس

 !، أال نردك إن كان هؤالء القوم أخرجوك، أال نمنعك؟»صىل اهللا عليه وآله«
 فإين أصرب منكم عىل البلوى، وإياكم ، ارجعوا رمحكم اهللا:فقال هلم
 .ختالفوالفرقة واإل

 : ه قال له، فلام دخل عليعثامنفمىض حتى قدم عىل 
 ً.اهللا بعمرو عينا) كذا(ال قرب 
اهللا من ) كذا( ولكن ال قرب ،ًاو واهللا ما سامين أبواي عمر:فقال أبو ذر

 .عصاه، وخالف أمره، وارتكب هواه
 جتيب أمري ، اهللا يا شيخي أال تتق: فقال له،فقام إليه كعب األحبار

 !املؤمنني هبذا الكالم؟
يا :  فرضب هبا رأس كعب، ثم قال له، كانت يف يدها عصفرفع أبو ذر

 فواهللا ما خرجت اليهودية من !ابن اليهوديني ما كالمك مع املسلمني؟
 .قلبك بعد
 . واهللا ال مجعتني وإياك دار، قد خرفت، وذهب عقلك:عثامنفقال 

اء، ثم أنخسوا به أخرجوه من بني يدي حتى تركبوه قتب ناقته بغري وط
وتعتعوه حتى توصلوه الربذة، فنزلوه هبا من غري أنيس حتى يقيض ، الناقة

 .اهللا فيه ما هو قاض
 . بالعيصً ملهوزا،ًفأخرجوه متعتعا
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 أن ال يشيعه أحد من الناس، فبلغ ذلك أمري املؤمنني عيل بن :وتقدم
أهكذا :  فبكى حتى بل حليته بدموعه، ثم قال،»عليه السالم«أيب طالب 

إنا هللا وإنا إليه راجعون، ! ؟»صىل اهللا عليه وآله«يصنع بصاحب رسول اهللا 
، وعبد اهللا بن العباس، »عليهام السالم«ثم هنض ومعه احلسن واحلسني 

 .، فشيعوهوالفضل، وقثم، وعبيد اهللا حتى حلقوا أبا ذر
بأيب :  إليهم، وبكى عليهم، وقالَّن ح»رمحه اهللا« فلام برص هبم أبو ذر

 وشملتني ،»صىل اهللا عليه وآله«وجوه إذا رأيتها ذكرت هبا رسول اهللا 
اللهم إين أحبهم، ولو قطعت : ثم رفع يديه إىل السامء وقال. الربكة برؤيتها

 . يف حمبتهم ما زلت عنها ابتغاء وجهك والدار اآلخرةً إرباًإربا
 . أسأل أن خيلفني فيكم أحسن اخلالفةفارجعوا رمحكم اهللا، واهللا

 .)١( ورجعوا وهم يبكون عىل فراقه،فودعه القوم
 :ونقول
 :التالية هي وقفات، النص هذا مع لنا

  :الشام من أخرجته العرتة أحاديث
 عثامن يرض بام أهل الشام حيدث مل ذر أبا أن يف رصيح املتقدم النص  ـ١

 .. كثري أو قليل يف إليهام أشار وأ ،ذكرمها قد أنه إىل يرش مل هو بل ،معاوية أو
                                     

  ٣٩٧ـ  ٣٩٥ ص٢٢جبحار األنوار  و١٦٥ ـ ١٦١صلشيخ املفيد لاألمايل  )١(
جامع أحاديث  و١٩٩ ص١٢ وج٢٠٦ ص٨جمستدرك الوسائل : وراجع
 .٤٧٣ ص١٦ وج٤٥٣ ص١٤جالشيعة 
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 من وحتذيرهم اهللا، بطاعة الناس أمر من يترضران أهنام نظن وال
 إىل فيه كتب تىح ذر أيب من معاوية انزعج.. فلامذا.. املعايص ارتكاب

 !إليه؟ بحمله عثامن أمره ثم ،عثامن
 النبي من سمعه ما للناس ذر أيب رواية إال لذلك ًمربرا نجد ال إننا

 التمسك عىل الرتغيب واحلضو بيته، أهل فضائل يف» صىل اهللا عليه وآله«
 ..بعرتته
 :ناحيتني من وعثامن معاوية عىل ًطراخ يمثل هذاو

 رسول عن احلديث رواية عىل فرضوه الذي رحظلل كرس أنه :إحدامها
 كثرية أمور فستظهر الباب، هذا انفتحإذا  فإنه. »صىل اهللا عليه وآله «اهللا

مما  عنهم» آلهصىل اهللا عليه و «النبي قاله ما سيام وال لكتامهنا، جيهدون كانوا
 عليهم الباب وسيسديبني حاهلم وبعدهم عن الدين، وحماربتهم له وألهله، 

 حيلو ما وفق الناس توجيه عن عاجزين وسيجعلهم سياساهتم، من كثري يف
 ..كبرية بدرجة ذلك عليهم بِّسيصع األقل عىل هو أو هلم،

. واألحكام السنن منلكثري  خمالفاهتم ظهور إىل سيؤدي ذلك إن بل
 ..هبم الناس ثقة ويضعف أمرهم، وسيفضح
» صىل اهللا عليه وآله «النبي بيت أهل حقيقة الناس يعرف أن :الثانية

 هو وإمامهم وسيدهم رأسهم أن واحلال. الدين هذا من وموقعهم وعرتته،
 .. اسمه ذكر يطيقون ال الذي» عليه السالم «عيل

 يمكنهم وال ،ديغري عا خداع وطأة حتت واقعون أهنم الناس وسيدرك
 . ً.أيضا دنياهم حتىو آخرهتم، ويدمر دينهم، يمحق ألنه عليه، السكوت



  ١٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ١٧٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ويبطل األمويني، وسائر معاوية مشاريع يفشل أنهذا  شأن ومن
 ونيقارنوس الناس، من نمطال هذا عىل يتعرفوا أن الناس وسيحاول.. كيدهم
 ..نونهييعا الذي الواقع وبني عنهم، هلم قيل ما بني

 أن ذر أيب من عثامن خوف وتضاعف ،معاوية خشية تتأكد وقد
 ..واملساء الصباح يف ذر أيب عند جتتمعكانت  الناس من كثرية مجاعة
 بعضها يف جهر حاالت، بعدة الشام يف مر قد ذر أبا أن: لنا يبدو  ـ٣

 بعضها يف وجهر يارس، بن بعامر فعله ما بلغه حني ًوخصوصا ،عثامن بنقد
 ..وغريها املالية وسياساته ،معاوية بنقد

وبيان العقائد واألحكام هلم،  الناس، موعظة إىل بعضها يف وانرصف
 .عليهم الصالة والسالم عليه ونبيهم بيت بأهل وتعريفهم

  :ذر أيب على الناس جتماعإ
 يف ذر أبا تأيت كانت الناس من كثرية مجاعة أن : املتقدمالنص ذكر وقد
 يف» صىل اهللا عليه وآله «النبي قاله بام حيدثهمو عظهم،يف واملساء، الصباح

 اجتمعوا »رمحه اهللا «بخروجه علموا حني الناس أن: ذكر ثم عرتته حق
 .الناس معه ونزل فنزل،. )١(ّمران دير إىل انتهى حتى وساروا. إليه

 له الناس قول هو ذلك من األهم ولكن.. تقدم بام وخطبهم هبم فصىل

                                     
 تل عىل دمشق، من بالقرب دير هو :٣٣ص ٢ج البلدان معجم يف ياقوت قال )١(

 .باجلص وبناؤه حسنة، ورياض الزعفران، مزارع عىل مرشف
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  !؟»نمنعك أال !؟خرجوكأ القوم هؤالء كان إن نردك أال«: ودعهم حني
 .. فيهم تأثريه ومدى ، بهالناس لقتع شدة إىل يشري ذلك فإن
 عظيم، لبالء لتعرضوا فعلوا لو ألهنم طلبهم، »رمحه اهللا« رفض وقد

 البالء، لتحمل استعداد عىلكان  ذر أبا ولكن طاقة، به هلم يكون ال قد
 حتكمهم مل ألهنمكام أشار هو إىل ذلك،  عليه، منهم أصرب وسيكون
 يف املقام ذلك ينالون الذي باملقدار أنفسهم، هذبوا وال ، بعدالتجارب
 ..البالء عىل الصرب
  :غضبا الشام إىل ذر أبو أخرج
 أخرجوه بل باختياره، الشام إىل يأت مل أنه :للناس ذر أبو ذكر وقد

 أحد يتوهم أن ينبغي فال إخراجه من توخوها مصلحة ألجل ال إليها،
 هذا أسباب عن يبحثوا أن أنفسهم الناس وعىل. ًوغضبا ًحنقا بل. ذلك

 والدين للرشع مطابقتها ومدى األسباب، تلك يف ينظروا وأن الغضب،
 . الريض واخللق واإلنصاف،

 .يشء يف والتدبري احلكمة من يكن مل الغضب هذا مع اإلنسياق أن كام
 يسعد يكن مل أمور عىل الناس أعني فتح قد »رمحه اهللا« يكون وهبذا

 الناس يبحث أن واحلاكمني األمويني من غريمها وال ،عثامن وال معاوية
 ..  معرفتهاعىل حيصلوا أن ثم عنها،

 يريد ملن واملجاهد الصالح الرجل ذلك هاديسد أخرى رضبة وتلك
 .الناس وجتهيل احلقائق، طمس



  ١٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ١٧٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :عبثا كان الشام من ذر أيب إخراج
 املدينة إىل وإرجاعه ،أهل الشام بني من إخراجه نإ :ذر أبو قال وقد

 الترصفات من النوع هذا أن: تأكدوا ألهنم ربام به، العبثإىل  هيدف كان
 وهو الرشعي، بتكليفه العمل مواصلة عىل عزمه يثني ال الضاغطة عليه،

 هذا عملهم علجي وذلك املنكر، عن والنهي باملعروف واألمر األمة، هداية
 ..بعينه العبث هو وهذا. مقبول أو معقول هدف بال

 ،تهبوظيف العمل سيواصل» رمحه اهللا« أنه بيان عىل ذر أبو حرص وقد
 بلقاء يسرتيح الذي الرب هو أنه ًمعتربا. .ربه يلقى أن إىل عبثهم وسيواصلون

 ..منه الراحة الناس يطلب الذي الفاجر صداقم وهم ربه،
 أخرجوين: قال حني هنا ذر أبو سجلها التي اللفتة هذه ننسى ال أن وعلينا

 هذه إىل ليشري البلد، هذا من أو الشام من أخرجوين يقل ومل إليهم، منكم
 إخراجه حبيص حيث. الناس وبني »رمحه اهللا«  بينهتكونت التي القوية الصلة

 .إليه ساءةإ ،هو كام ،هلم اإلساءة حد عىل بينهم من
  :ذر أيب خطبة
 يعرب أن وأراد به، وتعلق أحبه الذي اجلمع ذلك يف ذر أيب خطبة أما

 وقرأناه سمعناه ما أروع من فهي.. عرفناه لذيا النحو هبذا احلب هذا عن
 األمهية بالغة بأمور اجلمع، ذلك تذكري تضمنت حيث ،ذر أيب عن

ولذلك كانوا يرددوهنا معه، ويقرون هبا بثقة  إليهم، بالنسبة واحلساسية
 فرد لكل بالبشارة مشفوعة ،األساسية العقائدية املباين تلك وهي. ورصاحة
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 وال للمجرمني، ًظهريا يكون ال أن برشط ،وكرامته تعاىل اهللا رمحةب فرد
 .هلم ًمعينا وال الظاملني، ألعامل ًمصلحا
 إذا هللا الغضب عباداهتم مع جيمعوا أن عليهم أن :هلم» رمحه اهللا«ذكر و
 .اخلالق بسخط أئمتهم رضا يشرتوا ال وأن األرض، يف عيص

 ،وحرموا عذبوا، نإو بذلك، وهمبيعي أن فعليهم البدع أحدثوا وإن
 ..واإلبعاد للنفي وتعرضوا

 ..واالختالف الفرقة بعدم أوصاهم ثم
 يف السعادة مفتاح هو الطريق هذا وسلوك العنارص، هبذه لتزامواإل

 ..واآلخرة الدنيا
  :األحباركعب  تزلف على ذر أيب رد

 فبادر ،عثامن إىل ويتزلف الفرصة، صيديت أن األحبار كعب حاول وقد
 فيه، ًحمقا كان ذر أبا أن يف أحد يرتاب ال أمر يف ذر أيب عىل عرتاضاإل إىل
 بأن عثامن أخرب أن عىل يزد مل ذر أبا فإن ،أحد من عليه االعرتاض يصح وال
  .ذلك يف ادقص وهو ،ًواعمر يسمه مل أباه

 عىص بمن يليق إنام ،ًعينا وبعمر اهللا قرب ال :عثامن قول أن :أخربه ثم
 وخالف عصاه، من اهللا قرب ال ولكن«: له قال حيث وخالفه، تعاىل اهللا

 ..احلقيقة كبد هذا كالمه يف مصيب وهو .»هواه وارتكب أمره،
 والصحيح الصائب لالقو هذا عىل حباراأل كعب يعرتض أن معنى فام

 يف رآه يشء وأي.. اخلليفة بمقام يليق ال ًكالما يعتربهوملاذا ! ؟والصادق
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 ! عىل قائله؟عرتاضاإل إىل يدعو الكالم هذا
 ،ذر أيب عىل التحريض أراد أنه إال هذا كعب ملوقف ًاتفسرينجد  الإننا 

 له، التأييد إظهارب عثامنل التزلف إرادةو. عثامن وبني بينه اخلالف تعميقو
 .اجلليل الصحايب ذلك مقابل أزره وشد
  :األحبار بكعب أعرف ذر أبو

 وقد عمر، عهد يف أسلم األحبار كعب أن :البعض ببال خيطر وقد
 قبل من باليهودية اهتامه معنى فام السنوات، من العديد هإسالم عىل مىض

 !؟»رمحه اهللا« ذر أيب
 ألهداف باالسالم الناس بعض يتظاهر أن من مانع ال بأنه :ونجيب

 بعض دفع أو لنفسه، املنافع جلب حيب كشخص إليه يعود ما منها ،خمتلفة
 اخلفي، الكيد دائرة يف يدخل ًرشيرا، ًهدفا يكون ما ومنها.. عنها األسواء
 ما أو األمني، أو جتامعياإل أو ،السيايس قعالوا عىل أو اخلط، عىل والتآمر

 .ذلك إىل
 !؟أولئك أو هؤالء من يكن مل ًكعبا إن :قال الذي ومن
 .منا األحبار كعب أحوال معرفة إىل أقرب كان ذر أبا أن يف شك وال
 وال الغرباء، تلأق ما« :»صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول قول إن بل
 ما بصحة للجزم يضطرنا ،»ذر أيب من أصدق هلجة ذي نم اخلرضاء أظلت
 تبارك باهللا عليه يقسم وهو سيام ال األحبار، كعب عن »رمحه اهللا« به أخربنا
 .وتعاىل
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  :وجمنون خرف ذر أبو
 بأن هأمر ثم.. عقلك وذهب خرفت قد :ذر أليب عثامن قول ويستوقفنا

 ويتعتعوه، الناقة به ينخسوا وأن وطاء، بغري ناقة قتب ويركبوه وه،خيرج
 .له أنيس ال حيث الربذة وينزلوه

 ..أحد يشيعه ال أن وأمر ،بالعيص ًملهوزا ًمتعتعا فأخرجوه
 به ينزل ثم واجلنون، باخلرف ذر أيب عىل عثامن حيكم فكيف ً:فأوال

  !ديدة؟الش العقوبات هذه
، وهل يؤاخذ عاقل )١(!؟يفيق حتى املجنون عن القلم رفع قدأليس 

                                     
 ٤٥ ص١ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة و ١٧٥لصدوق صلاخلصال  )١(

فتح الباري  و٣١٧ ص١٨ وج٣٢ ص١ج) اإلسالميةط دار  ( و٣٣ ص٢٨وج
 ٣٤٤ ص٤مسند الشاميني ج و٢٥٤ ص٢٠عمدة القاري ج و١٠٧ص ١٢ج
معرفة السنن  و٣٧٦ ص٥لزيلعي جلنصب الراية  و٤٠ ص٥موارد الظمآن جو

صحيح ابن حبان  و٢٨٧ ص٧لطرباين جلاملعجم الكبري  و٤٠٢ ص٦واآلثار ج
مسند ابن اجلعد  و٦٥٦ ص١لحر العاميل جلالفصول املهمة  و٣٥٥ ص١ج

السنن  و٣٦٦ ص٧مسند أيب يعىل جو ٧٤ ص٢جر رشح معاين اآلثاو ١٢٠ص
 ١٠ وج٢٦٤ ص٨ وج٥٧ ص٦ وج٣٢٥ و ٢٦٩ ص٤لبيهقي جلالكربى 

 ٦ ج)ط دار الفكر(صحيح البخاري  و٢٥١ ص٦ججممع الزوائد  و٣١٧ص
=  اإلرشاد و٣ ص١٨ وج٨٤ ص١مستدرك الوسائل ج و٢١ ص٨ وج١٦٩ص
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 !الشيخ اخلرف؟
 زههل (،بالعيصأحد  يلهز أن االسالمية العقوبات يف نجد مل :ًثانيا
 وأن). ويزعجوه لقوهقي أن أي (يتعتعوه وأن) صدره يف طعنه: بالرمح
 تنخس وأن. له أنيس ال حيث إىل ينفى وأن. وطاء بغري ناقة عىل يركب
 ..أحد يشيعه ال وأن ،يركبها التي الناقة

 العقل، وذاهب ًفاِرَخ ،كله بذلك عقوبته يراد الذي هذا كان إذا فكيف
 !..العقوبات؟ هبذه عليه احلاكم ذلكنفس  بنظر

  :بالرؤية الربكة
 رسول بصاحب يفعل ما ألجل» عليه السالم «املؤمنني أمري بكى وقد

 والصامدين، العاملني، املجاهدين بكاء ولكنه ،»وآلهصىل اهللا عليه  «اهللا
 من ناهلم مهام احلق مواقف عن يرتاجعون وال ،بواجباهتم يفرطون ال الذين
 .والبالء األذى

 بدوره يعلن الذي التقي، والصادق الويف، الرجل وداع إىل بادر وقد

                                     
 ٢جلطويس لاخلالف  و١٨٨ ص٢مناقب آل أيب طالب ج و٢٠٤ ص١لمفيد جل= 

األم  و٣٢٦صمسند زيد بن عيل  و١٥ ص٧جلطويس لاملبسوط  و٤١ص
 ٦ وج٢٥٠ ص٤ وج٦ ص٣جلنووي لاملجموع  و٢٧٥ ص٥جلشافعي ل

جامع أحاديث  و٨٨ و ٨٧ ص٧٦ وج٢٥٠ ص٤٠بحار األنوار ج و٢٥٣ص
 . ومصادر كثرية أخرى٣٤٧ ص١جالشيعة 
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صىل  «اهللا رسول هباذكر  رآها إذا التي الوجوه تلك برؤية تشمله الربكة أن
 ..»اهللا عليه وآله

 ،واألوصياء باألنبياء بالتربك يرتبط فيامالدقة واألمهية،  بالغ معنى وهذا
 ..املباركة وجوههم رؤية مستوى عىل حتى معهم، التواصل وآثار ،وبأثارهم

  :إربا إربا قطع ولو حيبهم ذر أبو
 .أحبهم إين اللهم: وقال السامء إىل يديه رفع ذر أبا أن :الرواية وذكرت

 والدار وجهك ابتغاء ،عنها زلت ما حمبتهم يف ًإربا ًرباإ قطعت ولو
 ..اآلخرة
 وأهل لعيل حبه وهو ،ذر أبو هواجهملا ي األعمق الرس هو فهذا ..إذن

 هم،حمبت عن للتخيل مستعد غري أنه يعلن هو ال سيام.. » السالممعليه «بيته
 أنمن أجل ذلك  به األذى إحلاق يف يبالغون الذين فعىل ًإربا، ًإربا ُقطع ولو

 ..املحبة هذهزعزعة  يف يؤثر لن ذلك أن يعلموا
 ،دنيوية منافع الستجالب تكن مل هلم حمبتهأن » عليه السالم «ذكر ثم

 يمكن الو فيها، إذن حدأل حيلة فال.. اآلخرة والدار اهللا وجه غاءتاب هي بل
 ..دنيوية وسيلة أيةب اقتالعها
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  :دسلفصل الساا
 

  .. يف وداع أيب ذر×علي 
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  :بذةرال إىل ذر أبو

 :وورد يف هنج البالغة ما ييل
 :ا خرج إىل الربذة مل»رمحه اهللا « أليب ذر»عليه السالم «ومن كالم له

 . ، إنك غضبت هللا فارج من غضبت لهيا أبا ذر
 وخفتهم عىل دينك، فاترك يف أيدهيم ما ،إن القوم خافوك عىل دنياهم

 . خافوك عليه، واهرب منهم بام خفتهم عليه
 .  وما أغناك عام منعوك،فام أحوجهم إىل ما منعتهم

 . ًداَّسُ ح، واألكثرًوستعلم من الرابح غدا
ولو أن الساموات واألرضني كانتا عىل عبد رتقا ثم اتقى اهللا جلعل اهللا 

 له منهام خمرجا، 
 . وال يؤنسنك إال احلق، وال يوحشنك إال الباطل

 .)١(فلو قبلت دنياهم ألحبوك، ولو قرضت منها ألمنوك

                                     
رشح هنج البالغة   و١٣٠ اخلطبة رقم ١٢ ص٢ج) برشح عبده( هنج البالغة )١(

= ع ـجامو ٥٥٢صلواسطي لعيون احلكم واملواعظ  و٢٥٢ ص٨ج للمعتزيل
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 :املعتزيل قال
حداث التي الربذة، أحد األ وإخراجه إىل »رمحه اهللا« واقعة أيب ذر

 .عثامننقمت عىل 
وقد روى هذا الكالم أبو بكر أمحد بن عبد العزيز اجلوهري يف كتاب 

ملا :  عن عبد الرزاق، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال»السقيفة«
 ، أحد أبا ذر أال يكلم:، فنودي يف الناسعثامنأخرج أبو ذر إىل الربذة، أمر 

 . وال يشيعه
 ).بغري وطاء (وأمر مروان بن احلكم أن خيرج به
ً  وعقيال،»عليه السالم « بن أيب طالبفخرج به، وحتاماه الناس إال عيل

واملقداد بن األسود، وعبد  (ً، وعامرا»عليهام السالم« ً وحسيناً وحسنا،أخاه
  .عونه، فإهنم خرجوا معه يشي)اهللا بن عباس

 يا ً إهيا:، فقال له مروان يكلم أبا ذر»عليه السالم «فجعل احلسن
 !أال تعلم أن أمري املؤمنني قد هنى عن كالم هذا الرجل! حسن
 فجعل يعزيه إىل أيب ذر» عليه السالم«وتقدم عيل  :ويف نص ابن أعثم(

 . ساب إىل وقت الفرجحت ويأمره بالصرب واإل،فيام قد نزل به
أليس قد : فقال» عليه السالم« وتقدم مروان بن احلكم إىل عيل :قال

                                     
موسوعة أحاديث و ٣٠٠ ص٨جالغدير و ٤٥٣ ص١٤جأحاديث الشيعة = 

 ١١ ص٤جهنج السعادة و ١٨ ص٨ج و١١٣ ص٤جلنجفي لأهل البيت 
 .٣٧٣ ص١جلقريش لحياة اإلمام احلسني و
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 وال يشيعه أحد من ،أمر أمري املؤمنني أن ال خيرج أحد مع هذا الشيخ
 !).الصحابة؟

 .فإن كنت ال تعلم فاعلم ذلك
 عىل مروان فرضب بالسوط بني أذين »عليه السالم «فحمل عيل

 ! اهللا إىل النار) نحاك( حلاك تنح: راحلته، وقال
 إليك عنا يا ابن الزرقاء، أمثلك يعرتض علينا فيام :أو قال(
 .)١(!؟)نصنع

عليه  « فأخربه اخلرب، فتلظى عىل عيل:عثامن إىل ًفرجع مروان مغضبا
 .»السالم

  فودعه القوم، ومعه ذكوان موىل أم هانئ بنت أيبووقف أبو ذر
 . طالب

عليه  « ـ فقال عيلً فحفظت كالم القوم ـ وكان حافظا:قال ذكوان
إن القوم خافوك عىل دنياهم، وخفتهم  !، إنك غضبت هللايا أبا ذر: »السالم

فامتحنوك بالقىل، ونفوك إىل الفال، واهللا لو كانت الساموات . عىل دينك
 .ً له منها خمرجا، ثم اتقى اهللا جلعلًواألرض عىل عبد رتقا

 .  ال يؤنسنك إال احلق، وال يوحشنك إال الباطليا أبا ذر
  . ودعوا عمكم:ثم قال ألصحابه

                                     
 .٣٧٦ ص٢ج) ط دار األضواء(و  ١٥٩ ص٢الفتوح البن أعثم ج:  راجع)١(
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 .  ودع أخاك:وقال لعقيل
 وأنت تعلم أنا نحبك، ، ما عسى أن نقول يا أبا ذر:فتكلم عقيل، فقال

 واصرب فإن الصرب كرم، وأعلم أن فاتق اهللا، فإن التقوى نجاة،! وأنت حتبنا
استثقالك الصرب من اجلزع، واستبطاءك العافية من اليأس، فدع اليأس 

 . واجلزع
 يا عامه، لوال أنه ال ينبغي للمودع أن يسكت، : فقال،ثم تكلم احلسن

وللمشيع أن ينرصف، لقرص الكالم وإن طال األسف، وقد أتى القوم إليك 
، وشدة ما اشتد منها برجاء )قها (ذكر فراغها فضع عنك الدنيا بت،ما ترى

 . وهو عنك راض »صىل اهللا عليه وآله«ما بعدها، واصرب حتى تلقى نبيك 
 يا عامه، إن اهللا تعاىل قادر أن : فقال،»عليه السالم «ثم تكلم احلسني

 وقد منعك القوم دنياهم ،يغري ما قد ترى، واهللا كل يوم هو يف شأن
 ! ناك عام منعوك، وأحوجهم إىل ما منعتهمومنعتهم دينك، فام أغ

به من اجلشع واجلزع، فإن الصرب  فأسال اهللا الصرب والنرص، واستعذ
 . ًزع ال يؤخر أجالاجل، وً وإن اجلشع ال يقدم رزقا،من الدين والكرم

 ال آنس اهللا من أوحشك، وال :، فقالً مغضبا»رمحه اهللا«ثم تكلم عامر 
و أردت دنياهم ألمنوك، ولو رضيت أعامهلم  أما واهللا ل.آمن من أخافك

ألحبوك، وما منع الناس أن يقولوا بقولك إال الرضا بالدنيا، واجلزع من 
املوت، مالوا إىل ما سلطان مجاعتهم عليه، وامللك ملن غلب، فوهبوا هلم 

رسوا الدنيا واآلخرة، أال ذلك هو خدينهم، ومنحهم القوم دنياهم، ف
 ! اخلرسان املبني
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 رمحكم اهللا يا أهل :، وقالً كبرياً، وكان شيخا»رمحه اهللا«  أبو ذرفبكى
، ما يل »صىل اهللا عليه وآله«إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول اهللا ! بيت الرمحة

 ة سكن وال شجن غريكم، نباملدي
، وكره أن الشام بمعاوية باحلجاز، كام ثقلت عىل عثامنإين ثقلت عىل 

أجاور أخاه وابن خاله باملرصين، فأفسد الناس عليهام، فسريين إىل بلد ليس 
  .يل به نارص وال دافع إال اهللا

 . )١(، وما أخشى مع اهللا وحشةًواهللا ما أريد إال اهللا صاحبا
عليه  «، فجاء عيل)، فدعاهعثامنفأرسل إليه  (ورجع القوم إىل املدينة

 ! ؟ما محلك عىل رد رسويل، وتصغري أمري: ، فقال لهعثامن إىل »السالم
 أما رسولك، فأراد أن يرد وجهي فرددته، :»عليه السالم «فقال عيل

 . وأما أمرك فلم أصغره
 ! ؟ أما بلغك هنيي عن كالم أيب ذر:قال
 ! ؟ية أطعناك فيه أوكلام أمرت بأمر معص:قال

                                     
 ـ ٤٤١ ص٢٢ وبحار األنوار ج٢٥٤ ـ ٢٥٢ ص٨ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(

 ٨ ومنهاج الرباعة ج٢٠٨ و ٢٠٦ وروضة الكايف ص٤٣٧ ـ ٤٣٥ و ٤١٣
 و ٣٠١ ص٨جالغدير  و١٦٨ ص١ وهنج السعادة ج٣٠٢ ص١٦ وج٢٤٩ص

 و ٢٤٨صعة الدرجات الرفي و٨٠ ـ ٧٨صلجوهري لالسقيفة وفدك  و٣٠٢
  .٦٠٤ ـ ٦٠٢صلشريازي لكتاب األربعني  و٢٤٩
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 . أقد مروان من نفسك:عثامنقال 
 ! مم ذا؟:قال
 . وجذب راحلته، من شتمه:قال
 أما راحلته فراحلتي هبا، وأما شتمه إياي، فواهللا ال يشتمني شتمة :قال

 . إال شتمتك مثلها، ال أكذب عليك
ألن مروان  وأما الشتيمة، فواهللا لئن شتمني مروان ال شتمته، :أو قال(

 .)١( )ليس يل بكفؤ فأشامته
 ! كأنك خري منه!  مل ال يشتمك:، وقالعثامنفغضب 
 !  أي واهللا ومنك:»عليه السالم «قال عىل

 . ثم قام فخرج
 وإىل بنى أمية، يشكو ، إىل وجوه املهاجرين واألنصارعثامنفأرسل 

 ، »عليه السالم «إليهم عليا
 .  أنت الوايل عليه، وإصالحه أمجل:القومفقال 
 . وددت ذاك:قال
 !  لو اعتذرت إىل مروان وأتيته:، فقالوا»عليه السالم «ًتوا علياأف
 .  أتيتهعثامن كال، أما مروان فال آتيه وال أعتذر منه، ولكن إن أحب :فقال

 .، فأخربوهعثامنإىل فرجعوا 

                                     
 .٣٧٦ ص٢ج) ط دار األضواء( و ١٦٠ و ١٥٩ ص٢الفتوح البن أعثم ج:  راجع)١(
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، »عليه السالم « إليه، فأتاه ومعه بنو هاشم، فتكلم عيلعثامنفأرسل 
  فيه من كالم أيب ذرَّأما ما وجدت عيل: فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم قال

 وال اخلالف عليك، ولكن أردت به ،ووداعه، فواهللا ما أردت مساءتك
 .قضاء حقه

اء حق اهللا عز وجل، وأما مروان فإنه اعرتض، يريد ردى عن قض
 .فرددته رد مثيل مثله

 .وأما ما كان منى إليك، فإنك أغضبتني، فأخرج الغضب منى ما مل أرده
 فقد أما ما كان منك إيل: ، فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم قالعثامنفتكلم 

وهبته لك، وأما ما كان منك إىل مروان، فقد عفا اهللا عنك، وأما ما حلفت 
 .  فأخذ يده فضمها إىل صدره. فأنت الرب الصادق، فأدن يدكعليه

، جبهك عيل! ؟ أأنت رجل:فلام هنض قالت قريش وبنو أمية ملروان
ورضب راحلتك، وقد تفانت وائل يف رضع ناقة، وذبيان وعبس يف لطمة 

 ! فرس، واألوس واخلزرج يف نسعة
 ! ؟ ما أتاه إليك»عليه السالم« أفتحمل لعيل
 .)١( واهللا لو أردت ذلك ملا قدرت عليه :فقال مروان

                                     
 ٢ والفتوح البن أعثم ج٢٥٥ ـ ٢٥٢ ص٨ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(

 ٢٢األنوار جبحار :  يفيف وداع أيب ذر» عليهم السالم« وراجع كلامهتم ١٥٩ص
= اب ـكت و٢٠٨ ـ ٢٠٦ وروضـة الكــايف ص٤٣٧ ـ ٤٣٥ و ٤١٤ ـ ٤١١ص
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  :ويف نص آخر
 يا :عثامن، فقال »عليه السالم « ما فعل به عيلعثامنفشكا مروان إىل 

 من عيل؟ ) يعذرين(من يعدوين ! معرش املسلمني
 .حقه) لنعطينه(رد رسويل عام وجهته له، وفعل وفعل، واهللا لنعطيه 

 إن أمري املؤمنني عليك غضبان :ع عيل استقبله الناس وقالوافلام رج
 !. لتشييعك أبا ذر
 . غضب اخليل عىل اللجم:»عليه السالم«فقال عيل 

 ما محلك عىل ما صنعت : لهقالف ،عثامنفلام كان بالعيش وجاء 
 ! ورددت رسويل وأمري؟،َّبمروان؟ ومل اجرتأت عيل

فرددته عن ردي، وأما ) يردين( أما مروان فاستقبلني بردي :فقال
 . لم أردهفأمرك 

 . !عه؟يشيعن ت و أمل يبلغك أين قد هنيت الناس عن أيب ذر:عثامنفقال 
 نرى طاعة اهللا ء أوكلام أمرتنا به من يش:»عليه السالم«فقال عيل 

 . اهللا ما نفعلو ، لعمرواحلق يف خالفه اتبعنا فيه أمرك
 .  أقد مروان:عثامنفقال 
 ! ومم أقيده؟:قال

                                     
السقيفة  و٣٠٣ ـ ٣٠١ ص٨جالغدير  و٦٠٤ ـ ٦٠٢صلشريازي لاألربعني = 

 .٢٥٠ ـ ٢٤٨صالدرجات الرفيعة  و٨١ ـ ٧٨صلجوهري لوفدك 
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 وضارب بني ، فهو شامتك، وشتمته، رضبت بني أذين راحلته:قال
 !!. أذين راحلتك
 أما راحلتي فهي تلك، فإن أراد أن يرضهبا كام :»عليه السالم«قال عيل 

ال بام ني ألشتمنك بمثله رضبت راحلته فعل، وأما أنا فواهللا لئن شتم
 . ًال حقاإ وال أقول ،كذب فيهأ

 ! ومل ال يشتمك إذا شتمته، فواهللا ما أنت بأفضل عندي منه:عثامنقال 
 ! !!ي؟نعدلتمروان وب! يل تقول هذا القول؟أ : وقال»عليه السالم «فغضب عيل

أمك،  وأيب أفضل من أبيك، وأمي أفضل من ، واهللا أفضل منكفأنا
 .وهلم، فانثل نبلك ،وهذه نبيل قد نثلتها
 . وقام فدخل، وامحر وجهه،فغضب عثامن
 ورجال املهاجرين ، فاجتمع إليه أهل بيته،»عليه السالم «وانرصف عيل

 .واألنصار
عليه  «ًشكا إليهم عليا، عثامنإىل  واجتمع الناس ،فلام كان من الغد

ً  وعامراي ـ يريد بذلك أبا ذرعيبن ويظاهر من ي،نيعيبإنه ي: وقال» السالم
 .وغريمها ـ فدخل الناس بينهام حتى اصطلحا

 .)١( إال اهللا تعاىل واهللا ما أردت بتشييعي أبا ذر:»عليه السالم«وقال عيل 

                                     
 ٣ج) حتقيق شارل بال( ومروج الذهب ١٨٤ ـ ١٨٠ ص٣١ بحار األنوار ج)١(

 .٨٦ و ٨٥ و ٨٤ص
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 :ونقول
ًسنحاول هنا أيضا أن نقترص عىل ملحات يسرية، مما يرتبط بأمري 

قد » عليه السالم«ونحن عىل يقني من أن كلامته » عليه السالم«ؤمنني امل
تضمنت الكثري من احلقائق التي حتتاج إىل الكثريين من جهابذة العلم، 
للكشف عن بعض جوانبها من خالل دراسات معمقة، وتضافر جهود، 

، الذي هو فوق كالم »عليه السالم«وتأمل وتدبر يليق بكالم أمري املؤمنني 
 .خلوق، ودون كالم اخلالقامل

 :وما نود اإلشارة إليه هو األمور التالية
  :إساءات مروان

مل يظلم مروان حني طرده، ورضب بالسوط » عليه السالم«ًإن عليا 
 .لكي تتحري وترتبك، ويرتبك مروان معها. بني أذين راحلته
ق  ألن مروان كان يعني عىل معصية اهللا، يف منع الناس من أداء حً:أوال

 .، ويف ترحيله ونفيه بغري حقأيب ذر
 ألن مروان يعرتض عىل اإلمام املعصوم املنصوب من قبل اهللا :ًثانيا

 .تعاىل، مع أن واجبه التسليم له
، »صلوات اهللا وسالمه عليه« ألن مروان قد أساء لإلمام احلسن :ًثالثا

، حني قال له ـ قبل أن »عليه السالم«وتوعده وهتدده بام ال يليق بمقامه 
ًإهيا حسن، أال تعلم أن أمري املؤمنني قد هنى : »عليه السالم«ًيكلم أباه عليا 

 ..فإن كنت ال تعلم فاعلم ذلك! عن كالم هذا الرجل؟
ولعينه، إنام » صىل اهللا عليه وآله« إن مروان طريد رسول اهللا :ًرابعا
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 يف عثامنن يراجع ترصف من عند نفسه، ال بأمر من أحد، وكان عليه أ
ذلك، وال يرىض منه بتكليفه بمهمة تتضمن التعدي عىل الذين طهرهم اهللا 
بنص كتابه، ومنعهم من ممارسة حرياهتم، التي جعلها اهللا تعاىل هلم، فلام مل 
يفعل ذلك، كان ال بد من زجره، وتعريفه بموقعه وموقع غريه الطبيعي 

 ..تجاوزوهالذي ال حيق له وهلم أن ي
  :إليك عنا يا ابن الزرقاء

إن مروان وضع نفسه يف موقع اآلمر الناهي، وليس هذا املوقع ألمثال 
ومن أبناء الزنا، وقد نسب مروان إىل احلكم، . مروان، فإنه من أبناء الطلقاء

 .)١(إذ كان مروان ال يعرف له أب. كام نسب عمرو بن العاص إىل أبيه
 . مة بن صفوان الكنانيةوأمه هي الزرقاء بنت علق

 . )٢(اسمها آمنة: قيل(

                                     
قاموس الرجال ، و عن األصمعي، عن ابن إسحاق٤٧ ص٢تذكرة اخلواص ج) ١(

 . ٣٩ ص١٠جلتسرتي ل
 ٥٧ وج٣٣١ ص٣٨ وج٣١٢ ص٣٤ وج٤١٣ ص١١جتاريخ مدينة دمشق ) ٢(

تاريخ خليفة بن خياط  و٢٥٦ و ٢٧٧ و ٢٣٧ و ٢٣٥ و ٢٣٣ و ٢٣٢ و ٢٢٥ص
 ٣٥ ص٥ سعد جبنالالطبقات الكربى  و٣٩٢ ص١جاآلحاد واملثاين و ١٩٩ص

بن الالثقات  و١٢٤ ص٢إكامل الكامل جو ٤٠٥صبن خياط طبقات خليفة و
=  ٢ وتذكرة اخلواص ج١٧٢ ص٢٤ وخمترص تاريخ دمشق ج٣١٥ ص٢حبان ج
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 . )١(أرنب: وقيل
 ). )٢(أم حبتل الزرقاء: وكانت تسمى

 . وكانت من البغايا يف اجلاهلية
 .)٣(وكانت هلا راية مثل راية البيطار تعرف هبا

 .)٤(وكان يعري هبا عبد امللك وغريه من بني مروان
 :ومما يدل عىل تعيري مروان وأبنائه هبا

 احلكم بن أيب العاص، وشق ذلك عىل املسلمني، عثامن أنه ملا رد  ـ١

                                     
 ٢٧ وهتذيب الكامل ج١٤٨ ص٦ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٤٦ص= 
التنبيه و ٢٢لبغدادي صلكتاب املحرب  و٨٢ ص١٠هتذيب التهذيب ج و٣٨٨ص
 ٤ جمم وامللوكتاريخ األ و١٩٣ ص٤الكامل يف التاريخ جو ٢٦٦رشاف صواإل
 ـ ٦١حوادث سنة ( وتاريخ اإلسالم للذهبي ٣٢٣ ص٦اإلصابة ج و٤٧٥ص
٨٠(. 

 .٨٧مجهرة أنساب العرب البن حزم ص) ١(
قاموس الرجال ، و عن األصمعي، عن ابن إسحاق٤٧ ص٢تذكرة اخلواص ج) ٢(

 .٣٩ ص١٠جلتسرتي ل
الغدير : ، وراجع عن األصمعي، عن ابن إسحاق٤٧ ص٢واص جتذكرة اخل) ٣(

 . ٣٩ ص١٠جلتسرتي لقاموس الرجال  و٢١٩ ص١٠ج
 .٨٧مجهرة أنساب العرب البن حزم ص) ٤(



  ١٩٣                                                        ..يف وداع أيب ذر ×علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأنكرت )١( لذلكعثامنحتى امتنع مجاعة من الصحابة عن الصالة خلف 
جاء إليها مروان يعاتبها، فقالت .. عثامنًعائشة ذلك أيضا، وأمرت بقتل 

أنه » صىل اهللا عليه وآله«إين أشهد عىل رسول اهللا . اءأخرج يا ابن الزرق: له
 .)٢(لعن أباك وأنت يف صلبه

قال ملروان، حني بلغه أنه يف » عليه السالم« إن اإلمام احلسني  ـ٢
يا ابن الزرقاء، أنت الواقع يف «: »عليه السالم«خطبته قد وقع يف عيل 

 .)٣(»عيل

                                     
،  وأشار املعلق عليه يف هامشه إىل مصادر عديدة٤٩ ص٢تذكرة اخلواص ج) ١(

 .٣٩ ص١٠جلتسرتي لقاموس الرجال و
بن الالعمدة  و١٥٨ ص٢جرشح األخبار : جع ورا.٥١ ص٢تذكرة اخلواص ج) ٢(

مناقب أهل البيت  و٥٢صعني العربة يف غبن العرتة  و٤٥٤صالبطريق 
الفايق يف  و٣٦٠ ص١ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإل و٣٦٤صلشريواين ل

 ٦جللمعتزيل رشح هنج البالغة  و٣٩٨ ص٣جلزخمرشي لغريب احلديث 
صاف فيام تضمنه اإلن و٢٨١ ص٣جختريج األحاديث واآلثار  و١٥٠ص

 ٤جتفسري النسفي  و١٣ ص٩جتفسري الثعلبي  و٥٢٢ ص٣جالكشاف 
 ٣٤ ص٢جأسد الغابة  و٢٣ ص٢٨جرازي كبري للتفسري ال وال١٣٩ص

السرية احللبية  و١٤٨ ص٤جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٩٢ ص٢جاإلصابة و
 .٢٥١صبناء املقالة الفاطمية  و٥١٠ ص١ج )ط دار املعرفة(

 .٣٤٤ ص٤٣بحار األنوار جو ١٨٤ ص٣ج )ط احليدرية(طالب مناقب آل أيب  )٣(
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 ويا ابن آكلة القمل، أنت يا ابن الزرقاء،«:  أنه قال له:ويف نص آخر
 .)١(»الواقع يف عيل
عليه « وحني أبدى مروان انزعاجه من تسمية اإلمام احلسني  ـ٣
ٍأكثر من ولد واحد باسم عيل » السالم ، وبلغ ذلك اإلمام »عليه السالم«ٍ

وييل عىل ابن الزرقاء، ودباغة األدم، لو ولد يل «: قال» عليه السالم«احلسني 
ًال أسمي أحدا منهم إال عليامئة، ألحببت أن  ً«)٢(. 

ما ذكره هشام بن حممد الكلبي، عن حممد :  واألهم من ذلك كله ـ٤
ًبن إسحاق، من أن مروان حني كان واليا عىل املدينة بعث رسوال إىل اإلمام  ً

أبوك الذي فرق «: يقول لك مروان: ، فقال له»عليه السالم«احلسن 
 ـ يعني اخلوارج ـ، وأباد العلامء والزهاد نعثاموقتل أمري املؤمنني اجلامعة، 

 من أبو ك؟ : وأنت تفخر بغريك، فإذا قيل لك

                                     
 ٢١١ ص٤٤وبحار األنوار ج) ٣٤٥( احلديث رقم ٢٥٣تفسري فرات ص) ١(

مستدرك سفينة  و٨٩صلبحراين ل) »عليه السالم«اإلمام احلسني (، العواملو
 .٥٩٤ ص٧جالبحار 

آل  ط مؤسسة(وسائل الشيعة  و٢١١ ص٤٤ وبحار األنوار ج١٩ ص٦الكايف ج) ٢(
، اإلمام العوامل و١٢٨ ص١٥ج) اإلسالميةط دار  ( و٣٩٥ ص٢١ج) البيت

 ٣٣٩ ص٢١ججامع أحاديث الشيعة  و٨٩صلبحراين ل» عليه السالم«احلسني 
موسوعة أحاديث أهل البيت  و٤٤٨ ص١٠جمستدرك سفينة البحار  و٣٤٠و 
 .٢٤٣ ص١٢جلنجفي ل» عليهم السالم«
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 . خايل الفرس:تقول
إين أتيتك برسالة ممن !  يا أبا حممد: فقال له،فجاء الرسول إىل احلسن

 .  ووقيتك بنفيس، وحيذر سيفه، فإن كرهت مل أبلغك إياها،خياف سطوته
 .  ونستعني عليه باهللا، فأداها، ال، بل تؤدهيا:»عليه السالم« فقال احلسن
 فاهللا جيزيك بصدقك، وإن كنت ًإن كنت صادقا:  تقول ملروان:فقال له

 . فاهللا أشد نقمة،ًكاذبا
 من أين : فقال،»عليه السالم« فلقيه احلسني ،فخرج الرسول من عنده

 أقبلت؟
 . من عند أخيك احلسن:فقال
 !صنع؟ وما كنت ت:فقال
 . أتيت برسالة من عند مروان:قال
 ! وما هي؟:فقال

 .فامتنع الرسول من أدائها
: ويف نص ابن سعد عن عمري بن إسحاق(!  لتخربين، أو ألقتلنك:فقال

 .ع عنكرف فلترضبن حتى ال تدري متى ، بكَّآلمرن
 .عِرجا :فقال
 . أرسله: فلام رآه احلسن قال،فرجع
 . إين ال أستطيع:قال
 . مل:قال



  ١٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ١٩٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . إين قد حلفت:قال
 ..) الخ قد لج فأخربه:قال

 فخرج ،لتخربين أو ألقتلنك، فسمع احلسن :وعند حممد بن إسحاق
 .خل عن الرجل: وقال ألخيه
 . ال واهللا حتى أسمعها:فقال

 وابن ،يقول لك احلسني بن عيل« : قل له: فقال،فأعادها الرسول عليه
 صاحبة الراية ،ها بسوق ذي املجاز والداعية إىل نفس،يا ابن الزرقاء: فاطمة

 ، ومن أبوك،عرف من أنتإبسوق عكاظ، ويا ابن طريد رسول اهللا ولعينه، 
 .ومن أمك

 ارجع إىل : فأعاد عليه ما قاال، وقال له،فجاء الرسول إىل مروان
أشهد أنك ابن : أشهد أنك ابن رسول اهللا، وقل للحسني: احلسن وقل له

 .عيل بن أيب طالب
 .ول إليهام وأدىفجاء الرس

 .)١(»ًرغامو ،كالمها يل:  قل له: له»عليه السالم«فقال احلسني 
بل كان هذا .. ً عىل أن نفس وصف إنسان بأنه أزرق مل يكن مرضيا ـ٥

                                     
 ٣٩و  ٣٨ ص١٠ج لتسرتيلس الرجال قاموو ٤٦ و ٤٥ ص٢تذكرة اخلواص ج) ١(

من القسم الذي مل يطبع ) ٢٢٧( رقم ٣٣والطبقات الكربى البن سعد ج ص
 .من الطبقات
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 .)١(الوصف من صفات الذم عند العرب
 .)٢(ًوقد ورد ذم اإلنسان األزرق يف الرشع الرشيف أيضا، فراجع

 .)٣( لعمرو اهللا يا أزرق ما شتمني غريك:عاويةوقال اإلمام احلسن مل
 :وبعد ما تقدم نقول

وهو لعني رسول اهللا . إن من كان هبذا املستوى من املهانة والضعة
                                     

املبسوط و ٢٨٨ ص٤جمستدرك سفينة البحار و ٩٤ ص٤جفيض القدير : راجع) ١(
 ٢٨ وج٢١٣ ص١٣ج و١٥٣ ص١جبحار األنوار  و١٢٦ ص٩جلرسخيس ل

 ٢٢٤ ص٨٣ وج١٧٨ ص٧٢ وج٢٥٢ ص٤٩ وج٣٣٦ ص٣٥ وج٢٣٧ص
 ٧٠ ص٤جتفسري البيضاوي   و٣٨ ص٧جوفيات األعيان  و٢٧٥ ص٨٤وج
قصص األنبياء  و٢٦٠ ص١٦تفسري اآللويس ج و٤١ ص٦جتفسري أيب السعود و
  .٢٠٩ ص١٤امليزان ج و٢٧٥ ص٢ججممع البحرين  و٣٠٦لجزائري صل

منشورات ( و ٢٣٨صثواب األعامل و ١١٣ ص١جلربقي لاملحاسن : راجع) ٢(
مستدرك و ٤٤٦ ص٨ججامع أحاديث الشيعة و ٢٦٧ص) ف الريضالرشي

 ٣جلحر العاميل لالفصول املهمة و ١٣٣ ص٦ج و٦٩ ص٣جسفينة البحار 
ط مركز النرش (و ١٣٨ و ١٠٧ و ٥٤ ص١جلصدوق لاخلصال  و٢٦٠ص

 ٧٢ وج٢١٠ ص٦٩ وج١٥١ ص٩٣بحار األنوار جو ٢٢٤ص) اإلسالمي
 .٢٧٧ ص٥وج ٧٩ ص١٠١ وج٦٨ و ٢٩ ص٧٦وج ٣٤٥ص

 ٤٤وبحار األنوار ج ٤٥٥ ص١ج) دار النعامنط (و  ٢٣ ص٢اإلحتجاج ج) ٣(
 .٧٣ص
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وأمه من ذوات الرايات بسوق . وال يعرف من أبوه. »صىل اهللا عليه وآله«
يات بذي ومن ذوات الرا. َّوهي زرقاء، تأكل القمل، وتدبغ األدم. عكاظ
ًإن شخصا كهذا ليس له أن .. وهلا راية مثل راية البيطار تعرف هبا. املجاز

يتوثب عىل أهل بيت العصمة والطهارة، وأن يمنعهم من أداء حقوق اهللا 
ًفضال عن أن يرشح نفسه ملقام سياسة العباد، واألمر . وحقوق الناس

والتدخل .. قبلهاوالنهي، واهليمنة عىل قرار األمة، ويتحكم بمصريها ومست
 ..فال بد من ذكر أمه وأبيه ليعرف حده فيقف عنده. فيام ال يعنيه

له، حني تعدى طوره ووقع يف » عليه السالم«وهو قول اإلمام احلسني 
 .، حسبام تقدم»عليه السالم«أمري املؤمنني وسيد الوصيني 

  :لفتات ال بد منها
اج إىل توضيح، أو ًتضمنت رواية ابن إسحاق اآلنفة الذكر أمورا حتت

 :مثل.. تصحيح
هدد الرسول بالقتل، أو بالرضب » عليه السالم« إن احلسني  ـ١

الشديد، إن مل يرصح له بمضمون الرسالة التي جاء هبا، فإنه ال مربر 
، »عليهم السالم«ومل يكن هذا من شيم احلسني وأهل البيت .. للتهديد هبذا

ن قد أخذ الطريق عىل فإن كان قد حصل يشء من ذلك، فهو أن يكو
 .الرسول، وحلف أن ال يدعه حتى يبلغه الرسالة

 بأن الرسول قال :وربام يتأيد هذا اإلحتامل، باإلضافة إىل ما ذكرناه
وذلك يشعر . أتيت برسالة من عند مروان: »عليه السالم«لإلمام احلسني 

سني ، وأن لإلمام احل»عليه السالم«بأن الرسالة ال ختتص باإلمام احلسن 
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 ..حق فيها، فلامذا يريد الرسول أن يمنعه حقه» عليه السالم«
من أن » عليه السالم«فإن كان األمر كذلك، فال بد لإلمام احلسني 

يبعث بجوابه مع نفس هذا الرسول، وأن ال يمكنه من العودة إىل مروان 
، أو بقضية »عليه السالم«ًبدون ذلك، ألن ذلك قد يلحق رضرا باإلمام 

 . فيحق له يف هذه احلال أن حيتجزه حتى يعرف الرسالة، ويرد جواهبا.تعنيه
 أنه مل يكن من املصلحة ختلية سبيل الرسول، ثم دخول :وهبذا يتضح

 .اإلمام إىل أخيه ليسمع منه، ألن الغرض يفوت بذلك
عيل : وقد ذكرنا يف كتابنا.. ً إن مروان يعترب اخلوارج زهادا وعلامء ـ٢

وإذا كان مروان يمتدح .. أن ذلك غري صحيح: خلوارجوا» عليه السالم«
، فإنه مل يكن يدري أن احلكم »عليه السالم«ًاخلوارج هنا، كيدا منه لعيل 

 .األموي سيتهاوى حتت رضبات اخلوارج أنفسهم، ورضبات العباسيني
يفخر بغريه، فإن القرآن كآية » عليه السالم« وأما أن اإلمام احلسن  ـ٣

وكذلك التاريخ، وكلامت . هري، وسورة هل أتى، وسوى ذلكاملباهلة والتط
، »عليه السالم«يف حق اإلمام احلسن » صىل اهللا عليه وآله«الرسول 

يكذب مروان يف » عليهم السالم«والصفوة املعصومة من أهل البيت 
مقولته هذه، وسواها من مقوالت أهل الباطل ممن هم عىل شاكلته ممن 

 ..غريهممىض ومن غرب، منهم ومن 
ملروان كالمها » عليهام السالم« وجوابا اإلمامني احلسنني  ـ٤
لكن الفرق هو أن اإلمام .. وليس يف أي منهام قصور عن املراد.. مطلوب
ًمؤثرا كرس شوكة . اختذ صفة النارص للمظلوم» عليه السالم«احلسني 
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وفق املعايري الدينية والعقلية . الظامل، وسحق طغيانه وكربه وعتوه
فقد احتفظ بصفة اإلمام » عليه السالم«أما اإلمام احلسن . الصحيحة

. املعتدى عليه، واملظلوم الذي يريد أن خياطب الفطرة والوجدان والضمري
 .ًمفسحا بذلك املجال للناس لتقييم األمور هبدوء وموضوعية وإنصاف

 بالنسبة ملا ذكرته رواية حممد بن إسحاق، من أن اإلمام احلسن  ـ٥
 .ِّخل عن الرجل: قال ألخيه» يه السالمعل«

 :نقول..  ال واهللا، حتى أسمعها:»عليه السالم«فقال اإلمام احلسني 
 عليهام«لعل األقرب إىل اإلعتبار، وإىل طبيعة التعامل بني اإلمامني 

» عليه السالم« هو ما ذكرته الرواية األخرى، من أن اإلمام احلسني ،»السالم
 .تطيعإين ال أس: قال ألخيه
 . مل:قال
 . إين قد حلفت:قال
، »عليهام السالم« إن مروان حني شهد بأن اإلمام احلسني، ابن عيل  ـ٦

أراد أن » صىل اهللا عليه وآله«، ابن رسول اهللا »عليه السالم«وأن احلسن 
بالتشدد، والعنف، وأنه عىل خالف ما كان عليه » عليه السالم«ًيتهم عليا 
 ..من السامحة والرصانة، والتوازن» يه وآلهصىل اهللا عل«رسول اهللا 

أفشل خطته، وأبطل كيده، حني » عليه السالم«ولكن اإلمام احلسني 
إنام هو يف » عليه السالم«ألن عنف عيل !! ًقل له، كالمها يل، ورغام: قال

صىل اهللا «نرصة احلق، وسحق الباطل وحمقه، وهذا ما يثلج صدر رسول اهللا 
فو ويصفح عن املخطئني النادمني، ويسامح أصحاب ، الذي يع»عليه وآله
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، »عليهم السالم«وكذلك كان عيل .. الزالت إذا جاؤوا تائبني معرتفني
 .وأهل بيته وشيعته

عليهم «ًبل هم يصفحون حتى عن غري النادمني أيضا، فقد صفح 
 عن مروان بالذات يف حرب اجلمل بشفاعة نفس احلسنني »السالم

 .»عليهامصلوات اهللا «
  !:هل هي إجراءات رادعة؟

 ثم إعادته إىل املدينة عىل ذلك النحو القبيح  إىل الشامإن نفي أيب ذر
والشنيع، حتى كادت نفسه أن تتلف، ثم نفيه إىل الربذة، والنداء يف الناس 

ـ ال هيدف بأن ال يكلموه وال يشيعوه، إخراجه إليها بغري وطاء ـ إن ذلك 
 عن الناس، حتى ال يسمعوا منه ما يفسدهم عىل احلاكم، ملجرد إبعاد أيب ذر

، حتى ال يسمع إذ لو كان اهلدف هو ذاك الكتفوا بمجرد ترحيل أيب ذر
 .الناس صوته، وال يتمكن من بث ما حيذرون منه فيهم

 :ًبل كان هناك هدفان آخران أيضا، مها
واألذى .. ، ومواجهته باملزيد من املكروه التشفي من أيب ذر ـ١

 .الروحي له، وملن يتعاطفون معه، أو يعتقدون أهنم وراءه
 من آالم، وما يواجهه من مصائب  أن يرى الناس ما يعانيه أبو ذر ـ٢

 يف سلوكه ومصاعب، لكي ال تسول ألحد نفسه اإلقتداء به، وحماكاته
 .ومواقفه

صىل اهللا عليه «ً شخصية كبرية جدا عند رسول اهللا وقد كان أبو ذر
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» عليهم السالم«، وربام مل يكن أحد يبلغ هذا املقام بعد عيل واحلسنني »وآله
 .ًسوى سلامن، وإن كانت لعامر واملقداد مكانتهام املتميزة أيضا

 الرجل العظيم، إىل هذا احلد، وهذا فإذا كانت األمور قد بلغت هبذا
فهل يمكن تصور مقدار وكيفيات .. هو مصريه، وهذه هي حاله ومآله

 يف بعض لو أنه قلد أبا ذر.. البطش الذي سيواجهه، أي كان من الناس
 !مواقفه؟

  :لو أن الناس قاموا مبا جيب
 ال طاعة ملخلوق :ةًولو أن الناس قاموا بام جيب عليهم انطالقا من قاعد

 !أوكلام أمرت بأمر معصية أطعناك فيه؟: ومن قاعدة. يف معصية اخلالق
، وفعلوا كام فعل عيل  لو عمل الناس كلهم بواجبهم جتاه أيب ذر..نعم

، وابن جعفر، وابن عباس، واملقداد، وعامر، »عليهم السالم«واحلسنان 
ً وال غريه عىل توجيه كلمة لوم أليب ذر، فضال عن أن عثامنوعقيل، مل جيرؤ 

ِّولكانوا عضدا وسندا قويا يمكن .. »عليه السالم«يتجرأ عىل أمري املؤمنني  ً ً ً
، وعن عامر، وابن مسعود، بل من دفع الظلم عن أيب ذر» عليه السالم«ًعليا 

 .هٍكان سيتمكن من دفع كل ظلم، وتعد عىل احلق وأهل
كان مرهوب » عليه السالم«ًوال يستطيع أحد أن يعتذر بأن عليا 

ًفإن عامرا، واملقداد، وسوامها مل يكونوا . اجلانب، ومل يكن غريه كذلك،
كذلك، وقد رأيناهم يبادرون إىل القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن 

 ..املنكر، ويبادرون إىل أداء حق أيب ذر
 الكثري من األذى، حتى لقد داس بطنه حتى عثامنق بعامر من قبل وقد حل



  ٢٠٣                                                        ..يف وداع أيب ذر ×علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..، ومات فيهفتقه، وكان بصدد نفيه إىل نفس املكان الذي نفي إليه أبا ذر
  :فارج من غضبت له

ًال يمكن أن جتد كالما أدق وأعمق، وأوفق باحلال يف هذه املناسبة غري 
صفوة األخيار، واألبرار األطهار يف وداعهم هلذا الشيخ ما قاله هؤالء ال

 .الذي غضب هللا تبارك وتعاىل. التقي
هنا » عليه السالم«وحني نقرأ الفقرة األوىل من كلامت أمري املؤمنني 

نجده يتحدث فيها عن الرجاء، وعن الذي ينبغي أن يتعلق الرجاء به، 
ً، قد تطرح سؤاال عن الرجاء أن احلال التي انتهى إليها أبو ذر: فبني

أن الرجاء والتوقع هو : »عليه السالم«واليأس، وألهيام تكون الغلبة، فقرر 
 ..األساس، ال القنوط واليأس، وال التمني، لغري املمكن

وهذا ينسجم مع احلقيقة القرآنية التي تربط اليأس بالكفر يف قوله 
َّإنه ال ييأس من ر﴿: تعاىل ْ َِ ُ َُ َ َّ ِ اهللاِ إال القوم الكافرونِ َوح ُ ُِ َ ْ َ ْْ َّْ والتمني يتناغم . )١(﴾ِ

 .  يف كنفهمع هذا اليأس، ويتنامى أو يتضاءل
َوترجون من اهللاِ ما ال يرجون﴿: وربط الرجاء باإليامن يف قوله تعاىل َُ َ ُ َْ َ َ َْ ِ َ﴾)٢(. 

وف وهو إنام يتنامى يف ظل اإلعتقاد باهللا القادر العليم واحلكيم، والرؤ
فال يشعر بفقدان أي يشء، ألنه يلجأ .. الرحيم، حيث جيد الغنى به تعاىل

                                     
 . من سورة يوسف٨٧اآلية  )١(
 . من سورة النساء١٠٤اآلية  )٢(
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وفق ما . والواهب لكل يشء.. للاملك احلقيقي، والقادر عىل كل يشء
 ..تقتضيه حكمته تبارك وتعاىل

وأقوى كلمة يمكن أن تقال يف هذه اللحظات التي قد يشعر فيها 
ِاملخلدون إىل األرض من أهل الدنيا وطالهب وفقد ..  قد هزم فيهاأن أبا ذر: اْ

وهي هذه الكلمة التي تعكس الصورة الواقعية . املالذ وامللجأ، والسند
 هم الذين ال مالذ أن الذين اضطهدوا أبا ذر: لإلنسان املؤمن، وتوضح

ْالذين ضل سعيهم﴿ًوهم األخرسون أعامال .. هلم، وال رجاء ُ َُ ْ ََّ ََّ ِ يف احلياة ِ َ َ ِ
ًالدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا ْ ُ ُُّ َّ ُ ُ ََ َِ ْ ُْ َْ ُ َ ْ ََ ْ﴾)١(. 

  :والغىن يف الفقر.. الغربة سعادة
 من شأهنا أن متكنه من  أن غربة أيب ذر:أوضح» عليه السالم«ثم إنه 

وهذه هي سعادته وانسه، وغبطته، . اإلحتفاظ بأغىل ما يف هذا الوجود
 . وقوته، وغناه

فقد ما .. ولو أنه مل هيرب من أولئك الناس، ومل يعتزهلم لفقد كل يشء
أال وهو دينه، وسيبقى الذين .. فيه غناه، وسعادته، وقوته، ومستقبله

 .م ويف ضعفهماضطهدوه يف فقرهم، ويف حاجته
 واهرب منهم بام خفتهم عليه، فام :»عليه السالم«ولذلك قال له عيل 

 ..أحوجهم إىل ما منعتهم، وما أغناك عام منعوك

                                     
 . من سورة مريم١٠٤اآلية  )١(
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 . ال يؤنسنك إال احلق، وال يوحشنك إال الباطل:وقال
  !:واألكثر حسدا؟.. من الرابح

سعادة والكل يطلب ال.  أن األمور بخواتيمها وغاياهتا:ومن الواضح
والنجاح، والفالح يف الدنيا واآلخرة، غري أن هناك من يصل إىل ذلك، 

ألن بلوغ الغاية حيتاج إىل منطلقات صحيحة، وإىل .. وهناك من خييب سعيه
 ..وإىل وسائل قادرة عىل إيصاله. جهد وتعب

فإذا كانت السعادة احلقيقية يف الدنيا واآلخرة حتتاج إىل نيل رضا اهللا 
الل اإللتزام بأحكامه، وإقامة ونرصة دينه، والعمل باحلق تعاىل، من خ

الذي بينته تعاليمه، وهدت إليه الفطرة السليمة، التي أودعها فيه، وقاده 
فإن من ختلف عن ذلك وخالف ال يمكن أن .. إليه العقل الذي وهبه إياه

ينال مبتغاه، وسيسقط يف حلبة السباق بني أنياب سباع األهواء والشهوات، 
وما أكثر هؤالء الذين سيحسدون من .. الشبهات، والبغي، والباطلو

 ..وصل إىل الغاية، وبلغ خط النهاية
  :التقوى حتل العقدة

إن األزمات والشدائد التي يواجهها الناس عادة قد تكون من النوع 
الذي يكون اخليار فيه للشخص نفسه، فإن اختار هلا أن تستمر استمرت، 

قفت، وذلك إما بإزالتها بصورة مبارشة، أو بإزالة وإن اختار إيقافها و
 ..أسباهبا

وقد تكون من النوع الذي يكون اخليار يف بقائه أو توقفه بيد غريه، 
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.. كالعدوان أو الظلم الذي يورده البرش األقوياء عىل غريهم من الضعفاء
 فال تزول إال بقرار من ذلك الظامل أو املعتدي نفسه، أو بتسلط من هو أقوى

 .منه عليه، ومنعه من ذلك
قدم قراءة خمتلفة هلذا األمر حني » عليه السالم«ولكن أمري املؤمنني 

أن زوال ما يرد عليه من ظلم وحيف وعدوان ال حيتاج : قرر أليب ذر
الختيار املعتدين والظاملني، بل يمكن للمظلوم نفسه أن يزيله عن نفسه، 

طلبه رضاه يف كل فعل وترك، فإن تقوى املظلوم نفسه، ومراقبته إياه و
واحلضور الدائم يف مواقع رضاه سوف ينشأ عنها وعنه تدخل إهلي يزيل 

مهام عظم وعنف، ومها اشتدت تلك . ذلك التعدي، ويدفع ذلك الظلم
ًاألزمة، إىل حد أن أصبحت الساموات واألرضون عىل عبد رتقا، حيث 

 .تنسد أبواب اخلالص بصورة تامة وهنائية
ظلوم هللا ينشأ منها فتق الساموات واألرض، وأن جيعل اهللا فتقوى امل

 .ًتعاىل له منهام خمرجا، به يكون الفرج له
 :وبنحو آخر من البيان نقول

ْوما أصابكم من مصيبة فبام كسبت أيديكم{ :قال تعاىل ْ َ ُ ْ َُ ُِ ٍ ِ َِ َْ َ َ ْ َ َ ََ َ ِ َ{)١( . 
َظهر الفساد يف الرب والبحر بام{: وقال ِ ِ ْ َ َ َ ُْ ْ ِّْ ِ َ ََ َ ِ كسبت أيدي الناسَ َّ ِْ ْ ََ َ ظهر . )٢(}َ

 . الفساد يف الرب والبحر بام كسبت أيدي الناس

                                     
 . من سورة الشورى٣٠ اآلية )١(
 . من سورة الروم٤١ اآلية )٢(
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َولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من {: وقال َ َ ْ ْ َ ْ ْ َِ ٍ َ َ ْ ْ َ َِ َ ََ َ َ ُ ْ َ ََ َ َّ َُ َّ
ِالسامء واألرض ْ ََّ ِ َ{)١(.  

وآيات كثرية أخرى تدل كلها عىل أن التقوى تؤثر يف الصالح 
والتقوى هلا مراتب .. واإلصالح وإبعاد شبح األسواء عن احلياة كلها

ومستويات ولذلك دوره يف ذلك يف اإلسهام يف ذلك، ويف درجات تأثريه 
يف دفع البالء، ويف قوته كام أن لإلبتعاد عن التقوى تأثريه يف استجالب 

 .البالء وشدته وضعفه
م ال يتصور غري التقوى يف  استثناء األنبياء واألوصياء، فإهن:والبد من

 .فال جمال للقول بشمول اآلية املذكورة هلم. حقهم
وأما بالنسبة للبالء الذي يتعرض له األنبياء واألوصياء، وبعض شيعتهم 

و، فإنام هو إلظهار صربهم، وزيادة .. و.. ، واملقدادمن امثال سلامن، وأيب ذر
 . يف مقامات القرب والزلفىثواهبم وأجرهم، وملزيد ارتقائهم

َما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال {: ولعل قوله تعاىل َِ ْ ْ ُ َُ ِْ ٍ ِ ُِ َ َِ َِ َ ْ َ َِ
ٌيف كتاب من قبل أن نربأها إن ذلك عىل اهللاِ يسري ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ْ ْ َْ َ َّ ِْ َ ََ َ ِ ٍ َ َ لكي ال تأسوا عىل ما ،ِ َ َْ َ ْ ْ َ َ َ ِ

ُفاتكم وال تفرحوا بام آتاك َ َ ََ ِ ُ ََ ْْ ََ تال فخورُ ُ ٍم واهللاُ ال حيب كل خم ُ ََ ٍ ْ َّ ُ ُُّ َِ َ يقصد به . )٢(}ْ
األنبياء واألوصياء، لبيان أن ما يتعرضون له من مصائب وبالءات هو مما 

 . كتبه اهللا ألجل بيان أهليتهم وزيادة مقاماهتم كام أرشنا إليه
                                     

 . من سورة األعراف٩٦ اآلية )١(
 . من سورة احلديد٢٣ و٢٢ اآليات )٢(
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 أشار إىل أن الفرج إنام حيصل »عليهم السالم«ً أن عليا :ولذلك نالحظ
ً من خالل التقوى، متاما كالذي جرى ملؤمن آل فرعون الذي وقاه اهللا له

سيئات ما مكروا ألجل تفويضه أمره إىل اهللا، فقد روي عن اإلمام الصادق 
) أو فسلطوا(اما لقد تسلطوا :  قوله عن مؤمن آل فرعون»عليهم السالم«

 .)١(وقاه أن يفتنوه يف دينه! ولكن اتدرون ما وقاه؟. عليه، وقتلوه
 واهللا، لقد قطعوه إربا إربا، ولكن :»عليهم السالم«ويف رواية أخرى قال 

 .)٢(وقاه أن يفتنوه يف دينه
  :غضب اخليل على اللجم

غضب اخليل :  غضبان قالعثامن إن :»عليه السالم«وحني قيل لعيل 
بل يبقى هو ..  عن فعل أي يشءعثامنلكي يدلل عىل عجز . عىل اللجم

وهذا ما حصل .. ًاملكروب واملقهور، متاما، كام هو حال اخليل مع جلمها
 ..بالفعل، وال نريد أن نقول أكثر من ذلك

 لن يؤثر يف صالبة عثامن أنه يريد اإلحياء بأن غضب :يضاف إىل ذلك
                                     

ليني للكالكايف و ١٥كتاب املؤمن ص و٢١٩ ص١لربقي جلاملحاسن :  راجع)١(
لطربيس لمشكاة األنوار  و٤٠٩ ص٢مستدرك الوسائل ج و٢١٦ ص٢ج

 .١٩٣ص
 ٩٤٨ ص٢ج لريشهريلميزان احلكمة  و١٦٢ ص١٣لمجليس ج بحار األنوار ل)٢(

مشكاة األنوار :  وراجع١١٠٢ ص٢األصفى ج و٢٥٨ ص٢تفسري القمي جو
 .٤٩٧لطربيس صل
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 رمحه  ويف إرصاره عىل أداء واجبه الرشعي جتاه أيب ذر»عليهم السالم«عيل 
 . أن يكف عن حماوالته يف هذا اإلجتاهعثامنفعىل . اهللا

  : ليس بأفضل من مروان×علي 
حني ختتل املعايري، أو تسقط الضوابط، تضيع احلقوق، وتشيع التعديات، 
ويستخف بالقيم، وهتيمن الشبهات، وختتلط األمور عىل الناس، فال يمتاز 

ًيصبح املنكر معروفا، واملعروف منكرا، والصالح طاحلا، حق من باطل، و ً ً
ًوالطالح صاحلا، ويصبح الرش خريا، واخلري رشا بنظر الناس ً ً. 

، وأخرب أنه »صىل اهللا عليه وآله«وهذا بالذات هو ما حذر منه النبي 
ًكيف بكم إذا أصبح املنكر معروفا : حاصل بعده فيهم حني قال هلم

 !ًواملعروف منكرا؟
 !؟)١( أكائن ذلك يا رسول اهللا:لواقا
 عن عثامنحني قال له » عليه السالم« وهذا ما حصل لعيل ..نعم

 :مروان بن احلكم
 .إذا شتمته، فواهللا، ما أنت عندي بأفضل منه) مروان(مل ال يشتمك «

، بل »صىل اهللا عليه وآله«ًمع أن عليا سيد الوصيني، وأخو رسول اهللا 
وهو مع .. ّبنص آية املباهلة، وهو منه بمنزلة هارون من موسىهو نفسه 

                                     
 ٧جممع الزوائد ج و٤١٢ ص١٤لربوجردي جلجامع أحاديث الشيعة : راجع) ١(

 .٣٠٤ ص١١مسند أيب يعىل ج و٢٨١ص 
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 .. و.. و.. و.. احلق واحلق معه
، ولعينه، »صىل اهللا عليه وآله«ومروان خيط باطل، طريد رسول اهللا 

 .وابن لعينه، وال يعرف له أب
وال بد من إظهار النفرة من ممارساته وأحواله التي ال يرضاها اهللا تبارك 

 . .وتعاىل
ً ليس كذلك، فهو يقسم عىل أن عليا عنده ليس عثامنولكن األمر عند 

بأفضل من مروان، فمن شاء فليغضب، ومن شاء فلريض، فإن األمر 
العقلية : وهذه خمالفة رصحية لآليات والروايات، ولكل املوازين!! سيان

 .والفطرية والوجدانية، والدينية، والعقالئية وسواها
  !!: شتم بشتمإمنا هو

ً أن هناك فرقا بني مروان، الذي ال :ًوالذي يزيد هذا األمر وضوحا
يتورع عن إغضاب اهللا ورسوله، ويأكل مال اهللا بغري حق، ويفسد حياة 

 .الناس، ويستحق اللعن والطرد عن ساحة الرمحة
فإذا بادر هذا الشخص إىل ظلم عباد اهللا، ومنعهم من ممارسة حقوقهم، 

زجر ويطرد، وهيان، حتى لو كان اخلليفة هو الذي أمره بذلك، فإنه فال بد أن ي
 . .ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق

وقد حيتاج ردعه عن هذه األمور واألحوال إىل اجلهد هبا، بل إن حتذير 
الناس من الوقوع يف حبائله، واإلبتالء بموبقاته، التي ال بد من أدائها هلم، 

ليصونوا هبا أنفسهم، وحيفظوا .. اهللا لعبادهومن األحكام التي جعلها 
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ًدينهم، وإن عدها الناس إظهارا للعيب، وشتام ً ّ.. 
ملروان، ال يتعدى قول احلق، وال خيرج عن » عليه السالم«فشتم عيل 

 .هذه الدائرة التي أرشنا إليها
يس ّ، حني بني له أن مروان لعثامنبه » عليه السالم«وهذا هو ما هدد 

ًعدوانا عليه، وقوال » عليه السالم«له بكفؤ، فإن أقدم مروان عىل شتم عيل  ً
ًبالباطل، وهبتانا وإفكا، فإنه   نفسه ما عثامنسوف يقول يف » عليه السالم«ً

ًهو حق وصدق، وإن عده الناس شتام وعيبا ً  هو الذي تسبب عثامنألن .. ّ
لبهتان والكذب والتعدي عىل كرامات الناس بغري بإقدام مروان عىل ا

صىل اهللا عليه «ًخصوصا وأن عدوانه عىل خري البرش، وأخي الرسول .. حق
عن كل » عليه السالم«، ويستبطن تكذيب القرآن القايض بطهارة عيل »وآله

ّعيب وشني، وتكذيب رسوله يف عرشات النصوص التي تبني مقام عيل 
 ..ًلدين، وتقرر عصمته وطهارته أيضايف هذا ا» عليه السالم«

وأما الشتيمة،  «:عثامنلبقوله » عليه السالم«وهذا بالذات هو ما قصده 
 . )١(فواهللا لئن شتمني مروان ال شتمته، ألن مروان ليس يل بكفؤ فأشامته

 وأما أنا فواهللا، لئن شتمني ألشتمنك أنت مثلها بام ال :ويف نص آخر
 .)٢(ًوال أقول إال حقاأكذب فيه، 

                                     
 .٣٧٦ ص٢ج) ط دار األضواء( و ١٦٠ و ١٥٩ ص٢ الفتوح البن أعثم ج)١(

حياة اإلمام احلسني  و١٨٣ ص٣١جبحار األنوار  و٢٩٧ ص١الغدير ج:  راجع)٢(
 .٣٧٦ ص١جقريش لل
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إن ملروان احلق يف أن يقتص من :  أنه ال يصح القول:فاتضح بذلك
، فيشتمه كام شتمه؛ فإن شتم مروان لعيل عدوان عليه »عليه السالم«عيل 

ملروان عبادة وطاعة هللا، وإحسان » عليه السالم«وشتم عيل .. ومعصية هللا
 ..لهإليه وإصالح، وحفظ لألمة من الوقوع يف أحابي

  :× عليا عثمانملن شكا 
عليه « حني وجد أنه غري قادر عىل مواجهة عيل عثامن أن :وقد رأينا

مجع وجوه املهاجرين واألنصار، وبني أمية لكي يشكوه هلم، عله .. »السالم
يستطيع أن جيد فيهم من يتعاطف معه، أو من يعيد النظر فيام يعتقده يف عيل 

 .. »عليه السالم«
، لكي حيمي نفسه هبم من مغبة غضب قد وقد مجع معهم بني أمية

 ..، الذي حيسب له ألف حساب»عليه السالم«يتعاظم لدى بعض حمبي عيل 
ولكنه حني أراد أن ينزل رضبته بأيب ذر مجع خصوص قريش، ألنه 

ً، وال أيا من منارصيه، »معليه السال«ًيعرف أن أكثر رجاهلا ال حيبون عليا 
 ..أومن يميل إليه

  :×بنو هاشم حضروا مع علي 
ليأتيه، يف سياق » عليه السالم« إىل عيل عثامن أنه ملا أرسل :وتقدم

، »عليه السالم«املصاحلة املقرتحة من وجوه املهاجرين واألنصار، جاء 
 ..ومعه بنو هاشم

 يرد أن يكون حضور بني هاشم معه مل» عليه السالم«وال شك يف أنه 
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إىل » عليه السالم«ً لبني أمية حني شكى عليا عثامنًردا عىل استحضار 
ال يرتيض املنطق » عليه السالم«ًوجوه املهاجرين واألنصار، ألن عليا 

العشائري، وال يتعامل بمثل هذه األساليب، ألن اإلعتامد عىل املنطق 
ال يمكن أن يرىض إال ما كان » عليه السالم« اهللا، وعيل العشائري ال يرضاه

 ..ًفيه رضا وقربة هللا
.. »رمحه اهللا «ًألن قسام منهم قد شارك يف وداع أيب ذر.. ولكنه جاء هبم

له عىل النحو » عليه السالم«ّوعاين ما فعله مروان، وما كان من صد عيل 
 .الذي تقدم

دون من ـة ثغرة يمكن أن ينفذ منها احلاقـك أيفال بد أن ال تبقى هنا
 عىل اإلنتقام من سائر الذين شاركوا يف الوداع، عثامن، لتحريض بني أمية

، لكن ال بد من حماسبة غريه ممن عثامنبدعوى أن قضية عيل قد حسمها 
 .خالف أمر خليفتهم

ًد األمور تعقيدا، وربام يؤدي إىل ما ال حتمد وهذا من شأنه أن يزي
 ..عقباه

  :والعتاب.. اخلطاب
 مل وعثامن» عليه السالم« أن اخلطاب الذي جرى بني عيل :وقد الحظنا

عن موقفه، بل هو قد أكده، وزاده » عليه السالم«يتضمن أي تراجع لعيل 
ًبيانا وتوضيحا  :فالحظ ما ييل.. ً

أنه مل يرد بوداعه أليب ذر : عثامنأوضح ل» ه السالمعلي« إنه  ـ١
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ًمساءته، فإنه أجل وأسمى خلقا، وأرشف نفسا، وأصح غاية من أن يتعامل  ً
هبذه النظرة الضيقة، فيكون مهه مساءة شخص بعينه، بالعدوان عىل آخر، 

، بل فعل ذلك عثامنيظ  ومل يودعه ليغأو باإلحسان له فهو مل يشيع أبا ذر
أداء حلق اهللا يف عباده املؤمنني، املتقني، املخلصني، املجاهدين واملظلومني 

 .ًخالصا هللا وال يريد به إال وجه اهللا
بل أراد بعمله ..  بالتعدي عىل مروانعثامنكام أنه مل يرد اخلالف عىل 

وهو هدف رشيف يأمر به الدين، ويقيض به العقل . قضاء حق أيب ذر
 ..ويرضاه الوجدان

 ما جرى ملروان إنام كان عقوبة له، لتدخله ملنع أداء حق اهللا تبارك  ـ٢
 ..وتعاىل
 من حقوق اهللا تبارك بأن وداع أيب ذر: يرصح» عليه السالم« إنه  ـ٣

وملاذا ..  أو غريهعثامن، فلامذا ينكره عليه وتعاىل، كام هو من حقوق أيب ذر
 .يريدون املنع من أداء حق اهللا وحق املسلم

 هو حق هللا من حيث هو نرصة لدينه، ودفاع عن عباده، وتقوية ..نعم
هلم يف جهادهم إلقامة دينه، وإحياء رشائعه، ومحل اآلخرين عىل الرتاجع 

 ..يراد هلا أن تصدرعن املخالفات التي صدرت، أو 
، أي »فرددته رد مثيل ملثله«: قال» عليه السالم«أنه :  يالحظ هنا ـ٤

وسيد الوصيني، وباب » صىل اهللا عليه وآله«نفس النبي » عليه السالم«ألنه 
ومروان خيط باطل وال يعرف .. و.. مدينة العلم، واملجاهد يف سبيل اهللا، و

فرد .. آخر ما ذكرناه وغريه مما مل نذكرهإىل .. و.. و.. له أب، وهو ابن طليق
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أوصياء األنبياء يكون باملوعظة واهلداية ثم بالتأديب، ووضع األمور يف 
 . نصاهبا
أما ما كان مني إليك، فإنك أغضبتني، «: »عليه السالم« قول عيل  ـ٥

د ، ومل يتصعثامنيتضمن إدانة رصحية ل» .. فأخرج الغضب مني ما مل أرده
 .  لدفعها، أو إلثارة أية شبهة حوهلاعثامن

. »عليه السالم« هو الذي بادر إىل إغضاب عيل عثامنفهو رصيح بأن 
ِفمن ﴿: إال أن مارس حق الرد باملثل، عىل قاعدة» عليه السالم«فام كان منه  َ َ

ِاعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل  ْ َ ْ َِ ِِ ْ ْ َْ ْ َ ُْ َ َ ََ ْما اعتدى عليكمُ ْ َُ َ َ َْ وهو حق .. )١(﴾َ
 .. ًمرشوع يف الدين، ويف العقل، ولدى العقالء أيضا

مكره أخاك «:  أن املقابلة باملثل إنام تأيت عىل قاعدة:»عليه السالم«وقد بني 
 من ردع املعتدي بام يستحقه، وإن »عليهم السالم«إذ البد لإلمام .. »ال بطل

 . يذنب ومل حيتج إىل العقوبة من األساسكان يتمنى لو أن املذنب مل

  : يعفو حيث ال حيق لهعثمان
وأما ما كان منك إىل مروان، فقد «:  يقول لعيلعثامن أن :والالفت هنا

 .»عفا اهللا عنك
فإنه مل يكن ملروان حق حيتاج إىل العفو، ولو كان ملروان حق، فإنه هو 

 .وذلك واضح..  أن يفعل ذلكعثامن يعفو، وليس لالذي يعفو عنه أو ال

                                     
 . من سورة البقرة١٩٤اآلية  )١(
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  :× طالب أيب بن علي بالشيخ عليكم
 أخربين خمول بن إبراهيم، عن عبد :من كتاب عتيق يف املناقب قال

 إىل الربذة  أبا ذرعثامنملا سري :  قالالرمحن بن أيب رافع، عن أبيه، عن أيب ذر
) كذا يف املصدر(ان اصرب يل وألناس معي : أتيته أسلم عليه، فقال أبو ذر

إهنا ستكون ) ان اصرب،: فقال يل وألناس معي عدة: لعل الصحيح(عدة 
 فاتقوا اهللا، وعليكم بالشيخ عيل أيب ،فتنة ولست أدركها، ولعلكم تدركوهنا

 :وهو يقول »وآلهصىل اهللا عليه «طالب، فإين سمعت رسول اهللا 
أنت أول من آمن يب، وأول من يصافحني يوم القيامة، وأنت الصديق 
األكرب، وأنت الفاروق الذي يفرق بني احلق والباطل، وأنت يعسوب 

 .)١(املؤمنني، واملال يعسوب الكفرة
 :نقولو

                                     
رشح :  وراجع٢٠٢ و٢٠١ عن كشف اليقني ص٤٣٥ ص٢٢ ج بحار األنوار)١(

 ١جلكويف لمناقب اإلمام أمري املؤمنني و ٢٢٨ ص١٣جللمعتزيل هنج البالغة 
 ٢جرشح األخبار و ١٦٩صلهمداين لاإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٧٧ص
 ٢٦٣صالفصول املختارة  و٢٩٠ و ٢١٤صلطربي لاملسرتشد  و٢٧٨ص

جامع الرواة  و٣١٣ ص٢جالغدير  و٢٧٩ ص٩جخالصة عبقات األنوار و
 ١١ وج٤٠٢ ص٩جلتسرتي لقاموس الرجال  و٣٨٧ ص٢جألردبييل ل

رشح  و١١٤ و ١١ ص٥جغاية املرام  و٢٩٠صلجاحظ لالعثامنية  و٣٤١ص
 .٣٤١ ص١٥ وج٣٤ ص٤ج )امللحقات(إحقاق احلق 
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عليه  «ننياملؤم أمري بمتابعة القوم هؤالء يأمر مل »رمحه اهللا« ذر أبا إن  ـ١
 اللةالدب التوجيه ليقرتن وذلك. غيبي بأمر أخربهم أن بعد إال» السالم

 .القادرة عىل ترسيخ اليقني لدهيم عجازيةاإل
والتوجيه إذا اقرتن بأمر خارق للعادة، فاإللتزام به يكون أقوى، 

 ال أنه هلمواليقني بصحته أعمق، والتفاعل معه أشد، ألن هذا اإلقرتان يبني 
 .علم ذي منعلم  هو بل نفسه، عند من ربهمخي

 إليهم، بالنسبةًجدا  حساسةالتي قرن هبا هذا التوجيه  ناسبة إن امل ـ٢
 من فيها أنفسهم عىل الناس خيشى التيالفتنة هي و ،عليهم مقبلة فتنةفإهنا 

 .. اهلالك
أمرهم  جمرد منهااد ير ال هبا يأمرهم التي املتابعة أن عىل ليدهلموذلك 

ذلك الشخص  بل.. الكثري باليشء عنهم يمتاز ال شخص من فادةستاإلب
 . حياهتم يف يواجهونه ما خطري أه التي الفتنة من هلم واملنقذ ،مالذهم هو

 من األوحدي إال فيه احلق وجه يعرف ال والفتنة هي األمر الذي
 اهلدايات سواه دون تعاىل منه يتلقى الذي االهلي، بالغيب املرتبط الناس،

 .الفتن يفنجيات وامل
 ،ه هلمأمر وحيثيات مربراتًأيضا  هلم بني »رمحه اهللا « أبا ذرإن  ـ٣

صىل اهللا عليه  «اهللا رسول عن احلديث هلم روى حنيبمتابعة شخص بعينه، 
 التي املعاين كل احلديث هذا تضمن وقد ،»عليه السالم «عيل يف» وآله

 .لالضال من وهيدهيم ،فتنال من خيلصهم الذي يف حيتاجوهنا
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  :ةـدايـب

ً ثم إىل الربذة، فقتلوه فقرا وجوعا،  قد نفي إىل الشام أن أبا ذر:عرفنا ً
ًوذال، ورضا وصربا ً  :عديدة، نذكر منها ما ييلوقد فعلوا به ذلك ألسباب .. ً

، رغم »صىل اهللا عليه وآله« إرصاره عىل نرش حديث رسول اهللا  ـ١
واهللا لو وضعتم «: منع السلطات، وعدم اكرتاثه بتهديداهتم، وقد قال

عىل أن أترك كلمة سمعتها من ) وأشار إىل حلقه(الصمصامة عىل هذه 
 .)١(» يكون ذلك، ألنفذهتا قبل أن»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 . موقفه من تدخالت اليهود وأحبارهم يف شؤون املسلمني وقراراهتم ـ٢
 إعرتاضه عىل سرية احلكام يف بيت مال املسلمني، وعىل ممارسات  ـ٣

 .أخرى ظاملة، أو غري مرشوعة
، وويص رسول رب »عليه السالم« نرشه لفضائل أمري املؤمنني  ـ٤

                                     
 ١٩٤ ص٦٦جتاريخ مدينة دمشق و ٣٥٤ ص٢جبن سعد الربى الطبقات الك )١(

 ٣وج ٦٤ ص٢جلذهبي لسري أعالم النبالء و ١٣٦ ص١جسنن الدارمي و
 ٢جعمدة القاري  و٢٥ ص١ج )ط دار الفكر(صحيح البخاري  و٤١٠ص
 .٧٩ ص٢جتغليق التعليق  و٤٢ص
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 .الفتهص عىل إمامته وخجالعاملني، والن
  !:جهل أم جتاهل؟

ٍولكن بعض الناس أرادوا أن يفهموا ما جرى بأنحاء أخرى، فأتوا  
حتى . الختالف العصبيات والدوافع«ًبتحليالت وتصويرات خمتلفة، تبعا 

، بأنه يتبنى اإلشرتاكية تارة، »ًلقد وصم بعضهم هذا الصحايب اجلليل أخريا
 نصنف هذا التجني عليه عىل وال نستطيع أن. واملزدكية أخرى، وغري ذلك

أنه جهل باحلقائق بل هو جتاهل فاضح هلا؛ فإن النصوص متواترة، 
 .والدالئل ظاهرة وباهرة، ال تسمح ألحد بالوهم واخلطأ فيها

وما ذكرناه يف هذا الكتاب هو أقل القليل مما يدل عىل صحة مواقف 
 .هذا الرجل اجلليل والعظيم
 :ويف مجيع األحوال نقول

ثم نعقب ذلك بام . ً لنا أوال من ذكر بعض أقوال ونظريات هؤالءال بد
ًنراه مقنعا ومقبوال، لنجيب به عىل التساؤالت املطروحة، فنقول ً: 

  !!:هذه هي آراؤهم
 : ـ قال ابن األثري وأبو هالل العسكري١

  يذهب إىل أن املسلم ال ينبغي أن يكون له يف ملكه أكثر منكان أبو ذر
ويأخذ بظاهر . قوت يومه وليلته، أو يشء ينفقه يف سبيل اهللا، أو يعده لغريم

 : القرآن
ُوالذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللاِ فبرشهم ﴿ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِّ ُ َ ْ ََّ ِ ِ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َّ َّ َ ُ ْ
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ٍبعذاب أليم ِ َ ٍ َ َ  :، ويقول، فكان يقوم بالشام)١(﴾ِ
األغنياء والفقراء، برش الذين يكنزون الذهب والفضة وال يا معرش 

ٍينفقوهنا يف سبيل اهللا بمكاو من نار، تكوي هبا جباههم، وجنوهبم، 
فام زال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه عىل األغنياء، . وظهورهم

 .وشكى األغنياء ما يلقون منه
نح الليل، فأنفقها، فلام صىل  بألف دينار يف جمعاويةفأرسل إليه 

:  فقل لهإذهب إىل أيب ذر:  الصبح دعا رسوله الذي أرسله إليه، فقالمعاوية
، فإنه أرسلني إىل غريك، وإين أخطأت بك، معاويةانقذ جسدي من عذاب 

 .ففعل ذلك
واهللا ما أصبح عندنا من دنانريك دينار، : ل له يا بني، ق:فقال له أبو ذر

 .ولكن أخرنا ثالثة أيام حتى نجمعها
 .)٢(.. الخعثامن بأن فعله يصدق قوله، كتب إىل معاويةفلام رأى 
 : ـ رأي ابن كثري٢

ادخار ما  حتريم »رمحه اهللا« كان من مذهب أيب ذر:  قلت:قال ابن كثري
 .زاد عىل نفقة العيال

                                     
 . من سورة التوبة٣٤اآلية  )١(
 .٢٧٧ ـ ٢٧٦ ص١ األوائل ج: ولرياجع١١٥ ص٣الكامل يف التاريخ ج) ٢(

 ٦٩ ص٢جسري أعالم النبالء  و١٩٩ ص٦٦جتاريخ مدينة دمشق : وراجع
 .١٠٤٠ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة و
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 .وكان يفتي بذلك، وحيثهم عليه، ويأمرهم به، ويغلظ يف خالفه
؛ فخيش أن يرض بالناس يف هذا، فكتب يشكوه إىل أمري معاويةفنهاه 

ه بالربذة،  إىل املدينة، وأنزلعثامن، وأن يأخذه إليه؛ فاستقدمه عثامناملؤمنني 
 .)١( عثامن يف خالفة »رمحه اهللا«وحده، وهبا مات 
ً إنه كان ينكر عىل من يقتني ماال من األغنياء، ويمنع :وقال يف أيب ذر

ان يدخر فوق القوت، ويوجب أن يتصدق بالفضل، ويتأول قول اهللا 
َّوالذين يكنزون الذ﴿: سبحانه وتعاىل َ ُ ِ ِْ َ َ ِهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللاِ ََّ ِ َ َ ُِ َ َ َ َ َُ َ ِْ َِ َّ

ٍفبرشهم بعذاب أليم ِ َ ٍ َ َ ُ َِ ْ ِّ  عن إشاعة ذلك، فال يمتنع، فبعث معاوية، فينهاه )٢(﴾َ
 .)٣(..يشكوه الخ
 : ـ الشوكاين٣

هل : واختلف أهل العلم يف املال الذي أديت زكاته..« :قال الشوكاين
 !أم ال؟! ًيسمى كنزا؟
 . هو كنز:فقال قوم
 . ليس بكنز:وقال آخرون

                                     
 ٨جالغدير  و٣٦٦ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ٣٥٢ ص٢تفسري القرآن العظيم ج) ١(

 .٣٦٢ص
 . من سورة التوبة٣٤اآلية  )٢(
 ١٥٧ ص٧ج) ار إحياء الرتاث العريبدط ( و ١٥٥ ص٧البداية والنهاية ج) ٣(

 .١١٤صنظرة يف كتاب البداية والنهاية  و٣٣١ ص٨جالغدير و
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 .)١(»، وقيده بام فضل عن احلاجةأبو ذر: ومن القائلني باألول
 :  ـ اآللويس٤

أخذ بظاهر اآلية فأوجب إنفاق مجيع املال، ..«كام أن اآللويس 
 يف معاويةك بينه وبني ، وجرى لذل»رمحه اهللا« والفاضل عن احلاجة أبو ذر

 .)٢(»..ً يف املدينة، فاستدعاه فرآه مرصا الخعثامن ما شكاه إىل الشام
 : ـ جلنة الفتوى باألزهر٥

 »رمحه اهللا« الغفاري وذهب أبو ذر .. «:وقالت جلنة الفتوى، باألزهر
عىل كل شخص أن يدفع ما فضل عن حاجته من مال جمموع ما إىل أنه جيب 

عنده يف سبيل اهللا، أي يف سبيل الرب واخلري، وأنه حيرم ادخار ما زاد عن 
 .حاجته، ونفقة عياله
 واحلق أن هذا مذهب غريب من صحايب جليل كأيب ذر، :إىل أن تقول

ولذلك وذلك لبعده عن مبادئ اإلسالم، وعام هو احلق الظاهر الواضح، 
 .)٣(»استنكره الناس يف زمنه واستغربوه

 . أن مرادهم بالناس هو اهليئة احلاكمة، فإن الصحابة كانوا معه:والظاهر
 : ـ جربان ملكوت٦

وقريب من ذلك ما قاله الكاتب املسيحي جربان ملكوت يف مقال له 
                                     

 .١٢٥ ص٨ج اجلامع ألحكام القرآن:  وراجع٣٥٦ ص٢فتح القدير ج) ١(
 . عنه٣٦٧ ص٨ والغدير ج٨٧ ص١٠تفسري اآللويس ج) ٢(
 .١ عدد ١٣٦٧ عن جملة الوقت املرصية الصادرة سنة ٣٦٢ ص٨الغدير ج) ٣(
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 .١٣٦٨ سنة ٢٥٠٣يف جريدة األخبار العراقية عدد 
 : ـ الرصايف٧

 : شاعر العراققال الرصايف
 ــــوالص يف األمــتــام خيـــيــف    ة ـيـرتاكـب اإلشـق مذهـإنام احل
 الـيــر األجــابــًام، يف غــديـــق    رو ذـه أبـحى إليـد نـب قـذهـم

 : ـ أمحد أمني٨
فرتى من هذا أن رأيه «: طربي قالال بعد أن ذكر رواية :كام أمحد أمني

 .»..ي مزدك يف األموالأًدا من رقريب ج
فمن املحتمل ..«:  اليهودي، ثم قالأ أنه تلقاه من ابن سب:ثم ذكر

أن يكون قد تلقى هذه الفكرة من مزدكية العراق أو اليمن، : القريب
، حسن النية يف اعتقادها، وصبغها بصبغة الزهد التي كانت واعتنقها أبو ذر

 .)١(»..خجتنح إليها نفسه ال
 : ـ آخرون٩

 إىل ما ذكره اخلرضي يف )٢(وقد أشار العالمة األميني يف الغدير
 .)٣(حمارضاته

                                     
 .١١١ و ١١٠فجر اإلسالم ص: راجع) ١(
 .٣٨٠ ص٨الغدير ج: راجع) ٢(
 .٣٧ و ٣٦ ص٢ جحمارضات تاريخ األمم اإلسالمية: راجع) ٣(
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 .. الغفاريأبو ذر: حتت عنوان، )١(وعبد احلميد العبادي يف كتابه
 .)٢( عثامنإنصاف : وحممد أمحد جاد املوىل يف كتاب

 .)٣(ثامن بن عفانع: وصادق إبراهيم عرجون يف
 .)٤(اخللفاء الراشدون: وعبد الوهاب النجار يف

 : ـ الغضبان١٠
» الزاهد املجاهد: أبو ذر الغفاري «:وقد حاول منري الغضبان يف كتابه

 بل كانا عىل متام الوفاق  وعثامن ذرأن يظهر أنه مل يكن هناك خالف بني أيب
 .واإلنسجام
ًال منهام كان يعظم اآلخر وجيله، ومل حيصل بينهام أية كدورة وأن ك

، وال إىل الربذة، وإنام كان أبو  إىل الشام مل ينف أبا ذرعثامنومشاجرة وأن 
 . ذر ينصح الناس بالزهد بالدنيا ال أكثر وال أقل

من ثورهتم ضد اهليئة احلاكمة، إىل آخر ما وأنه مل يكن ثمة فقراء خياف 
 .)٥(هنالك من أمور يذكرها ختالف رضورة التاريخ

                                     
 .١٠٩صور من التاريخ اإلسالمي ص: راجع) ١(
 .٤٥ و ٤١إنصاف عثامن ص: راجع) ٢(
 .٣٥عثامن بن عفان ص: راجع) ٣(
 .٣١٧اخللفاء الراشدون ص: راجع) ٤(
 .الزاهد املجاهد:  الغفاري أبو ذر:كتاب راجع) ٥(
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 : ـ العالمة الطباطبائي١١
فاآلية ناظرة إىل الكنز الذي  «:»رمحه اهللا«يقول العالمة الطباطبائي 

يصاحبه اإلمتناع عن اإلنفاق يف احلقوق املالية الواجبة، ال بمعنى الزكاة 
ط، بل بمعنى يعمها وغريها من كل ما يقوم عليه رضورة الواجبة فق

 .»املجتمع الديني، من اجلهاد، وحفظ النفوس من اهللكة، ونحو ذلك
فاآلية إنام تنهى عن الكنز هلذه اخلصيصة، التي هي إيثار الكانز  «:وقال

 .)١(»نفسه باملال من غري حاجة إليه عىل سبيل اهللا، مع قيام احلاجة إليه
 معروفة،  ومعاويةعثامن واختالفه مع قصص أيب ذرو «:وقال

ن إ: معاويةمضبوطة يف كتب التاريخ، والتدبر فيام مر من أحاديثه وما قاله ل
: يدل» ً، وواجه به كعباعثامناآلية ال ختصص بأهل الكتاب، وما خاطب به 

ِأهنا توعد ع: عىل أنه إنام فهم من اآلية ما قدمناه نفاق يف إلاعن الكف ىل ُ
 .)٢(السبيل الواجب

  :حقيقة موقف أيب ذر
 :وبعد ما تقدم نقول

 مل يكن يؤمن بوجوب إنفاق كل ما زاد عىل النفقة، وال كان إن أبا ذر
وال كان يدعو إىل التزمت وترك .. الينكر عىل اهليئة احلاكمة متلك األمو

وال كان .. الدنيا، واإلعراض عنها بحيث يرض بالعيش، وعمران احلياة
                                     

 .٢٥٨ و ٢٥١ ص٩امليزان ج) ١(
 .٢٥٨ و ٢٥١ ص٩امليزان ج) ٢(
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يدعو إىل االنفاق الواجب الزائد عىل الزكاة، مما البد منه يف السبيل 
 .الواجب

وإنام هو يقول بجواز ملكية كل ما يأيت بالطرق املرشوعة، بعد إخراج 
 .كاة واخلمس، وما إىل ذلك، وال جيب إنفاقهحقوق اهللا منه، من الز

ثارهم ئ واألمويني استمعاويةولكنه ينكر عىل احلكام، والوالة، وعىل 
ببيت مال املسلمني، وانفاقه عىل شهواهتم، ومآرهبم، ولذائذهم الشخصية، 

 .وحرمان اآلخرين منه
ر مل يكن هو لب املشكلة  وبني كعب األحباوما جرى بني أيب ذر

 مع ويبني كل خالف إيب ذر. وأساسها، لكي يتشبث به العالمة الطباطبائي
 لقدح زناد التنكيل عثامنبل كان مفردة عابرة استفاد منها .. احلكام عليه

ًبأيب ذر، ومبارشة نفيه إىل الربذة، ليموت هناك جوعا ورضا ه إن ما أنكر.. ً
أبو ذر هو الذي حذره منه رسول اهللا أصحابه وأمته من أن بني أيب العاص 

وعمر . ًسيتخذون بامل اهللا دوال وعباده خوال ودينه دخال وأحاديث أخرى
 من هذه األمور وهذه الطريقة يف احلكم عثامنًبن اخلطاب أيضا قد حذر 

 رأسهم الصحابة سيثورون واإلدارة والترصف، وأكد له أن املسلمني وعىل
ًوحذر منه أيضا عيل وعامر، وأبو ذر، وغريهم كسعد . عليه، إن فعل ذلك

وكل هذه اإلعرتاضات واإلحتجاجات إنام هي عىل . وعبد الرمحان
اإلستئثار باألموال العامة، أعني أموال املسلمني ال األموال اخلاصة التي 

أبو ذر وال غريه يف املقدار مجعت من طرق مرشوعة فإنه مل يناقش احد، ال 
ًاملسموح منها وغري املسموح وال جتد لذلك أثرا أبدا ً. 
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  :دليلنا على ما نقول
وأما أدلة اإلثبات لذلك فقد تقدم شطر هام منها، ونستطيع أن نجمل 

 :ًشطرا منها هنا يف األمور التالية
 . وعمر يف األموالأيب بكر: اع سنة صاحبيه باتبعثامن يأمر  إن أبا ذرً:أوال

  كذبت، ولكنك تريد الفتنة، وحتبها، وقد انغلت الشام:عثامنقال 
 .علينا

 .)١( اتبع سنة صاحبيك ال يكن ألحد عليك كالم:فقال أبو ذر
ً؛ ليكون بعيدا عنه،  بأيب ذر ما فعل، وأرسله إىل الشامعثامنوملا فعل 

وليواجه الكثري من األذى، ..  وأعوانهمعاويةويعيش حتت إرشاف ورقابة 
لعبد » عليه السالم«وأنواع املصاعب واإلهانات ـ ملا كان ذلك ـ قال عيل 

ة منه إىل دور ابن عوف يف الشورى يف إشار. هذا عملك: الرمحن بن عوف
 .عثامنالعمرية يف تكريس األمر لصالح 

 إذا شئت فخذ سيفك، وآخذ سيفي؛ إنه قد خالف :فقال عبد الرمحن
                                     

 وبحار األنوار ٢٦٠ و ٢٥٩ ص٨ وج٥٦ ص٣ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(
 ١٥٨ ص٢ والفتوح البن أعثم ج١٧٨ و ١٧٧ ص٣١ وج٤١٧ ص٢٢ج
الدرجات  و٣٠٦ و ٢٩٧ ص٨جغدير ال و٦٠٨صلشريازي لكتاب األربعني و

 ١جلقريش لحياة اإلمام احلسني  و٢٣٨ ص٤جأعيان الشيعة  و٢٤٥صالرفيعة 
 الصالح أليبتقريب املعارف  و٢٩٦ ص٤جمامة الشايف يف اإل و٣٧٠ص

 .٢٥٢صلتنكابني لسفينة النجاة  و٢٧١صاحللبي 
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أي خالف ما أخذه عليه يف قضية الشورى، من العمل . )١(ما أعطاين
 . وعمربالكتاب والسنة، وسنة أيب بكر

كانا يقبالن بملكية ما زاد » أبا بكر وعمر« أن صاحبيه :لواضحومن ا
 .وال يوجبان إنفاق الزيادة. عن احلاجة، إذا كان قد أدى حق اهللا فيه

عليهم « إن غضب الصحابة أليب ذر، ومنهم عيل واحلسنان :ًثانيا
، وكذلك عامر، وعبد الرمحن بن عوف،  ـ إن غضبهم هذا ـ يدل »السالم

ه، مع أن من بينهم ـون مذهبـذهبـه، ويـم كانوا يشاطرونه رأيعىل أهنم كله
ـ وهو ابن عوف ـ قد ترك من الذهب ما يكرس بالفؤوس، وقد مات بعد 

 . من الشامإرجاع أيب ذر
  ينكر عليهم جمرد مجع املال، ملا كان عبد الرمحن بنولو كان أبو ذر

 وبني عثامنعوف من مؤيديه، فإنه ملا مات، وجيء برتكته حالت البدر بني 
 كعب األحبار عن رأيه فيمن ترك هذا عثامنوحينام سأل . الرجل القائم

وكانت النتيجة .. املقدار من املال، وأعطاه كعب رأيه، رضبه أبو ذر بعصاه
 .)٢(و معلومىل الربذة، حسبام هإهي نفيه 

                                     
يب تقر و٢٨ ص٣ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٥٧ ص٥أنساب األرشاف ج) ١(

 .١٢٤ ص١٠ وج٢١٥ و ٨٦ ص٩الغدير جو ٢٨٢ الصالح احللبي صأليباملعارف 
 ٨جالغدير و ٦٣ ص١ ومسند أمحد ج٣٤٠ ص٢مروج الذهب ج: راجع) ٢(

 ٤١١ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٢٣٩ ص١٠ججممع الزوائد  و٣٦٩ص
 .١٦٠ ص١ حلية األولياء ج:وراجع
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 :ومما يدل عىل غضب الصحابة له
 قبل هنات إىل عبد اهللا عثامنوقد كانت من  «:ما قاله البالذري وغريه

، فكان يف قلوب هذيل وبني زهرة، وبني غفار ، وأيب ذردبن مسعو
 ، وحنقت بنو خمزوم حلال عامر بنوأحالفهام، من غضب أليب ذر ما فيها

 .)١(»يارس
مل يكن يف أهل املدينة إال من كان  «:وقال الرشيف املرتىض عن أيب ذر

ًراضيا، بقوله عاتبا بمثل عتبه، إال أهنم كانوا بني جماهر بام يف نفسه، خمف ما  ً
عنده، وما يف أهل املدينة إال من رثى أليب ذر مما حدث عليه، ومن 

 .)٢(»لسرية عرف ما ذكرناهومن رجع إىل كتب ا. استفظعه

 .عثامنوعبد الرمحن بن عوف فعل » عليه السالم« تذاكر عيل :وتقدم
 . هذا عملك:»عليه السالم «فقال عيل

                                     
 وكتاب الثقات ٢٦١ ص٢ج وتاريخ اخلميس ٦٨ و٢٦ ص٥أنساب األرشاف ج) ١(

 عن ١٦٩ ص٩ج و٣٥٩ ص٨جالغدير  و٢٥٩ و ٢٥٨ ص٢البن حبان ج
 ١جمروج الذهب و ١٥٠ص ٢جتاريخ اليعقويب : بعض من تقدم، وعن

 والعرب وديوان املبتدأ واخلرب ١٢٤ص ٢جالرياض النرضة و ٤٤١ و ٤٣٨ص
 ٣٩جتاريخ مدينة دمشق : وراجع. ٦٨صاملحرقة الصواعق و ٣٨٥ص ٢ج

 .١١٥٧ ص٤جبن شبة التاريخ املدينة  و٤١٥ص
 ٥٩ و ٥٨ ص٣رشح هنج البالغة للمعتزيل ج و٢٩٩ ص٤جمامة الشايف يف اإل )٢(

 .٢٥٥صلتنكابني لسفينة النجاة و
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 إذا شئت فخذ سيفك، وآخذ سيفي؛ إنه قد خالف :فقال عبد الرمحن
 .ما أعطاين

وذلك ال ..  أن هذا الكالم كان بعد وفاة أيب ذر:ولكن الراوي ذكر
، وقبل نفيه إىل  من الشاميصح، ألن ابن عوف قد تويف بعد رجوع أيب ذر

 مع كعب األحبار، ورضبه له حتى الربذة، كام يدل عليه مشادة أيب ذر
 . لكعب ونفا أبا ذرعثامنغضب 

وعبد الرمحن قد حصلت » عليه السالم«فلعل هذه القضية بني عيل 
، ولعلها حرفت حلاجة يف ، ال بعد وفاة أيب ذر إىل الشام أيب ذريحني نف

 .النفس قضيت
، ومن عثامناعن عىل  بأيب ذر من املطعثامن فإن عد ما فعله وعىل كل حال،

 .)١(موجبات الثورة ضده ال خيفى عىل أي ناظر يف كتب احلديث والتاريخ
 وعامله، فقد كان يف عثامن ينكر عىل غري  ملاذا ال نجد أبا ذر:ًثالثا

 !الصحابة وغريهم أغنياء كثريون؟
 يتعداها إىل األنصار، وغريهم  وال)٢(وملاذا ينحرص خالفه مع قريش
                                     

 و ٤٣٨ ص٢ ومروج الذهب ج١٧٤ و ١٧٣ ص٢تاريخ اليعقويب ج: راجع) ١(
 .٢٧٩ ـ ٢٧٦ ص١ واألوائل ج١١٢ والصواعق املحرقة ص٤٣٩

السنن  و١٦٧ ص٥مسند أمحد جو ٧٧ ص٣ج )ط دار الفكر(صحيح مسلم  )٢(
هتذيب الكامل و ٥١ ص٨جصحيح ابن حبان  و ٣٥٩ ص٦ج لبيهقيلالكربى 

 .٣٢٠ ص٨جالغدير و ٣١١ ص٨ج
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 منه عثامن، وخياف معاوية عىل وملاذا تفسد الشام! من أصحاب الثروات؟
 !أن يفسد املدينة؟

 ملاذا تتوجه نقمة الناس عىل خصوص احلكام يف هذه القضية، ..نعم
لقد كان األجدر أن ينقم الناس عىل . موهم ال تقصري هلم، وال خمالفة منه

فنقمتهم عىل خصوص احلكام !.. األغنياء كلهم، ال عىل خصوص احلكام
تدل عىل أنه إنام يتعرض ألمر خيتص باحلاكم، وتكون خمالفته منحرصة به 

 ..وفيه
ولقد كان كثري من الصحابة، كعبد الرمحن بن عوف،  «:قال الزخمرشي

 األموال، ويترصفون فيها، وما عاهبم أحد ممن وطلحة بن عبيد اهللا يقتنون
 .)١(»..أعرض عن القنية؛ ألن اإلعراض اختيار لألفضل

 :ومن أغنياء الصحابة نذكر
 عبد الرمحن بن عوف، الذي كان عىل مربطه مئة فرس، وله ألف  ـ١

ِبعري، وعرشة آالف من الغنم، وقد بلغ ثمن ماله أربعة وثامنني ألف  ْ ُ
 .افة إىل الذهب الذي خلفه عند موتهباإلض. )٢(دينار

                                     
 ١٨٧ ص٢ج)  مطبعة مصطفى البايبط( و ٢٦٧ ص٢جللزخمرشي الكشاف  )١(

 .٣٩ ص٥جالبحر املحيط و ٨٧ ص٢جتفسري النسفي و
 ومشاكلة ١٦٤ ص٧البداية والنهاية جو ٣٤٢ص ٢ج مروج الذهب: راجع) ٢(

  .١٤الناس لزماهنم ص
=  ٨جر ـديـالغ و١٧ و ١٦ ص٢ان العلم جـ جامع بي: موجود يفوحديث ربع الثمن
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 طلحة بن عبيد اهللا الذي بنى من البيوت ما قيمته مئة ألف دينار،  ـ٢
 عرشة ، ويف الشام»الوايف«ًوكانت غلته بالعراق كل يوم ألفا مما يسمى بـ 

 .)١(آالف دينار، وخلف مقادير هائلة من الذهب والفضة

عد، وعبد اهللا بن جعفر، اللذين كانا هيبان املئات  قيس بن س ـ٤ ـ ٣
 .واأللوف، وأخبار كرمهام قد سارت يف اآلفاق

ما أعلم أهل بيت من األنصار :  أبا سعيد اخلدري الذي كان يقول ـ٥

                                     
ط دار (و  ٩٦ص ٣ج) ليدنط (بن سعد لكربى الطبقات اال : عن٢٨٤ص= 

 ٢جتاريخ اليعقويب و ٤٣٤ص ١جمروج الذهب  و١٣٦ ص٣ج) صادر
الرياض النرضة ملحب و ١٣٨ص ١جالصفوة البن اجلوزي صفة و ١٤٦ص

 ٢٠٤ ص١جالعرب وديوان املبتدأ واخلرب :  وراجع٢٩١ص ٢جالطربي 
 ١٣٨صاإلكامل يف أسامء الرجال  و٨٤٧ ص٢ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإلو
نصب  و١٢٦ ص١٨جالوايف بالوفيات  و٣٠٥ ص٣٥جتاريخ مدينة دمشق و

 .٢١٨ ص٥جالراية 
 عن مروج الذهب ٢٨٣ ص٨جالغدير  و١٤ صلة الناس لزماهنممشاك: راجع) ١(

سري أعالم  و١٢٠ و ١٠٢ و ١٠١ ص٢٥جتاريخ مدينة دمشق  و٤٣٤ ص١ج
اإلكامل يف أسامء الرجال  و٢٧٣ ص١٦جالوايف بالوفيات  و٣٢ ص١جالنبالء 

هتذيب الكامل  و٢٢٢ و ٢٢١ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى  و١١٤ص
 .٤٢٣ ص١٣ج
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 .)١(ًأكثر أمواال منا

 زيد بن ثابت الذي كان ورثته يكرسون ما خلفه من الذهب  ـ٦
ام بينهم، وخلف من املزارع، واآلبار والفضة بالفؤوس، ليقتسموها في

 .)٢(واألموال األخرى ما قيمته مئة ومخسون ألف دينار

 .)٣(ًوحلكيم بن حزام حكايات تدل عىل ثرائه الفاحش أيضا ـ ٧

الذي خلف مخس مئة ألف ) يعىل بن أمية(أو ) منية( يعىل بن منبه  ـ٨

                                     
مسند أيب ، و عنه٣٣٧ ص٨ والغدير ج٧١٥ ص١ة البن اجلوزي جصفة الصفو) ١(

 ٢٠جتاريخ مدينة دمشق  و١٩٥صمسند ابن اجلعد  و٢٩٤صداود الطياليس 
 .٥٢ ص١٠جسبل اهلدى والرشاد  و١٠٠ ص١٤جإمتاع األسامع  و٣٨٨ص

 ٨٥ ص٢ وراجع ج٣٣٧ ـ ٣٣٨ ص٨ والغدير ج١٤مشاكلة الناس لزماهنم ص) ٢(
 والعرب ٥ ص٢جبن حنبل الالعلل  و٤٣٤ ص١ عن مروج الذهب ج٨٨ـ 

 ٣٥٩ ص١جلقريش لحياة اإلمام احلسني  و٢٠٤ ص١جوديوان املبتدأ واخلرب 
 .٢٠٤ص) عامر بن يارس(حليف خمزوم و

 ـ ٣٢٥ ص١٥ جمدينة دمشق وتاريخ ٧١٥ ص١صفة الصفوة البن اجلوزي ج) ٣(
 ٣٣٨ ـ ٣٣٧ ص٨والغدير ج١٢٥ ـ ١١٩ ص١٥ج) ط دار الفكر(و  ٣٤٤

سري  و١٩٠ ـ ١٨٥ ص٧جهتذيب الكامل  و٨٨ ـ ٨٥ ص٢نهام، وراجع جع
السنن الكربى :  وراجع٩٨ ص٢جاإلصابة  و٥١ و ٥٠ ص٣جأعالم النبالء 

 ١جستيعاب اإل و٤٢٧ ص٤جمعرفة السنن واآلثار  و٣٥ ص٦جلبيهقي ل
 . ٧٤ ص٢جأضواء البيان  و٣٦٢ص
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ث مئة ألف ًدينار ذهبا، ومن البيوت واألرايض والديون ما يبلغ ثال
 .)١(دينار

 وغري )٢(الذي كان يملك أربعة آالف فرس..  عمر بن اخلطاب ـ٩
 .)٣(ذلك

                                     
 ١ج الذهب ج عن مرو٢٨٤ ص٨جالغدير  و١٤مشاكلة الناس لزماهنم ص) ١(

 ١٤ ص٢٩جالوايف بالوفيات :  وراجع. ٣٤٦ ص١جأعيان الشيعة  و٤٣٤ص
 )حتقيق الشريي(مامة والسياسة اإل و٤٥٣ ص٢جبن أعثم الكتاب الفتوح و
لشيخ املفيد لاجلمل  و٣٥٥ ص٣ج )ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٧٩ ص١ج

 احلق  رشح إحقاق و٢٥٠صنفس الرمحن يف فضائل سلامن  و١٢٣   و٨٩ص
اإلكامل يف  و١٥٨٧ ـ ١٥٨٥ ص٤جستيعاب اإل و٤٢٢ ص٣٢ج )امللحقات(

 ٣٢جبحار األنوار  و١٠٨صبن شدقم الاجلمل  و١٤٦صأسامء الرجال 
بن الالفصول املهمة  و١٤٣ ص١١جلتسرتي لقاموس الرجال  و١٤٥ص

 ٢جبن حبان الالثقات  و٤٩ ص١٥جعمدة القاري  و٣٧٢ ص١جالصباغ 
 .٢٥٨ ص٧جية البداية والنها و٢٧٩ص

 وإن كان ٥١اخلراج أليب يوسف صو ٦٤٤ ص٧جبن أيب شيبة الاملصنف  )٢(
 ٣مم وامللوك جتاريخ األ:  وراجع.إهنا كانت موسومة يف سبيل اهللا تعاىل: يقول
 .١٥٥ص

حني . الفصل الثالث.. »عليه السالم «احلياة السياسية لإلمام احلسن: راجع كتابنا) ٣(
 . عىل الفاحتنيالكالم عىل آثار الفتوح
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 نفسه كانت له أموال هائلة، حسبام قدمناه يف فصل عثامن بل إن  ـ١٠
 .سابق

عليه « احلياة السياسية لإلمام احلسن :وراجع املزيد من املصادر كتابنا
 .ث، حني الكالم عىل آثار الفتوح عىل الفاحتني، الفصل الثال»السالم
ترشيع الزكاة يدل عىل أن الباقي مباح ..«:  قال األميني:ًرابعا

لصاحبه، وأليب ذر نفسه يف آداب الزكاة أحاديث أخرجها البخاري، 
ومسلم، وغريمها من رجال الصحاح، وأمحد، والبيهقي، وغريهم؛ فلو كان 

ِفام معنى التحديد بالنُّصب، واإلخراج جيب إنفاق بعد إخراج الزكاة،  ُ
 .)١(»منها

ال يموت  «:»صىل اهللا عليه وآله« يف حديث له عن النبي وعن أيب ذر
ًأحد منكم، فيدع إبال وبقرا مل يؤد زكاهتا إال جاءته يوم القيامة أعظم ما  ً

 .)٢(»..خفافها الخأكانت واسمنه، تطؤه ب

                                     
 .٣٣٩ ـ ٣٣٨ ص٨الغدير ج) ١(
سنن  و٧٤ و ٧٥ ص٣جصحيح مسلم  و١٥٨ و ١٥٧ ص٥مسند أمحد ج:  راجع)٢(

عمدة  و١٨٢ و ٩٧ ص٤جلبيهقي لالسنن الكربى  و٢٧ و ٢٩ ص٥جالنسائي 
كنز العامل  و٢٤٠ ص١٩ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٧ ص٩جالقاري 

 .٣٠٩ و ٣٠١ ص٦ج
 ١٢ و ١٤ ص٢جلنسائي لالسنن الكربى  و٢١٩ ص١جء كشف اخلفا: وراجع
 = ٤٩٦ ص٢ج ـةدامـبن قالري ـالرشح الكب و٤٦٧ ص٢ج ةبن قدامالاملغني و
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 يف األموال، والنفقات والصدقات املستحبة، بو ذرهذا كله عدا ما رواه أ
 .)١(وقد ذكره األميني يف الغدير عن مصادر كثرية

 عىل أنه مل يكن يوجب إنفاق ما زاد عىل احلاجة، :فروايته لذلك تدل
مل يكن .. ا، وإالإال ما أوجبه اهللا تعاىل من حق الزكاة، واخلمس، ونحومه

 ..ر للصدقات املستحبة وغريها من النفقاتباإلمكان فهم املرب
ً مل يرو من ذلك شيئا، ومع غض النظر عن ذلك، وفرضنا أن أبا ذر
أمل يمر أمامه أية آية ! فهل مل يكن أبو ذر حيفظ من القرآن إال آية الكنز؟
: أمل يقرأ قوله تعاىل! ترتبط بالزكاة، والنفقات، والصدقات املستحبة؟

َوآت﴿ ًيتم إحداهن قنطاراَ َ ِ َّ ُ َْ ُِ ْ ً فال تأخذوا منه شيئاْ ْْ َ َُ ْ ُ َِ ُ ْ ً أتأخذونه هبتانا وإثام َ ْ ًِ َ َُ ُ َْ ُ َ ُ ْ َ

                                     
جواهر العقود   و٨ ص٦جبن حزم الاملحىل  و٢٢٠ ص٢جكشاف القناع و= 
صحيح  و٣٨٠ ص١جسنن الدارمي  و٤٤ ص٦جنيل األوطار  و١٦٩ ص١ج

 .٩ ص٤جابن خزيمة 
 ٥ وتاريخ األمم وامللوك ج١٧٨ ـ ١٥١ ص٥مسند أمحد ج: عن ٨الغدير ج) ١(

 وصحيح ٥٤٤ ص١ وسنن ابن ماجة ج٣٥٥ واألموال أليب عبيد ص٦٧ص
 والرتغيب والرتهيب ١٨٨ ص٤ والسنن الكربى للبيهقي ج٨٢ ص٣مسلم ج

 وعن أيب داود، وابن خزيمة، والنسائي، ٢٣٠/٣٨ ص٢ وج٤٧ ص١ج
، عن ابن أيب شيبة، ٢٣٣ ص٣در املنثور جوالرتمذي، وابن حبان، واحلاكم، وال

 .وابن مردويه
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ًمبينا ِ ُّ﴾)١(. 
ِّ لإلنسان أن يملك قنطارا، وأن يملكه؟:أال تدل هذه اآلية عىل أن ًُ! 

 ! أمل يقرأ آيات البيع، والرشاء، والتجارة، عن تراض؟
غري ذلك مما يدل عىل جواز متلك املال، وكون و! أمل يقرأ آيات اإلرث؟

 !اإلنسان باخليار بني اإلنفاق واإلمساك؟ وإن كان اإلنفاق أفضل؟
 :مما روي عن أيب ذر :ًخامسا
ال ترضوا من الناس بكف األذى حتى يبذلوا : عثامن قال له أن ـ١

 يقترص عليها حتى حيسن إىل أن ال: وقد ينبغي ملؤدي الزكاة. املعروف
 .اجلريان واإلخوان، ويصل القرابات

 . من أدى الفريضة فقد قىض ما عليه:فقال كعب
 .)٢( حمجنه، فرضبه فشجهفرفع أبو ذر

فإن لفظه كالرصيح، أو هو رصيح يف أنه ال  «:قال العالمة الطباطبائي
ًة واجبا، وأنه يقسم اإلنفاق يف يرى كل إنفاق فيام يفضل من املؤنة بعد الزكا

سبيل اهللا إىل ما جيب وما ينبغي، غري أنه يعرتض بانقطاع سبيل اإلنفاق من 

                                     
 . من سورة النساء٢٠اآلية  )١(
تاريخ مدينة و عنه، ٣٥١ ص٨ والغدير ج٣٣٦ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ٢(

 .٢٥٨ ص٩امليزان جو ١٩٨ ص٦٦جدمشق 
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 .)١(»غري جهة الزكاة، وانسداد باب اخلريات
إن :  لبنائه اخلرضاء، وقوله لهمعاوية اآليت عىل ن اعرتاض أيب ذرإ  ـ٢

ن كانت من مالك فهو إ مال اهللا فهي اخليانة، وكانت هذه الدار من
أن املال بعضه هللا تعاىل :  يعتقدهذا القول يدل عىل أن أبا ذر.. اإلرساف

وأن لإلنسان حق يف أن يتملك ما يبني به . وبعضه لإلنسان. وهو بيت املال
 ..ًإن رصفه هبذا النحو يكون رسفا: اخلرضاء، لكنه يقول

 نفسه شواهد أخرى عىل أنه إنام كان ينكر عىل يف كالم أيب ذر :ًسادسا
فالحظ ما .. احلكام أكلهم مال اهللا، واستئثارهم بالفيء، وبيوت األموال

 :ييل
 ملا أعطى مروان بن عثامنإن «:  قال البالذري واملعتزيل، والنص له ـ١

زيد بن ثابت بيشء منها، جعل أبو احلكم وغريه بيوت األموال، واختص 
برش الكانزين بعذاب أليم، :  يقول بني الناس، ويف الطرقات والشوارعذر

َوالذين يكنزون الذهب والفضة ﴿: ويرفع بذلك صوته، ويتلو قوله تعاىل ْ ََّّ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ َ ُ ْ َ
ٍوال ينفقوهنا يف سبيل اهللاِ فبرشهم بعذاب  َ َ ُ َ َ َِ ْ ِّ َُ ِ ِ َ َ ُِ ِ ٍأليمَ ِ َ﴾)٢(. 

ً مرارا وهو ساكت، ثم إنه أرسل إليه عثامنإىل ) مروان(فرفع ذلك 
 .ن انته عام بلغني عنكأ: موىل من مواليه
 عن قراءة كتاب اهللا، وعيب من ترك أمر عثامن أينهاين :فقال أبو ذر

                                     
 .٢٦٤ ـ ٢٦٣ ص٩امليزان ج) ١(
 . من سورة التوبة٣٤اآلية  )٢(
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 .)١(»..فواهللا الخ! اهللا؟
: أنت الذي تزعم أنا نقول: عثامنقال له ف: ية اجلاحظ عن سفيان ـ٢

 !؟»يد اهللا مغلولة، وإن اهللا فقري ونحن أغنياء«
 لو كنتم ال تقولون هذا ألنفقتم مال اهللا عىل عباده، ولكني :فقال أبو ذر

 أيب إذا بلغ بنو: يقول» صىل اهللا عليه وآله«أشهد أين سمعت رسول اهللا 
ًالعاص ثالثني رجال جعلوا مال اهللا دوال، وعباد اهللا خوال، ودينه دخال ًً ً)٢(. 

تستعمل «: جعل يقول) أي من الشام( املدينة  ملا قدم أبو ذر ـ٣
 .)٣(»..الصبيان، وحتمي احلمى، وتقرب أوالد الطلقاء الخ

                                     
 ٢٢جبحار األنوار و ٢٥٦ ص٨ وج٥٤ ص٣عتزيل جرشح هنج البالغة للم) ١(

سفينة النجاة و ٢٩٣ ص٤جمامة الشايف يف اإل و١٧٤ ص٣١وج ٤١٤ص
 ٨ والغدير ج٥٢ ص٥وأنساب األرشاف للبالذري ج ٢٥٠صلتنكابني ل

 .٣٠٣ و ٢٩٢ص
 ٣٧٤ ص٢ج) ط دار األضواء(و  ١٥٧ ـ ١٥٦ ص٢الفتوح البن أعثم ج: راجع) ٢(

الرصاط  و٢٥٨ ص٨ وج٥٦ ـ ٥٥ ص٣ جورشح هنج البالغة للمعتزيل
 ٢٢جبحار األنوار  و٦٠٧صلشريازي لكتاب األربعني  و٣٣ ص٣جاملستقيم 

 ٢٤٤صالدرجات الرفيعة  و٣٠٥ ص٨جالغدير  و١٧٦ ص٣١ وج٤١٦ص
 .٢٩٥ ص٤جمامة الشايف يف اإلو

حياة اإلمام احلسني  و٢٩٣ ص٨ والغدير ج٥٣ ص٥أنساب األرشاف ج) ٣(
 . ٣٧١ ص١جلقريش ل
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الصارخة ألحكام اإلسالم، وكونه حيمي فهو ينكر عليه إذن خمالفته «
احلمى، وغري ذلك مما ثبت خمالفته للرشع، ال عدم انفاقه ما زاد عن 

 .»حاجته
نفسه يتنبأ بام جيري عىل أيب » صىل اهللا عليه وآله« لقد رأينا النبي  ـ٤

إن احلق سوف : ل له موقفه، وال يقو، وبسببه، ونراه ال ينكر عىل أيب ذرذر
ام هو فقط يامره أن ال يشهر نوإ. سكت عنهمايكون معهم، فاقبل منهم و

 ..أن يقتل من دون أن يرتتب اثر عىل ذلك: السيف؛ ألن معنى ذلك
بعدي ) والة( كيف أنت وأئمة :له» صىل اهللا عليه وآله«فقد قال النبي 

 !ثرون هبذا الفيء؟أيست
ق اضع سيفي عىل عاتقي، ثم إذن والذي بعثك باحل:  قلت:قال

 .أرضب به حتى ألقاك، أو أحلق بك
 .)١( أوال أدلك عىل ما هو خري من ذلك؟ تصرب حتى تلقاين:قال

 أنت رجل يا أبا ذر«: قال له» صىل اهللا عليه وآله« أنه :ويف نص آخر
                                     

يب عاصم ألكتاب السنة و ٢٥١ و ٢٥٠ ص٢ كشف األستار عن مسند البزار ج)١(
قاموس الرجال و ٢١٠ ص١١ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل و ٥١١ص

سبل اهلدى والرشاد و ٣٠٧ ص١٢جإمتاع األسامع و ٣٢٢ ص١١جلتسرتي ل
.  بطريقني صحيحني كام قال األميني١٨٠ ص٥ومسند أمحد ج ٨٣ ص١٠ج

 ١٦٦ ص٤ والطبقات الكربى البن سعد ج١٥٦ و ١٧٩ و ١٧٨وراجع ص
 .٢٨٢ ص٢ داود جسنن أيب و٣١٧ ـ ٣١٦ ص٨والغدير ج
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 .صالح، وسيصيبك بالء بعدي
 ! يف اهللا؟:قلت
 . يف اهللا:قال
 .)١(»ًا بأمر اهللا مرحب:قلت
:  قال العسقالين حكاية عن غريه، ونقله العيني عن عياض ـ٥

، كان عىل السالطني الذين يأخذون املال أن إنكار أيب ذر: والصحيح«
وتعقبه النووي باإلبطال، ألن السالطني . ألنفسهم وال ينفقونه يف وجهه

 .)٢(»..، وهؤالء مل خيونوا، وعمر، وعثامنحينئذ كانوا مثل أيب بكر
 مل عثامن من قبل، من أن ونتعقب نحن النووي هنا بام تعقبه به أبو ذر

اتبع سنة صاحبيك ال يكن «: َّيتبع سنة صاحبيه يف األموال، وقد قال له
 .»ألحد عليك كالم

يا معاوية، إن كانت : مشق، فقال أبو ذر بنى معاوية اخلرضاء بد ـ٦
هذه الدار من مال اهللا فهي اخليانة، وإن كانت من مالك فهي اإلرساف كام 

 .)٣(تقدم
                                     

تاريخ مدينة دمشق  و٣٣٩ و ٣١٦ ص٨جالغدير  و١٦٢ ص١حلية األولياء ج) ١(
 .٧٨٧ ص٥جكنز العامل :  وراجع١٩٢ ص٦٦ج

 ٢٦٤ ص٨جعمدة القاري  و٣٢١ ص٨ والغدير ج٢١٨ ص٣فتح الباري ج) ٢(
 .١٥٥صفتح الدين احلنفي لجاة فلك النو

= وأنساب األرشاف ٢٥٦ ص٨ وج٥٥ و٥٤ ص٣ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)٣(
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، حياول أن يتسرت عىل ما جيري عىل بيت عثامنفإننا نجد .. ً وأخريا ـ٧
 :املال فيقول

مال املسلمني فننفقه فيام ينوبنا من ًأن نأخذ ماال من بيت «ًأترون بأسا 
 !أمورنا ونعطيكموه؟

 .)١(».. العصا فوجأ هبا يف صدر كعب الخ ال بأس؛ فرفع أبو ذر:فقال كعب
 كان ينكر عىل اهليئة احلاكمة ترصفها يف بيت  أن أبا ذر:وهكذا يتضح

 يف كلامته بام يزيل الريب، ومل مال املسلمني، واستئثارها بالفيء، ويرصح به
يكن بصدد إنكار امللكية ملا يزيد عن احلاجة، وال بصدد الوعظ والتزهيد 

 ..بالدنيا، إىل غري ذلك مما تقدم
َّيا أهيا الذين آمنوا إن ﴿:  كان يستشهد بقوله تعاىل إن أبا ذر:ًسابعا ِ ْ َُّ َ ََ ِ َ ُّ َ
ًكثريا ِ َ من األحبار واَ َ ْ َِ َ َلرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن ِّ ُ َ َ َ َ َْ َُّ ََّ ْ َ ُِّ ِِ ْ ُ َِ َ َ ُ ْ ِ

                                     
مامة الشايف يف اإل و١٧٥ ص٣١ وج٤١٥ ص٢٢ وبحار األنوار ج٥٣ ص٥ ج=
  ٣٠٤ و ٢٩٣ ص٨جالغدير  و٦٠٥صلشريازي لكتاب األربعني  و٢٩٤ ص٤ج
 .٢٥١صبني لتنكالسفينة النجاة  و٢٣٧ ص٤أعيان الشيعة جو

 ٥٤ ص٣ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٥٢ ص٥أنساب األرشاف ج: راجع) ١(
 ٩٣ ص٩٣ وج٢٧٣ و ٢٧٢ ص٣١بحار األنوار ج:  وراجع٢٥٦ ص٨وج

 ٨جالغدير  و٨٣ ص٣ج) وحتقيق شارل بال  (٢٤٠ ص٢ومروج الذهب ج
مستدرك و ٢٦٥صالصالح احللبي أليب تقريب املعارف :  وراجع٢٩٥ص

 .٣٢١ ص٨ججامع أحاديث الشيعة  و٣٧ ص٧جالوسائل 



  ١٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٢٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُسبيل اهللاِ والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللاِ فبرشهم  َ َ َ َ َ َ َ َْ ِّ ُ َ ْ ََّ ِ ِِ َِ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َّ َّ َ ُ ْ
ٍبعذاب أليم ِ َ ٍ َ َ ِ﴾)١(. 

واملال .. الطرقاتهبذه اآلية يف الشوارع و» رمحه اهللا«وكان ينادي 
ُالذي كان يأخذه األحبار والرهبان هو أموال الكنائس والبيع، وما هيدى 
إليها، والكفارات املذكورة يف التوراة وأشباهها، وهي أموال عامة، فكان 
األحبار والرهبان يكنزوهنا ألنفسهم، وجيعلوهنا من أمواهلم اخلاصة 

 املسلمني هبذه اآلية، ويعطيهم فاهللا تعاىل خياطب.. وينفقوهنا عىل شهواهتم
أن كل من يأكل األموال العامة، سواء أكان من أهل : قاعدة كلية، مفادها

 ..الكتاب، أو من غريهم، حمكوم عليه باهلالك والعذاب
فاآلية ناظرة إىل الترصف يف هذه األموال، التي جيب رصفها يف سبيل 

بامل اهللا أخرى ـ وليست واهللا، املعرب عنها يف اإلسالم ببيت املال تارة، 
ناظرة إىل األموال التي يملكها الشخص بالوسائل املرشوعة وتزيد عن 
حاجته، ألن ما يملكه الشخص ليس من أموال الناس بدهية، وليست من 

 . األموال التي ترصف يف اجلهات العامة
كام أن ختصيص األحبار والرهبان بالذكر يف اآلية دون غريهم من 

اليهود والنصارى، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وما سائر أغنياء 
ليس إال خلصوصية فيهم، وهي أهنم هم الذين، كانت هلم اهليمنة .. أكثرهم

، وكانت )ال اخلاصة(ٍوالسيطرة والنفوذ آنئذ، وكانت بيدهم األموال العامة 

                                     
 . من سورة التوبة٣٤اآلية  )١(



  ٢٤٧                                                          !..أم مزدكية؟.. إشتراكية: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..تأتيهم من الطرق اآلنفة الذكر
فإن مما ال ريب فيه أن كل .. كرناهومهام نوقش يف داللة اآلية عىل ما ذ

، مل يفهم منها »رمحه اهللا« تدل داللة قاطعة عىل أنه كلامت ومواقف أيب ذر
 ..إال االستئثار بالفيء، وهنب بيت مال املسلمني

 أن البعض، كالفضل بن روزهبان وغريه حياولون دعوى :والغريب هنا
أن آية حتريم كنز : حابة والعلامءإن مذهب عامة الص: النسخ، ويقولون

 .)١( أهنا حمكمةالذهب والفضة منسوخة بالزكاة، ومذهب أيب ذر
 بأن هذا الكالم سخيف؛ إذ ال :»رمحه اهللا«وقد أجاب العالمة املظفر 

معنى لنسخ اآلية بالزكاة لعدم التنايف بينهام؛ إذ يمكن أن جتب الزكاة مع 
 جتب دون الزائد؛ لتعلقها بامل الفقري، أو جيب الزائد الزائد كام يمكن أن

 .)٢(..ًدون الزكاة؛ حني ال يكون مال الغني زكويا
  :خطط األمويني يف مواجهة أيب ذر

، ومواجهة وقد اتبع احلكام آنذاك أساليب متعددة لرضب حركة أيب ذر
نكر، التي احرجتهم إيام إحراج، مسرية األمر باملعروف والنهي عن امل

 :ونستطيع أن نشري هنا إىل ما ييل

                                     
 ٢٥٦ص) األصل(إحقاق احلق و ١٧٧ ص١ قسم٣دالئل الصدق ج: راجع) ١(

 .٢٦٧ و ٢٦٦ ص٢والكشاف للزخمرشي ج.  يف تفسري اآلية٢وفتح القدير ج
 .١٨٠ ص١ قسم٣دالئل الصدق ج: راجع) ٢(



  ١٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٢٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الناس عىل مصحف واحد، قد كان يف نفس سنة عثامن إن مجع  ـ١
 .)١(ثالثني، وهي سنة استفحال اخلالف بني السلطة وبني أيب ذر

َوالذين ﴿: الواو من آية أرصوا عىل حذف عثامن أن أتباع :ويالحظ َِ َّ
ٍيكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللاِ فبرشهم بعذاب أليم ِ ِ ِ َِ ٍ َ ََّ ُ َ َ َ َ َ َِ ْ ِّ ُ َ َْ ِ ِ َ َ ُ َِ َ َّ َ ُ ْ﴾)٢( ،

 .. يستشهد وينادي هبا يف الشوارعوهي نفس اآلية التي كان أبو ذر
كلية، بل هي خاصة  أهنا ليست قاعدة :وإنام أرادوا حذفها ليظهروا

: بأهل الكتاب، وال تعم املسلمني؛ ألن الواو إذا حذفت من قوله تعاىل
َوالذين﴿ َِ ﴾ أمكن أن تكون مرتبطة بام قبلها، وجيء هبا لبيان صفة َّ

 .للمذكورين قبلها، وهم األحبار والرهبان
ُوقد بلغ إرصارهم عىل حذفها حدا اضطر أيب بن كعب إىل التهديد  ً

 . السيفباللجوء إىل
 أن عثامن بن عفان ملا أراد أن يكتب املصاحف :فعن علباء بن أمحر

َوالذين يكنزون الذهب ﴿أرادوا أن يلقوا الواو التي يف براءة  َ َ ََّ َ ُ ِ ِْ َ َّ

                                     
 ٢ ق٢لعرب وديوان املبتدأ واخلرب ج وا١١١ ص٣الكامل يف التاريخ ج: راجع) ١(

بن الالطبقات الكربى :  وراجع٢١١ ص٥جمستدرك سفينة البحار و ١٣٥ص
 ٢جهتذيب الكامل و ٣٤٦ ص٧جتاريخ مدينة دمشق و ٥٠٢ ص٣جسعد 

حمد ملتاريخ القرآن الكريم  و٤٠٢و  ٤٠٠ ص١جسري أعالم النبالء و ٢٧٢ص
 .١٥ ص٩جفتح الباري  و٣٩صطاهر الكردي 

 . من سورة التوبة٣٤ية اآل )٢(



  ٢٤٩                                                          !..أم مزدكية؟.. إشتراكية: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َوالفضة َّْ ِ َ..﴾)١(. 
 .)٢( لتلحقنها، أو ألضعن سيفي عىل عاتقي؛ فأحلقوها:قال أيب
عىل ختصيص هذه اآلية «ًمن جهته أيضا ـ  يرص ـ معاوية كام أن  ـ٢

إن مال اهللا : ًبأهل الكتاب، ليكون معذورا يف إجرائه قاعدته املعروفة عنه
 .يه أن يفعل يف مال اهللا ما يشاءله؛ فال حرج عل

، وواجهاه بشكل سافر، منعه من )٣(»فرد عليه األحنف، وصعصعة
 .حتقيق ما كان يصبو إىل حتقيقه

لتي اختارها املأمون حني عرضت عليه سرية وهذه القاعدة هي ا
 .)٤(..، فرآه يأخذ املال من حقوقه، ويضعه كيف يشاءمعاوية

                                     
 . من سورة التوبة٣٤اآلية  )١(
 ٢٥٦ ص٩امليزان جأخرجه ابن الرضيس، و:  وقال٢٣٣ ص٣الدر املنثور ج) ٢(

 .٢٧ ص٣جاملحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ، وعنه ١٢٣ ص١٢وج
 عن ربيع األبرار، وابن حجر، واملسعودي، ١٠٦  و١٠٣النصائح الكافية ص) ٣(

 وجممع ٧٩ ص ٢حياة الصحابة ج:  ولرياجع٤٣ ص٣ذهب جومروج ال
كذبه كل الشواهد ت وإن كان الرواة قد زادو يف الرواية ما ٢٣٦ ص ٥الزوائد ج

 ٨١ و ٨٠ص٢والدالئل التارخيية، بل يكذبه نفس ما ذكره يف حياة الصحابة ج
 . مما فعله باحلكم ابن عمرو الغفاري٤٤٢ص٣واحلاكم يف املستدرك ج

 واحلياة السياسية لإلمام ٤٩٥ص) صادردار ط (سن واملساوئ للبيهقي املحا) ٤(
 . عنه١٨١ ص»عليه السالم «الرضا



  ١٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٢٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معاوية عىل هذا، وأرص أبو ذر عىل ذاك؛ ليمنع معاوية لقد أرص ..نعم
 ىل أيب ذرمررت ع: يقول زيد بن وهب.. من الترصف ببيت مال املسلمني

 !ما أنزلك هبذه األرض؟: بالربذة؛ فقلت
َوالذين يكنزون الذهب والفضة وال ﴿: ، فقرأت كنا بالشام:قال َ َ َ َ َ ََ ْ ََّّ ِ ِ َِّ َ ُ ْ َ

ٍينفقوهنا يف سبيل اهللاِ فبرشهم بعذاب أليم ِ َِ ٍ َ َ ُ َ َِ ْ ِّ َُ ِ ِ َ َ ما هذه فينا، : معاوية، فقال )١(﴾ُِ
 .هذه يف أهل الكتاب
 .)٢(.. إهنا لفينا وفيهم:قلت أنا
 إىل الربذة إرصاره عىل شمول هذه  فإن من أسباب نفي أيب ذر..إذن

 !!»ًما عشت أراك الدهر عجبا«!! اآلية للمسلمني

                                     
 . من سورة التوبة٣٤اآلية  )١(
عمدة و ٢٠٣ ص٥ج )ط دار الفكر(صحيح البخاري يف كتايب الزكاة والتفسري، ) ٢(

 ١٠٢ ص٣جبن أيب شيبة الاملصنف  و٢٦٤ ص١٨وج ٢٤٨ ص٨جالقاري 
 ورشح ٣٥٨ ص٢وفتح القدير ج ١٥٧ ص١٠ججامع البيان و ٢٦١ ص٧وج

 ٥٩٦ ص١ وصفة الصفوة ج٥٣ ص٣ وج٢٦١ ص٨هنج البالغة املعتزيل ج
 ٢ وتفسري القرآن العظيم ج١٦٦ ص١ قسم٤والطبقات الكربى البن سعد ج

ابن :  عن٢٣٣ ص٣والدر املنثور ج ٣٦٦ ص٢ج) ط دار املعرفة(و  ٣٥٢ص
 وابن أيب حاتم، وأيب الشيخ، وابن مردويه، سعد، وابن أيب شيبة، والبخاري،

 عن الدر املنثور، ٢٥٧ ص٩ جامليزان  عن البخاري، و٢٩٥ ص٨والغدير ج
 .١٥٥ ص٧ وراجع البداية والنهاية ج١٤٨ ص١وفتح الباري ج



  ٢٥١                                                          !..أم مزدكية؟.. إشتراكية: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، معاويةولكننا مع ذلك نجد العديد من العلامء يرصون عىل خمالفة 
 .بأن اآلية تعم املسلمني: وتأييد قول أيب ذر
املراد هبا أهل الكتاب وغريهم من :  وغريهقال أبو ذر «:يقول القرطبي

ويكنزون : املسلمني، وهو الصحيح، ألنه لو اراد أهل الكتاب خاصة لقال
َوالذين﴿: بغري َِ  معنى آخر، يبني أنه عطف قد استأنفوالذين، ف:  فلام قال﴾َّ

 .)١(..فالذين يكنزون كالم مستأنف، وهو رفع عىل اإلبتداء. مجلة عىل مجلة
 .)٢(»إهنا عامة: ابن عباس، فقال «:ً أيضاووافق أبا ذر
واألوىل محل اآلية عىل عموم اللفظ، فهو أوسع من  «:وقال الشوكاين

 .)٣(»ذلك
 املراد هبا املسلمون الكانزون غري :ويقولبل نجد البعض يتشدد أكثر، 

 .)٤(املنفقني، كام عن السدي
ِوال ينفقوهنا يف سبيل اهللاِ ﴿: وقد استنسبه اآللويس، ليناسب قوله تعاىل ِ َ َ ُِ َ َُ ِ َ

                                     
 . عنه٣٧٤ ص٨جالغدير و ١٢٣ ص٨اجلامع ألحكام القرآن ج) ١(
 ٣٦٦ ص٢ج)  املعرفةط دار( و ٣٥٢ ص٢تفسري القرآن العظيم ج: راجع) ٢(

 . ٣٧٣ ص٨جالغدير و
 . عنه٣٧٤ ص٨جالغدير  و٣٥٦ ص٢فتح القدير ج) ٣(
 ٣٥٢ ص٢ عن ابن أيب حاتم، وتفسري القرآن العظيم ج٢٣٢ ص٣الدر املنثور ج) ٤(

 . والغدير عنه١٢٣ ص٢واجلامع ألحكام القرآن ج
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ٍفبرشهم بعذاب أليم ِ َ ٍ َ َ ُ َِ ْ ِّ َ﴾)١(. 
وجوز إرادة املسلمني الكانزين غري املنفقني، الزخمرشي والبيضاوي 

 .. غري ذلك مما ال جمال لتتبعه إىل)٢(ًأيضا
ننا مل أ يف تفسريهم لآلية، إال ًومع أن هؤالء كانوا أكثر تطرفا من أيب ذر

ًنجد أحدا وصمهم باإلشرتاكية، أو اهتمهم باملزدكية واليهودية، وال احتاجوا 
 !!يوجه مواقفهم وأفعاهلموإىل من يؤول أقواهلم، وال إىل من يفرس 

لوب اإلقناع بالكف عام كان ينادي به، وألجل ذلك يرسل  أس ـ٣
 . ـ من يقنعه بذلك إليه ـ وهو يف الشاممعاوية

صامت، وأيب ال؛ فشكاه إىل عبادة بن عاويةملفقد كان أبو ذر يغلظ 
كم قد صحبتم كام إن: ِالدرداء، وعمرو بن العاص، وأم حرام، فقال هلم

 فجاء؛ صحب، ورأيتم كام رأى، فإن رأيتم أن تكلموه، ثم أرسل إىل أيب ذر
 .فكلموه
 .. أما أنت يا أبا الوليد الخ:فقال

 :هلم، حتى قال عبادة بن الصامت» رمحه اهللا«ثم تذكر الرواية نصيحته 

                                     
 . من سورة التوبة٣٤اآلية  )١(
مكتبة ط (و  ٢٦٦ ص٢ للزخمرشي جالكشاف و٨٧ ص١٠تفسري اآللويس ج) ٢(

 ص ٨ج والغدير  ٨٧ ص٢جتفسري النسفي  و١٨٧ ص٢ج) مصطفى البايب
 .٤٩٩ ص١البيضاوي جتفسري عنه، وعن  ٣٧٤
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 .)١(»ًال جرم، ال جلست مثل هذا املجلس أبدا«
 .ع أسلوب املقاطعة واهلجران إتبا ـ٤
بالفقر، واجلوع، والقتل؛ :  باإلضافة إىل أسلوب التهديد والوعيد ـ٥

 هتددين إن بني أمية: ، قالفقد روى سفيان بن عيينة، من طريق أيب ذر
ْبالفقر، والقتل، ولبطن األرض أحب إيل من ظهرها، وللفقر أحب إيل من  َ َ

 .غنىال
 !، ما لك إذا جلست إىل قوم قاموا وتركوك؟ يا أبا ذر:فقال له رجل

 .)٢( إين أهناهم عن الكنوز:قال
 .»رمحه اهللا« الناس عن جمالسته عثامنوقيامهم عنه إنام هو لنهي 

مية بتهديده بالقتل، واجلوع، من دون سائر أفلامذا اختص بنو 
 !..ً كان ـ حقا ـ ينكر الغنى عىل مجيع الناس؟األغنياء، لو

 هم الذين  أن بني أمية:»رمحه اهللا«إن احلقيقة هي كام يقول األميني 
عليه «كانوا خيضمون مال اهللا خضم اإلبل نبتة الربيع، حسب تعبري عيل 

                                     
 ٣١٦ ص١٣جكنز العامل   و٨٤ ص٨ججممع الزوائد  و١٤٧ ص٥مسند أمحد ج) ١(

 . ٢٨٩ ص٤٩جتاريخ مدينة دمشق و
 عنه ٣٢١ ص٨ والغدير ج١٦٤ ص٥ ومسند أمحد ج١٦٢ ص١حلية األولياء ج) ٢(

 ١١٤ و ١١٣ ص٣الكامل يف التاريخ ج: وعن هتديدهم إياه بالقتل راجع
 . وغريه٥٦ ص٣ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج
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 .)١(»السالم
دث، حي «:وهم الذين عناهم يزيد بن قيس األرحبي بقوله يف صفني

ال إثم عيل فيه، : أحدهم يف جملسه بذيت وذيت، ويأخذ مال اهللا، ويقول
نا فإنام هو مال اهللا أفاءه اهللا علينا بأسيا! كأنام أعطي تراثه من أبيه، كيف؟

 .)٢(!؟»وأرماحنا
ً حماولة نبذه إجتامعيا، ومنع الناس من اإلتصال به، أو اإلقرتاب  ـ٦

كنت باملدينة؛ فإذا أنا برجل يفر الناس «: منه؛ فعن األحنف بن قيس، قال
 .منه حني يرونه
 !من أنت؟:  قلت:قال
 .)٣(».. الخ أبو ذر:قال

 ..ًوقد أرشنا إىل ذلك آنفا، فراجع
، كأسلوب من أساليب )١( للنفي إىل الشام ثم تعرض أبو ذر ـ٧

                                     
  .هنج البالغة يف اخلطبة الشقشقية) ١(
 ٣وتاريخ األمم وامللوك ج. والنص له ١٩٤ ص٥رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٢(

 ٢٤٨صلمنقري لصفني و ١١٠ ص١١جتسرتي للقاموس الرجال و ١٢ص
 ١٠ وج٤٥ ص٩ وج٣٤٤ ص٨ والغدير ج٢٩٨ ص٣والكامل يف التاريخ ج

 .٥٩ص
املستدرك  عنه، و٣٢٠ ص٨جالغدير  و١٦٧ و١٦٤ ص٥مسند أمحد ج: راجع) ٣(

 .٥٢٢ ص٤جلحاكم ل
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سلم، أو يمل، ولكن فأهلم خاب، فقد زاده ذلك ه يستّالضغط عليه، عل
ّصالبة يف دينه، وإيامنا بحق  ..ية موقفهً

 حماولة استدراجه، ليقبل بعض املال، وليتسنى هلم التشهري به أمام  ـ٨
 ..أنه رجل ال ينسجم قوله مع فعله: املالء، عىل اعتبار
 اويةمع أن هذه السياسة بدأت قبل استفحال األمر بينه وبني :ويبدو

 .واهليئة احلاكمة، وقبل قطعهم عطاءه
 : قال ابن كثري، وابن األثري، وأبو اهلالل العسكري

، هل يوافق عمله قوله؛ فبعث  وهو عنده يف الشاممعاويةوقد اختربه «
 إليه الذي أتاه هبا، إليه يف جنح الليل بألف دينار، ففرقها من يومه، ثم بعث

:  إنام بعثني إىل غريك فأخطأت، فهات الذهب، فقالمعاويةإن : فقال
 ..وحيك، إهنا خرجت، ولكن إذا جاء مايل حاسبناك به
 أن معاوية فلام رأى :وأضاف ابن األثري، وأبو هالل العسكري، قوله

 .)٢(».. الخ قد ضيق عيلإن أبا ذر: عثامنكتب إىل : فعله يصدق قوله
برصة فيها نفقة عىل يد عبد له،  « نفسه، قد أرسل إىل أيب ذروعثامن

 .إن قبلها فأنت حر: وقال
                                     

 و ١٥٦ ص٥ ومسند أمحد ج٢٥٦ و ٢٥٥ ص٨رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
 .ذلك ال تكاد حتىص كثرة ومصادر ١٧٨ و ١٤٤

والكامل يف  ٣٦٦ ص٢ج) ط دار املعرفة(و  ٣٥٢ ص٢تفسري القرآن العظيم ج) ٢(
 .٣٧٧ ص٨جالغدير  و٢٧٧ ص١ واألوائل ج١١٥ و ١١٤ ص٣التاريخ ج
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 .رمحك اهللا؛ فإن فيها عتقيياقبلها : فأتاه هبا، فلم يقبلها، فقال
 .)١(»وأبى أن يقبلها. عتقك، ففيها رقي إن كان فيها :فقال
يف حماولة منهم » رمحه اهللا « ثم قطع احلكام األمويون عطاء أيب ذر ـ٩

فلم تنجح املحاولة ومل . ه يستسلم ويلنيّللضغط اإلقتصادي عليه، عل
َّيستسلم، بل صعد محلته ضد جشعهم واستئثارهم؛ فكان هلم معه أسلوب 

 ..آخر
 .و معاودة اإلغراء باملال، بعد أن ذاق مس احلاجة واجلوع ه ـ١٠

 أشياء يفعلها، معاوية ينكر عىل وكان أبو ذر «:قال البالذري، واملعتزيل
إن كانت هذه من عطائي الذي : ة دينار، فقالئ ثالثاممعاويةفبعث إليه 

 .)٢(»ا، وإن كانت صلة فال حاجة يل فيهاحرمتمونيه عامي هذا قبلته
 قام أحد أعوانه بمحاولة مماثلة، فأرسل إليه حبيب معاويةفلام مل يفلح 

                                     
 ١جشجرة طوبى عنه، و ٢٣١ ص٤جأعيان الشيعة  و٣٠٥لباب اآلداب ص) ١(

 .٧٥ص
 ٥٥ و ٥٤ ص٣ للمعتزيل ج ورشح هنج البالغة٥٣ ص٥أنساب األرشاف ج) ٢(

كتاب األربعني : وراجع. عنهام ٣٥٠و  ٢٩٣ ص٨ والغدير ج٢٥٦ ص٨وج
الدرجات  و١٧٥  ص٣١ وج٤١٥ ص٢٢جبحار األنوار  و٦٠٥صلشريازي ل

لتنكابني لسفينة النجاة  و٢٩٤ ص٤جمامة الشايف يف اإل و٢٤٣صالرفيعة 
 .٢٥١ص
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 .)١(ًبن مسلمة بثالثامءة دينار فرفضها أيضا
ذهب إليه حبيب بن مسلمة، وحاول أن « بالربذة كام أنه ملا صار أبو ذر

 .)٢(»ًرفض أيضاًيعطيه ماال، ف
 ! أال تتخذ ضيعة، كام اختذ فالن وفالن؟:وقيل له
 .)٣(.. وما أصنع بأن أكون الخ:فقال

،  إىل اخلطر املحدق به من قبل أيب ذرمعاويةوحبيب هذا هو الذي نبه 
 .)٤( أفسدها عليهموأنه إن بقي يف الشام

                                     
بن أيب الصنف املو ٥٩٥ ص١ وصفة الصفوة ج٥٣ ص٥أنساب األرشاف ج) ١(

 ٩ جامليزان  عن أمحد يف الزهد، و٢٣٤ ص٣والدر املنثور ج ١٨٤ ص٨جشيبة 
 ١وحلية األولياء ج ٢٠٨ ص٦٦جتاريخ مدينة دمشق و عنه، ٢٥٧ص
 .٢٩٣ ص٨جالغدير :  وراجع.١٦١ص

 .١٦٢ ص ١حلية األولياء ج:  وراجع٥٤ و ٥٣ ص٥أنساب األرشاف ج) ٢(
 .١٨٣ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف :  وراجع١٦٣ ص١حلية األولياء ج) ٣(
 ٣٠٤ ص٨ والغدير ج٢٥٧ ص٨ وج٥٥ ص٣رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٤(

 ١٧٦ ص٣١ وج٤١٥ ص٢٢جبحار األنوار  و٥٣ ص٥وأنساب األرشاف ج
 ٣٠٢ ص٢جمستدركات علم رجال احلديث  و٢٤٣صالدرجات الرفيعة و
سفينة  و٢٩٩صهنج احلق وكشف الصدق  و٢٩٥ ص٤جمامة الشايف يف اإلو

 .٢٥١صلتنكابني لالنجاة 
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 وحبيب بن مسلمة ربام كانا هيدفان، من وراء معاويةفإن .. كوعدا ذل
، فهو املطلوب، وأما أما أن يسكت أبو ذر: هذه العطايا إىل أنه ال خيلو األمر

أن ال يسكت فيصري هلام ذريعة قوية للتشهري به، حتى ال يبقى لكالمه قيمة، 
 . سلبي عليهموال ملواقفهم احلادة منه أثر

وكيف ال يرفض، وهو الذي عندما ..  رفض كل ذلكولكن أبا ذر
خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا : سأله األحنف عن هذا العطاء أجابه بقوله

 .)١(ًكان ثمنا لدينك فدعه
بعد أن فعل بأيب ذر ما فعل، كرر نفس املحاولة، .  نفسهعثامنبل إن 

 مائتي دينار مع موليني له، فأرسل إىل أيب ذر.. أجل نفس ذلك اهلدفمن 
 !؟»ًهل أعطى أحدا من املسلمني مثل ما أعطاين«: فقال أبو ذر
 . ال:قاال

إين ال حاجة يل فيها، وال فيام عنده، حتى :  أعلامه:ّفردها، وقال هلام
 .)٢(..نهألقى اهللا ريب، فيكون هو احلاكم فيام بيني وبي

 إىل املدينة عىل أخشن مركب،  من الشام ثم كانت إعادة أيب ذر ـ١١
                                     

الغدير  و١٦٧ و ١٦٩ ص٥ ومسند أمحد ج٣٥٩ ص٦السنن الكربى للبيهقي ج) ١(
 .٣١١ ص٨جهتذيب الكامل  و٥٢ ص٨جصحيح ابن حبان  و٣٢٠ ص٨ج

اختيار معرفة الرجال :  وراجع. باختصار٤٤٩ و ٤٤٨ ص٢قاموس الرجال ج )٢(
مستدرك سفينة البحار  و٣٩٨ ص٢٢جبحار األنوار و ١١٨ ص١جلطويس ل

 .٢٤١صالدرجات الرفيعة  و٦١٧ ص٨ج
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 .)١(وقد تسلخ حلم فخذيه
 .)٢(، أو يكلموهأن يقاعدوا أبا ذر: َّ حظر عىل الناسعثامن كام أن  ـ١٢

 الصحايب اجلليل، انتهى بالفشل وهذا أسلوب آخر للضغط عىل ذلك
 ..ًالذريع أيضا
 . التكذيب، واإلهانة، والتحقري واإلذالل ـ١٣
 . النفي إىل الربذة، ذلك املكان الصعب، الذي كان يكرهه أبو ذر ـ١٤

  :موقف أيب ذر
ه بان يصرب حتى ل» صىل اهللا عليه وآله« بوصية النبي وعمل أبو ذر

يلقاه، فصرب عىل الشدائد، وكافح الصعوبات، وحتمل كل تلك اإلهانات 
 .القاسية، ومل يتنازل عن مبدئه، ومل يساوم عىل دينه ومل يتزحزح قيد شعرة

                                     
ط دار (  و١٥٦ ص٢جالبن أعثم  والفتوح ٢٧٩  و٢٧٨ ص٣١ ج بحار األنوار)١(

 .٢٦٩ص الصالح احللبي أليبتقريب املعارف  و٣٧٤ ص٢ج )األضواء

،  عن الواقدي٢٥٦ ص٨ وج٥٧ ص٣رشح هنج البالغة للمعتزيل ج:  راجع)٢(
 ٤جمامة الشايف يف اإل و١٧٩ و ١٧٨ ص٣١ وج٤١٨ ص٢٢حار األنوار جوب

سفينة النجاة و ٢٧٢ص الصالح احللبي أليبتقريب املعارف  و٢٩٧ص
كتاب األربعني  و١٥٩ و ١٥٨ ص٢والفتوح البن أعثم ج ٢٥٣صلتنكابني ل
الدرجات الرفيعة  و٣٠٦ و ٢٩٨ ص٨جالغدير  و٦٠٨صلشريازي ل

 .٢٤٥ص
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صىل اهللا «ولكنه مل يلجأ إىل محل السيف والقتال؛ ألن النبي األعظم 
صىل اهللا عليه «ألنه .. كإن الصرب حتى يلقاه خري من ذل: قال» عليه وآله

يعرف أن قتله ال جيدي، بل قد يفجر األمور بنحو يوقع الناس يف حمنة » وآله
 .أشد، وبالء أعظم

 من احلكام، وال يامنع يؤيد موقف أيب ذر» صىل اهللا عليه وآله«فالنبي 
 إىل أن هذا اإلعالن ولكنه يرشد أبا ذر.. أن يعلن رأيه يف خمالفاهتم تلك

 األسمى، جيب أن ال يتطور إىل القتال؛ ألن ذلك ربام يرض هبدف أيب ذر
 .أو عىل األقل لن يكون له نفع يذكر فيه، للدين وأهله.. ومبدئه األعىل

 مشاق النفي إىل الربذة أبغض األمكنة إليه، وأشدها فتحمل أبو ذر
ولكنهم مل يرتكوه، بل حلقوه إال هناك، كام ظهر من فعل .. صعوبة عليه

فآثر اجلوع .. حبيب بن مسلمة، وحماولة إغرائه باملال؛ لألهداف املتقدمة
 ..ًعىل املال، ألنه ال يريد أن يصبح رقيقا لغري اهللا

ه أهله؛  إليمعاويةأخرج « إىل الربذة  أهنم حني نفوا أبا ذر:يالحظ
د ّانظروا إىل هذا الذي يزه: فخرجوا، ومعهم جراب مثقل يد الرجل، فقال

 !يف الدنيا ما عنده
 واهللا، ما هو دينار وال درهم، ولكنها فلوس، كان إذا :فقالت امرأته

 .)١(»..ًخرج عطاؤه ابتاع منه فلوسا حلوائجنا

                                     
 .١١٦ و ١١٥ ص٣الكامل يف التاريخ جو ٣٣٦ ص٣ج مللوكمم واتاريخ األ )١(
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  :وبيان.. خالصة
، وعليه يتضح مصداق روبعد تلك اجلولة الطويلة فيام جرى مع أيب ذ

هنم خافوه عىل دنياهم، إ: ، واحلسني، وعامر له»عليه السالم«قول عيل 
 .)١( معناه يفوخافهم هو عىل دينه، أو ما

 رس التأييد املطلق من قبل عيل عليه السالم، واحلسن :ًويعرف أيضا
املقداد، ، وعقيل، وابن جعفر، وابن عباس، و»عليهام السالم«واحلسني 

 . ، وموقفهم القوي معه وإىل جانبه»رمحه اهللا«وعامر أليب ذر 
 ملاذا كان النفي من بلد إىل بلد، وملاذا كان التهديد :ًويعرف أيضا

 .. إىل غري ذلك مما تقدم.. وملاذا الرشوة، وملاذا قطع العطاء. رفقبالقتل وبال
، وملاذا كانت )٢( عليهمإنه أفسد الشام:  معنى قوهلم:ًوأيضا يعرف
 .)٣(خشيتهم عىل املدينة

                                     
 . عنه٣٠١ ص٨ والغدير ج٣٥٣ ص٨رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
 ورشح هنج البالغة للمعتزيل ١٦٨ ص٤الطبقات الكربى البن سعد ج: راجع) ٢(

 ١٧٢ ص٢اليعقويب جعن  ٥٦ ص٣ وج عن الواقدي٢٦٠ و ٢٥٩ ص٨ج
 ٤ عنه، وعن عمدة القاري ج٣٠٦ و ٣٠٠ و ٢٩٧ و ٢٩٨ ص٨والغدير ج

 .٢٩١ص
 ٢٩٥ ص٨والغدير ج ٢٦٢ ص٨جعمدة القاري و ٢١٨ ص٣فتح الباري ج) ٣(

 .عنه
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 :وال يبقى بعد جمال لإلصغاء إىل قول جلنة الفتوى يف األزهر وغريها
أو انه .. ، إنام كان ينكر عىل الناس متلكهم فوق حاجتهممن أن أبا ذر

واجبة غري كان يوجب إنفاق ذلك، أو أنه كان يوجب اإلنفاق يف السبل ال
 .. أو أنه كان يدعو إىل الزهد يف الدنيا، إىل آخر ما تقدم.. الزكاة

  :رأي عمر يف األموال
، من إجيابه إنفاق كل ما زاد عن  هي أن ما نسب إىل أيب ذر:واحلقيقة

هو نفس قول ورأي عمر بن .. إهنا نسبة ال تصح: احلاجة، والذي قلنا
.  إىل تطبيقه، ومات قبل أن خيرجه إىل حيز التنفيذاخلطاب، الذي مل يوفق

وال ندري حقيقة دوافعه إلختاذ هذا القرار، إال ان كان يريد ان جيعلهم 
 .تابعني له، من حيث أن قوت يومهم يصبح بيده

قتناء الضياع، احرم عمر بن اخلطاب عىل املسلمني .. «:قال الرفاعي
 وما يملكون من عبيد وموال، كل والزراعة، ألن أرزاقهم، وأرزاق عياهلم،

 .)١(»..ذلك يدفعه إليهم من بيت املال؛ فام هلم إىل اقتناء املال من حاجة
 يف غاية الصحة، واجلاللة، :بل لقد ورد عنه بسند وصفه ابن حزم بأنه

لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ألخذت فضول أموال «: قوله
 .)٢(»األغنياء؛ فقسمتها عىل فقراء املهاجرين

                                     
 .عنه ٣٧٠ ص٨ج والغدير ٢ ص١عرص املأمون ج) ١(
وتاريخ األمم وامللوك عنه،  ٣٧٠ ص٨الغدير ج و١٥٨ ص٦املحىل البن حزم ج )٢(

 .٢٩١ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٣٣ ص٥ج
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 ختصيصه ذلك بأوالد املهاجرين، دون أوالد األنصار، :وليالحظ
الذين بدأ جتاهلهم وإمهاهلم، بل تفضيل غريهم، والتجني عليهم منذ وفاة 

 :، ألسباب ال ختفى، أمهها»صىل اهللا عليه وآله«الرسول األعظم 
ثر ً إن قريشا كانت حانقة عليهم ملا قد ناهلا منهم، وملا كان هلم من أأ ـ

هلا يف بدر » صىل اهللا عليه وآله«يف اإلسالم، وتصدهيم مع رسول اهللا 
وغريها، أمر مل تستطع قريش رغم إظهارها اإلسالم أن تنساه، أو أن 

 .تتغاىض عنه
 وميلهم ألمري املؤمنني عليه السالم، منذ م وذنبهم اآلخر منارصهت ـ٢

 .قضية السقيفة
 ..وغري ذلك من أمور.. بادة ثم هناك موقفهم يف قضية سعد بن ع ـ٣

  :مالحظات أخرية لبعض األعالم
.. وهناك مالحظات ثالث أرشنا إليها يف تضاعيف كالمنا السابق

 .نعيد التذكري هبا هنا.. ًواشار إليها بعض األعالم أيضا بإجياز
 :وهي التالية
 أن يكون املال مال اهللا،: ً إن األمويني مل يستطيعوا أن يقبلوا أبداً:أوال

أن ما يف بيت : وجيب إنفاقه عىل عباد اهللا، ويف سبيل اهللا، بل كانوا يرون
 .وهلم فقط. املال ملك هلم

 :ويدل عىل ذلك
فأخذ ما » عليه السالم« أرسل عيل عثامنمن أنه ملا قتل :  ما ورد ـ١
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ل ًكان يف داره من السالح، وإبال من إبل الصدقة، ورده إىل بيت املال، فقا
 :ًالوليد بن عقبة أبياتا منها

 هــبـاهـنـل مـوه ال حتـبـهـنـوال ت    بني هاشم ردوا سالح ابن أختكم
 هـبـائـجـون ه ـفـيـيل سـد عـنـوع    ناـنـيـوادة بـف اهلـاشم كيـبني ه
 بهـوائـم وجـوترب ابن أروى عندك    ناـنـيـف التودد بـم كيـاشـبني ه

 :ومنها عند أيب الفرج
 هـبـلوه وسالـاتـا قـنـيـلـواء عـس    ادةـوا بإقـجلـعـم ال تـاشـني هب

 )١(ًوما حقه فيطالبهـق يـذي احلـل    ربيـري وينـفقد جيرب العظم الكس
هنا من الفيء أ: قد ذكر الناس يف هذه األدراع والنجائب.. «:وقال املفيد

واصطفاها لنفسه؛ فلام بايع ، عثامنمون؛ فغلب عليها لالذي يستحقه املس
 .)٢(»من موضعها؛ ليجعلها يف مستحقيها» عليه السالم«ًالناس عليا انتزعها 

                                     
 ١٧٦ ص٤اين أليب الفرج جـ واألغ١١٢ و ١١١اجلمل للشيخ املفيد ص: جعرا) ١(

 والكامل يف ٣٥٧ و ٣٥٦ ص٢ومروج الذهب ج ١٨٩  و١٨٨  و١٧٥ و
رشح هنج  و١٤٠ و ١٣٩ونسب قريش ملصعب الزبريي ص ٤٤ ص٢األدب ج

 ١جلقريش ل» عليه السالم«حياة اإلمام احلسني و ٢٧٠ ص١ج للمعتزيلالبالغة 
تاريخ مدينة  و١٥٥٢ ص٤ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإل: وراجع ٤٠٣ص

 . ٥٤١ ص٣٩جدمشق 
 .١١٦اجلمل للشيخ املفيد ص) ٢(
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فجرى بينه وبني : السواد بستان لقريش:  قول سعيد بن العاص ـ٢
. ، واألمويون لهعثامنصلحاء الكوفة ما جرى من اعرتاضهم عليه؛ فانترص 

 .)١(..هنا حمل ذكرهاوكان لذلك مضاعفات ليس 
إن مال اهللا هلم، واألرض أرضهم، فاعرتض :  املتقدممعاوية قول  ـ٣

 .عليه صعصعة تارة، واألحنف أخرى
أمر أن ترجتع األموال التي أجاز » «عليه السالم«ًإن عليا :  وقالوا ـ٤

 عمرو بن العاص فبلغ ذلك.  أو أصيب أصحاهبا ، حيث أصيبتعثامنهبا 
، فنزهلا عثامن، أتاها حيث وثب الناس عىل ، وكان بأيلة من أرض الشام

 فاصنع، إذ قرشك ابن أيب طالب من كل ًما كنت صانعا: معاويةفكتب إىل 
 .)٢(»مال متلكه كام تقرش عن العصا حلاها

يثي من جلساء مروان بن احلكم وحمدثيه، وكان  كان ابن برصاء الل ـ٥
وقد بني اهللا قسمه، . مال اهللا: فذكروا عند مروان الفيء، فقالوا. يسمر معه

 !!فوضعه عمر مواضعه
، يقسمه فيمن يشاء، ويمنعه معاوية املال مال أمري املؤمنني :فقال مروان

                                     
 إضافة . فإنه قد ذكر لذلك العديد من املصادر٣٢ و ٣١ ص٩ الغدير ج:راجع) ١(

 .إىل مصادر أخرى تقدم ذكرها
اإلمام عيل بن  و٢٨٧ ص٨ والغدير ج٢٧٠ ص١ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )٢(

 .٦٦٥صلهمداين ل» عليه السالم«أيب طالب 
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 .)١(..احلديث!! ه ممن يشاء، وما أمىض فيه من يشء فهو مصيب في
، واألمويني، معاوية إن هؤالء الغيورين عىل اخلليفة الثالث، وعىل ً:ثانيا

 من أجل ذلك باملزدكية تارة وباإلشرتاكية أخرى، والذين وصموا أبا ذر
ـ ًوباليهودية ثالثة، وجعلوه خمالفا ملا ثبت رضورة من الدين رابعة ـ إن هؤالء 

قد ابتلوا بأعظم مما وصموه به، فقد دخلت الشيوعية إىل أروقة األزهر نفسه، 
ً، ودخلت أيضا دوائر وهو املؤسسة التي أصدرت الفتوى الظاملة يف حق أيب ذر

، )بلشفة اإلسالم: كام يقول صالح الدين املنجد يف كتابه(األوقاف يف مرص 
يم حممود يف وقته يذهب الستقبال الزعيم وأصبح نفس شيخ األزهر عبد احلل

 ..الشيوعي، ألكيس كوسيغني، يف مطار القاهرة، وال من يرد، وال من يسمع
 يف مجلة عقائد بعض الفرق، عثامن إنه بعد أن دخلت خالفة :ًثالثا

ورأى أصحاهبا ما فعله اخلليفة بأيب ذر الصحايب العظيم، مل يكن هلم مناص 
، فنسبوا إليه ما عثامن ضحوا بأيب ذر من أجل احلفاظ واإلبقاء عىل إال بأن

 . شك بفساده أحدينسبوا مما ال 
  : خامتة واعتذار

  يف فقد كانت تلك ملحة موجزة عن حقيقة رأي أيب ذر..وبعد
                                     

 ٢٥٠ ص٣٨ وج١١٥ ص١٥تاريخ مدينة دمشق ج و١٧٩ ص٧جهتذيب الكامل ) ١(
 ونسب قريش ملصعب الزبريي، وهتذيب تاريخ ابن عساكر ٦٨٨ ص١جاإلصابة و
 ـ ١٨٦ ص٤األغاين ج: ونقله املعلق عىل نسب قريش عن.  بترصف٤٢٢ ص٤ج

 . وعن اإلصابة٢٧٨ ص٢ي ج وعن الطرب١٨٧
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ة، أنه مل يكن له رأي خيالف ما عليه مجهور الصحاب: األموال، وقد رأينا
 . .وتنطق به رضورة اإلسالم، والقرآن

وظهر أن كل ما ينسب إليه من آراء ختالف اإلسالم، والقرآن حمض 
 ..افرتاء، ال حقيقة له، وال واقع وراءه، وهو هبم أوفق وأليق
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  : ال يقيم كتاب اهللاعثمان
لو أمرين أن : ، فقالعثامنًأن العباس كلم عليا يف  :وروى الثقفي

 .)١(م كتاب اهللاأخرج من داري خلرجت، ولكن أبى أن يقي
 وال مانع من ذلك، فإن هنج وتقدم أن هذه الكلمة قد نسبت إىل أيب ذر

 ..»عليه السالم« هو هنج عيل أيب ذر
 ..وهو يرتسم خطاه وآخذ منه ويرجع ألنه إمامه

 :ونقول
ليست شخصية،  عثامنأن مشكلته مع » عليه السالم«لقد أفهمنا   ـ١

سوف يتنازل فيها حتى عن بيته، » عليه السالم«إذ لو كانت كذلك، فإنه 
 ..ًفضال عام هو دون ذلك

وهو ال .. ولكنها قضية الدين واحلق، والعمل بكتاب اهللا تبارك وتعاىل
 ..ألن األمر ال يعود إليه.. يملك أن يتنازل عن يشء من ذلك

ألن ..  كتاب اهللا تبارك وتعاىلاقترص عىل ذكر» عليه السالم«إنه   ـ٢
                                     

 الصالح احللبي أليبتقريب املعارف  و٢٧١ و ٢٦٨ ص٣١ جاألنواربحار  )١(
 .٢٦١ص
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 ..كتاب اهللا نص حارض مكتوب، وحمفوظ، وله قداسة ال يمكن املراء فيها
صىل «أن النبي  :أما النص النبوي أو السرية النبوية، فقد يدعى البعض

برش مثلهم يرىض ويغضب، وأنه قد ال يطلع عىل بعض » اهللا عليه وآله
 ..قرارهاحليثيات التي لو اطلع عليها لتغري 

أن ما يأيت به قد ال يكون له خربة فيه، بزعم أنه  :كام أهنم قد يزعمون
من أمور الدنيا، وهم أعلم منه بأمور دنياهم، عىل حد التعبري املزعوم 

 ..»صىل اهللا عليه وآله«املنسوب إليه 
صىل اهللا عليه «وقد ذكرنا يف كتابنا الصحيح من سرية النبي األعظم 

 .ديث ال يمكن تصحيحه، فلرياجعأن هذا احل: »وآله
حني اقترص عىل ذكر كتاب اهللا يكون قد سد » عليه السالم«إنه   ـ٣

وفرض عليهم أن يبادروا إما .. ّعليهم باب التعلل والتسويف والتساهل
إىل التصحيح يف مواقفهم وممارساهتم، أو إىل توضيحها، وبيان ما أهبم منها 

مة عنهم، ولو بأن يبحثوا يف صحة أو للناس، وأصبحوا مطالبني برد الته
عدم صحة ما ينسب إليهم من خمالفات لكتاب اهللا، وحتديد موارد 

وليس من املقبول أن يقفوا مواقف الالمباالة . تقصريهم يف إقامة رشائعه
 ..من هذا األمر

  : ال يريد مساع الشكوىعثمان
 أرسل ابنه عثامنلناس كلام اشتكى ا» عليه السالم«كان عيل  :قالوا

أن : إن أباك يرى: إليه، فلام كثر عليه، قال له» عليه السالم«اإلمام احلسن 
 .ونحن أعلم بام نفعل! ًأحدا ال يعلم ما يعلم؟
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 .)١(عنه» عليه السالم«فكف 
 : ونقول

 :يف هذا النص ـ عىل قرصه ـ عدة دالالت، مثل
ن هو امللجأ واملالذ للناس، الذين يرون كا» عليه السالم«ًأن عليا   ـ١

ولذلك كان .. أنه هو الذي يتفهم آماهلم املرشوعة، ويعيش ويشعر بآالمهم
 .هو موضع شكواهم، واملرجع يف امللامت واملهامت هلم

 قد عثامنمن » عليه السالم«إن شكوى الناس إىل أمري املؤمنني   ـ٢
 ..تكررت بتكرر موجباهتا

مل يكن هيمل شكاوى الناس هذه، بل كان » عليه السالم«ًإن عليا   ـ٣
 باستمرار ويطالبه بالعمل عىل معاجلة مناشئها، إىل أن سد عثامنيوصلها إىل 

 . الباب أمامهعثامن
كان يرسل ولده اإلمام احلسن صلوات اهللا » عليه السالم«إنه   ـ٤

 شكاوى الناس، باعتباره الرجل املأمون، الذي ال وسالمه عليه ليبلغه
 إىل أنه عثامنيريد أن يطمئن » عليه السالم«يتجاوز حدود ما يرسم له، ألنه 

 ..ليس بصدد التشهري به، وال يرمي إىل إشاعة تلك املخالفات عنه
 لكونه أرسل ،عثامنًكام أنه بذلك يكون قد أظهر قدرا من اإلحرتام ل

، وأقرب إىل عثامنإليه ولده، وأعز وأكرم الناس عليه، له وقع يف نفس 
                                     

 ٧١ ص٩جالغدير  و٩٢ ص٣ج) ط أخرى(و  ٢٧٤ ص٢ العقد الفريد ج)١(
 .١٨٠ ص٢جبن الدمشقي الجواهر املطالب و
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 .حصول اإلنعطاف يف موقفه
 الذي مل يتضمن أية إشارة إىل عثامنهو جواب : لكن الغريب هنا  ـ٥

 صحة أو سقم ما يقال فيه، وال أي تربير للمؤاخذات التي تؤخذ عليه وعىل
ًعامله، وال تضمن ولو وعدا بمراجعة هذا األمر أو النظر يف تلك 

 ..الشكاوى
لتسديده ونصحه، ومل يقل » عليه السالم«كام أنه مل يشكر جهود عيل 

بل بادر إىل .. ومل هياجم منتقديه، والشاكني له.. ال تتدخل يف هذا األمر: له
هتمه بام يشري إىل أنه بالذات، وا» عليه السالم«اهلجوم عىل أمري املؤمنني 

فلامذا هذا الترسع .. ًمغرور بنفسه، وأنه يرى أن أحدا ال يعلم ما يعلم
 .للمساءة، وسد أبواب الصالح واإلصالح

.. بام يفعل» عليه السالم« ادعى لنفسه أنه أعلم من عيل عثامنإن   ـ٦
ًفدل بذلك عىل أنه مل يكن غافال، وال جاهال بعواقب ما  .. يقدم عليهً

ًودل أيضا عىل إرصاره عىل مواصلة طريقه، وعىل أنه لن يصغي لنصح 
 ..أحد، فكان ال بد من الكف عن مراودته فيه

  : بالعمل بسنة الشيخنيعثمانينصح 
يا أبا احلسن، إنك لو شئت : ً دعا عليا، فقالعثامنإن  :عن عطاء

 .مة، فلم خيالفني واحدَّالستقامت عيل هذه األ
لو كانت يل أموال الدنيا وزخرفها ما استطعت  :»عليه السالم«فقال عيل 

: أن أدفع عنك أكف الناس، ولكني سأدلك عىل أمر هو أفضل مما سألتني
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 .)١( وعمر، وأنا لك بالناس، ال خيالفك أحدأيب بكر: تعمل بعمل أخويك
 :ونقول

 : األمور التاليةال بد من مالحظة 
َوحتبون {: إن أطامع الناس ال حدود هلا، كيف وقد قال تعاىل ً:أوال ُّ َِ ُ
ًاملال حبا مجا ًّ ّ َُ َ َ{)٢( . 

منهومان ال  :أنه قال» صىل اهللا عليه وآله«وروي عن رسول اهللا 
 ..، باإلضافة إىل روايات كثرية أخرى)٣(طالب علم، وطالب دنيا: يشبعان

 يواجهها يكون ببذل عثامنج األزمات التي كان  أن عال:وهذا يدلنا
                                     

 . عن ابن السامن١٢٩ ص٢ عن الرياض النرضة ج٧٥ ص٩ الغدير ج)١(

 . من سورة احلجر٢٠ية  اآل)٢(

هتذيب  و٣٥ و ٣٤ ص٢ وج١٨٢ ص١ وبحار األنوار ج٤٦ ص١جالكايف  )٣(
مستدرك سفينة  و٢٥ ص١٧ججامع أحاديث الشيعة  و٣٢٨ ص٦جاألحكام 

  و٣٦ ص١٧ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٢١٧ ص١٠جالبحار 
د منية املري و٧٧ ص٤جيل وايل الآل وغ٢١ ص١٢ج) اإلسالميةط دار (

 ٤٥٢ ص٣ وج١٩٦ ص١جلنجفي لموسوعة أحاديث أهل البيت  و١٣٨ص
 ١٣٥ ص١ججممع الزوائد  و٩٢ ص١جلحاكم لاملستدرك  و٢٦٢ ص٧وج

 ٢جبن حبان الكتاب املجروحني  و٢١٢ ص١جبن سالمة المسند الشهاب و
 لقرآن العظيمتفسري ا و٢٩٦ ص٦ وج١٣٩ ص٤ج بن عديالالكامل  و٢٢ص
 .٥٦٥ ص٤ج
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املال الستجالب رضا الناس، فإنك لو بذلت أموال الدنيا كلها لرجل 
 !هل من مزيد؟: واحد، ملا انفك يقول

فاحلكمة تقيض بعدم إثارة أطامع الناس، والسعي إىل ضبط األمور، 
ىل أن األموال ستصل إىل والتزام ضابطة واضحة، من شأهنا طمأنة الناس إ

ولن تتعرض هذه األموال ألي عدوان عليها، ولن يتم جتاوز .. مستحقيها
 ..تلك الضابطة فيها

 بأن يعمل بسنة رسول اهللا عثامنمل يرش عىل » عليه السالم«إنه  :ًثانيا
ًوهي التي وجد أبو بكر نفسه ـ ولو ظاهرا ـ ملزما.. »صىل اهللا عليه وآله« ً 

بعدم ختطيها يف كثري من األمور، وال سيام يف موضوع قسمة األموال 
ثم سار عليها عمر برهة من خالفته، ثم جتاوزها ـ إنه .. بحسب الظاهر

ً حافزا قويا للعمل عثامنمل يرش عليه بذلك ـ ألنه ال جيد لدى » عليه السالم« ً
غري أننا نعلم أن العمل بسنة هبذه السنّة، وال ندري سبب ذلك بالتحديد، 

فهو ..  وعمر هو الرشط الذي أنيطت به خالفته حني أفضت إليهأيب بكر
خيشى أن يتطرق التشكيك إىل رشعية حكمه، إذا ظهر أنه أخل هبذا 

بام الزم به » عليه السالم«ولذلك ألزمه .. الرشط، ومل يعمل بسرية الشيخني
 ..نفسه

 حني دون الدواوين ر وإن كان قد عدل عن سنة أيب بكرإن عم :ًثالثا
.. ًعىل أساس التميز العرقي، والقبيل، وغريه من األمور املرفوضة رشعا

، بل »عليه السالم«ولكن هذه اجلهة ال يمكن أن تكون مقصودة بكالم عيل 
 ..ال ما أنفرد به عنه.. املقصود هو خصوص ما توافق عليه مع أيب بكر
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، »صىل اهللا عليه وآله«إن السنة املشار إليه هبا هي سنة رسول اهللا  :ًرابعا
وال يمكن إال أن تكون مرضية لدى الناس، ألهنا متثل حقيقة العدل، 

 .وتعطي كل ذي حق حقه
.. لو شئت الستقامت عيل هذه األمة إلخ:  لعيلعثامنإن قول  :ًخامسا

رغم كل احلرب التي شنها عليه أعداؤه، » عليه السالم«ًعىل أن عليا يدل 
لتشويه سمعته، والتسرت عىل فضائله قد ذهب ذكره يف اخلافقني، وأصبحت 

وله عظيم األثر فيهم .. األمة كلها شاهدة عىل فضله، مقرة بعظيم منزلته
 .. نفسهعثامنبإقرار 

  :زق يف املأعثمان
 »صىل اهللا عليه وآله« كتب أصحاب رسول اهللا ٣٤ملا كانت سنة 

 . فإن كنتم تريدون اجلهاد فعندنا اجلهاد، أن اقدموا:بعضهم إىل بعض
 وأصحاب ، ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد،عثامنوكثر الناس عىل 

 ينهى وال  ليس فيهم أحد؛ يرون ويسمعون»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 وكعب بن ، وأبو أسيد الساعدي،زيد بن ثابت) منهم( ،يذب إال نفري

 .وحسان بن ثابت مالك،
 . وكلموا عيل بن أيب طالب،فاجتمع الناس

واهللا ما   وقد كلموين فيك،،الناس ورائي : فقال،عثامنفدخل عىل 
 أمر ال تعرفه،وال أدلك عىل   جتهله،ًوما أعرف شيئا أدري ما أقول لك،
 ءوال خلونا بيش  فنخربك عنه،ءما سبقناك إىل يش إنك لتعلم ما نعلم،
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وصحبت رسول  وقد رأيت وسمعت، وما خصصنا بأمر دونك، فنبلغكه،
 . ونلت صهره»صىل اهللا عليه وآله« اهللا

 ءوال ابن اخلطاب بأوىل بيش وما ابن أيب قحافة بأوىل بعمل احلق منك،
 ولقد ،ً رمحا»صىل اهللا عليه وآله« أقرب إىل رسول اهللاوإنك  من اخلري منك،

 وال سبقاك إىل ،ما مل يناال» صىل اهللا عليه وآله«نلت من صهر رسول اهللا 
 .ءيش

 م من جهل،َّلَعُوال ت  من عمى،َّرصَبُ فإنك واهللا ما ت،فاهللا اهللا يف نفسك
 .وإن أعالم الدين لقائمة وإن الطريق لواضح بني،

 دى،َ وهيدُ ه، أن أفضل عباد اهللا عند اهللا إمام عادلنعثامتعلم يا 
ن السنن إو ،ِّنيَ لب الُ كَّفواهللا إن وأمات بدعة مرتوكة، فأقام سنة معلومة،

 وان رش الناس عند اهللا امام ،وإن البدع لقائمة هلا أعالم لقائمة هلا أعالم،
 وإين ، مرتوكةًحيا بدعة وأ، به فأمات سنة معلومةَّلُ وضَّلَ ض،جائر

  : يقول»صىل اهللا عليه وآله«سمعت رسول اهللا 
 فيلقى يف ، وليس معه نصري وال عاذر،مام اجلائريؤيت يوم القيامة باإل«
 .» ثم يرتطم يف غمرة جهنم، فيدور يف جهنم كام تدور الرحى،جهنم

 .فان عذابه شديد أليم وأحذرك سطوته ونقامته، وإين أحذرك اهللا،
يقتل يف هذه  :فإنه يقال ذرك أن تكون إمام هذه األمة املقتول،وأح

وتلبس أمورها  فيفتح عليها القتل والقتال إىل يوم القيامة، األمة امام،
يموجون فيها   فال يبرصون احلق لعلو الباطل،،ًعاَويرتكهم شي عليها،
 ً. ويمرجون فيها مرجا،ًموجا
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روان سيقة، يسوقك حيث  فال تكونن مل:زاد يف بعض املصادر قوله(
 .)١()ِّشاء، بعد جالل السن، وتقيض العمر

أما واهللا لو كنت  ليقولن الذي قلت،  قد واهللا علمت،:عثامنفقال 
 أن ً وال جئت منكرا، وال عبت عليك،وال أسلمتك، مكاين ما عنفتك

  بمن كان عمرً ووليت شبيها،ً وآويت ضائعا، وسددت خلة،ًوصلت رمحا
 .يويل

 ! هل تعلم أن املغرية بن شعبة ليس هناك،أنشدك اهللا يا عيل
 .نعم :قال
 .فتعلم أن عمر واله :قال
 .نعم :قال
 ؟فلم تلومني أن وليت ابن عامر يف رمحه وقرابته :قال

ن عمر بن اخلطاب كان كل من إ ،سأخربك :»عليه السالم «قال عيل
 ، ثم بلغ به أقىص الغاية،جلبهن بلغه عنه حرف إ ،وىل فإنام يطأ عىل صامخه

 .قت عىل أقربائكرق ضعفت و،وأنت ال تفعل
 ً.هم أقرباؤك أيضا :عثامنقال 

 ولكن الفضل ،لعمري إن رمحهم مني لقريبة :»عليه السالم «فقال عيل

                                     
رشح هنج البالغة  و٧٥ ص٩جالغدير  و٦٨ ص٢ج )برشح عبده(هنج البالغة  )١(

 .٢٦٢ ص٩ج للمعتزيل
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 .يف غريهم
 .فقد وليته؟ لها خالفته كمعاويةهل تعلم أن عمر وىل  :عثامنقال 

 كان أخوف معاوية هل تعلم أن ،أنشدك اهللا :»عليه السالم «فقال عيل
 !؟من عمر من يرفأ غالم عمر منه

 .نعم :قال
 يقتطع األمور دونك وأنت معاويةن إف :»عليه السالم «قال عيل

 .معاوية وال تغري عىل ،فيبلغك ،عثامن هذا أمر : فيقول للناس،تعلمها
فلام : ويف نص املفيد( عىل أثره عثامن وخرج ،ثم خرج عيل من عنده

 .)١()فوعظه فقال» عليه السالم«كان بعد أيام عاد إليه أمري املؤمنني 
 :فقال، فجلس عىل املنرب

 ،ة هذه األمة وإن آف، ولكل أمر عاهة، آفةءفإن لكل يش ..أما بعد
 ويرسون ما ، يرونكم ما حتبون، عيابون طعانون،وعاهة هذه النعمة

 أحب ، أمثال النعام يتبعون أول ناعق، يقولون لكم ويقولون،تكرهون
 ال يقوم هلم ،ً وال يردون إال عكراً ال يرشبون إال نغصا،مواردها إليها البعيد

 . وتعذرت عليهم املكاسب، وقد أعيتهم األمور،رائد
 ولكنه وطئكم ، بام أقررتم البن اخلطاب بمثلهأال فقد واهللا عبتم عيل

 ، فدنتم له عىل ما أحببتم أو كرهتم، وقمعكم بلسانه، ورضبكم بيده،برجله
 . فاجرتأتم عيل، وكففت يدي ولساين عنكم،فين وأوطأت لكم ك،ولنت لكم

                                     
 .١٠٢ص)  قمـمكتبة الداوري ط ( و ١٩٠كتاب اجلمل للمفيد ص )١(
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 إن قلت ،ٌنَمْقَ وأ،ً وأكثر عددا،ً وأقرب نارصا،ًأما واهللا ألنا أعز نفرا
 ً، وأفضلت عليكم فضوال، ولقد أعددت لكم أقرانكم،هلم أتى إيل

 ومنطقا مل أنطق ، وأخرجتم مني خلقا مل أكن أحسنه،وكرشت لكم عن نايب
 فإين قد كففت ، وطعنكم وعيبكم عىل والتكم، فكفوا عليكم ألسنتكم،به

 .عنكم من لو كان هو الذي يكلمكم لرضيتم منه بدون منطقي هذا
 واهللا ما قرصت يف بلوغ ما كان يبلغ من !؟أال فام تفقدون من حقكم

 . ومن مل تكونوا ختتلفون عليه،كان قبيل
 فلم كنت ! ال أصنع يف الفضل ما أريديل  فام، من مالٌ فضلَفضل

 !؟ًإماما
إن شئتم حكمنا واهللا بيننا وبينكم  : فقال،فقام مروان بن احلكم

  : قال الشاعر كام، نحن واهللا وأنتم،السيف
 رىـون يف دمن الثـبنـم تـمعارسك    م أعراضنا فنبت بكم ـا لكـفرشن

 أمل !ما منطقك يف هذا دعني وأصحايب، سكت،اسكت ال :عثامنفقال 
 ! أتقدم إليك أال تنطق
 .)١( عثامن ونزل ،فسكت مروان

                                     
ط مؤسسة ( و ٣٣٩ ـ ٣٣٦ ص٤ وتاريخ األمم وامللوك ج١٧٢ ص٩جالغدير  )١(

 ١٥٣ ـ ١٥٠ ص٣ والكامل يف التاريخ ج٣٧٨ ـ ٣٧٦ ص٣ج) األعلمي
 = ٧ والبداية والنهاية ج٥٨ ص٥ والعقد الفريد ج٦٠ ص٥ألرشاف جوأنساب ا
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 : ونقول
 : ييلًتضمن هذا النص أمورا، نذكر منها ما 

  :عندنا اجلهاد
أن الصحابة هم الذين أرسلوا يدعون الناس إىل  :قد بني هذا النص

قدوم املدينة ألجل اجلهاد مستفيدين من تعابري تشري إىل وضوح األمور 
لدهيم إىل حد أهنم صاروا يرون إرسال اجلنود للجهاد ضد خليفتهم أوىل 

ً أعظم خطرا من ثامنعمما يعني أهنم يرون .. من إرساهلم جلهاد الكفار
الكفار عىل اإلسالم واملسلمني، ال سيام وأهنم حرصوا اجلهاد باملدينة، ومل 
يعد يوازيه جهاد األعداء عىل الثغور، بل وأصبح هو اجلهاد، وما عداه ليس 

ًجهادا أصال ً.. 
 معاوية  أرسل إىلعثامن أن  لعل الباعث عىل ذلك أنه بلغهم:قد يقال

 من والته عىل األمصار يستنجد معاوية يستنرصه، وأرسل إىل غري يف الشام
وربام أرادوا أن يشاركهم . هبم، فأرادوا أن يقابلوا اجليش بجيش مثله

ًا ًغريهم من املسلمني من أهل األمصار توسيعا لقاعدة املعارضة وحتاشي
  :ملعاذير، مثل

                                     
 وكتاب اجلمل ١٨٩ و ١٨٨ ص٧ج) دار إحياء الرتاث العريبط ( و ١٧٥ص= 

 واإلمامة ١٠٢ ـ ١٠٠ص)  قمـمكتبة الداوري ط ( و ١٩٠ ـ ١٨٧للمفيد ص
 ٦٨ ص٢ ج)برشح عبده(هنج البالغة و:  وراجع٣٢ و ٣١ ص١والسياسة ج

 .٣١٨ ص١ج) مستدرك هنج البالغة(غة مصباح البالو
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 هم جمرد عصابة ورشذمة من عثامنأن ال يقال إن اخلارجني عىل 
 .املشاغبني املتمردين العاصني، الذين ال خيضعون ملنطق، وال ينقادون لرشع

 ال يكفي لتربير هذه احلدة والشدة يف التعاطي هو أهنم ـ :وقد يقال
ً فإن ذلك ال جيعل اجلهاد منحرصا نعثاموالعياذ باهللا ـ قد حكموا بكفر 

 ..باملدينة، وال يزيل صفة اجلهاد عن قتال األعداء عىل الثغور
عىل أنه ال بد من السؤال عن السبب الذي أوجب حكمهم عليه 

ولكنهم مل ! بالكفر، هل هو اعتقادههم أنه هيدم أساس الدين بإسم الدين؟
 !..وملاذا؟! ومتى؟. !.كيف ذلك؟: يفصحوا يف رسائلهم

وملاذا مل يزل عامر بن يارس يلهج بتكفريه، وعامر جلدة ما بني عيني 
وملاذا ال يزجره !.. ً، وقد ملئ إيامنا إىل مشاشه؟»صىل اهللا عليه وآله«النبي 

فلامذا . ، وعيل مع احلق واحلق معه، يدور معه كيفام دار»عليه السالم«عيل 
إن كان ما يقوله عامر ! ًروف، وهنيا عن املنكر؟ًال يمنعه من ذلك، أمرا باملع

 !ًمنكرا؟
  :عثمانالذابون عن 

بأن الناهني للناس عن الثورة، والذابني عن  :وقد رصح النص املتقدم
) ًأي قلة قليلة جدا ال تصلح إلطالق كلمة نفر عليها( هم جمرد نفري عثامن
أسيد الساعدي، وكعب بن مالك، وحسان بن زيد بن ثابت، وأبو : منهم
 ..ثابت

 ! فأين باقي الصحابة عنه؟
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 ! وملاذا عادوه ونابذوه، كبارهم وصغارهم؟
 ! هل ألهنم يئسوا من إنابته وصالحه وإصالحه؟

ًأم ألنه ارتكب يف حقهم أمورا مل ترتك هلم جماال لغري ذلك املوقف؟ ً! 
 ! ًأم مها معا؟

وبعضهم اآلخر رأى .. ح واإلصالحأي أن بعضهم يئس من الصال
 ..منه ما يسوءه، وما دعاه ملنابذته

ّفرغم أنه قد عانى معه األمرين، وواجه أشد » عليه السالم«أما عيل 
ًوكان عاملا بأنه ال ينزع وال يرجع، فإنه .. عثامناألذايا مما مل يواجهه أحد من 

ًواستنفادا للوسع، ودفعا ملا هو إقامة منه للحجة، .. واصل حماوالته معه ً
 ومن عثامنًأعظم، وتقليال للخسائر، التي ال بد أن تنجم عن سياسات 

 ..معه، ثم عن أعامل املناوئني له والثائرين عليه
  :ما أعرف شيئا جتهله

ما «: عثامنل» عليه السالم«أن قوله  :قد يتخيل، بعض قارصي النظر
إنك لتعلم ما «: وقوله. »ً شيئا جتهله، وال أدلك عىل أمر ال تعرفهأعرف

نعلم، ما سبقناك إىل يشء فنخربك عنه، وال خلونا بيشء فنبلغكه، وما 
صىل اهللا «خصصنا بأمر دونك، وقد رأيت وسمعت، وصحبت رسول اهللا 

مل يكن أعلم من » عليه السالم«ًيدل عىل أن عليا . »..الخ» عليه وآله
 ..عثامن

هو بيان أن األمور  :»عليه السالم«وهو خيال زائف، فإن مقصوده 
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أن يكلمه فيها هي من » عليه السالم«، ويريد عثامنالتي ينقمها الناس عىل 
 ال يرتكب عثامنأن : ومعنى ذلك..  وغريهعثامنالواضحات التي يعرفها 

 .تكبه بسبب جهله بأحكام تلك األمورما ير
 مل يكن يعلم منها ما »عليه السالم« ًن علياوهذا حق، أل« :قال املعتزيل

 عن العقالء املميزين، يعلمون ً، بل كان أحداث الصبيان، فضالعثامنجيهله 
 .)١(»وجهي الصواب واخلطأ فيها

شكالت، وموعظة أن توضيح الواضحات من أشكل امل :ومن املعلوم
العامل باألمر، ورصف اإلنسان عن فعل يرتكبه وهو عامل بكل حيثياته 

 .وأحكامه أمر حمري وصعب
: وقال!! واهللا ما أدري ما أقول لك :»عليه السالم«ولذلك قال له 

. أي مما ينقمه الناس عليه، ويؤاخذونه به. »وال أدلك عىل أمر ال تعرفه«
 .فقراتوهكذا يقال بالنسبة لسائر ال

ما سبقناك إىل يشء فنخربك عنه، وال خلونا « :»عليه السالم«وأما قوله 
، فهو ناظر إىل األحداث والسياسات التي كانت يف عهد »بيشء فنبلغكه

 أن يتأسى برسول اهللا عثامنويفرتض ب.. »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
كغريه من الصحابة ـ يرى ويسمع فإنه كان ـ .. فيها» صىل اهللا عليه وآله«

فلامذا يعمل .. »صىل اهللا عليه وآله«قول وفعل وسياسات رسول اهللا 
 !بخالف ما رآه وسمعه؟

                                     
 .٢٦٣ ـ ٢٦٢ ص٩ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )١(
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ّإن الطريق لواضح بني، وإن أعالم «: ًقوله أخريا :ويدل عىل ما قلناه
  يدل عىلعثامنالذي خاطب به » عليه السالم«بل كل كالمه » الدين لقائمة

 وعصابته، ال يمكن أن خيفى عىل عثامنأنه يريد به أن احلق الذي خيالفه 
 .عثامنفكيف ال يعمل به : أحد

عليه « من عيل عثامنأن هذا ال ربط له بموضوع اعلمية  :فاتضح
 ..يف األحكام، أو يف غري ذلك من علوم ومعارف» السالم
  :عثمانصهر 

إن ذلك : ، فقد يقال»ونلت صهره« :لعثامن» عليه السالم«أما قوله 
صىل «كانتا بنتي رسول اهللا » رقية وأم كلثوم«: عثامنيدل عىل أن زوجتي 

 ..عىل احلقيقة، وهذا ال يتوافق مع القول بأهنام كانتا ربيبتيه» اهللا عليه وآله
 : غري أننا نقول

 مل تكونا بنتي عثامندلة الكثرية دلت عىل أن رقية وأم كلثوم زوجتي إن األ
وأن من املمكن أن يكون للنبي .. عىل احلقيقة» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 ..بنتان هبذا االسم، ولكنهام ماتتا صغريتني» صىل اهللا عليه وآله«
التي يربيها الشخص قد تطلق عىل » بنت فالن«أن كلمة  :ونحن نعلم
وقد تطلق عىل بنت الزوجة، وقد تطلق عىل البنت .. الذي تنسب إليه

 .احلقيقية
صىل اهللا عليه « مل تكونا بنتي النبي عثامنفإذا أثبتت األدلة أن زوجتي 

بأن إطالق كلمة : فال بد من القول. عىل احلقيقة، وال كانت ابنتي زوجته» وآله
: عليهام قد جاء عىل سبيل التوسع، واملراد» صىل اهللا عليه وآله« بنتي رسول اهللا
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وتكون معروفية ذلك بني الناس قرينة عىل إرادة هذا . أهنام بنتاه بالرتبية
 ..املعنى

يريد به » ونلت من صهره« :عثامنل» عليه السالم«فقول أمري املؤمنني 
 أقرب إىل رسول اهللا عثامنى أنك يا ًذلك املعنى أيضا، لتكون حصيلة املعن

 وعمر، فأنت أوىل منهام بإلتزام جانب ، من أيب بكر»صىل اهللا عليه وآله«
 ..احلق والعمل به

  :×عناصر إقناع اعتمد عليها علي 
ىل أنه اعتمد فيه ع : جيدعثامنمع » عليه السالم«واملراجع لكالم عيل 

عدة عنارص، كان ال بد من اإلعتامد عليها يف إجياد دواعي املبادرة لتصحيح 
 : املسار، فالحظ ما ييل

قد اعتمد عىل الرأي العام، الذي ال بد أن يدفع » عليه السالم«إنه   ـ١
 إلعادة حساباته، والنظر يف أمره، فإنه قد وضع نفسه يف موضع عثامن

 واحلافظ ملصاحلهم، وقد يكون ملوقفهم تأثري عىل الوكيل عن الناس،
موقعه، الذي خيوله الترصف يف األموال العامة، واختيار السياسات التي 

 ..تعنيهم، وتالمس مصاحلهم، وحياهتم اليومية، وربام مصريهم
 ..الناس ورائي، وقد كلموين فيك :عثامنولذلك قال ل

 بمثابة عثامنظهر نفسه بمظهر املعلم، ليكون مل ي» عليه السالم« إنه  ـ٢
التلميذ، بل ساواه بنفسه، وأظهر أن مثله واقف عىل األمور، عارف بام 
يصلح وما يفسد، ويميز بني احلق والباطل، فلم ينتقص من بصريته وال من 
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 ..معرفته باألمور
 يف مكانة كان يطمح هلا ، وجعلهعثامنإنه أفسح املجال لطموح   ـ٣

ويتوثب إليها حني مل يقدم أبا بكر وعمر عليه، بل قدمه عليهام يف بعض 
 .امليزات، ووضعه يف حلبة السباق معهام

 حيلم بأن يسمعه من أحد، فكيف إذا كان عثامنولعل هذا ما مل يكن 
الناس، وال هو الذي يقوله له، وهو الذي يرجع إليه » عليه السالم«عيل 

ًيعدلون به أحدا يف العلم والصدق واإلستقامة، ويف كل خصال اخلري 
 ..والفضل
قد حرك فيه النازع الذايت الذي ال يقاوم، وهو » عليه السالم« إنه  ـ٤

نزعة حفظ الذات من الباليا والرزايا، وقد استحرض صورة هذا اخلطر 
: سيد حني قال لهبأقوى أساليب اإلستحضار، وجسد اخلطر ومداه أدق جت

 ..اهللا، اهللا يف نفسك
 بعنوان اإلنسان املشفق املستشعر عثامنكلم » عليه السالم« إنه  ـ٥

، عثامنللخطر، ال بعنوان املقرر حلقائق يريد أن يقررها لتكون حجة عىل 
ه، ًوسبيل ختطئة وإدانة له، ألن هذا األسلوب وإن كان صحيحا يف نفس

ولكن ال بد من اإلبتعاد عنه، إن كان يوجب اللجاج والعناد لدى الطرف 
 ..اآلخر
عىل شدة وضوح أمر الدين، والترصيح » عليه السالم« إن تركيزه  ـ٦

بأن أعالمه قائمة، ثم احلديث عن البدع والضالالت، من شأنه أن خيلق 
 والتسرت عىل ًشعورا باحلرج مما حيدث، وأن تتوهج الرغبة بلملمة األمور،
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ًما كان منها فاضحا وكرهيا، وإجياد املخارج منه، واإلعتذار عنه ً.. 
قدم له عناوين يرغب احلكام بالتظاهر هبا، » عليه السالم« ثم إنه  ـ٧

وهو الوصف املحبب (وبإشاعتها عن أنفسهم، فتحدث عن عنوان اإلمام 
 .املستعذب للحاكم

تحىل بسمة العدل، ويامرس ًوهو أيضا حيب أن ينظر إليه عىل أنه ي
واجب اهلداية، ويعطي اإلنطباع عن نفسه، بأنه هيتدي للحق وهيدي إليه، 
ويسمع النصيحة، ويعمل هبا، وأنه يقيم السنن املعلومة، ويميت البدع 

 .املرتوكة
الذي .. ولكنه قدم له هذه املفاهيم من خالل ربطها باهللا تبارك وتعاىل

أي أنه مل يعطه هذه املفاهيم ..  بالنعم عليههو مصدر القوة له، واملتفضل
ًلتعينه عىل الدنيا، بل أعطاه إياها ليتخذ منها له ذخرا عند اهللا، وسببا حلل  ً
مشاكله من قبل مصدر العطاء، وواهب النعم، والعامل القادر واملهيمن عىل 

 ..كل يشء
ا  ثم أعطاه الصورة املقابلة التي تنفر منها الفطرة، ويتأذى هب ـ٨

الوجدان وتضع احلواجز بينه وبني اهللا، مصدر القدرة والعطاء، واحلفظ، 
ّمن حيث أهنا تغضبه تعاىل، فتحدث عن اإلمام اجلائر، الذي ضل، وضل  َُّ

 ..به، وأمات السنن وأحيا البدع، الذي هو رش الناس عند اهللا تعاىل
بل احلديث عن اآلخرة، التي هي املستق» عليه السالم« ومل يغفل  ـ٩

الذي ال مفر منه، وال حميد عنه، وحدثه عامله مساس بخصوص ذاته وهو 
 ..العذاب اجلسدي األليم
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ًأيضا إىل أن الذين ينترص هبم اليوم، لن » عليه السالم« وأشار  ـ١٠
 ..جيدهم يوم القيامة يف موقع النارص

والذين يوجدون له املخارج واملعاذير اليوم ـ ولو بالباطل، لن جيدهم 
إنه يستحق ذلك : بل سيقولون عنه.. موقع العاذر له يوم احلسابيف 

 ..العذاب، ألنه هو الذي مهد مقدماته، وأوجد موجباته
قد » عليه السالم« يفكر يف الدنيا وحسب، فإنه عثامن وإن كان  ـ١١

ًأن مصريه سيكون املوت قتال أيضا، وهذا أيضا قتل ذل وخزي : بني له ً ً
عىل يد عامة الناس، وباإلستناد إىل أمور ومربرات مهينة ومشينة له، ومهانة 

ًألهنا قتلته لكونه ظاملا، وآثام، ومعتديا عىل كرامات الناس، مستأثرا بأموال  ً ًً
 . األمة، وما إىل ذلك من أمور كانوا يطالبونه باإلصالح فيها

 أن القتل نفسه أمر تنفر منه النفوس، وتقشعر له :ومن الواضح
األبدان، وتتأذى ولو بسامعه األرواح، فكيف إذا انضمت إليه هذه 

ًفإن كان ثمة من يطمئنه إىل أن أحدا ال جيرؤ عىل ذلك، فإن إخبار . املنفرات
له بحصول ذلك عىل نحو احلتم ال بد أن حيدث ثغرة يف » عليه السالم«عيل 

 أكثر ممن يسمع عارف باألمور، ربام» عليه السالم«ًهذه الطمأنينة، ألن عليا 
 .عثامنمنهم 
 ابتيل بمن كان يزين له اإلرصار عىل موقفه بشعارات عثامن ولعل  ـ١٢

طنانة ورنانة، تتحدث عن رشف الشهادة، وعن الذكر اجلميل، وعن 
 .اإلعجاب بمن ال يرتاجع عىل موقفه حتى لو قتل

 سوف يتسبب بانتفاضة أموية إن قتله :أو قد يكون هناك من يقول له
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 ..تكون من القوة بحيث تنتقم له من مجيع أعدائه.. أو غريها
ويطلب منه .. أو كان هناك من يعلله بقدوم اجليوش اجلرارة لنرصته

الصرب واإلنتظار، حتى يأتيه هذا النرص، وتنتهي األمور لصاحله وصالح 
 .عثامنبهم  وبني أيب معيط الذين حيبني أمية

ليضع عالمة استفهام كبرية حول صحة » عليه السالم«فجاء قول عيل 
 .. إهنا جمرد ختيالت وأوهام ال واقع هلا: هذه التصويرات، وليقول له

ًبل هو مقتول ال حمالة، إن مل يرتاجع، وإن نتيجة قتله ستكون وباال عىل 
 :ل إليه احلال كام ييلوقد جسد له ما ستؤو.. حمبيه قبل مناوئيه
ًإن ذلك سيكون سببا يف فتح باب القتل والقتال يف األمة إىل يوم  :ألف

 ..القيامة
 .أن األمور سوف ال تستتب لبني أمية وال لغريهم :وهذا يعني

أن يكون الذين حيبهم سيكونون يف معرض القتل  :كام أن ذلك يعني
 .بيد اآلخرين، وأن العداوات سوف تستمر

 ..أن يعترب قتله باب شؤم عىل األمة :ًني أيضاوهو يع
 عثامنً سيبقى ملتبسا عىل الناس، ولن يكون عثامنإن أمر قتل  :ب

ًذلك الرجل املعرتف بشهادته، وبأنه قد قتل مظلوما، والذي سيرتحم عليه 
شاعة الناس من بعده، بل سيكونون من الشامتني، واألكثر جرأة عىل إ

وإظهار العيوب ونرش ما يعرف وما ال يعرف عنه، وعن . أجواء النفور منه
 ..كل حزبه



  ١٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٢٩٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنه لن ينال اإلعجاب عىل صربه ورجولته، ولن يعترب ذلك من  :ج
 ..البطولة والرجولة يف يشء

 ..ًإن أحدا لن يستطيع أن ينتقم له من أعدائه :د
.. ًك الناس شيعاإن قتله سوف يتسبب بتمزيق أوصال األمة، ويرت :هـ

 . إىل يشء ذي بالولن يصل أحد من بني أمية
إن قتله سيوجب إثارة الشبهات، والتباس األمور يف جهات أخرى  :و
 .ًأيضا
إن قتله سيزيد من علو الباطل عىل احلق، إىل احلد الذي ال يرى فيه  :ز

 ..احلق بسبب علو الباطل
 أشار إىل أمر آخر، تأباه النفوس، وتنفر :»عليه السالم«ثم إنه   ـ١٣

منه الطباع، وهو أن ينظر الناس إىل الشخص عىل أنه ألعوبة بيد شخص 
فال تكون ملروان سيقة يسوقك حيث : آخر حيركه كيف يشاء، فقال له

 ..شاء
.. ً ثم أعطاه نفحة من اإلباء، والرتفع، حني أشار إىل جالل السن ـ١٤

دة من أن يكون من هم بمثابة أبنائه أعرف منه، فإن الرجل املسن يأنف عا
 ..فكيف إذا أرادوا أن حيركوه حسب أهوائهم

املشعرة ) جالل(التعبري بكلمة  »عليه السالم« اختياره :ويالحظ هنا
 ..بالوقار واملهابة، وهذا ال يتالءم مع اإلنقياد األعمى لآلخرين
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  :عثمانجواب 
، فطائفة من املصادر عثامنحقيقة موقف وقد اختلفت النصوص يف 

كلم الناس أن » عليه السالم« قال لعيل عثامنإن : ومنها هنج البالغة تقول
 ..يؤجلوين حتى أخرج إليهم من مظاملهم

ما كان باملدينة فال أجل فيه، وما غاب فأجله  :»عليه السالم«فقال 
 ..وصول أمرك إليه
واهللا، قد علمت ما تقول، أما واهللا لو : عثامنفقال له  :فيد قولهزاد امل

ًكنت بمكاين ما عنفتك، وال ثلبتك، وال عبت عليك، وال جئت منكرا، وال 
ًعملت سوءا، إن وصلت رمحا، أو سددت خلة ً.. 

وبعض املصادر تذكر النص وفق ما جاء يف تاريخ الطربي، حسبام 
 ..ًذكرناه آنفا

 كان يعد عثامنلعل احلقيقة هي صحة مجيع ما ورد، فقد عرفنا أن و
ً عن رأيه، ويتخذ موقفا مضاداعثامنباإلصالح، ثم رسعان ما يرتاجع  ً. 

أن هذا هو ما حدث هنا، فإنه خطب الناس وهتددهم  :والظاهر
 ..جتاهوعنفهم حسبام تقدم، وسارت األمور بعد ذلك يف هذا اإل

  : النهائيعثمانجواب 
عليه « عىل نصيحة عيل عثامنوال نريد أن نفيض يف رشح جواب 

املتقدمة له، بعد أن كان قد وعده باإلصالح، ثم أخلف وعده، » السالم
ًواختذ موقفا قويا ورشسا، وسارت األمور باجتاه التصعيد والتحدي كام  ً ً
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 : ما ييلعثامنمن خطاب ونستخلص .. تقدم
 أراد أن يستفيد من عناوين براقة، وشعارات رنانة ال تسمن وال  ـ١

 : تغني من جوع، فهو يقول
ًإنه مل يأت منكرا حني وصل رمحه بعطاياه اجلزيلة ألقربائه،  ً:أوال

 : ونقول
 ًأن أحدا ال يلومه عىل صلة رمحه لو أنه وصلهم: إنه كان يعلم :ألف
ولكنهم يلومونه عىل إعطاء أقاربه مئات األلوف من بيت مال .. من ماله
 ..املسلمني
إن سد خلة املحتاج إنام تكون بام يساويه بسائر الناس من أقرانه،  :ب

ال بإعطائه مئات آالف الدراهم والدنانري من بيت املال، واملئات من إبل 
 !!سلمنيالصدقة، ثم بأن حيمي احلمى ألقاربه دون سائر امل

هل كان الذين أعطاهم تلك العطايا اجلزيلة واجلليلة من أهل  :ج
أم أهنم كانوا يملكون األموال ! الذين ال يملكون قوت يومهم؟! اخللة؟

الطائلة، ولدهيم منها األكداس اهلائلة، وعندهم من األرايض، والدور 
 !والقصور، ما ال يمكن إخفاؤه، أو التسرت عليه؟

واملقصود به إرجاع احلكم بن العاص، ..  إليوائه الضائعبالنسبة :ًثانيا
 : نقول

 ..ًإن سكنى احلكم يف بالد ثقيف ال يعني أنه كان ضائعا :ألف
بسبب أفاعيله، » صىل اهللا عليه وآله«إن الذي يطرده رسول اهللا  :ب

وما ظهر من عداوته ال حيق ألحد أن يدفع أو أن يرفع العقوبة عنه، سواء 
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 .ًيضع، وإن كان قد ضاع حقا، فإنام عىل نفسها جنت براقشأضاع أم مل 
صىل اهللا عليه «ًمع أن عقوبته بالنفي كانت ختفيفا عليه من الرسول 

 .أجلأته إليه الظروف» وآله
ونقض ! هل يصح ألحد أن يؤوي الضائع بعصيان أمر اهللا تعاىل؟ :ج

 !؟»صىل اهللا عليه وآله«فعل رسوله 
 :ر الوالة، نقولبالنسبة الختيا :ًثالثا

عليه «ولعله .. بام هو كاف وشاف» عليه السالم«لقد أجابه عيل 
ترك التعرض لألمرين األولني، ألن األمر فيهام من الواضحات، » السالم

ولكنه تعرض هلذا األمر األخري، ليحصن الناس من الشبهة التي أثارها 
 .عثامن

  :واله لقرابته
 يريد أن ال يلومه أحد عىل توليته ابن عامر امنعثأن  :والالفت هنا

 !!ألجل رمحه وقرابته منه
 : ونقول
 يرى أن الواليات هي من األمور التي يوصل هبا عثامنهل كان  ـ١
 !وهل يصح اإلستفادة منها جللب املنافع الشخصية للمتويل؟! الرحم؟
يصل رمحه بتولية أهل »  عليه وآلهصىل اهللا«وهل رأى رسول اهللا  ـ٢

 !.. بيته البالد والعباد؟
قد وىل أبناء عباس يف عهده، فلامذا مل » عليه السالم«ًإن عليا  ـ٣
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 ..يعرتض أحد من الناس عليه يف ذلك طيلة فرتة حكمه
.. بل ملاذا مل يعرتض عليه أحد يف أي من عامله الذين نصبهم أيام خالفته

ًأولئك العامل حسابا دقيقا، ويراقب أعامهلم، وال أليس ألنه كان حياسب  ً
 !تصدر أية هنات منهم مهام صغرت إال ويطالبهم هبا، ويعاقبهم عليها؟

  :ولكن الفضل يف غريهم
عن أولئك العامل الذين يعرتض » عليه السالم« لعيل عثامنوقد قال 
» عليه السالم«ًهم عليا وكأنه يريد أن يت» ًهم أقرباءك أيضا«: الناس عليهم

ولعله ألجل أن يبلغهم ذلك، .. بأنه ال يرق عىل أقربائه، وال يصل رمحه
 ..»عليه السالم«وحيركهم ضد عيل 

 بمحاباة عثامنعىل » عليه السالم«أو لعله أراد أن يبطل اعرتاض عيل 
قدمها عىل األقرباء، ويظهره عىل أنه إنام يعرتض ملصلحته الشخصية التي ي

 .مصلحة األقارب
بأن املعيار عنده ليس هو القرابة، وإنام هو  :»عليه السالم«فأجابه 

الفضل والصالح، بام أن الفضل كان يف غري أقاربه، فال جيوز له تولية 
 ..األقارب، وترك األفاضل، فإن هذا ليس من النصيحة لألمة يف يشء

  : يصر ويتهددعثمان
 بأنه ضعف ورق عىل أقربائه، فلم عثامنواجه » عليه السالم«ًإن عليا 

 .. ذلكعثامنحياسبهم عىل خمالفاهتم، فلم ينكر 
 .. كان أخوف من عمر من يرفأ غالم عمرمعاويةبأن  ً: أيضاعثامنواعرتف 
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 يقتطع األمور دونه، ثم يقول للناس معاويةبأنه يعلم بأن  :واعرتف
 ..معاويةّ، وال يغري عىل عثامن، فيبلغ ذلك عثامنهذا أمر 

ولكنه بالرغم من ذلك كله خيرج مبارشة إىل املسجد، ويبدأ بمهامجة 
 ..منتقديه حتى اعتربهم آفة األمة وعاهتها

تطبيق نظرية اإلسقاط، ألن انتقادات أولئك الناس قد وهذا من قبيل 
كانت ألجل ختليص األمة من الفساد والعاهات واآلفات، التي يتهمون هبا 

 يصفهم بأهنم هم الفساد بعينه، وهم العاهة عثامنوإذ ب..  وأعوانهعثامن
 ..واآلفة

، وفندها »عليه السالم« قاهلا لعيل كام أنه أرص عىل تكرار نفس األمور التي
 ..له» عليه السالم«

ً يبني للناظر أمورا كثرية ال حاجة لنا إىل عثامنوالتأمل يف كلامت 
وال .. »عليه السالم«اإلفاضة فيها، وإنام ذكرنا هنا ما يتصل بأمري املؤمنني 

 .. وسياساتهعثامننريد حماكمة ترصفات 
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  :ثاينالفصل ال
 

  ..مما جرى يف احلصار
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  :الكوفة أهل يف األشرت حترك

 من مجاعة، فكتب وكان األشرت ومجاعة معه يعيشون يف منفاهم بالشام
 هو فقدم ،عليهم قدومال منه يطلبون منفاه يف وهو ،األشرت إىل الكوفة أهل

 .الكوفة عىل فاستولوا وأصحابه،
 :أعثم نبا لقا

ثم خرج األشرت فعسكر باجلرعة بني الكوفة واحلرية، وبعث بعائذ بن 
 فعسكر يف طريق البرصة يف مخسامئة فارس، وبعث محزة بن ،محلة الظهري

فيام ) مسلحة( ليكون مصلحة ،سنان األسدي إىل عني التمر فعسكر هنالك
 يف مخسامئة فارس، وبعث بعمرو بن أيب حنة الوداعي أهل الشامنه وبني بي

إىل حلوان وما واالها يف ألف فارس، وبعث يزيد بن حجية التيمي إىل 
 .املدائن وكوخى وما واالها يف سبعامئة فارس

كام أرسل كعب بن مالك األرحبي إىل مكان يدعى العذيب مع 
فارس وأمره قائال، إن جاء سعيد بن العاص من املدينة أمريا عىل مخسامئة 

 وخذ كل ما معه من مال ، وال تسمح له بدخول الكوفة،الكوفة فأعده
 . وضعه أمانة يف منزل الوليد بن عقبة يف الكوفة،ومتاع

 وجاء إىل باب ،ومعه ثالثامئة فارس) عند ما سمع اخلرب(فتقدم األشرت 



  ١٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٣٠٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وأمرهم بأن ينهبوا ما يف البيت)ود منزل وايل الكوفةلعل املقص( ،املنزل
 ثم قلعوا األبواب ،فدخل الناس وأخذوا كل ما وجدوه وأخرجوه

 . وأحرقوها حتى احرتق كل ما بقي يف البيت
ضاق صدره ) وقد بلغه ما صنعه األشرت( بذلك عثامنوحني علم 

 »عليه السالم« تأييد من عيل  واعترب أن هذا العمل كان بتحريض أو،بذلك
ال أعلم ماذا أفعل مع عيل الذي يظهر حماسني للناس عىل شكل : وقال

 . )١( وحيرض الناس عيل وعىل عاميل،نقائص
 الكوفة، إىل العاص بن سعيد فأرسل عاد عثامن أن :أعثم ابن ذكر ثم

 .ًخائفا إليه وعاد يدخلها، أن يستطع فلم
 :ونقول
 العراق، أهل لدى لألشرت املتميز املوقع لنا ّيبني جرى الذي هذا نإ  ـ١

 إال الكوفة ايلو جتاهبا بال ذي حترك أي عىل يقدموا مل الكوفة أهل نإ حتى
 ..الشامب منفاه من ليقدم عليه تعاىل اهللا رضوان األشرت إىل كتبوا أن بعد

 ..األمور عىل واملهيمن ،ّواملدبر ائدالق هو كان وأصحابه عليهم قدم فلام
» عليه السالم «ًعليا واهتم صدره، ضاق األشرت صنعه ما عثامن بلغ فلام

 ما عىل شاهد أو حجة يهلد يكون أن دون.. ذلك عىل ّاملحرض هو بأنه
 .فيه يتومهه

 !!الرشيف عالرش حدودهذه  اهتاماتهيف  يراعي مل عثامن أنومعنى ذلك 
                                     

 .٣٩٨ ص٢ ج)ط دار األضواء( الفتوح البن أعثم )١(
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 من وغريه» عليه السالم «ًعليا يريض بام يعلم كان عثامن إن  ـ٢
وهو أن يكف أيدي الظلمة والفساق من عامله عن  الرسول، صحابة

 ..حقه حق ذي كل ويعطيالناس، ويصلح األمور، ويقيم حكم اهللا، 
ويتظلم، ولكنه يرص عىل عدم اإلستجابة هلذه املطالب، ومل يزل يشكو 

ويتوب، ويرتاجع ويتعهد، وينقض تعهداته، ويرضب املعرتضني عليه 
 ..الخ.. و.. ويؤذهيم و
عليه  «ًعليا فإن ،بام يريدون يف أول األمر يعلم ال كان أنه :فرضنا ولو
واإلستجابة له،  تصديقه حياول مل فلامذا عديدة، مرات به علمهأ قد» السالم

 !؟منها واحدة مرة ولووالوفاء بوعوده 
 وفه املساوئ، بصورة املحاسن» عليه السالم «عيل إظهار وأما  ـ٣
» عليه السالم «عيل حق يف» صىل اهللا عليه وآله «الرسول عن ورد ما خيالف

 يرى عثامن كان إن إال. عيل معواحلق  ،احلقمع » عليه السالم«ًعليا  أن من
أو أن أفعال  عليه، يأخذها تيال املعايبمن  كونه مع احلق، واحلق معه

 يراها عثامن ولكن. صوالنقائ املعايب من ورسوله اهللا عند  نفسهاعثامن
، وفق ما ورد ًحقا والباطل فضيلة، الرذيلةو ً،عدال الظلم فريى.. حماسن

 كيف بكم إذا رأيتم: ًخماطبا أصحابه» صىل اهللا عليه وآله«عن رسول اهللا 
ًاملعروف منكرا، واملنكر معروفا ً)١(.  

                                     
حتف  و٥٩ ص ٥الكايف ج  و٥٥لحمريي القمي ص ل قرب االسناد : راجع)١(

=  ٦ي ج ـلشيخ الطوسلام ـذيب األحكـهت و٤٩بن شعبة احلراين ص الالعقول 
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  :وآثار.. نصوص: عثمانالثورة على 
 :قالوا
 ظهرت أمور كثرية، أنكرها صحابة رسول اهللا عثامن ويف عهد  ـ١

ومنها تولية عبد .. وسائر الناس عليه، ومل يطيقوها منه» صىل اهللا عليه وآله«
 .ح مرص عدة سنني، فتوالهم بالعسف والظلماهللا بن سعد بن أيب رس

 يشكونه، ويتظلمون منه، فأرسل إليه ينهاه عثامنوقدم أهل مرص إىل 
عن اإلستمرار يف سياسته تلك، فأبى ابن أيب رسح اإلنتهاء عام هني عنه، 

 . فقتلهعثامنًورضب رجال ممن أتوا 
 إىل املدينة، فنزلوا املسجد، وشكوا فخرج من أهل مرص سبع مئة رجل

 ..إىل الصحابة ما صنع ابن أيب رسح
 ..فقام طلحة وتكلم بكالم شديد

صىل «قد تقدم إليك أصحاب رسول  : تقولعثامنوأرسلت عائشة إىل 
فهذا قد قتل . ، وسألوك عزل هذا الرجل، فأبيت أن تعزله»اهللا عليه وآله

 .ملكًرجال، فأنصفهم من عا
إنام سألوك  :، وكان متكلم القوم، وقال»عليه السالم«ودخل عليه عيل 

ًرجال مكان رجل، وقد ادعوا قبله دما، فاعزله عنهم، واقض بينهم ً. 
                                     

وسائل الشيعة  و٣٦٥لفتال النيسابوري ص لروضة الواعظني  و١٧٧ ص= 
 وغري ٣٣١ ص ١٢مستدرك الوسائل ج ١٢٢ ص ١٦ ج  )آل البيتط مؤسسة (

 .ذلك من املصادر
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، فأرسله وانتهى األمر برصف ابن أيب رسح، وتولية حممد بن أيب بكر
رية ثالثة أيام من املدينة إىل مرص، ومعه مجع من الصحابة، فلام كانوا عىل مس

 إىل ابن عثامنًإذا هم بغالم أسود عىل بعري، ففتشوه، وأخرجوا منه كتابا من 
 . ومن معه، وقطعهم، وصلبهمأيب رسح يأمره فيه بقتل حممد بن أيب بكر

» صىل اهللا عليه وآله«فرجعوا به إىل املدينة، فاغتم أصحاب رسول اهللا 
 .من ذلك

، ومعهم الكتاب والغالم، عثامن ومجاعة عىل »عليه السالم«ودخل عيل 
 ..والبعري

 : إىل أن تقول الرواية
 !هذا الغالم غالمك؟ :»عليه السالم «فقال له عيل

 .نعم :قال
 !والبعري بعريك؟

 ..نعم :قال
 !واخلاتم خامتك؟

 .نعم :قال
 فأنت كتبت الكتاب؟ :قال
 .ال :قال

فعرفوا أنه خط مروان، وسألوه أن يدفع إليهم  :إىل أن قالت الرواية
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 .)١(مروان، فأبى
فالكتاب كتاب : أهنم قالوا له:  ويف نص آخر عند الطربي وغريه ـ٢
 كاتبك؟
 أجل، ولكنه كتبه بغري أمري؟ :قال
 فإن الرسول الذي وجدنا معه الكتاب غالمك؟ :قالوا
 .ذينأجل، ولكنه خرج بغري إ :قال
 .فاجلمل مجلك :قالوا
 .أجل، ولكنه أخذ بغري علمي :قال
ًما أنت إال صادق أو كاذب، فإن كنت كاذبا فقد استحققت  :قالوا

 .اخللع، ملا أمرت به من سفك دمائنا بغري حقها
ًوإن كنت صادقا، فقد استحققت أن ختلع، لضعفك، وغفلتك، وخبث 

ابنا من يقتطع مثل هذا األمر دونه بطانتك، ألنه ال ينبغي لنا أن نرتك عىل رق
 .لضعفه وغفلته

 .)١(إىل آخر ما ذكرته الرواية من احتجاجات هلم عليه

                                     
 ٢٥٩ـ  ٢٥٦ ص٢جبن حبان الالثقات  و١٨١ـ  ١٧٩ ص٩جالغدير :  راجع)١(

 ٤جبن شبة التاريخ املدينة  و٤١٧ـ  ٤١٦ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق و
 ٢٧١ و ٢٧٠ ص٢ج )ط دار املعرفة(السرية احللبية  و١١٦٠ـ  ١١٥٧ص

 .١٤٨ ص١ ق٣ودالئل الصدق ج
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 :  ويف نص ثالث يفصل ما جرى فيقول ـ٣
يا أبا  :، فدعاه فقال»عليه السالم« إىل عيل بن أيب طالب عثامنفأرسل 

 ،هللا عز وجل وسنة نبيه فادعوهم إىل كتاب ا، أنت هلؤالء القوم،احلسن
 .واكفني مما يكرهون
إن أعطيتني عهد اهللا وميثاقه أنك تويف هلم  :»عليه السالم «فقال له عيل

 .بكل ما أعطيهم فعلت ذلك
 .ضمن هلم عني مجيع ما يريدونانعم يا أبا احلسن،  :عثامنفقال 
، ثم ً مؤكداًثاقا ومي،ً غليظاًعليه عهدا» عليه السالم«فأخذ عيل  :قال

ما وراءك يا أبا احلسن : خرج من عنده فأقبل نحو القوم، فلام دنا منهم قالوا
 .فإننا نجلك
 ويوىل ، وتعافون من كل ما أسخطكم،إنكم تعطون ما تريدون :فقال

 . ويعزل عنكم من تكرهون،عليكم من حتبون
 !ومن يضمن لنا ذلك؟ :فقالوا
 . لكم ذلكأنا أضمن :»عليه السالم «قال عيل
 .رضينا :فقالوا
 ومعه وجوه القوم وأرشافهم، ،عثامنإىل » عليه السالم«فأقبل عيل  :قال

                                     
 ٤٠٨ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٣٧٦ و ٣٧٥ ص٤ تاريخ األمم وامللوك ج)١(

 .١٤٩ ص١ ق٣ ودالئل الصدق ج١٨٣ ص٩جالغدير  و٣٥حوادث سنة 
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 ً،اكتب لنا بذلك كتابا:  فأعتبهم من كل ما كرهوا، فقالوا،فلام دخلوا عاتبوه
 . بالوفاء لنا بام يف كتابناًوأدخل لنا يف هذا الضامن عليا

 . وأدخلوا يف هذا الضامن من أردتم،اكتبوا ما أحببتم :عثامنفقال 
 : فكتبوا :قال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 عثامن بن عفان أمري املؤمنني جلميع من نقم ،هذا كتاب من عبد اهللا

 أن أعمل فيكم َّ وأهل مرص، أن لكم عيل، والكوفة،عليه من أهل البرصة
 وأن املحروم ،»ىل اهللا عليه وآلهص«بكتاب اهللا عز وجل وسنة نبيه حممد 

 واملنفي يرد، وأن املال يرد عىل أهل احلقوق، وأن ، واخلائف يؤمن،يعطى
 ويوىل عليهم من ،يعزل عبد اهللا بن سعد بن أيب رسح عن أهل مرص

 .يرضون
 .نريد أن تويل علينا حممد بن أيب بكر: فقال أهل مرص :قال

 .لكم ذلك :عثامنفقال 
وأن عيل بن أيب طالب ضمني للمؤمنني بالوفاء  :ثم أثبتوا يف الكتاب

 .هلم بام يف هذا الكتاب
 وسعد بن أيب ، وطلحة بن عبيد اهللا،شهد عىل ذلك الزبري بن العوام

 وأبو أيوب ، وسهل بن حنيف، وزيد بن ثابت، وعبد اهللا بن عمر،وقاص
 .خالد بن زيد

 .نة مخس وثالثنيوكتب يف ذي احلجة س
 ً أمريا ومعهم حممد بن أيب بكر،فأخذ أهل مرص كتاهبم وانرصفوا :قال
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 وإذا هم بغالم أسود ،عليهم، حتى إذا كانوا عىل مسرية ثالثة أيام من املدينة
 كأنك ! ما شأنك؟ًاربع قليال! يا هذا:  فقالوا،ً عنيفاً خيبط خبطا،عىل بعري له

 !ب، من أنت؟ أو طال،هارب
 . وجهني إىل عامل مرص،عثامنأنا غالم أمري املؤمنني  :فقال

 .فإن عامل مرص معنا! يا هذا :فقال له رجل منهم
 .ليس هذا الذي أريد :فقال

 فقال له حممد بن أيب ،أنزلوه عن البعري، فحطوه :فقال حممد بن أيب بكر
 !صدقني غالم من أنت؟أ: بكر

 .أنا غالم أمري املؤمنني :قال
 !فإىل من أرسلت؟ :قال
 .إىل عبد اهللا بن سعد عامل مرص :قال
 !وبامذا أرسلت؟ :قال
 .برسالة :قال

 !أفمعك كتاب؟ :قال حممد بن أيب بكر
 .ال :قال
ون  فإننا نخاف أن يك،لو فتشناه أهيا األمري: فقال أهل مرص :قال

 ونزعوا ثيابه حتى ، ومتاعه،، ففتشوا رحلهءصاحبه قد كتب فينا بيش
 فحركوها ،، وكانت عىل راحلته إداوة فيها ماءً فلم جيدوا معه شيئا،عروه

 . يتقلقل، فحركوه ليخرج فلم خيرجءفإذا فيها يش
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 أن يف هذه :إن نفيس لتحدثني! واهللا :فقال كنانة بن برش التجيبي
 ً.اإلداوة كتابا
 ويكون كتاب يف ماء؟! وحيك :قال أصحابهف
 فإذا فيها قارورة خمتومة ،إن الناس هلم حيل، فشقوا اإلداوة :قال
 وأخرجوا الكتاب، ، ويف جوف القارورة كتاب، فكرسوا القارورة،بشمع

 :  فإذا فيه،فقرأه حممد بن أيب بكر
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 . إىل عبد اهللا بن سعد، أمري املؤمننيعثامنمن عبد اهللا 
 فارضب عنقه ،فإذا قدم عليك عمرو بن يزيد بن ورقاء ..أما بعد

 .ًصربا
 وعروة بن ، وكنانة بن برش التجيبي،وأما علقمة بن عديس البلوي

 ودعهم يتشحطون يف ، فاقطع أيدهيم وأرجلهم من خالف،سهم الليثي
 .توا فاصلبهم عىل جذوع النخلدمائهم حتى يموتوا، فإذا ما
 واحتل يف ، وشد يدك به، فال يقبل منه كتابهوأما حممد بن أيب بكر

 .. وقر عىل عملك حتى يأتيك أمري إن شاء اهللا تعاىل،قتله
 الكتاب رجع إىل املدينة هو ومن معه، فلام قرأ حممد بن أيب بكر :قال

 وأخربهم ، وقرأ عليهم الكتاب»صىل اهللا عليه وآله«نبي ثم مجع أصحاب ال
 .بقصة الكتاب
، واشتد حنق بني هذيل عثامنفلم يبق باملدينة أحد إال حنق عىل  :قال

خاصة عليه ألجل صاحبهم عبد اهللا بن مسعود، وهاجت بنو خمزوم ألجل 
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 .صاحبهم عامر بن يارس، وكذلك غفار ألجل صاحبهم أيب ذر
 ،عثامنأخذ الكتاب وأقبل حتى دخل عىل » عليه السالم« ًثم إن عليا

 ،استعتبك القوم فأعتبتهم بزعمك! وحيك ال أدري عىل ماذا أنزل: فقال له
 !رتني وكتبت فيهم هذا الكتابخف ثم أ،وضمنتني
 . من هذاًرف شيئاما أع:  ثم قال، يف الكتابعثامنفنظر  :قال

 !الغالم غالمك أم ال؟ :»عليه السالم «فقال عيل
 ، وهذا اخلاتم خامتي، والبعري بعريي،بل هو واهللا غالمي :عثامنقال 

 .واخلط خط كاتبي
 فيخرج غالمك عىل بعريك بكتاب وأنت ال :»عليه السالم«قال عيل 

 !تعلم به؟
 وقد ختتم عىل ،وقد يشبه اخلط اخلط!  يا أبا احلسنحريتك :عثامنفقال 

 وال وجهت هذا ، وال أمرت به،اخلاتم، وال واهللا ما كتبت هذا الكتاب
 .الغالم إىل مرص
 ! ال عليك فمن نتهم؟:»عليه السالم «فقال عيل
 . وأهتم كاتبي،أهتمك :قال

بل هو فعلك وأمرك، ثم خرج من عنده  :»عليه السالم «قال عيل
 .ًامغضب
 وإنام كتبه عن غري علم ،وعرف الناس اخلط أنه خط مروان :قال

 وشك . يف إصبع مروانعثامن وخاتم ،عثامن، ومروان كان كاتب عثامن
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 .الناس يف مروان
 فحمد اهللا ، وصعد املنرب،ثم خرج عثامن بن عفان إىل املسجد :قال

 :قال ثم ،وأثنى عليه
 وال تظنوا أين كتبته، فإنكم إن ،ال تتهموين يف هذا الكتاب! أهيا الناس

 ، واآلن فإنكم تعطون احلق، وال أمرت به،قلتم ذلك أثمتم، فواهللا ما كتبته
 حتى ترضوا ،»صىل اهللا عليه وآله«ويعمل فيكم بكتاب اهللا وسنة نبيه حممد 

 .وتعتبوا
إننا ال نرىض ! عثامنيا :  فقال،فوثب إليه كنانة بن برش التجيبي :قال

 فكتبت لنا بالوفاء إىل ، قد عاتبناك فأعتبتنا بزعمك،بالصفة دون العمل
وأعطيتنا عهد اهللا وميثاقه، ثم إنك كتبت فينا ، ً وأشهدت شهودا،ًذلك كتابا
 !ما كتبت

 يشء هو  وليس جيب عيل، وقد حلفت لكم،إين مل أكتب :عثامنفقال 
 .أكرب من اليمني

 .إننا ال نصدقك عىل يمينك :فقال كنانة بن برش
أتظن أنك ! عثامنيا :  فقال،ثم وثب كثري بن عبد اهللا احلارثي :قال

 تنجو منا وقد فعلت ما فعلت؟
 أما هلذا أحد يكفينيه؟! يا سبحان اهللا :عثامنفقال 
 من عثامن، ثم إهنم حصبوا ً فأثخنوهم رضباعثامن فقام إليه موايل :قال

 حتى ً فحملوه محال، وقد كاد أن يغشى عليه،كل جانب حتى نزل عن املنرب
 .أدخلوه إىل منزله
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ودخل عليه نفر من الصحابة يتوجعون له ملا نزل به، ويف مجلة  :قال
! يا بن أيب طالب:  له بنو أميةعليه عيل بن أيب طالب، فقالت] دخل[من 

 وقبحت حماسن صاحبنا، ، وأفسدت علينا أمرنا،إنك كدرت علينا العيش
 .أما واهللا لئن بلغت الذي ترجو لنجاهدنك أشد اجلهاد

أعزبوا فام بلغ اهللا لكم من :  وقال»عليه السالم«فزبرهم عيل  :قال
أبناء طلقاء، إنكم  وطلقاء و،فإنكم سفهاء وأبناء سفهاء! القدر ما حتابون

 .مر ناقة وال مجللتعلمون أنه ما يل يف هذا األ
 ً. مغضباعثامنثم خرج عيل من عند 

 :، نسختهً وكتب إليهم كتاباعثامنفلام كان من غد جلس  :قال
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 ..ؤمنني املسلمني، سالم عليكم أمري املؤمنني إىل املعثامنمن عبد اهللا 
سالم، وهداكم من فإين أذكركم اهللا الذي أنعم عليكم باإل ..أما بعد

 وأوسع عليكم يف الرزق، ،الضالل، وأنقذكم من الكفر، وأراكم اليسار
ًوأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة{وبرصكم من العمى،  ََ َِ ِ َِ َ ُ َ َ َ ًَ َ َ ْ ْ َْ ُ ِوإن { ،)١(}َ َ

َتعدوا نعمت ُّ ََ ْ ُِ ٌ اهللاِ ال حتصوها إن اإلنسان لظلوم كفارْ ٌ ََّ َ ُ ََ َ َّ ِْ ِ َ ُ ُ َوال {!  فاتقوا اهللا،)٢(}َ َ
َمتوتن إال وأنتم مسلمون ُ ْ ُِّ ُ َُ َ ََّّ ِ ُ َولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون {، )٣(}َ َُ ُ َ ْ َ َّ ْ ِّْ َ ُ َِ َ َ ٌ ِْ ْ َُ ُ ُ

                                     
 .لقامن من سورة ٢٠اآلية ) ١(
 .براهيمإ من سورة ٣٤اآلية ) ٢(
 .آل عمران من سورة ١٠٢اآلية ) ٣(
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ُباملعروف وينهون عن املنكر وأولـئك هم َ ُُ ْ َ َ ْ َ َْ ِ َِ ُ ِ َ ُ َِْ َ َ ْ َ املفلحون وال تكونوا كالذين ِ َ ُِ َِّ َْ ُ ُ َ َ َُ ْ
ٌتفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولـئك هلم عذاب  َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ََ ْ ِّ ُ َ ََُّ َ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ ُُ ُ َ َ ْ َُ َ

ٌعظيم ِ ْيا أهيا الذين آمنوا{، )١(}َ َُّ َ ََ ِ َ ُّ ِواذكروا نعمة اهللاِ عليكم وميثاقه الذي { }َ ِ َِّ َ َ َ َ ُْ َ َ ْ َْ ْ َ ُُ ُ ْ
ُواثقك َ َ ِم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا اهللاَ إن اهللاَ عليم بذات َ ِ ِ َِ ِْ ٌِ َ َْ َ ْ َ َّْ ِ ِْ ُ ْ َُّ َ َ َُ َ
ِالصدور ُ ُيا أهيا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا { ،)٢(}ُّ َ َ َ َِ ٍ ِ ُِ ُ َ َ َُ ََّ ْ َ ََ َِ ٌ ُ ِ َّ َ ُّ
ًقوما ِ بجهالة فتصبحوا عىل ما فعلتم نادمَْ ِ ٍَ ْ َُ ُْ َ ََ َ ُ ْ ََ َِ َ ِإن الذين يشرتون بعهد { ،)٣(}َنيِ ِْ َ َِ َ َُّ َ ْ َ َّ ِ

ًاهللاِ وأيامهنم ثمنا ََ ْ ِْ ِ َ َ َ قليال أولـئك ال خالق هلم يف اآلخرة وال يكلمهم اهللاُ وال َ َ ََ َ ُْ ُ ُ َ ُْ ِّ َ َ ََ َ ًِ ِ ِ ِِ َُ َ َ ُ
ٌينظر إليهم يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم ْ ْ ُ َ َ َ َ ْ ْ ُ َِ ِ َِ ِ ٌِ َ َ َ َْ ُ ِّ َ َ ْ َ ِ ُ{)٤(. 

 وحذركم ،وقد علمتم أن اهللا تعاىل ريض لكم السمع والطاعة! أال
 يف ذلك لتكون له احلجة عليكم إن م وتقدم إليك،املعصية والفرقة

 فإنكم مل جتدوا أمة هلكت ،عصيتموه، فاقبلوا نصيحة اهللا واحذروا عذابه
 ومل يكن هلا رأس جيمعها، ومتى تفعلون ،من قبلكم إال من بعد ما اختلفت

 وال خترجون زكاة ،ً أزمعتم عليه فإنكم ال تقيمون صالة مجيعايب ما قد
 ويستحل بعضكم حرمات بعض، ثم ،، ويسلط عليكم عدوكمًمجيعا

ًإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا{: ، كام قال اهللا تعاىلًتكونوا شيعا ْ ْ ُ ََّ ْ َِّ ِ ُِ َ َ َُ َ َ َّ َ لست ِ ْ َّ

                                     
 .آل عمران من سورة ١٠٥اآلية ) ١(
 .املائدة من سورة ٧اآلية ) ٢(
 .احلجرات من سورة ٦اآلية ) ٣(
 .آل عمران من سورة ٧٧اآلية ) ٤(
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َمنهم يف يشء إنام أمرهم إىل َِ ِْ ُ ْ ُْ َ َ َّْ ٍ ِِ ُ َ ثم ينبئهم بام كانوا يفعلون اهللاْ ُ ْ َُ ِّْ َ ُ َُّ َ َ ِ ُ ُ َ{)١(. 
 وأحذركم بام حذركم اهللا به من ،أال وإين أوصيكم بام أوصاكم اهللا به

 ملا نسبه قومه إىل الشقاق قال اهللا »عليه السالم« ًعذابه،فقد علمتم أن شعيبا
ُال جيرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل {: تعاىل ْ َِّ ُ ْ َُ َُ ِ ِ َِ َّ ِ ْ َ ٍ أو قوم هود َ ٍما أصاب قوم نوح ُ ْ ْ ْ َ ََ َ ََ ََ َُ

ٍ وما قوم لوط منكم ببعيد ٍأو قوم صالح ِ ٍ َِ ْ َ َ ْ ِْ ُ ِّ ُ َ َُ َ َ َ{)٢(. 
 عىل ،أين قد أنصفتكم وأعطيتكم من نفيس الرضا! واعلموا أهيا الناس

 وأعزل عن ، وأسري فيكم بالسرية،أن أعمل فيكم بالكتاب والسنة
من أحببتم، وأنا أضمن لكم من نفيس  وأويل عليكم ،أمصاركم من كرهتم

 فقد ،أن أعمل فيكم بام كانا يعمالن اخلليفتان من قبيل جهدي وطاقتي
علمتم أن من توىل أمر الرعية يصيب وخيطئ، وكتايب هذا معذرة إىل اهللا 

ٌوما أبرئ نفيس إن النفس ألمارة { ويتصل إليكم مما كرهتم ،وإليكم َ َّ ِّ ََ َ َ َْ َّْ َُّ ِ ِ َ ُ
ِبالسوء ُّ ٌ إال ما رحم ريب إن ريب غفور رحيمِ َّ ٌ َ َ َ َ َِ ُِ َ ِّ َِّّ ِ َِ َّ{)٣(. 

ًإن العهد كان مسؤوال{فاكتفوا مني هبذا العهد  ُ َ َّْ َ َ َ ْ َ ْ  وإين أتوب إىل ،)٤(}ِ
 فإنه ال يغفر الذنوب إال ، وأستغفره من ذلك،اهللا من كل يشء كرهتموه

 ..عت كل يشء فإن رمحته وس،اهللا، وقد تبت إىل اهللا من كل ما كرهتموه
                                     

 .األعراف من سورة ١٥٩اآلية ) ١(
 .هود من سورة ٨٩اآلية ) ٢(
 .يوسف من سورة ٥٣اآلية ) ٣(
 .اإلرساء من سورة ٣٤اآلية ) ٤(
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 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 ثم ، مما وعظهم بهً وقرأوا مل يقبلوا شيئا،عثامن فلام جاءهم كتاب :قال

 . وعزموا عىل قتله وخلعه، وأحاطوا بداره وخاصموه،نادوا من كل ناحية
 وخيش أن يعاجله القوم فيقتل، فكتب إىل عبد اهللا بن عامر بن :قال

 ، وهو أمري الشام وإىل معاوية بن أيب سفيان، وهو األمري بالبرصة،ريزك
 : نسخة واحدةعثامن فكتب إليهم ،بأمجعها

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 والعدوان من أهل ، واجلهل، والسفه، فإن أهل البغي..أما بعد

 ومل يرضهم يشء ،هل املدينة قد أحاطوا بداري وأ، وأهل مرص،الكوفة
 . رسبلنيه ريبًدون قتيل أو خلعي رسباال

وإين مالق ريب فأعني برجال ذوي نجدة ورأي، فلعل ريب يدفع ! أال
 . والسالم،هبم عني بغي هؤالء الظاملني الباغني عيل

 فقرأ ملا أتاه ثم ، فإنه أتاه بالكتاب املسور بن خمرمة،معاوية وأما :قال
 . فانظر فيام كتبت به إليه، مقتولعثامنإن ! معاويةيا : قال

 بدأ فعمل بام حيب اهللا عثامنإين مرصح أن !  يا مسور:معاويةفقال 
 .عز وجل ثم غري فغري اهللا عليه، أفيتهيأ يل أن أرد ما غري اهللا ،ويرضاه
 نادى يف أهل عثامن وأما عبد اهللا بن عامر فإنه ملا ورد عليه كتاب :قال
 : فجمعهم ثم قال،البرصة

 إن أمري املؤمنني كتب إيل خيربين أن رشذمة من أهل !أهيا الناس
 وأهل مرص نزلوا بساحته، فأعطاهم من نفسه ، وأهل املدينة،الكوفة
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 وإنه كتب إيل يسألني أن .ق، فلم يقبلوا ذلك منه ودعاهم إىل احل،النصفة
 فلعل اهللا أن يدفع بكم عنه ، من أهل الدين والصالحًأبعث إليه منكم نفرا

 . وعدوان املعتدين،ظلم الظاملني
 . فأمسك الناس عنه ومل جيبه أحد منهم بيشء:قال
 قد كتب عثامن أن : وأهل مرص، وأهل الكوفة، وعلم أهل املدينة:قال

 ، فلجوا يف حصاره، وأهل البرصة يستنجدهم، فكبس عليهمأهل الشامإىل 
 .ومنعوه من املاء، فأرشف عليهم من جدار داره

 !هل فيكم عيل بن أيب طالب؟!  أهيا الناس:ثم قال
 . ال، فسكت ونزل:قالوا
ه، فأرسل إليه بغالمه  وهو يف منزل»عليه السالم« ً وبلغ ذلك عليا:قال

 . فسله ماذا يريدعثامنانطلق إىل :  فقال،قنرب
 إن موالي أرسلني إليك : فدخل وسلم ثم قال،عثامنفجاء قنرب إىل 

 ما الذي تريد؟: يقول لك
  وقد أرض، أردته أن يوجه إيل بيشء من املاء فإين قد منعته:عثامنفقال 
 ! وبمن معي يف هذه الدار،يب العطش

فرجع قنرب إىل عيل فأخربه بذلك، فأرسل إليه عيل ثالث قرب من املاء 
 ،عثامنمع نفر من بني هاشم، فلم يتعرض هلم أحد حتى دخلوا عىل 

 .فأوصلوا إليه املاء، فرشب ورشب من كان معه يف الدار
يا بن : عثامن، فقال له ً مسلامعثامن ودخل عمرو بن العاص عىل :قال
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 وتسعى يف الساعني ، ممن توليت عىل الناس فيام بلغنيًوأنت أيضا! العاص
 ! عيلًعيل حتى قد أرضمتها وأسعرهتا ثم تدخل مسلام

إنه ال خري يل يف جوارك بعد !  يا أمري املؤمنني:فقال عمرو بن العاص
 ونزل ، ومىض حتى قد صار إىل الشام، ساعتههذا، ثم خرج عمرو من

 .ً وكان هبا مقيام،بأرض فلسطني
 حتى أرشف عىل الناس ثانية فسلم عليهم، فردوا عثامن ثم أقبل :قال

 أفيكم طلحة؟: عثامن، فقال ً ضعيفاًعليه سالما
 . نعم ها أنا ذا:قال

 ،ما كنت أظن أن أسلم عىل مجاعة أنت فيهم!  سبحان اهللا:عثامنفقال 
 .وال ترد عيل السالم
 . إين قد رددت عليك:فقال طلحة

 ومل ،إين أسمعتك السالم!  ال واهللا ما ذلك لك يا أبا حممد:عثامنفقال 
 .تسمعني الرد
 .قتله ولكنا نعزلهال ن:  بعضهم يقولعثامن وسمع :قال

 وأنا أرجو أن ألقى ، أما عزيل فال يكون، وأما قتيل فعسى:عثامنفقال 
 .اهللا وبأسكم بينكم

إنا هللا :  فقال، جممع بن جارية: وتكلم رجل من األنصار يقال له:قال
 .وإنا إليه راجعون، أخاف واهللا أن يقتل هذا الرجل

 وال ملك ، فامذا واهللا نبي مرسل،قتل وإن :فقال له رجل من الصحابة
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 !مقرب
 . مرشف من جدار داره يسمع ذلك وعثامن:قال

 أههنا الزبري بن العوام؟  أههنا سعد بن أيب وقاص؟:فقال عثامن
 ! نعم، نحن ههنا فقل ما تشاء:فقاال
 هل تعلمون أن ، بالذي ال إله إال هوً ناشدتكم اهللا تعاىل مجيعا:فقال

من يبتاع يل مربد بني فالن غفر اهللا «: ً قال يوما»صىل اهللا عليه وآله«نبي ال
 .»له

إين !  يا رسول اهللا: فقلت،»صىل اهللا عليه وآله«فابتعته ثم أتيت النبي 
 .قد ابتعت لك مربد فالن

 !، ففعلت ذلك؟»اجعله يف املسجد وأجره لك« :فقال
 . قد كان ذلك:فقالوا

 !شهدا اللهم :عثامنقال 
صىل « هل تعلمون أن النبي ، أنشدكم باهللا الذي ال إله إال هو:ثم قال

 فقال ،، فابتعتها»من يبتاع بئر رومة غفر اهللا له«: ً قال يوما»اهللا عليه وآله
، »اجعلها سقاية للمسلمني وأجرها لك«: »صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 !ففعلت ذلك؟
 . قد كان ذلك:فقالوا

هل . أنشدكم باهللا الذي ال إله إال هو: ثم قال! شهدا اللهم :امنعثقال 
 نظر ذات يوم يف وجوه أصحابه »صىل اهللا عليه وآله«تعلمون أن النبي 
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م ، فجهزهت»من جهز هؤالء غفر اهللا له«:  فقال،وذلك يف يوم جيش العرسة
 !ً؟ وال عقاالًحتى ما فقدوا خطاما

 . ولكنك غريت وبدلت،الذي ذكرت قد كان كل :فقالوا
ألستم تعلمون أنكم دعوتم اهللا ربكم يوم !  يا سبحان اهللا:عثامنفقال 

 تويف عمر بن اخلطاب أن خيتارين لكم؟
 . بىل:قالوا
 إنه مل يستجب لكم : أتقولون، فام ظنكم باهللا تبارك وتعاىل:عثامنقال 

 وهنتم عليه؟
 ! إنه هان عليه هذا الدين فلم يبال من واله أمره؟:أم تقولون
 حني كنت يف بعض أمري ، إن اهللا مل يعلم ما يف عاقبة أمري:أم تقولون

 ثم إين أحدثت من ذلك ما أسخط اهللا عز وجل؟ فهل ال عافاكم ،ًحمسنا
 والسوابق اجلميلة مع رسول ،اهللا؟ فقد تعلمون ما يل من الفضائل الرشيفة

، فارتدعوا عام قد أزمعتم عليه من قتيل، فإنكم إن »هللا عليه وآلهصىل ا«اهللا 
ً  ثم مل يرفعه اهللا عز وجل عنكم أبدا،قتلتموين وضعتم السيف عىل رقابكم

 .إىل يوم القيامة
صىل « فإين أدعوكم إىل كتاب اهللا عز وجل وسنة نبيه حممد ،فاتقوا اهللا
 وأمروا ،دفعوها إىل من شئتم، وهذه مفاتيح بيوت أموالكم ا»اهللا عليه وآله

 . وأنتم معتبون من كل ما ساءكم،عىل أمصاركم من أحببتم
وأما ما ادعيتم عيل أين كتبت فيكم فهاتوا بينتكم، وإال فأنا أحلف لكم 

 . وال أمرت به،باهللا العظيم أين ما كتبت هذا الكتاب
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نا وإال  فاعتزل، إننا قد اهتمناك،يا هذا:  فنادته قوم من املرصيني:قال
 .قتلناك
، عثامن وكان إىل جانب ، وتكلم زيد بن ثابت،عثامن فسكت :قال

ًإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا{: فقال ْ ْ ُ ََّ ْ َِّ ِ ُِ َ َ َُ َ َ َّ ْ لست منهم يف يشء إنام أمرهم ِ ُ ْ ْ ُْ َ َ َّْ ِ ٍ َِ َِّ ُ ْ َ
ْإىل اهللاِ ثم ينبئهم بام كانوا ُ َُ َ َ ِ ُ ُ َِّ ُ َّ َ يفعلونِ ُ َ ْ َ{)١(. 

 ، قد أشبعك من أموال األراملعثامنإن ! يا زيد:  فصاح به الناس:قال
 .والبد لك من نرصه

 واقبل إليه عبد اهللا بن ، من موضعه ذلك إىل دارهعثامن فنزل :قال
 إن حقك اليوم عىل كل مسلم كحق الوالد! يا أمري املؤمنني:  فقال،سالم

 !عىل الولد، فأمرين بأمرك
 خترج إىل هؤالء القوم تكلمهم، فعسى اهللا تبارك وتعاىل :عثامنفقال له 

 ً. أو يدفع بك رشا،ًأن جيري عىل يديك خريا
 فخرج عبد اهللا بن سالم إىل الناس، فلام نظروا إليه ظنوا أنه إنام :قال

املجلس، فلام جلس محد اهللا جاء ليكون معهم، فرحبوا به وأوسعوا له يف 
، ثم وعظهم وذكرهم »صىل اهللا عليه وآله«وأثنى عليه وصىل عىل نبيه حممد 

 :وقال
 إن اهللا تبارك وتعاىل اختار من األديان كلها دين االسالم، !أهيا الناس

ً  إىل اهللا بإذنه ورساجاً وداعيا،ً ونذيراً جعله بشرياًثم اختار لدينه رسوال
                                     

 .األعراف من سورة ١٥٩اآلية ) ١(
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سالم، فلم  فجعلها دار اهلجرة ودار اإل،ار له من البقاع املدينة، ثم اختًمنريا
 إىل »صىل اهللا عليه وآله«تزل املالئكة حتف هبا مذ سكنها رسوله حممد 

 . عنكمً وما زال سيف اهللا مغمودا،يومكم هذا
 وأن ال تسلوا سيف ،فأنشدكم اهللا أن ال تطردوا جريانكم من املالئكة

 مل يسله قط عىل قوم حتى يسلوه عىل ًز وجل سيفااهللا املغمود، فإن هللا ع
 .أنفسهم، فإذا سلوه مل يغمده عنهم إىل يوم القيامة

ما قتل نبي قط إال قتل به ! فإنه خليفة، وواهللا! فإياكم وقتل هذا الشيخ
 من أمته عقوبة هلم، وال قتل خليفة من بعده إال قتل به مخسة ًسبعون ألفا
 . ربكم يف هذا الشيخ، فاتقوا اهللاًوثالثون ألفا
 !كذبت يا هيودي:  فنادوه من كل جانب:قال

 ولكني تركت ، بل كذبتم أنتم، لست بيهودي:فقال عبد اهللا بن سالم
 ودار اهلجرة والسالم، وقد ، واخرتت اهللا ورسوله،اليهودية وتربأت منها

حممد ، فقال عز وجل فيام أنزل عىل نبيه ًسامين اهللا تبارك وتعاىل بذلك مؤمنا
َقل أرأيتم إن كان من عند اهللاِ وكفرتم به وشهد { :»صىل اهللا عليه وآله« ُ ُِ َ ََ ََ َ ِْ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ ََ ََ ِ ْ ُ

ْشاهد من بني إرسائيل عىل مثله فآمن واستكربتم ْ َ ْ ُِّ َ ٌْ َ َ َ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ِ{)١(.  
ِقل كفى باهللاِ {: ولقد أنزل اهللا تعاىل آية أخرى إذ يقول اهللا عز وجل َ َ ْ ُ

ًشهيدا ِ ِ بيني وبينكم ومن عنده علم الكتابَ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ ْ ُْ ْ َ َ َ َُ{)٢(.  

                                     
 .األحقاف من سورة ١٠اآلية ) ١(
 .إبراهيم من سورة ٤٣اآلية ) ٢(
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 ،عثامن فصار إىل ، ثم وثب عبد اهللا بن سالم من عند القوم:قال
 .  ال يدري ما يصنععثامنفأخربه بذلك، فبقي 

ل ذلك  قبعثامن وعزمت عائشة عىل احلج، وكان بينها وبني :قال
كالم، وذلك أنه أخر عنها بعض أرزاقها إىل وقت من األوقات فغضبت، 

 وسلطت عليهم ،أكلت أمانتك وضيقت رعيتك! عثامنيا : ثم قالت
 وحرمك الربكة من ،األرشار من أهل بيتك، ال سقاك اهللا املاء من فوقك

ياب وبصائر أما واهللا لوال الصلوات اخلمس ملشى إليك قوم ذو ث! حتتك
 .يذبحوك كام يذبح اجلمل

ًرضب اهللاُ مثال{ :عثامنفقال هلا  ََ َ َ ٍ وامرأة لوط َ ٍ للذين كفروا امرأة نوح ِ ِ ُِ َّ َِّ َ ََ ََ ْ َ ْ َُ َُ َ
ْكانتا حتت عبدين من عبادنا صاحلني فخانتامها فلم يغنيا عنهام من اهللاِ شي َ ُ ْ َ ْ َْ َ ََ َ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ َ َ َْ َ َ ََ ُ ِ َ ِ َْ ً ئاَ

َوقيل ادخال النار مع الداخلني ِ ِ َِّ َّ َُ ْ ََ َ َ َ{)١(.  
 :  جهدها وطاقتها وتقولعثامن وكانت عائشة حترض عىل قتل :قال

 مل يبل وبليت »صىل اهللا عليه وآله«هذا قميص رسول اهللا ! أهيا الناس
 ً.، قتل اهللا نعثالًسنته، اقتلوا نعثال

 من إحصار القوم له قربت عثامنا قد نزل ب فلام نظرت عائشة إىل م:قال
لو ! يا أم املؤمنني:  فقال هلا مروان بن احلكم. وعزمت عىل احلج،راحلتها

جرك، فإن هذا الرجل قد حورص فعسى اهللا أنك أقمت لكان أعظم أل
 !مهدتبارك وتعاىل أن يدفع بك عن 

                                     
 .التحريم من سورة ١٠اآلية ) ١(
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، ال واهللا ال  اآلن تقول هذا وقد أوجبت احلج عىل نفيس:فقالت
 :أقمت، وجعل مروان يتمثل هبذا البيت

 )١(امـجـه أحـوم بـإذا اضطرمت ي     ًاـــالد دمـبـ الَّيس عيلـرم قـض
 ! قد فهمت ما قلت يا مروان:فقالت عائشة
 . قد تبينت ما يف نفسك:فقال مروان
 . هو ذاك:فقالت

!  عباس يا بن: فقالت له،ثم إهنا خرجت تريد مكة، فلقيها ابن عباس
 فإياك أن ترد الناس عن قتل هذا الطاغي ،ً وبياناًإنك قد أوتيت عقال

 . كام شأم أبو سفيان قومه يوم بدر،، فإين أعلم أنه سيشأم قومهعثامن
 عىل ما هو فيه من ذلك احلصار عثامن وتركت ،ثم إهنا مضت إىل مكة

 .والشدة
أرى ! يا أمري املؤمنني:  فقالعثامناص عىل  وأقبل سعيد بن الع:قال

 وأنت ملب كأنك تريد احلج، فإين أرجو ،لك من الرأي أن خترج عىل القوم
، ثم تأيت مكة، فإذا أتيتها مل يقدم ًأن ال يتعرضوا لك إذا نظروا إليك ملبيا

 .عليك أحد بام تكرهه
ار عىل هذه املدينة التي أختارها اهللا تعاىل  ال أخت، ال واهللا:عثامنفقال 

                                     
 :هذا بيت من الشعر، والظاهر أن أصله) ١(

 امـجـاضطرمت أحد حتى إذا              ال ـبـ الَّيس عيلـرم قـضو
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 .»صىل اهللا عليه وآله«لرسوله حممد 
ك ريفإين أخ! يا أمري املؤمنني:  فقال له سعيد بن العاص الثقفي:قال

 .بثالث خصال فاخرت واحدة
  وما ذلك؟:عثامنقال 
 .عك حتى نفني أرواحنا فنقاتل م، إما أن تقاتل القوم وجتاهدهم:قال
 . ما أريد ذلك:عثامنقال 
 ، وهو ابن عمك،معاوية، فإن هبا  فرتكب نجائبك حتى تأيت الشام:قال

 .وهبا شيعتك وأنصارك
 ! واهللا ال أريد ذلك:عثامنقال 
 من ً البرصة، فإن هبا قوما فأقلك عىل نجائبي حتى أقدم بك:قال

 . وهم يل شاكرون، فتنزل بني أظهرهم فيمنعوك، وفيهم معروف يل،األزد
 . يف ذلك ما كانً ال واهللا ال خرجت من املدينة كائنا:عثامنفقال 
:  فقال،»عليه السالم« وأقبل أسامة بن زيد إىل عيل بن أيب طالب :قال

أعز عيل من سمعي وبرصي، وإين أعلمك أن هذا نك واهللا إل! يا أبا احلسن
 ورس إىل ضيعتك ينبع، فإنه إن قتل وأنت ،الرجل ليقتل، فأخرج من املدينة

ل بك أحد دباملدينة شاهد رماك الناس بقتله، وإن قتل وأنت غائب مل يع
 .من الناس بعده
مر إال واهللا إنك لتعلم أين ما كنت يف هذا األ!  وحيك:فقال له عيل

 .خذ بذنب األسد، وما كان يل فيه من أمر وال هنيكاآل
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 فقل ،عثامنانطلق يا ابني إىل :) وقال( ثم دعا عيل بابنه احلسن، :قال
 !أفتحب أن أنرصك: يقول لك أيب: له

 ال ما أريد ذلك، ألين :عثامن برسالة أبيه، فقال عثامنفأقبل احلسن إىل 
إن ! عثامنيا :  فقال، يف منامي»صىل اهللا عليه وآله«د رأيت رسول اهللا ق

 .قاتلتهم نرصت عليهم، وإن مل تقاتلهم فإنك مفطر عندي
 .»صىل اهللا عليه وآله«فطار عند رسول اهللا وإين قد أحببت اإل

 . فأخربه بذلك، وانرصف إىل أبيه،فسكت احلسن
 مع نفر عثامنيد اهللا قد استوىل عىل حصار  قد كان طلحة بن عب:قالوا

 : فأرسل إىل عيل هبذا البيتعثامنمن بني تيم، وبلغ ذلك 
 زقــــا أمــــي وملـنـأدركـوإال ف     فكن أنت آكيل ًفإن كنت مأكوال

  ويسلب نعمتك وأمرك؟،أترىض أن يقتل ابن عمك وابن عمتك
ال واهللا ال نرتك ابن ! عثامن صدق واهللا :»المعليه الس«فقال عيل 
 .احلرضمية يأكلها

ثم خرج عيل إىل الناس، فصىل هبم الظهر والعرص، وتفرق الناس عن 
 عثامن ومالوا إىل عيل، فلام رأى طلحة ذلك أقبل حتى دخل عىل ،طلحة

 .فاعتذر إليه مما كان منه
وليت عىل الناس ودعوهتم إىل قتيل، !  يا بن احلرضمية:عثامنفقال له 

مر جئتني  عىل األ»عليه السالم«حتى إذا فاتك ما كنت ترجو وعالك عيل 
 .، ال قبل اهللا ممن قبل منكًمعتذرا
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أهيا :  فقال، عىل الناسعثامن فخرج طلحة من عنده، وأرشف :قال
 وسابقة يف ً جليالً نصيبا»صىل اهللا عليه وآله«إن يل من رسول اهللا ! الناس
قبلوا أجتهاد أو تعمدت فسالم، وأنا وال جمتهد، وإن أخطأت يف اإلاإل

 . فإين أتوب إىل اهللا تعاىل وأستغفره مما كان مني،مني
 .ً قبيحاً فشتمه املرصيون خاصة شتام:قال

النبي إنكم قد نرصتم !  يا معرش األنصار: وقال،فتكلم زيد بن ثابت
 فانرصوا خليفته اليوم لتكونوا ، فكنتم أنصار اهللا،»صىل اهللا عليه وآله«

 .جرين فتستحقوا األ،أنصار اهللا مرتني
ال يقبل ! كال واهللا يا زيد:  فناداه جبلة بن عمرو الساعدي وقال:قال

َّإنا {:  من أولئك الذين قالواًذلك منك، وال نحب أن نكون عند اهللا غدا ِ
َأطعنا س َ ْ َ َادتنا وكرباءنا فأضلونا السبيالَ ِ َّ َ َُّ َ َ َ َ َ َ َُ َ إذا مل يبق من ! ، واهللا يا زيد)١(}َ

 .عمره إال من بني العرص إىل الليل، لتقربنا إىل اهللا بدمه
:  فقال، وصاح احلجاج بن غزية األنصاري بالقاعة من أهل مرص:قال

عازمون، فواهللا ال تسمعوا من هذا القائل ما قال، واعزموا عىل ما أنتم عليه 
 .ما تدري هذه البقرة ما تقول

وبادر رجل من القوم إىل يشء من .  فسب القوم زيد بن ثابت:قال
 وجاء به حتى وضعه يف إحدى البابني، فاحرتق ،احلطب، فأرضم فيه النار

 .الباب وسقط
                                     

 .سبأمن سورة  ٦٧اآلية ) ١(
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 ً.ودفع الناس الباب الثاين فسقط أيضا
 :فأنشأ املغرية بن األخنس بن رشيق يقول

 رتق ــري حمـا غـابـن بـت منهـمـمت    رتقت ـواب واحـهتدمت األبملا 
  فانطلقعثامنذي ـل لـاتـقـإن مل ت    ره ـد اهللا آمـبـول لعـــدا أقــش

 رسقـالـك وم ـيل اليـرار عـفـإن ال    ه ـاركـام فلست اليوم تـمهو اإل
 نق ـلرأس والعني اـرق بـى يفـتـح    ي رمق ـا دام بـه مـت أتركـفلس

ما :  إىل الباب وقد احرتق، قال ملن عنده يف الدارعثامن فلام نظر :قال
 .مر هو أعظم من إحراقهأحرق الباب إال أل

 وهو صائم، وذلك يف يوم اخلميس أو يوم عثامنثم اقتحم الناس الدار عىل 
احلجة سنة مخس وثالثني عىل اجلمعة لثامين عرشة أو سبع عرشة خلت من ذي 

 . خلت من مقتل عمر بن اخلطابًرأس إحدى عرشة سنة وأحد عرش شهرا
:  فقال، إىل احلسن بن عيل وهو جالس عندهعثامن والتفت :قال

فإين أعلم ما يف قلب أبيك من ! سألتك باهللا يا بن األخ إال ما خرجت
 .الشفقة عليك

 .)١( وخرج معه عبد اهللا بن عمر،» السالمعليه«فخرج احلسن بن عيل 

                                     
ـ   ٧١٢صلطويس لاألمايل  :وراجع ٤٢٥ ـ ٤١٠ ص٢جبن أعثم الالفتوح  )١(

 ٤البن شبة جتاريخ املدينة  و٤٨٨ـ  ٤٨٥ ص٣١جبحار األنوار  و٧١٥
 .١١٣٩ ـ ١١٣٧ ص٣ج) ط دار الفكر(و  ١١٦٠ ـ ١١٥٨ص
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 :ونقول
ال بد من بيان بعض ما تعرضت له النصوص املتقدمة، وسنقترص منها 

، أو ما له مساس قريب به، »عليه السالم«عىل ما يرتبط بعيل أمري املؤمنني 
 :فالحظ ما نذكره من العناوين التالية

  :مقارنة بني الوليد وابن أيب سرح
إنه حني رشب الوليد بن عقبة اخلمر  :فصول هذا الكتابقلنا يف بعض 

 أن يعزله، وأن يقيض بينه عثامنمن » عليه السالم«يف الكوفة، طلب عيل 
وبني الذين يدعون عليه رشب اخلمر، فإن شهدوا عليه يف وجهه، ومل يأت 

 ..بام يدحض حجتهم جلده احلد
ً هنا أيضا نفس هذه املطالب، عثامن يطلب من »عليه السالم«وها هو 

 أن يعزله عن مرص، وأن عثامنبالنسبة لسعد بن أيب رسح، فقد طلب من 
ًيقيض بينه وبني الذين يدعون عليه أنه قتل رجال كان قد اشتكى عليه 

 ..عنده
والسبب يف هذا وذاك هو أن تشابه بني احلادثتني قد اقتىض وحدة 

 ..ًات فيهام معااإلجراء
إن ابن أيب رسح حني يتهم بسفك الدماء الربيئة، وبارتكاب  ً:فأوال

ال يعود .. ًاملخالفات يف سياسته للرعية، وبأنه مل يكن أمينا عىل ما حتت يده
وحلصول النفرة بينه وبني .. ًصاحلا لتويل أمر ذلك البلد، النعدام الثقة به

 .أهل تلك البالد
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 سيفتح باب الطعن بصحة ترصفات، وسالمة  فإن ذلك..وبالتايل
سياسات، ورعاية جانب العدل واإلنصاف وتنامي حالة الشك والتهمة 

 ..ملن نصب ذلك احلاكم، ويرفض التخيل عنه
 قد حفظ البن أيب رسح حقه، حيث مل ينسب »عليه السالم«إنه  :ًثانيا

فق ما يتوفر بل أحال ذلك إىل القضاء، واحلكم و.. إليه القتل بصورة قاطعة
للقايض من أدلة وشواهد، وإثباتات بعد مالحظة دفاعات املتهم، وتقدير 

 ..مدى قيمتها وصحتها
أن طلحة وعائشة قد سجال إدانة رصحية  :ولكننا نجد يف مقابل ذلك

البن أيب رسح، حيث رصحت عائشة بارتكابه جريمة القتل بالفعل، ملجرد 
، ومن دون سامع أي يشء من ابن إخبارها بذلك من قبل املدعني عليه به

 ..أيب رسح نفسه حول هذا املوضوع
  :عثماندالالت استجواب 

، فلام أجاب عنها عثامن وجه أسئلة عديدة ل»عليه السالم«ًإن عليا 
 ..وضعه أمام النتيجة املحرجة

 ثم أنكر ..فقد اعرتف بأن الغالم غالمه، واجلمل مجله، واخلاتم خامته
أن يكون هو الذي أرسل ذلك الكتاب، فلم يبق إال أن يكون الذي كتب 

 عثامن، ويستطيع أن يأمر غالم عثامنالكتاب هو ذلك الذي حيمل ختم 
وهذا كله منحرص ..  فينفذ قرارهعثامنفيطيعه، ويقرر اإلستفادة من مجل 

 ..بمروان
فإن هذا اإلستجواب يكون قد ..  مل يكتب ومل يعلمعثامن أن فإن صح
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أظهر الكاتب، واآلمر للغالم، واملترصف باجلمل، واملستعمل للختم الذي 
 ..وهو مروان بالتحديد. عثامنختم به ذلك الكتاب الذي مل يكتبه 

 عثامنن ينبغي لوبام أن ترصف مروان هذا كان بالغ اخلطورة، فقد كا
ًأن يتخذ موقفا منه، ولو بأن يسرتد منه خامته، وحيد من ترصفاته، ويبعده 

.. عن موقعه، وال يرشكه يف األمور، وال جيعله من أهل مشورته وبطانته
 ..وهذا أضعف اإليامن بالنسبة ملن يرتكب هذا اجلرم اخلطري

  : مالحظة حول تصرف مروان
 :ويالحظ هنا

أن الغالم الذي أرسله مروان، واجلمل الذي أركبه إياه كانا  ـ ١
، فمن يرى هذا الغالم، وذلك اجلمل ال بد أن يعرف أن لعثامن عثامنل

ًغرضا من السامح للغالم بركوب ذلك اجلمل، والكون يف تلك املنطقة، 
 ..ويف املقصد الذي سينتهي إليه

 نفس الوقت الذي خيرج فيه وفد  إنه أرسل اجلمل والغالم يف ـ٢
 .مرص
، ومجاعة من الصحابة الذين كانوا يعرفون  أن حممد بن أيب بكر ـ٣

 ..كانوا مع ذلك الوفد.. الغالم واجلمل
 أن الغالم ال يستطيع أن يسافر من املدينة إىل مرص وحده، أو فقل  ـ٤

 يصعب عليه ًإن ذلك سيكون صعبا عليه، وفيه أخطار ومشقات
فكان من املتوقع أن يبحث عن ركب يضم نفسه إليه يف ذلك .. مواجهتها
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 ..السفر الطويل
 كان بإمكان مروان أن يدس إىل ابن أيب رسح وصية بقتل ابن أيب  ـ٥

وسريى أنه سيكون عىل استعداد لتنفيذ تلك الوصية، من أي ..  أو غريهبكر
ً طرفا فيها؟ وأن تكون عىل يد عثامند أن يكون فلامذا أرا.. جهة جاءته

 .غالمه وعىل مجله وبخامته، وعىل لسانه وباسمه
أن ذلك كان  :ًوهل كان يريد من ابن أيب رسح أن ينفذ الوصية معلنا

وماذا .. وأن يظهر للناس ذلك الكتاب املختوم بخامته! ؟عثامنبأمر 
 ! حني يطلع عىل هذا األمر؟عثامنسيكون موقف 

وهل سألوه ! وملاذا أقر هلم ذلك الغالم بمهمته بمجرد سؤاهلم إياه؟
 .وبامذا أجاهبم.. عن مضمون الرسالة التي حيملها لوايل مرص

 ! ًأم يعقل أن يكون ذلك كله خافيا عىل مروان؟
أحد ممن أمل يكن يتوقع أن يتعرف عىل هذا الغالم وعىل هذا اجلمل 

ثم أن يشك يف سبب وجوده معهم، وأن يتساءل عن ! كان يف ذلك الركب؟
 !..سبب مسريه معهم إىل مرص؟

وإذا كان يعلم ذلك، فهل أراد أن تنكشف الرسالة، وأن تتأزم األمور، 
، وبيدهم حجة كبرية ضده، وأن ينتهي األمر عثامنوأن يعود املرصيون إىل 

، ألن ذلك يعطي مروان وحزبه فرصة لتكريس األمر لصاحلهم، عثامنبقتل 
 ! باملامألة عىل قتله، أو باملشاركة فيه؟»عليه السالم«بعد اهتام عيل 

 للخلع كانت عثامن إن الفقرة األخرية التي حتدثت عن استحقاق  ـ٦
ًهي األشد وقعا عليه، واألكثر إيالما لقلبه، فإن   كان شديد التعلق امنعثً
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من .. أنه تشبث به إىل أن صافح املوت الزؤام: بمنصبه، يدللنا عىل ذلك
دون أي داع إىل ذلك سوى هذا التعلق، الذي جيعل أية إشارة النتزاع 

 .. اخلالفة منه بمثابة الرضب بالسيوف، والطعن بالرماح
  :أسباب حدة موقف عائشة

ً قد جاء قويا وحادا للغاية، عثامنعائشة من أن موقف  :وقد رأينا ً
وكذلك كان موقف طلحة، وقد بدت عائشة قاطعة باهتام عامله بقتل 

 ..ًكذلك كان حال طلحة أيضا.. الرجل
فهل كان الدافع هلا وله هو الغرية عىل مصالح العباد، واحلرص عىل 

 ! ما وراءها؟أم أنه كان وراء األكمة ! العمل بأحكام الرشع؟
، ألنه عثامن إن الثاين هو الصحيح، فإهنا إنام غضبت من :قد يقال

 .)١(منعها العطاء الذي كان عمر يعطيها إياه
 . إنه أخر عنها بعض أرزاقها:وعىل حد تعبري الرواية املتقدمة
ني أيب أعطني ما كان يعطي :، فقالتعثامن إىل وروي أن عائشة جاءت

 .وعمر
 ولكن كان أبوك . يف الكتاب وال يف السنةًال أجد له موضعا :قال

                                     
كشف الغمة  و٤٨٣ و ٢٩٥ ص٣١وبحار األنوار ج ١٢٥لمفيد صلاألمايل :  راجع)١(

 ٨٠٠صاللمعة البيضاء  و٢٨٦ وتقريب املعارف أليب الصالح ص١٠٧ ص٢ج
 .٥٠٩ ص١جلكجوري لاخلصائص الفاطمية و ١٥٦صبيت األحزان و
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 .وعمر يعطيانك عن طيبة أنفسهام، وأنا ال أفعل
 !. ؟»صىل اهللا عليه وآله«فأعطني مرياثي من رسول اهللا  :قالت
 تطلب مرياثها من رسول اهللا »عليها السالم«أو مل جتئ فاطمة  :قال

 أن النبي :، فشهدت أنت ومالك بن أوس البرصي»صىل اهللا عليه وآله«
ال !  ال يورث، وأبطلت حق فاطمة وجئت تطلبينه؟»صىل اهللا عليه وآله«

 .أفعل
ستعلم : ، وقالً فاستوى جالسا،ً متكئاعثامنوكان  : الطربييف نصو

ألست وأعرايب يتوضأ ببوله شهدت عند ! فاطمة أي ابن عم هلا مني اليوم؟
 . .الخ! ؟يكأب

 إىل الصالة أخرجت قميص رسول اهللا صىل اهللا عثامنفكان إذا خرج 
 .)١(عليه وآله وتنادي أنه قد خالف صاحب هذا القميص

ويدل عىل أن دوافع عائشة مل تكن متوافقة مع سائر املعرتضني رغم 
ًاقتلوا نعثال : وهلا املشهور، وأمرها الناس بقتله يف قعثامنحدهتا يف مواجهة 

ً، وإظهار فرحها بقتله حني بلغها ذلك، انقلب موقفها رأسا عىل )٢(فقد كفر
                                     

كشف الغمة  و٤٨٣ و ٢٩٥ ص٣١وبحار األنوار ج ١٢٥لمفيد صلاألمايل :  راجع)١(
 ٨٠٠صاللمعة البيضاء  و٢٨٦ وتقريب املعارف أليب الصالح ص١٠٧ ص٢ج
 .٥١٠ ص١جلكجوري لاخلصائص الفاطمية و ١٥٦صبيت األحزان و

الفتنة ووقعة اجلمل  و٨٠ ص٩جالغدير  و١٦٧ و ١٤٣ ص٣٢جبحار األنوار  )٢(
=  ٤٠ ص١٠جرتي ـلتسلال ـاموس الرجـق و١١٥صسيف بن عمر الضبي ل
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هو الذي توىل » عليه السالم«ًعقب يف نفس اللحظة، حني علمت أن عليا 
بعده، فإهنا كانت تظن أن طلحة سيفوز هبذا األمر، ثم مجعت اجليوش هي 

بحجة الطلب بدم » عليه السالم«وطلحة والزبري، وخرجت حلرب عيل 
 ..عثامن

  :عثمانابن العاص حيرض على 
ومل يقترص األمر عىل عائشة، وابن عوف، وابن مسعود، والزبري، 

، وعامر، وسواهم بل كان لعمرو بن العاص وطلحة، وسعد، وأيب ذر
  : يف تارخيهالواقديروى ًموقف مماثل أيضا، فقد 

                                     
ط مؤسسة (و  ٤٥٩ص ٤ جمم وامللوكتاريخ األ و٥٩٠ ص١١وج= 

بن أعثم الالفتوح  و٢٠٦ص ٣جالكامل يف التاريخ  و٤٧٧ ص٣ج) األعلمي
ط املطبعة البهية ( و ٣٥٦ ص٣ ج)ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٤٣٧ ص٢ج

 ٦٤ و ٦١صتذكرة اخلواص  و٢٨٦ ص٣ج) ـ ه١٣٢٠بمرص سنة 
لقريش لحياة اإلمام احلسني  و١٥٧ ص٢جلكجوري لاخلصائص الفاطمية و
ن  وع٣١٣صلسيد رشف الدين ل »عليه السالم«صلح احلسن  و٢٥ ص٢ج

رشح  و١٢٦صلسيد رشف الدين لالفصول املهمة  و٣٠٠ص ٣جالعقد الفريد 
 و ١٤٥ و ٨٥ و ٨٠ ص٩جالغدير  و٤٤٢ ص٣٢ ج)امللحقات(إحقاق احلق 

 ١ج )حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل و٣٠٥ ص١٠ وج٣٥١ و ٣٢٣ و ٢٧٩
 .٧٢ ص١ ج)حتقيق الشريي(  و٥١ص
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 عزل عمرو بن العاص عن مرص واستعمل عليها عبد اهللا بن عثامنأن 
ه بلؤفي» عليه السالم «ًسعد بن أيب رسح، فقدم عمرو املدينة فجعل يأيت عليا

 ويلقى الركبان خيربهم بإحداث ، ويأيت طلحة،، ويأيت الزبريعثامنعىل 
 .نعثام

 احلصار األول خرج إىل أرض فلسطني، فلم يزل هبا عثامنفلام حرص 
ين إذا أحل قرحة نكأهتا، إين إ ،أنا أبو عبد اهللا: حتى جاءه خرب قتله، فقال

 . الراعي يف غنمه] من[ حتى أين الحرص عليه ،كنت الحرص عليه
 وتربص حتى قتل ، كره ذلك»المعليه الس« ًفلام بلغه بيعة الناس عليا

 .)١( معاويةب ثم حلق،طلحة والزبري
 :ونقول
 وحتريض »عليه السالم«إن حماولة عمرو بن العاص تأليب عيل   ـ١

ملجرد أنه .. ، وكان يلقى الركبان خيربهم بأحداثهعثامنطلحة والزبري، عىل 
.. ر هو عبد اهللا بن سعد بن أيب رسحعزله عن مرص، واستبدله بقريش آخ

، واملساعدين له الذين كان الناس يعرتضون عثامنيشري إىل أن امللتفني حول 
 هلم، إنام كانوا يدافعون عن مصاحلهم، عثامنعىل توليتهم، وعىل عطايا 

                                     
 الصالح احللبي  أليبعارف تقريب امل و٢٩١ ص٣١بحار األنوار ج:  راجع)١(

تاريخ و ٢٦ ص٥٥جتاريخ مدينة دمشق و ٦٢ ص٢جهنج السعادة و ٢٨٣ص
 ٢جالغدير و ١٦٣ ص٣جالكامل يف التاريخ و ٣٩٢ ص٣ج مم وامللوكاأل
 .١٣٦ ص٩ وج١٥٤ص
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 ..وعن امتيازاهتم ومواقعهم
 لعمرو بن »عليه السالم«يل  إن النصوص مل تذكر لنا جواب ع ـ٢

ولكن األحداث أجابت وبينت .. عثامنالعاص حني كان يؤلبه عىل 
 »عليه السالم«بوضوح أن مسعى عمرو بن العاص قد باء بالفشل، ألنه 

بقي يامرس قناعاته، ويلتزم بحدود التكليف الرشعي، الذي كان يفرض 
وأن ..  تلك املامرسات التي خترج عن حدود الرشععثامنعليه أن يدفع عن 

 .. أن ينصف الناس، ويعيد األمور إىل نصاهباعثامنيطلب من 
، حتى أتيا عىل عثامن إن طلحة والزبري، قد أغرقا يف عداءمها ل ـ٣

نفسه، ومعهام مجاعات كثرية من الصحابة وغريهم من الناس الذين 
 ..ىل املدينة من سائر البالدحرضوا إ

ًوقد نسب عمرو بن العاص ما جرى لنفسه، زاعام أنه هو السبب يف 
ًولعله أراد بذلك أن جيد لنفسه موقعا، وحيصل عىل حصته يف .. عثامنقتل 

 .. الواقع املستجد، وربام كان يظن أن األمر سيصل إىل طلحة وأرضابه
علم أنه لن » عليه السالم«قد انتهى إىل عيل ولكنه حني بلغه أن األمر 

 .حيصل عىل ما كان يصبو إليه، فكره ذلك وتربص
  :!؟عثمان طلب × علي يرفض مل ملاذا
 يتدخل أن» عليه السالم« عيل من طلب عثامن أن :مثأع ابن عن تقدم

 إىل» عليه السالم «رفباد .املشكلة وحيل الثائرين عليه، ويدفعهم عنه، مع
ومن يريدون  ،عثامن أوهام يذكي سوف امتناعه ألن يمتنع، ومل ذلك،
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 .. وصدورهمصدره بالبل ويستثري، عثامناستغالل قميص 
 ،عثامن بأخالق عامل بأنه يرصح أنه مع ،ذلك إىل بادر لقد ..نعم
 .الكتاب هذا من آخر موضع يف ناهاذكر كام، طريقتهو وأحواله
  :ريب موضع أسامة حديث
له  ونصيحته» عليه السالم «عيل مع زيد بن أسامه حديث أعثم ابن وذكر

 .»عليه السالم «عيل وجواب ،عنبي إىل خيرج بأن
 :ولكننا نشك يف ذلك

.. »عليه السالم «عيل عن ًمنحرفا احلني ذلك يف كان أسامة نأل ً:أوال
: تذكر الروايات كانت وإن. )١(عطاءه» عليه السالم «عيل هعن حبس وقد
 ..ذلك بعد صلح أنه

 وال يقدم ال افيه هءوبقا املدينة من» عليه السالم «عيل خروج إن :ًايثان
 عثامن دم من براءته فإن.. وعدمه بذلك» عليه السالم «اهتامه يف يؤخر
 ملرض اهتموه إنام» عليه السالم« ًعليا اهتموا والذين املنار، عىل كالنار كانت

 إثارة وألجل أمرها، األمة البتزاز ذريعة ذلك اختذوا وألهنم أنفسهم،يف 
عليه  «عيل حرض سواء ذلك يفعلون سوف وهؤالء الشبهة، وإلقاء الفتنة،
 ..غاب أو» السالم
 ).وأنست بدائها رمتني( :قاعدةعىل  اهتامه عليهم ستسهلغيبته  نإ بل

                                     
 .٦٨ ص١١ جلتسرتيلقاموس الرجال :  راجع)١(
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 ًعليا أن يعلم أسامة أن أوضح» عليه السالم «عيل جواب إن :ًاثالث
 عن يتحدث يكن مل أسامة أن مع األسد، بذنب آلخذكان كا» عليه السالم«

 أن من حياذر هو وإنام.. عثامن أمر يف ًعليا يتهم أنه كالمه من ظهر وال نفسه،
 .»عليه السالم «لعيل اهتام توجيه من الناس يتمكن
 يريدفإنه  ،األسد بذنب كاآلخذ أنه :»عليه السالم «تعبريه أحسن وما

التي  هأنياب من يسلم ال به وإذ فريسته، نحو انطالقته ومن مجاحه من حيد أن
 .اجلانب ذلك من وأخرى اجلانب، هذا من تارةتنوشه 
  :كاتيب خط اخلط
 خط اخلط« ً:أوال عثامن قول اعثم ابن ذكره الذي النص تضمن وقد

 ،»كاتبي هتمأو هتمكأ «:مبارشة ذلك بعد لعيل فقال عاد لكنه ،»تبياك
 !بالكتاب؟ ًعليا يتهم ثم كاتبه إىل اخلط بنسبة جيزم فكيف
 األمر، هذا عىل مروان مع بالتواطؤ ًعليا يتهم أنه :يقصد كان إن إال

 ..مروان وكتب» عليه السالم «عيل رأشا بأن ولو
» عليه السالم «لعيل مروان وعداوة حتاملاإل هذا يصح كيف ولكن
 وكالشمس ، عىل املناركالنار من ممارسات مروان »عليه السالم«ونفور عيل 

 !؟النهار رابعة يف
  :أتهمك وأتهم كاتيب

 ،واخلتم واجلمل، الغالم أن عثامنقرر  أن بعد أنه :أعثم ابن وذكر
 ، الكتابكتب الذي هو يكون أن أنكر ثم ، كلها تعود إليهتباالكخط و
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 !؟نتهم فمن عليك، ال: »عليه السالم «عيل له قال
 .كاتبي وأهتم أهتمك، :قال
 ً.مغضبا هعند من خرج ثم. وأمرك فعلك، هو بل :عيل قال
 كتبه وأنه مروان، خط اخلط أن عرفوا الناس أن :أعثم ابن زعم ثم
 أصبع يف عثامن وخاتم ،عثامن كاتب نكا ومروان.. عثامن علم بدون
 .)١(مروان يف الناس وشك. مروان

 :ونقول
 إننا يف نفس الوقت الذي نتعجب ونستغرب، ويفاجؤنا أن نرى  ـ١
باهتامه إياه بأنه هو كاتب الكتاب املختوم » عليه السالم«ً يواجه عليا عثامن

 !وجد مع غالمه، الراكب عىل مجله؟بخامته الذي 
 ..وما هي املربرات التي يمكن أن يسوقها يف اهتامه هذا

، وقد عثامنًجازما بأن الكتاب من فعل » عليه السالم«ًفإننا نجد عليا 
 من عدم اطالعه عثامنفدلنا ذلك عىل أنه مل يصدق ما ادعاه .. كتب بأمره
 .مرعىل هذا األ

  :يضاف إىل ذلك
أن من ال يطلع عىل هذا األمر ال حيق له أن يرمي التهم عىل اآلخرين 

 .ًجزافا، ومن دون تثبت، ثم من دون أن يأيت بشاهد
                                     

 ٢ج) ضواءط دار األ( و ٢١٣ و ٢١٢ص ٢ج )اهلند ط( البن أعثم  الفتوح )١(
 .٤١٣ص
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 والغالم ،عثامن مجل واجلمل: ًعليا يتهم أن عثامنل يمكن كيف  ـ٢
 ! ؟، واخلط خط كاتبهختمه واخلتم غالمه،

 ! التهمة؟ يف ملروان ًرشيكا» عليه السالم«ًعليا  جلعله املربرات هي وما
 !؟مروان عند كان كام ،»عليه السالم« عيل عند عثامن خاتم كان هل

  !؟هغالم عىل سلطة وله ،عثامن عند ًكاتبا» عليه السالم« عيل كان وهل
 !..واجلمل؟ والغالم باخلتم، يصنع ذافام تتشابه، قد اخلطوط كانتوإذا 

 !هل تتشابه هي األخرى؟
 الكتاب، سلمه الذي عنومل يسأله  ،الغالم عثامن يقرر مل ملاذا  ـ٣
 بامعليه  الغالم يقر أن من خيشى كان أنه إىل ذلك رييش الأ .وأرسله
 !لكتامنه؟ عثامن يسعى كان ما يظهرأن و! يسوؤه؟
 يف كان الذي اخلاتم عن ويسأله.. ًأيضا مروان عثامن يقرر مل ملاذا  ـ٤
 !أخرجه؟ الذي ومن! الكتاب؟ به ليختم منها خرج كيف ،أصبعه
 املعونة هذه كل» عليه السالم«ًدليال عىل براءة عيل  عثامن يكفي أال  ـ٥
 ،عنه األخطار دفعل» عليه السالم« التي قام هبا التهدئة، ومساعي ،منه له
 بإيامنه؟ والرب بعهوده، الوفاء عن يتخلف الذي هو عثامن وكان
 عثامن ادعى فلامذا مروان، خط اخلط أن عرفوا قد الناس كان إذا  ـ٦

عليه  «عيل قول صحة عىل يدل هذا اعتذاره أليس !؟تتشابه اخلطوط أن
 !؟»وأمرك فعلك هو بل« :»السالم
 ثم.. مروان خط اخلط أن الناس عرف ً:أوال أعثم ابن قول معنى وما
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 !؟مروان يف الناس وشك: احدو سطر بعد قوله
 .بل هو فعلك وأمرك: ً إن عليا قال له ـ بجزم وحزم:ًفضال عن قوله

  : خيرب عن الغيبعثمان
 وهو خيرب الناس عام حيصل هلم عثامنوقد أظهرت النصوص املتقدمة 

ولعل هدفه .. يف ذلك» عليه السالم«وكان يريد حماكاة عيل . لو أهنم قتلوه
إال إذا كان خيربنا بام سمع من .. هو ختويف الناس من اإلقدام عىل قتله

 . أنه سيحصل بعد قتل أحد اخللفاء: »صىل اهللا عليه وآله«النبي 
عليه «ً بأنه هو املقصود وليس عليا عثامنولكن من الذي أخرب 

، وجرى ما جرى بعده »لعنه اهللا«الذي استشهد بيد ابن ملجم » السالم
لولده اإلمام احلسن، ثم حتكم بنو أمية بالناس، وارتكبوا اجلرائم والعظائم 

وكل ذلك معروف ومشهور ويف كتب . يف حق الدين وأهل البيت واألمة
 .املسلمني مسطور

  :عثمانناشدة م
 ناشدهم فأقروا له بابتياع بئر رومة، وجتهيز جيش عثامنأن  :وزعموا

 . هلمعثامنالعرسة، وبأهنم دعوا اهللا يوم قتل عمر أن خيتار 
وقد تكلمنا عن بئر رومة، وعن جتهيز جيش العرسة يف موضع آخر 

 .ن ذلك غري صحيحمن هذا الكتاب، وأثبتنا أ
وأما بالنسبة لدعائهم اهللا أن خيتاره هلم، فهو غري مقبول، فإن اهللا مل خيرت هلم 

 .، وقد بايعوه ونكثوا بيعته»عليه السالم«ً للخالفة، بل اختار هلم عليا عثامن
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  ليست خاضعة للجرب اإلهلي، وال هي من فعل اهللاعثامنكام أن خالفة 
بل هي تدبري برشي، كان عبد الرمحان بن عوف قد تواله . بصورة مبارشة

 .وقد ذكرنا ذلك فيام سبق.. وأنجزه وفق خطة وضعها عمر بن اخلطاب
  :مشاركة ابن سالم

وقد شارك ابن سالم يف اإلخبارات الغيبية، وأوعد الناس بأن يقتل 
 ..ًمنهم مخسة وثالثون ألفا

بله قد متخض فأولد فأرة ميتة، فإن عمر ولكن ابن سالم قد نيس أن ج
بن اخلطاب قتل قبل أكثر من عرش سنوات ـ وهو خليفة عنده ـ ومل يقتل 

 وخلفاء كثريون بعد ذلك، ومل يقتل عثامنوقتل . ًبسببه مخسة وثالثون ألفا
 .هذا العدد

عىل أن هذا احلديث لو صح فإنام يقصد به اخلليفة املنصوب من قبل 
اهللا ورسوله ال الذي ينصبه عبد الرمحان بن عوف، أو يويص إليه أبو بكر، 

 ..وما إىل ذلك
  :ال نرتك ابن احلنظلية يأكلها
: »عليه السالم« أرسل إىل عيل عثامن بأن :وقد رصحت الرواية املتقدمة

 .يسأله إن كان يرىض أن يقتل ابن عمه وابن عمته، ويسلب نعمتك
 . يأكلهانظلية ال نرتك ابن احل،عثامن صدق واهللا :»يه السالمعل«فقال 

خرج فصىل بالناس، فتفرق الناس » عليه السالم« أنه :ثم تذكر الرواية
 .فلم يقبل عذره.. عثامنفبادر طلحة واعتذر من .. عن طلحة
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ًامعا هبذا كان ط» عليه السالم«ًوبقصد هبذا الكالم إظهار أن عليا 
األمر، ويترصف هبذه اخللفية، وسعى ملنع طلحة من أن يأكلها، وليفوز هو 

 ..بأكلها» عليه السالم«
ال يفكر هبذه الطريقة، وإنام هذا » عليه السالم«ً أن عليا :ومن الواضح

 من طلحة إنام عثامنواعتذار .. »صلوات اهللا وسالمه عليه«مدسوس عليه 
عليه «، فعمل عثامنتنع طلحة من السامح بوصول املاء إىل هو حني ام

عىل تفريق الناس عنه، فلام حصل ذلك بادر طلحة لإلعتذار؛ فلم » السالم
  . منه ذلكعثامنيقبل 
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  :الفهارس
 

   ـ الفهرس اإلمجايل١           
   ـ الفهرس التفصيلي٢          
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   ـ الفهرس اإلمجايل١

 
  ٣٨ ـ ٥..................................حماولة نفي عامر :الفصل الثالث

  ٥٤ ـ ٣٩.........................وابن حنبل.. ابن مسعود :الفصل الرابع

   ..إضطهاد أيب ذر :الباب الرابع عشر

  ٩٢ ـ ٥٧.............. وممهداتأسباب.. إىل الشام: أبو ذر :الفصل األول

  ١٠٨ ـ ٩٣........................إن كان لك بالشام حاجة :الفصل الثاين

  ١٣٠ ـ ١٠٩............نصوص وآثار.. أبو ذر إىل املدينة :الفصل الثالث

  ١٦٢ ـ ١٣١...........وقفات مع نصوص الفصل السابق :الفصل الرابع

  ١٧٨ ـ ١٦٣............................هلذا أعيد أبو ذر :الفصل اخلامس

  ٢١٨ ـ ١٧٩................. يف وداع أيب ذر×عيل  :الفصل السادس

  ٢٦٨ ـ ٢١٩...................!..أم مزدكية؟.. إشرتاكية :الفصل السابع

   .. يف حصار عثمان×علي  :الباب اخلامس عشر

  ٣٠٠ ـ ٢٧١..............بدء التحرك.. ال جتدي النصائح :الفصل األول

  ٣٤٦ ـ ٣٠١...........................مما جرى يف احلصار :الفصل الثاين

  ٣٦٠ ـ ٣٤٧..................................................:الفهارس
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   ـ الفهرس التفصيلي٢
 

   ..حماولة نفي عامر :الفصل الثالث

  ٧.........................................!:هل رضب عامر مرة أخرى؟

  ١٠...................................!: عن عامر؟×ملاذا مل يدافع عيل 

  ١١......................................:عثامن حياول نفي عامر بن يارس

  ١٣....................................................:األلفاظ الفاحشة

  ١٦................................................:حتى نربات الصوت

  ١٦................................................!:؟عامرما الذي جناه 

  ١٨.....................................:هتديد هشام بن الوليد ال قيمة له

  ١٨..........................................:بنو خمزوم أخوال أيب طالب

  ١٨.................................:ً عمال بالواجب×يل إستجابة ع

  ١٩.......................................................:احلق مع عامر

  ٢٤..................................:التنكيل بخصوص األخيار والكبار

  ٢٥.............................................:كف عن عامر وغري عامر

  ٢٦...................................!:ًمن الذي أفسد عامرا عىل عثامن؟



  ١٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٣٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٩...............................................:انحسار الظل الطويل

  ٣٠...................................:إجلس يف بيتك، واملسلمون معك

  ٣١..................................................:يا ابن اللعني األبرت

  ٣٦........................................................:رواية املعتزيل

   ..وابن حنبل.. ابن مسعود :رابعالفصل ال

  ٤١....................................: يدافع عن ابن مسعود×عيل 

  ٤٣...........................................!:ملاذا رضب ابن مسعود؟

  ٤٩............................: يف بدر ويف بيعة الرضوان’صاحب النبي 

  ٤٩................................: عامر و×ابن حنبل يستنجد بعيل 

   ..إضطهاد أيب ذر :الباب الرابع عشر

   ..أسباب وممهدات.. إىل الشام: أبو ذر :الفصل األول

  ٥٩...............................................:واملال احلرام.. أبو ذر

  ٦٠.............................................!ًهل أعطى أحدا غريي؟

  ٦١............................................:إنام أنا رجل من املسلمني

  ٦١.................................................:اخلليفة واملال احلرام

  ٦٢..............................................:أبو ذر من أغنى الناس

  ٦٣.............................................:×الغنى بوالية عيل 

  ٦٤..........................................!:؟×هم عرتة عيل من 
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  ٦٤...............................................!:؟بمن يعرض أبو ذر

  ٦٦..........................................!: أليب ذر؟’عهد رسول اهللا 

  ٦٩....................................................:ودواع.. ممهدات

  ٨٣.......................................................:السبب املبارش

  ٨٦...........................................:برش الكافرين بعذاب أليم

  ٨٨................................................:ى كعب األحبارفتاو

   ..إن كان لك بالشام حاجة :الفصل الثاين

  ٩٥............................................:تأثري أيب ذر يف أهل الشام

  ٩٩...................................................:التطاول يف البنيان

  ١٠٠............................................:رشوات معاوية أليب ذر

  ١٠١................................................:أحدنا فرعون األمة

  ١٠٢..............................................:عىل باب قرص معاوية

  ١٠٣......................................!من هو عدو اهللا وعدو رسوله

  ١٠٣.........................................!بامذا استحق أبو ذر القتل؟

  ١٠٤................................................:لتأخذ األمة حذرها

  ١٠٥......................................................:تزوير املفاهيم

  ١٠٦..............................:×التوفيق اجلربي ألصحاب عيل 

  ..نصوص وآثار.. أبو ذر إىل املدينة :الفصل الثالث

  ١١١.............................................................:بـدايـة
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  ١١١.................................................:من الشام إىل املدينة

  ١٢٦..............................................:إعادة أيب ذر إىل املدينة

   ..وقفات مع نصوص الفصل السابق :الفصل الرابع

  ١٣٣.............................................................:بـدايـة

  ١٣٣...........................................:؟معاويةأو كتب .. كتاب

  ١٣٣.........................................:نعىل عثامأهل الشامإفساد 

  ١٣٥.................................................:مقارنة ذات مغزى

  ١٣٦................................................ً:احلكم بالنفي غيابيا

  ١٣٦.......................................ً:اإلبعاد من الشام كان متوقعا

  ١٣٧...........................!!:بل يظهر احلقائق. عثامنأبو ذر ال يشتم 

  ١٣٨..............................................:ذكر الشيخني باجلميل

  ١٤٠.........................................:مرجعية أيب ذر ألهل الشام

  ١٤٢.....................................:املسارعون إىل الفتنة والشبهات

  ١٤٢........................................:ليسوا بأهل طاعة وال مجاعة

  ١٤٣................................................:ينسيه ذكري وذكرك

  ١٤٣................................................:احلكم بدون حماكمة

  ١٤٤...........................................:معاوية يصدق قول عثامن

  ١٤٤..............................................:ال بد يل من قول احلق

  ١٤٥....................................................:كذبت عىل نبينا
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  ١٤٦.....................................................:طعنت يف ديننا

  ١٤٧........................................................:فارقت رأينا

  ١٤٧.......................................:ضغنت قلوب املسلمني علينا

  ١٤٨.......................................................ً:أدع يل قريشا

  ١٤٩...........................................:أمجع رأينا عىل قتل أيب ذر

  ١٤٩...................................: للبوح بام يضمرهعثامناستدراج 

  ١٥٠.................................................:×موقف عيل 

  ١٥١...........................................:أبو ذر أسلم قبل أيب بكر

  ١٥٤...................................: حدث، وداللة×شهادة عيل 

  ١٥٦.............................................:أبو ذر عىل بينة من أمره

  ١٥٦...........................................!!:اليهود هم الداء الدوي

  ١٥٧.......................................................:تعدد الوقائع

  ١٥٨..........................................!هل هذا تقصري أم قصور؟

  ١٥٩......................................................:تأسف أيب ذر

  ١٥٩......................................................:×علم عيل 

  ١٦٠.........................................................:إساءة أدب

   ..هلذا أعيد أبو ذر :الفصل اخلامس

  ١٦٥..........................................:رس إعادة أيب ذر من الشام
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٦٨..................................:أحاديث العرتة أخرجته من الشام

  ١٧٠...........................................:إجتامع الناس عىل أيب ذر

  ١٧١.......................................ً:أخرج أبو ذر إىل الشام غضبا

  ١٧٢...................................ً:إخراج أيب ذر من الشام كان عبثا

  ١٧٢.......................................................:خطبة أيب ذر

  ١٧٣.................................: ذر عىل تزلف كعب األحباررد أيب

  ١٧٤.......................................:أبو ذر أعرف بكعب األحبار

  ١٧٥...............................................:أبو ذر خرف وجمنون

  ١٧٦......................................................:الربكة بالرؤية

ًأبو ذر حيبهم ولو قطع إربا إربا ً:.....................................١٧٧  

   .. يف وداع أيب ذر×عيل  :الفصل السادس

  ١٨١....................................................:أبو ذر إىل الربذة

  ١٨٨......................................................:ويف نص آخر

  ١٩٠.....................................................:إساءات مروان

  ١٩١.............................................:إليك عنا يا ابن الزرقاء

  ١٩٨...................................................:لفتات ال بد منها

  ٢٠١.........................................!:هل هي إجراءات رادعة؟

  ٢٠٢..........................................:لو أن الناس قاموا بام جيب

  ٢٠٣................................................:فارج من غضبت له



  ٣٥٧                                                                                              .. الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٤.....................................:والغنى يف الفقر.. ةالغربة سعاد

ًواألكثر حسدا؟.. من الرابح َّ ُ:!......................................٢٠٥  

  ٢٠٥.................................................:التقوى حتل العقدة

  ٢٠٨............................................:غضب اخليل عىل اللجم

  ٢٠٩.................................: ليس بأفضل من مروان×عيل 

  ٢١٠................................................!!:إنام هو شتم بشتم

  ٢١٢..........................................:×ًملن شكا عثامن عليا 

  ٢١٢...................................:×بنو هاشم حرضوا مع عيل 

  ٢١٣................................................:والعتاب.. اخلطاب

  ٢١٥.........................................:ثامن يعفو حيث ال حيق لهع

  ٢١٦............................:×عليكم بالشيخ عيل بن أيب طالب 

  !..أم مزدكية؟.. إشرتاكية :الفصل السابع

  ٢٢١.............................................................:بـدايـة

  ٢٢٢..................................................!:جهل أم جتاهل؟

  ٢٢٢.................................................!!:هذه هي آراؤهم

  ٢٢٨................................................:حقيقة موقف أيب ذر

  ٢٣٠..................................................:دليلنا عىل ما نقول

  ٢٤٧...................................:خطط األمويني يف مواجهة أيب ذر
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  ٢٥٩......................................................:موقف أيب ذر

  ٢٦١....................................................:وبيان.. خالصة

  ٢٦٢...............................................:رأي عمر يف األموال

  ٢٦٣...................................:مالحظات أخرية لبعض األعالم

  ٢٦٦......................................................:خامتة واعتذار

   ..حصار عثمان يف ×علي  :الباب اخلامس عشر

   ..بدء التحرك.. ال جتدي النصائح :الفصل األول

  ٢٧٣.............................................: ال يقيم كتاب اهللاعثامن

  ٢٧٤.......................................: ال يريد سامع الشكوىعثامن

  ٢٧٦.................................: بالعمل بسنة الشيخنيعثامنينصح 

  ٢٧٩.....................................................:أزق يف املعثامن

  ٢٨٤.......................................................:عندنا اجلهاد

  ٢٨٥..................................................:عثامنالذابون عن 

  ٢٨٦................................................:ًما أعرف شيئا جتهله

  ٢٨٨........................................................:عثامنصهر 

  ٢٨٩...............................:×د عليها عيل عنارص إقناع اعتم

  ٢٩٥.......................................................:عثامنجواب 

  ٢٩٥...............................................: النهائيعثامنجواب 



  ٣٥٩                                                                                              .. الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٩٧........................................................:واله لقرابته

  ٢٩٨............................................:ولكن الفضل يف غريهم

  ٢٩٨.................................................: يرص ويتهددنعثام

   ..مما جرى يف احلصار :الفصل الثاين

  ٣٠٣........................................:حترك األشرت يف أهل الكوفة

  ٣٠٦.................................:وآثار.. نصوص: عثامنالثورة عىل 

  ٣٣١....................................:مقارنة بني الوليد وابن أيب رسح

  ٣٣٢..........................................:عثامندالالت استجواب 

  ٣٣٣.......................................:مالحظة حول ترصف مروان

  ٣٣٥.........................................:أسباب حدة موقف عائشة

  ٣٣٧......................................:عثامنابن العاص حيرض عىل 

  ٣٣٩............................!:؟عثامن طلب × يرفض عيل ملاذا مل

  ٣٤٠.........................................:حديث أسامة موضع ريب

  ٣٤١...................................................:اخلط خط كاتبي

  ٣٤١................................................:أهتمك وأهتم كاتبي

  ٣٤٤..............................................: خيرب عن الغيبعثامن

  ٣٤٤......................................................:عثامنمناشدة 

  ٣٤٥..................................................:مشاركة ابن سالم
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  ٣٤٥.........................................:ال نرتك ابن احلنظلية يأكلها

   :الفهارس

  ٣٤٩.......................................... ـ الفهرس اإلمجايل١          

  ٣٥١......................................... ـ الفهرس التفصييل٢          

 
 


